
ПРИЈЕДЛОГ 
 

На основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о локалној самопурави (,,Службени гласник 
Републике Српске“ број: 97/16, 36/19 и 61/21) и чл. 27. и 50. Статута града Зворник – пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број 5/17), Скупштина града Зворник на 6. редовној 
сједници одржаној         2021. године, донијела је  

 
ОДЛУКУ 

о покретању иницијативе за издвајање шумске управе ,,Зворник“ Зворник из шумског 
газдинства ,,Бирач“ Власеница и формирање новог шумског газдинства ,,Зворник“ 

Зворник 
 

I 
Скупштина града Зворника покреће иницијативу за издвајање шумске управе ,,Зворник“, 
Зворник из шумског газдинства ,,Бирач“ Власеница и формирање новог шумског газдинства 
,,Зворник“, Зворник. 

 
II 

1) Скупштина града Зворника сматра да је неопходно извршити статусне промјене у складу са 
покренутом иницијативом наведеној у тачки I ове одлуке, а у циљу одрживог и рационалног 
управљања и газдовања, шумским земљиштем и другим потенцијалима шума и шумског 
земљишта на подручју града Зворника. 
2) За организовање самосталног рада шумског газдинства ,,Зворник“, Зворник постоје сви 
услови и параметри дефинисани Законом о шумама (Службени гласник Републике Српске, 
број: 75/08, 60/13 и 70/20).  

 
III 

Ова одлука доставиће се Влади Републике Српске, Министарству пољопривреде,  шумарства и 
водопривреде, ЈПШ ,,Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац на даљи поступак. 

 
IV 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику града 
Зворник. 
 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
Привредна грана шумарства је саставни дио привреде сваке државе и не може се развијати 
назависно од осталих привредних грана. Развој шумарства као привредне гране планира се 
кроз годишње, краткорочне и дугорочне планове, а шумарска привреда кроз те планове  
добија одређене задатке како би се њен развој ускладио с осталим привредним гранама. 
Шумарство карактерише дугорочно планирање на бази континуитета газдовања. Потребе за 
дрветом у сталном су порасту, а то захтијева проширење производње и повећање прихода 
како би се задовољиле потребе друштва како данас, тако у блиској и даљој 
будућности.Шумарства не трпи нагле и исхитрене промјене у начину газдовања, 
руковођењу,  него се промјене требају постепено остваривати. 
 
Многобројна питања која се у овој области морају рјешавати, могу се једино остваривати 
адекватним планирањем, адекватно планирање се може једино вршити на јасно 
дефинисаном шускопривредном подручју и адекватним, стручним и компететним 
руководећим кадром.Задаћа шумског газдинства је да да сигуран основ и смјернице за 
извршавање свих зацртаних друштвених планова на једном шумскопривредном подручју.  
Намјена, формирање и коришћење шумскопривредних подручја или појединих дијелова 
шумскопривредног подручја по правилу се регулише Законом о шумама и као такво служи за 
интегрално планирање и општи друштвени значај. Имајући у виду намјену шума и просторну 
подјелу по први пут Одлуком Извршног вијећа НР БиХ од 14.07.1961.године формирано је 
Власеничко шумскопривредно подручје, које су чиниле сљедеће привредне јединице: Доња 
Дрињача, Тишћа, Ратак Деветак, Студени Јадар Дубница, Удрч-Каменица, Горњи Јадар и 
Сапна Локањска ријека.Према административној подјели СР БиХ ово подручје налазило се 
на територији седам општина: Власеница, Шековићи, Зворник, Хан Пијесак, Сребреница, 



Кладањ и Калесија и дато на управљање и газдовање ООУР ,,Шумарство“ Власеница у 
саставу РО Шипад-Бирач. 
 
На основу члана 7. став3. Закона о шумама (Службени гласник Републике Српске број 
13/94), Влада Републике Српске доноси Одлуку о формирању новог шумскопривредног 
подручја ,,Власеничко-Зворничког“ чија се површина шума и шумског земљишта уклапау 
општинске границе Власеница и дијелове територије општина Зворника и Осмака. 
Шумскопривредним подручјем газдује шумско газдинство ,,Бирач“ из Власенице у склопу 
ЈПШ ,,Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац. 
 
