


VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Klasa: 022-03/20-01/01
Urbroj: 50301-25/27-20-3

Zagreb, 17. ožujka 2020.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet: Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Šumama, s Konačnim prijedlogom zakona

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 - 
pročišćeni tekst i 5/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 172. i 204. 
Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18), Vlada 
Republike Hrvatske podnosi Prijedlog zakona o dopuni Zakona o šumama, s Konačnim 
prijedlogom zakona za hitni postupak.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga 
sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila mi-, se. Andreja Plenkovića, predsjednika 
Vlade Republike Hrvatske, mr. se. Mariju Vučković, ministricu poljoprivrede, dr. se. Željka 
Kraljička, Tugomira Majdaka i Zdravka Tušeka, državne tajnike u Ministarstvu poljoprivrede, 
te dr. sc. Renatu Ojurović, prof. dr. sc. Krunoslava Karalića i dr. sc. Jelenu Đugum, pomoćnike 
ministrice poljoprivrede.
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Zagreb, ožujak 2020.



 

 

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ŠUMAMA 

 

 

I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA 

 

Ustavna osnova za donošenje ovoga Zakona sadržana je u članku 2. stavku 4. 

podstavku 1. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14 

– Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske). 

 

 

II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI 

ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA 

PROISTEĆI 

 

Zakonom o šumama (Narodne novine, br. 68/18, 115/18 i 98/19) uređuje se sustav i 

način upravljanja, gospodarenja, korištenja i raspolaganja šumama i šumskim zemljištima u 

Republici Hrvatskoj. Sredstva za financiranje održivog gospodarenja šumama i šumskim 

zemljištima u Republici Hrvatskoj osiguravaju se, između drugih izvora, i iz naknade za 

općekorisne funkcije šuma. 

 

Pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit te fizičke osobe koje su 

obveznici poreza na dohodak, a u Republici Hrvatskoj obavljaju registriranu djelatnost i 

ostvaruju ukupni godišnji prihod i primitak veći od 3.000.000,00 kuna plaćaju naknadu za 

korištenje općekorisnih funkcija šuma. Naknada za općekorisne funkcije šuma je namjenski 

prihod Državnog proračuna, odnosno prihod za posebne namjene, čije je korištenje i namjena 

utvrđena Zakonom o šumama. U posljednjih pet godina prosječno se godišnje na ime naknade 

za općekorisne funkcije šuma prikupi sredstava u iznosu od 190,7 milijuna kuna. 

 

Temeljem Odluke ministra zdravstva o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 

uzrokovane virusom SARS-CoV-2 od 11. ožujka 2020. godine, klase: 011-02/20-01/143, 

urbroja: 534-02-01-2/6-20-01, a u svrhu sprječavanja utjecaja COVID-19 bolesti uzrokovane 

virusom SARS-CoV-2 na gospodarstvo Republike Hrvatske potrebno je provesti određene 

mjere kojima će se umanjiti negativan utjecaj navedene javnozdravstvene ugroze na hrvatsko 

gospodarstvo.  

 

Jedan od načina za provedbu tih mjera je, da se u ovakvim kriznim situacijama 

javnozdravstvene ugroze, odnosno događaja ili stanja koji se nisu mogli predvidjeti i na koje 

se nije moglo utjecati, a koji ugrožava život i zdravlje građana, narušava gospodarsku 

aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, omogući korištenje namjenski prikupljenih 

sredstava i u druge svrhe, povrh onih već određenih zakonskim odredbama. 

 

U skladu s tim predlaže se dopuniti odredbe Zakona o šumama (Narodne novine, br. 

68/18, 115/18 i 98/19), na način da se sredstva prikupljena na ime naknade za općekorisne 

funkcije šuma u skladu s odredbama Zakona o šumama, mogu, u slučaju određenih posebnih 

okolnosti, koristiti i u druge prijeko potrebne svrhe, npr. s ciljem sprječavanja, odnosno 

ublažavanja utjecaja COVID-19 bolesti uzrokovane virusom SARS-CoV-2 na nacionalno 

gospodarstvo.  
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III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA 

 

Za provođenje odredbi ovoga Zakona u državnom proračunu Republike Hrvatske nije 

potrebno osigurati dodatna sredstva. 

