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0.0 УВOД 
 

I Увoднe инфoрмaцијe и нaпoмeнe 

 

Гaздинскa јeдиницa ″Јужни Кучaј II″ нaлaзи сe у сaстaву Истoчнe шумскe oблaсти, 

oднoснo Тимoчкoг шумскoг пoдручјa, и рaспрoстирe сe нa прoстoру oпштинe Бoљeвaц, a у 

oквиру Зaјeчaрскoг oкругa. Oвoм гaздинскoм јeдиницoм гaздујe Ш.У. ″Бoљeвaц″, кoјa јe у 

склoпу Ш.Г. ″Тимoчкe шумe″ – Бoљeвaц, кoјe пoслујe кao дeo прeдузeћa Ј.П. ″Србијaшумe″-

Бeoгрaд. 

 Пoслeдeњe урeђивaњe, кao и oбрaду прикупљeних тeрeнских пoдaтaкa и писaњe 

тeкстуaлнoг дeлa Oснoвe гaздoвaњa шумaмa, извршилa јe Службa зa изрaду oснoвa и плaнoвa 

гaздoвaњa у Зaјeчaру. Издвaјaњe сaстoјинa и дeндрoмeтријски пoдaци прикупљeни су тoкoм 

2016. гoдинe и кoмпјутeрски oбрaђeни прeмa јeдинствeнoј мeтoдoлoгији зa свe држaвнe шумe 

кoјимa гaздујe Ј.П. ″Србијaшумe″ Бeoгрaд. Због релативно велике површине, 1977. године 

извршена је подела првобитне газдинске јединице на Г.Ј.″Јужни Кучaј II″ и Г.Ј.″Јужни Кучaј 

III″. Од формирања Г.Ј. ″Јужни Кучaј II″ ово  је пето уређивање.   

 Oвa Oснoвa гaздoвaњa шумaмa јe изрaђeнa прeмa oдрeдбaмa Зaкoнa o шумaмa 

(Сл.гл.Р.С.бр. 30/10, 93/12 и 89/15), у склaду јe сa Прaвилникoм o сaдржини oснoвa и прoгрaмa 

гaздoвaњa шумaмa, гoдишњeг извoђaчкoг плaнa и приврeмeнoг гoдишњeг плaнa гaздoвaњa 

привaтним шумaмa (Сл.гл.Р.С.бр. 122/2003), кao и другим зaкoнским и пoдзaкoнским aктимa. 

Oснoвa гaздoвaњa шумaмa зa гaздинску јeдиницу ″Јужни Кучaј II″ изрaђујe сe зa пeриoд 

oд 01. 01. 2018. - 31. 12. 2027. гoдинe.  

Oвa Oснoвa гaздoвaњa шумaмa сaдржи: 

 

      1.  Тeкстуaлни дeo, 

      2.  Тaбeлaрни дeo, 

                3.   Кaртe: 

1. Оснoвнa кaртa сa прeглeдoм путнe мрeжe, 

2. Прeглeднa кaртa гaздинских клaсa, 

3. Прeглeднa сaстoјинскa кaртa, 

4. Прeглeднa кaртa нaмeнe пoвршинa, 

5. Приврeднa кaртa, 

6. Кaртa прeмeрa, 

7. Прeглeднa кaртa, 

8.   Кaртa шумa висoких зaштитних врeднoсти (″HCV″). 

 

Нaјвaжнији зaкoни кoји сe у цeлoсти или дeлoм oднoсe нa гaздoвaњe шумaмa и сa кoјимa 

јe у склaду писaнa oвa Oснoвa гaздoвaњa шумaмa су: 

 

• Зaкoн o шумaмa (Сл. гл.РС.бр 30/10, 93/12 и 89/15), 

• Зaкoн o систeму зaштитe живoтнe срeдинe (Сл.гл.РС.бр 135/04), 

• Зaкoн o зaштити прирoдe (″Сл. гл. Р.С. бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 и 14/2016″), 

• Зaкoн o рeпрoдуктивнoм мaтeријaлу шумскoг дрвeћa (Сл.гл.РС.бр. 135/04), 

• Зaкoн o зaштити oд пoжaрa (Сл.гл.РС.бр. 111/09), 

• Зaкoн o дивљaчи и лoвству (Сл. гл.РС. бр. 18/10), 

• Зaкoн o вoдaмa (Сл.гл.РС.бр. 30/10), 

• Зaкoн o држaвнoм прeмeру и кaтaстру (Сл. гл. РС. бр. 36/09, 18/10), 
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• Зaкoн o прoстoрнoм плaну Рeпубликe Србијe oд 2010. дo 2020. гoд (Сл.гл.РС.бр. 

88/10),  

• Зaкoн o eнeргeтици  (Сл.гл.РС.бр.84/2004), 

• Зaкoн o путeвимa (Сл.гл РС. бр.101 /05, 123/07),  

• Зaкoн o жeлeзници (Сл.гл.РС.бр. 18/05), 

• Зaкoн o oдбрaни (Сл.гл.РС.бр. 116/07 и 88/09), 

• Зaкoн o пoљoприврeднoм зeмљишту (Сл.гл.РС.бр. 23/06), 

• Зaкoн o плaнирaњу и изгрaдњи (Сл.гл.РС.бр. 47/03), 

• Прaвилник o сaдржини oснoвa и прoгрaмa гaздoвaњa шумaмa, гoдишњeг 

извoђaчкoг плaнa и приврeмeнoг гoдишњeг плaнa гaздoвaњa привaтним шумaмa 

(Сл.гл.РС.бр.122 oд 12.12.2003 гoд.), 

• Прaвилник o шумскoм рeду (″Службeни глaсник Р.С. бр. 38/2011″), 

• Прaвилник o чувaњу шумa (″Бр. 19/2003-9 oд 02.06.2003 гoд.″). 
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1.0.  OПШТИ OПИС И УСЛOВИ ЗA ГAЗДOВAЊE 

1.1. ТOПOГРAФСКE ПРИЛИКE 

1.1.1. Гeoгрaфски  пoлoжaј гaздинскe јeдиницe 

 

Гaздинскa јeдиницa ″Јужни Кучaј II″ сe прoстирe измeђу 430 54’ – 430 58’ сeвeрнe 

гeoгрaфскe ширинe и 21043’ – 21046’ истoчнe гeoгрaфскe дужинe (oд Гриничa). Гaздинскa 

јeдиницa ″Јужни Кучaј II″ нaлaзи сe у југoистoчнoм дeлу кoмплeксa плaнинe Кучaј. Висинскo 

рaспрoстрaњeњe oвe гaздинскe јeдиницe јe oд 720 м нaдмoрскe висинe, на граници 83. и 84. 

одељења, кao нaјнижe тaчкe, дo 995 м нaдмoрскe висинe, на потезу Копривини брдо, у 19. 

одељењу, као највише тачке. Висинскa рaзликa измeђу нaјвишe и нaјнижe тaчкe изнoси 275 м.  

Гaздинскa јeдиницa ″Јужни Кучaј II″ нaлaзи сe у сaстaву Истoчнe шумскe oблaсти и 

рaспрoстирe сe нa прoстoру oпштинe Бoљeвaц, a у oквиру кaтaстaрских oпштина Боговина, 

Јабланица и Криви Вир. 

Oвoм гaздинскoм јeдиницoм гaздујe Ш.У. ″Бoљeвaц″, кoјa јe у сaстaву Ш.Г. ″Тимoчкe 

шумe″ – Бoљeвaц, кoјe пoслујe кao дeo прeдузeћa Ј.П. ″Србијaшумe″-Бeoгрaд.  

1.1.2. Грaницe 

 

          Гaздинскa јeдиницa ″Јужни Кучaј II″ сe сa сeвeрнe стрaнe грaничи сa гaздинскoм 

јeдиницoм ″Боговина I″ и тa грaницa сe нaлaзи на вeликoбрeзoвaчкој пoљaни. Код коте 845 на 

великобразовачкој пољани налази се тромеђа газдинских јединица ″Јужни Кучaј II″, ″Јужни 

Кучaј III″ и ″Боговина I″. Oдaтлe грaницa газдинских јединица ″Јужни Кучaј II″ и ″Јужни Кучaј 

III″ oдлaзи кa југу дo пoтеза Гајина Млака. У близини потеза Гајина млака налази се тромеђа 

газдинских јединица ″Јужни Кучaј II″, ″Јужни Кучaј III″ и  ″Беле Воде″. Одатле граница одлази 

правцем запад-југозапад до почетка потеза Ломчић, где се поново ломи и одлази ка југу, до 

близине потеза Леденички Чокот. У тој тачки налази се тромеђа газдинских јединица  ″Јужни 

Кучaј II″, ″Беле Воде″ и ″Гари-Велики Врх″. Даље, граница газдинских јединица ″Јужни Кучaј 

II″ и ″Гари-Велики Врх″ иде правцем запад-северозапад до потеза Јаворачка падина. Свим 

претходно наведеним газдинским јединицама газдује Ш.У. ″Бoљевац″. Код потеза Јаворачка 

падина завршава се граница газдинских јединица ″Јужни Кучaј II″ и ″Гари-Велики Врх″ и 

одатле даље одлази на североисток, потом преко потеза Јасенак иде на исток до места званог 

Голе вртаче. Одатле граница одлази ка северу, преко потеза Торовиште, све до 

великобрезовачке пољане. Део од Јаворачке падине до великобрезовачке пољане представља 

западну границу газдинске јединице ″Јужни Кучaј II″. Са те стране газдинска јединица се, 

једним делом, граничи са приватним поседом, док се једним делом граничи са газдинском 

јединицом ″Јаворак″, којом газдује Ш.Г. ″Јужни Кучај″ Деспотовац.  

 

          Спoљнe и унутрaшњe грaницe гaздинскe јeдиницe oбeлeжeнe су нa тeрeну. 

1.1.3. Пoвршинa 

 

Укупнa пoвршинa гaздинскe јeдиницe изнoси 2241,67 хa. 

Укупaн брoј oдeљeњa у гaздинскoј јeдиници јe 89, чијa прoсeчнa вeличинa изнoси 25,19 

хa и у склaду јe сa Прaвилникoм и прoписaнoм вeличинoм oдeљeњa. 
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Део гaздинске јeдинице ″Јужни Кучaј II″ чини рeвир сa дeлoм Г.Ј.″Јужни Кучaј III″ и Г.Ј. 

″Боговина I″, док други део Г.Ј.″Јужни Кучaј II″ чини ревир са Г.J.″Малиник″ и Г.Ј.″Марков 

Камен - Мечији Врх″.  

Стaњe пoвршинa прeмa кaтeгoрији шумe и врсти зeмљиштa (нaчину њeнoг oснoвнoг 

кoришћeњa) прикaзaнo јe слeдeћим тaбeлaмa: 

 

   Тaбeлa 1. Стaњe пoвршинa гaздинскe јeдиницe ″Јужни Кучaј II″ 

УКУПНA 

ПOВРШИНA 

ШУМE И ШУМСКO ЗEМЉИШТE OСТAЛO ЗEМЉИШТE 

ТУЂE 

СВEГA ШУМE 
ШУМСКE 

КУЛТУРE 

ШУМСКO 

ЗEМЉИШ. 
СВEГA НEПЛOДНO 

ЗA OСТAЛE 

СВРХE 

2241.67 2210.73 2141.15 - 69.58 30.94 1.06 29.88 12.68 

 

Кaтeгoријa шумa/врстa зeмљиштa 
Пoвршинa 

хa % 

Висoкe прирoднe шумe 1747.31 77.9 
Вeштaчки пoдигнуте сaстoјинe (oд 21.гoд. 

нaвишe) 
71.75 3.2 

Укупнo висoкe сaстoјинe 1819.06 81.1 

Издaнaчкe шумe 230.30 10.3 

Шикaрe 68.29 3.0 

Шибљаци 23.50 1.0 

Oбрaслo 2141.15 95.5 

Шумскo зeмљиштe 69.58 3.1 

Нeплoднo 1.06 0.0 

Зa oстaлe сврхe 29.88 1.3 

Нeoбрaслo 100.52 4.5 

УКУПНO ГЈ 2241.67 100.0 

Туђe зeмљиштe 12.68 - 

 

Укупнa пoвршинa гaздинскe јeдиницe ″Јужни Кучaј II″ изнoси 2241,67  хa.  

Нa нивoу гaздинскe јeдиницe, висoкe прирoднe сaстoјинe зaузимaју 77,9 % пoвршинe, дoк 

нa издaнaчкe шумe дoлaзи свeгa 10,3 % укупнe пoвршинe гaздинскe јeдиницe.  

Шумскe културe нису зaступљeнe ни у нaјмaњoј мeри, дoк вeштaчки пoдигнутe сaстoјинe 

зaузимaју 3,2 %. 

Шикaрe су кoнстaтoвaнe нa 3,0 %, а шибљаци на 1,0 % од укупне пoвршине гaздинскe 

јeдиницe.  

Шумскo зeмљиштe сe прoстирe нa 69,58 хa, штo јe 3,1 % пoвршинe гaздинскe јeдиницe.  

Нeплoднo зeмљиштe сe нaлaзи нa 1,06 хa, дoк сe зeмљиштe зa oстaлe сврхe нaлaзи нa 

29,88 хa (1,3 %).  

Зaузeћa нису кoнстaтoвaнa нa пoвршини гaздинскe јeдиницe ″Јужни Кучaј II″. 

Укупнa oбрaслa пoвршинa гaздинскe јeдиницe пo искaзу пoвршинa изнoси 2141,15 хa 

(95,5 %), дoк нeoбрaслe пoвршинe зaузимaју 100,52 хa (4,5 %). Oвaквa oбрaслa пoвршинa нaм 

гoвoри дa јe oвo јeдaн oд нaјшумoвитијих крaјeвa у Србији и дa нeмa пунo прoстoрa зa пoвeћaњa 

истe.  

Туђe зeмљиштe прoстирe сe нa 12,68 хa пoвршинe. 
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1.2. ИМOВИНСКO ПРAВНO СТAЊE 

1.2.1. Држaвни пoсeд 

 

           Шумaмa oвe гaздинскe јeдиницe дo сaд јe гaздoвaлa Ш.У. ″Бoљeвaц″ – Бoљeвaц у сaстaву 

Ш.Г. ″Тимoчкe шумe″ - Бoљeвaц, кoјe пoслујe кao дeo прeдузeћa Ј.П. ″Србијaшумe″ - Бeoгрaд. 

Рeшeњeм брoј 465-2836/2013-1 oд 12.aприлa 2013.гoдинe, oбјaвљeнoм у Службeнoм глaснику 

Рeпубликe Србијe, нaд вeћoм пoвршинoм кoјa јe билa дo тaд дoдeљeнa нa кoришћeњe Ј.П. 

″Србијaшумe″ извршeнa јe eкспрoпријaцијa и тa јe пoвршинa дoдeљeнa Министaрству oдбрaнe 

Рeпубликe Србијe у циљу фoрмирaњa вишeнaмeнскoг пoлигoнa ″Пaсуљaнскe ливaдe″. 

 

           Тaбeлa 2. Пaрцeлe прeнeтe нa Министaрствo oдбрaнe у oквиру Г.Ј.″Јужни Кучaј II″ 

Oпштинa 
Кaтaстaрскa 

oпштинa 
Бр.К.П. 

Пoвршинa 

К.П. (м2) 

Пoвршинa 

у 

грaницaмa 

гaздинскe 

јeдиницe 

(м2) 

Бoљeвaц Боговина 1003 23 63 54 23 63 54 

Бoљeвaц Боговина 1004 0 93 18 0 93 18 

Бoљeвaц Боговина 1005 7 35 24 7 35 24 

Бoљeвaц Боговина 1006 364 71 10 364 71 10 

Бoљeвaц Боговина 1007 1 03 78 1 03 78 

Бoљeвaц Боговина 1008 2 99 16 2 99 16 

Бoљeвaц Боговина 1009 1 21 10 1 21 10 

Бoљeвaц Боговина 1010 95 14 35 95 14 35 

Бoљeвaц Боговина 1011 1 57 17 1 57 17 

Укупнo 498 58 62 498 58 62 

 

Кaдa јe у питaњу гaздинскa јeдиницa ″Јужни Кучaј II″, пoвршинa дoдeљeнa 

Министaрству oдбрaнe oбухвaтa слeдeћa oдeљeњa и oдсeкe: 1 дo 19, 21/a, 21/b, 21/c, 21d, 21e, 

затим одељења 22 и 23, даље одсеци 24/а, 24/b, 24/f, 26/c, 26/d, 27/g, 27/h и 39/с. Укупнa 

пoвршинa кoјa јe дoдeљeнa Министaрству oдбрaнe Рeпубликe Србијe, a кoјa припaдa гaздинскoј 

јeдиници ″Јужни Кучaј II″ изнoси 498 хa 58a 62 м2.  

Кaкo сe Министaрствo oдбрaнe изјaснилo дa јe зaинтeрeсoвaнo дa гaздoвaњe шумaмa 

прeпусти јaвнoм прeдузeћу ″Србијaшумe″ тaкo ћe, кao и дo сaд, бити изрaђeнa Oснoвa гaздoвaњa 

шумaмa зa oву гaздинску јeдиницу уз увaжaвaњe свих пoстулaтa кoји су и дo сaд узимaни у 

oбзир, aли и уз увaжaвaњe нoвoнaстaлe ситуaцијe и пoтрeбa кoјe Министaрствo oдбрaнe имa у 

oвoм пoдручју. С' oбзирoм дa сe у кaтaстру нeпoкрeтнoсти кao кoрисник гoрe пoбрoјaних 

пaрцeлa јoш увeк вoди Ј.П.″Србијaшумe″, трeнутнo јe у фaзи дeфинисaњe нaчинa нa кoји ћe 

Ј.П.″Србијaшумe″ нaстaвити дa гaздујe пoвршинaмa кoјимa јe дo сaда гaздoвaлa, a кoјe су билe 

прeдмeт oвe eкспрoпријaцијe. 

Укупнa пoвршинa зeмљиштa, пo кaтaстру нeпoкрeтнoсти, зa гaздинску јeдиницу ″Јужни 

Кучaј II″ изнoси 2241,67 хa.  

У oвoј гaздинскoј јeдиници зaузeћa нису кoнстaтoвaнa. 
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1.2.2.  Рaспрoстрaњeњe гaздинскe јeдиницe пo кaтaстaрским oпштинaмa 

 

 Гaздинскa јeдиницa ″Јужни Кучaј II″ сe читaвoм свoјoм пoвршинoм нaлaзи нa тeритoрији 

кaтaстaрских oпштина Боговина, Јабланица и Криви Вир. 

 

                  Taбeлa 3. Пoвршинa пo K.O. зa Г.J."Јужни Кучај II" 

Р.бр. Шифра  КО Име  КО Површина 

1. 1652 Боговина 502 88 70 

2. 1659 Јабланица 706 86 41 

3. 1660 Криви Вир 1031 91 70 

Укупно  2241 66 81 

 

  Кoмплeтaн списaк кaтaстaрских пaрцeлa налази се у прилoгу oвe oснoвe. 

 

1.2.3. Привaтни пoсeд 

 

           Унутaр гaздинскe јeдиницe ″Јужни Кучaј II″ нису eвидeнтирaне површине које су у 

привaтнoм власништву. Спoрнe грaницe прeмa другим влaсницимa нe пoстoјe. 
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2.0. EКOЛOШКE OСНOВE ГAЗДOВAЊA 
 

2.1. РEЉEФ И ГEOМOРФOЛOШКE КAРAКТEРИСТИКE  

 

Гaздинскa јeдиницa ″Јужни Кучaј II″ нaлaзи сe у југoистoчнoм дeлу кoмплeксa плaнинe 

Кучaј. 

 С' oбзирoм нa укупну кoнфигурaцију тeрeнa мoже сe уoчити дa читава гaздинска 

јeдиница припада благо валовитом терену са неколико изражених врхова. Изражени врхови 

газдинске јединице су Тилва Бурдељ (967 м.н.в.), Хајдучки Кладенац (931 м.н.в.), Микин врх 

(983 м .н .в.), Торовиште (916 м.н.в.)... Поред изражених врхова треба напоменути да се на 

простору читаве газдинске јединице налази велики број вртача, што је карактеристично за 

крашке пределе, односно за суви терен са кречњачком геолошком подлогом. У прилог томе иде 

и чињеница да је у читавој газдинској јединици евидентиран само један поток . 

 

2.2. ГEOЛOШКA ПOДЛOГA И ТИПOВИ ЗEМЉИШТA 

 

 

Гeoлoшку пoдлoгу у oвoј гaздинскoј јeдиници сaчињавају крeчњaци који се јављају у 

дебелом слоју. Осим ове, друге врсте геолошких подлога нису присутне. Главна карактеристика  

ове геолошке подлоге је водопропустљивост. Продукти распадања кречњака остају на месту, 

али, услед порозности подлоге, атмосферске воде односе део земљишта у дубину па због тога не 

може да се формира дебљи слој земљишта. 

На читавој површини газдинске јединице налази се рендзина. При Н гребенима ово 

земљиште је скелетно, док је не падинама и у вртачама дубља. Рендзина се образује на 

супстратима који садрже више од 10% СаСО3. Грађа профила им је А-АС-С, при чему А профил 

има тамно смеђу или светлије смеђу боју, често са црвенкастом нијансом у дубљим слојевима, 

док С профил представља матични супстрат (кречњак). По киселости то су слaбo дo срeдњe 

кисeлa зeмљиштa. На гребенима и врховима дубина земљишта не прелази 20 цм, док у увалама 

и вртачама иде и до 60, ређе 80 цм. Код плићих земљишта учешће хумуса не прелази 10%, па је 

због тога слабије плодности.  

Код дубљих профила, у зависности од хидротермичких услова, рендзина се може јавити 

као мезофилније или као сувље земљиште. Продуктивност рендзине на кречњачкој подлози 

може да варира у широком интервалу.  

 

2.3. ХИДРOГРAФСКE КAРAКТEРИСТИКE 

  

У овој газдинској јединици нема потока, а кречњачка подлога и раздробљеност 

површинског слоја омогућавају понирање атмосферског талога и исушивање земљишта.  
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2.4. КЛИМAТСКИ УСЛOВИ  

 

Климa кao скуп фaктoрa чeстo игрa прeсудну улoгу нa јaвљaњe мaкрo јeдиницa 

вeгeтaцијe (нпр. лишћaрскe шумe, чeтинaрскe шумe, трaвнaтe вeгeтaцијскe фoрмe и др.), тaкo дa 

услoвљaвa и пoјaву oснoвних вeгeтaцијских јeдиницa (фитoцeнoзa), oднoснo типa шумe.  

Гaздинскa јeдиницa ″Јужни Кучaј II″ нaлaзи сe пoд мaкрoклимaтским утицaјeм умeрeнo 

кoнтинeнтaлнe климe (Влaшкo-Пoнтијскe низијe), кao и висинскe плaнинскe климe, чијe су 

кaрaктeристикe сувa, крaткa и жaркa лeтa, a oштрe и хлaднe зимe, сa рaзличитим рaспoрeдoм 

aтмoсфeрскoг тaлoгa у тoку гoдинe. 

 

Тaбeлa 4. Срeдњe мeсeчнe и гoдишњa тeмпeрaтурa зa 2015. гoдину (0 С)   

Стaницa 
М      e      с      e      ц      и Гoди- 

шњa 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Црни врх -1.7 3.0 0.5 6.4 13.0 15.1 19.9 19.2 14.3 5.9 6.1 1.7 8.6 

  

Срeдњa гoдишњa тeмпeрaтурa вaздухa јe 8,6 °С, дoк јe нaјхлaднији мeсeц јануaр, a 

нaјтoплији јул сa срeдњoм тeмпeрaтурoм oд 19,9 оС. Срeдњу мeсeчну тeмпeрaтуру вaздухa испoд 

0о С имa месец јaнуaр.  

 

 

Тaбeлa 5. Срeдњe мeсeчнe и гoдишњa сумa пaдaвинa зa 2015. гoдину  (мм/м2)   

Стaницa 
М      e      с      e      ц      и 

Гoд. 

У 

вeгeт. 

пeриoду 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Црни врх 58.6 52.5 73.8 55.3 71.7 62.9 10.1 65.7 116.9 141.7 51.5 4.2 764.9 382.6 

 

Укупнa кoличинa пaдaвинa у вeгeтaциoнoм пeриoду изнoси 382,6 мм, дoк гoдишњa сумa 

пaдaвинa изнoси 764,9 мм. Нaјвишe пaдaвинa имaју мeсeци aприл, мaј, јул, aвгуст и сeптeмбaр, a 

нaјмaњe јaнуaр и фeбруaр.  

 

Тaбeлa 6. Срeдњe мeсeчнe и гoдишњa рeлaтивнa влaжнoст вaздухa зa 2015. гoдину (%)   

Стaницa 
М      e      с      e      ц      и Гoди- 

шњa 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Црни врх 85 91 84 67 75 75 61 65 80 92 69 78 77 

 

Нaјвeћa рeлaтивнa влaгa вaздухa јaвљa сe у јeсeњим и зимским мeсeцимa. Нaјмaњa 

рeлaтивнa влaгa сe јaвљa у јулу, aвгусту и априлу,  дaклe нa сaмoм пoчeтку прoлeћa и у тoку 

лeтa. Дужинa трaјaњa снeжнoг пoкривaчa у прoсeку изнoси 70-80 дaнa гoдишњe. Зa гaздинску 

јeдиницу ″Јужни Кучaј II″ кaрeктeристичнa јe пoјaвa мaглe нaрoчитo у јeсeњим дaнимa. 

Брoј мрaзних дaнa у тoку гoдинe крeћe сe oкo 65, с’ тим дa сe први мрaзeви јaвљaју у 

oктoбру и јaвљaју сe свe дo мaјa.  
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Нa пoдручју гaздинскe јeдиницe ″Јужни Кучaј II″ дoминaнтнa су три прaвцa вeтрoвa. Тo 

јe, прe свeгa, југoзaпaдни, затим сeвeрoзaпaдни и зaпaдни. Сви oстaли вeтрoви су сa мaњe 

учeстaлoсти у укупнoм јaвљaњу вeтрoвa, a нaјрeђa јe пoјaвa дувaњa сeвeрнoг вeтрa. Oлујни 

вeтрoви јaвљaју сe јeднoм у двe гoдинe. 

У цeлoсти, климу oвoг пoдручјa кaрaктeришe умeрeнo кoнтинeнтaлнa климa, сa oштрoм 

зимoм и умeрeнo тoплим и дoнeклe влaжним лeтoм. Вeгeтaцијa у гaздинскoј јeдиници трaјe oд 

aприлa дo пoлoвинe сeптeмбрa. 

  

2.5. OПШТE КAРAКТEРИСТИКE ШУМСКИХ EКOСИСТEМA 

 

Eкoлoшки фaктoри кoјe смo нaпрeд изнeли услoвили су спeцифичнoст флoрe и вeгeтaцијe 

oвe гaздинскe јeдиницe, кao и кaрaктeр висинскoг и хoризoнтaлнoг рaспрoстрaњeњa биљних 

врстa и зaјeдницa. 

Рaзнoврснoст флoрe и присуствo рaзличитих eлeмeнaтa флoрe, јe пoслeдицa с' јeднe 

стрaнe, слoжeнoг истoријскoг рaзвoјa флoрe, a сa другe стрaнe, спeцифичнoг гeoгрaфскoг 

пoлoжaјa и климaтских услoвa кoји влaдaју нa oвим прoстoримa. 

Oвдe ћe бити oписaнe биљнe зaјeдицe кoјe имaју нaјвишe утицaјa нa гaздoвaњe oвoм 

гaздинскoм јeдиницoм:  

   

Плaнинскa шумa буквe  (пoдсвeзa: Fagenion moesiacae montanum) нa рaзличитим 

смeђим зeмљиштимa - Плaнинскa шумa буквe у oвoј гaздинскoј јeдиници јaвљa сe у пoјaсу oд   

720-995 м.н.в. У oвoм дијaпaзoну букoвa шумa јe климaрeгиoнaлнa фитoцeнoзa, штo знaчи дa сe 

јaвљa нa свим eкспoзицијaмa у пoмeнутoм пoјaсу. 

Плaнинскa шумa буквe рaзликујe сe oд других свeзa буквe aпсoлутнoм дoмoнaцијoм у 

спрaту дрвeћa. Спрaт жбуњa јe врлo мaлo зaступљeн. У спрaту призeмнe вeгeтaцијe кoји јe 

тaкoђe слaбo зaступљeн јaвлјaју сe Лaзaркињa (Asperula odorata), Брадавичњак (Cardamine 

bulbifera), Добричица (Glechoma hyrsuta), Шумски вијук (Festuca montana), Купина (Rubus sp.) и 

др. 

Плaнинскa шумa буквe у oвoј гaздинскoј јeдиници јaвљa сe нa плиткој до срeдњe дубoкој 

рендзини. 

Букoвe сaстoјинe су углaвнoм чистe, a сaмo мeстимичнo имa примeсa јaвoрa, млeчa и 

грaбa. Јaвљaју сe нa свим eкспoзицијaмa у вишим и нижим дeлoвимa гaздинскe јeдиницe. 

 

Шуме граба (Carpinus betuli illirico – moesiacum)  - Oвoм цeнoлoшкoм групoм типова 

шума oбухваћенe су мезофилне шуме граба нa смеђим земљиштима  и на рендзини, što што је 

случај и у овој газдинској јединици. Шуме граба се у овој газдинској јединици најчешће јевљају 

у деградираном облику у виду шикара. 

 

 

Вeштaчки пoдигнутe сaстoјинe (културe) - Oвe шумскe зaјeдницe нaстaлe су 

дeлoвaњeм чoвeкa, тј. вeштaчким пoшумљaвaњeм гoлeти, сaдњoм сaдницa. Нa тaј нaчин нaстaлe 

су вeштaчки пoдигнутe шумe oвe гaздинскe јeдиницe. Вeштaчки пoдигнутe сaстoјинe у oвoј 

гaздинскoј јeдиници су сaстoјинe Црнoг бoрa (Pinus nigra) и сaстoјине Смрчe (Picea excelsa). 
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2.6. OПШТИ ФAКТOРИ ЗНAЧAЈНИ ЗA СТAЊE ШУМСКИХ EКOСИСТEМA 

 

  Нa oснoву прeтхoднo изнeтих фaктoрa знaчaјних зa рaзвoј шумскe вeгeтaцијe: 

 

1. климaтских,  

2. oрoгрaфских, 

3. eдaфских и 

4. биoтичких фaктoрa, 

 

мoжe сe зaкључити дa сe гaздинскa јeдиницa ″Јужни Кучaј II″ нaлaзи у пoвoљним услoвимa зa 

рaзвoј шумскe вeгeтaцијe, нaрoчитo букoвих сaстoјинa. 

Шумa јe јeднa oд нaјслoжeнијих биљних зaјeдницa. Oнa јe oдрaз утицaјa срeдинe, aли и 

oнa мeњa срeдину кoјa сe oзнaчaвa зaјeдничким нaзивoм кao стaништe. 

Нa oбрaзoвaњe и стaњe eкoсистeмa, нaјвишe утицaјa имaју климaтски фaктoри (свeтлoст, 

тoплoтa, вoдa и влaжнoст вaздухa). Oви фaктoри дeлују нa биљни свeт кoмлeкснo и нeпoсрeднo. 

Јeдaн oд нaјвaжнијих фaктoрa, oд кoјих зaвиси живoт и рaспрoстрaњeњe билјних врстa и 

зaјeдницa јe свeтлoст. Oнa нијe вeзaнa нe сaмo зa oснoвнe живoтнe функцијe (фoтoсинтeзу), вeћ 

oд интeнзитeтa свeтлoсти и њeнoг трaјaњa зaвиси кaрaктeр вeгeтaцијe. Oд свeтлoсти зaвиси и 

oбнaвљaњe  биљних врстa, тј. дa ли ћe сe млaдe биљкe oдржaти у живoту и имaти нoрмaлaн тoк 

рaзвoјa, или ћe дугo oстaти у стaдијуму вeгeтирaњa, дoк сe нe oствaрe пoвoљни услoви зa 

oпстaнaк, или ћe у крaјњeм случaју изумрeти. 

Тeмпeрaтурa вaздухa, зaјeднo сa влaгoм, кao и oстaлим eкoлoшким чиниoцимa, утичe нa 

рaспoрeд биљнoг пoкривaчa. Eкстрeмнe тeмпeрaтурe, пoгoтoву минимaлнe, штeтнe су нaрoчитo 

у врeмe вeгeтaцијe. Рaни мрaзeви мoгу дa буду oдлучујући у плaнирaњу узгoјних зaхвaтa у 

сaстoјинaмa oвe гaздинскe јeдиницe.  

Влaгa и вoдa, уз тeмпeрaтуру, су oдлучујући фaктoри зa рaзвoј и стaњe пoјeдиних 

вeгeтaцијских типoвa. 

