
Концепт унепређења стања шума и шумарства у Србији: 
Улога пројекта „ Имплементација иновативног планирања 
газдовања шумама уз уважавање економских, еколошких и 
социјалних аспеката у Србији“ 
Concept for improvement of forest and forestry in Serbia and 
role of Project: “Implementation of an innovative forest
management planning considering economic, ecological and 
social aspects in Serbia”

Саша Стаматовић –Управа за шуме/Directorate for Forestry



Funkcije šuma ili „Ecosystem Services“  



• Stanje šuma

• Promene i izazovi
• Procesi (društveni i prirodni)

• Društveni zahtevi

Forestry
Society

Zadatak savremenog šumarstva



Шта је НШП (Национални шумарски програм)

Инструменти:

•Плански
•Законски
•Финансијски 
•Информативни 

Национални програм за шуме је широко прихваћени концепт одрживог газдовања шумама и
подразумева генерички израз, широког распона приступа ка формулацији шумарске политике, њеном
планирању и имплементацији на регионалном или националном нивоу.

(2006) Understanding national forest programmes Guidance for practitioners , Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome



НШП-фазе/NFP phases

Кад процес започне све фазе крећу

Ones process starts all phases start



Врло је битно да се цео процес води плански, аргументовано, јасно и 
кординисано, како унутар самог сектора тако и са осталим релевантним 

секторима и институцијама-Комуникација



Stanje šuma State of forest

Vlasništvo
Ownership

Površina/Area Zapremina/Volume Prirast/Increment

ha % Ukupno po ha % Ukupno m³ % po ha

Državne/State 1,014,055.0 42.7 175,558,496 173.1 48.3 4,472,700.2 47.4 4.4

Privatne/Priv. 1,362,478.3 57.3 187,989,191 138.0 51.7 4,959,421.1 52.6 3.6

Ukupno/Total 2,376,533.3 100.0 363,547,688 153.0 100.0 9,432,121.3 100.0 4.0

Vlasništvo/
Ownership

Površina/Area
ha

Površina/
Area %

Prirast/Incr.
m³/ha/g 

Izdanačke sastojne
Coppice

Privatno/Priv. 1,081,847 46.6 3.1

Državno/State 240,436 10.4 3.8

Ukupno/Total 1,322,282.9 57.0 3.2

Visoke prirodne
sastojine/High natural 

forests

Privatno/Priv. 230,169 9.9 5.2

Državno/State 438,130 18.9 5.3

Ukupno/Total 668,299.5 28.8 5.3

Veštački podignute
sastojine/High artificial

Privatno/Priv. 50,462 2.2 6.1

Državno/State 172,307 7.4 5.9

Ukupno/Total 222,768.9 9.6 6.0
Ukupno šuma/Total 

forests 95.4

Šikare šibljaci.../Shrubs 4.6

А



Природна састојина смрче у ШГ Ивањица,
газдинска јединица „Голија“, одељ. 13/а и 14/а 

Природна састојина букве у газдинској јединици „Мајдан 
Кучајна“ одељ. 22/а

Високе природне састојине/High natural forests

Високе састојине/High forests

Власништво/Ownership Површина/Area ha Површина/Area % Прираст/Incr. m³/ha/g 
Приватно/Private 230,169 9.9 5.2

Државно/State 438,130 18.9 5.3
Укупно/Total 668,299.5 28.8 5.3

• Само 28.8% од свих шума/Only 28.8% of total forests
• Учешће презрелих шумa које не прирастају/High % of overmature forests with no increment
• Неадекватне и неправовремене мере неге/Un-adequate and late silvicultural measures
• Девастиране састојине које се не санирају/Devastated stands with no sanation

А



Вештачки подигнута састојина смрче у 
ШГ Крушевац, газдинска јединица 
„Ломничка река“, одељ. 83/а.

