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На основу члана 14. тачке 8. 
Закона о шумама (“Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де”, број: 4/13 и 5/13), министар за 
привреду Босанско-подрињског канто-
на Горажде, д о н о с и: 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О НАЧИНУ ОДАБИРА, ДОЗНАКЕ 

СТАБАЛА ЗА СЈЕЧУ И 
ОБИЉЕЖАВАЊЕ ПОВРШИНА  

ЗА СЈЕЧУ 
 

Члан 1. 
 

Овим се Правилником регули-
ше одабир, дознака и сјеча стабала 
или површина за сјечу у шумама на 
територији Босанско-подрињског кан-
тона Горажде. Одабир, дознака, оби-
љежавање и сјеча стабала или површи-
на за сјечу врши се у циљу газдовања 
шумама и шумским земљиштима у ск-
ладу са смјерницама постављеним шу-
мскопривредном основом и општим 
интересом у циљу побољшања еколо-
шких, економских и социјалних фун-
кција шуме. 
 

Члан 2. 
 

Одабир, дознака (обиљежава-
ње) и сјеча стабала или површина за сј-
ечу може се вршити само на површи-
нама гдје су ријешени имовинскоправ-
ни односи, утврђене и видно обиљеж-
ене границе. 
 

Члан 3. 
 

Одабир, дознака стабала или  
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површина за сјечу врши се у складу са 
техничким циљем господарења, про-
писаним за конкретну газдинску класу 
шумскопривредном основом, и конк-
ретним састојинским приликама. 
 

Члан 4. 
 

Није допуштена сјеча без прет-
ходно извршеног одабира, дознаке и 
обиљежавања стабала или површина 
за сјечу и израде и доношења пројекта 
за извођење у складу са Законом о шу-
мама. 
 

Члан 5. 
 

Дознака стабала у шуми подра-
зумијева: 
 
1. Обиљежавање одабраних стабала 

за сјечу затесом на жилишту или 
на једној од дебљих жила са доње 
стране и затесом на прсној висини 
са горње стране; 

 

2. Обројчавање (редни број) обиље-
женог стабла на жилишту; 

 

3. Премјерба прсних пречника, одре-
ђивање узгојно-техничке и технич-
ке класе одабраних и обиљежених 
стабала те уписивање података у 
дозначну књигу; 

 

4. Стављање отиска шумског, дозна-
чног чекића на оба затеса уз упот-
ребу боје (фарбе) која је  различита 
од боје премјербе. 

 

5. Боја дознаке мијења се почетком 
сваке календарске године. У књигу 
дознаке евидентирају се дозначена 
стабла само једног одјела, изузев 
дознаке санитарних ужитака. Књи-
ге дознаке морају бити обројчене и  
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уписане у регистар. 
 

Члан 6. 
 

Обиљежавање површина за чи-
сту сјечу у изданачким шумама, план-
тажама, макијама, шикарама и шибља-
цима врши се на граничним стаблима 
у виду једноструких прстенова, шири-
не 4 цм, извучених бојом слободном 
руком на прсној висини (1,30 м). Гра-
нична обиљежена стабла, морају се на-
дгледати и не  смију се посјећи. 
 

Члан 7. 
 

Приликом његе младих састоји-
на, природног или вјештачког порије-
кла, стабла за сјечу од 7 до 15 цм ће се 
премјеравати и обиљежавати тачкаст-
ом бојом на прсној висини и жилишту, 
а дебља стабла у складу са чланом 5. 
овог Правилника. 
 

Члан 8. 
 

Сјеча стабала врши се, по прав-
илу, уз брдо, осим ако то пројектом за 
извођење није другачије одређено. Из-
узетно се обарање стабала може врши-
ти на страну или низ брдо ако се на тај 
начин: 
 
1. Избјегава опасност за живот упос-

леника; 
2. Обезбјеђује боља заштита састоји-

не; 
3. Обезбјеђује оборено стабло од ошт-

ећења. 
 

Члан 9. 
 

Висина пања може бити најви-
ше 1/3 пречника пања, мјерећи са гор-
ње стране. 
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Члан 10. 
 

Након сјече, приступа се изради 
дрвних сортимената, при чему се даје 
предност изради вреднијих сортиме-
ната. Код кројења и израде дрвних со-
ртимената, мора се придржавати стан-
дарда квалитета и димензија одређе-
них за дрвне сортименте. 
 

Члан 11. 
 

Овај Правилник ступа на снагу 
даном објављивања у “Службеним но-
винама Босанско-подрињског кантона 
Горажде”.  
 
Број:04-26-2103/17      М И Н И С Т А Р 
11.12.2017.године               Анес Салман,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 2.12. став 6. Из-
борног закона Босне и Херцеговине 
(“Службени гласник БиХ” број: 23/01, 
7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 
25/04, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 
32/07, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 
31/16), члана 24. Статута Општине Па-
ле (“Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде”, број: 
19/07, 11/08 и 6/13) и члана 81. Посло-
вника Општинског вијећа Општине 
Пале (“Службене новине Босанако-по-
дрињског кантона Горажде” бр. 4/08), 
Општинско вијеће, на својој X редовној 
сједници, одржаној дана 12.12.2017. го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о разрјешењу  Општинске изборне 

комисије Општине Пале 
 