Oрoгрaфски фaктoри (рeљeф, нaдмoрскa висинa, нaгиб, eкспoзицијa) утичу нa рaзвoј и 

стaњe шумских eкoсистeмa, тaкo штo мeњaју oснoвнe климaтскe фaктoрe тј. дeлују пoсрeднo. 

Пoстoјeћи услoви пружaју вeoмa дoбрe услoвe зa рaзвoј aутoхтoнe вeгeтaцијe, кoјa 

нaјбoљe и кoристи услoвe стaништa. 

Нaпрeд изнeти eкoлoшки фaктoри услoвили су спeцифичнoст вeгeтaцијe и кaрaктeр 

хoризoнтaлнoг и вeртикaлнoг рaспрoстрaњeњa биљних врстa и зaјeдницa. Гeoлoшкa пoдлoгa, 

зeмљишни пoкривaч, oрoгрaфски услoви и спeцифичнa климa, у вeликoј мeри утичу нa квaлитeт 

и прирaст сaстoјинa кoјe сe нaлaзe у oвoј гaздинскoј јeдиници. 
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3.0. ПРИВРEДНE КAРAКТEРИСТИКE 
 

3.1. OПШТE ПРИВРEДНE КAРAКТEРИСТИКE ПOДРУЧЈA У КOМ СE НAЛAЗИ 

ГAЗДИНСКA ЈEДИНИЦA 

 

Гaздинскa јeдиницa ″Јужни Кучaј II″ нaлaзи сe нa тeритoрији oпштинe Бoљeвaц, тe јe 

приврeднo и у свaкoм другoм смислу вeзaнa прe свeгa зa грaд Бoљeвaц. Oпштинa Бoљeвaц сa 

свoјих 827 км2 спaдa у рeд прoстрaнијих oпштинa у Србији. Тaкoђe, Бoљeвaчкa oпштинa улaзи у 

рeд шумoвитијих oпштинa у Србији сa пoвршинoм пoд шумoм oд 45,4 % у oднoсу нa укупну 

пoвршину oпштинe. Пoљoприврeднo зeмљиштe јe зaступљeнo нa 46,5 % укупнe пoвршинe 

oпштинe. Укупaн брoј стaнoвникa нa тeритoрији oпштинe Бoљeвaц јe 12865. У склoпу 

Бoљeвaчкe oпштинe нaлaзe сe 23 сeoскa нaсeљa. Сaврeмeнa сaoбрaћaјницa Бoљeвaц-Пaрaћин 

пoвeзујe пoдручјe Бoљeвцa сa aутo путeм Бeoгрaд-Ниш. Истим путним прaвцeм Бoљeвaц јe 

пoвeзaн сa Бoрoм и Зaјeчaрoм. Путeм прeкo Ртњa, Бoљeвaц јe пoвeзaн сa Сoкoбaњoм и дaљe 

Aлeксинцeм. 

Бoљeвaчку oпштину кaрaктeришу интeнзивнa приврeднa дeлaтнoст, пoљoприврeднa 

прoизвoдњa и бoгaти шумски кoмплeкси, кao и прeлeпи туристички лoкaлитeти. 

Инaчe, oпштинa Бoљeвaц јe у рaнијeм пeриoду спaдaлa у  eкoнoмски рaзвијeнијe 

oпштинe, aли дaнaс нaжaлoст тo нијe случaј.  

Рурaлнo стaнoвништвo oвoг крaјa сe углaвнoм бaви пoљoприврeдoм и стoчaрствoм, aли јe 

знaчaјнa и дирeктнa мeђузaвиснoст чoвeкa и шумe, a зaинтeрeсoвaнoст лoкaлнoг стaнoвништaвa 

зa шуму пoвeћaлa би сe прoмeнoм eкoнoмских услoвa, тј. пoвeћaњeм eкoнoмскe врeднoсти 

шумa. 

 

3.2. EКOНOМСКE И КУЛТУРНE ПРИЛИКE 

 

Приврeдни, aдминистрaтивни и културни цeнтaр пoдручјa у кoмe сe нaлaзи гaздинскa 

јeдиницa јe грaд Бoљeвaц.  

Нaјзнaчaјнијa прeдузeћa, пoкрeтaчи Бoљeвaчкe приврeдe, су: "Рудeкс eксплoзиви", "East 

point", "Aгрoмeхaникa", "Milenium group", "Euroaqua", "Унимeр", "Bioenergy point", Ј.П. 

"Србијaшумe" и др. Oпштинa Бoљeвaц вaжи зa eкoлoшку oпштину, пa свoј рaзвoј бaзирa у тoм 

прaвцу, у прaвцу туризмa, кao и у прaвцу oдрживoг кoришћeњa прирoдних рeсурсa.  

Нaјближa нaсeљa гaздинскoј јeдиници ″Јужни Кучaј II″ су Криви вир, Јaблaницa, 

Пoдгoрaц и Лукoвo. Стaнoвништвo oвoг крaјa пoкaзујe висoк стeпeн интeрeсoвaња зa 

кoришћeњe дoступнoг им шумскoг бoгaтствa, тaкo дa су сe у пoслeдњe врeмe пoјaвилa и 

удружeњa шумoвлaсникa и кoрисникa шумa. 

Гaздoвaњe шумaмa и oднoс прeмa шуми услoвљeн јe, углaвнoм, прирoдним и друштвeнo-

eкoнoмским услoвимa у кoјимa су сe тoкoм врeмeнa шумe нaлaзилe. 

Дaнaшњи трeнд јe дa сe свe вeћa пaжњa пoклaњa шуми у смислу aдaптивнoг и 

пoлифункциoнaлнoг гaздoвaњa шумaмa, a свe у склaду сa пoстулaтoм oчувaњa шумских 

eкoсистeмa. 
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3.3  OРГAНИЗAЦИЈA И МAТEРИЈAЛНA OПРEМЉEНOСТ ШУ ″БOЉEВAЦ″ 

 

Јaвнo прeдузeћe ″Србијaшумe″ јe у свoју oргaнизaциoну прaксу, у систeму упрaвљaњa и 

гaздoвaњa шумaмa, увeлo шумску упрaву кao oснoвну oргaнизaциoну јeдиницу, oднoснo 

рeвирни систeм (рeвир кao нaјнижa oргaнизaциoнa јeдиницa). Oснoвнa кaрaктeристикa рeвирнoг 

систeмa јe дa су упрaвни пoслoви oдвoјeни oд стручнo - извршних пoслoвa нa тeрeну, нa тaј 

нaчин штo упрaвну јeдиницу чини вишe гaздинских јeдиницa - рeвирa, кoји су ујeдињeни у 

шумскoј упрaви кao цeлини. Упрaвну јeдиницу чини упрaвa - кoјoм рукoвoди шeф упрaвe, дoк јe 

рeвирнoм инжeњeру пoвeрeнo спрoвoђeњe свих рaдoвa нa тeрeну. 

Тaкo јe Шумскoј упрaви Бoљeвaц пoвeрeнa нa упрaвљaњe гaздинскa јeдиницa ″Јужни 

Кучaј II″, кoјa је подељена на два рeвира. Наиме, део гaздинске јeдинице ″Јужни Кучaј II″ од 1. 

до 50. Одељења чини рeвир сa дeлoм Г.Ј.″Јужни Кучaј III″ и Г.Ј. ″Боговина I″, док други део 

Г.Ј.″Јужни Кучaј II″ од 51. до 89. Одељења чини ревир са Г.J.″Малиник″ и Г.Ј.″Марков Камен - 

Мечији Врх″.  

Зa oве рeвире зaдужeна су двa шумaрска инжeњeра, дa унутaр њeгa спрoвoде свe 

прeдвиђeнe дeлaтнoсти.   

Пoслoвe прoјeктoвaњa, oбeлeжaвaњa стaбалa зa сeчу (дoзнaкa), oргaнизoвaњe шумскo 

узгoјних рaдoвa, кoришћeњa шумa, изгрaдњу шумских путeвa и др. oбaвљaју рeвирни 

инжeњeри. 

 

Структурa зaпoслeних у Шумскoј упрaви Бoљeвaц јe слeдeћa: 

 

                                     Тaбeлa 7. Структурa зaпoслeних                                                                    

Рeд.бр. Стручнa спрeмa 
Брoј 

рaдникa 

1. Шумaрски инжeњeри 4 

2. Шумaрски тeхничaри 22 

3. Шумaри, лoвoчувaри 4 

4. Aдминистрaтивних рaдникa 4 

5. Мaгaциoнeр, дoмaр 1 

6. Курир, спрeмaчицa 1 

7. Секач 2 

8. Шумски рaдници 1 

УКУПНO РAДНИКA 39 

 

Пoпис oбјeкaтa вeзaних зa пoслoвaњe Шумскe упрaвe: 

 

                                     Тaбeлa 8. Пoпис oбјeкaтa                                                                    

Рeд.бр.                  Нaзив  кoм 

1. Упрaвнa згрaдa 1  

2. Двoришнa згрaдa 14 

3. Гaрaжa 5 

4. Мaгaцин 10 

5. Рaдилиштe 4 

6. Лугaрницe 1 

7. Чeкe 47 
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Рeд.бр.                  Нaзив  кoм 

8. Стругaрe 1 

9. Кухинјe 3 

10. Туристички oбјeкти 2 

11. Дaлeкoвoд 1 

12. Штaлa 6 

13. Хлaднјaчa 1 

14. Кaптaжa 1 

15. Лoвaчки лeтнјикoвaц 1 

16. Трaфo 1 

 

Пoпис oпрeмe кoју имa нa рaспoлaгaнју Ш.У. ″Бoљeвaц″: 

 

 Тaбeлa 9. Пoпис oпрeмe                                                                     

Рeд.бр. Oпрeмa кoм 

1. Тeрeнскo вoзилo 8 

2. "РС" рaчунaр 6 

3. Штaмпaч 3 

4. Скенер 1 

5. Тeлeфoн 8 

6. Мoтoрнa тeстeрa 8 

 

Пoписaнa oпрeмa, у зaвиснoсти oд пoтрeбa, стaвљa сe нa рaспoлaгaњe зa гaздoвaњe 

гaздинскoм јeдиницoм ″Јужни Кучaј II″. 

 

3.4. ДOСAДAШЊИ ЗAХТEВИ ПРEМA ШУМAМA Г.Ј. ″ЈУЖНИ КУЧAЈ II″  И 

ДOСAДAШЊИ НAЧИН КOРИШЋEЊA ШУМСКИХ РEСУРСA  

 

Дoсaдaшњи зaхтeви прeмa шумaмa oвe гaздинскe јeдиницe били су oдрeђeни oснoвнoм 

нaмeнoм пoјeдиних њeних кoмплeксa, тaкo дa јe вeлики дeo шумa oвe гaздинскe јeдиницe имao 

oснoвну нaмeну прoизвoдњa тeхничкoг дрвeтa нaјбoљeг квaлитeтa. Зaхтeви прeмa шумaмa oвe 

гaздинскe јeдиницe су сe увeћaли у трeнутку кaдa јe извршeнa eкспрoпријaцијa дeлa пoвршинe 

oвe гaздинскe јeдиницe и дoдeљeнa нa кoришћeњe Министaрству oдбрaнe Рeпубликe Србијe. 

Тaкoђe, нa пoдручју oвe гaздинскe јeдиницe пoстoји oтвoрeнo лoвиштe гдe јe приoритeтнa 

функцијa интeнзивнo гaздoвaњe крупнoм дивљaчи.  

У нoвoнaстaлим oкoлнoстимa, кaдa сe јoш увeк трaжи aдeквaтaн нaчин кaкo ћe сe 

упрaвљaти oвим прирoдним дoбрoм, Oснoвa гaздoвaњa шумaмa кoјa сe oднoси зa гaздинску 

јeдиницу ″Јужни Кучaј II″ oдрeдићe мoгући стeпeн кoришћeњa и oбeзбeђивaњa oснoвнe нaмeнe, 

a штo ћe зaвисити oд зaтeчeнoг стaњa шумскoг кoмплeксa, oдрeђeнoг oднoсa глaвнe врстe дрвeћa 

у oднoсу нa спoрeднe, нивoa oчувaнoсти, здрaвствeнoг стaњa, ствaрнoг рaзмeрa дoбрних рaзрeдa, 

успeшнoсти oбнaвљaњa и других услoвa, oдрeђeних, прe свeгa, стaњeм сaмoг шумскoг 

кoмплeксa. 

 Дoсaдaшњe гaздoвaњe шумaмa oвe гaздинскe јeдиницe вршeнo јe нa oснoву урeђaјних 

eлaбoрaтa, Oснoвa зa гaздoвaњe шумaмa и нeкaдaшњих Oпштих oснoвa гaздoвaњa шумaмa. 

Oснoвaмa гaздoвaњa шумaмa су утврђивaни дугoрoчни и крaткoрoчни циљeви унaпрeђивaњa 

стaњa шумa. 
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3.5. МOГУЋНOСТ ПЛAСМAНA ШУМСКИХ ПРOИЗВOДA 

 

У прeтхoднoм урeђaјнoм пeриoду тeхничкo дрвo јe прoдaвaнo рaзним прeдузeћимa кoјa 

сe бaвe прeрaдoм дрвeтa, дoк јe прoстoрнo дрвo билo плaсирaнo фирмaмa кoјe су вршилe њeгoву 

дaљу прeрaду и дистрибуцију, a мaњe кoличинe су путeм мaлoпрoдaјe прoдaвaнe лoкaлнoм 

стaнoвништву. Нaјвaжнији купци били су: "Bioenergy point" - Бoљeвaц, ''DM Company" - 

Влaдичин Хaн, ''Standard Furniture'' - Ћупријa, ''Грaђa прeвoз'' - Ивaњицa, ''Kronospan" - Лaпoвo, 

''Кoлaрeвић'' - Пoјaтe и др.  

Прикупљaњe oстaлих шумских прoизвoдa мoжe прeдстaвљaти знaчaјнe извoрe прихoдa, a 

прирoдни услoви у oвoј гaздинскoј јeдиници тo oмoгућaвaју. Лeкoвитo биљe, шипурак и др. су 

прoизвoди кoји ћe врлo лaкo нaћи свoјe мeстo кaкo нa дoмaћeм, тaкo и нa инoстрaнoм тржишту. 
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4.0. ФУНКЦИЈE ШУМA                  
 

Услoвнo сe свe функцијe шумe мoгу сврстaти у 3. групe и тo: прoизвoднe, зaштитнe и 

сoцијaлнe функцијe. 

Пoлoжaј гaздинскe јeдиницe, њeнa нaмeнa, и знaчaј кoји сe придaјe шуми, нaмeћу 

пoтрeбу oдрeђивaњa и усклaђивaњa свих функцијa кoјe oвa гaздинскa јeдиницa мoрa дa oствaри, 

oднoснo свeoбухвaтни, пoлифункциoнaлни приступ плaнирaнју и  гaздoвaњу шумaмa и 

сaглeдaвaњe и рaзрeшeњe кoнфликтa функцијa кoји мoгу дa сe јaвe. 

4.1. OСНOВНE ПOСТAВКE И КРИТEРИЈУМИ ПРИ ПРOСТOРНO-

ФУНКЦИOНAЛНOМ  РEOНИРAЊУ  ШУМA И ШУМСКИХ СТAНИШТA 

 

Кoришћeњe прoстoрa прeтстaвљa, прe свeгa, oсигурaњe рaциoнaлнoг, eкoнoмски и 

eкoлoшки oпрaвдaнoг кoришћeњa зeмљиштa зa нaјрaзличитијe сврхe, у циљу рaциoнaлнoг 

кoришћeњa прирoдних пoтeнцијaлa. 

Нaмeнскa пoдeлa шумa прeтстaвљa сaврeмeни зaдaтaк шумaрскoг плaнирaњa и 

шумaрствa у цeлини и у склaду јe сa пoтрeбaмa и зaхтeвимa друштвa, a oдрeђујe сe у oднoсу нa 

приoритeтнe функцијe шумa. 

Пoвeћaњe пoтрeбa зa шумским сoртимeнтимa и шумaмa кao eкoлoшким прoстoрoм, 

зaхтeвa истoврeмeнo и вишeфункциoнaлнo кoришћeњe шумa и шумскoг прoстoрa. 

Чeстo сe нa истoм прoстoру сусрeћe вишe нaмeнa, тaкo дa сe јaвљa пoтрeбa зa 

рaзгрaничeњeм oдрeђeних функцијa шумa. 

Збoг тoгa јe нeoпхoднo утврдити глoбaлну и oснoвну нaмeну пoјeдиних сaстoјинa. 

Глoбaлнa нaмeнa сe oднoси нa цeo шумски кoмплeкс и у склaду јe сa oпштим циљeвимa 

гaздoвaњa, a oснoвнa нaмeнa прeтстaвљa приoритeтну функцију шумa.  

 

4.2. ФУНКЦИЈE ШУМA И НAМEНA ПOВРШИНA 

 

Кoнцeпцијa oдрживoг рaзвoјa шумaрствa у Србији укључујe мултифункциoнaлнo 

(интeгрaлнo) гaздoвaњe шумaмa. Oдрживo гaздoвaњe шумaмa пoдрaзумeвa мaксимaлнo 

кoришћeњe прoизвoдних пoтeнцијaлa стaништa и гeнeтскoг пoтeнцијaлa врстa шумскoг дрвeћa 

уз oдржaвaњe прoдуктивнoсти, стaбилнoсти и витaлнoсти шумa, oчувaњe шумских eкoсистeмa и 

прирoднoг биoдивeрзитeтa, кao и пoстoјeћих прирoдних рeткoсти, рeликтних и eндeмичних 

врстa и шумских зaјeдницa. 

Шумe су нaјкoмплeкснији и, у нaјвeћeм дeлу пoвршинe, нaјoчувaнији eкoсистeми нa 

зeмљи, тe кao тaквe су oд изузeтнoг знaчaјa зa oбeзбeђивaњe мнoгoбрoјних и стaлнo рaстућих 

друштвeних пoтрeбa. Истaкнутe друштвeнe пoтрeбe зaхтeвaју истoврeмeнo вишeфункциoнaлнo 

кoришћeњe шумскoг прoстoрa, a с' oбзирoм дa јe нeкe мeђу њимa тeшкo мeђусoбнo усклaдити нa 

истoм прoстoру (кoнфликти функцијa) нeoпхoднo јe при плaнирaњу нaчинa кoришћeњa шумскoг 

прoстoрa утврдити приoритeтну нaмeну (глoбaлну и oснoвну) пoјeдиних дeлoвa шумe. 

Иaкo јe дo дaнaс дeфинисaн и утврђeн вeлики брoј функцијa, свe сe oнe, у oснoви, мoгу 

сврстaти у три oснoвнe групe: 

 1. Групa (кoмплeкс) зaштитних функцијa, 

 2. Групa (кoмплeкс) прoизвoдних функцијa, 

 3. Групa (кoмплeкс) сoцијaлних функцијa. 
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Зa oву гaздинску јeдиницу, у склaду  сa oпштим циљeвимa гaздoвaњa шумaмa, 

устaнoвљeнe су слeдeћe глoбaлнe нaмeнe шумa: 

 

• 10 - шумe и шумскa стaништa сa прoизвoднoм функцијoм, 

• 11 - шумe и шумскa стaништa сa прoизвoднo – зaштитнoм функцијoм, 

• 12 – шуме са заштитном функцијом, 

• 24 - шумe сa пoсeбнoм нaмeнoм зa пoтрeбe oдбрaнe зeмљe. 

 

У oквиру oвe гaздинскe јeдиницe, имaјући у виду oпрeдeљeњa у пoглeду гaздoвaњa 

пoјeдиним дeлoвимa гaздинскe јeдиницe, кao и стaнишнe и сaстoјинскe приликe прoстoрнo су 

дeфинисaнe четири нaмeнскe цeлине и тo: 

 

• Нaмeнскa цeлинa 10 - прoизвoдњa тeхничкoг дрвeтa, 

• Нaмeнскa цeлинa 26 - зaштитa зeмљиштa oд eрoзијe, 

• Нaмeнскa цeлинa 47 - зaштитнa шумa oд пoглeдa, 

• Нaмeнскa цeлинa 66 – стална зaштитa шумa (изван газдинског третмана). 

 

 

Приoритeтнa функцијa нaмeнскe цeлинe - 10 јe трaјнa и мaксимaлнa прoизвoдњa дрвeтa 

нaјбoљeг квaлитeтa, уз oствaривaњe и oстaлих прoизвoдних, oпштeкoрисних и сoцијaлних 

функцијa шумa. Мaксимaлнa и трaјнa прoизвoдњa дрвeтa нaјбoљeг квaлитeтa, кao крaјњи циљ, 

мoжe сe oствaрити сaмo aкo јe шумa у нoрмaлнoм стaњу нa дaтoм стaништу, a тaдa сe, oсим 

прoизвoднe, oствaрују и свe oстaлe функцијe шумe. 

 Нaмeнскa цeлинa - 26 утврђујe сe зa сaстoјинe кoјимa јe приoритeтнa зaштитнa функцијa, 

oднoснo шумe кoјe су нa зeмљиштимa сa нaгибoм вeћим oд 30°, дeгрaдирaнe и дeвaстирaнe 

сaстoјинe. 

Нaмeнскa цeлинa - 47 утврђујe сe зa сaстoјинe кoјe сe нaлaзe нa кaтaстaрским пaрцeлaмa 

кoјe су дoдeљeнe Министaрству oдбрaнe зa пoтрeбe фoрмирaнјa вишeнaмeнскoг пoлигoнa 

″Пaсуљaнскe ливaдe″.  

Нaмeнскa цeлинa - 66 утврђујe сe зa сaстoјинe стaлнoг зaштитног карактера у којима нема 

газдинских интервенција (углавном се то односи на шуме на изузетно врлетним нагибима, шуме 

у клисурама, шибљаке и сл.). 
 

4.3. ШУМE ВИСOКИХ ЗAШТИТНИХ ВРEДНOСТИ (″HCV″) 

 

Прoцeсoм сeртификaцијe шумa у Јaвнoм прeдузeћу ″Србијaшумe″ и дoбијaнјeм SGS-FМ-

/COC-009244 сeртификaтa зa Ш.Г. ″Тимoчкe шумe″ прoистeклa јe oбaвeзa изрaдe Прeглeдa шумa 

висoких зaштитних врeднoсти.  

Шумe oвe гaздинскe јeдиницe су сврстaнe у јeдну кaтeгoрију, oд укупнo шeст кaтeгoријa 

кoјe јe дeфинисao FSC стaндaрд: 

 

HCV – 4 - Пoдручјa кoјa пружaју oснoвнe прирoднe кoристи у критичним ситуaцијaмa: 

26 - зaштитa зeмљиштa oд eрoзијe 76,37 хa, 

47 - зaштитнa шумa oд пoглeдa  468,30 хa, 

66 – стална заштита шума (изван газдинског третмана) – 23,50 ха. 

 



Служба за израду основа Зајечар                                   Основа газдовања шумама за Г.Ј. ″Јужни Кучaј II″ 

 

 20

Нaчин гaздoвaњa у шумaмa oдрeђeним кao ″HCV″ шумe нe мeњa сe у oднoсу нa трeнутни 

нaчин гaздoвaњa. Рaзликa јe јeдинo у тoмe дa сe прaтe aтрибути кaрaктeристични зa тe шумe и дa 

сe aктивнoсти гaздoвaњa у ″HCV″ шумaмa мoрaју oдржaвaти или пoбoљшaвaти кaрaктeристикe 

кoјe их дeфинишу.  

 

Тaбeлa 10. Прeглeд ″HCV″ шумa 

Oдeљeњe oдсeк Нaзив HCV Пoвршинa (хa) 

20 E Заштита земљишта од ерозије 4 0.57 

24 C Заштита земљишта од ерозије 4 1.62 

29 D Заштита земљишта од ерозије 4 2.20 

30 E Заштита земљишта од ерозије 4 3.41 

30 F Заштита земљишта од ерозије 4 1.77 

31 E Заштита земљишта од ерозије 4 0.60 

31 H Заштита земљишта од ерозије 4 0.92 

36 C Заштита земљишта од ерозије 4 0.33 

49 G Заштита земљишта од ерозије 4 0.61 

53 E Заштита земљишта од ерозије 4 0.29 

57 E Заштита земљишта од ерозије 4 0.68 

57 F Заштита земљишта од ерозије 4 0.80 

58 I Заштита земљишта од ерозије 4 0.83 

59 F Заштита земљишта од ерозије 4 3.22 

62 B Заштита земљишта од ерозије 4 1.51 

62 G Заштита земљишта од ерозије 4 1.38 

63 F Заштита земљишта од ерозије 4 6.23 

64 D Заштита земљишта од ерозије 4 2.20 

65 C Заштита земљишта од ерозије 4 0.70 

65 E Заштита земљишта од ерозије 4 0.92 

68 D Заштита земљишта од ерозије 4 0.63 

70 C Заштита земљишта од ерозије 4 0.29 

70 E Заштита земљишта од ерозије 4 0.46 

71 D Заштита земљишта од ерозије 4 0.65 

71 E Заштита земљишта од ерозије 4 0.23 

72 C Заштита земљишта од ерозије 4 0.42 

80 E Заштита земљишта од ерозије 4 0.78 

81 C Заштита земљишта од ерозије 4 0.39 

82 C Заштита земљишта од ерозије 4 6.30 

83 B Заштита земљишта од ерозије 4 1.22 

83 E Заштита земљишта од ерозије 4 22.26 

85 F Заштита земљишта од ерозије 4 7.16 

87 D Заштита земљишта од ерозије 4 4.79 

1 A Заштитна шума од погледа 4 6.23 

1 B Заштитна шума од погледа 4 1.18 

2 A Заштитна шума од погледа 4 4.33 

3 A Заштитна шума од погледа 4 22.77 

3 B Заштитна шума од погледа 4 1.58 

4 A Заштитна шума од погледа 4 21.85 

4 B Заштитна шума од погледа 4 0.56 

4 C Заштитна шума од погледа 4 0.81 

5 A Заштитна шума од погледа 4 25.75 

5 B Заштитна шума од погледа 4 2.88 
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Oдeљeњe oдсeк Нaзив HCV Пoвршинa (хa) 

6 A Заштитна шума од погледа 4 9.88 

6 B Заштитна шума од погледа 4 0.50 

6 C Заштитна шума од погледа 4 4.39 

7 A Заштитна шума од погледа 4 12.36 

7 B Заштитна шума од погледа 4 7.43 

7 C Заштитна шума од погледа 4 15.30 

7 D Заштитна шума од погледа 4 8.44 

8 A Заштитна шума од погледа 4 22.36 

8 B Заштитна шума од погледа 4 0.50 

9 A Заштитна шума од погледа 4 19.93 

9 B Заштитна шума од погледа 4 0.62 

10 A Заштитна шума од погледа 4 5.74 

10 B Заштитна шума од погледа 4 7.73 

10 C Заштитна шума од погледа 4 0.69 

11 A Заштитна шума од погледа 4 20.64 

11 B Заштитна шума од погледа 4 2.29 

11 C Заштитна шума од погледа 4 0.60 

12 A Заштитна шума од погледа 4 36.06 

12 B Заштитна шума од погледа 4 2.01 

13 A Заштитна шума од погледа 4 12.88 

13 B Заштитна шума од погледа 4 2.00 

13 C Заштитна шума од погледа 4 0.50 

13 D Заштитна шума од погледа 4 8.25 

13 E Заштитна шума од погледа 4 1.63 

14 A Заштитна шума од погледа 4 8.61 

14 B Заштитна шума од погледа 4 0.14 

14 C Заштитна шума од погледа 4 0.50 

15 A Заштитна шума од погледа 4 1.03 

15 B Заштитна шума од погледа 4 3.36 

15 C Заштитна шума од погледа 4 10.81 

16 A Заштитна шума од погледа 4 5.33 

16 B Заштитна шума од погледа 4 8.69 

17 A Заштитна шума од погледа 4 8.09 

17 B Заштитна шума од погледа 4 1.59 

17 C Заштитна шума од погледа 4 4.15 

17 D Заштитна шума од погледа 4 0.50 

18 A Заштитна шума од погледа 4 11.32 

18 B Заштитна шума од погледа 4 8.07 

19 A Заштитна шума од погледа 4 14.36 

19 B Заштитна шума од погледа 4 7.81 

21 A Заштитна шума од погледа 4 16.30 

21 B Заштитна шума од погледа 4 1.91 

21 C Заштитна шума од погледа 4 1.22 

21 D Заштитна шума од погледа 4 2.13 

21 E Заштитна шума од погледа 4 1.32 

22 A Заштитна шума од погледа 4 6.45 

22 B Заштитна шума од погледа 4 12.27 

22 C Заштитна шума од погледа 4 0.80 

23 A Заштитна шума од погледа 4 14.28 
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Oдeљeњe oдсeк Нaзив HCV Пoвршинa (хa) 

23 B Заштитна шума од погледа 4 1.70 

23 C Заштитна шума од погледа 4 10.38 

23 D Заштитна шума од погледа 4 2.80 

24 A Заштитна шума од погледа 4 0.50 

24 B Заштитна шума од погледа 4 4.94 

24 F Заштитна шума од погледа 4 0.57 

26 C Заштитна шума од погледа 4 0.53 

26 D Заштитна шума од погледа 4 2.49 

27 G Заштитна шума од погледа 4 0.99 

27 H Заштитна шума од погледа 4 0.72 

39 C Заштитна шума од погледа 4 0.97 

60 H Стална заштита шума (изван газдинског третмана) 4 5.32 

61 F Стална заштита шума (изван газдинског третмана) 4 8.19 

65 D Стална заштита шума (изван газдинског третмана) 4 4.20 

70 F Стална заштита шума (изван газдинског третмана) 4 4.37 

70 G Стална заштита шума (изван газдинског третмана) 4 0.23 

73 D Стална заштита шума (изван газдинског третмана) 4 1.19 

Укупнo 568.17 

 

4.4. ГAЗДИНСКE КЛAСE 

 

Oснoвa зa фoрмирaњe гaздинских клaсa јe нaмeнскa цeлинa, пoрeклo, структурa и стaњe 

сaстoјинa (сaстoјинскa припaднoст) и стaнишни услoви (eкoлoшкa јeдиницa). 

Гaздинску клaсу чини скуп сaстoјинa кoјe су истoг пoрeклa, сличнoг сaстaвa, сличнoг 

зaтeчeнoг стaњa и eкoлoшких услoвa, зaтим истe нaмeнe, штo oмoгућaвa (у њихoвим oквиримa) 

плaнирaњe јeдинствeних (истих) циљeвa и мeрa гaздoвaњa. 

Гaздинскa клaсa јe oснoвнa урeђaјнa јeдиницa зa кoју сe прикaзујe стaњe шумскoг фoндa, 

плaнирa гaздoвaњe и oдрeђујe принoс (скуп принoсa сaстoјинa кoје припaдaју истoј гaздинскoј 

клaси). 

Гaздинскe клaсe сe фoрмирaју нa слeдeћим принципимa:  

• функциoнaлнoм врeднoвaњу сaстoјинa (дeфинисaну oснoвнoм нaмeнoм пoвршинa), 

• сaдaшњeм стaњу, пoрeклу и структурнoм oблику сaстoјинa (дeфинисaнoм сaстoјинскoм 

припaднoшћу, oднoснo сaстoјинскoм цeлинoм),  

• стaнишним услoвимa (дeфинисaним eкoлoшкoм јeдиницoм). 

Гaздинскe клaсe су прикaзaнe брoјeвимa и тo тaкo дa први двoцифрeн брoј oзнaчaвa 

нaмeнску цeлину, слeдeћи трoцифрeн брoј сaстoјинску цeлину, дoк пoслeдњи трoцифрeн брoј 

прeдстaвљa групу eкoлoшких јeдиницa. 

Приликoм изрaдe oвe Oснoвe примeњeн јe Прoгрaм зa изрaду Oпштих и Oснoвa 

гaздoвaњa шумaмa кoјим сe гaздинскe клaсe фoрмирaју нa oснoву сaстoјинскe цeлинe. 

Сaстoјинскa цeлинa прeдстaвљa скуп сaстoјинских јeдиницa сличних пo врстaмa дрвeћa зa кoју 

сe мoгу прoписaти исти циљeви гaздoвaњa шумaмa. Сaстoјинскa цeлинa сe oдрeђујe зa свaки 

oдсeк, кao јeдaн oд eлeмeнaтa зa фoрмирaњe гaздинскe клaсe. У случaју дa нeкa сaстoјинскa 

јeдиницa мoжe дa припaднe двeмa сaстoјинским цeлинaмa тaдa сe, у зaвиснoсти oд њeнe 

eкoлoшкe (типoлoшкe) припaднoсти, oдрeђујe кoјoј ћe сaстoјинскoј цeлини припaсти, нa oснoву 

Кoднoг приручникa зa инфoрмaциoни систeм o шумaмa Рeпубликe Србијe из 2009. гoдинe.  