Плантажа тополе

Вештачки подигнуте шуме/Artificially raised forests

Вештачки подигнуте састојине/
Artificially raised forests

Власништво/Ownership Површина/Area ha Површина/Area % Прираст/Incr. m³/ha/g 

Приватно/Private 50,462 2.2 6.1

Државно/State 172,307 7.4 5.9

Укупно/Total 222,768.9 9.6 6.0
• Премало их има - 9,6%/Unsufficient area;
• Вишедеценијско одсуство мера нега (пре свега прореда)/No silvicultural measures for decades (esp. thinning);
• Лоше постављени циљеви и опходња која не одговара тржишним условима (пример: црни бор 130 год. а за то време може и 

3 циклуса)/Un-adequate goals and rotation period, which doesn’t matches market demands (e.g. P.nigra 130 year, possible 3 
rotation within that period);

• Мала заступљеност брзорастућих врста (домаћих и страних)/Insufficient presence of fast-growing species;

А



Изданачке и девастиране састојине/Coppice and devastated stands

Изданачке састојне
Coppice

Власништво/Ownership Површина/Area ha Површина/Area %
Прираст/Incr.

m³/ha/g  
Приватно/Private 1,081,847 46.6 3.1

Државно/State 240,436 10.4 3.8
Укупно/Total 1,322,282.9 57.0 3.2

• Не би требало да постоје - индикатор су историјских, економских прилика, али и одуства адекватне националне политике шумарства и 
инструмената за њено спровођење/Should not exist-indicator of historical, economic conditions, and absence of adequate national forest 
policy and instruments of its implementation

• Не санирају се на време и на адекватан начин/Late and un-adequate sanation measures
• Обим штета од природних непогода и степен девастације је у директној вези  са стањем састојина и сектора шумарства/Range of 

damages from natural disasters and level of devastation in direct correlation with state of forests and forestry sector

Превести у високе и вештачке засаде уз коришћење адекватних (брзорастућих) врста/Should be converted into high forests

А



Private State

Forest area Mio ha 1.36 0.85

Area without legal user & bushes Mio ha 0.15

Increment mil m³/a 3.6 4.5

Harvesting mil m³/a 4.5 2.3

registerd mil m³/a 1.5 2.3

not reg. mil m³/a 3.5 --

Relation to increment in % 90% 51%

Relation to plan in % -- 81%

Sisteam planiranja i realizacija plana



Najbitniji razlozi?
• STANjE ŠUMA JEDNE NACIJE JE OGLEDALO EKONOMSKIH, 

DRUŠTVENIH I ISTORIJSKIH PRILIKA  

• Loša tražnja za drvetom niskog kvaliteta

• Sistem planiranja u šumarstvu na nacionalnom nivou ne postoji

• Nije postojao sistem za kontrolu kvaliteta osnova gazdovanja šumama i 
njihove realizacije kroz godišnje planove

• Nejasan status i funkcija Javnih preduzeća za gazdovanje šumama



Nacionalni šumarski program u Srbiji – od 
vizije do mera

Spisak konkretnih polja unapređenja u gazdovanju šumama:

 Proizvodnja

 Biodiverzitet

 Klimatske promene

 Zaposlenost i ruralni razvoj



Godišnja seča

Dozvoljena godišnja seča

Prirast

Ukupne drvne zalihe
Prirast sa 

5,6m3/god
na 6,8m3/god

Gazdovanje šumama (proizvodnja drveta)
• Održivo gazdovanje šumama u Hesenu, Nemačka 1960 – 2014

• Kvantitet
Zapremina/ha

Prirast, Plan seče & Seča
m³/ha/a



Gazdovanje šumama (Proizvodnja drveta)

• Održivo gazdovanje šumama u Hesenu, Nemačka 1960 – 2014
• Kvalitet



Biodiverzitet - Vizija

• „Blisko prirodi gazdovanje“ kao vodeći princip!
• Кoristeći prirodne procese i samo-regulacione mehanizme šumskih 

ekosistema za postizanje ciljeva.

Upravljanje biodiverzitetom

• Biodiverzitet kao integrisani element za planiranje i monitoring šuma.

• Izazov: od još uvek nepotpuno sistematskog upravljanja biodiverzitetom do 
njegove integracije. 



