
 

 

Službene novine Federacije BiH, broj 60/03 

Na osnovu člana 44. stav 8. Zakona o šumama ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/02 i 29/03), uz 

pribavljeno mišljenje Federalne uprave za geodetske i imovinsko - pravne poslove, federalni ministar 

poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi 

 

PRAVILNIK 

O KATASTRU ŠUMA 

 

Član 1. 

Ovim pravilnikom se propisuje klasifikacija vlasništva i način uspostavljanja i vođenja katastra šuma. 

 

Član 2. 

Katastar šuma uspostavlja se i vodi za šume u državnom vlasništvu (u daljem tekstu: državne šume) i za 

šume u vlasništvu pravnih i fizičkih lica (u daljem tekstu: privatne šume).Katastar šuma za područje 

kantona uspostavlja i vodi kantonalna uprava za šumarstvo (u daljem tekstu: kantonalna uprava), a za 

područje Federacije Bosne i Hercegovine to čini Federalna uprava za šumarstvo (u daljem tekstu: 

Federalna uprava). 

 

Član 3. 

Katastar šuma uspostavlja se i vodi na osnovu podataka koje pribavljaju i dostavljaju kantonalna šumsko - 

privredna društva koja gazduju državnim šumama i kantonalne uprave za privatne šume. Podaci za 

katastar šuma pribavljaju se na osnovu podataka iz šumskogospodarskih osnova i podataka direktno 

prikupljenih na terenu. Kantonalna šumsko-privredna društva dostavljaju podatke za katastar šuma 

kantonalnim upravama. Kantonalne uprave dostavljaju podatke za katastar šuma Federalnoj upravi. 

 

Član 4. 

Katastar šuma sadrži podatke o: površinama šumskog zemljištva, drvnim masama, saobraćajnicama unutar 

šumskog zemljišta, građevinskim objektima i objektima za zaštitu šuma i obimu i vrijednosti radova na 

uzgoju šuma. Katastar šuma može sadržavati i druge podatke utvrđene Zakonom o šumama, kao i drugim 

zakonima. Promjene u podacima iz stava 1. ovog člana, koje nastanu u toku godine dostavljaju se 

Federalnoj upravi, sa stanjem 31. decembra tekuće godine. 
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Član 5. 

Katastar šuma uspostavlja se i održava na obrascima katastra šuma (KŠ): KŠ-1, KŠ-2, KŠ-2a, KŠ-3, KŠ-3a, 

KŠ-4, KŠ-4a, KŠ-5, KŠ-5a, KŠ-6, KŠ-7, KŠ-8 i KŠ-9 koji se nalaze u prilogu ovog pravilnika i čine njegov 

sastavni dio. 

 

Član 6. 

Katastar šuma za državne šume uspostavlja se i vodi na svim obrascima iz člana 5. ovog pravilnika, a za 

privatne šume na obrascima KŠ-1, KŠ-2, KŠ-3, KŠ-4 i KŠ-5. 

 

Član 7. 

Jedan primjerak izrađenog katastra Federalna uprava je dužna dostaviti Federalnom ministarstvu 

poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. 

 

Član 8. 

Katastar šuma se uspostavlja i održava automatskom obradom, tako da su obrasci propisani ovim 

pravilnikom prilagođeni kompjuterskoj obradi podataka. 

 

Član 9. 

Kantonalna šumsko-privredna društva i kantonalne uprave, dužni su uskladiti dostavu podataka sa 

odredbama ovog pravilnika do 31. marta 2004. godine. Federalna uprava za šumarstvo uskladit će 

ustanovljavanje i vođenje katastra šuma sa odredbama ovog pravilnika do 31. septembra 2004. godine. 

 

Član 10. 

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe odredbe Pravilnika o katastru šuma ("Službeni 

list SRBiH", broj 30/78). 

 

Član 11. 

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije 

BiH".





 









 













 



Broj 06-26-216-1/03 10. novembra 2003. godine Sarajevo 

 

Ministar Marinko Božić, v. r. 

 



 

 

Službene novine Federacije BiH, broj 60/03 

Na temelju članka 44. stavak 8. Zakona o šumama ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/02 i 29/03), uz 

pribavljeno mišljenje Federalne uprave za geodetske i imovinsko - pravne poslove, federalni ministar 

poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi 

 

PRAVILNIK 

O KATASTRU ŠUMA 

 

Članak 1. 

Ovim pravilnikom se propisuje klasificiranje vlasništva i način uspostave i vođenja katastra šuma. 

 

Članak 2. 

Katastar šuma uspostavlja se i vodi za šume u državnom vlasništvu (u daljnjem tekstu: državne šume) i za 

šume u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba (u daljnjem tekstu: privatne šume).Katastar šuma za područje 

kantona uspostavlja i vodi kantonalna uprava za šumarstvo (u daljnjem tekstu: kantonalna uprava), a za 

područje Federacije Bosne i Hercegovine to čini Federalna uprava za šumarstvo (u daljnjem tekstu: 

Federalna uprava). 

 

 

Članak 3. 

Katastar šuma uspostavlja se i vodi na temelju podataka koje pribavljaju i dostavljaju kantonalna šumsko - 

gospodarska društva koja gazduju državnim šumama i kantonalne uprave za privatne šume. Podaci za 

katastar šuma pribavljaju se na temelju podataka iz šumsko-gospodarskih osnova i podataka izravno 

prikupljenih na terenu. Kantonalna šumsko-gospodarska društva dostavljaju podatke za katastar šuma 

kantonalnim upravama. Kantonalne uprave dostavljaju podatke za katastar šuma Federalnoj upravi. 

