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Штете у шумама, 2010.  

– Република Србија –  

Методолошка објашњења 

Извештај о штетама насталим у шумама у републици Србији подноси се у годишњој периодици 
шумарских истраживања која спроводи Републички завод за статистику. Извештаје подносе јавна 
предузећа за газдовање шумама: ,,Србија шуме'' и ,,Војводина шуме'' као и јавна предузеће националних 
паркова и јединице у саставу осталих предузећа и земљорадничких задруга, које се баве делатностима из 
области шумарства. 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. Под посеченом 
дрвном масом подрзумева се оштећена дрвна маса мерена на пању у дубећем стању, док се површина 
утврђује премером или (најчешће) проценом.   

У државним шумама евидентиране су штете од човека, штете од инсеката, штете од дивљачи и 
домаћих животиња, штете од елементарних непогода, штете од биљних болести и штете од пожара. 
Штетама од пожара поред државних шума, обухваћене су штете од пожара и приватне шуме, и то са 
приказом опожарене површине (ha) и оштећене дрвне масе (m3).    

 
 

1. Штете у државним шумама 

Република Србија 
 

укупно Београдски 
регион 

Регион 
Војводине 

Регион 
Шумадије и 
Западне 
Србије 

Регион Јужне 
и Источне 
Србије 

Регион Косова 
и Метохије 

       
2009       
Посечена дрвна маса, m3   47258 584 2313 29803 14558 ...  
       
2010       
Посечена дрвна маса, m3  38836 136 1874 30996 5830 ...  
Површина, ha   3109  10   328   2435   336 ...  
Штете од човека, m3 13881   84 1874   9132 2791 ...  
Површина, ha    717    4   155     414   144 ...  
Штете од инсеката, m3 4070 - -   4070 - ...  
Површина, ha   284 -    27     257 - ...  
Штете од дивљачи и домаћих 
животиња, m3   874 - -    874 - ...  
Површина, ha       77 - -      66 - ...  
Штете од елементарних непогода, m3 14902 52 - 11811 3039 ...  
Површина, ha   1665  6 132   1335   192 ...  
Штете од биљних болести, m3   5093 - -    5093 - ...  
Површина, ha      86 - -       86 - ...  
Штете од пожара, m3      16 - -     16 - ... 
Површина, ha    280 -   3    277 - ...  
Број пожара      26 -   6    20 - ...  
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2. Штете од пожара 

Република Србија 
 

укупно Београдски 
регион 

Регион 
Војводине 

Регион 
Шумадије и 
Западне 
Србије 

Регион Јужне 
и Источне 
Србије 

Регион Косова 
и Метохије 

       
2009       
Оштећена дрвна маса,m3 1932 - - 314 1618 ...  
       
2010       
Опожарена површина,ha 503 - 3 297 203 ...  
Оштећена дрвна маса   57 - -  36   33 ...  
Број пожара   26 - 6 20 - ...  
Државне шуме       
Опожарена површина,ha 280 - 3 277 - ...  
Оштећена дрвна маса,m3    16 - -  16 - ...  
Број пожара   26 - 6 20 - ...  
Приватне шуме   -    
Опожарена површина,ha 223 - - 20 203 ...  
Оштећена дрвна маса,m3   41 - - 8   33 ...  

 
 

3. Структура бесправно посеченог дрвета у државним шумама, 2010. 

Република Србија 
 

укупно Београдски 
регион 

Регион 
Војводине 

Регион 
Шумадије и 
Западне 
Србије 

Регион Јужне 
и Источне 
Србије 

Регион Косова 
и Метохије 

       
Укупно 38836 136 1874 30996 5830 ...  
Лишћари  19540 136 1868 11747 5789 ...  
Индустријско и техничко дрво    3054   28   100  2374   552 ...  
Огревно дрво 13861   92 1364  7692 4713 ...  
Отпадак   2625   16   404   1681   524 ...  
Четинари  19296 -   6 19249     41 ...  
Индустријско и техничко дрво 12693 -   6 12668   19 ...  
Огревно дрво   3016 - -   3016 - ...  
Отпадак   3587 - -   3565   22 ...  

 
 

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 2010. години, исказане по запремини дрвне 
масе, износе око 39 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 15 хиљ. m3 дрвне масе, 
што износи око 38% од укупних штета насталих у државним шумама. У 2010. години евидентиранo је 26 
пожарa у државним шумама, при чему је оштећена дрвна маса од 16 m3. Оштећена дрвна маса у шумама 
на које постоји право својине износи  41 m3. Штете од биљних болести  у државним шумама у 2010. години 
износе око 5 хиљ. m3.   
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