
Work results

forest sites and water

FOREST ROADS

DSc Milorad Danilović

MSc Dušan Stojnić

Implementation of an innovative 
forest management planning 
considering economic, ecological and 
social aspects in Serbia

Banja Koviljača, 18.07.2017.



Objective of the project activity

• PRIMARY ACTIVITY:

• Determination of the current quantitative and qualitative state of the network
of forest roads through inventory of forest roads,

• Determination of the basic indicators of the development of the forest roads
network according to FAO recommendations - implementation of the results
of the project "Support to the development of forest road infrastructure in
Serbia"

• ADDITIONAL ACTIVITY

• Proposal of a new way of forest road inventory and database creation

• Preparation of the Manual of forest roads

• Recommendations for further research and implementation of results.



Inventory of forest roads

• INVENTORY OF FOREST ROADS
• Selection of equipment for implementation of 

forest road inventory
• Analysis of existing maps of forest roads
• Preparation a GPS device
• Preparation of shapefile and table of attributes 

for data entry
• Mapping of forest roads
• Creating a database

• Categorization of forest roads according to the Rulebook on the use of forest roads of the
Public Enterprise for forest management "Srbijašume" (Official Gazette RS, No. 93/2016):

• Primary road network – forest roads that are mainly intended for traffic to trucks,
which can be:
o With pavement, and
o Without pavement.

• Secondary road network – skidding trails.



Inventory of forest roads

MU „Istočna Boranja“

• The total length of the roads passing through the forest management unit or passing in 
its immediate vicinity is 110 km.

• Participation by category: 

• Forest road with pavement – 72,26 km (65,69%), 

• Forest road without pavement – 32,93 km (29,94%), 

• Road with asphalt pavement – 4,79 km (4,36%).

• Three roads that are not in function – 7,50 km.

Forest road with pavement Forest road without pavement Road with asphalt pavement



Inventory of forest roads

Legend for road category:
1 –road with asphalt pavement
2 – forest road with pavement
3 – forest road without pavement

Legend for ditches:
0 – not exist
1 – exist



Basic indicators of the state of the network 
of primary forest roads

DENSITY OF FOREST ROAD NETWORK

• The density of the forest road network in MU „Istočna Boranja“ is 16.44 m/ha

RELATIVE OPENNESS

MEAN TRANSPORTATION DISTANCE

• Mean transportation distance calculated on the basis of a network of points
100 x 100 meters, for MU "Istočna Boranja" – 312,34 m

No. Buffer

[m]

Buffer area

[hа]

Relative openness

[%]
Openness rating

1 200 2.663,79 59,51 1 (insufficient)

2 400 3.932,21 87,84 4 (very good)

3 600 4.278,38 95,58 5 (excellent)



Basic indicators of the state of the network of 
primary forest roads



Basic indicators of the state of the network of 
primary forest roads

THE AMOUNT OF WOOD WEIGHED FOR CUTTING BY BUFFERS

No. Buffer

[m]

Wood for cutting by buffer

[m3]

Participation in total cut

[%]

1 200 112.313,00 63,75

2 400 163.691,00 92,92

3 600 175.672,00 99,72



General state of the network of forest roads



Necessary next steps in research?

• Proposal of the methodology for the development and management of forest 
roads cadastre.

• Defining the content and the way of developing plans for the development of the 
network of forest roads.

• Selection of methods and systems of work on different terrain conditions.

• Defining the correction factor (when calculating the mean transport distance) for 
different terrain conditions.

• Planning the development of the network of forest roads in accordance with the 
applied technology

• The application of ut-to-date methods of collecting data on forest roads based on 
recordings from the air (with the help of a drone).



What is necessary for the future 
implementation?

• Preparation of the Rulebook that will: 

• Define the categories of forest roads in the territory of Serbia

• Define the methodology of development and the method of keeping the Forest 
Road Cadastre

• Define the content and method of development of the Road Network 
Development Plan

• Define technical standards for forest roads 
• To harmonize standards with modern means of work (construction and transport),

• Conform standards with building technology,

• To harmonize standards and software for the design of forest roads 

• Support of the Directorate for Forests in the training of engineers for the
development of plans for the development of the network of forest roads

• Creation of a geoportal of a network of forest roads with a database

• Every forest path in the database and on Google Earth

• Basic information on each forest road

• Photos of the current state of the forest road



What is necessary for the future 
implementation?



What is necessary for the future 
implementation?