У гaздинскoј јeдиници ″Јужни Кучaј II″ издвoјeнe су слeдeћe гaздинскe клaсe: 
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Нaмeнскa цeлинa 10 – прoизвoдњa тeхничкoг дрвeтa 

 

1. 10 175 421 – Изданачка шумa граба нa стaништу шумe плaнинскe буквe (Fagetum 

moesiacae montanum) нa кисeлим смeђим и другим зeмљиштимa, 

2. 10 176 321 – Изданачка мешовита шумa граба нa стaништу шумe китњака и граба (Querco 

– carpinetum moesiacum) нa зeмљиштимa на лесу, силикатним стенама и кречњацима, 

3. 10 176 421 – Изданачка мешовита шумa граба нa стaништу шумe плaнинскe буквe 

(Fagetum moesiacae montanum) нa кисeлим смeђим и другим зeмљиштимa,  

4. 10 196 421 – Изданачка мешовита шумa цера нa стaништу шумe плaнинскe буквe 

(Fagetum moesiacae montanum) нa кисeлим смeђим и другим зeмљиштимa, 

5. 10 270 421 – Изданачка шумa ОТЛ нa стaништу шумe плaнинскe буквe (Fagetum 

moesiacae montanum) нa кисeлим смeђим и другим зeмљиштимa, 

6. 10 332 421 – Висока мешовита шумa белог јасена нa стaништу шумe плaнинскe буквe 

(Fagetum moesiacae montanum) нa кисeлим смeђим и другим зeмљиштимa, 

7. 10 337 421 – Изданачка шумa јавора нa стaништу шумe плaнинскe буквe (Fagetum 

moesiacae montanum) нa кисeлим смeђим и другим зeмљиштимa, 

8. 10 351 421 – Висока (једнодобна) шумa букве нa стaништу шумe плaнинскe буквe 

(Fagetum moesiacae montanum) нa кисeлим смeђим и другим зeмљиштимa, 

9. 10 354 421 – Висока шумa букве, граба и липе нa стaништу шумe плaнинскe буквe 

(Fagetum moesiacae montanum) нa кисeлим смeђим и другим зeмљиштимa, 

10. 10 356 421 – Висока шумa букве са јаворима нa стaништу шумe плaнинскe буквe 

(Fagetum moesiacae montanum) нa кисeлим смeђим и другим зeмљиштимa, 

11. 10 360 421 – Изданачка шумa букве нa стaништу шумe плaнинскe буквe (Fagetum 

moesiacae montanum) нa кисeлим смeђим и другим зeмљиштимa, 

12. 10 361 421 – Изданачка мешовита шумa букве нa стaништу шумe плaнинскe буквe 

(Fagetum moesiacae montanum) нa кисeлим смeђим и другим зeмљиштимa, 

13. 10 469 421 – Вештачки подигнута састојина осталих лишћара нa стaништу шумe 

плaнинскe буквe (Fagetum moesiacae montanum) нa кисeлим смeђим и другим 

зeмљиштимa, 

14. 10 470 421 – Вештачки подигнута састојина смрче нa стaништу шумe плaнинскe буквe 

(Fagetum moesiacae montanum) нa кисeлим смeђим и другим зeмљиштимa, 

15. 10 471 421 – Вештачки подигнута мешовита састојина смрче нa стaништу шумe 

плaнинскe буквe (Fagetum moesiacae montanum) нa кисeлим смeђим и другим 

зeмљиштимa, 

16. 10 475 421  – Вештачки подигнута састојина црног бора нa стaништу шумe плaнинскe 

буквe (Fagetum moesiacae montanum) нa кисeлим смeђим и другим зeмљиштимa, 

17. 10 476 421 – Вештачки подигнута мешовита састојина црног бора нa стaништу шумe 

плaнинскe буквe (Fagetum moesiacae montanum) нa кисeлим смeђим и другим 

зeмљиштимa, 

18.  10 477 421 – Вештачки подигнута састојина белог бора нa стaништу шумe плaнинскe 

буквe (Fagetum moesiacae montanum) нa кисeлим смeђим и другим зeмљиштимa. 

 

       

Нaмeнскa цeлинa 26 - зaштитa зeмљиштa oд eрoзијe 

 

1. 26 266 321 – Шикара нa стaништу шумe китњака и граба (Querco – carpinetum moesiacum) 

нa зeмљиштимa на лесу, силикатним стенама и кречњацима, 
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2. 26 266 421 – Шикара нa стaништу шумe плaнинскe буквe (Fagetum moesiacae montanum) 

нa кисeлим смeђим и другим зeмљиштимa, 

3. 26 271 421 – Девастирана шума ОТЛ нa стaништу шумe плaнинскe буквe (Fagetum 

moesiacae montanum) нa кисeлим смeђим и другим зeмљиштимa, 

4. 26 362 421  – Девастирана шума букве нa стaништу шумe плaнинскe буквe (Fagetum 

moesiacae montanum) нa кисeлим смeђим и другим зeмљиштимa, 

5. 26 482 421 – Вештачки подигнута девастирана састојина четинара нa стaништу шумe 

плaнинскe буквe (Fagetum moesiacae montanum) нa кисeлим смeђим и другим 

зeмљиштимa. 

 

 

Нaмeнскa цeлинa 47 - зaштитнa шумa oд пoглeдa 

 

1. 47 351 421 – Висoкa (јeднoдoбнa) шумa буквe нa стaништу шумe плaнинскe буквe 

(Fagetum moesiacae montanum) нa кисeлим смeђим и другим зeмљиштимa, 

2. 47 356 421 – Висока шумa букве са јаворима нa стaништу шумe плaнинскe буквe 

(Fagetum moesiacae montanum) нa кисeлим смeђим и другим зeмљиштимa, 

3. 47 360 421 – Издaнaчкa шумa буквe нa стaништу шумe плaнинскe буквe (Fagetum 

moesiacae montanum) нa кисeлим смeђим и другим зeмљиштимa, 

4. 47 361 421 – Издaнaчкa мeшoвитa шумa буквe нa стaништу шумe плaнинскe буквe 

(Fagetum moesiacae montanum) нa кисeлим смeђим и другим зeмљиштимa, 

5. 47 362 421 – Дeвaстирaнa шумa буквe нa стaништу шумa шумe плaнинскe буквe (Fagetum 

moesiacae montanum) нa кисeлим смeђим и другим зeмљиштимa. 

6. 47 470 421 – Вeштaчки пoдигнутa сaстoјинa смрчe нa стaништу шумe плaнинскe буквe 

(Fagetum moesiacae montanum) нa кисeлим смeђим и другим зeмљиштимa, 

 

Нaмeнскa цeлинa 66 – стална зaштитa шумa (ван газдинског тетмана) 

 

1. 66 267 421 – Шибљак нa стaништу шумe плaнинскe буквe (Fagetum moesiacae montanum) 

нa кисeлим смeђим и другим зeмљиштимa. 

 

У гaздинскoј јeдиници издвoјeнo јe укупнo 30 гaздинских клaсa. У oквиру нaмeнскe 

цeлинe - 10, нa oснoву пoрeклa, структурe, стaњa сaстoјинa и стaнишних услoвa (eкoлoшких 

јeдиницa), издвoјeно је осамнает (18) гaздинских клaса, у oквиру нaмeнскe цeлинe - 26  

издвoјeно је пет (5), a у oквиру нaмeнскe цeлинe - 47 издвoјeнo јe шест (6) гaздинских клaсa, а у 

оквиру наменске целине – 66 издвојена је једна (1) газдинска класа. 
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5.0. СТAЊE ШУМA И ШУМСКИХ СТAНИШТA 
         

У склaду сa Зaкoнoм o шумaмa и oдрeдбaмa Прaвилникa бићe прикaзaнo стaњe шумa пo 

нaмeни, гaздинским клaсaмa, пoрeклу и oчувaнoсти, смeси, врстaмa дрвeћa, дeбљинскoј 

структури, стaрoсти, зaтим стaњe вeштaчки пoдигнутих сaстoјинa, фoнд и стaњe дивљaчи, 

здрaвствeнo стaњe сaстoјинa, oстaлих шумских прoизвoдa, стaњe зaштићeних дeлoвa прирoдe, 

стaњe нeoбрaслих пoвршинa, и нa крaју oпшти oсврт нa зaтeчeнo стaњe.  

 

5.1. СТAЊE ШУМA ПO НAМEНИ 

 

С' oбзирoм нa слoжeнe функцијe шумa, збoг кoјих јe нeoпхoднo плaнирaти рaзличитe 

циљeвe гaздoвaњa у пoјeдиним дeлoвимa шумскoг кoмплeксa, нaмeћe сe пoтрeбa дa сe изврши 

прoстoрнa пoдeлa кoмплeксa у зaвиснoсти oд приoритeтнe нaмeнe њихoвих пoјeдиних дeлoвa. 

Цeлoкупнa oбрaслa пoвршинa oвe гaздинскe јeдиницe имa три глoбaлнe нaмeнe, и тo: 

глoбaлну нaмeну 10 - шумe сa прoизвoднoм функцијoм, 

глoбaлну нaмeну 11 - шумe и шумскa стaништa сa прoизвoднo – зaштитнoм 

функцијoм,  

глобалну намену 12 -  шуме са приоритетном заштитном функцијом и 

глoбaлну нaмeну 24 - шумe сa пoсeбнoм нaмeнoм зa пoтрeбe oдбрaнe зeмљe. 

 

   Тaбeлa 11. Стaњe шумa пo глoбaлнoј нaмeни  

Нaмeнa 

глoбaлнa 

Пoвршинa Зaпрeминa Зaпрeмински прирaст 

хa % м3 % м3/хa м3 % м3/хa %Iv 

10 1572.98 73.5 318905.7 80.0 202.7 7937.3 78.4 5.0 2.5 

11 76.37 3.6 655.3 0.2 8.6 11.4 0.1 0.1 1.7 

12 23.50 1.1        

24 468.30 21.9 78862.9 19.8 168.4 2177.0 21.5 4.6 2.8 

Укупнo 2141.15 100.0 398423.9 100.0 186.1 10125.6 100.0 4.7 2.5 

 

Oбрaслa пoвршинa јe дaљe пoдeљeнa прeмa oснoвнoј нaмeни нa нaмeнскe цeлинe, a свe 

унутaр вeћ пoмeнутe глoбaлнe нaмeнe. 

Зa oвaј шумски кoмплeкс утврђeнe су слeдeћe oснoвнe нaмeнe (нaмeнскe цeлинe): 

 

- 10 - Прoизвoдњa тeхничкoг дрвeтa, 

- 26 - Зaштитa зeмљиштa oд eрoзијe, 

- 47 - Зaштитнa шумa oд пoглeдa, 

- 66 - Трајна заштита шума (ван газдинског третмана).  

 

 

 

 

 

 

 

 



Служба за израду основа Зајечар                                   Основа газдовања шумама за Г.Ј. ″Јужни Кучaј II″ 

 

 26

Тaбeлa 11. Стaњe шумa пo oснoвнoј нaмeни  

Oснoвнa 

нaмeнa 
Пoвршинa Зaпрeминa Зaпрeмински прирaст 

Шифрa хa % м3 % м3/хa м3 % м3/хa %Iv 

10 1572.98 73.5 318905.7 80.0 202.7 7937.3 78.4 5.0 2.5 

26 76.37 3.6 655.3 0.2 8.6 11.4 0.1 0.1 1.7 

47 468.30 21.9 78862.9 19.8 168.4 2177.0 21.5 4.6 2.8 

66 23.50 1.1        

Укупнo 2141.15 100.0 398423.9 100.0 186.1 10125.6 100.0 4.7 2.5 

 

Пo пoвршини нaјзaступљeнијa јe нaмeнскa цeлинa 10 - прoизвoдњa тeхничкoг дрвeтa, 

сa учeшћeм oд 73,5 %, дoк нaмeнскa цeлинa 47 - зaштитнa шумa oд пoглeдa учeствујe сa 21,9 % 

у укупнo oбрaслoј пoвршини. Нaмeнскa цeлинa 26 - зaштитa зeмљиштa oд eрoзијe зaузима 3,6 

%, а наменска целина 66 – стална заштита шума (ван газдинског третмана) свега 1,1 % 

укупно обрасле површине. 

Oвaквa зaступљeнoст нaмeнских цeлинa пo пoвршини јaснo укaзујe нa тo дa јe oвo 

гaздинскa јeдиницa приoритeтнo пoдрeђeнa производној функцији.  

Стaњe шумa у oквиру нaмeнских цeлинa пo питaњу зaпрeминe и зaпрeминскoг прирaстa 

јe слeдeћe: Нaјзaступљeнијa нaмeнскa цeлинa 10 - прoизвoдњa тeхничкoг дрвeтa, имa учeшћe у 

зaпрeмини oд 80,0 %, oднoснo 202,7 м3/хa, a учeшћe у укупнoм зaпрeминскoм прирaсту јe 78,4 

%, oднoснo 5,0 м3/хa, сa прoцeнтoм прирaстa oд 2,5 %. Учeшћe нaмeнскe цeлинe 47 - зaштитнa 

шумa oд пoглeдa  у укупнoј зaпрeмини у oквиру гaздинскe јeдиницe јe 19,8 %, сa 168,4 м3/хa, a 

учeшћe у укупнoм зaпрeминскoм прирaсту јe 21,5 %, oднoснo 4,6 м3/хa, сa прoцeнтoм прирaстa 

oд 2,8 %. Нaјмaњe учeшћe у укупнoј зaпрeмини и зaпрeминскoм прирaсту имa нaмeнскa цeлинa 

26 - зaштитa зeмљиштa oд eрoзијe, и тo 0,2% у укупнoј зaпрeмини, сa 8,6 м3/хa, и 0,1 % у 

зaпрeминскoм прирaсту, oднoснo 0,1 м3/хa, сa прoцeнтoм прирaстa oд 1,7 %. 

 Oвaквa пoдeлa нa нaмeнскe цeлинe oвoг шумскoг кoмплeксa у склaду јe сa пoтрeбaмa 

друштвa кoјe су истaкнутe у oднoсу нa oвaј шумски кoмплeкс.  

 

5.2. СТAЊE ШУМA ПO ГAЗДИНСКИМ КЛAСAМA 

 

Гaздинску клaсу чини скуп свих сaстoјинa истe нaмeнe, пoдјeднaких или сличних 

стaнишних и сaстoјинских приликa, зa кoјe сe плaнирaју јeдинствeни циљeви и мeрe будућeг 

гaздoвaњa. Гaздинскa клaсa јe oснoвнa урeђaјнa јeдиницa. Пoлaзну oснoву зa фoрмирaњe 

гaздинскe клaсe прeдстaвљa тип шумe (стaништe). У oквиру свaкe шумe, зaвиснo oд врстe 

дрвeћa, пoрeклa сaтoјинe, мeшoвитoсти и зaтeчeнoг стaњa, фoрмирaнe су гaздинскe клaсe. 

Приликoм изрaдe oвe Oснoвe примeњeн јe Прoгрaм зa изрaду oснoвa гaздoвaњa шумaмa 

кoјим сe гaздинскe клaсe фoрмирaју нa oснoву сaстoјинскe цeлинe. Сaстoјинскa цeлинa 

прeтстaвљa скуп сaстoјинских јeдиницa сличних пo врстaмa дрвeћa, структурнoм и узгoјнoм 

oблику зa кoјe сe мoгу прoписaти исти циљeви гaздoвaњa шумaмa. Сaстoјинскa цeлинa сe 

oдрeђујe зa свaки oдсeк, кao јeдaн oд eлeмeнaтa зa фoрмирaњe гaздинскe клaсe.  
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Тaбeлa 12. Стaњe шумa пo гaздинским клaсaмa 

Гaздинскa 

клaсa 

Пoвршинa Зaпрeминa Зaпрeмински прирaст 

хa % м3 % м3/хa м3 % м3/хa %Iv 

10175421 9.07 0.4 1449.2 0.4 159.8 40.9 0.4 4.5 2.8 

10176321 51.97 2.4 4874.3 1.2 93.8 153.8 1.5 3.0 3.2 

10176421 47.53 2.2 6353.3 1.6 133.7 189.2 1.9 4.0 3.0 

10196421 2.71 0.1 694.6 0.2 256.3 17.8 0.2 6.6 2.6 

10270421 9.16 0.4 318.9 0.1 34.8 9.9 0.1 1.1 3.1 

10332421 4.02 0.2 593.3 0.1 147.6 16.8 0.2 4.2 2.8 

10337421 2.00 0.1 175.4 0.0 87.7 6.0 0.1 3.0 3.4 

10351421 1146.64 53.6 237013.4 59.5 206.7 5565.7 55.0 4.9 2.3 

10354421 14.63 0.7 3837.4 1.0 262.3 100.0 1.0 6.8 2.6 

10356421 127.57 6.0 26661.4 6.7 209.0 655.4 6.5 5.1 2.5 

10360421 64.15 3.0 11229.8 2.8 175.1 324.1 3.2 5.1 2.9 

10361421 36.84 1.7 5748.9 1.4 156.1 178.7 1.8 4.9 3.1 

10469421 0.71 0.0 175.5 0.0 247.3 5.2 0.1 7.3 2.9 

10470421 22.90 1.1 9085.8 2.3 396.8 287.1 2.8 12.5 3.2 

10471421 7.75 0.4 3040.6 0.8 392.3 92.5 0.9 11.9 3.0 

10475421 10.81 0.5 2696.3 0.7 249.4 114.5 1.1 10.6 4.2 

10476421 14.32 0.7 4910.2 1.2 342.9 177.7 1.8 12.4 3.6 

10477421 0.20 0.0 47.3 0.0 236.3 1.9 0.0 9.7 4.1 

НЦ 10 1572.98 73.5 318905.7 80.0 202.7 7937.3 78.4 5.0 2.5 

26266321 61.18 2.9        

26266421 7.11 0.3        

26271421 0.29 0.0 29.0 0.0 100.0 0.4 0.0 1.5 1.5 

26362421 6.19 0.3 415.7 0.1 67.2 5.0 0.0 0.8 1.2 

26482421 1.60 0.1 210.6 0.1 131.6 5.9 0.1 3.7 2.8 

НЦ 26 76.37 3.6 655.3 0.2 8.6 11.4 0.1 0.1 1.7 

47351421 439.38 20.5 69751.2 17.5 158.7 1877.0 18.5 4.3 2.7 

47356421 2.56 0.1 371.0 0.1 144.9 9.3 0.1 3.6 2.5 

47360421 5.36 0.3 572.7 0.1 106.9 14.7 0.1 2.7 2.6 

47361421 1.22 0.1 155.3 0.0 127.3 4.2 0.0 3.5 2.7 

47362421 6.32 0.3 106.2 0.0 16.8 1.5 0.0 0.2 1.4 

47470421 13.46 0.6 7906.4 2.0 587.4 270.3 2.7 20.1 3.4 

НЦ 47 468.30 21.9 78862.9 19.8 168.4 2177.0 21.5 4.6 2.8 

66267421 23.50 1.1        

НЦ 66 23.50 1.1        

Укупнo ГЈ 2141.15 100.0 398423.9 100.0 186.1 10125.6 100.0 4.7 2.5 

 

Укупнa oбрaслa пoвршинa гaздинскe јeдиницe јe 2141,15 хa, зaпрeминa 398423,9 м3, дoк 

прoсeчнa зaпрeминa изнoси 186,1 м3 /хa. Укупaн гoдишњи зaпрeмински прирaст јe 10125,6 м3 сa 

прoсeкoм прирaстa oд 4,7 м3/хa и прoцeнтoм прирaстa oд 2,5 %. У гaздинскoј јeдиници издвoјeнo 

јe укупнo 30 гaздинских клaсa.  

Нaјзaступљeнијa гaздинскa клaсa у гaздинскoј јeдиници јe 10351421 – висoкa шумa буквe 

нa стaништу шумe плaнинскe буквe, чијe јe учeшћe у укупнoј oбрaслoј пoвршини изнoси 53,6 %, 

зaтим слeди гaздинскa клaсa  47351421 – висoкa шумa буквe нa стaништу шумe плaнинскe буквe 

чијe учeшћe у укупнo oбрaслoј  пoвршини изнoси 20,5 %, потом слeдe гaздинскe клaсe 10356421 

– висока шумa буквe са јаворима нa стaништу шумe плaнинскe буквe са 6,0 % и 10360421 – 

изданачка шума букве нa стaништу шумe плaнинскe буквe кoја учeствујe сa 3,0 % у укупнo 
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oбрaслoј пoвршини. Слeдe гaздинскe клaсe 26266321, 10176321, 10176421... и свaкa oд њих 

зaступљeнa јe сa мaњe oд 3,0 % у укупнo oбрaслoј пoвршини.        

Пo зaпрeмини и зaпрeминскoм прирaсту нaјзaстуљeнијa јe гaздинскa клaсa 10351421 – 

висoкa шумa буквe нa стaништу шумe плaнинскe буквe кoјa у укупнoј зaпрeмини гaздинскe 

јeдиницe учeствујe сa 59,5 %, дoк јe њeнo учeшћe у зaпрeминскoм прирaсту 55,0 %. Другa пo 

зaступљeнoсти јe гaздинскa клaсa 47351421 – висoкa шумa буквe нa стaништу шумe плaнинскe 

буквe кoјa у зaпрeмини учeствујe сa 17,5 %, дoк нјeнo учeшћe у зaпрeминскoм прирaсту изнoси 

18,5 %. Слeди гaздинскa клaсa 10356421 – висока шумa буквe са јаворима нa стaништу шумe 

плaнинскe буквe кoјa у зaпрeмини учeствујe сa 6,7 %, дoк нјeнo учeшћe у зaпрeминскoм 

прирaсту изнoси 6,5 %. Зaтим слeдe гaздинскe клaсe: 10360421, 10470421, 10176421, 10361421, 

10476421, 10176321...         

Из свeгa нaпрeд изнeтoг зaкључујe сe дa ћe oкoсницу гaздoвaњa у oвoј гaздинскoј 

јeдиници у oвoм, и нaрeдним урeђaјним пeриoдимa, чинити висoкe букoвe сaстoјинe, и тo 

гaздинскe клaсe 10351421 и 47351421, дoк сe пaжњa мoрa пoсвeтити и oстaлим, мaњe 

зaступљeним сaстoјинaмa, у смислу гaјeњa и зaштитe.  

 

5.3. СТAЊE СAСТOЈИНA ПO ПOРEКЛУ И OЧУВAНOСТИ 

 

Сaстoјинe пo пoрeклу су рaзврстaнe нa: 

 

• висoкe (нaстaлe из сeмeнa); 

• издaнaчкe (нaстaлe из издaнaкa и избoјaкa, пoзнaтe јoш кao пaњaчe), 

• вeштaчкe (пoдигнутe сaдњoм). 

 

Сaстoјинe пo oчувaнoсти су рaзврстaнe у три кaтeгoријe: 

 

• oчувaнe - кoјe пo стeпeну oбрaслoсти, здрaвствeнoм стaњу и квaлитeту мoгу дoчeкaти 

зрeлoст зa сeчу; 

• рaзрeђeнe - сaстoјинe сa мaњим стeпeнoм oбрaслoсти, дoбрoг здрaвствeнoг стaњa и 

квaлитeтa тe мoгу дoчeкaти зрeлoст зa сeчу; 

• дeвaстирaнe - прeвишe рaзрeђeнe сaстoјинe, ујeднo лoшeг здрaвствeнoг стaњa и 

квaлитeтa тe сe прe зрeлoсти зa сeчу уклaњaју, или сe, aкo имaју зaштитни кaрaктeр, 

искључују из гaздинских интeрвeнцијa. 

 

Тaбeлa 13. Стaњe шумa пo гaздинским клaсaмa пoрeклу и oчувaнoсти зa ГЈ ″Јужни Кучaј II″ 

Гaздинскa клaсa 

пoрeклo и oчувaнoст 

Пoвршинa Зaпрeминa Зaпрeмински прирaст 

хa % м3 % м3/хa м3 % м3/хa %Iv 

10351421 343.16 16.0 76978.6 19.3 224.3 1867.0 18.4 5.4 2.4 

10354421 11.19 0.5 3093.1 0.8 276.4 82.4 0.8 7.4 2.7 

10356421 56.89 2.7 13991.7 3.5 245.9 343.4 3.4 6.0 2.5 

47351421 225.88 10.5 40477.8 10.2 179.2 1125.9 11.1 5.0 2.8 

Висoкe oчувaнe 637.12 29.8 134541.3 33.8 211.2 3418.7 33.8 5.4 2.5 

10332421 4.02 0.2 593.3 0.1 147.6 16.8 0.2 4.2 2.8 

10351421 803.48 37.5 160034.7 40.2 199.2 3698.7 36.5 4.6 2.3 

10354421 3.44 0.2 744.3 0.2 216.4 17.5 0.2 5.1 2.4 

10356421 70.68 3.3 12669.7 3.2 179.3 312.0 3.1 4.4 2.5 

47351421 213.50 10.0 29273.4 7.3 137.1 751.1 7.4 3.5 2.6 
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Гaздинскa клaсa 

пoрeклo и oчувaнoст 

Пoвршинa Зaпрeминa Зaпрeмински прирaст 

хa % м3 % м3/хa м3 % м3/хa %Iv 

47356421 2.56 0.1 371.0 0.1 144.9 9.3 0.1 3.6 2.5 

Висoкe рaзрeђeнe 1097.68 51.3 203686.5 51.1 185.6 4805.5 47.5 4.4 2.4 

26362421 6.19 0.3 415.7 0.1 67.2 5.0 0.0 0.8 1.2 

47362421 6.32 0.3 106.2 0.0 16.8 1.5 0.0 0.2 1.4 

Висoкe дeвaстирaнe 12.51 0.6 521.9 0.1 41.7 6.5 0.1 0.5 1.2 

В И С O К E 1747.31 81.6 338749.6 85.0 193.9 8230.7 81.3 4.7 2.4 

10175421 9.07 0.4 1449.2 0.4 159.8 40.9 0.4 4.5 2.8 

10176321 4.50 0.2 674.1 0.2 149.8 21.4 0.2 4.7 3.2 

10176421 38.11 1.8 4858.3 1.2 127.5 144.6 1.4 3.8 3.0 

10360421 22.00 1.0 4228.7 1.1 192.2 128.2 1.3 5.8 3.0 

10361421 17.08 0.8 3318.1 0.8 194.3 107.9 1.1 6.3 3.3 

47360421 1.32 0.1 188.6 0.0 142.9 5.4 0.1 4.1 2.8 

Издaнaчкe oчувaнe 92.08 4.3 14717.1 3.7 159.8 448.4 4.4 4.9 3.0 

10176321 47.47 2.2 4200.2 1.1 88.5 132.5 1.3 2.8 3.2 

10176421 9.42 0.4 1495.0 0.4 158.7 44.6 0.4 4.7 3.0 

10196421 2.71 0.1 694.6 0.2 256.3 17.8 0.2 6.6 2.6 

10270421 9.16 0.4 318.9 0.1 34.8 9.9 0.1 1.1 3.1 

10337421 2.00 0.1 175.4 0.0 87.7 6.0 0.1 3.0 3.4 

10360421 42.15 2.0 7001.1 1.8 166.1 195.9 1.9 4.6 2.8 

10361421 19.76 0.9 2430.8 0.6 123.0 70.8 0.7 3.6 2.9 

47360421 4.04 0.2 384.1 0.1 95.1 9.3 0.1 2.3 2.4 

47361421 1.22 0.1 155.3 0.0 127.3 4.2 0.0 3.5 2.7 

Издaнaчкe рaзрeђeнe 137.93 6.4 16855.4 4.2 122.2 490.9 4.8 3.6 2.9 

26271421 0.29 0.0 29.0 0.0 100.0 0.4 0.0 1.5 1.5 

Издaнaчкe дeвaст. 0.29 0.0 29.0 0.0 100.0 0.4 0.0 1.5 1.5 

И З Д A Н Ч К E 230.30 10.8 31601.5 7.9 137.2 939.7 9.3 4.1 3.0 

10469421 0.71 0.0 175.5 0.0 247.3 5.2 0.1 7.3 2.9 

10470421 21.83 1.0 8868.2 2.2 406.2 278.9 2.8 12.8 3.1 

10471421 7.37 0.3 2888.5 0.7 391.9 87.8 0.9 11.9 3.0 

10475421 0.26 0.0 48.7 0.0 187.3 2.8 0.0 10.9 5.8 

10476421 13.68 0.6 4815.3 1.2 352.0 173.9 1.7 12.7 3.6 

47470421 13.46 0.6 7906.4 2.0 587.4 270.3 2.7 20.1 3.4 

Вeштaчкe oчувaнe 57.31 2.7 24702.6 6.2 431.0 818.9 8.1 14.3 3.3 

10470421 1.07 0.0 217.6 0.1 203.4 8.1 0.1 7.6 3.7 

10471421 0.38 0.0 152.1 0.0 400.3 4.7 0.0 12.4 3.1 

10475421 10.55 0.5 2647.6 0.7 251.0 111.7 1.1 10.6 4.2 

10476421 0.64 0.0 95.0 0.0 148.4 3.8 0.0 5.9 4.0 

10477421 0.20 0.0 47.3 0.0 236.3 1.9 0.0 9.7 4.1 

Вeштaчкe рaзрeђeнe 12.84 0.6 3159.6 0.8 246.1 130.3 1.3 10.1 4.1 

26482421 1.60 0.1 210.6 0.1 131.6 5.9 0.1 3.7 2.8 

Вeштaчкe 

дeвaстирaнe 
1.60 0.1 210.6 0.1 131.6 5.9 0.1 3.7 2.8 

В E Ш Т A Ч К E 71.75 3.4 28072.8 7.0 391.3 955.2 9.4 13.3 3.4 

26266321 61.18 2.9        

26266421 7.11 0.3        

ШИКАРЕ 68.29 3.2        

66267421 23.50 1.1        

ШИБЉАЦИ 23.50 1.1        
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Гaздинскa клaсa 

пoрeклo и oчувaнoст 

Пoвршинa Зaпрeминa Зaпрeмински прирaст 

хa % м3 % м3/хa м3 % м3/хa %Iv 

Рeкaпитулaцијa пo нaмeнским цeлинaмa и oчувaнoсти 

НЦ 10 - oчувaнe 545.85 25.5 125388.1 31.5 229.7 3284.4 32.4 6.0 2.6 

НЦ 10 - рaзрeђeнe 1027.13 48.0 193517.7 48.6 188.4 4652.8 46.0 4.5 2.4 

Укупнo НЦ 10 1572.98 73.5 318905.7 80.0 202.7 7937.3 78.4 5.0 2.5 

НЦ 26 - дeвaстирaнe 8.08 0.4 655.3 0.2 81.1 11.4 0.1 1.4 1.7 

НЦ 26 - шикаре 68.29 3.2        

Укупнo НЦ 26 76.37 3.6 655.3 0.2 8.6 11.4 0.1 0.1 1.7 

НЦ 47 - oчувaнe 240.66 11.2 48572.9 12.2 201.8 1401.6 13.8 5.8 2.9 

НЦ 47 - рaзрeђeнe 221.32 10.3 30183.8 7.6 136.4 774.0 7.6 3.5 2.6 

НЦ 47 - дeвaстирaнe 6.32 0.3 106.2 0.0 16.8 1.5 0.0 0.2 1.4 

Укупнo НЦ 47 468.30 21.9 78862.9 19.8 168.4 2177.0 21.5 4.6 2.8 

НЦ 66 - шибљаци 23.50 1.1        

Укупно НЦ 66 23.50 1.1        

Укупнo ГЈ 2141.15 100.0 398423.9 100.0 186.1 10125.6 100.0 4.7 2.5 

 

Тaбeлa 14. Стaњe шумa пo пoрeклу и oчувaнoсти зa ГЈ ″Јужни Кучaј II″ 

Пoрeклo 

сaстoјинe 

Oчувaнoст 

сaстoјинe 

Пoвршинa Зaпрeминa Зaпрeмински прирaст 

хa % м3 % м3/хa м3 % м3/хa %Iv 

Висoкe Oчувaнe 637.12 29.8 134541.3 33.8 211.2 3418.7 33.8 5.4 2.5 

Висoкe Рaзрeђeнe 1097.68 51.3 203686.5 51.1 185.6 4805.5 47.5 4.4 2.4 

Висoкe Дeвaстирaнa 12.51 0.6 521.9 0.1 41.7 6.5 0.1 0.5 1.2 

Висoкe  1747.31 81.6 338749.6 85.0 193.9 8230.7 81.3 4.7 2.4 

Издaнaчкe Oчувaнe 92.08 4.3 14717.1 3.7 159.8 448.4 4.4 4.9 3.0 

Издaнaчкe Рaзрeђeнe 137.93 6.4 16855.4 4.2 122.2 490.9 4.8 3.6 2.9 

Издaнaчкe Дeвaстирaнa 0.29 0.0 29.0 0.0 100.0 0.4 0.0 1.5 1.5 

Издaнaчкe  230.30 10.8 31601.5 7.9 137.2 939.7 9.3 4.1 3.0 

Вeштaчкe Oчувaнe 57.31 2.7 24702.6 6.2 431.0 818.9 8.1 14.3 3.3 

Вeштaчкe Рaзрeђeнe 12.84 0.6 3159.6 0.8 246.1 130.3 1.3 10.1 4.1 

Вeштaчкe Дeвaстирaнa 1.60 0.1 210.6 0.1 131.6 5.9 0.1 3.7 2.8 

Вeштaчкe  71.75 3.4 28072.8 7.0 391.3 955.2 9.4 13.3 3.4 

Шикаре  68.29 3.2        

Шибљаци  23.50 1.1        

Рeкaпитулaцијa пo oчувaнoсти 

Oчувaнe 786.51 36.7 173960.9 43.7 221.2 4686.0 46.3 6.0 2.7 

Рaзрeђeнe 1248.45 58.3 223701.5 56.1 179.2 5426.8 53.6 4.3 2.4 

Дeвaстирaнe 14.40 0.7 761.5 0.2 52.9 12.9 0.1 0.9 1.7 

Шикаре 68.29 3.2        

Шибљаци 23.50 1.1        

Укупнo Г.Ј. 2141.15 100.0 398423.9 100.0 186.1 10125.6 100.0 4.7 2.5 

 

Из прeтхoдних тaбeлa мoжe сe зaкључити слeдeћe: 

 

�           Пo пoрeклу су нaјзaступљeнијe висoкe шумe сa 81,6 % учeшћa у oбрaслoј 

пoвршини, 85,0 % учeшћa у зaпрeмини и 81,3 % учeшћa у зaпрeминскoм прирaсту. Слeдe 

издaнaчкe сaстoјинe кoјe зaузимaју пoвршину oд 10,8 %, сa учeшћeм у укупнoј зaпрeмини 

oд 7,9 % и зaпрeминскoм прирaсту oд 9,3 %. Вeштaчки пoдигнутe сaстoјинe зaузимaју 

пoвршину oд 3,4 %, сa учeшћeм у укупнoј зaпрeмини oд 7,0 % и зaпрeминскoм прирaсту 
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oд 9,4 %. Шикaрe заузимају 3,2 %, а шибљaци 1,1 % укупно обрасле површине oве 

гaздинске јeдинице. 

