
 Република Србија 
Републички завод за статистику ISSN 0353-9555 

  

САОПШТЕЊЕ 
број 153 • год. LX,03.06.2010. 

ШУ10
СРБ 153 ШУ10 030610 Статистика шумарства 

 
 
 
 
 
 

Штете у шумама,  2009.  
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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. Подаци о 
државним и приватним шумама добијају се од 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 

    
2008    

Посечена дрвна маса,  m3 52419 44675 7744 
    
2009    

Посечена дрвна маса,   m3  47258 44945 2313 
Површина,  ha  6938 6232 706 

    
Штете од човека, m3 14090 12304 1786 
Површина, hа 1081 853 228 
Бесправна сеча - дрво извезено из шуме, m3  8777 7121 1656 
   Број случајева 1343 1199 144 
Бесправна сеча - дрво остало у шуми,  m3  286 240 46 
   Број случајева 28 22 6 
Крађа шумских сортимената, m3  653 569 84 
   Број случајева 157 139 18 
Бесправно заузеће земљишта,  hа 25 7 18 
   Број случајева 4 1 3 
Бесправна паша, hа   13 - 13 
  Број случајева 6 - 6 
Еколошко тровање, m3  - - - 
  Број случајева - - - 
Остале штете од човека, m3  4374 4374 - 
  Број случајева 15 15 - 

    
Штете од инсеката, m3  3021 3021 - 
   Површина, hа 1020 1020 - 
   Поткорњаци, m3 1491 1491 - 

  Површина, hа  281 281 - 
   Губар, m3 1530 1530 - 

  Површина, hа 658 658 - 
   Остали инсекти, m3    - - - 

  Површина, hа 81 81 - 
    
Штете од дивљачи и домаћих животиња,  m3 - - - 

Површинa, hа 78 - 78 
    
Штете од елементарних  непогода, m3   19937 19410 527 
    Површина, hа 2575 2207 368 
    Ветар, m3 11575 11048 527 

  Површина, hа 2221 1853 368 
    Киша, град, снег и мраз, m3   8362 8362 - 

  Површина, hа 354  354 - 
    
Штете од биљних болести, m3  8313 8313 - 

Површина, hа 1931 1931 - 
    
Штете од пожара, m3  1897 1897 - 
    Површина, hа 253 221 32 
    Број пожара 41 32 9 
    Приземни пожар, m3 214 214 - 

  Површина, hа 235 203 32 
  Број пожара 38 29 9 

    Високи пожар, m3  1683 1683 - 
  Површина, hа 18 18 - 
  Број пожара 3 3 - 
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2. Штете од пожара 

Република Србија 
 

укупно централна Србија Војводина 

    
2008    

Оштећена дрвна маса,  m3 7149 6272 877 
    
2009    

Опожарена површина, hа 1210 1178 32 
Оштећена дрвна маса,  m3 1932 1932 - 
Број пожара 41 32 9 

    
Државне шуме    

Опожарена површина, hа  253 221 32 
Оштећена дрвна маса,  m3 1897 1897 - 
Број пожара 41 32 9 

    
Приватне шуме    

Опожарена површина, hа  957 957 - 
Оштећена дрвна маса,  m3 35 35 - 

 
3. Структура бесправно посеченог дрвета у државним шумама, 2009.  

Република Србија 
 

укупно централна Србија Војводина 

    
Укупно 47258 44945 2313 
    
Лишћари 24423 22110 2313 

  Индустријско и техничко дрво 3864 2977 887 
  Огревно дрво 18009 16825 1184 
  Отпадак 2550 2308 242 

    
Четинари 22835 22835 - 

  Индустријско и техничко дрво 14397 14397 - 
  Огревно дрво 4601 4601 - 
  Отпадак 3837 3837 - 

 
 

Напомене уз објављене податке 
 

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП 
Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно). 

Укупне штете у државним шумама Републике Србије у 2009. години, исказане по запремини 
дрвне масе, износе око 47 хиљ. m3, од чега на штете настале од човека отпада око 14 хиљ. m3. 
Дејством елементарних непогода (ветар, киша, град и снег) проузрокована је штета од око 20 хиљ. m3 
дрвне масе, што износи око 42% од укупних штета насталих у државним шумама. У 2009. години 
евидентиран је 41 пожар у државним шумама, при чему је оштећена дрвна маса од 1897 m3. 
Оштећена дрвна маса у шумама на које постоји право својине износи  35 m3. Бесправно посечена 
дрвна маса у државним шумама у 2009. години износи око 9 хиљ. m3. У централној Србији она износи 
око 7,3 хиљ. m3, а у АП Војводини око 1,7 хиљ. m3.  
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