RECOMMENDATIONS FOR USERS OF FOREST

• Forest Road Cadastre

• Digitization of road maps – NO

• Road mapping by GPS devices – YES

• Make a real categorization

• Evidence on the state of the structural elements

• Plans for the development of the network of forest roads - a
legal obligation!

• Application of modern methods and techniques based on GIS
(DMT, spatial analysis, linking with the basis of forest
management)

• Application of modern software for the design of forest
roads

• Harmonization of the dynamics of construction and
reconstruction of forest roads in accordance with the
dynamics of other works, primarily the dynamics of the cuts



What is necessary for the future 
implementation?

RECOMMENDATIONS FOR USERS OF FOREST

• Establishment of a database on the basis of which the choice of optimal technological
solutions will be made in the given working conditions.

• Execute a dedicated division of the field to perform forest works - connecting broken forest areas
descriptive division of terrain with the possibility of applying a specific usage or particular means
of operation.

• Plan production at different levels (strategic, tactical, operational and field planning) to be more
efficient in order to meet market demands and reduce the negative impact on the ecosystem.

• Production planning should be carried out:

• To ensure the acceptability and compliance of operational operations with the standards

• To ensure that the selected system is usefully used

• In order to have the goals by which we compare the efficiency of the work performed, but also
noted the deficiencies, on the basis of which we make improvements

• To prepare for the unexpected

• To spot possible obstacles and eliminate them

• In order to reduce costs

• In order to increase the quality and volume of production

• In order to reduce the impact on the environment



Manual of forest roads

MANUAL FOR PLANNING, DESIGNING, CONSTRUCTION 
AND MAINTENANCE OF FOREST ROADS 



THANK YOU FOR YOUR ATTENTION.



Резултати рада

шумска станишта и воде

ШУМСКИ ПУТЕВИ

Др Милорад Даниловић

маст. инж. Душан Стојнић

Имплементација иновативног 
планирања газдовања шумама уз 
поштовање економских, еколошких 
и друштвених аспеката у Србији

Бања Ковиљача, 18.07.2017.



Циљ пројектне активности

• ОСНОВНЕ АКТИВНОСТИ:

• Утврђивање тренутног квантитативног и квалитативног стања мреже 
шумских путева кроз инвентуру шумских путева,

• Утврђивање основних показатеља развијености мреже шумских путева по 
препорукама ФАО-а – имплементација резултата пројекта „Подршка 
развоју шумске путне инфраструктуре у Србији“

• ДОПУНСКЕ АКТИВНОСТИ

• Предлог новог начина инвентуре шумских путева и израде базе података

• Израда Приручника о шумским путевима

• Препоруке за даља истраживања и имплементацију резултата.



Инвентура шумских путева

• ИНВЕНТУРА ШУМСКИХ ПУТЕВА
• Избор опреме за спровођење инвентуре 

шумских путева
• Анализа постојећих карата шумских путева
• Припрема ГПС уређаја
• Припрема shapefile-a и табеле атрибута за 

унос података
• Снимање траса шумских путева
• Израда базе података

• Категоризација шумских путева према Правилнику о коришћењу шумских
саобраћајница Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ (Сл. гласник РС,
бр. 93/2016):

• Основна мрежа саобраћајница – шумски путеви који су претежно намењени за 
саобраћај камионима, а који могу бити: 
o са коловозом и
o без коловоза.

• Допунска мрежа саобраћајница – шумске влаке.



Инвентура шумских путева

ГЈ „Источна Борања“

• Укупна дужина путева који пролазе кроз газдинску јединицу или пролазе у њеној 
непосредној близини, износи 110 km. 

• Учешће према категоријама: 

• шумски путеви са коловозом – 72,26 km (65,69%), 

• шумски путеви без коловоза – 32,93 km (29,94%), 

• путеви са асфалтним коловозом – 4,79 km (4,36%).

• Три путна правца која нису у функцији – 7,50 km.

шумски пут са коловозом шумски пут без коловоза пут са асфалтним коловозом



Инвентура шумских путева

Легенда за категорију путева:
1 – пут са асфалтним коловозом
2 – шумски пут са коловозом
3 – шумски пут без коловоза

Легенда за одводне канале:
0 – не постоји
1 – постоји 



Основни показатељи стања мреже 
примарних шумских путева

ГУСТИНА МРЕЖЕ ШУМСКИХ ПУТЕВА

• Густина мреже шумских путева у ГЈ „Источна Борања“ износи 16,44 m/ha

РЕЛАТИВНА ОТВОРЕНОСТ

СРЕДЊА ТРАНСПОРТНА ДИСТАНЦА

• Средња транспортна дистанца израчуната на основу мреже тачака 100 x
100 метара, за ГЈ „Источна Борања“ – 312,34 m

Ред. 

