
 

 

На основу члана 88. став 5. Закона о шумама („Службени гласник РС”, 

бр. 30/10, 93/12 и 89/15), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину 

(„Службени гласник РС”, број 103/15) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 – УС 

и 44/14), 

 

Влада доноси  

 

УРЕДБУ  

О ИЗМЕНИ УРЕДБЕ О УТВРЂИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА 

СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ  

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У 2016. ГОДИНИ 

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 86/16 од 21. октобра 2016. године) 

 

Члан 1.  

У Уредби о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава 

Буџетског фонда за шуме Републике Србије у 2016. години („Службени гласник РС”, 

број 29/16), у Годишњем програму коришћења средстава Буџетског фонда за шуме 

Републике Србије у 2016. години, глава II. мења се и гласи: 

 

 „II. 

Послови из главе I. овог програма финансираће се из средстава Буџетског 

фонда за шуме Републике Србије у 2016. години до износа средстава утврђених у 

табели за сваку врсту посла, а према динамици прилива средстава буџета Републике 

Србије обезбеђеним за те намене, и то: 

 

Ред.

бр. 
Врста посла 

Јед. 

мере 

Највиша 

јединична 

цена учешћа 

средстава 

буџета (дин) 

Укупно учешће 

средстава буџета 

Републике Србије 

(дин) 

1. 2 3 4 5 

1. ЗАШТИТА ШУМА      17,679,550 

  Заштита шума од болести и штеточина дин.   11,319,650 

  Изградња осматрачница дин.   250,000 

  Одржавање противпожарних пруга km 50,000 5,146,150 

  Градња противпожарних пруга km 150,000 963,750 

2. ПОШУМЉАВАЊЕ (у јесен 2015. и у 2016. години)     101,771,000 

  Пошумљавање голети  ha 120,000   

  Подизање плантажа и интензивних засада ha 120,000   

  

Пошумљавање голети у шумама у приватној 

својини (подела шумских садница физичким 

лицима), и то: 

      

  а) четинари ha 35,000   

  б) тврди и племенити лишћари ha 60,000   

  в) меки лишћари ha 45,000   

  г) багрем ha 20,000   

  Санација површина пошумљавањем hа 120,000   

  Поновно пошумљавање hа 120,000   

  Мелиорација деградираних шума hа 120,000   
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3. НЕГА ШУМА     18,834,250 

  

Нега шумских засада до пете године старости 

(чишћење од корова, изданака и избојака, 

окопавање и прашење) 

 hа 25,000   

  
Нега природних младих састојина до 10 cm прсног 

пречника 
hа 25,000   

  
Чишћење у шумским засадима стaрости 6-20 

година 
hа 25,000 

  

  Прве прореде у шумским засадима  hа 25,000   

4. 
ГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ШУМСКИХ 

ПУТЕВА 
    247,500,000 

  Радови на I фази km 900,000   

  Радови на II фази km 900,000   

  Радови на I и II фази km 1.800.000   

  Реконструкција шумског пута km 1.400.000   

  Санација шумског пута km 1.800.000   

  Градња моста на траси шумског пута:       

  а) до 5 m распона m 70,000   

  б) од 5-10 m распона m 85,000   

  в) преко 10 m распона m 110,000   

5. ПРОИЗВОДЊА ШУМСКОГ СЕМЕНА     1,553,200 

  Сакупљање семена шумских воћкарица kg 600   

  
Сакупљање семена храста лужњака и црвеног 

храста: 
      

  a) селекционисано семе kg 60   

  б) семе познатог порекла kg 25   

  Сакупљање семена осталих храстова и букве:       

  a) селекционисано семе kg 200   

  б) семе познатог порекла kg 85   

  Сакупљање семена јавора и јасена:       

  а) селекционисано семе kg 600   

  б) семе познатог порекла kg 120   

  
Сакупљање семена црног и домаћег ораха, питомог 

и дивљег кестена: 
      

  а) селекционисано семе kg 50   

  б) семе познатог порекла kg 20   

  Сакупљање шумског семена осталих лишћара:       

  a) селекционисано семе kg 200   

  б) семе познатог порекла kg 85   

  
Сакупљање шумског семена Панчићеве оморике и 

белог бора 
kg 5,000   

  Сакупљање шумског семена црног бора и смрче kg 3,800   

  
Сакупљање шумског семена јеле и осталих 

четинара 
kg 1,500   

6. 
ПРОИЗВОДЊА ШУМСКОГ САДНОГ 

МАТЕРИЈАЛА 
    16,000,000 

  Саднице тврдих лишћара (буква, храстови):       

  а) селекционисане ком. 17   

  б) познатог порекла ком. 11   

  Саднице шумских воћкарица ком. 15   

  Саднице јавора и јасена:       

  а) селекционисане ком. 11   

  б) познатог порекла ком. 9   

  Саднице црног и домаћег ораха и питомог кестена:       

  а) селекционисане ком. 11   
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  б) познатог порекла ком. 9   

  Саднице осталих лишћара (без багрема) ком. 9   

  Четинари (1+0) контејнери и нисула (2+1) ком. 5   

  Четинари класична производња (старости 1+0) ком. 2   

7. Едукација и промоција дин.   2,400,000 

8. Развојно-истраживачки рад  дин.   5,000,000 

9. 

Остали планови и пројекти у складу са Стратегијом 

развоја шумарства Републике Србије („Службени 

гласник РС”, број 59/06) 

дин.   5,812,000 

10. ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2015. ГОДИНЕ дин.   31,000,000 

  У К У П Н О     447,550,000” 

 

 

Члан 2. 

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

05 Број: 110-9850/2016 

У Београду,  20 октобра 2016. године  

 

 

 

В Л А Д А 

 

 

                                                                                ПРЕДСЕДНИК 

 

Александар Вучић, с.р. 
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