 

 

IV. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU 

 

Prema odredbi članka 204. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, 

br. 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18) zakon se može donijeti po hitnom postupku, kada to 

zahtijevaju osobito opravdani razlozi.  

 

S obzirom na proglašenje javnozdravstvene ugroze za područje cijele Republike 

Hrvatske, kao i potrebu provođenja određenih mjera radi smanjivanja utjecaja COVID-19 

bolesti uzrokovane virusom SARS-CoV-2 na gospodarske subjekte te otklanjanja većih 

poremećaja, odnosno ublažavanja posljedica u hrvatskom gospodarstvu, donošenje ovoga 

Zakona, susljedno osobito opravdanim i istaknutim razlozima, predlaže se po hitnom 

postupku. 
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KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ŠUMAMA  

 

 

Članak 1. 

 

U Zakonu o šumama (Narodne novine, br. 68/18, 115/18 i 98/19), iza članka 68. 

dodaje se članak 68.a koji glasi: 

 

„Članak 68.a 

 

Iznimno od članka 68. stavka 1. ovoga Zakona, sredstva naknade za općekorisne 

funkcije šuma mogu se koristiti za otklanjanje ili ublažavanje posljedica nastalih uslijed 

posebnih okolnosti, odnosno događaja ili određenog stanja koje se nije moglo predvidjeti i na 

koje se nije moglo utjecati, a koji ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, 

znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku 

štetu, o čemu odlučuje ministar.“. 

 

Članak 2. 
 

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama. 

 

  



4 

 

O B R A Z L O Ž E N J E 

 

 

Uz članak 1. 

 

Ovim člankom propisuje se mogućnost korištenja namjenskog prihoda državnog proračuna 

Republike Hrvatske - naknade za općekorisne funkcije šuma - i u druge svrhe, povrh onih već 

propisanih, i to u slučaju posebnih okolnosti, odnosno događaja ili određenog stanja koje se 

nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koji ugrožava život i zdravlje 

građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušavaju okoliš, narušavaju gospodarsku 

aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu.  

 

Uz članak 2.  

 

Ovim člankom određuje se stupanje na snagu Zakona. 
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TEKST ODREDBE VAŽEĆEG ZAKONA KOJA SE DOPUNJUJE 

 

Članak 68. 

(1) Iz sredstava naknade za općekorisne funkcije šuma financiraju se: 

1. radovi gospodarenja u zaštitnim šumama i šumskim zemljištima 

2. troškovi izrade i odobrenja šumskogospodarskih planova iz članka 29. stavka 4., stavka 9. 

podstavka 4. i stavka 10. ovoga Zakona 

3. radovi gospodarenja u gospodarskim šumama malih šumoposjednika, osim radova 

pridobivanja drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda 

4. radovi gospodarenja u gospodarskim šumama javnog šumoposjednika, Ustanove, Pravne 

osobe, srednjih i velikih šumoposjednika, i to: 

a) podizanja novih šuma na neobraslom šumskom zemljištu 

b) sanacije i obnove šuma oštećenih biotskim i abiotskim čimbenicima 

c) održavanja izvora, bunara i cisterni 

d) zaštita šuma od štetnih organizama i požara 

5. razminiranje šuma i šumskog zemljišta 

6. znanstveni i stručni radovi iz područja šumarstva 

7. vatrogasne djelatnosti. 

(2) Sredstva naknade iz članka 65. ovoga Zakona za provedbu radova iz stavka 1. točaka 1., 

2., 3. i 4. ovoga članka raspoređuju se na korištenje šumoposjednicima razmjerno udjelu u 

površini šuma i šumskih zemljišta Republike Hrvatske kojima gospodare, u skladu sa 

šumskogospodarskim planovima. 

(3) Postupak, način ostvarivanja prava i način korištenja sredstava naknade iz članka 65. 

ovoga Zakona za provedbu radova iz stavka 1. ovoga članka ministar propisuje pravilnikom. 

 

 


	1
	2
	3