бр.

Ширина бафера

[m]

Површина бафера

[hа]

Релативна отвореност

[%]
Оцена

1 200 2.663,79 59,51 1 (недовољна)

2 400 3.932,21 87,84 4 (врло добра)

3 600 4.278,38 95,58 5 (одлична)



Основни показатељи стања мреже 
примарних шумских путева



Основни показатељи стања мреже 
примарних шумских путева

КОЛИЧИНА СЕЧИВОГ ЕТАТА ПО ХЕКТАРУ НА БАФЕРИМА

Ред. бр. Ширина бафера

[m]

Етат на баферу

[m3]

Учешће у укупном етату

[%]

1 200 112.313,00 63,75

2 400 163.691,00 92,92

3 600 175.672,00 99,72



Опште стање мреже шумских путева



Неопходни наредни кораци у 
истраживању?

• Предлог методологије израде и вођења катастра шумских путева.

• Дефинисање садржаја и начина израде планова развоја мреже шумских 
путева.

• Избор метода и система рада на различитим условима терена.

• Дефинисање фактора корекције (при рачунању средње транспортне дистанце) 
за различите услове терена.

• Планирање развоја мреже шумских путева у складу са примењеним 
технологијом

• Примена савремених метода прикупљања података о шумским путевима 
базираним на снимањима из ваздуха (уз помоћ дрона)



Шта је потребно урадити за будућу 
имплементацију?

• Израда Правилника којим ће се:

• Дефинисати категорије шумских путева на подручју Србије

• Дефинисати методологија израде и начина вођења Катастра шумских путева

• Дефинисати садржај и начина израде Планова развоја мреже шумских путева

• Дефинисати технички стандарди за шумске путеве
• Усагласити стандарде са савременим средствима рада (изградње и транспорта),

• Усагласити стандарде са технологијом грађења,

• Усагласити стандарде и софтвер за пројектовање шумских путева,

• Подршка Управе за шуме у обуци инжењера за израду планова развоја 
мреже шумских путева

• Израда геопортала мреже шумских путева са базом података

• Сваки шумски пут у бази података и на Google Earth-у 

• Основне информације о сваком шумском путу

• Фотографије тренутног стања шумског пута



Шта је потребно урадити за будућу 
имплементацију?



Шта је потребно урадити за будућу 
имплементацију?

ПРЕПОРУКЕ ЗА КОРИСНИКЕ ШУМА

• Катастар шумских путева

• дигитализација путева са карата – НЕ

• снимање путева ГПС уређајима – ДА

• Изврштити реалну категоризацију

• Евиденција о стању конструктивних елемената

• Планови развоја мреже шумских путева – законска
обавеза!

• Примена савремених метода и техника базираних на ГИС-
у (ДМТ, просторне анализе, повезивање са основом
газдовања шумама)

• Примена савремених софтвера за пројектовање шумских
путева

• Усклађивање динамике градње и реконструкције шумских
путева у складу са динамиком других радова, пре свега
динамиком спровођења сеча



Шта је потребно урадити за будућу 
имплементацију?

ПРЕПОРУКЕ ЗА КОРИСНИКЕ ШУМА

• Формирање базе података на основу које ће се извршити избор оптималних
технолошких решења у датим условима рада.

• Извршити наменску поделу терена за извођење шумских радова – повезивање
рашчлањених шумских површина описном поделом терена са могућношћу примене
одређеног начина коришћења, односно појединог средства рада.

• Планирање производње на различитим нивоима (стратешко, тактичко, оперативнио и
планирање на терену) учинити ефикаснијим како би се удовољило захтевима тржишта
и смањио негативан утицај на екосистем.

• Планирање производње треба извршити:

• да би осигурали прихватљивост и сагласност радних операција са стандардима
• да би осигурали да је изабрани систем– корисно употребљен
• да би имали циљеве помоћу којих упоређујемо ефикасност извршеног рада, али

и уочили недостатке, на основу којих вршимо побољшања
• да бисмо се припремили за неочекивано
• да бисмо уочили могуће препреке и елиминсали их
• да бисмо смањили трошкове
• да бисмо повећали квалитет и обим производње
• да бисмо смањили утицај на животну средину



Приручник о шумским путевима

Приручник о планирању, пројектовању, изградњи и 
одржавању шумских путева



Хвала на пажњи.


