На основу члана 95. став 2. Закона о шумама („Службени гласник РС”, бр. 30/10,
93/12 и 89/15),
Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси

ПРАВИЛНИК
О ПРОГРАМУ И НАЧИНУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ
ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ ПОСЛОВА У ГАЗДОВАЊУ ШУМАМА
Oбјављен у( „Службеном гласнику РС ”, број 57/17) од 9. јуна 2017. године
Члан 1.
Овим правилником прописује се програм и начин полагања стручног испита за
стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама, образац записника
о полагању стручног испита и образац уверења о положеном стручном испиту.
Члан 2.
За стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама полаже се
стручни испит (у даљем тексту: стручни испит).
Члан 3.
Стручни испит се полаже по Програму полагања стручног испита за
стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама (у даљем тексту:
Програм), који је дат у Прилогу, који је одштампан уз овај правилник и чини његов
саставни део.
Члан 4.
Стручни испит може да полаже лице које испуњава услове, у складу са Законoм o
шумама (у даљем тексту: Закон).
Члан 5.
Стручни испит организује и спроводи Kомора инжењера шумарства Србије (у
даљем тексту: Комора), у складу са статутом и општим актима на које сагласност даје
министарство надлежно за послове шумарства, у складу са Законом.
Комора образује комисију за полагање стручног испита (у даљем тексту:
Комисија).
Комисију чине председник и два члана.
За председника и чланове Комисије именују се чланови Коморе.
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За председника Комисије именује се лице које има најмање десет година радног
искуства на пословима газдовања шумама, а за чланове Комисије лица која имају најмање
пет година радног искуства на пословима газдовања шумама.
Председник и чланови Комисије (у даљем тексту: чланови Комисије) морају имати
лиценцу за обављање послова газдовања шумама.
Члан 6.
За свако полагање стручног испита Комора одређује Комисију.
Члан 7.
О месту и времену полагања стручног испита Комора обавештава кандидата
најкасније 15 дана пре датума одржавања стручног испита.
Члан 8.
Стручни испит је јаван и полаже се усмено.
Успех кандидата оцењују чланови Комисије са „положио” и „није положио”.
Кандидат је положио стручни испит ако је од најмање два члана Комисије добио
оцену „положио”.
Члан 9.
Комисија сачињава записник о полагању стручног испита на обрасцу - Образац 1 –
Записник о полагању стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова
у газдовању шумама, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Записник потписују сви чланови Комисије.
Члан 10.
Кандидат који није положио стручни испит пријаву за поновно полагање може
поднети најраније три месеца од дана претходног полагања.
Члан 11.
Лицу које је положило стручни испит Комора издаје уверење о положеном
стручном испиту на обрасцу - Образац 2 - Уверење о положеном стручном испиту за
стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама, који је одштампан
уз овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
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ПРИЛОГ
ПРОГРАМ
ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ
СТРУЧНИХ ПОСЛОВА У ГАЗДОВАЊУ ШУМАМА
Програм обухвата:
1) планирање газдовања шумама - садржај, израда и спровођење планских
докумената газдовања шумама (план, основа, програм);
2) гајење и заштита шума - спровођење планова из планских докумената (системи
газдовања, дознака; израда извођачких пројеката и годишњих планова; расадничка
производња; заштита шума од пожара, биљних болести и штеточина и остало);
3) коришћење шума - спровођење планова из планских докумената (израда
извођачких пројеката и годишњих планова; методе сече и израде дрвних сортимената,
квантитативно и квалитативно искоришћење - стандарди; шумско – транспортна средства;
шумске комуникације, заштита на раду и остало);
4) познавање прописа који уређују газдовање шумама (закони, правилници и
остали прописи који се односе на газдовање шумама).
Стручним испитом се проверава теоријско и практично знање и оспособљеност
кандидата за самостално обављање послова из области газдовања шумама.
Стручни испит полаже се на терену.

Образац 1
КОМОРА ИНЖЕЊЕРА ШУМАРСТВА СРБИЈЕ
Комисија за полагање стручног испита
Број: __________________________
Датум: _________________________

ЗАПИСНИК
О ПОЛАГАЊУ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ
ПОСЛОВА У ГАЗДОВАЊУ ШУМАМА
Комисија у саставу :

1. ______________________________________, председник комисије,
2. ______________________________________, члан комисије,
3. ______________________________________, члан комисије.

Кандидат: ____________________________________________________, дипломирани инжењер шумарства,
(име и презиме)
рођен(а) у _________________________ ,
из ___________________________________________ ,
(место рођења)

(место и адреса становања)

број личне карте: __________________, место издавања _____________________________.
ПОДАЦИ И КОНСТАТАЦИЈЕ О ТОКУ СТРУЧНОГ ИСПИТА:
ПИТАЊА
НАЛАЗИ КОМИСИЈЕ

НАПОМЕНА

Након завршеног стручног испита Комисија утврђује да је кандидат:
ПОЛОЖИО / НИЈЕ ПОЛОЖИО СТРУЧНИ ИСПИТ
(заокружити)

Кандидату је на основу овог записника председник Комисије саопштио оцену Комисије.
Комисија:
1. _____________________________________________ председник
2. ___________________________________________________ члан
3. __________________________________________________ члан.

Образац 2
КОМОРА ИНЖЕЊЕРА ШУМАРСТВА СРБИЈЕ
Број: __________________________
Датум: _________________________

УВЕРЕЊЕ
О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ
ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ
ЗА ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ ПОСЛОВА У ГАЗДОВАЊУ ШУМАМА
_____________________________________________________________________
(име и презиме кандидата и стручно звање)
рођен/а _________________ из
(датум)

_____________________________________________,
(место и адреса становања)

број личне карте ___________, издата од _____________________________, положио/ла је
дана _________________, стручни испит за стицања лиценце за обављање стручних
послова у газдовању шумама.

У Београду, ___________________ године.

Председник Коморе
инжењера шумарства Србије
__________________________________________