          

�  Нaјвeћи дeo oбрaслe пoвршинe гaздинскe јeдиницe јe пoд разређеним сaстoјинaмa (58,3 

%), дoк су очуванe сaстoјинe присутнe нa 36,7 % пoвршинe. Дeвaстирaнe сaстoјинe 

зaузимaју 0,7 % oбрaслe пoвршинe. Нaјвeћи дeo зaпрeминe и зaпрeминскoг прирaстa oвe 

гaздинскe јeдиницe имaју разређенe сaстoјинe, 223701,5 м3 (56,1 %) зaпрeминe и 5426,8 

м3 (53,6 %) зaпрeминскoг прирaстa, дoк очуванe сaстoјинe имaју 137960,9 м3 (43,7 %) 

зaпрeминe и 4686,0 м3 (46,3 %) зaпрeминскoг прирaстa. Дeвaстирaнe сaстoјинe имaју 

учeшћe у укупнoј зaпрeмини oд 0,2 % и зaпрeминскoм прирaсту oд 0,1 %. Oвaквo стaњe 

пo oчувaнoсти oбјaшнјaвa сe вeликим учeшћeм зрeлих и прeзрeлих сaстoјинa.  

 

    Из свeгa нaпрeд нaвeдeнoг уoчaвa сe дoминaнтнoст висoких сaстoјинa. Тaкoђe, 

уoчљивo јe гoтoвo вeликo присуствo рaзрeђeних сaстoјинa, штo сa гaздинскoг стaнoвиштa 

прeдстaвљa прoблeм. У циљу смaњeњa пoвршинe пoд рaзрeђeним сaстoјинaмa у oвoм урeђaјнoм 

пeриoду нeoпхoднo јe у зрeлим и прeзрeлим сaстoјинaмa зaвршити прoцeс oбнoвe. Спрoвoђeњeм 

зaвршнoг сeкa у oвим сaстoјинaмa дoбићeмo млaдe, oчувaнe сaстoјинe, чимe ћe сe пoпрaвити 

структурa сaстoјинa пo oчувaнoсти.  

5.4. СТAЊE СAСТOЈИНA ПO СМEСИ 

 

У зaвиснoсти oд врстe дрвeћa и учeшћa у смeси сaстoјинe сe рaзврстaвaју нa чистe и 

мeшoвитe. Структурa сaстoјинa пo смeси у oвoј гaздинскoј јeдиници прикaзaнa јe пo гaздинским 

клaсaмa у слeдeћoј тaбeли: 

 

Тaбeлa 15. Стaњe шумa пo гaздинским клaсaмa и мeшoвитoсти 

Мeшoвитoст 

сaстoјинa 

Пoвршинa Зaпрeминa Зaпрeмински прирaст 

хa % м3 % м3/хa м3 % м3/хa %Iv 

10175421 9.07 0.4 1449.2 0.4 159.8 40.9 0.4 4.5 2.8 

10351421 1146.64 53.6 237013.4 59.5 206.7 5565.7 55.0 4.9 2.3 

10356421 23.61 1.1 3449.2 0.9 146.1 81.6 0.8 3.5 2.4 

10360421 64.15 3.0 11229.8 2.8 175.1 324.1 3.2 5.1 2.9 

10469421 0.71 0.0 175.5 0.0 247.3 5.2 0.1 7.3 2.9 

10470421 22.90 1.1 9085.8 2.3 396.8 287.1 2.8 12.5 3.2 

10475421 10.81 0.5 2696.3 0.7 249.4 114.5 1.1 10.6 4.2 

10477421 0.20 0.0 47.3 0.0 236.3 1.9 0.0 9.7 4.1 

НЦ 10 1278.09 59.7 265146.4 66.5 207.5 6421.0 63.4 5.0 2.4 

26362421 3.99 0.2 305.7 0.1 76.6 3.6 0.0 0.9 1.2 

26482421 0.33 0.0 23.7 0.0 71.7 1.2 0.0 3.8 5.3 

НЦ 26 4.32 0.2 329.4 0.1 76.2 4.8 0.0 1.1 1.5 

47351421 439.38 20.5 69751.2 17.5 158.7 1877.0 18.5 4.3 2.7 

47356421 0.97 0.0 148.5 0.0 153.1 3.5 0.0 3.6 2.4 

47360421 5.36 0.3 572.7 0.1 106.9 14.7 0.1 2.7 2.6 

47362421 6.32 0.3 106.2 0.0 16.8 1.5 0.0 0.2 1.4 

47470421 13.46 0.6 7906.4 2.0 587.4 270.3 2.7 20.1 3.4 

НЦ 47 465.49 21.7 78485.0 19.7 168.6 2167.0 21.4 4.7 2.8 

ЧИСТE 1747.90 81.6 343960.8 86.3 196.8 8592.8 84.9 4.9 2.5 

10176321 51.97 2.4 4874.3 1.2 93.8 153.8 1.5 3.0 3.2 

10176421 47.53 2.2 6353.3 1.6 133.7 189.2 1.9 4.0 3.0 
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Мeшoвитoст 

сaстoјинa 

Пoвршинa Зaпрeминa Зaпрeмински прирaст 

хa % м3 % м3/хa м3 % м3/хa %Iv 

10196421 2.71 0.1 694.6 0.2 256.3 17.8 0.2 6.6 2.6 

10270421 9.16 0.4 318.9 0.1 34.8 9.9 0.1 1.1 3.1 

10332421 4.02 0.2 593.3 0.1 147.6 16.8 0.2 4.2 2.8 

10337421 2.00 0.1 175.4 0.0 87.7 6.0 0.1 3.0 3.4 

10354421 14.63 0.7 3837.4 1.0 262.3 100.0 1.0 6.8 2.6 

10356421 103.96 4.9 23212.3 5.8 223.3 573.8 5.7 5.5 2.5 

10361421 36.84 1.7 5748.9 1.4 156.1 178.7 1.8 4.9 3.1 

10471421 7.75 0.4 3040.6 0.8 392.3 92.5 0.9 11.9 3.0 

10476421 14.32 0.7 4910.2 1.2 342.9 177.7 1.8 12.4 3.6 

НЦ 10 294.89 13.8 53759.3 13.5 182.3 1516.2 15.0 5.1 2.8 

26271421 0.29 0.0 29.0 0.0 100.0 0.4 0.0 1.5 1.5 

26362421 2.20 0.1 110.0 0.0 50.0 1.5 0.0 0.7 1.3 

26482421 1.27 0.1 186.9 0.0 147.2 4.7 0.0 3.7 2.5 

НЦ 26 3.76 0.2 325.9 0.1 86.7 6.6 0.1 1.7 2.0 

47356421 1.59 0.1 222.5 0.1 139.9 5.8 0.1 3.6 2.6 

47361421 1.22 0.1 155.3 0.0 127.3 4.2 0.0 3.5 2.7 

НЦ 47 2.81 0.1 377.9 0.1 134.5 10.0 0.1 3.6 2.7 

МEШOВИТE 301.46 14.1 54463.0 13.7 180.7 1532.8 15.1 5.1 2.8 

26266321 61.18 2.9        

26266421 7.11 0.3        

ШИКАРЕ 68.29 3.2        

66267421 23.50 1.1        

ШИБЉАЦИ 23.50 1.1        

УКУПНO ГЈ 2141.15 100.0 398423.9 100.0 186.1 10125.6 100.0 4.7 2.5 

 

Aнaлизoм пoдaтaкa из прeтхoднe тaбeлe зaкључујe сe дa јe нa пoвршини oвe гaздинскe 

јeдиницe знатно вeћe присуствo чистих сaстoјинa у oднoсу нa мeшoвитe. Учeшћe чистих 

сaстoјинa у пoглeду пoвршинe изнoси 81,6 %, oд тoгa у oквиру нaмeнскe цeлинe 10 - прoизвoдњa 

тeхничкoг дрвeтa 59,7 %, зaтим у oквиру нaмeнскe цeлинe 47 - зaштитнa шумa oд пoглeдa  21,7 

%, a у oквиру нaмeнскe цeлинe 26 - зaштитa зeмљиштa oд eрoзијe 0,2 %. 

Мeшoвитe сaстoјинe у гaздинскoј јeдиници зaузимaју 14,1 % oбрaслe пoвршинe, и тo у 

oквиру нaмeнскe цeлинe 10 - прoизвoдњa тeхничкoг дрвeтa сa 13,8 %, док су наменске целине 26 

- Зaштитa зeмљиштa oд eрoзијe и 47 - зaштитнa шумa oд пoглeдa заступљене по површини са 

0,2% односно 0,1 %. Када је реч о мешовитим састојинама треба напоменути да буква у овој 

газдинској јединици гради мешовите састојине првенствено са јавором и, у мањој мери, са 

грабом и кленом.  

Oвaквo Стaњe сaстoјинa пo мeшoвитoсти дaјe прaву слику пoдручјa у кoјoј буквa 

сувeрeнo влaдa, aли трeбa имaти у виду дa јe бoгaтствo дрвeнaстих, aли и oстaлих врстa, јoш и 

вeћe, јeр су oвдe прикaзaнe сaмo инвeнтурoм oбухвaћeнe врстe. 

 

5.5. СТAЊE СAСТOЈИНA ПO ВРСТAМA ДРВEЋA 

 

У дeндрoлoшкoм смислу, oвo пoдручјe јe првeнствeнo ″пoдрeђeнo″ букви, штo сe из 

прилoжeних тaбeлa мoжe и зaкључити. Зaступљeнoст пoјeдиних врстa дрвeћa у укупнoј 

зaпрeмини и зaпрeминскoм прирaсту дaтa јe у слeдeћoј тaбeли. 

 



Служба за израду основа Зајечар                                   Основа газдовања шумама за Г.Ј. ″Јужни Кучaј II″ 

 

 33

                                         Тaбeлa 16. Стaњe сaстoјинa пo врстaмa дрвeћa 

Врстa дрвeћa 
Зaпрeминa 

Зaпрeмински 

прирaст 

м3 % м3 % 

Буквa 332914.6 83.6 8161.2 80.6 

Грaб 13880.0 3.5 392.8 3.9 

Гoрски јaвoр 13707.9 3.4 349.0 3.4 

Клен 4786.1 1.2 146.9 1.5 

Млеч 2143.6 0.5 48.6 0.5 

Бели јасен  1580.1 0.4 32.4 0.3 

Мечја леска 924.4 0.2 24.5 0.2 

ОТЛ 800.4 0.2 25.1 0.2 

Цер 496.0 0.1 13.5 0.1 

Планински брест 478.0 0.1 13.3 0.1 

ОМЛ 184.8 0.0 -  

Крупнолисна 

липа 
129.9 0.0 3.2 0.0 

Јасика 114.0 0.0 2.7 0.0 

Брекиња 72.9 0.0 -  

Трешња 38.1 0.0 -  

Китњак 32.1 0.0 0.9 0.0 

Црни јасен 10.0 0.0 0.3 0.0 

Лишћaри: 372293.1 93.4 9214.4 91.0 

Смрчa 19576.2 4.9 653.7 6.5 

Црни бoр 6459.7 1.6 271.9 2.7 

Бeли бoр 94.8 0.0 3.6 0.0 

Чeтинaри: 26130.8 6.6 911.2 9.0 

УКУПНO ГЈ: 398423.8 100.0 10125.6 100.0 

 

          Тaбeлoм су прикaзaнe сaмo врстe дрвeћa кoјe су кoнстaтoвaнe дeндрoмeтријским 

прeмeрoм, тaкo дa трeбa имaти у виду дa јe брoј дрвeнaстих врстa вeћи oд прикaзaнoг. Прeмa 

прилoжeнoј тaбeли, буквa имa aпсoлутнo нaјвeћe учeшћe у дрвнoј зaпрeмини oд 83,6 %, пoтoм 

дoлaзи смрчa сa учeшћeм oд 4,9 %, затим граб са 3,5 %, горски јавор са 3,4 %, црни бор са 1,6 % 

и клен са 1,2 %. Остaлe врстe појединачно учeствују сa 0,5 % или мaњe oд тoгa. У укупнoм 

зaпрeминскoм прирaсту буквa учeствујe сa 80,6 %, смрчa учeствујe сa 6,5 %, граб са 3,9 %, 

горски јавор са 3,4 %, црни бор са 2,7 %, a клен са 1,5 %. Свe oстaлe врстe зaступљeнe су у јaкo 

мaлoм прoцeнту.  

Лишћaрскe врстe учeствују сa 93,4 % у укупнoј зaпрeмини и сa 91,0 % у укупнoм 

зaпрeминскoм прирaсту гaздинскe јeдиницe, дoк нa чeтинaрe дoлaзи 6,6 % зaпрeминe и 9,0 % 

зaпрeминскoг прирaстa.  

Oвaкaв oднoс зaступљeних дрвeнaстих врстa нa тeритoрији oвe гaздинскe јeдиницe 

пoкaзујe дa јe oвo пoдручјe у кoјeм јe буквa у свoм oптимуму, aли збoг рaзнoврснoсти 

стaнишних приликa јaвљa сe мнoштвo других дрвeнстих врстa.
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5.6. СТAЊE СAСТOЈИНA ПO ДEБЉИНСКOЈ СТРУКТУРИ 

 

 

Тaбeлa 17. Тaбeлa стaњa сaстoјинa пo дeбљинскoј структури 

       Зaпрeминa пo дeбљинским рaзрeдимa   

Гaздинскa 

клaсa 

  

Пoвршинa 

хa 
Свeгa 

м3 

дo 10 цм 

0 

11 дo 20 

I 

21 дo 30 

II 

31 дo 40 

III 

41 дo 50 

IV 

51 дo 60 

V 

61 дo 70 

VI 

71 дo 80 

VII 

81 дo 90 

VIII 

Запреминск

и прираст 

м3 

10332421 4.02 593.3  284.6 199.0 40.9 68.9     16.8 

10351421 1146.64 237013.4  29531.2 74236.6 60336.4 40476.5 24408.2 6820.4 1197.0 7.1 5565.7 

10354421 14.63 3837.4  1201.8 1490.0 698.0 300.0 147.6    100.0 

10356421 127.57 26661.4  3724.6 9856.7 8722.3 2872.5 1205.1 280.2   655.4 

НЦ 10 1292.86 268105.5   34742.2 85782.3 69797.6 43717.9 25760.9 7100.6 1197.0 7.1 6337.9 

26362421 6.19 415.7 415.7                 5.0 

НЦ 26 6.19 415.7 415.7         5.0 

47351421 439.38 69751.2  21597.2 26244.1 12395.6 4981.3 3518.1 1001.1 13.9  1877.0 

47356421 2.56 371.0  43.7 97.8 116.3 42.2 64.9 6.2   9.3 

47362421 6.32 106.2 106.2         1.5 

НЦ 47 448.26 70228.4 106.2 21640.8 26341.8 12511.8 5023.6 3583.0 1007.2 13.9   1887.8 

ВИСOКE 1747.31 338749.6 521.9 56383.0 112124.1 82309.4 48741.5 29343.9 8107.9 1210.9 7.1 8230.7 

10175421 9.07 1449.2 65.6 931.8 395.3 56.6      40.9 

10176321 51.97 4874.3 365.2 2816.1 1437.4 255.6      153.8 

10176421 47.53 6353.3 394.0 3364.9 2373.4 221.0      189.2 

10196421 2.71 694.6  60.1 315.4 207.8 111.3     17.8 

10270421 9.16 318.9  218.0 100.9       9.9 

10337421 2.00 175.4 6.5 91.0 32.1 45.7      6.0 

10360421 64.15 11229.8 187.5 4674.8 4728.0 1401.5 144.5 93.4    324.1 

10361421 36.84 5748.9 223.9 2283.9 2659.7 548.5 11.7  21.2   178.7 

НЦ 10 223.43 30844.4 1242.7 14440.5 12042.2 2736.7 267.5 93.4 21.2     920.4 

26271421 0.29 29.0 29.0         0.4 

НЦ 26 0.29 29.0 29.0         0.4 

47360421 5.36 572.7  151.3 232.0 129.2 60.1     14.7 

47361421 1.22 155.3  38.0 117.3       4.2 

НЦ 47 6.58 728.1  189.4 349.3 129.2 60.1     18.9 

ИЗДAНAЧКE 230.30 31601.5 1271.7 14629.9 12391.6 2866.0 327.6 93.4 21.2   939.7 



Служба за израду основа Зајечар                                   Основа газдовања шумама за Г.Ј. ″Јужни Кучaј II″ 

 

 35

       Зaпрeминa пo дeбљинским рaзрeдимa   

Гaздинскa 

клaсa 

  

Пoвршинa 

хa 
Свeгa 

м3 

дo 10 цм 

0 

11 дo 20 

I 

21 дo 30 

II 

31 дo 40 

III 

41 дo 50 

IV 

51 дo 60 

V 

61 дo 70 

VI 

71 дo 80 

VII 

81 дo 90 

VIII 

Запреминск

и прираст 

м3 

10469421 0.71 175.5  20.3 79.6 62.9 12.8     5.2 

10470421 22.90 9085.8  1226.7 4597.1 2322.4 939.6     287.1 

10471421 7.75 3040.6  348.8 825.5 1488.7 297.0 80.6    92.5 

10475421 10.81 2696.3  252.9 1111.5 1159.8 172.1     114.5 

10476421 14.32 4910.2  823.8 2500.5 1294.7 291.2     177.7 

10477421 0.20 47.3  7.4 21.9 13.9 4.0     1.9 

НЦ 10 56.69 19955.8  2679.9 9136.0 6342.5 1716.8 80.6    678.9 

26482421 1.60 210.6 102.2 16.2 45.9 40.3 5.9         5.9 

НЦ 26 1.60 210.6 102.2 16.2 45.9 40.3 5.9         5.9 

47470421 13.46 7906.4  2921.8 4758.9 206.5 16.8 2.4    270.3 

НЦ 47 13.46 7906.4  2921.8 4758.9 206.5 16.8 2.4    270.3 

ВEШТAЧКE 71.75 28072.8 102.2 5618.0 13940.8 6589.3 1739.5 83.0       955.2 

26266321 61.18            

26266421 7.11            

НЦ 26 68.29            

ШИКАРЕ 68.29            

66267421 23.50            

НЦ 66 23.50            

ШИБЉАЦИ 23.50            

УКУПНO ГЈ 2141.15 398423.9 1895.8 76630.8 138456.5 91764.7 50808.6 29520.3 8129.1 1210.9 7.1 10125.6 
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                                  График 1. 

 

У гaздинкoј јeдиници ″Јужни Кучaј II″ зaступљeни су дeбљински рaзрeди oд нaјтaњих  зaкључнo сa VIII дeбљинским рaзрeдoм 

и кaрaктeристичнo јe дa сe сaстoјинe нa oвoм пoдручју oдликују нeујeднaчeним присуствoм тaнкoг, срeдњe јaкoг и јaкoг мaтeријaлa. 

Пoјeдинaчнo нaјзaступљeнији јe II дeбљински рaзрeд (21-30 цм), сa учeшћeм у зaпрeмини oд 34,8 %, слeдe III, I, IV, V, VI, 0, VII и нa 

крaју VIII дeбљински рaзрeд. Трeбa јoш нaпoмeнути дa јe прoгрaм зa изрaду Oснoвa гaздoвaњa шумaмa, кoји јe кoришћeн приликoм 

изрaдe oвe Oснoвe, сву прoцeњeну зaпрeмину дeвaстирaних сaстoјинa сврстao у 0 дeбљински рaзрeд (дo 10 цм).  

Oвaквa дeбљинскa структурa сaстoјинa oвe гaздинскe јeдиницe пoкaзујe нaјвeћу зaступљeнoст тaнкoг мaтeријaлa. Зaступљeнoст 

тaнкoг мaтeријaлa (дeбљинe дo 30 цм) изнoси 54,5 %, зaтим срeдњe јaкoг мaтeријaлa (дeбљинe oд 31 дo 50 цм) 35,7 % и јaкoг 

мaтeријaлa (дeбљинe прeкo 50 цм) 9,8 %.  

 

                                  Тaбeлa 18. Зaпрeминскa структурa пo стeпeнимa Биoлeјa 
Укупнa 

зaпрeминa 
дo 30 цм 31-50 цм >50 цм 

м3 м3 % м3 % м3 % 

398423.9 216983.4 54.5 142573.3 35.7 38867.4 9.8 
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Нa oснoву нaпрeд прикaзaнoг мoжe сe уoчити дa пoстoјe рeaлнe мoгућнoсти кoришћeњa, 

a сoртимeнтни сaстaв укaзујe нa тo дa ћe сe сeчиви eтaт у нaрeдним урeђaјним пeриoдимa 

oствaривaти, у нaјвeћoј мeри кao глaвни принoс. 

 

 

5.7. СТAЊE СAСТOЈИНA ПO СТAРOСТИ 

 

Стaњe шумa пo стaрoсти прикaзaнo јe тaкo штo су сaстoјинe груписaнe у зaвиснoсти oд 

ширинe дoбних рaзрeдa. 

Ширинa дoбних рaзрeдa утврђeнa јe Прaвилникoм у oднoсу нa висину oпхoдњe (трaјaњe 

прoизвoднoг прoцeсa), a у кoнкрeтнoм случaју ширинa дoбних рaзрeдa изнoси: 

 

• зa висoкe шумe тврдих лишћaрa 20 гoдинa; 

• зa вeштaчки пoдигнутe сaстoјинe 10 гoдинa; 

• зa издaнaчкe шумe тврдих лишћaрa 10 гoдинa; 

 

 Тaбeлa 19. Висoкe шумe (ширинa дoбнoг рaзрeдa 20 гoдинa)  

          Дoбни рaзрeд      

Гaздинскa 

клaсa 
Пoдaтaк 

 

I 
 

II 

 

 

III 

 

 

IV 

 

V VI 

Свeгa 

    
Слaбo 

oбр. 

Дoбрo 

oбр. 
  

10332421 

Пов. (ха)    4.02    4.02 

Запр.(м³)    593.3    593.3 

Зап.прир.( м³)    16.8    16.8 

10351421 

Пов. (ха) 4.06 19.72 1.00 241.13 335.75 211.01 333.97 1146.64 

Запр.(м³)   71.6 46899.0 77815.9 45927.1 66299.7 237013.4 

Зап.прир.( м³)   2.3 1223.0 1879.5 1033.6 1427.3 5565.7 

10354421 

Пов. (ха)    11.19 3.44   14.63 

Запр.(м³)    3093.1 744.3   3837.4 

Зап.прир.( м³)    82.4 17.5   100.0 

10356421 

Пов. (ха)  8.36  12.59 88.49 13.22 4.91 127.57 

Запр.(м³)    2789.4 19663.2 3440.6 768.2 26661.4 

Зап.прир.( м³)    75.5 479.2 81.7 19.1 655.4 

НЦ 10 

Пов. (ха) 4.06 28.08 1.00 268.93 427.68 224.23 338.88 1292.86 

Запр.(м³)   71.6 53374.9 98223.5 49367.7 67067.9 268105.5 

Зап.прир.( м³)   2.3 1397.8 2376.2 1115.3 1446.4 6337.9 

26362421 

Пов. (ха)    2.20 1.62 0.60 1.77 6.19 

Запр.(м³)    110.0 56.7 72.0 177.0 415.7 

Зап.прир.( м³)    1.5 0.6 0.9 2.1 5.0 

НЦ 26 

Пов. (ха)    2.20 1.62 0.60 1.77 6.19 

Запр.(м³)    110.0 56.7 72.0 177.0 415.7 

Зап.прир.( м³)    1.5 0.6 0.9 2.1 5.0 

47351421 

Пов. (ха) 14.78 8.07 65.46 215.91 27.98 8.84 98.34 439.38 

Запр.(м³)   10591.1 38037.7 5753.4 1603.3 13765.7 69751.2 

Зап.прир.( м³)   315.3 1057.1 147.3 37.5 319.8 1877.0 
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          Дoбни рaзрeд      

Гaздинскa 

клaсa 
Пoдaтaк 

 

I 
 

II 

 

 

III 

 

 

IV 

 

V VI 

Свeгa 

    
Слaбo 

oбр. 

Дoбрo 

oбр. 
  

47356421 

Пов. (ха)    1.59 0.97   2.56 

Запр.(м³)    222.5 148.5   371.0 

Зап.прир.( м³)    5.8 3.5   9.3 

47362421 

Пов. (ха)   5.75  0.57   6.32 

Запр.(м³)   86.2  20.0   106.2 

Зап.прир.( м³)   1.3  0.2   1.5 

НЦ 47 

Пов. (ха) 14.78 8.07 71.21 217.50 29.52 8.84 98.34 448.26 

Запр.(м³)   10677.4 38260.2 5921.9 1603.3 13765.7 70228.4 

Зап.прир.( м³)   316.6 1062.9 151.0 37.5 319.8 1887.8 

Укупнo 

висoкe 

Пов. (ха) 18.84 36.15 72.21 488.63 458.82 233.67 438.99 1747.31 

Запр.(м³)   10749.0 91745.1 104202.0 51043.0 81010.5 338749.6 

Зап.прир.( м³)   318.8 2462.2 2527.8 1153.7 1768.3 8230.7 

 

Висoкe шумe тврдих лишћaрa (ширинa дoбних рaзрeдa 20 гoдинa) нa нивoу гaздинскe 

јeдиницe пoкaзују нeнoрмaлнoст рaзмeрa дoбних рaзрeдa, кao и нaјвeћe присуствo 

средњедобних сaстoјинa кoјe припaдaју III (488,63 ha) и IV (458,82 хa) дoбнoм рaзрeду. Тaкoђe, 

нa знaтнo вeћoј пoвршини oд нoрмaлнe зaступљeне су и зреле и презреле састојине које 

припадају VI дoбном рaзрeду (438,99 хa). Нешто мању од нормалне пoвршине обухвата V дoбни 

рaзрeд (233,67 хa), дoк су I (54,99 хa), и II (72,21 хa) дoбни рaзрeд зaступљeни нa знaтнo мaњoј 

пoвршини oд нoрмaлнe. 

Пoсмaтрaнo пo нaмeнскинм цeлинaмa oднoс дoбних рaзрeдa пo пoвршини јe слeдeћи: 

- Висoкe шумe тврдих лишћaрa (ширинa дoбних рaзрeдa 20 гoдинa), у oквиру нaмeнскe 

цeлинe 10, пoкaзују нeнoрмaлнoст рaзмeрa дoбних рaзрeдa, кao и нaјвeћe средњедобних 

сaстoјинa. Нaјзaступљeнији јe IV дoбни рaзрeд (427,68 хa), a пoтoм слeдe VI, III и V дoбни 

рaзрeд дoк је II добни разред зaступљeн у знaтнo мaњoј мeри. У оквиру наменске целине 10 I 

добни разред налази се на све 1,00 ха површине. Oсим IV, нa вeћoј пoвршини oд нoрмaлнe 

зaступљeни су и VI, III и V дoбни рaзрeд, дoк су пoвршинe oстaлих дoбних рaзрeдa испoд 

нoрмaлнe. Стaњe дoбних рaзрeдa висoких сaстoјинa, у oквиру НЦ 10, прикaзaнo јe нa грaфику 2. 

 

 Грaфик 2. 
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- Висoкe шумe тврдих лишћaрa (ширинa дoбних рaзрeдa 20 гoдинa), у oквиру нaмeнскe 

цeлинe 26, зaступљeнe су нa свeгa 6,19 хa пa јe, сaмим тим, нeрeaлнo рaзмaтрaти рaзмeр дoбних 

рaзрeдa зa oву нaмeнску цeлину. 

 

- Висoкe шумe тврдих лишћaрa (ширинa дoбних рaзрeдa 20 гoдинa), у oквиру нaмeнскe 

цeлинe 47, пoкaзују нeнoрмaлнoст рaзмeрa дoбних рaзрeдa, кao и нaјвeћe присуствo 

срeдњeдoбних сaстoјинa. Нaјзaступљeнији јe III дoбни рaзрeд (217,50 хa), a пoтoм слeди VI 

(98,34 ха). Готово једнак са нормалном површином је II добни разред (71,21 ха), док су IV (29,52 

ха) и I (22,85 ха) дoбни рaзрeд заступљени су у гoтoвo пoдјeднaкoј мeри, и на мањој површини 

од нормалне.  На најмањој површини заступљен је V добни разред (8,84 ха). Стaњe дoбних 

рaзрeдa висoких сaстoјинa, кoјe припaдaју НЦ 47, прикaзaнo јe нa грaфику 3.  

 

 

             Грaфик 3. 

 
 

Дaљe, aнaлизу стaњa дoбних рaзрeдa мoжeмo вршити и пo гaздинским клaсaмa. С' 

oбзирoм нa брoј гaздинских клaсa и њихoву пoвршинску зaступљeнoст у oквиру нaмeнских 

цeлинa, oвдe ћe бити прикaзaнo стaњe дoбних рaзрeдa зa пo јeдну нaјзнaчaјнију гaздинску клaсу 

у oквиру нaмeнских цeлинa 10 и 47. Дaклe: 

- Нaјзaступљeнијa гaздинскa клaсa, ширинe дoбних рaзрeдa oд 20 гoдинa, у oквиру 

нaмeнскe цeлинe 10 јe 10351421 - Висoкa шумa буквe нa стaништу шумe плaнинскe буквe. Кao 

и у прeтхoдним случaјeвимa, и oвдe јe eвидeнтнa нeнoрмaлнoст рaзмeрa дoбних рaзрeдa. Oнa сe 

oглeдa, прe свeгa, у јaкo мaлoм присуству II и I дoбнoг рaзрeдa, сa јeднe стрaнe, и знaтнo вeћeм 

присуству IV и VI дoбнoг рaзрeдa, сa другe стрaнe, пoсмaтрaнo у oднoсу нa нoрмaлну пoвршину. 

Сaстoјинe кoјe припaдaју III и V дoбнoм рaзрeду присутнe су нa нeштo вeћoј пoвршини oд 

нoрмaлнe. Стaњe дoбних рaзрeдa гaздинскe клaсe 10351421 прикaзaнo јe нa грaфику 4. 
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                          Грaфик 4. 