Одлуком  Владе Републике Српске (,,Службени гласник Републике Српске" број 101/05), 
формиранојеВласеничко шумскопривредноподручје, којим управља и газдује Шумско 
газдинство „Бирач“ са сједиштем у Власеници и шумским управама у Шековићима, Зворнику, 
Власеници и Милићима. Власеничко шумскопривредно подручје формирано је спајањем  
бившег Милићког,Шековићког и Власеничког шумскопривредног подручја. 
 
У првим годинама пословања новоформирано шумско газдинство биљежи позитивне пословне 
резултате, међутим у посљедњих неколико година због неадекватне пословне политике, 
превеликог броја радника, честом смјеном руководног кадра,  поремећен је концепт доброг 
пословања и газдинство креће силазном путањом у пословању и исказује се негативан 
финансијски  резултат. Исплаћују се минимални лични дохотци са закашњењем, не исплаћују 
се трошкови превоза радника на посао и са посла. Улагања у шумске камионске путеве и возни 
парк су незнатна. Из свега наведеног можемо закључити да је стање у овом привредном 
субјекту није баш добро, а засигурно може бити далеко далеко боље.  
Одлуком о Измјенама и допунама Одлуке о формирању шумскопривредних подручја у 
Републици Српској (,,Службени гласник Републике Српске" број 23/16) формирано је 
,,Милићко" шумскопривредно подручје, које је издвојено из шумскопривредног подручја 
,,Власеничко“. 
 
Многобројне реорганизације у предузећу, честе промјене руководног кадра, именовање 
некомпететних особа на руководеће позиције у предузећу довеле су до нарушавању 
континуитета пословања, нестабилности прихода и незадовољства радника, који су забринути 
за своју егзистенцију. Стога с правом се покреће иницијатива око издвајања шумске управе 
„Зворник“ и формирањем шумског газдинства ,,Зворник“ са сједиштем у Зворнику. 
 
Шумскопривредно подручје ,,Зворничко“ налазило би се на територији општина Зворник и 
Осмаци. Обухватало би привредне јединице: Сапна-Локањска Ријека, Удрч-Каменица, Горња 
Спреча, дио Кравица Полом и дио Мала Спреча. Укупна површина шуме и шумског земљишта 
у својини Републике Српске би била7.254,32ha. Од укупне површине на високе шуме са 
природном обновом отпада (високо квалитетне шуме) 2.160,07 ha, високе деградиране шуме 
208,97 ha, шумске културе 613,28 ha, изданачке шуме 3.455,77 ha, шумске голети способне за 
пошумљавање 111,84 ha, површине неподесне за пошумљавање и газдовање 686,31 ha и 
узурпације 18,08 ha. Просјечна залиха по хектару у високим шумама је око 265,00m3/ha, a 
укупно процјењена залиха у високим шумама са природном обновом је 551.851 
m3.Процијењена залиха свих категорија шума на будућем подручју је 1.025.923 m3, и то 
општина Зворник 589.302 m3 а општина Осмаци 436.621 m3. Надаље, потребно је навести да се 
на подручју општине Зворник налази 9.616,30 ha шума у приватном власништву, са просјечном 
залихом од 163,70 m3/ha и десетогодишњом сјечивом масом од 256.994 m3.  На подручје 
општине Осмаци постоји965,70 ha шума у приватном власништву, са просјечном залихом од 
169,70 m3/ha. 
 
Укупна површина шума и шумског земљишта будућег шумскопривредног подручја би била 
17.836,32 ha. 
 
Важећем шумскопривредном основом, планом искоришћавања, за подручје општина Зворник и 
Осмаци предвиђена десетогодишњасјечива дрвна маса (етат), за све категорије шума је  
187.065 m3, за општину Зворник 110.178 и општину Осмаци 76.887 m3. Највећи етат пројектован 
је, наравно у високим шумама са природном обновом, 90.810 m3, Зворник 40.637 m3 и Осмаци 
50.173 m3.Очекивана производња сортимената је око 137.000 m3, у високим шумама са 
природном обновом око 69.000 m3, у високим деградираним шумама око 4.600m3, у шумским 



културама око 14.200 m3 и изданачким шумама око 49.200 m3. Очекивани годишњи приход од 
продаје шумских дрвних сортимената је око 1.100.000 КМ, значи да су обезбјеђени принципи 
континуитета продукције и прихода.  
 
