На основу члана 60. став 4. и члана 66. став 10. Закона о
накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС”, број 95/18),
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси
ПРАВИЛНИК
О САДРЖИНИ ОБРАСЦА ЗА ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ДРВЕТА И ОБРАСЦА ЗА ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ О КОРИШЋЕЊУ
ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У НЕШУМСКЕ
НАМЕНЕ И УТВРЂЕНОЈ НАКНАДИ
- ,,Службени гласник РСˮ, број 18/19 од 15. марта 2019. године Члан 1.
Овим правилником ближе се прописује садржина обрасца за
обрачун накнаде за коришћење дрвета и обрасца за вођење евиденције о
коришћењу шумског земљишта у државној својини у нешумске намене и
утврђеној накнади.
Члан 2.
Накнада за коришћење дрвета обрачунава се за месечни период на
Обрасцу 1 – Обрачун накнаде за коришћење дрвета за месец
_________________20__. године, који је одштампан уз овај правилник и чини
његов саставни део (у даљем тексту : Образац 1).
Образац 1 нарочито садржи: назив корисника, односно
сопственика шума који обрачунава износ накнаде за коришћење дрвета; месец и
годину за који се врши обрачун накнаде; територију општине на којој је дрво
посечено; врсту дрвета; врсту сортимента; количину у m3; јединичну цену према
ценовнику корисника шума на шумском камионском путу у дин/m3; укупну
вредност основице за обрачун накнаде; износ обрачунате накнаде (3% од
основице); име и презиме лица које је унело податке и потпис одговорног лица.
Члан 3.
Евиденција о коришћењу шумског земљишта у државној својини
у нешумске намене и утврђеној накнади води се на Обрасцу 2 – Евиденција о
коришћењу шумског земљишта у државној својини у нешумске намене и
утврђеној накнади за месец ___________________20__. године, који је
одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту :
Образац 2).
Образац 2 нарочито садржи: назив корисника шума; месец и
годину за који се доставља евиденција; шифру намене за коју је закључен
уговор или донето решење о коришћењу шумског земиљшта у нешумске
намене, која се формира од два броја између којих је тачка, на основу Прилога
3. Закона о накнадама за коришћење јавних добара (први број је број табеле из
Прилога 3, а други број је редни број намене из те табеле); име и презиме,
односно пословно име предузетника или правног лица које је обвезник плаћања
накнаде; ПИБ предузетника или правног лица које је обвезник плаћања накнаде;
број уговора о коришћењу шумског земљишта у нешумске намене; датум
закључења уговора о коришћењу шумског земљишта у нешумске намене;
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период коришћења шумског земљишта у нешумске намене; број решења којим
је утврђена висина накнаде за коришћење шумског земљишта у нешумске
намене; датум доношења решења; подаци о основици из Прилога 3. Закона о
накандама за коришћење јавних добара (јединица мере и вредност по јединици
мере); површина земљишта која се користи у нешумске намене, односно обим
(дужина, број комада и сл); локација земљишта које се користи у нешумске
намене (газдинска јединица, одељење/одсек, или КО и бр. кат. парцеле) и
укупан износ обрачунате накнаде.
Члан 4.
Образац 1 и Образац 2 попуњавају се у Excel формату и
достављају електронски и у писаној форми министарству надлежном за послове
шумарства, односно надлежном органу аутономне покрајине, у складу са
законом којим се уређују накнаде за коришћење јавних добара.
Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број: 110-00-00015/2019-09
У Београду, 6. марта 2019. године

МИНИСТАР
Бранислав Недимовић

4827019.0142.4/1

Образац 1
КОРИСНИК/СОПСТВЕНИК ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА: ______________________________
ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ДРВЕТА
ЗА МЕСЕЦ ___________________20__. године

Територија
општине на којој је
дрво посечено

1

Врста
дрвета

Врста сортимента

Количина

Јединична цена
(према ценовнику
корисника шума на
шумском
камионском путу)*

3

m3
4

динара/ m3
5

2

Укупна
вредност основице за
обрачун накнаде

Износ накнаде
(3% од основице)

динара
6

динара
7

Укупно :
*сопственици шума користе ценовник корисника шума који газдује шумама на територији општине или суседних/најближих општина на којој су и шуме сопственика

Податке унео: __________________________

Одговорно лице: _________________________

Напомена: Образац се попуњава у Excel формату. Одштампан и потписан образац доставити у року од 15 дана по истеку месеца за
који је обрачуната накнада Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управи за шуме, Нови Београд, Омладинских бригада 1.
Образац доставити и електронски на адресу: office.sume@minpolj.gov.rs .

Образац 2
КОРИСНИК ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА: ________________________________
ЕВИДЕНЦИЈА
О КОРИШЋЕЊУ ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У НЕШУМСКЕ НАМЕНЕ
И УТВРЂЕНОЈ НАКНАДИ ЗА МЕСЕЦ ___________________20___. године
Шифра
намене за
коју је
закључен
уговор или
донето
решење о
коришћењу
шумског
земљишта у
нешумске
намене*
1

Обвезник плаћања
накнаде (име и
презиме, односно
пословно име
предузетника или
правног лица)

ПИБ
предузетни
ка,
односно
правног
лица

Број уговора
о коришћењу
шумског
земљишта у
нешумске
намене

Датум
закључења
уговора

2

3

4

5

Период
коришћења
шумског
земљишта у
нешумске намене
(навести датум из
уговора)
од
до

6

7

Број решења
којим је
утврђена
висина
накнаде за
коришћење
шума у
нешумске
намене

Датум
доноше
ња
решења
којим је
утврђен
а висина
накнаде

8

9

Основица
из Прилога 3.
Закона о накнадама
за коришћење
јавних добара
Јединиц
а мере

Вреднос
т по
јединиц
и мере

10

11

Површина
земљишта
која се
користи у
нешумске
намене,
односно обим
(дужина, број
комада и сл)

Локација
земљишта
(газдинска
јединица,
одељењe/одсек,
или КО и бр.
кат. парцеле)

12

13

Укупан
износ
обрачунате
накнаде
(дин)

УКУПНО:
*Шифра намене формира се на основу Прилогa 3. ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЗА НЕШУМСКЕ
НАМЕНЕ Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС”, број 95/18) и то на следећи начин: први број је број табеле из Прилога 3, иза кога
се ставља тачка и уписује редни број намене из те табеле (пример: 1.1 је шифра за ,,Коришћење земљишта за одлагање и сепарацију шљунка, песка и ризле (годишња
накнада)”) .

Податке унео: ________________________________

Одговорно лице: ______________________________

Напомена: Образац се попуњава у Excel формату. Одштампан и потписан образац доставити у року од 15 дана по истеку месеца за
који се води евиденција о коришћењу шумског земљишта у државној својини у нешумске намене и утврђеној накнади Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управи за шуме, Нови Београд, Омладинских бригада 1, а за територију АП Војводине Покрајинском
секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16. Образац доставити и електронски на
адресу: office.sume@minpolj.gov.rs, односно psp@vojvodina.gov.rs за територију АП Војводине.

14