Klimatske promene – Činjenice
• Skladište ugljenika već unapređeno:

• Šumske površine u Srbiji u porastu

• Ukupna zapremina/biomasa/skladište 
ugljenika u porastu

Još unapređenja:
• Potencijal za porast produktivnosti šuma 

konvertovanjem izdanačkih šuma i 
„devastiranih“ sastojina

• Samo 26% industrijske upotrebe, a 70% 
direktne energetske upotrebe

• Porast upotrebe drvete u građevinarstvu

• Razvoj drvne industrije i izvoz

• Unapređenje sistema za grejanje

• Bolja upotreba drvnog otpada i ostataka

Energetic use 
in CHPs

Substitution

Recycling

Construction 
material and 

carbon storage

Panel  
factory

Sawmill

Technical 
wood

Industrial 
wood

CO2 CO2

carbon storage

70%

17%

8%



Zaposlenost i ruralni razvoj

• Unapređenje šumskih resursa ima veliki uticaj na:

 Radna mesta u ruralnim mestima (seča, transport)

 Izgradnja kapaciteta

 Unapređenje infrastrukture izgradnjom puteva

 Razvoj drvne industrije



На нешумском земљишту (шикаре и др.)

Интезивне и 
правовремена нега Углавном букове

Конверзија у 
високе шуме

Унапређено 
газдовање

Изданачке 
шуме

Презреле 
састојине

Пошумљавање
Брзорастући 

засади

Оптимизација 
начина 

газдовања Газдовање 
шумама

Унапређење шумских ресурса Србије

19

Мобилизација 
државног 

шумарства:
Унапређење 
система 
планирања
Унапређење 
реализације 
планова
> 50.000 ha 
неодговарајућ
и корисници 
државних 
шума

• Системске мере:
 Стратешки и законски оквир и смањење илегалних активности
 Унапређење личних и техничких капацитета, Путна инфраструктура, Заштита шума и Информациони систем
 Одговарјући субвенцијски систем
 Тржиште политака продаје

Мобилизација 
приватног 
шумарства:
 Удруживање 

приватних 
шумовласника

 Стручно 
техничке услуге 
и обука

 Финансирање

Ф



Unapređenje 
prirasta

Regulisanje sastava vrsta Podizanje kvaliteta

Optimizacija gazdovanja i obnova prezrelih sastojina

Gazdovanje

Unapređenje vitalnosti i 
stabilnosti

Na prikladnom poljoprivrednom zemljištu

Optimizacija npr. Preko 
intenzivne nege i selektivne 

prorede

Konverzija u visoke 
šume

Unapređeno 
gazdovanjeIzdanačk

e šume i 
devastira

no 
zemljište

Pošumljav
anje

Šumarstvo 
sa kratkom 
ophodnjom

Praksa 
gazdovanja

NŠP



tCO2/ha

Vremenska linija2016 Početak projekta

Održivo gazdovanje visokim šumama

Optimizacija gazdovanja – Proizvodnja drveta

125 m³/ha tehničko drvo
178 tCO2/ha

300 m³/ha tehničko drvo 
428 t CO2/ha

Dodatna vezivanje CO2-u 
drvnim proizvodima!

Source: BMEL P. (UNIQUE)

Sinergija efekata 



Skladište ugljenika kroz konverziju izdanačkih u visoke šume = unapređeno gazdovanje šumama

tCO2/ha

Scenario

Status quo
2016 

Dodatna 
konfiskacija

CO2

2016 početak konverzije

Izdanačke šume

Visoke šume

Konverzija izdanačkih šuma

Vremenska linija
Source: BMEL P. (UNIQUE)



ШЕМА актуелног оквира за израду основа

Најзначајни уочени недостаци:
• Нефункционално

• Несврсисходно компликовање
• Базе података нису функционалне за различите аспекте и нивое

• Нерационално- Неоправдано скупо
• Неадаптибилно- Oтежана примена, a понекад и непримењиво
• Технички недостаци
• РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНОВА*



ШЕМА новог 
система

Обавезујућа и 
необавезујућа упутстава

• Адаптибилност
• Компатибилност и 

континуитет
• Функционалност-

употребљивост
• „стандардизација“

I



© UNIQUE forestry and land use GmbH

PRAVILNIK
O SADRŽAJU PLANOVA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA

Instrucija:
Uputstva za 

gazdovanje šumama

Zakon o šumama
(Art. 22)

Instrucija:
Uputstva za 

gazdovanje šumama 
za grupe gazdinskih 

klasa

Preporuke:
Tehnička uputstva:

RS / GIS / Mapiranje

Preporuke:
Tehnička uputstva:
Ciljevi gazdovanja

Integral part:
Tehnička uputstva:

Instrukcije za 
inventuru

Preporuke:
Tehnička uputstva:

…. xx

Integral part:
Kodni priručnik

Integralni deo:
Manual za planiranje 
gazdovanja šumama

(Poslovni proces)

Preporuke:
PGŠ Software Manual

Visoke šume hrasta

Visoke šume bukve

Izdanačke šume 
bukve za konverziju

Devastirane šume 
bukve za 

rekonstrucija

Министар ближе прописује садржину
основе, начин и поступак њеног
доношења и израде, битне недостатке
или измењене околности због којих се
врши измена и допуна основе.

I



Основни резултати пројекта:

• Усвајање принципа газдовања блиском природи као водећег  

• Припремљене стручне основе и упутства за нови регулаторни оквир за планирање

• Обука је саставни део пројекта, а упутства  технички алат који би осим што олакшава истовремено и 
„стандардизује“ израду и имплементацију планова

• Унапређење информационе безе је претпоставка за даљи развој субвенција

• Унапређење економских аспеката планирања како самог система тако и рационализација поступка

• Одређени резултати (идентификоване области за даље унапређење) су уграђени у ГЕФ пројектни задатак

Системске мере:
 Стратешки и законски оквир и смањење илегалних активности
 Унапређење личних и техничких капацитета, путна инфраструктура, Информациони систем
 Одговарајући субвенцијски систем
 Тржиште и политика продаје

Мобилизација државног шумарства:
Унапређење система планирања
Унапређење реализације планова
> 50.000 ha неодговарајући корисници државних шума

Мобилизација приватног шумарства:
 Удруживање приватних шумовласника
 Стручно техничке услуге и обука
 Финансирање



Системске мере:
 Стратешки и законски оквир и смањење 

илегалних активности
 Унапређење личних и техничких капацитета, 

путна инфраструктура, Информациони систем
 Одговарајући субвенцијски систем
 Тржиште и политика продаје

Мобилизација државног шумарства:
Унапређење система планирања
Унапређење реализације планова
> 50.000 ha неодговарајући корисници 
државних шума

Мобилизација приватног шумарства:
 Удруживање приватних шумовласника
 Стручно техничке услуге и обука
 Финансирање

• Унапређење система: 
• Стратешки оквир Концепт, следи израда НШП
• Законски оквир се мења у флексибилан систем, правилници-упутства

• Обуке, Комора –лиценце, инфо систем
• 71 мил. више наплаћене накнаде (21%) + 3,5 мил. казне и одузета добит, 

привремено одузето 3.648 м3 дрвета  
• За 2017 повећање Буџетског фонда за шуме 449 милиона динара на 750 

милиона динара. Путеви са 79 мил. у 2014 на 490 мил. у 2017. реализоване 
на изградњи и

За 2017 повећање Буџетског фонда за шуме 449 милиона динара на 750
милиона динара. Од укупног повећања најмање 2/3 (500)ће а изградњи 
и реконструкцији шумски  тева.
500)ће

• Значајно повећање етата од 28,2% на годишњем нивоу
• План сеча већи 160к ili + 8% а, прихода за 2017 у држаним шумама 

већи за 1 млрд. РСД и праћен је значајним повећањем радова на 
гајењу заштити и изградњи инфраструктуре

• Još uvek 13% ispod plana
• Унапређење капацититета ЈП
• 17.000 ха државних добиле одговарајућег стараоцае а изградњи и 

реконструкцији шумски  тева.
500)ће• Оживела активност Удружења
• Коришћење средстава фонда порасло од 16 мил. у 2015 на 88 мил у 

2017. (70 + 18)
• Припреме за финансирање стручно техничких послова за 2018.

M



Писмо немачког савезног министра господина Шмита





HVALA NA PAŽNJI