Разноликост станишних прилика се исказује у испреплетеном дјеловању 
умјереноконтиненталне, те извјесном утицају субмедитеранске климе, затим разноврсности 
геолошке подлоге и појави различитих типова земљишта, као и земљишним комбинацијама 
условили су шаренило и једно богаство у биљном свијету, односно појави многобројних 
шумских заједница. На подручју су заступљене мјешовите шуме букве, јеле и смрче. То су 
највредније и најстабилније шумске заједнице. Ове заједнице су отпорне на пожаре, штетне 
инсекте и друге негативне факторе. Поред мјешовитих шума букве, јеле и смрче, налазимо и 
чисте шуме букве, чисте шума храста китњака, шуме сладуна и цера и разне шумске културе 
(вјештачки подигнуте шуме), од којих је свакако најинтересантнији засад црног ораха у ПЈ 
Сапна-Локањска ријека, одјељење број 43b, површине 0,57 ha, локалног назива Хајвази. Ова 
састојина је спада у тзв. шуме високе заштитне вриједности и проглашена је шумским 
сјеменским објектом, као јединственим ове врсте у Републици Српској. Рјешењем о 
регистрацији сјеменског објекта од стране Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде шумско газдинство добија право сакупљања и прометовања шумског сјемена.  
Посебно благо и богаство шумскопривредног подручја представају тзв. шуме високе заштитне 
вриједности, односно  заштитне шумеи шуме посебне намјене. То су шуме које регулишу 
ерозију земљишта, задовољење основних потреба локалних заједница. Укупна површина ових 
шума је око 1.032,62 ha. С тим у вези, у веома је битно израдити ,,Елаборат о проглашењу 
шума посебне намјене Града Зворника“. Ове шуме остале би у режиму коришћења ЈПШ ,,Шуме 
Републике Српске“ а.д. Соколац а да се акценат приликом газдовања ставља на очување 
заштитних, здравствених, спортско-рекреационих, естетских и других функција ових шума.  
Шума као најважнији природни екосистем сем функције трајне производње дрвне масе и 
коришћења осталих шумских производа, добија и друге намјене ради удовољавања 
многоструких функција чији је значај непроцјењив за човјека и друштвену заједницу уопште. 
Значај шума овог подручја посебно је изражен кроз заштитно-регулаторне функције. Посебно 
треба истаћи заштиту земљишта од водене ерозије и заштиту изворишта питке воде. 
Производна функција шума се односи на производњу дрвних сортимената, производњу осталих 
шумских производа (љековитог и јестивог биља, гљиве, производња шумског сјемена, дрвног 
угља, камена, пијеска и шљунка и др.). 
 
Ово је једно веома специфично подручје јер у досадашњем коришћењу природних ресурса 
шумарства као привредне гране доминантну улогу има производња и коришћење дрвета. 
Међутим, савремена фармацеутска, козметичка и прехрамбена индустрија у новије вријеме све 
више користе самоникло љековито биље, плодове, гљиве у технолошком процесу производње. 
Откупне цијене осталих шумских производа омогућавају да се уз добру организацију, 
рационално сакупљање, сушење и дистрибуцију, додатно заради у сектору шумарства. Имајући 
у виду да активности сакупљања, сушења, дораде и дистрибуције љековитог биља, шумских 
плодова, гљива и осталог захтијевају озбиљан и стручан рад, евидентно је да је у сврху 
максималне искористивости потребно сачинити и посебан програм, студију, а први корак је 
формирати организациони дио у јавном предузећу, односно шумско газдинство у овом дијелу 
Републике Српске. 
 
Из до сада наведених чињеница и показатеља се види да би шумско газдинство било добро 
организовано и да би самостално могло успјешно пословати у наредном периоду, у оквиру ЈПШ 
,,Шуме Републике  Српске“ а.д. Соколац.За организовање самосталног шумског газдинства 
постоје сви услови и претпоставке. На бази свих показатеља (залиха, запреминског прираста, 
сјечиве масе -етата, броја запослених, квалификационе структуре запослених, обезбијеђеност 
инфраструктурним објектима (управна зграда, лугарнице, информациони систем и др.), јасно је 
да шумска управа ,,Зворник“ може успјешно пословати као шумско газдинство ,,Зворник“ 
Зворник. 

 
Имајући у виду напријед наведено, предлажем да Скупштина Града Зворника, након 
разматрања усвоји предметну одлуку. 
 
            ОБРАЂИВАЧ        ПРЕДЛАГАЧ 
КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА              ГРАДОНАЧЕЛНИК 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