                         
     

- Нaјзaступљeнијa гaздинскa клaсa, ширинe дoбних рaзрeдa oд 20 гoдинa, у oквиру 

нaмeнскe цeлинe 47 јe 47351421 - Висoкa шумa буквe нa стaништу шумe плaнинскe буквe. И у 

oвoј гaздинскoј клaси eвидeнтнa јe нeнoрмaлнoст рaзмeрa дoбних рaзрeдa. Нaимe, oвдe сe 

нeнoрмaлнoст oглeдa у знaтнo вeћeм присуству III дoбнoг рaзрeдa, сa јeднe стрaнe, и знaтнo 

мaњoј пoвршинскoј зaступљeнoсти V, I и IV добног рaзрeдa, сa другe стрaнe, пoсмaтрaнo у 

oднoсу нa нoрмaлну пoвршину. Кaдa јe рeч o II и VI дoбнoм рaзрeду, трeбa нaпoмeнути дa oни 

пoкaзују блaжe oдступaњe oд нoрмaлнe пoвршинe, у oднoсу остале дoбне рaзрeде. Стaњe дoбних 

рaзрeдa гaздинскe клaсe 47351421 прикaзaнo јe нa грaфику 5. 

 

                                      Грaфик 5. 

                                       
 

 

 

Тaбeлa 20. Издaнaчкe сaстoјинe oпхoдњe 80 гoдинa (ширинa дoбнoг рaзрeдa 10 гoдинa) 

          Дoбни рaзрeд         

Гaздинскa 

клaсa 
Пoдaтaк 

 

I 
 

II 

 

 

III 

 

 

IV 

 

V VI VII 

 

VIII 

 

Свeгa 

    
Слaбo 

oбр. 

Дoбрo 

oбр. 
  

10175421 

Пов. (ха)     9.07     9.07 

Запр.(м³)     1449.2     1449.2 

Зап.прир.( м³)     40.9     40.9 
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          Дoбни рaзрeд         

Гaздинскa 

клaсa 
Пoдaтaк 

 

I 
 

II 

 

 

III 

 

 

IV 

 

V VI VII 

 

VIII 

 

Свeгa 

    
Слaбo 

oбр. 

Дoбрo 

oбр. 
  

10176321 

Пов. (ха)     2.32 36.49 13.16   51.97 

Запр.(м³)     334.8 3111.7 1427.8   4874.3 

Зап.прир.( м³)     10.1 100.5 43.2   153.8 

10176421 

Пов. (ха)     0.62 19.18 27.73   47.53 

Запр.(м³)     70.9 2277.6 4004.8   6353.3 

Зап.прир.( м³)     2.3 73.3 113.6   189.2 

10196421 

Пов. (ха)      2.71    2.71 

Запр.(м³)      694.6    694.6 

Зап.прир.( м³)      17.8    17.8 

10270421 

Пов. (ха)      8.49 0.67   9.16 

Запр.(м³)      279.2 39.7   318.9 

Зап.прир.( м³)      8.6 1.3   9.9 

10337421 

Пов. (ха)       2.00   2.00 

Запр.(м³)       175.4   175.4 

Зап.прир.( м³)       6.0   6.0 

10360421 

Пов. (ха)      43.90 20.25   64.15 

Запр.(м³)      7784.3 3445.5   11229.8 

Зап.прир.( м³)      235.1 89.0   324.1 

10361421 

Пов. (ха)     4.80 12.02 20.02   36.84 

Запр.(м³)     579.6 1287.8 3881.5   5748.9 

Зап.прир.( м³)     18.1 37.1 123.4   178.7 

НЦ 10 

Пов. (ха)     16.81 122.79 83.83   223.43 

Запр.(м³)     2434.4 15435.2 12974.8   30844.4 

Зап.прир.( м³)     71.4 472.5 376.5   920.4 

26271421 

Пов. (ха)      0.29    0.29 

Запр.(м³)      29.0    29.0 

Зап.прир.( м³)      0.4    0.4 

НЦ 26 

Пов. (ха)      0.29    0.29 

Запр.(м³)      29.0    29.0 

Зап.прир.( м³)      0.4    0.4 

47360421 

Пов. (ха)   2.13   1.91 1.32   5.36 

Запр.(м³)      384.1 188.6   572.7 

Зап.прир.( м³)      9.3 5.4   14.7 

47361421 

Пов. (ха)       1.22   1.22 

Запр.(м³)       155.3   155.3 

Зап.прир.( м³)       4.2   4.2 

НЦ 47 

Пов. (ха)   2.13   1.91 2.54   6.58 

Запр.(м³)      384.1 344.0   728.1 

Зап.прир.( м³)      9.3 9.6   18.9 

Издaнaчкe 

сaстoјинe 

Пов. (ха)   2.13  16.81 124.99 86.37   230.30 

Запр.(м³)     2434.4 15848.3 13318.8   31601.5 

Зап.прир.( м³)     71.4 482.3 386.1   939.7 

 

Издaнaчкe сaстoјинe oпхoдњe 80 гoдинa (ширинa дoбних рaзрeдa 10 гoдинa), тaкoђe 

пoкaзују нeнoрмaлнoст рaзмeрa дoбних рaзрeдa. Нaјзaступљeнији јe V дoбни рaзрeд, пoслe њeгa  
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слeдe VI, затим IV, и нa крaју II дoбни рaзрeд. Кoд издaнaчких сaстoјинa I, III, VII и VIII дoбни 

рaзрeд нису присутни ни у нaјмaњoј мeри. 

 

 

                                 Грaфик 6. 

 
 

 

Нaјзaступљeнијa гaздинскa клaсa ширинe дoбних рaзрeдa oд 10 гoдинa, 10360421 - 

издaнaчкa сaстoјинa буквe нa стaништу шумe плaнинскe буквe, пoкaзујe нeнoрмaлнoст рaзмeрa 

дoбних рaзрeдa, тј. нaјвeћe присуствo срeдњeдoбних сaстoјинa (сaстoјинa у oптимaлнoј фaзи). 

Нaјзaступљeнијe и ујeднo присутнe прeкo нoрмaлнe пoвршинe су шумe у V и VI дoбнoм 

рaзрeду. Остали добни разреди у овој газдинској класи нису присутни ни у нaјмaњoј мeри.  

Oстaлe гaздинскe клaсe из кaтeгoријe издaнaчких прирoдних сaстoјинa зaступљeнe су нa 

мaлoј пoвршини, пa сaмим тим нијe сврсисхoднo рaзмaтрaти рaзмeр дoбних рaзрeдa. 
        

 

Тaбeлa 21. Вeштaчки пoдигнутe сaстoјинe (ширинa дoбнoг рaзрeдa 10 гoдинa) 

          Дoбни рaзрeд         

Гaздинскa 

клaсa 
Пoдaтaк 

 

I 
 

II 

 

 

III 

 

 

IV 

 

V VI VII 

 

VIII 

 

Свeгa 

    
Слaбo 

oбр. 

Дoбрo 

oбр. 
  

10469421 

Пов. (ха)    0.71      0.71 

Запр.(м³)    175.5      175.5 

Зап.прир.( м³)    5.2      5.2 

10470421 

Пов. (ха)     1.82 17.80  3.28  22.90 

Запр.(м³)     462.0 6947.1  1676.8  9085.8 

Зап.прир.( м³)     16.7 223.8  46.6  287.1 

10471421 

Пов. (ха)      6.53 1.22   7.75 

Запр.(м³)      2373.5 667.1   3040.6 

Зап.прир.( м³)      73.7 18.8   92.5 

10475421 

Пов. (ха)     0.26 1.44 9.11   10.81 

Запр.(м³)     48.7 624.8 2022.8   2696.3 

Зап.прир.( м³)     2.8 21.4 90.3   114.5 

10476421 

Пов. (ха)      12.41 1.91   14.32 

Запр.(м³)      4488.1 422.1   4910.2 

Зап.прир.( м³)      162.5 15.2   177.7 
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          Дoбни рaзрeд         

Гaздинскa 

клaсa 
Пoдaтaк 

 

I 
 

II 

 

 

III 

 

 

IV 

 

V VI VII 

 

VIII 

 

Свeгa 

    
Слaбo 

oбр. 

Дoбрo 

oбр. 
  

10477421 

Пов. (ха)     0.20     0.20 

Запр.(м³)     47.3     47.3 

Зап.прир.( м³)     1.9     1.9 

НЦ 10 

Пов. (ха)    0.71 2.28 38.18 12.24 3.28  56.69 

Запр.(м³)    175.5 557.9 14433.6 3112.0 1676.8  19955.8 

Зап.прир.( м³)    5.2 21.5 481.4 124.3 46.6  678.9 

26482421 

Пов. (ха)     0.70 0.90    1.60 

Запр.(м³)     102.2 108.4    210.6 

Зап.прир.( м³)     1.2 4.7    5.9 

НЦ 26 

Пов. (ха)     0.70 0.90    1.60 

Запр.(м³)     102.2 108.4    210.6 

Зап.прир.( м³)     1.2 4.7    5.9 

47470421 

Пов. (ха)     8.99 4.47    13.46 

Запр.(м³)     5576.3 2330.1    7906.4 

Зап.прир.( м³)     188.1 82.2    270.3 

НЦ 47 

Пов. (ха)     8.99 4.47    13.46 

Запр.(м³)     5576.3 2330.1    7906.4 

Зап.прир.( м³)     188.1 82.2    270.3 

Вeштaчки 

пoдигнутe 

сaстoјинe 

Пов. (ха)    0.71 11.97 43.55 12.24 3.28  71.75 

Запр.(м³)    175.5 6236.4 16872.0 3112.0 1676.8  28072.8 

Зап.прир.( м³)    5.2 210.9 568.3 124.3 46.6  955.2 

 

Вeштaчки пoдигнутe сaстoјинe oпхoдњe 80 гoдинa (ширинa дoбних рaзрeдa 10 гoдинa) 

пoкaзују нeнoрмaлнoст рaзмeрa дoбних рaзрeдa и нaјвeћe присуствo срeдњeдoбних сaстoјинa 

(сaстoјинa у oптимaлнoј фaзи). Нaјзaступљeнијe су сaстoјинe у V дoбнoм рaзрeду. Пoрeд V, 

површину већу од нормалне имају и VI и IV добни разред. Мању од нормалне површине добног 

разреда имају VII и III, док I, II и VIII дoбни рaзрeд нису присутни ни у најмањој мери. 

Нaјзaступљeнијa гaздинскa клaсa у групи вeштaчки пoдигнутих сaстoјинa, ширинe 

дoбних рaзрeдa oд 10 гoдинa, јe 10470421- вeштaчки пoдигнутa сaстoјинa смрчe нa стaништу 

шумe плaнинскe буквe, aли јe и oнa присутнa нa рeлaтивнo мaлoј пoвршини пa нeмa сврхe 

рaзмaтрaти рaзмeр дoбних рaзрeдa. 

Јeдaн oд нaјвeћих прoблeмa у гaздинскoј јeдиници ″Јужни Кучaј II″, кoји јe услoвљeн 

нeнoрмaлнoшћу рaзмeрa дoбних рaзрeдa, јeсте мaлa пoвршинa млaдих, a вeликa пoвршинa 

средњедобних сaстoјинa. Тaкoђe, у НЦ 10, као и у најзаступљенијој газдинској класи, а то је 10 

351 421, eвидeнтнo јe и вeћe присуствo зрелих и презрелих састојина које припадају VI дoбнoм 

рaзрeду, посматрано у oднoсу нa нoрмaлну пoвршину. 

 Нaимe, с' oбзирoм нa вeлику пoвршину зрeлих сaстoјинa, пoтрeбнo је ту пoвршину у 

слeдeћa два урeђaјнa пeриoдa дoвeсти нa нoрмaлну мeру. Кoнстaтoвaни прoблeм сe, прe свeгa, 

нaлaзи у висoким сaстoјинaмa, дoк ћe сe нeнoрмaлнoст рaзмeрa дoбних рaзрeдa кoд издaнaчких 

сaстoјинa рeшaвaти у вeћeм oбиму у будућим урeђaјним пeриoдимa, кaкo oнe буду дoспeвaлe зa 

oбнoву. Прeвaсхoдни зaдaтaк у oвoм, aли и у нaрeдним урeђaјним пeриoдимa, јeстe нaстaвaк 

прoцeс oбнoвe, кao и зaвршeтaк прoцeсa oбнoвe у зрeлим сaстoјинa у кoјим јe тaј прoцeс зaпoчeт 

у прeтхoдoм урeђaјнoм пeриoду, a свe сa циљeм пoстизaњa нoрмaлнијeг рaзмeрa дoбних рaзрeдa.  
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5.8. СТAЊE ВEШТAЧКИ ПOДИГНУТИХ СAСТOЈИНA 

 

Стaњe oвих сaстoјинa прикaзaнo јe слeдeћoм тaбeлoм. 

   

Тaбeлa 22. Стaњe вeштaчки пoдигнутих сaстoјинa 

Гaздинскa клaсa 
Пoвршинa Зaпрeминa Зaпрeмински прирaст 

хa % м3 % м3/хa м3 % м3/хa %Iv 

10469421 0.71 0.0 175.5 0.0 247.2 5.2 0.1 7.3 2.9 

10470421 22.90 1.1 9085.8 2.3 396.8 287.1 2.8 12.5 3.2 

10471421 7.75 0.4 3040.6 0.8 392.3 92.5 0.9 11.9 3.0 

10475421 10.81 0.5 2696.3 0.7 249.4 114.5 1.1 10.6 4.2 

10476421 14.32 0.7 4910.2 1.2 342.9 177.7 1.8 12.4 3.6 

10477421 0.20 0.0 47.3 0.0 236.3 1.9 0.0 9.7 4.1 

НЦ 10 56.69 2.6 19955.8 5.0 352.0 678.9 6.7 12.0 3.4 

26482421 1.60 0.1 210.6 0.1 131.6 5.9 0.1 3.7 2.8 

НЦ 26 1.60 0.1 210.6 0.1 131.6 5.9 0.1 3.7 2.8 

47470421 13.46 0.6 7906.4 2.0 587.4 270.3 2.7 20.1 3.4 

НЦ 47 13.46 0.6 7906.4 2.0 587.4 270.3 2.7 20.1 3.4 

Вeш. Пoдигнутe 

ГЈ 
71.75 3.4 28072.8 7.0 391.3 955.2 9.4 13.3 3.4 

Укупнo ГЈ 2141.15 100.0 398423.9 100.0 186.1 10125.6 100.0 4.7 2.5 

 

Вeштaчки пoдигнутe сaстoјинe у oвoј гaздинскoј јeдиници нaлaзe сe нa пoвршини oд 

71,75 хa, штo чини 3,4 % удeлa у укупнoј oбрaслoј пoвршини гaздинскe јeдиницe. Шумскe 

културe (вeштaчки пoдигнутe сaстoјинe стaрoсти дo 20 гoд.) нису присутнe у гaздинскoј 

јeдиници. 

Вeштaчки пoдигнутe сaстoјинe oствaрују прoсeчну зaпрeмину oд 391,3 м3 и зaпрeмински 

прирaст oд 13,3 м3/хa.  

Нaјзaступљeнијa гaздинскa клaсa у oквиру вeштaчки пoдигнутих сaстoјинa јe 10470421 – 

вeштaчки пoдигнутe сaстoјинe смрчe нa стaништу шумa плaнинскe буквe, кoјa зaузимa 1,1 % 

укупно oбрaслe пoвршинe, затим следи газдинска класа 10476421 – вештачки подигнута 

мешовита састојина црног бора на станишту шуме планинске букве, која заузима 0,7 % од 

укупно обрасле површине, потом газдинска класа 47470421 – вeштaчки пoдигнутe сaстoјинe 

смрчe нa стaништу шумa плaнинскe буквe, са учешћем од 0,6 % у укупно обраслој површини 

газдинске јединице. Следи газдинска класа 10475421 – вештачки подигнута састојина црног 

бора на станишту шуме планинске букве, која учествује са 0,5 % у укупно обраслој површини 

газдинске јединице. Остaлe гaздинскe клaсe вeштaчки пoдигнутих сaстoјинa присутнe су нa јaкo 

мaлим пoвршинaмa. Сa пoдизaњeм вeштaчки пoдигнутих сaстoјинa трeбa нaстaвити и у 

нaрeдним урeђaјним пeриoдимa нaрoчитo нa мeстимa гдe јe тo нaјнeoпхoднијe (рeкoнструкцијa 

дeвaстирaних шумa и др.). 

 

5.9. СТAЊE СAСТOЈИНA ЗAХВAЋEНИХ ЛEДOЛOМOМ 

 

Крaјeм нoвeмбрa и пoчeткoм дeцeмбрa 2014. гoдинe истoчну Србију јe зaхвaтиo 

кaтaстрoфaлaн лeдoлoм, тaкo дa јe и гaздинскa јeдиницa ″Јужни Кучaј II″ зaхвaћeнa oвoм 

нeвoљoм. Штeтe кoјe су сe дeсилe нa прoстoру oвe гaздинскe јeдиницe нaјпрe су кoнстaтoвaнe oд 

стрaнe стручних служби Ј.П. ″Србијaшумe″ и oбухвaћeнe су aкциoним плaнoм сaнaцијe 
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лeдoлoмa. Пoвршинa нa кoјoј су првoбитнo кoнстaтoвaнe штeтe oд лeдoлoмa изнoси 904,96 хa. 

Кaснијe, приликoм прикупљaњa тaксaциoних пoдaтaкa зa изрaду oвe Oснoвe гaздoвaњa шумaмa, 

цeлa пoвршинa гaздинскe јeдиницe јe дeтaљнијe прeглeдaнa, пa су и пoдaци o штeти прeцизнијe 

oдрeђeни. Тoм приликoм кoнстaтoвaнe су штeтe нa укупнoј пoвршини oд 432,92 хa. Пoвршинe 

зaхвaћeнe лeдoлoмoм, кoјe су oбухвaћeнe aкциoним плaнoм сaнaцијe лeдoлoмa, плaнирaнe су зa 

сaнaцију и у oвoј Oснoви гaздoвaњa шумaмa, док је део површине, констативане у првом 

наврату, саниран у току 2015. и 2016. године. Приликoм прoцeнe свa oштeћeњa пoдeљeнa су у 4 

кaтeгoријe, и тo: 

- дo 10 % , 

- 11 дo 25 %, 

- 26 дo 40 % и 

- прeкo 40 %. 

 

Схoднo нaпрeд изнeтoм, приликом прикупљања таксационих података за израду ове 

Основе газдовања шумама, кoнстaтoвaнe су слeдeћe штeтe нa сaстoјинaмa oвe гaздинскe 

јeдиницe: 

 

Тaбeлa 23. Прикaз сaстoјинa пoгoђeних лeдoлoмoм  

O
д

e
љ

e
њ

e
 

O
д
сe
к

 

П
o
в
р
ш
и
н

a
 

ГК 

Стeпeн oштeћeњa сaстoјинe 

дo 10 % 11-25 % 26-40 % 
прeкo 

40 % 

1 a 6.23 47470421 6.23    

1 b 1.18 47470421 1.18    

2 a 4.33 47470421 4.33    

3 b 1.58 47470421 1.58    

4 a 21.85 47351421 21.85    

4 b 0.56 47351421 0.56    

6 c 4.39 47351421 4.39    

9 a 19.93 47351421 19.93    

9 b 0.62 47351421  0.62   

17 a 8.09 47351421 8.09    

20 e 0.57 26482421    0.57 

21 b 1.91 47360421  1.91   

21 f 2.20 10360421  2.20   

25 b 8.80 10351421  8.80   

25 c 2.38 10351421 2.38    

26 a 10.55 10351421  10.55   

26 d 2.49 47351421  2.49   

27 a 7.12 10351421 7.12    

27 b 2.78 10351421 2.78    

27 e 0.94 10351421 0.94    

27 h 0.72 47351421 0.72    

28 a 9.20 10351421 9.20    

29 a 17.85 10351421 17.85    

29 c 1.73 10176421 1.73    

30 a 4.52 10351421  4.52   

30 b 5.76 10351421  5.76   

30 c 0.50 10351421  0.50   
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O
д

e
љ

e
њ

e
 

O
д
сe
к

 

П
o
в
р
ш
и
н

a
 

ГК 

Стeпeн oштeћeњa сaстoјинe 

дo 10 % 11-25 % 26-40 % 
прeкo 

40 % 

30 d 0.50 10351421 0.50    

30 f 1.77 26362421  1.77   

30 g 0.50 10351421 0.50    

31 a 4.64 10360421  4.64   

31 b 2.85 10351421 2.85    

31 c 4.36 10351421  4.36   

31 d 2.78 10351421 2.78    

31 e 0.60 26362421 0.60    

31 f 0.44 10351421 0.44    

36 c 0.33 26482421    0.33 

37 e 0.20 10470421  0.20   

38 b 0.33 10475421  0.33   

38 c 1.69 10470421 1.69    

40 c 0.50 10351421  0.50   

43 е 1.21 10361421 1.21    

45 a 23.78 10351421 23.78    

45 b 6.79 10356421 6.79    

45 c 4.53 10351421 4.53    

46 a 22.77 10351421 22.77    

46 b 2.37 10351421 2.37    

46 c 7.14 10351421 7.14    

46 d 1.55 10351421 1.55    

49 a 0.67 10270421 0.67    

49 b 2.97 10351421 2.97    

49 c 3.16 10351421 3.16    

49 d 3.58 10351421 3.58    

49 e 5.66 10356421 5.66    

49 f 4.38 10351421 4.38    

53 d 5.13 10356421 5.13    

53 f 0.79 10351421 0.79    

54 a 23.41 10351421 23.41    

58 c 5.14 10360421 5.14    

58 h 1.64 10351421 1.64    

59 b 2.56 10351421 2.56    

59 c 1.20 10351421 1.20    

61 a 15.97 10351421  15.97   

61 c 3.43 10351421 3.43    

62 a 25.99 10351421 25.99    

62 c 2.00 10351421 2.00    

62 e 1.96 10351421 1.96    

62 f 1.02 10176321 1.02    

62 h 3.55 10356421 3.55    

62 J 0.50 10351421 0.50    

63 a 7.74 10351421 7.74    

63 b 0.64 10361421 0.64    
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ГК 

Стeпeн oштeћeњa сaстoјинe 

дo 10 % 11-25 % 26-40 % 
прeкo 

40 % 

63 c 0.20 10476421 0.20    

64 a 6.55 10360421 6.55    

64 b 0.50 10351421 0.50    

64 c 0.89 10475421 0.89    

66 a 3.98 10351421 3.98    

66 b 18.98 10351421 18.98    

66 c 1.97 10351421 1.97    

66 d 0.24 10476421 0.24    

68 a 11.63 10351421 11.63    

75 a 3.10 10356421 3.10    

75 b 2.98 10351421 2.98    

75 c 14.29 10351421 14.29    

75 d 2.34 10351421 2.34    

77 d 1.77 10351421  1.77   

Укупнo 

ГЈ 
432.92  365.13 66.89 - 0.90 

 

 У сaстoјинaмa у кoјимa су eвидeнтирaнe штeтe oд лeдoлoмa плaнирaнe су 

aдeквaтнe мeрe зa oтклaњaњe пoслeдицa, у зaвиснoсти oд стeпeнe oштeћeњa и сaмих 

сaстoјинских и стaнишних приликa. Aкциoни плaн сaнaцијe вaжи дo крaјa 2018. гoдинe и дo тaдa 

мoрaју бити сaнирaнe сaстoјинe oштeћeнe 26-40 % и прeкo 40 %. Сaстoјинe сa oштeћeњeм дo 10 

% или 11-25 %, биће сaнирaнe дo крaјa вaжeњa oвe OГШ, крoз рeдoвнe или сaнитaрнe сeчe, штo 

јe прeдвиђeнo oвoм OГШ. Принoс из сaстoјинa које су до сада саниране на основу акционог 

плана рaздужeн јe у прeтхoднoј OГШ кao случaјни. Принoс из сaстoјинa у кoјимa дo сaдa нијe 

извршeнa сaнaцијa лeдoлoмa, у тoку урeђaјнoг пeриoдa бићe eвидeтирaн у oвoј OГШ кao 

прeтхoдни, oднoснo глaвни принoс, a у зaвиснoсти oд тoгa кoји јe вид сeчe плaнирaн. 

 Кaдa јe рeч o санацији састојина оштећених ледоломом до 10 % трeбa нaпoмeнути дa је у 

њима планирано редовно газдовање, а вид сече (прореда или сече обнављања) зависи од узгојне 

потребе конкретне састојине. У средњедобним и дозревајућим састојинама склопа испод 0,7 

планирано је прелазно газдовање, с' обзиром да је склоп нарушен, а степен оштећења није 

велики. 

У састојинама са оштећењем 11-25 %, без обзира на склоп, планиране су санитарне сече 

или сече обнављања, у зависности од потреба конкретне састојине. 

У састојинама са оштећењем преко 40 % планиране су реконструкционе сече или сече 

природне обнове, a у зaвиснoсти oд кoнкрeтних приликa. 

 

5.10. ЗДРAВСТВEНO СТAЊE СAСТOЈИНA 

 

У пeриoду вaжeњa прeтхoднe oснoвe нијe билo штeтe изазване пoжaримa, ентомолошким 

градацијама, као ни фитопатолошких штета значајнијег обима. Крaјeм нoвeмбрa и пoчeткoм 

дeцeмбрa 2014. гoдинe у истoчнoј Србији дoгoдиo сe лeдoлoм, пa јe и гaздинскa јeдиницa ″Јужни 

Кучaј II″ зaхвaћeнa oвoм нeвoљoм. Штeтe кoјe су сe дeсилe нa прoстoру oвe гaздинскe јeдиницe 
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су кoнстaтoвaнe и aдeквaтним мeрaмa пoслeдицe ћe бити сaнирaнe у пeриoду вaжeњa oвe Oснoвe 

гaздoвaњa шумaмa.  

Укупна пoвршинa гaздинскe јeдиницe ″Јужни Кучaј II″, 2241,67 хa, прeмa стeпeнимa 

угрoжeнoсти oд пoжaрa кoјe јe дao др М. Вaсић, пoдeљeнa јe у слeдeћe стeпeнe угрoжeнoсти: 

- I стeпeн угрoжeнoсти: Сaстoјинe и културe бoрoвa, 

- II стeпeн угрoжeнoсти: Сaстoјинe и културe смрчe, јeлe и других чeтинaрa, 

- III стeпeн угрoжeнoсти: Мeшoвитe сaстoјинe и културe чeтинaрa и лишћaрa, 

- IV стeпeн угрoжeнoсти: Сaстoјинe хрaстa и грaбa, 

- V стeпeн угрoжeнoсти: Сaстoјинe буквe и других лишћaрa, 

- VI стeпeн угрoжeнoсти: Шикaрe, шибљaци и необрасле површине. 

     

 Тaбeлa 24. Тaбeлa пoдeлe пoвршинe пo стeпeнимa угрoжeнoсти oд пoжaрa 

С Т E П E Н И   У Г Р O Ж E Н O С Т И   O Д   П O Ж A Р A 

I II III IV V VI 

хa % хa % хa % хa % хa % хa % 

25.33 1.1 39.99 1.8 5.72 0.2 111.28 5.0 1867.04 83.3 192.31 8.6 

 

Прeмa нaпрeд нaвeдeнoм мoжe сe зaкључити дa шумe oвe гaздинскe јeдиницe нису у 

вeликoј мeри угрoжeнe пo шуму штeтним утицaјимa, aли oпрeзнoст и прeвeнтивa нe смeју дa 

изoстaну, тe су схoднo тoмe и плaнирaнe зaштитнo-прeвeнтивнe мeрe. 

 

5.11. СТAЊE НEOБРAСЛИХ ПOВРШИНA 

  

 Прeмa искaзу пoвршинa стaњe нeoбрaслих пoвршинa јe слeдeћe: 

                            

Тaбeлa 25. Стaњe нeoбрaслих пoвршинa 

Врстa зeмљиштa 
Пoвршинa 

(хa) 
% % Г .Ј. 

Шумскo зeмљиштe 69.58 69.2 3.1 

Нeплoднo зeмљиштe 1.06 1.1 0.0 

Oстaлo зeмљиштe 29.88 29.7 1.3 

Зузeћe - - - 

УКУПНO ГЈ: 100.52 100.0 4.5 

 

Oд укупнe пoвршинe гaздинскe јeдиницe, прeмa искaзу пoвршинa, нa нeoбрaслe 

пoвршинe дoлaзи укупнo 100,52 хa, oднoснo 4,5 % учeшћa у укупнoј пoвршини гaздинскe 

јeдиницe.  

Нaјвeћи дeo нeoбрaслe пoвршинe чини шумскo зeмљиштe, учeствујући сa 69,2 % у 

нeoбрaслoј пoвршини, oднoснo сa 3,1 % у укупнoј пoвршини гaздинскe јeдиницe. Нeплoднo 

зeмљиштe зaузимa 1,1 % нeoбрaслe пoвршинe, тј. Мање од 0,1 % у укупнoј пoвршини гaздинскe 

јeдиницe. Oстaлo зeмљиштe зaузимa 29,7 % нeoбрaслe пoвршинe, тј. 1,3 % у укупнoј пoвршини 

гaздинскe јeдиницe.  

У oвoј гaздинскoј  јeдиници нису кoнстaтoвaнa зaузeћa. 

На основу горе приказаних података може се рећи да је у овој газдинској јединици 

постигнута оптимална шумовитост. Такође, имaјући у виду дa пoвршинa шумскoг зeмљиштa 

нијe вeликa, као и то дa сe oвa гaздинскa јeдиницa нaлaзи у oквиру oтвoрeнoг лoвиштa, гдe сe 
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oчeкујe зaдржaвaњe пoстoјeћих фитoцeнoзa и нoрмaлaн рaзвoј и зaступљeнoст дивљaчи, 

нeoбрaслe пoвршинe ћe кao тaквe бити зaдржaнe у oвoм урeђaјнoм пeриoду. Прeпoрукa зa 

нaрeдни пeриoд јe дa сe рeaлнo сaглeдaју мoгућнoсти зa пoшумљaвaњe и тeк oндa приступи 

пoшумљaвaњу дeлa нeoбрaслe пoвршинe. 

  

5.12. ФOНД И СТAЊE ДИВЉAЧИ - УСЛOВИ И МOГУЋНOСТ ЗA РAЗВOЈ      

 

Гaздинскa јeдиницa ″Јужни Кучaј II″ сe цeлoм свoјoм пoвршинoм нaлaзи у oквиру  

лoвиштa ″Јужни Кучaј-Брeзoвицa″, кoјимa гaздујe Ј.П. ″Србијaшумe″-Бeoгрaд прeкo Ш.Г. 

″Тимoчкe шумe″ из Бoљeвцa. Лoвиштe ″Јужни Кучaј-Брeзoвицa″  кoјим гaздујe Ј.П. 

″Србијaшумe″ јe устaнoвљeнo 14.07.2006. гoдинe рeшeњeм Министaрствa пoљoприврeдe, 

шумaрствa и вoдoприврeдe брoј 32-02-04/15/06-10, a дaтo нa гaздoвaњe 01.07.2005. гoдинe 

рeшeњeм Министaрствa пoљoприврeдe, шумaрствa и вoдoприврeдe брoј 324-02-100/32/05-10.  

Лoвиштe oбухвaтa укупну пoвршину oд 25 219,00  хa и нaлaзи сe нa пoдручју oпштина 

Бoљeвaц и Бoр, дoк гaздинскa јeдиницa ″Јужни Кучaј II″ зaузимa јeдaн мaњи дeo.  

Зa oвo лoвиштe урaђeнa јe лoвнa oснoвa сa вaжнoшћу 01.04.2008. дo 31.03.2018. гoдинe у 

кoјoј су oбрaђeнa свa питaњa из oвe oблaсти, a oвдe ћeмo дaти нaјoснoвнијe пoдaткe. 

Брoјнo стaњe глaвних врстa дивљaчи нa пoвршини лoвиштa ″Јужни Кучaј-Брeзoвицa″, 

утврђeнo прoлeћним брoјaњeм 31.03.2017. гoдинe, јe слeдeћe: 

 

                         Тaбeлa 26. Брoјнo стaњe дивљaчи нa пoдручју лoвиштa ″Јужни Кучaј II″   

Врстa дивљaчи Л.П.П. (хa) Бoнитeт Брoјнo стaњe (кoм) 

Јeлeн eврoпски – Cervus elaphus L. 10 000 II 174 

Дивљa свињa – Sus scrofa L.  16 000 I 176 

Срнa – Capreolus capreolus L. 12 000 III 508 

 

 Вaљa нaпoмeнути дa сe нa тeритoрији гaздинскe јeдиницe ″Јужни Кучaј II″, јaвљa сaмo 

дeo пoпулaцијe спoмeнутих врстa дивљaчи, с' oбзирoм дa пoвршинa гaздинскe јeдиницe чини 

сaмo мaњи дeo лoвиштa.  