 

 

Članak 4. 

Katastar šuma sadrži podatke o: površinama šumskog zemljištva, drvnim masama, prometnicama unutar 

šumskog zemljišta, građevinskim objektima i objektima za zaštitu šuma i obujmu i vrijednosti radova na 

uzgoju šuma. Katastar šuma može sadržavati i druge podatke utvrđene Zakonom o šumama, kao i drugim 

zakonima. Promjene u podacima iz stavka 1. ovog članka, koje nastanu tijekom godine dostavljaju se 

Federalnoj upravi, sa stanjem 31. prosinca tekuće godine. 

 

 

Članak 5. 

Katastar šuma uspostavlja se i održava na obrascima katastra šuma (KŠ): KŠ-1, KŠ-2, KŠ-2a, KŠ-3, KŠ-3a, 

KŠ-4, KŠ-4a, KŠ-5, KŠ-5a, KŠ-6, KŠ-7, KŠ-8 i KŠ-9 koji se nalaze u prilogu ovog pravilnika i čine njegov 

sastavni dio. 
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Članak 6 

Katastar šuma za državne šume uspostavlja se i vodi na svim obrascima iz članka 5. ovog pravilnika, a za 

privatne šume na obrascima KŠ-1, KŠ-2, KŠ-3, KŠ-4 i KŠ-5. 

 

 

Članak 7 

Jedan primjerak izrađenog katastra Federalna uprava je dužna dostaviti Federalnom ministarstvu 

poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. 

 

 

Članak 8 

Katastar šuma se uspostavlja i održava automatskom obradom, tako da su obrasci propisani ovim 

pravilnikom prilagođeni računarskoj obradi podataka. 

 

 

Članak 9. 

Kantonalna šumsko-gospodarska društva i kantonalne uprave, dužni su uskladiti dostavu podataka sa 

odredbama ovog pravilnika do 31. ožujka 2004. godine. Federalna uprava za šumarstvo uskladit će 

ustanovljavanje i vođenje katastra šuma sa odredbama ovog pravilnika do 31. rujna 2004. godine. 

 

 

Članak 10. 

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o katastru šuma ("Službeni 

list SRBiH", broj 30/78). 

 

 

Članak 11. 

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH". 
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Службене новине Федерације БиХ, број 60/03 

На основу члана 44. став 8. Закона о шумама ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 20/02 и 

29/03), уз прибављено мишљење Федералне управе за геодетске и имовинско - правне послове, 

федерални министар пољопривреде, водопривреде и шумарства доноси 

 

ПРАВИЛНИК 

О КАТАСТРУ ШУМА 

 

Члан 1. 

Овим правилником се прописује класификација власништва и начин успостављања и вођења 

катастра шума. 

 

Члан 2. 

Катастар шума успоставља се и води за шуме у државном власништву (у даљем тексту: државне 

шуме) и за шуме у власништву правних и физичких лица (у даљем тексту: приватне шуме).Катастар 

шума за подручје кантона успоставља и води кантонална управа за шумарство (у даљем тексту: 

кантонална управа), а за подручје Федерације Босне и Херцеговине то чини Федерална управа за 

шумарство (у даљем тексту: Федерална управа). 

 

Члан 3. 

Катастар шума успоставља се и води на основу података које прибављају и достављају кантонална 

шумско - привредна друштва која газдују државним шумама и кантоналне управе за приватне 

шуме. Подаци за катастар шума прибављају се на основу података из шумскогосподарских основа и 

података директно прикупљених на терену. Кантонална шумско-привредна друштва достављају 

податке за катастар шума кантоналним управама. Кантоналне управе достављају податке за 

катастар шума Федералној управи. 

 

Члан 4. 

Катастар шума садржи податке о: површинама шумског земљиштва, дрвним масама, 

саобраћајницама унутар шумског земљишта, грађевинским објектима и објектима за заштиту шума 

и обиму и вриједности радова на узгоју шума. Катастар шума може садржавати и друге податке 

утврђене Законом о шумама, као и другим законима. Промјене у подацима из става 1. овог члана, 

које настану у току године достављају се Федералној управи, са стањем 31. децембра текуће године. 
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Члан 5. 

Катастар шума успоставља се и одржава на обрасцима катастра шума (КШ): КШ-1, КШ-2, КШ-2а, КШ-

3, КШ-3а, КШ-4, КШ-4а, КШ-5, КШ-5а, КШ-6, КШ-7, КШ-8 и КШ-9 који се налазе у прилогу овог 

правилника и чине његов саставни дио. 

 

Члан 6. 

Катастар шума за државне шуме успоставља се и води на свим обрасцима из члана 5. овог 

правилника, а за приватне шуме на обрасцима КШ-1, КШ-2, КШ-3, КШ-4 и КШ-5. 

 

Члан 7. 

Један примјерак израђеног катастра Федерална управа је дужна доставити Федералном 

министарству пољопривреде, водопривреде и шумарства. 

 

Члан 8. 

Катастар шума се успоставља и одржава аутоматском обрадом, тако да су обрасци прописани овим 

правилником прилагођени компјутерској обради података. 

 

Члан 9. 

Кантонална шумско-привредна друштва и кантоналне управе, дужни су ускладити доставу података 

са одредбама овог правилника до 31. марта 2004. године. Федерална управа за шумарство ускладит 

ће установљавање и вођење катастра шума са одредбама овог правилника до 31. септембра 2004. 

године. 

 

Члан 10. 

Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе одредбе Правилника о катастру шума 

("Службени лист СРБиХ", број 30/78). 

 

Члан 11. 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама 

Федерације БиХ". 
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