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Методолошка објашњења 
 

Извештај о штетама насталим у шумама у Републици Србији подноси се у годишњој 
периодици шумарских истраживања која спроводи Републички завод за статистику Србије. Подаци о 
државним и приватним шумама добијају се из извештајних јединица ЈП ,,Србијашуме'' и од других 
организација којима је шумарство главна или споредна делатност. Подаци о штетама насталим у 
шумама прикупљају се по типовима шума и по узроцима настанка штета, а исказују се у m3 – за 
посечену дрвну масу, и у ha – за обухваћену површину. 

У државним шумама евидентиране су: штете од човека, штете од инсеката, штете од 
дивљачи и домаћих животиња, штете од елементарних непогода и штете од биљних болести. Штете 
од човека разврстане су на бесправну сечу, крађу шумских сортимената, бесправно заузеће 
земљишта, бесправну пашу, еколошко тровање и на остале штете од човека. Штете од инсеката 
разврставамо у три групе: штете од поткорњака, штете од губара и штете од осталих инсеката. Штете 
од елементарних непогода разврстане су у две групе: штете од ветра, и штете од кише, града, снега и 
мраза. Штете настале од пожара исказују се за државне и приватне шуме. Шумски пожар може бити 
приземни и високи. Приземни пожар захвата покров тла, хумус, лишће, четине, маховину, траву, 
пањеве и др. Оштећује доњи део стабала и може изазвати њихово сушење. Високи пожар захвата 
круне стабала, лако се преноси и тешко гаси. 
             Кад је реч о површини на којој је настала штета, она се исказује по узроцима настанка штете. 
Површина бесправно заузетог земљишта утврђује се геодетским премером, док се површина 
земљишта оштећеног на други начин утврђује премером или (најчешће) проценом. Под посеченом 
дрвном масом подразумева се оштећена дрвна маса мерена на пању, у дубећем стању, осим код 
крађе шумских сортимената, где се исказује стварна дрвна маса украдених сортимената. Приликом 
евидентирања штета насталих бесправном сечом, бележи се датум евидентирања, а не датум 
настанка тих штета. 
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1. Штете у државним шумама 

Република Србија 
 

укупно централна Србија Војводина 

    
2005    

Посечена дрвна маса,  m3 39635 36804 2831 
    
2006    

Посечена дрвна маса,   m3  29498 27777 1721 
Површина,  ha  9535 9311 224 

    
Штете од човека, m3 9918 8607 1311 
Површина, hа 1046 966 80 
Бесправна сеча - дрво извезено из шуме, m3  7111 5951 1160 
   Број случајева 1341 1255 86 
Бесправна сеча - дрво остало у шуми,  m3  344 294 50 
   Број случајева 111 106 5 
Крађа шумских сортимената, m3  1084 1043 41 
   Број случајева 123 118 5 
Бесправно заузеће земљишта,  hа 4 4 - 
   Број случајева 7 5 2 
Бесправна паша, hа   46 46 - 
  Број случајева 9 7 2 
Еколошко тровање, m3  - - - 
  Број случајева - - - 
Остале штете од човека, m3  1379 1319 60 
  Број случајева 8 7 1 

    
Штете од инсеката, m3  1402 1402 - 
   Површина, hа 6994 6918 76 
   Поткорњаци, m3 172 172 - 

  Површина, hа  2000 2000 - 
   Губар, m3 990 990 - 

  Површина, hа 4944 4868 76 
   Остали инсекти, m3    240 240 - 

  Површина, hа 50 50 - 
    
Штете од дивљачи и домаћих животиња,  m3 - - - 

Површинa, hа 14 - 14 
    
Штете од елементарних  непогода, m3   9172 8779 393 
    Површина, hа 896 876 20 
    Ветар, m3 1870 1477 393 

  Површина, hа 57 37 20 
    Киша, град, снег, мраз, m3   7302 7302 - 

  Површина, hа 839  839 - 
    
Штете од биљних болести, m3  7933 7933 - 

Површина, hа 237 237 - 
    
Штете од пожара, m3  1073 1056 17 
    Површина, hа 348 314 34 
    Број пожара 47 43 4 
    Приземни пожар, m3 929 912 17 

  Површина, hа 328 294 34 
  Број пожара 40 36 4 

    Високи пожар, m3  144 144 - 
  Површина, hа 20 20 - 
  Број пожара 7 7 - 
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2. Штете од пожара 

Република Србија 
 

укупно централна Србија Војводина 

    
2005    

Оштећена дрвна маса,  m3 528 528 - 
    
2006    

Опожарена површина, hа 494 460 34 
Оштећена дрвна маса,  m3 1080 1063 17 
Број пожара 47 43 4 

    
Државне шуме    

Опожарена површина, hа  348 314 34 
Оштећена дрвна маса,  m3 1073 1056 17 
Број пожара 47 43 4 

    
Приватне шуме    

Опожарена површина, hа  146 146 - 
Оштећена дрвна маса,  m3 7 7 - 

 
 
 

3. Структура бесправно посеченог дрвета у државним шумама, 2006.  

Република Србија 
 

укупно централна Србија Војводина 

    
Укупно 29498 27777 1721 
    
Лишћари 14256 12798 1458 

  Идустријско и техничко дрво 3038 2674 364 
  Огревно дрво 9795 8817 978 
  Отпадак 1423 1307 116 

    
Четинари 15242 14979 263 

  Индустријско и техничко дрво 10785 10785 - 
  Огревно дрво 1789 1789 - 
  Отпадак 2668 2405 263 

 
 

Напомене уз објављене податке 
  

Подаци који се односе на Републику Србију – укупно, не садрже податке за АП Косово и 
Метохија. Укупне штете у државним шумама Републике Србије у 2006. години, исказане по запремини 
дрвне масе, износе око 30 хиљ. m3, од чега на штете настале од човека отпада око 10 хиљ. m3. 
Дејством елементарних непогода (ветар, киша, град, снег) проузрокована је штета од око 9 хиљ. m3 
дрвне масе, што износи око 30% од укупних штета насталих у државним шумама. У 2006. години 
евидентирано је 47 пожара, при чему је оштећена дрвна маса од  1073 m3. Оштећена дрвна маса у 
шумама на које постоји право својине износи  146 m3. Бесправно посечена дрвна маса у државним 
шумама у 2006. години износи око 7,5 хиљ. m3. У централној Србији она износи око 6,3 хиљ. m3, а у 
Војводини (за потребе публиковања без одреднице АП) око 1,2 хиљ. m3.  
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