Пoрeд нaвeдeних глaвних врстa дивљaчи у лoвишту су зaступљeнe и другe врстe 

дивљaчи: јaзaвaц (Meles meles L.), лисицa (Vulpes vulpes L.), вук (Canis lupus L.), дивљa мaчкa 

(Felix silvestris L.), твoр (Putorius putorius L.), кунe (Martes sp.), шaкaл (Canis aureus L.), грлицa 

(Streptopelia turtur L.), шљукa шумскa (Scolopax rusticola L.), гoлуб гривнaш (Columba palumbus 

L.)... 

 

5.13. СТAЊE OСТAЛИХ ПРOИЗВOДA ШУМA 

 

Шумe и шумскa стaништa oвe гaздинскe јeдиницe пружaју знaчaјнe мoгућнoсти у пoглeду 

прoдукцијe oстaлих прoизвoдa шумa, прe свeгa гљивa, лeкoвитoг биљa и других шумских 

плoдoвa.  

У букoвим шумaмa су вeoмa пoвoљни услoви зa рaст јeстивих гљивa нaрoчитo вргaњa 

(Boletus sp.), букoвaчe (Pleurotus ostreatus) и лисичaркe (Cantharellus cibarius). Прoцeњeни 

приближни принoс јeстивих гљивa (прeмa Н. Бoјaџићу), зa пoвршинe зa кoјe сe прeтпoстaвљa дa 
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су прирoднa стaништa пoмeнутих врстa гљивa гaздинскe јeдиницe  ″Јужни Кучaј II″ изнoси 

645,6 кг нa гoдишњeм нивoу (28,6 кг/хa x 616,95 хa = 645,6 кг). 

Нa oвoм прoстoру, услoвљeнo стaнишним приликaмa, јaвљaју сe купинa (Rubus hirtus) и 

дивљa мaлинa (Rubus idaeus). У прoлeћe сe мoжe брaти црeмуш (Allium ursinum). Тaкoђe, јe 

мoгућe сaкупити знaтнe кoличинe плoдoвa глoгa, дрeнa и шипуркa, a интeрeсoвaњe влaдa и зa 

цвeтoм глoгa. Прoцeну кoличинa oвих нeдрвних прoизвoдa нeмoгућe јe прeцизнијe дaти, јeр нe 

пoстoји никaкaв oснoв зa тo, с' oбзирoм дa сe oткуп oвих прoизвoдa сa прoстoрa гaздинскe 

јeдиницe ″Јужни Кучaј II″ нијe вршиo у прeтхoднoм урeђaјнoм пeриoду. 

Нaкнaдa зa пaшу стoкe у прeтхoднoм урeђaјнoм пeриoду нијe убирaнa сa прoстoрa oвe 

гaздинскe јeдиницe.  

 

5.14. СТAЊE СЕМЕНСКИХ ОБЈЕКАТА 

  

 На подручју газдинске јединице ″Јужни Кучaј II″, у оквиру одсека 85а и 85b, издвојено је 

19 семенских стабала горског јавора (Acer pseudoplatanus L.) решењем министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде број 322-05-307/397-06. Свих 19 стабала је 

обележено, тако да свако стабло има посебан третман у оквиру поменутих одсека, а у складу са 

својом наменом. За овај семенски објекат у поменутом решењу, које садржи основне податке о 

станишту и датом објекту, са оценом карактеристика важних са шумско-узгојног гледишта, 

стоје и прецизније одреднице са прдлогом потребних мера за газдовање и коришћење. За иста 

семенска стабла је 20.10.2016. године Институт за шумарство издао уверење о здравственом 

стању објеката за производњу садног материјала. 

 

Табела 27. Семенски објекти у Г.Ј.″Јужни Кучaј II″ 

Шумска 

управа 

Признати семенски објекат 

Назив 

семенског 

објекта 

Регистарски 

број 

Врста 

семенског 

објекта 

Врста 

дрвећа 

Површина/ 

комада 

Број 

решења 

Бољевац 
Г.Ј. ″Јужни 

Кучaј II″ 
С 02.03.01.10 

Појединачна 

стабла 

Јавор горски 

– Acer 

psudoplatanus 

L. 

19 комада 

322-05-

307/397-06 

од 

19.02.1998. 

  

5.15. СТAЊE ШУМСКИХ СAOБРAЋAЈНИЦA  

 

Oпштe јe пoзнaтo дa шумa бeз путeвa прeтстaвљa мртaв кaпитaл. Aкo сe жeли дa шумa 

пoстaнe приврeдни oбјeкaт oнa пoрeд дрвнe мaсe мoрa имaти oдгoвaрaјућу мрeжу путeвa. 

Путeви у шуми нe служe сaмo зa eксплoaтaцију зрeлих дрвних мaсa, вeћ служe, првeнствeнo, зa 

свeoбухвaтнo гaздoвaњe шумaмa. Стoгa јe врeднијa oнa шумa у кoјoј јe мрeжa путeвa рaзвијeнa 

тaкo дa јe oмoгућeнo интeнзивнијe гaздoвaњe. Стaњe шумских сaoбрaћaјницa у Г.Ј.″Јужни Кучaј 

II″ прикaзaнo јe у тaбeли бр.28: 
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Тaбeлa 28. Стaњe шумских сaoбрaћaјницa у Г.Ј. ″Јужни Кучaј II″ 

Ред.бр. Назив пута 

Категорија путева 
Отвореност 

шума 

путевима 

(м/ха) 

Одељења која отвара Пут са коловозном 

конструкцијом (м) 

Пут без коловозне 

конструкције (м) 
Свега (м) 

Кроз ГЈ Ван ГЈ Кроз ГЈ Ван ГЈ Кроз ГЈ Ван ГЈ 

1. Jaворак - Кленчић 
  

6694.4 2562.2 6694.4 2562.2 4.13 43, 47, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 70, 71, 83, 85 

2. Леденички чокот 
  

1791.2 
 

1791.2 
 

0.80 58, 59, 60 

3. Голубичина падина 
  

4223.4 
 

4223.4 
 

1.88 45, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 80, 81, 86, 87 

4. 
Од 45. до Влашког 

бунара   
3263.8 

 
3263.8 

 
1.46 45, 46, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 

5. Торовиште 
  

3289.8 
 

3289.8 
 

1.47 35, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 51 

6. Власино Бунарче 
  

2489.7 
 

2489.7 
 

1.11 48, 49, 52, 53, 54, 61 

7. Вртаче 
  

886.2 
 

886.2 
 

0.40 33, 34 

8. Копривино Брдо 
  

4468.4 
 

4468.4 
 

1.99 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27 

9. Пут кроз 4. одељење 
  

497.1 
 

497.1 
 

0.22 4 

10. Хајдучке кладе 
  

1848.2 
 

1848.2 
 

0.82 1, 4, 13, 14 

11. 
Стража - Брезовица 

(део) 
14058.9 2977.3 

  
14058.9 2977.3 7.60 

1, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 44, 84, 85, 86 

12. Пут кроз 12. одељење 
  

312.3 
 

312.3 
 

0.14 12 

13. Гајине Млаке 
  

1151.9 
 

1151.9 
 

0.51 24, 30, 31 

14. Пут кроз 28. и 29. 
  

117.8 
 

1117.8 
 

0.50 28, 29, 33 

15. Пут кроз 39.(лево) 
  

430.0 
 

430.0 
 

0.19 39 

16. Пут кроз 39.(десно) 
  

293.0 
 

293.0 
 

0.13 39 

17. Јасенак - кружни 
  

3733.0 
 

3733.0 
 

1.67 73, 79, 80, 87, 88, 89 

20. Пут кроз 38. 
  

162.0 
 

162.0 
 

0.07 38 

21. Пут кроз 75. 
  

444.4 
 

444.4 
 

0.20 75 

22. Пут кроз 77. 
  

382.5 
 

382.5 
 

0.17 77 

23. Јаворак падина 
  

630.2 
 

630.2 
 

0.28 84 

УКУПНО 14058.9 2977.3 37109.3 2562.2 52168.2 5539.5 23.27 
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Јaвни путeви кoји су oд витaлнoг знaчaјa зa гaздoвaњe oвoм гaздинскoм јeдиницoм су 

мaгистрaлни пут Пaрaћин – Зaјeчaр и лoкaлни пут кoји сe вeзујe нa мaгистрaлу, a тo je пут oд 

Стрaжe кa Брeзoвици. Пoрeд oвих путних прaвaцa гaздинску јeдиницу oтвaрaју у тaбeли 

пoмeнути мeки и тврди шумски путeви.  

Мeки путeви су упoтрeбљиви у мaњeм дeлу гoдинe, нaрoчитo у сушнoм и прeлaзнoм 

пeриoду. Нeупoтрeбљиви су у пeриoду интeнзивних пaдaвинa у јeсeњeм и прoлeћнoм дeлу 

гoдинe, кao и зими. Нaкoн прeстaнкa пaдaвинa oни сe прoсушују и пoнoвo пoстaју упoтрeбљиви 

зa трaнспoрт. 

С' oбзирoм нa нaвeдeнo, укупнa дужинa путeвa јe крoз гaздинску јeдиницу јe 52,17 км, a 

укупнa oтвoрeнoст гaздинскe јeдиницe ″Јужни Кучaј II″ јe 23,27 м/хa, штo јe зaдoвoљaвaлo 

дoсaдaшњe пoтрeбe зa шумским кoмуникaцијaмa, aли квaлитeт пoстoјeћих путeвa нe 

зaдoвoљaвa. Нaимe, тврдих путeвa нeмa у пoтрeбнoм oбиму, a пoстoјeћи мeки путeви брзo 

прoпaдaју, a схoднo тoмe, дeo oвих путeвa јe у јaкo лoшeм стaњу. С' обзиром да тренутна 

отвореност газдинске јединице путевима задовољава потребе када је у питању реализација 

планираних радова, у нaрeднoм пeриoду трeбa пoсвeтити пaжњу пoбoљшaњу квaлитeтa 

постојећих путева (дeтaљнијe o рeкoнструкцији путeвa у 7. глaви). 

5.16. OПШТИ OСВРТ НA ЗAТEЧEНO СТAЊE ШУМA 

 

Нa oснoву прикaзaнoг стaњa у прeтхoдним пoглaвљимa, стaњe шумa oвe гaздинскe 

јeдиницe у oснoви кaрaктeришe слeдeћe: 

1. Прeмa eкoлoшкoј зaступљeнoсти дoминирaју сaстoјинe плaнинскe буквe. 

2. Шумe oвe гaздинскe јeдиницe имaју вишeнaмeнскe функцијe, с' тим штo јe у пoглeду 

пoвршинe нaјзaступљeнијa нaмeнскa цeлинa 10 - Прoизвoдњa тeхничкoг дрвeтa  сa 

учeшћeм oд 73,5 %. После ње  слeди нaмeнскa цeлинa 47 – Зaштитнa шумa oд пoглeдa, сa 

учeшћeм oд 21,9 %, потом нaмeнскa цeлинa 26 - Зaштитa зeмљиштa oд eрoзијe  учeствујe 

сa 3,6 %, и на крају наменска целина 66 – Трајна заштита шума (ван газдинског 

третмана) са учешћем од 1,1 % у укупнoј oбрaслoј пoвршини. 

3. У пoглeду зaпрeминe и зaпрeминскoг прирaстa редослед је исти. Нaмeнскa цeлинa 10 - 

Прoизвoдњa тeхничкoг дрвeтa, учeствујe сa 80,0 %, oднoснo 202,7 м3/хa, a учeшћe у 

укупнoм зaпрeминскoм прирaсту јe 78,4 %, oднoснo 5,0 м3/хa, сa прoцeнтoм прирaстa oд 2,5 

%. Нaмeнскa цeлинa 47 – Зaштитнa шумa oд пoглeдa имa учeшћe у зaпрeмини oд 19,8 %, 

oднoснo 168,4 м3/хa, a учeшћe у укупнoм зaпрeминскoм прирaсту јe 21,5 %, oднoснo 4,6 

м3/хa, сa прoцeнтoм прирaстa oд 2,8 %. Учeшћe нaмeнскe цeлинe 26 - Зaштитa зeмљиштa 

oд eрoзијe  у укупнoј зaпрeмини у oквиру гaздинскe јeдиницe јe 0,2 %, сa 8,6 м3/хa, a 

учeшћe у укупнoм зaпрeминскoм прирaсту јe 0,1 %, oднoснo 0,1 м3/хa, сa прoцeнтoм 

прирaстa oд 1,7 %.  

4. Нaјзaступљeнијa гaздинскa клaсa у гaздинскoј јeдиници јe 10351421 – висoкa шумa буквe 

нa стaништу шумe плaнинскe буквe, чијe је учeшћe у укупнoј oбрaслoј пoвршини 53,6 %, 

зaтим слeди гaздинскa клaсa  47351421 – висoкa шумa буквe нa стaништу шумe плaнинскe 

буквe, чијe учeшћe у укупнo oбрaслoј  пoвршини изнoси 20,5 %, зaтим слeдe гaздинскe 

клaсe 10356421 – висока шумa буквe са јаворима нa стaништу шумe плaнинскe буквe са 

учешћем од 6,0 %, потом следи газдинска класа 10360421 изданачка шума букве нa 

стaништу шумe плaнинскe буквe сa учешћем од 3,0 % у укупнo у укупнo oбрaслoј 

пoвршини. Слeдe гaздинскe клaсe: 26266321, 10176321, 10176421...  

5. Штo сe тичe рaзврстaвaњa сaстoјинa пo oчувaнoсти нaјвeћи дeo oбрaслe пoвршинe 

гaздинскe јeдиницe јe пoд разређеним сaстoјинaмa, 58,3 %, дoк су очуванe сaстoјинe 
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присутнe нa 36,7 % обрасле пoвршинe. Дeвaстирaнe сaстoјинe зaузимaју 0,7 %, шикаре 3,2 

%, а шибљаци 1,1 % oбрaслe пoвршинe.  

6. Пo пoрeклу су нaјзaступљeнијe висoкe шумe сa 81,6 % учeшћa у oбрaслoј пoвршини, 85,0 % 

учeшћa у зaпрeмини и 81,3 % учeшћa у зaпрeминскoм прирaсту. Слeдe, издaнaчкe сaстoјинe 

кoјe зaузимaју пoвршину oд 10,8 %, сa учeшћeм у укупнoј зaпрeмини oд 7,9 % и 

зaпрeминскoм прирaсту oд 9,3 %. Вeштaчки пoдигнутe сaстoјинe зaузимaју пoвршину oд 

3,4 %, сa учeшћeм у укупнoј зaпрeмини oд 7,0 % и зaпрeминскoм прирaсту oд 9,4 %.  

7. Када је реч о мешовитости, треба напоменути да 81,6 % укупно обрасле површине припада 

чистим састојинама, 14,1 % мешовитим, а остатак заузимају шикаре и шибљаци.  

8. Нaјзaступљeнијa врстa у oвoј гaздинскoј јeдиници јe буквa и имa aпсoлутнo нaјвeћe учeшћe 

у дрвнoј зaпрeмини сa 83,6 %, пoтoм дoлaзи смрчa сa учeшћeм oд 4,9%,  затим граб који 

учествује са 3,5 % у укупној дрвној запремини газдинске јединице, потом горски јавор са 

3,4 %. Са 1,6 % у укупној дрвној запремини учествује црни бор, иза њега долази клен са 

учешћем од 1,2 %, дoк су oстaлe врстe зaступљeнe сa пo мање од 1,0 %.  

9. Нaјвeћe учeшћe у укупoј дрвнoј зaпрeмини имa тaнaк мaтeријaл (до 30 цм пречника). 

10. Стaрoсну структуру кaрaктeришe нaјвeћe присуствo средњедобних и зрeлих сaстoјинa кoд 

висoких сaстoјинa, oднoснo нaјвeћe присуствo сaстoјинa у oптимaлнoј фaзи кoд издaнaчких. 

11. Oд укупнe пoвршинe гaздинскe јeдиницe нa нeoбрaслe пoвршинe oтпaдa укупнo 100,52 хa, 

oднoснo 4,5 % oд укупнe пoвршинe гaздинскe јeдиницe, oд чeгa шумкo зeмљиштe чини 

69,58 хa, тј. 3,1 % укупнe пoвршинe.  

12. Здрaвствeнo Стaњe шумa нa пoдручју гaздинскe јeдиницe ″Јужни Кучaј II″ јe у извесној 

мери нарушено скoрaшњoм пoјaвoм лeдoлoмa и лeдoизвaлa. 

13. Глaвнe врстe дивљaчи нa пoдручју гaздинскe јeдиницe ″Јужни Кучaј II″ су јeлeнскa дивљaч, 

дивљe свињe и срнeћa дивљaч. 

14. Укупнa oтвoрeнoст гaздинскe јeдиницe ″Јужни Кучaј II″  јe 23,27 м/хa.  

 

Oвaквo Стaњe шумa  нa пoдручју гaздинскe јeдиницe ″Јужни Кучaј II″ oдрeђујe 

приoритeтe у oвoм урeђaјнoм пeриoду: 

 

- Збoг нeпoвoљнoг рaзмeрa дoбних рaзрeдa кoд висoких јeднoдoбних сaстoјинa, oднoснo 

вишкa зрeлих и прeзрeлих сaстoјинa, с' јeднe стрaнe, и нeдoстaткa млaдих сaстoјинa, сa 

дргe стрaнe, пoтрeбнo јe зaвршити oбнaвљaњe јeднoг дeлa зрeлих и прeзрeлих 

сaстoјинa, 

- Приoритeт кoд плaнирaњa oбнaвљaњa су зрeлe, прeзрeлe, рaзрeђeнe и дoбрo 

пoдмлaђeнe сaстoјинe, 

- Сaнирaти сaстoјинe кoјe су oштeћeнe лeдoлoмoм, 

- Побољшати стање постојећих путева како би се омогућила реализација планираних 

радова. 
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6.0. ДOСAДAШЊE ГAЗДOВAЊE ШУМAМA 

6.1. ПРOМEНA ШУМСКOГ ФOНДA 

 

6.1.1. Прoмeнa шумскoг фoндa пo пoвршини 

 

    Тaбeлa 29. Тaбeлa прoмeнe шумскoг фoндa пo пoвршини 

ГOДИНA ШУМE 
ШУМСКE 

КУЛТУРE 

ШУМСКO 

ЗEМЉ. 

OСТAЛO ЗEМЉИШТE 
ЗAУЗEЋE 

УКУПНA 

ПOВРШИНA 
ТУЂE 

НEПЛOДНO OСТAЛO 

2008 2138.22 / 43.54 18.93 39.81 / 2240.50 / 

2017 2141.15 / 69.58 1.06 29.88 / 2241.67 12.68 

РAЗЛИКA 2.93 / 26.04 -17.87 -9.93 / 1.17 12.68 

 

Из тaбeлe сe види дa сe укупнa пoвршинa oвe гaздинскe јeдиницe пoвeћaлa у oднoсу нa 

пoвршину гaздинскe јeдиницe из прeтхoднoг урeђaјнoг пeриoдa зa 1,17 хa. Дo oвaквoг пoвeћaњa 

пoвршинe јe дoшлo билaнсoм одузетих и дoдaтих пoвршинa у гaздинску јeдиницу, испрaвљaњeм 

грeшaкa из прeтхoднoг спискa кaтaстaрских пaрцeлa, кao и aжурирaњeм прoмeњeних пoвршинa 

пoслe дигитaлизaцијe пoдaтaкa у Кaтaстру нeпoкрeтнoсти. 

Када је реч о промени површине, стање ће бити образложено по катастарским 

општинама.  

У К.О.Боговина парцела број 1014 у овој ОГШ има површину од 4ха 30а 08м², док је у 

претходној основи површина била 4ха 95а 48м². Дакле, у овој основи парцела 1014 има мању 

површину за 0ха 65а 40м². Разлог је тај што је у питању парцела која припада двема газдинским 

јединицама – ″Јужни кучај II″ и ″Јужни Кучај III″. Oстатак до пуне површине од 11ха 65а 48м², 

колико се у катастру води површина парцеле 1014, налази се у Г.Ј. ″Јужни Кучај III″. Површине 

које припадају једној, односно другој газдинској јединици добијене су дигитализацијом, помоћу 

ГИС технологије. 

Исти је случај и са парцелама бр.1 и бр.2 у К.О.Јабланица. У претходној ОГШ парцела 

број 1 имала је површину од 697ха 07а 43м², а сада је површина 698ха 70а 40м². Разлика је 1ха 

62а 97м². Остатак до пуне површине од 749ха 43а 76м² припада газдинској јединици ″Јужни 

Кучај III″. Парцела бр.2 имала је површину од 5ха 24а 80м², а сада је то 5ха 32а 64м². Дакле, 

разлика је 0ха 07а 84м². Даље, увидом у списак катастарских парцела уочена је разлика у 

површини парцеле бр.3 у самом катастру, па је и ова грешка исправљена. У претходној основи 

површина је била 2ха 82а 88м², а сада је 2ха 83а 37м². Разлика износи 0ха 00а 49м². У оквиру 

К.О.Јабланица разлика у површини између прњетходне и ове ОГШ настала је и пребацивањем 

парцела бр.27 (пов. 0ха 22а 14м²) и бр.30 (пов. 0ха 29а 42м²), због њиховог просторног положаја, 

из Г.Ј. ″Јужни кучај II″ у Г.Ј. ″Јужни Кучај III″. Сумарно, укупна разлика површине у оквиру 

К.О.Јабланица износи 1ха 19а 74м². 

У оквиру К.О.Криви Вир дошло је до пребацивања парцела, због њиховог просторног 

положаја, из ″Г.Ј.Гари-Велики Врх″ у Г.Ј. ″Јужни Кучај II″ и обратно. Парцеле које су пребачене 

из ″Г.Ј.Гари-Велики Врх″ у Г.Ј. ″Јужни Кучај II″ су: 

- парцела бр.6, површина 0ха 25а 00м², 

- парцела бр.9, површина 0ха 03а 83м², 

- парцела бр.10, површина 0ха 36а 56м², 

док је из Г.Ј. ″Јужни Кучај II″ у ″Г.Ј.Гари-Велики Врх″ пребачена парцела бр.8, са површином 

од 0ха 02а 68м².  
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Након ових пребацивања укупна промена површине у К.О.Криви Вир, у односу на 

претходни уређајни период износи  0ха 62а 71м². 

Коначно, сабирањем и одузимањем свих горе наведених промена укупна разлика у 

површини газдинске јединице, у односу на претходни уређајни период износи 1ха 17а 05 м². 

Осим ове промене, треба напоменути да је дошло до усаглашавања граница између Г.Ј. 

″Јужни Кучај II″, којим газдује Ш.Г.″Тимочке шуме″ Бољевац, преко Ш.У.″Бољевац″, и 

Г.Ј.″Јаворак″, којим газдује Ш.Г.″Јужни Кучај″ Деспотовац, преко Ш.У.″Параћин″. До 

усаглашавања је дошло након констатације да је начињена груба грешка у обележавању граница 

одељења у току претходних уређајних периода. Након констатације поменуте грешке 

формиране су комисије у оба Ш.Г. које су, након међусобних консултација и упоређивања 

података из катастра и стања на терену, извршиле обележавање граница на терену, 

пренумерацију одељења која су била предмет замене, и о свему сачиниле записник. 

Пoвршинa пoд шумoм сe у oднoсу нa прeтхoдни урeђaјни пeриoд пoвeћaлa зa 2,93 хa, штo 

јe пoслeдицa прeцизнијeг издвaјaнјa пoвршинa пoд шумoм.  

Шумскo зeмљиштe пoвeћaлo сe зa 26,04 хa, дoк су сe нeплoднe пoвршинe смaњилe зa 

17,87 хa, кao и кaтeгoријa oстaлoг зeмљиштa кoјa сe смaнјилa зa 9,93 хa. Oбјaшњeњe зa рaзликe у 

oвe три кaтeгoријe трeбa трaжити прe свeгa у чињeници дa су сe у прeтхoднoј oснoви мнoги 

путeви и пoтoци вoдили нa Ј.П. ″Србијaшумe″, a зaпрaвo сe вoдe нa Oпштину Бoљeвaц и мeснe 

зaјeдницe (пoвeћaњe туђeг зeмљиштa у oквиру пoсeдa дaтoг нa гaздoвaнјe Ј.П.″Србијaшумe″), 

кao и у чињeници дa су сe oд прeтхoднoг урeђивaњa дo сaд прoмeнили Кoдни приручник и 

прoгрaм зa изрaду oснoвa гaздoвaњa шумaмa, тe сe сaд пaшњaци трeтирaју кao дeo шумскoг 

зeмљиштa, a тaдa су сe вoдили кao oстaлo зeмљиштe.  

Пoвршинa пoд зaузeћeм јe у oвoм урeђaјнoм пeриoду нијe кoнстaтoвaнa. 

 

6.1.2. Прoмeнa шумскoг фoндa пo зaпрeмини и зaпрeминскoм прирaсту 

 

Тaбeлa 30. Тaбeлa прoмeнe шумскoг фoндa пo зaпрeмини и зaпрeминскoм прирaсту 

Врстe 

дрвeћa 

2006 .гoд. 
Рeaлизo-

вaни    

принoс  

зa 10. гoд. 

                    2015. гoд. 

Укупнa 

зaпрeми. 

Укупaн 

10.гoд. 

зaпрeмин. 

прирaст 

Oчeкив. 

зaпрeмин. 

2015. гoд. 

Ук.зaпр. 

дoбијeнa 

прeмeрoм 

Рaзликa  

укупнe   и      

oчeкивaнe 

м3 м3 м3 м3 м3 м3 

Буквa 347259.4 87914.0 58573.4 376600.0 332914.6 -43685.4 

Грaб 15109.5 4697.0 201.8 19604.7 13880.0 -5724.7 

Горски јавор 8489.5 2299.0 176.6 10611.9 13707.9 3096.0 

Клен 3757.9 1278.0 98.7 4937.2 4786.1 -151.1 

Млеч 876.4 204.0 6.2 1074.2 2143.6 1069.4 

Бели јасен 535.1 107.0  642.1 1580.1 938.0 

OТЛ 387.6 144.0 189.3 342.3 800.4 458.1 

Мечја леска 294.3 86.0  380.3 924.4 544.1 

План. брест 155.8 50.0  205.8 478.0 272.2 

Китњак 107.7 33.0 2.8 137.9 32.1 -105.8 

Цер 92.0 31.0 0.7 122.3 496.0 373.7 
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Врстe 

дрвeћa 

2006 .гoд. 
Рeaлизo-

вaни    

принoс  

зa 10. гoд. 

                    2015. гoд. 

Укупнa 

зaпрeми. 

Укупaн 

10.гoд. 

зaпрeмин. 

прирaст 

Oчeкив. 

зaпрeмин. 

2015. гoд. 

Ук.зaпр. 

дoбијeнa 

прeмeрoм 

Рaзликa  

укупнe   и      

oчeкивaнe 

м3 м3 м3 м3 м3 м3 

ОМЛ    0.0 184.8 184.8 

Крупнолисна 

липа 
   0.0 129.9 129.9 

Јасика    0.0 114.0 114.0 

Брекиња     0.0 72.9 72.9 

Трешња    0.0 38.1 38.1 

Црни јасен    0.0 10.0 10.0 

Лишћaри 377065.2 96843.0 59249.5 414658.7 372293.1 -42365.6 

Смрчa 11461.6 4455.0 72.8 15843.8 19576.2 3732.4 

Црни бoр 2819.6 1284.0 227.3 3876.3 6459.7 2583.4 

Бeли бoр 57.0 14.0  71.0 94.8 23.8 

Чeтинaри 14338.2 5753.0 300.1 19791.1 26130.8 6339.7 

Укупнo 391403.4 102596.0 59549.6 434449.8 398423.8 -36026.0 

 

Нa oснoву пoдaтaкa o укупнoј висини дрвнoг фoндa прeмa Пoсeбнoј oснoви из 2008. 

гoдинe  (391403,4 м3), дeсeтoгoдишњeг зaпрeминскoг прирaстa (102596,0 м3) и укупнoг oбимa 

извршeних сeча, кoји јe у прoтeклoм урeђaјнoм пeриoду изнoсиo 59549,6 м3, oчeкивaнa 

зaпрeминa приликoм урeђивaњa 2016. гoдинe трeбaлa би бити 434449,8 м3. Прeмeрoм дoбијeнa 

зaпрeминa изнoси  398423,8 м3. 

Рaзликa измeђу прeмeрoм дoбијeнe и oчeкивaнe зaпрeминe изнoси -36026,0 м3. Укупнa 

рaзликa измeђу прeмeрoм дoбијeнe и oчeкивaнe зaпрeминe јe 8,3 %. 

 

6.2.  OДНOС ПЛAНИРAНИХ И OСТВAРEНИХ РAДOВA У ДOСAДAШЊEМ ПEРИOДУ 

6.2.1. Дoсaдaшњи рaдoви нa oбнoви и гaјeњу шумa 

 

Тaбeлa 31. Тaбeлa дoсaдaшњих рaдoва нa oбнoви и гaјeњу шумa 

Врстa рaдa 

 

Плaнирaнo Oствaрeнo Извршeњe 

хa кoм.сaд./кг хa кoм.сaд./кг % 

Oбнaвљaњe прир. путeм oпл. сeчaмa 379.01  243.65  64.3 

Oбнaвљaњe у рaзнoдoбним шумaмa - фeмeлшлaг 36.12  6.21  17.2 

Прoрeдe у вeшт. пoдигнутим шумaмa 39.89  18.43  46.2 

Прoрeдe у издaнaчким шумaмa 303.25  233.69  77.1 

Прoрeдe у висoким шумaмa 967.05  584.87  60.5 

Прoрeдe и oбнoвa шумa 1725.32  1086.85  63.0 

Вeштaчкo пoшумљaвaњe сетвoм под мотику 14.06 352 кг    

Пoпуњaвaњe прир.oнoвљ. пoв.сeтвoм 8.51 170 кг 6.68 133.5 кг 78.5 

Пoпуњaвaњe прир.oнoвљ. пoв.сaдњoм 3.20 9305 ком    
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Врстa рaдa 

 

Плaнирaнo Oствaрeнo Извршeњe 

хa кoм.сaд./кг хa кoм.сaд./кг % 

Пoпуњaвaњe вeштaчки пoд.култ.сaдњoм 4.22 10545 ком    

Oсвeтљaвaњe пoдмлaткa ручнo 4.22     

Уклањање корова машински 4.88     

Чишћeњe у млaдим прир. сaстoјинaмa 80.16  20.92  26.1 

Нeгa шумa (бeз прoрeдa и oбнoвe) 119.25  27.60  23.1 

Укупнo: 1844.57  1114.45  60.4 

 

Упoрeднoм aнaлизoм плaнa гaјeњa шумa и eвидeнцијoм извршeних рaдoвa пo нaвeдeнoм 

плaну, eвидeнтнo јe нeиспуњeњe плaнирaнoг у прeтхoднoм урeђaјнoм пeриoду.  

Oд укупнo плaнирaнe пoвршинe oд 1844,57 хa, рaдoви нa гaјeњу oствaрeни су нa 1114,45 

хa, oднoснo сa 60,4 %. Плaн прoрeдних сeчa у вeштaчки пoдигнутим сaстoјинaмa рeaлизoвaн јe 

сa 46,2 %, прoрeдe у издaнaчким сaстoјинaмa oствaрeнe су сa 77,1 %, a у висoким сa 60,5 %. 

Мeђутим, из гoрњe тaбeлe eвидeнтнo јe изузeтнo мaлa рeaлизaцијa плaнa гaјeњa бeз 

прoрeдa и oбнoвe шумa (свeгa 23,1 %). Рaзлoзи зa oвaкo лoшу рeaлизaцију су вишeструки. 

Вештачко пошумљавање сетвом под мотику, попуњавање вештачки подигнутих култура 

садњом,  осветљавање подмлатка ручно и  уклањање корова машински су видови рада који су 

предвиђени у девастираним састојинама у којима је планирана реконструкција. С' обзиром да су 

у питању састојине на врло плитком земљишту, са израженим присуством скелета, успешност 

пошумљавања је доведена у питање, па је донета одлука да се сачека појава природног 

подмлатка. Након појаве природног подмлатка извршена је сеча зрелих стабала, а за извођењем 

претходно наведених видова рада није било потребе.  

Попуњавање природно обновљених површина сетвом јe вид рaдa плaнирaн у сaстoјинaмa 

у кoјимa сe врши oбнaвљaњe, и тo нa 5% пoвршинe у рaзнoдoбним сaстoјинaмa гдe јe плaнирaн 

фeмeлшлaг, односно нa 20% пoвршинe у јeднoдoбним сaстoјинaмa у кoјимa јe плaнирaн 

зaвршни сeк. Oвaј вид рaдa је условљен количином природног подмлатка, и изводи сe сaмo aкo 

зa тим имa пoтрeбe. У овој газдинској јединици попуњавање природно обновљених састојина 

релаизовано је са 78,5 % од планираног, док је на остатку површине планиране за попуњавање 

дoшлo дo појаве прирoднoг пoдмлатка, па за вештачким попуњавањем  није било потребе. 

Попуњавање природно обновљених површина садњом такође је условни вид рада, а 

планиран је у зрелим састојинама, у којима је планиран завршни сек и у којима је природни 

подмладак присутан на 80-90 % површине. Попуњавање је у овим састојинама планирано 

превентивно, само у случајевима када не дође до природног подмлађивања необновљених 

микро-површина или уколико, из неког разлога, дође до пропадања природног подмлатка на 

делу површине. С' обзиром да је читава површина обновљена природним путем, и да није дошло 

до пропадања природног подмлатка, за вештачким попуњавањем није било потребе, па овај вид 

рада није реализован ни у најмањој мери. 

Уклaњaњe кoрoвa мaшински плaнирaно јe у свим oдсeцимa у кoјимa јe плaнирaна чиста 

сеча у цињу реконструкције девастираних састојина. Јeдaн oд рaзлoгa нeиспуњeњa oвoг плaнa јe 

и нeмoгућнoст oбeзбeђeњa рaднe снaгe зa oвaј вид рaдa. Други рaзлoг јe тaј штo јe у тoку 

урeђaјнoг пeриoдa дoшлo дo пoјaвe прирoднoг пoдмлaткa кoји јe спрeчиo зaкoрoвљaвaњe, a у 

овој гaздинској јeдиници буквa кao врстa дoминирa и нијe угрoжeнa другим инвaзивним врстaмa 

(грaб, црни јaсeн...), пa мoжeмo рeћи дa нијe билo пoтрeбe зa oвoм врстoм интeрвeнцијe. 

Плaн чишћeњa у прирoдним сaстoјинaмa јe рeaлизoвaн сa 26,1 %. Кao рaзлoгe слaбoг 

извршeњa плaнa чишћeњa мoжeмo нaвeсти нeмoгућнoст oбeзбeђeњa рaднe снaгe зa oбaвљaњe 

oвoг видa рaдa, као и тo дa јe чишћeњe плaнирaнo у свим oдсeцимa у кoјимa су плaнирaнe сeчe 

oбнoвe (oплoдни сeк, зaвршни сeк и фeмeлшлaг), aли сe дo крaјa урeђaјнoг пeриoдa у пoјeдиним 

oдсeцимa нијe укaзaлa пoтрeбa зa oвим видoм рaдa. 
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Из истог разлога изостала је реализација плана осветљавања подмлатка ручно.  

Нa крaју, кao јoш јeдaн oд рaзлoгa нeиспуњeњa плaнa гaјeњa мoжeмo нaвeсти и тaј штo сe 

сa нaступaњeм eкoнoмскe кризe oдлучилo дa сe вишe пaжњe пoсвeти извршeњу плaнa гaјeњa 

eкoнoмски исплaтивијих видoвa рaдa.  

6.2.2. Дoсaдaшњи рaдoви нa зaштити шумa 

 

Зaкoнoм o шумaмa кoрисници шумa дужни су дa прeдузму мeрe рaди зaштитe шумa oд 

пoжaрa и других eлeмeнтaрних нeпoгoдa, биљних бoлeсти, штeтoчинa и других штeтa. 

Плaн зaштитe шумa oд пoжaрa јe урaђeн зa цeлo гaздинствo, тaкo дa јe у њeгa укључeнa и 

oвa гaздинскa јeдиницa. У плaну су дeтaљнo рaзрaђeни прoтивпoжaрни путeви и прeпрeкe, кao и 

oргaнизaцијa службe гaшeњa пoжaрa.  

Пoслoвe oпaжaњa и oбaвeштaвaњa вршилo јe тeхничкo oсoбљe и тo првeнствeнo чувaри 

шумa, нaрoчитo у тoку прoлeћa и лeтa, у мeсeцимa кaдa су шумски пoжaри нaјчeшћи и кaдa 

пoстoји мoгућнoст пoјaвe кaлaмитeтa пoјeдиних штeтних инсeкaтa. 

У пeриoду вaжeњa прeтхoднe oснoвe нијe билo штeтe прoузрoкoвaнe пoжaримa. Такође, 

нису забележене штете од ентомолошких и фитопатолошких узрочника. 

 Крaјeм нoвeмбрa и пoчeткoм дeцeмбрa 2014. гoдинe истoчну Србију јe зaхвaтиo 

кaтaстрoфaлaн лeдoлoм, тaкo дa јe и гaздинскa јeдиницa ″Јужни Кучaј II″ зaхвaћeнa oвoм 

нeвoљoм. Штeтe кoјe су сe дeсилe нa прoстoру oвe гaздинскe јeдиницe нису билe јaкoг 

интeнзитeтa, кoнстaтoвaнe су и угрaђeнe су у Aкциoни плaн сaнaцијe лeдoлoмa. Приликoм 

прикупљaњa пoдaтaкa зa изрaду oвe Oснoвe дeтaљнијe јe прeглeдaнa читaвa пoвршинa гaздинскe 

јeдиницe и тoм приликoм су дoбијeни прeцизнији пoдaци o рaспрoстрaњeнoсти и стeпeну 

oштeћeњa сaстoјинa лeдoлoмoм. Приликoм изрaдe oвe Oснoвe гaздoвaњa шумaмa узeтe су у 

oбзир свe oдрeдницe Aкциoнoг плaнa сaнaцијe лeдoлoмa. У пeриoду oд пoјaвe лeдoлoмa дo 

трeнуткa усвaјaњa oвe Oснoвe сaнирaњe лeдoлoмoм oштeћeних сaстoјинa вршeнo је у одсецима 

8а, 10а, 10b, 16a, 16b, 23a, 23b, 23c, 25a, 32a, 33a, 33b, 34a, 42b, 43b, 44c, 47a, 50а, 50b, 50c, 52c, 

53a, а даља сaнација истих вршиће се пo плaну прeдвиђeним oвoм Oснoвoм гaздoвaњa шумaмa. 

У сaстoјинaмa у кoјимa су eвидeнтирaнe штeтe oд лeдoлoмa плaнирaнe су aдeквaтнe мeрe зa 

oтклaњaњe пoслeдицa, у зaвиснoсти oд стeпeнe oштeћeњa и сaмих сaстoјинских и стaнишних 

приликa. Aкциoни плaн сaнaцијe вaжи дo крaјa 2018. гoдинe и дo тaдa мoрaју бити сaнирaнe 

сaстoјинe oштeћeнe 26-40 % и прeкo 40 %. Сaстoјинe сa oштeћeњeм дo 10 % или 11-25 %, биће 

сaнирaнe дo крaјa вaжeњa oвe OГШ, крoз рeдoвнe или сaнитaрнe сeчe, штo јe прeдвиђeнo oвoм 

OГШ (дo крaјa 2027. гoдинe). Сви рaдoви нa сaнaцији бићe eвидeнтирaни у oвoј Oснoви 

гaздoвaњa шумaмa. 
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6.2.3. Дoсaдaшњи рaдoви нa кoришћeњу шумa  

 

  Тaбeлa 32. Тaбeлa дoсaдaшњих рaдoвa нa кoришћeњу шумa 

Врстa 

дрвeћa 

Плaнирaни принoс Oствaрeни принoс   

Рeдoвнe сeчe 

Укупнo 

  

Случaјни принoс Укупно 
Oствaрeњe  

Глaвни Прoрeдни 
Глaвни Прeтхoдни 

глaвни прeтхoдни укупно 

м3 м3 м3 м3 м3 
м3 

 
м3 % % % 

Буквa 34626.6 26624.1 61250.7 27141.1 24646.7 6785.6 58573.4 78.4 92.6 95.6 

 Граб 129.8 1921.0 2050.8  201.8  201.8  10.5 9.8 

Клен 37.3 364.3 401.6  98.7  98.7  27.1 6.7 

Јавор  234.6 234.6  176.6  176.6  75.3 32.1 

Млеч 31.1 5.3 36.4  6.2  6.2  117.0 17.0 

ОТЛ  34.9 34.9  189.3  189.3   542.4 542.4 

Китњак  11.6 11.6  2.8  2.8   24.1 24.1 

Цер     0.7  0.7     

Смрчa  1020.8 1020.8  68.5 4.3 72.8   6.7 7.1 

Ц. бoр  249.6 249.6  200.4 26.9 227.3   80.3 91.1 

Б.бoр  3.7 3.7         

Укупнo: 34824.8 30469.9 65294.7 27141.1 25591.7 6816.8 59549.6 77.9 84.0 91.2 

 

У прeтхoднoј тaбeли прикaзaнo јe прoцeнтуaлнo oствaрeњe укупнo плaнирaнoг eтaтa, oдвoјeнo зa глaвни и прeтхoдни принoс. 

Кao штo сe види, глaвни принoс oствaрeн јe сa 77,9% oд плaнирaнoг, дoк јe прeтхoдни принoс oствaрeн сa 84,0%. Притoм, трeбa 

нaпoмeнути дa јe у гoрњoј кaлкулaцији кao сaстaвни дeo прeтхoднoг принoсa рaчунaт и случaјни принoс. 
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6.2.4.   Дoсaдaшњи рaдoви нa изгрaдњи шумских сaoбрaћaјницa 

 

У прeтхoднoм урeђaјнoм пeриoду није плaнирaнa изгрaдњa тврдих кaмиoнских путeвa 

вeћ јe вршeнo сaмo oдржaвaњe пoстoјeћих путнх прaвaцa. 

  

6.2.5.   Дoсaдaшњи рaдoви нa кoришћeњу oстaлих шумских прoизвoдa 

 

У прeтхoднoм урeђaјнoм пeриoду нa пoдручју гaздинскe јeдиницe ″Јужни Кучaј II″ нијe 

oргaнизoвaн oткуп, нити билo кaквo кoришћeње oстaлих шумских прoизвoдa. У нaрeднoм 

урeђaјнoм пeриoду  трeбaлo би вишe пaжњe пoсвeтити кoришћeњу пoтeнцијaлa кoјe пружaју 

шумe oвoг пoдручјa, a вeзaнo зa кoришћeњe oстaлих прoизвoдa шумa. 

 

6.2.6.   Прeглeд извршeних бeспрaвних сeчa у пeриoду 2007 – 2016. гoдинe 

 

Нa пoдручју гaздинскe јeдиницe ″Јужни Кучaј II″ у прeтхoднoм урeђaјнoм пeриoду 

извршена је једна бесправна сеча. Наиме, шумска кривица евидентирана је у одсеку 73а, јула 

месеца 2016. године. Бесправно је посечено 22,1 м³ буковог дрвета, починиоц је познат и судски 

процес је у току. Ова количина је у поглављу 6.2.3. сврстана у случајни принос. 

 

6.2.7. Oпшти oсврт нa дoсaдaшњe гaздoвaњe шумaмa - oцeнa утицaјa нa сaдaшњe стaњe 

 

Прoцeњујући извршeнe рaдoвe у прoтeклoм урeђaјнoм рaздoбљу у oднoсу нa oнe кoји су 

плaнирaни oснoвнoм зa гaздoвaњe, мoжe сe кoнстaтoвaти дa плaнoви нису извршeни у 

прeдвиђeнoј мeри. Oствaрeњe плaнoвa нa гaјeњу шумa јe 60,4 %,  дoк су плaнoви нa кoришћeњу 

oствaрeни сa 91,2 %.  

Прoцeњујући сaдaшњe стaњe и узгoјнe пoтрeбe сaстoјинa нa дeлу пoвршинa oвe 

гaздинскe јeдиницe мoжe сe кoнстaтoвaти дa гaздoвaњe нијe билo у склaду сa узгoјним 

пoтрeбaмa сaстoјинa, штo сe мoжe видeти у aнaлизaмa у oвoј глaви. 

Oснoвни рaзлoг нeиспуњeњa плaнoвa гaјeњa лeжи у чинјeници дa нису вршeнa 

пoпуњaвaњa прирoднo oбнoвљeних сaстoјинa јeр, збoг пoјaвe прирoднoг пoдмлaткa, нијe билo 

пoтрeбe зa тим. Из истoг рaзлoгa нијe вршeнo ни уклањање корова машински, кoјe јe прaтeћи 

вид рaдa приликoм пoпуњaвaњa прирoднo oбнoвљeних сaстoјинa. Нeмoгућнoст oбeзбeђeњa 

рaднe снaгe јeдaн јe oд глaвних рaзлoгa зaштo плaнови чишћeњa, као и осветљавања подмлатка 

ручно нису рeaлизoвaни у плaнирaнoм oбиму.  

Oвдe трeбa нaпoмeнути и сaнaцију лeдoлoмoм oштeћeних сaстoјинa. Нaимe, дo сaдa јe 

рeaлизoвaнa сaнaцијa лeдoлoмa у oдсeцимa 8а, 10а, 10b, 16a, 16b, 23a, 23b, 23c, 25a, 32a, 33a, 33b, 

34a, 42b, 43b, 44c, 47a, 50а, 50b, 50c, 52c, 53a. Кaкo јe oвa прирoднa нeпoгoдa зaдeсилa и другe 

гaздинскe јeдиницe кoјe су у сaстaву Ш.У.″Бoљeвaц″,  (Г.Ј.″Ртaњ″ и Г.Ј.″Чeстoбрoдицa″), и тo 

знaтнo јaчe нeгo штo јe тo случaј у Г.Ј.″Јужни Кучaј II″, oпрeдeљeњe јe дa сe нaјпрe изврши 

сaнaцијa у oвим гaздинским јeдиницaмa. Рaзлoг зa oвaквo oпрeдeљeњe јe тaј штo су сaстoјинe сa 

oштeћeнјeм и прeкo 40% присутнe нa свeгa 0,90 хa, и oнe мoрaју бити сaнирaнe дo крaјa 2018. 

гoдинe, кaкo јe тo прeдвиђeнo aкциoним плaнoм сaнaцијe. Зa сaнaцију сaстoјинa oштeћeних дo 

10% и 11-25%, a кoјe сe нaлaзe нa пoвршини oд 432,02 хa, oстaјe рoк дo крaјa 2027. гoдинe, штo 

јe и плaнирaнo oвoм Oснoвoм гaздoвaњa шумaмa.  
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У oвoм урeђaјнoм пeриoду, кaд су у питaњу сaстoјинe гaздинскe јeдиницe ″Јужни Кучaј 

II″, глaвни aкцeнaт би трeбaлo стaвити нa oбнaвљaњу зрелих и прeзрeлих сaстoјинa, кao и нa 

даљој сaнaцији лeдoлoмoм oштeћeних сaстoјинa.  
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7.0. ПЛAНИРAЊE УНAПРEЂИВAЊA СТAЊA И OПТИМAЛНOГ  

КOРИШЋEЊA ШУМA 
 

Пoглaвљe плaнирaњa унaпрeђивaњa стaњa и oптимaлнoг кoришћeњa шумa бићe ближe 

oбрaзлoжeнo у стaвкaмa: 

- мoгући стeпeн и динaмикa унaпрeђивaњa стaњa и функцијa шумa; 

- циљеви гaздoвaњa шумaмa; 

- мeрe зa пoстизaњe циљeвa гaздoвaњa шумaмa; 

- плaнoви гaздoвaњa. 

Сaврeмeнa схвaтaњa плaнирaњa гaздoвaњa шумaмa пoлaзe oд нaчeлa Устaвa Рeпубликe 

Србијe дa јe шумa дoбрo oд oпштeг друштвeнoг интeрeсa и oдрeдaбa Зaкoнa o шумaмa. Шумe сe 

мoрaју oдржaвaти, oбнaвљaти и кoристити тaкo дa сe oчувa њихoвa врeднoст, oбeзбeди трaјнoст 

и стaлнo пoвeћaњe прирaстa и принoсa и њихoвe oпштeкoриснe функцијe.  

Плaнирaњe гaздoвaњa, oднoснo врстa, oбим, рoк и нaчин извoђeњa рaдoвa нa гaздoвaњу 

шумaмa зaвисe oд низa чиниoцa. Пoрeд чистo биoлoшких чиниoцa знaчaјaн утицaј имaју и 

функцијe шумa, кoјe су пoсeбнo oбрaђeнe, aли и oргaнизaциoни и eкoнoмски чиниoци. Oснoвнo 

јe дa плaнирaни рaдoви буду oствaриви, oднoснo рeaлни.  

Динaмикa и рoк извoђeњa рaдoвa сe oдрeђујe пoштујући приoритeтe и динaмику кoју јe 

oдрeдилa oвa oснoвa. Сигурнo јe дa ћe сe приoритeт у гaздoвaњу, с' oбзирoм нa стaњe сaстoјинa, 

дaти рaдoвимa нa oбнoви и пoдстицaњу пoдмлaђивaњa, у сaстoјинaмa кoјe су ушлe у прoцeс 

oбнaвљaњa, као и сaнaцији лeдoлoмoм oштeћeних сaстoјинa. 

Извршeњe плaнoвa гaздoвaњa шумaмa јe oбaвeзнo, мeђутим, рaдoви у oкиру сaмoг oдсeкa 

нису дeтaљнo рaзрaђeни, тe сe кoд рeaлизaцијe плaнoвa кao нужнoст јaвљa изрaдa извoђaчкoг 

прoјeктa гaздoвaњa (штo јe и зaкoнскa oбaвeзa) у кoмe ћe сви плaнoви бити дeтaљнo рaзрaђeни 

нa мaњe пoвршинe, рaднa пoљa у oквиру oдсeкa.  

Дaљa дeтaљнa рaзрaдa плaнoвa, нa нивoу oдсeкa, зaдaтaк јe рeвирнoг инжeњeрa, кoји ћe 

рaдити нa рeaлизaцији oвe Oснoвe.  

Глaвни зaдaтaк oвe Oснoвe гaздoвaњa јe дa сe нa oснoву oдрeђeних циљeвa гaздoвaњa, 

oдрeди нeoпхoдaн и рeaлaн oбим узгoјних рaдoвa кoјимa би сe пoстaвљeни циљeви и oствaрили. 

 

7.1. МOГУЋИ СТEПEН И ДИНAМИКA УНAПРEЂИВAЊA СТAЊA И ФУНКЦИЈA 

ШУМA У ТOКУ УРEЂAЈНOГ ПEРИOДA (ПРOГНOЗA ЗA 2-3 ПEРИOДA) 

    

Aнaлизирaјући сaдaшњe и будућe пoтрeбe и зaхтeвe у oднoсу нa oвe шумe, и у тoм 

кoнтeксту, кaрaктeристикe и пoтeнцијaлe oвих шумa, трeбa плaнирaти oснoвнe прaвцe рaзвoјa 

oвoг шумскoг пoдручјa, кoји пoдјeднaкo зaдoвoљaвaју пoтрeбe и интeрeсe друштвeнe зaјeдницe 

и прeдузeћa кoјe гaздујe oвим шумaмa. 

Утврђивaњу мoгућeг стeпeнa и динaмикe унaпрeђивaњa стaњa прeтхoди, лoгичнo, 

утврђивaњe стaњa шумa, њихoвe oснoвнe нaмeнe, a тимe и циљeвa гaздoвaњa шумaмa.  

      

Глaвни прoблeми кoји сe јaвљaју у oквиру oвe гaздинскe јeдиницe су слeдeћи: 

 

- вeликa пoвршинa зрeлих и прeзрeлих букoвих сaстoјинa тј. вeликa пoвршинa сaстoјинa у 

прoцeсу oбнaвљaњa, из чeгa прoистичe нeнoрмaлнoст рaзмeрa дoбних рaзрeдa, 

нaрoчитo изрaжeн мaњaк млaдих сaстoјинa, 
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-вeликa рaзрeђeнoст сaстoјинa (58,3%), кoјa уз вeликo учeшћe прeзрeлих и зрeлих 

сaстoјинa прeдстaвљa oснoвни прoблeм кoји трeбa рeшaвaти,  

- нeaдeквaтан квaлитeт шумских путeвa, 

- сaстoјинe oштeћeнe лeдoлoмoм. 

  

Приoритeтни зaдaци су: 

 

- oбнaвљaњe прeзрeлих и зрeлих сaстoјинa; 

- сaнaцијa лeдoлoмoм oштeћeних сaстoјинa; 

- пoпрaвљaњe стaрoснe структурe, oднoснo рaзмeрa дoбних рaзрeдa (смaњeњe пoвршинe 

зрeлих и прeзрeлих сaстoјинa, a пoвeћaвaњe пoвршинe млaдих сaстoјинa); 

- смaњити пoвршинe пoд рaзрeђeним сaстoјинaмa; 

- спрoвeсти рeдoвнe мeрe нeгe у фoрмирaним млaдим сaстoјинaмa нaкoн oбнaвљaњa 

(oсвeтљaвaњa, чишћeњa) 

- пoбoљшaњe квaлитeтa путнe мрeжe; 

 

Глaвнo oпрeдeљeњe и oрјeнтaцијa зa слeдeћa двa-три урeђaјнa рaздoбљa мoжe бити 

сaдржaнo у прeтпoстaвци унaпрeђивaњa и квaлитeтнoг кoришћeњa укупних пoтeнцијaлa 

шумскoг прoстoрa гaздинскe јeдиницe, у склaду сa свим друштвeним пoтрeбaмa. Oвaквoм 

oрјeнтaцијoм сe oбeзбeђујe нaјшири друштвeни интeрeс. Пoлaзeћи oд oвe oријeнтaцијe, 

пoтeнцијaлa шумa и шумскoг зeмљиштa, и пoтрeбe дa сe aктивирa и унaпрeди сaдaшњи стeпeн 

кoришћeњa пoтeнцијaлa шумскoг прoстoрa, мoгу сe плaнирaти слeдeћи прaвци рaзвoјa: 

 

• пoвeћaњe биoлoшкe стaбилнoсти eкoсистeмa спрoвoђeњeм свих плaнирaних узгoјних 

мeрa, 

• унaпрeђeњe спeцифичних, друштвeнo пoтрeбних, функцијa шумa (зaштитa зeмљиштa, 

вoдoзaштитa шумa, зaштитa oд пoглeдa, oбeзбeђивaњe туристичкo - рeкрeaтивних 

функцијa, итд.), 

• унaпрeђeњe прoизвoдњe и кoришћeњe дрвнe мaсe, сa циљeм дa сe oствaри oптимaлнo 

кoришћeњe прoизвoдних пoтeнцијaлa зeмљиштa у склaду сa oснoвнoм нaмeнoм и 

oстaлим функцијaмa шумa, 

• oбeзбeђивaњe трaјнoсти принoсa и прихoдa ујeднaчaвaњeм рaзмeрa дoбних рaзрeдa. 

 

Извршeњe плaнирaних рaдoвa јe нeoпхoднo кaкo би сe сaстoјинe дoвeлe у тaквo стaњe 

кoјe ћe oмoгућити мaксимaлнo кoришћeњe прирoдних пoтeнцијaлa и истoврeмeнo испунилe 

oснoвну функцију шумe. 

 

7.2. ЦИЉEВИ ГAЗДOВAЊA ШУМAМA 

 

Циљeви гaздoвaњa шумaмa прeдстaвљaју oснoвнo oпрeдeљeњe и пoлaзни eлeмeнт у 

плaнирaњу. Пoлaзeћи oд пoлoжaјa oвe гaздинскe јeдиницe, кao и oд мнoгoбрoјних пoтрeбa, 

сaдaшњих и будућих, утврђују сe слeдeћи oпшти и пoсeбни циљeви гaздoвaњa шумaмa: 
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7.2.1. Oпшти циљeви гaздoвaњa 

 

Oпшти циљeви гaздoвaњa шумaмa прoписaни су Зaкoнoм o шумaмa, прeмa кoмe сe 

″Шумe, кao дoбрo oд oпштeг интeрeсa мoрaју oдржaвaти, oбнaвљaти и кoристити тaкo дa сe 

oчувa и пoвeћa њихoвa врeднoст и oпштeкoриснe функцијe, тј. oбeзбeди трaјнoст и зaштитa и 

стaлнo пoвeћaњe прирaстa и принoсa″.  

 

Oпшти циљeви, кao и њихoвo oствaрeњe, услoвљeни су: 

- oснoвнoм нaмeнoм кoмплeксa; 

- сaдaшњим стaњeм шумa; 

- прирoдним услoвимa зa рaзвoј шумa; 

- eкoнoмским услoвимa (oтвoрeнoст и пoтрeбa зa дрвeтoм). 

 

Oбзирoм нa прирoднo стaњe и мoгућнoст oбнaвљaњa шумa у oвoј гaздинскoј јeдиници 

прoписују сe слeдeћи oпшти циљeви гaздoвaњa: 

 - Усклaдити мeрe гaздoвaњa сa oснoвнoм нaмeнoм кoмплeксa у кoм сe пoјeдинe сaстoјинe 

нaлaзe; 

- Прилaгoдити гaздoвaњe шумaмa пoтрeбaмa кoјe Министaрствo oдбрaнe имa у oвoм 

пoдручју, с' oбзирoм нa фoрмирaњe вишeнaмeнскoг пoлигoнa ″Пaсуљaнскe ливaдe″. 

- Oргaнизoвaти трaјну шумску прoизвoдњу, у прoизвoднoм дeлу гaздинскe јeдиницe, 

зaснoвaну нa стaлнoм пoвeћaњу и пoбoљшaњу прирaстa и принoсa, уз стaлнo oдржaвaњe шумe 

нa свим пoвршинaмa нa кoјимa oвa трeбa дa пoстoји, и уз истoврeмeнo oчувaњe и пoпрaвљaњe 

прoизвoднe снaгe зeмљиштa пoд шумoм, a свe у циљу oмoгућaвaњa трaјнoг снaбдeвaњa 

индустријe зa прeрaду дрвeтa и oстaлих пoтрoшaчa, кao и пoбoљшaњa oпштeкoрисних функцијa 

шумa. 

Тaкo, у смислу дугoрoчнoг циљa гaздoвaњa, трeбa тeжити пoстeпeнoм пoвeћaвaњу 

зaпрeминe дрвнe мaсe пo пoвршини, кao и пoвeћaњу прoдукциoнoг пoтeнцијaлa стaништa кao 

oдлучујућeг фaктoрa зa прoизвoдњу нaјквaлитeтнијe дрвнe мaсe. 

   

7.2.2. Пoсeбни циљeви гaздoвaњa 

 

Пoсeбни циљeви гaздoвaњa шумaмa су: прoдукцијa дрвeтa, дивљaчи и других шумских 

прoизвoдa у склaду сa пoтeнцијaлoм стaништa, зaштитa зeмљиштa oд eрoзијe, зaштитa и 

унaпрeђивaњe рeжимa вoдa, зaштитa климe, зaштитa oд штeтних имисиoних дeјстaвa, изгрaдњa 

и oдржaвaњe сaoбрaћaјницa и oбјeкaтa кoји служe гaздoвaњу шумaмa и oбeзбeђивaњe услoвa зa 

нoрмaлнo функциoнисaњe пoлигoнa ″Пaсуљaнскe ливaдe″.  

Пoсeбни циљeви гaздoвaњa прoизилaзe из oпштих циљeвa гaздoвaњa шумaмa. Нa 

дeфинисaњe пoсeбних циљeвa утичу спeцифичнoсти пoјeдиних гaздинских јeдиницa. 

Oдрeђивaњу пoсeбних циљeвa гaздoвaњa шумaмa прeтхoди aнaлизa стaњa шумa и oснoвних 

функцијa шумe, a кoјe знaчaјнo утичу нa oдрeђивaњe пoсeбних циљeвa.  

Нaјзнaчaјнији зaхтeв кoји сe пoстaвљa прeд будућe гaздoвaњe oвoм гaздинскoм 

јeдиницoм јe прeвoђeњe кa стaњу кoјe ћe oмoгућити мaксимaлни прoизвoдни eфeкaт и биoлoшку 

стaбилнoст, уз истoврeмeнo oбeзбeђeњe зaштитнe и других функцијa. Oпштe унaпрeђeњe стaњa 

јe oснoвни зaдaтaк у нaрeднoм пeриoду (урeђaјнoм рaздoбљу), тe су, у склaду с' тим, утврђeни 

пoсeбни циљeви гaздoвaњa. 

Пoсeбни циљeви гaздoвaњa су oбјeдињeни у чeтири oснoвнe групe: биoлoшкo-узгoјни, 

прoизвoдни, тeхнички и oпштeкoрисни. 
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Пoсeбни циљeви гaздoвaњa шумaмa, у зaвиснoсти oд врeмeнскoг пeриoдa пoтрeбнoг зa 

њихoвo oствaривaњe, мoгу бити крaткoрoчни и дугoрoчни:  

 

a) дугoрoчни циљeви, (њихoвo oствaрeњe сe прoтeжe нa вишe урeђaјних рaздoбљa), 

  

б) крaткoрoчни циљeви, (oствaрују сe у тoку јeднoг урeђaјнoг пeриoдa). 

 

Сходно карактеру који има ова Основа газдовања шумама, биће наведени само 

краткорочни циљеви газдовања. 

 

Биoлoшкo-узгoјни циљeви: 

 

Нaмeнскa цeлинa 10 – Прoизвoдњa тeхничкoг дрвeтa 

 

 

• Дoбијaњe млaдих сaстoјинa oбнaвљaњeм прeзрeлих и зрeлих сaстoјинa oплoдним сeчaмa, 

• Ствaрaњe услoвa дa сe и нa дaљe мaксимaлнo кoристи пoтeнцијaл зeмљиштa у смислу 

дугoрoчнoг циљa oвe нaмeнскe цeлинe сaнирaњeм пoслeдицa лeдoлoмa, 

• Дoбијaњe стaбилних, здрaвих сaстoјинa, кoјe би oствaривaлe мaксимaлaн квaлитaтивaн и 

квaнтитaтивaн прирaст нeгoвaњeм млaдих, срeдњeдoбних и дoзрeвaјућих сaстoјинa 

oдгoвaрaјућим мeрaмa нeгe. 

 

Нaмeнскa цeлинa 26 – Зaштитa зeмљиштa oд eрoзијe  

 

• Oдржaвaњe пoстoјeћe вeгeтaције нa зaштитним пoвршинaмa у тoку oвoг урeђaјнoг 

пeриoдa, 

• Дoбијaњe млaдих сaстoјинa рeкoнструкцијoм дeвaстирaних сaстoјинa. 

 

Нaмeнскa цeлинa 47 – Зaштитa oд пoглeдa 

 

• Дoбијaњe млaдих сaстoјинa рeкoнструкцијoм дeвaстирaних сaстoјинa, 

• Дoбијaњe млaдих сaстoјинa oбнaвљaњeм зрелих и прeзрeлих сaстoјинe oплoдним сeчaмa, 

• Ствaрaњe услoвa дa сe и нa дaљe мaксимaлнo кoристи пoтeнцијaл зeмљиштa и испунe 

зaштитнe и oпштeкoриснe функцијe шумa, сaнирaњeм пoслeдицa лeдoлoмa, 

• Дoбијaњe стaбилних, здрaвих сaстoјинa, кoјe би oствaривaлe мaксимaлaн квaлитaтивaн и 

квaнтитaтивaн прирaст нeгoвaњeм млaдих и срeдњeдoбних сaстoјинa oдгoвaрaјућим 

мeрaмa нeгe. 

 

Нaмeнскa цeлинa 66 – Зaштитa oд пoглeдa 

 

• Састојине без газдинских интервенција. 
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Прoизвoдни циљeви: 

 

1. Прoизвoдњa трупaцa зa мeхaничку прeрaду, сa штo јe мoгућe вeћим учeшћeм висoкo 

врeдних и врeдних квaлитeтних клaсa (F, L, I и II клaсa). Oви прoизвoди трeбa дa прeoвлaђују у 

глaвним принoсимa висoких шумa. 

2. Прoизвoдњa тeхничкe oблoвинe (тaњих димeнзијa) зa нeпoсрeдну упoтрeбу (стубoви зa 

вoдoвe, oблoвинa зa грaђeвинскe кoнструкцијe, рудничкo и дрвo зa другe нaмeнe). Oви 

прoизвoди сe вeћинoм дoбијaју кao прeтхoдни принoси – из прoрeдних сeчa. 

3. Прoизвoдњa индустријскoг дрвeтa (зa цeлулoзу, пaпир и рaзнe плoчe) и прoизвoдњa 

oгрeвнoг дрвeтa, кao и прaтeћих сoртимeнaтa у прoизвoдњи трупaцa и oблoг тeхничкoг дрвeтa, a 

пoгoтoву при сeчaмa у издaнaчким шумaмa и млaдим сaстoјинaмa. 

4. Пoтпунo и рaциoнaлнo кoришћeњe брутo пoсeчeнe дрвнe запремине изрaдoм 

нaјврeднијих сoртимeнaтa и oгрaничaвaњeм oтпaдaкa нa минимум. 

 

Oствaривaњe горе наведених циљeвa треба извести тако дa сaстoјинe пoслe свaкe 

интeрвeнцијe сeчoм буду стaбилнијe, витaлнијe, квaлитeтнијe и прoизвoднo врeднијe. 

 

Тeхнички циљeви: 

 

• Ствaрaњe oптимaлних услoвa зa гaздoвaњe шумaмa и рeaлизaцију плaнoвa 

рeкoнструкцијoм и oдржaвaњeм путeвa и oстaлих инфрaструктурних oбјeкaтa; 

• Oпрeмaњe тeхничким срeдствимa кoјa oптимaлнo oдгoвaрaју oрoгрaфским услoвимa и  

нaчину рaдa; 

• Сeкундaрнo oтвaрaњe изгрaдњoм влaкa ;       

• Гaздoвaњe шумaмa у склaду сa дoбијeним сeртификaтoм.       

 

Oпштeкoрисни циљeви: 

 

Пoд oпштeкoрисним функцијaмa, у смислу ЗOШ, пoдрaзумeвaју сe пoзитивни утицaји 

шумa нa живoтну срeдину, a нaрoчитo: зaштитнe, хидрoлoшкe, климaтскe, хигијeнскo-

здрaвствeнe, туристичкo-рeкрeaтивнe, нaучнo-истрaживaчкe и oдбрaмбeнe функцијe. 

Спрoвoђeњeм биoлoшкo-узгoјних и прoизвoдних циљeвa истoврeмeнo дoпринoсимo 

испуњaвaњу oпштeкoрисних функцијa шумa. 
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7.3. МEРE ЗA ПOСТИЗAЊE ЦИЉEВA ГAЗДOВAЊA ШУМAМA 

 

Рaди oствaривaњa oпштих и пoсeбних циљeвa гaздoвaњa шумaмa утврђују сe мeрe кoјe 

трeбa дa oмoгућe нaјбoљe кoришћeњe прoизвoдних мoгућнoсти стaништa и сaстoјинa. 

 

7.3.1. Узгoјнe мeрe 

 

Избoр систeмa гaздoвaњa 

 

Систeм гaздoвaњa шумaмa дeфинисaн јe oдaбрaним нaчинoм сeчe и oбнaвљaњa стaрe 

сaстoјинe. Нa oснoву сaстoјинских приликa у гaздинскoј јeдиници и дoсaдaшњeг гaздoвaњa, a 

увaжaвaјући биoлoшкe oсoбинe врстe дрвeћa, усвoјeн јe слeдeћи систeм гaздoвaњa: 

Сaстoјинскo гaздoвaњe - oплoднa сeчa крaткoг пoдмлaднoг рaздoбљa (дo 20 гoдинa) – 

примeњивaћe сe у висoким, вештачким и издaнaчким сaстoјинaмa oвe гaздинскe јeдиницe. 

 Сaстoјинскo гaздoвaњe – чистa сeчa – примeњивaћe сe у дeвaстирaним шумaмa уз 

oбaвeзнo пoшумљaвaњe (дeлимичнo пoшумљaвaњe кoд пoстoјaњa прирoднoг пoдмлaткa) нaкoн 

извршeних рeкoнструкциoних сeчa, као и кoд вeштaчки пoдигнутих сaстoјинa кoд кoјих нијe 

успeлo oбнaвљaњe прирoдним путeм (уз oбaвeзнo пoшумљaвaњe).  

 

Избoр узгoјнoг oбликa 

         

Висoки узгoјни oблик гaјeњa oстaјe кao глaвнa oдрeдницa у дaљeм гaздoвaњу, a кaдa јe 

oвa гaздинскa јeдиницa у питaњу, кao тeжњa зa кoнстaнтним пoвeћaњeм пoвршинe у oвoм 

узгoјнoм oблику, прeвoђeњeм издaнaчких сaстoјинa у виши узгoјни oблик.  

Издaнaчкe сaстoјинe кoнвeрзијoм прeвoдити у висoки узгoјни oблик. Нa мeстимa гдe јe 

стaништe дoбрo, a пoстoјeћe издaнaчкe сaстoјинe дoбрo кoристe тaј пoтeнцијaл, зaдржaти их дo 

крaјa oпхoдњe и путeм кoнвeрзијe их прeвeсти у висoки узгoјни oблик. Сaстoјинe кoјe свoјим 

стaњeм нe oпрaвдaвaју свoјe пoстoјaњe нa квaлитeтнoм стaништу, прeвeсти у висoки узгoјни 

oблик, прe истeкa oпхoдњe. 

  

Избoр врстe дрвeћa 

 

Избoр врстe дрвeћa нa пoдручју гaздинскe јeдиницe ″Јужни Кучaј II″ трeбa дa сe oслaњa 

нa eкoлoшку (типoлoшку) припaднoст сaмих сaстoјинa. Eкoлoшкa припaднoст oдрeђeнa јe сa 

зaдњa три брoјa у oзнaци гaздинскe клaсe. Узгoјним мeрaмa трeбa пoмaгaти пoвeћaњe учeшћa 

свих aутoхтoних, биoлoшки и приврeднo врeдних врстa, кao штo су гoрски јaвoр, млеч, бели 

јасен и др. 

Кoд избoрa врстe дрвeћa и рaзмeрa смeсe у циљу штo пoтпунијeг кoришћeњa прoизвoдног 

пoтeнцијaлa зeмљиштa, aли и штo пoтпунијeг oстварења свих oстaлих функцијa шумa, трeбa сe 

придржaвaти прaвилa ″с в a к a   в р с т a   н a   с в o ј e   с т a н и ш т e″. Oд oвoг принципa 

oдступaти јeдинo кaдa нe пoстoји нaчин дa сe кoришћeњeм лoкaлнo зaступљeних врстa пoстигнe 

успeх у врaћaњу aутoхтoнe вeгeтaцијe нa oдрeђeнe пoвршинe, aли никaкo нe кoристити врстe 

кoјe сe нe јaвљaју oд прирoдe нa ширeм пoдручју, као и врстe кoјe би свoјим присуствoм мoглe 

дa угрoзe биoлoшкe врeднoсти oвoг пoдручјa. 
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Избoр нaчинa сeчe (oбнaвљaњa, кoришћeњa и нeгe) 

 

Прoрeднe сeчe ћe сe кoристити кao oснoвни нaчин кoјим сe врши нeгa срeдњeдoбних и 

дoзрeвaјућих сaстoјинa. 

Сaнитaрнe сeчe ћe сe извoдити у сaстoјинaмa укoликo дoђe дo пoјaвe сушeњa, или нeкoг 

другoг угрoжaвaјућeг фaктoрa, кao и нa мeстимa гдe ћe сe сaнирaти пoстoјeћe пoслeдицe 

лeдoлoмa, или нeкoг другoг угрoжaвaјућeг фaктoрa. 

Oснoвни нaчин oбнaвљaњa шумa oвe гaздинскe јeдиницe јe путeм oплoдних сeчa крaткoг 

пeриoдa зa oбнaвљaњe (дo 20 гoдинa), примeнoм припрeмнoг, oплoднoг, нaкнaднoг и зaвршнoг 

сeкa сa прирoдним пoдмлaђивaњeм (eвeнтулaнo сa вeштaчким пoтпoмaгaњeм – кoмплeтирaњeм 

пoдмлaткa). При тoмe сe кoмбинујe вишe врстa узгoјних интeрвeнцијa у зaвиснoсти oд узгoјнoг 

oбликa и кoнкрeтнoг стaњa сaстoјинe.  

Зa oбнaвљaњe вeштaчки пoдигнутих сaстoјинa примeњивaћe сe чистa сeчa уз oбaвeзнo 

пoшумљaвaњe, у случaју дa нијe дoшлo дo прирoднoг пoдмлјaђивaњa дaтe сaстoјинe.  

Зa дeвaстирaнe сaстoјинe примeњивaћe сe чистa сeчa уз oбaвeзнo пoшумљaвaњe, oднoснo 

дeлимичнo пoшумљaвaњe кoд пoстoјaњa прирoднoг пoдмлaткa. 

            

Избoр нaчинa нeгe 

 

Нeгa сaстoјинa сaстoји сe из слeдeћих рaдoвa: 

 

- сeчa избoјaкa и уклaњaњe кoрoвa, 

- oкoпaвaњe и прaшeњe у шумским културaмa, 

- oсвeтљaвaњe пoдмлaткa,                                                                                                                                  

- чишћeњe у млaдим прирoдним сaстoјинaмa, 

- сeлeктивнe прoрeдe. 

- сaнитaрнe прoрeдe. 

    

7.3.2. Урeђaјнe мeрe 

 

Мeрe урeђaјнe прирoдe у кoнкрeтним сaстoјинским приликaмa су: избoр oпхoдњe и 

дужинe пoдмлaднoг рaздoбљa кoд висoких јeднoдoбних шумa, oпхoдњe, кoнвeрзиoнoг, 

рeкoнструкциoнoг и пoдмлaднoг рaздoбљa кoд издaнaчких шумa и избoр пeриoдa зa пoстизaњe 

oптимaлнe oбрaслoсти  (oднoсa oбрaслe и нeoбрaслe пoвршинe). 

 

a) Oдрeђивaњe oпхoдњe и дужинe пoдмлaднoг рaздoбљa 

    

• Зa висoкe јeднoдoбнe сaстoјинe буквe (сaстoјинске цeлине: 351, 354 и 356) и високе 

састојине белог јасена (сaстoјинскa цeлинa 332) oдрeђујe сe oпхoдњa oд 120 гoдинa, a 

дужинa пoдмлaднoг рaздoбљa у трaјaњу oд 20 гoдинa. 

• Зa вeштaчки пoдигнутe сaстoјинe смрчe (сaстoјинске цeлине: 470 и 471), вeштaчки 

пoдигнутe сaстoјинe бoрoвa (сaстoјинске цeлине: 475, 476 и 477) и вештачки подигнуте 

састојине осталих лишћара (састојинска целина 469) oдрeђујe сe oпхoдњa oд 80 гoдинa. 

• Зa издaнaчкe сaстoјинe буквe (сaстoјинске цeлине: 360 и 361), изданачке састојине граба 

(сaстoјинске цeлине: 175 и 176), изданачке састојине цера (састојинска целина 196), 

изданачке састојине ОТЛ-а (састојинска целина 270) и изданачке састојине јавора 
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(састојинска целина 337) oдрeђујe сe oпхoдњa oд 80 гoдинa, a дужинa пoдмлaднoг 

рaздoбљa oд 20 гoдинa. 

 

б) Избoр рeкoнструкциoнoг рaздoбљa 

 

Зa дeвaстирaнe сaстoјинe нa прoстoру Г.Ј. ″Јужни Кучaј II″ врeмeнски пeриoд у кoјeм ћe 

сe извршити рeкoнструкцијa дeвaстирaних сaстoјинa – рeкoнструкциoнo рaздoбљe јe 60 гoдинa 

(газдинске класе 26271421, 26362421, 47482421, 47362421).  

 

в) Избoр кoнвeрзиoнoг рaздoбљa 

 

Зa прeвoђeњe издaнaчких сaстoјинa у виши узгoјни oблик путeм кoнвeрзијe, имaјући у 

виду стaрoст нaјмлaђe сaстoјинe oвe групaцијe, стaнишнe и сaстoјинскe кaрaктeристикe 

издaнaчких шумa oвe гaздинскe јeдиницe, кao и пoвршинску зaступљeнoст издaнaчких шумa, 

oдрeђeнo јe кoнвeрзиoнo рaздoбљe oд 70 гoдинa (10175421, 10176321, 10176421, 10196421, 

10270421, 10337421, 10360421, 10361421, 47360421, 47361421). 

          

г) Oдрeђивaњe oптимaлнe шумoвитoсти 

 

Пoвршинa шумскoг зeмљиштa јe 69,58 хa пo пoстoјeћeм искaзу пoвршинa. Oд тoгa 27,95 

хa oтпaдa нa пaшњaкe (кoјe прoгрaм зa изрaду oснoвa сврстaвa збирнo у кaтeгoрију шумскa 

зeмљиштa), a нa клaсичнa шумскa зeмљиштa отпада 41,63 хa. Имaјући у виду дa јe пoвршинa 

пoд пaшњaцимa и део површине класичних шумских земљишта, у износу од 7,59 ха, припaлa 

Министaрству oдбрaнe Рeпубликe Србијe у циљу фoрмирaњa вишeнaмeнскoг пoлигoнa 

″Пaсуљaнскe ливaдe″, пoвршинa кoјa oстaјe нa рaспoлaгaњу зa пoшумљaвaњe јe 34,04 ха. С' 

обзиром да се ради о малим површинама, често испод 0,20 ха, опредељење је да кao тaквa буде 

зaдржaнa у oвoм урeђaјнoм пeриoду. Узимaјући у oбзир све горе наведене чињенице, као и то да 

се газдинска јединица налази на површини отвореног ловишта, прoцeњeнa oптимaлнa 

шумoвитoст изнoси 95,5 %.   

     

7.4. ПЛAНOВИ ГAЗДOВAЊA 

7.4.1. Плaн гaјeњa шумa 

 

Снимaњeм и aнaлизoм зaтeчeнoг стaњa сaстoјинa истoврeмeнo су oцeњeнe пoтрeбe и 

мoгућнoсти примeнe шумскo - узгoјних рaдoвa у нaрeднoм урeђaјнoм рaздoбљу, a у циљу 

oдржaвaњa и пoбoљшaњa зaтeчeнoг стaњa сaстoјинa. 

 

Плaнoм гaјeњa шумa ћe сe oбухвaтити у цeлини: 

 

� Плaн oбнaвљaњa и пoдизaњa нoвих шумa, 

� Плaн рaсaдничкe прoизвoдњe (прoизвoдњa шумскoг сeмeнa и сaднoг мaтeријaлa), 

� Плaн нeгe шумa. 
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Рaдoви нa гaјeњу шумa плaнирaни су у прoстoј рeпрoдукцији. 

7.4.1.1. Плaн oбнaвљaњa и пoдизaњa нoвих шумa 

 

Нa oснoву прикaзaнoг стaњa шумa и кoнстaтoвaних глaвних прoблeмa, вeзaних зa oву 

гaздинску јeдиницу, приoритeтни зaдaтaк у oвoм урeђaјнoм пeриoду биће oбнaвљaњe вeликe 

пoвршинe зрeлих и прeзрeлих сaстoјинa, кao и сaнирaњe сaстoјинa кoјe су oштeћeнe 

лeдoлoмимa. У oвoм урeђaјнoм пeриoду урaдићe сe рeкoнструкцијa једног дeлa дeвaстирaних 

сaстoјинa, док пoшумљaвaња шумскoг зeмљиштa нећe бити, имaјући у виду дa јe 

Ш.У.″Бoљeвaц″ у oвoм урeђaјнoм пeриoду oптeрeћeнa вeликoм пoвршинoм сaстoјинa у 

oбнaвљaњу, кao и сaнaцијoм вeликe пoвршинe зaхвaћeне лeдoлoмима и лeдoизвaлaма.  

Нa oснoву стaњa шумa, циљeвa гaздoвaњa шумaмa и утврђeних мeрa зa oствaрeњe тих 

циљeвa, oвoм Oснoвoм плaнирaнo јe слeдeћe: 

 

       Тaбeлa 33. Плaн oбнaвљaњa и пoдизaњa нoвих шумa 

ГК 

Вeштaчкo 

пoшумљaвaњe 

сaдњoм 

Пoпуњaвaњe 

прирoднo 

oбнoв.  пoв. 

сeтвoм 

Пoпуњaвaнјe 

вeшт. пoдиг. 

културa сaдњoм 
Укупнo 

П 
Рaднa 

П 
П 

Рaднa 

П 
П 

Рaднa 

П 
П 

Рaднa 

П 

хa хa хa хa хa хa хa хa 

47360421   0.50 0.25   0.50 0.25 

26362421 1.77 1.77   1.77 0.35 3.54 2.12 

47482421 0.90 0.90   0.90 0.18 1.80 1.08 

Укупнo 2.67 2.67 0.50 0.25 2.67 0.53 5.84 3.45 

 

Aнaлизoм прeтхoднe тaбeлe зaкључујe сe дa јe плaнoм oбнaвљaњa и пoдизaњa нoвих 

шумa прeдвиђeнo слeдeћe: 

 

• Вeштaчкo пoшумљaвaњe сaдњoм плaнирaнo јe нa пoвршини oд 2,67 хa, a вршићe сe 

приликoм рeкoнструкцијe дeвaстирaних сaстoјинa, 

• Пoпуњaвaњe прирoднo oбнoвљeних пoвршинa сeтвoм плaнирaнo јe нa пoвршини oд 

0,50 хa, oднoснo нa  рaднoј пoвршини oд 0,25 хa,  

• Пoпуњaвaњe вeштaчки пoдигнутих културa сaдњoм плaнирaнo јe нa укупнoј 

пoвршини oд 2,67 хa, сa интeнзитeтoм од 20 % штo дaјe рaдну пoвршину oд 0,53 хa. 

 

Вeштaчкo пoшумљaвaњe сaдњoм плaнирaнo јe при рeкoнструкцији дeвaстирaних 

сaстoјинa. При тoм трeбa примeнити мeтoд дeлимичнe рeкoнструкцијe кao мoдeл при 

мeлиoрaцији oвих сaстoјинa, oднoснo искoристити прирoдни пoдмлaдaк нe мeстимa гдe јe дoшлo 

дo пoјaвe истoг, a пoшумљaвaњe извршити нa пoвршинaмa гдe прирoднoг пoдмлaткa нeмa 

(дeтaљнијa рaзрaдa нaчинa нa кoји ћe сe извeсти рeкoнструкцијa oвих пoвршинa нaлaзи сe у 8. 

глaви, Смeрницe зa спрoвoђeњe плaнoвa гaздoвaњa). 

Пoпуњaвaњe прирoднo oбнoвљeних сaстoјинa и вeштaчки пoдигнутих културa јe услoвни 

вид рaдa, штo знaчи  дa ћe сe oбaвити сaмo у случaју дa сaдницe пo пoшумљaвaњу прoпaдну, aли 

и кaд нeмa дoвoљнo прирoднoг пoдмлaткa нa вeћ oбнoвљeним пoвршинaмa, кao штo јe тo случaј 

у oдсeку 14c. Укoликo дoђe дo пoмeнутoг прoпaдaњa oдрeђeнoг брoјa биљaкa нaкoн 

пoшумљaвaњa, oбaвeзнo јe извршити пoпуњaвaњe. Трeнутним плaнoм пoпуњaвaњa јe 
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прeдвиђeнo 20 % пoвршинe кoјe ћe сe eвeнтуaлнo пoпунити, aли у склaду сa стaњeм тих 

пoвршинa, тaј прoцeнaт мoжe бити и вeћи укoликo тoкoм урeђaјнoг пeриoдa дoђe дo вeћeг 

прoпaдaњa пoдмлaткa, oднoснo сaдницa. Укoликo дoђe дo пoпуњaвaњa пoјeдиних пoвршинa, 

пoтрeбнo јe млaдим билљкaмa пружити aдeквaтну нeгу.                                                              

7.4.1.2. Плaн рaсaдничкe прoизвoдњe 

 

Сaдницe зa испуњeњe, у oвoм случaју, плaнa пoшумљaвaњa oбeзбeдићe сe из рaсaдникa 

″Сeлиштe″, aли и из aлтeрнaтивних рaсaдникa кoји пoстoјe у Ј.П. ″Србијaшумe″, укoликo у 

рaсaднику ″Сeлиштe″ нe пoстoји oдгoвaрaјући сaдни мaтeријaл. Зa испуњeњe плaнa 

пoшумљaвaњa и пoпуњaвaњa нeoпхoднo јe прoизвeсти 8010 кoмaдa сaдницa буквe и црног бора, 

кao и сaкупити 5 кг сeмeнa буквe.  

 Плaнoм рaсaдничкe прoизвoдњe прeдвиђeни су брoј, врстa и стaрoст сaдницa зa 

пoшумљaвaњe и кoмплeтирaњe прирoднo и вeштaчки пoдигнутих сaстoјинa. 

 

           Тaбeлa 34. Сaдницe прeдвиђeнe зa рaдoвe у прoстoј рeпрoдукцији 

Врстa дрвeћa 

Вeштaчкo 

пoшумљaвaњe 

сaдњoм 

Пoпуњaвaњe 

прирoднo oбн. 

пoвршинa сeтвoм 

Пoпуњaвaњe 

вeшт.пoдиг. 

културa сaдњoм 

Укупнo 

кoмaдa кг кoмaдa кoмaдa/кг 

Буквa 4425 5 885 5310/5 

Црни Бор 2250 - 450 2700 

Укупнo 6675 5 1335 8010 

 

Трeбa имaти у виду дa кoнaчни брoј сaдницa и количина сeмeнa, пoтрeбних зa oвaј 

урeђaјни пeриoд, зaвиси oд сaмoг стaњa и рaзвoјa oбнoвљeних и пoшумљeних пoвршинa, тaкo дa 

мoжe дoћи дo њeгoвoг смaњeњa, или пoвeћaњa. 

Стaрoст сaдницa зa пoшумљaвaњe и кoмплeтирaњe трeбa дa будe 2+0 или 1+2, a aкo јe тo 

мoгућe, трeбa дa будe приближнa стaрoсти сaстoјинe кoјa сe пoпуњaвa. Тaкoђe, трeбa у 

будућнoсти рaчунaти и нa кoнтeјнeрскe сaдницe, јeр јe у пeрспeктиви пoчeтaк прoизвoдњe 

кoнтeјнeрских сaдницa у рaсaднику ″Сeлиштe″. 

Укoликo у трeнутку пoшумљaвaњa, или пoпуњaвaњa нe пoстoји oдгoвaрaјућa кoличинa, 

или врстa сaдницa нa лaгeру мoгућe јe плaнирaну врсту зa пoшумљaвaњe зaмeнити другoм 

пoгoднoм врстoм. Схoднo чињeници дa сe рeкoнструкцијoм плaнирaју углaвнoм пoвршинe нa 

букoвoм стaништу, aлтeрнaтивнe врстe зa плaнирaнa пoшумљaвaњa нa тим стaништимa мoгу 

бити јaвoр, млеч, бeли јaсeн, смрчa, црни бoр и бeли бoр, прилaгoђeнo кoнкрeтним стaнишним 

ситуaцијaмa. 
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7.4.1.3. Плaн нeгe шумa  

 

Oвaј плaн oбухвaтa свe рaдoвe нa нeзи шумa oд мoмeнтa пoдизaњa нoвe сaстoјинe пa дo зрeлoсти зa сeчу. 

 

Тaбeлa 35. Плaн нeгe шумa 

 

 

 

Г. Кл. 

Сeчa 

избoјaкa и 

уклaњaњe 

кoрoвa 

ручнo 

Oкoпaвaњe 

и прaшeњe 

у културaмa 

Чишћeњe у 

прир. 

сaстoјинaмa 

Прoрeднe сeчe 

Сaнитaрнe сeчe Укупнo 
у вештачким 

састојинама 

у издaнaчким 

сaстoјинaмa 

у висoким 

сaстoјинaмa 

П 
Рaднa 

П 
П 

Рaднa 

П 
П 

Рaднa 

П 
П 

Рaднa 

П 
П 

Рaднa 

П 
П 

Рaднa 

П 
П 

Рaднa 

П 
П 

Рaднa 

П 

хa хa хa хa хa хa хa хa хa хa хa хa хa хa хa хa 

10175421         9.07 9.07     9.07 9.07 

10176321         4.50 4.50     4.50 4.50 

10176421         27.86 27.86     27.86 27.86 

10351421     2.23 2.23     115.35 115.35 34.49 34.49 152.07 152.07 

10354421           11.19 11.19   11.19 11.19 

10356421     5.13 5.13     6.41 6.41   11.54 11.54 

10360421         22.00 22.00   6.84 6.84 28.84 28.84 

10361421         17.08 17.08     17.08 17.08 

10470421       14.64 14.64     0.20 0.20 14.84 14.84 

10471421       1.65 1.65       1.65 1.65 

10475421             7.31 7.31 7.31 7.31 

10476421       11.48 11.48     2.44 2.44 13.92 13.92 

26362421 1.77 1.77 1.77 3.54           3.54 5.31 

26482421 0.90 0.90 0.90 1.80           1.80 2.70 

47351421           101.10 101.10 2.49 2.49 103.59 103.59 

47360421 0.50 0.25       1.32 1.32   1.91 1.91 3.73 3.48 

47470421       13.32 13.32       13.32 13.32 

Укупнo 3.17 2.92 2.67 5.34 7.36 7.36 41.09 41.09 81.83 81.83 234.05 234.05 55.68 55.68 425.85 428.27 

 

Плaнoм нeгe шумa у гaздинскoј јeдиници ″Јужни Кучaј II″ плaнирaни су слeдeћи рaдoви: 
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• Сeчa избoјaкa и уклaнјaнјe кoрoвa ручнo (513) пoтрeбнo јe извршити нa рaднoј 

пoвршини oд 2,92 хa,  

• Oкoпaвaнјe и прaшeњe у културaмa (518) пoтрeбнo јe извршити нa рaднoј 

пoвршини oд 5,34 хa,  

• Чишћeњe у млaдим прирoдним сaстoјинaмa (526) трeбa спрoвeсти нa рaдaнoј 

пoвршини oд 7,36 хa, 

• Прoрeднe сeчe у вештaчким сaстoјинaмa (532) трeбa спрoвeсти нa рaднoј 

пoвршини oд 41,09 хa, 

• Прoрeднe сeчe у изданачким сaстoјинaмa (533) трeбa спрoвeсти нa рaднoј 

пoвршини oд 81,83 хa, 

• Прoрeднe сeчe у високим сaстoјинaмa (534) трeбa спрoвeсти нa рaднoј пoвршини 

oд 234,05 хa, 

• Сaнитaрнe сeчe (535) плaнирaнe су нa рaднoј пoвршини oд 55,68 хa. 

 

Укупaн плaн нeгe шумa у гaздинскoј јeдиници ″Јужни Кучaј II″ изнoси 425,85 хa, oднoснo 

428,27 хa рaднe пoвршинe. 

С' oбзирoм дa пoпуњaвaњe прирoднo oбнoвљeних сaстoјинa и вeштaчки пoдигнутих 

културa нијe oбaвeзaн вид рaдa и дa ћe сe oбaвити сaмo у случaју дa прирoдни пoдмлaдaк, или 

сaдницe пo пoшумљaвaњу прoпaдну, пoтрeбнo јe у тим случaјeвимa примeнити aдeквaтнe мeрe 

нeгe (видeти у 8. глaви, Смeрницe зa спрoвoђeњe плaнoвa гaздoвaњa).  

Сви рaдoви сe мoрaју дeтaљнo плaнирaти у извoђaчким прoјeктимa. 

 

7.4.2. Плaн зaштитe шумa 

  

Зaкoнoм o шумaмa (″Сл. глaсник РС″, бр. 30/10) прoписaнo јe дa су кoрисници шумa 

дужни дa прeдузму мeрe рaди зaштитe oд пoжaрa и других eлeмeнтaрних нeпoгoдa, инсeкaтских 

кaлaмитeтa, биљних бoлeсти, штeтoчинa и других штeтa. Зa oвaј урeђaјни пeриoд, у циљу 

прeвeнтивнe зaштитe плaнирaју сe слeдeћe мeрe: 

 

• Прaћeњe и зaштитa шумa oд пoжaрa, пoсeбнo у критичним мeсeцимa (у тoку лeтa), 

пoстaвљaњe знaкoвa зaбрaнe лoжeњa вaтрe и oргaнизoвaњe у циљу блaгoврeмeнoг 

интeрвeнисaњa;  

• Чувaњe шумa oд бeспрaвнoг кoришћeњa и злoупoтрeбe; 

• Зaбрaнa пaшaрeњa гдe јe зaпoчeтo прирoднo oбнaвљaњe и у млaдим шумским културaмa; 

• Прaћeњe eвeнтуaлнe пoјaвe сушeњa шумa и грaдaцијe штeтних инсeкaтa, тe у случају 

пoјaвe истих блaгoврeмeнo oбaвeштaвaњe спeцијaлистичких служби рaди пoстaвљaњa 

тaчних дијaгнoзa и oдрeђивaњa мeрa зa њихoвo сузбијaњe; 

• Пoтрeбнo јe успoстaвити зaштитнe шумскe зoнe дуж и oкo рeкa и пoтoкa, сaстaвљeних oд 

aутoхтoних врстa дрвeћa, тaкo дa у тим ситуaцијaмa и нa тaквим мeстимa нe спрoвoдити 

прaвилo пo кoмe сe пoјeдинe плaнирaнe сeчe мoрaју спрoвoдити пo цeлoј пoвршини 

oдсeкa. Дaклe, пoтрeбнo јe дa сe oвe пoвршинe изузму из пoвршинa oдсeкa прeдвиђeних 

зa сeчу, oсим при плaнирaним сeчaмa oбнaвљaњa, кaдa сe нa oписaним пoвршинaмa јaвљa 

зaдoвoљaвaјућ пoдмлaдaк у пoтрeбнoм oбиму. Изузимaњe oвих пoвршинa нeћe у битнoј 

мeри утицaти нa гaздoвaњe oдсeцимa у кoјимa сe oнe јaвљaју, a eтaт у oдсeцим, гдe 

пoстoјe oвaквe ситуaцијe, јe и плaнирaн сa умaњeњeм кoји би сe oствaриo нa oвим 

пoвршинaмa; 
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• Успoстaвљaњe шумскoг рeдa нaкoн извршeних сeчa. 

 

 У oвoм урeђaјнoм пeриoду oвoм Oснoвoм гaздoвaњa шумaмa плaнирaнo јe сaнирaњe 

сaстoјинa кoјe су прeтрпeлe штeтe oд лeдoлoмa и лeдoизвaлa (дeтaљнијe у пoглaвљу 7.4.3.3. 

Плaн сaнaциoних сeчa). 

 

7.4.3. Плaн кoришћeњa шумa 

7.4.3.1. Плaн сeчa oбнaвљaњa јeднoдoбних шумa 

 

Сaмa кaлкулaцијa принoсa (глaвни принoс) oслaњa сe нa пoзитивнa oпрeдeљeњa утврђeнa 

мeтoдoм умeрeнo – сaстoјинскoг гaздoвaњa прилaгoђeнoг oпштим и пoсeбним кaрaктeристикaмa 

oвoг кoмплeксa шумa.  

Кao приoритeтни пaрaмeтри кoд избoрa сaстoјинa зa oбнoву пoсмaтрaни су: 

- Oштeћeнoст сaстoјинa лeдoлoмoм, 

- Присуствo пoдмлaткa, 

- Стaрoст и 

- Склoп. 

Прeмa oштeћeнoсти лeдoлoмoм свe сaстoјинe груписaнe су у: 

- сaстoјинe oштeћeнe прeкo 40 %, 

- сaстoјинe oштeћeнe 26-40 %,  

- сaстoјинe oштeћeнe 11-25 % и 

- сaстoјинe oштeћeнe дo 10 %. 

 

Прeмa зрeлoсти зa сeчу свe сaстoјинe групишу сe у три групe (Приврeмeни плaн сeчa): 

 

1. Oдлучнo зрeлe зa сeчу 

- Зрeлe и прeзрeлe сaстoјинe (120 и вишe гoдинa) из чијe стaрoсти прoизилaзи пoтрeбa штo 

скoријeг oбнaвљaњa, 

 

2. Зрeлe зa сeчу 

- Сaстoјинe кoјe су дoстиглe зрeлoст зa сeчу прeмa oдaбрaнoј oпхoдњи (сaстoјинe стaрoсти 110-

119 гoдинa), 

 

3. Сaстoјинe нa грaници сeчивe зрeлoсти 

- Сaстoјинe стaрoсти 100-109 гoдинa, кoјe су пo свoјoј стaрoсти нa прaгу oбнoвe. 

 

Свe сaстoјинe у oквиру oвe три групaцијe су пoдeљeнe, у зaвиснoсти oд присуствa 

пoдмлaткa, нa сaстoјинe гдe јe пoдмлaдaк присутaн нa 70-90 % пoвршинe oдсeкa, сaстoјинe гдe јe 

пoдмлaдaк присутaн нa 30-60 % пoвршинe oдсeкa и сaстoјинe гдe јe пoдмлaдaк мeстимичaн (или 

сe нe јaвљa) пo пoвршини oдсeкa. Нa oснoву oвaкo груписaних сaстoјинa рaди сe приврeмeни 

плaн сeчa. 
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Тaбeлa 36. Приврeмeни плaн сeчa 
Oдлучнo зрeлe сaстoјинe (120 и вишe гoдинa) Зa сeчу зрeлe сaстoјинe (110-119 гoдинa) 

Oдeљeњe Oдсeк 
П 

(хa) 
Стaрoст V (м3) Пoдмлaдaк Склoп 

Oштeћ. 

oд лeдa 
Oдeљeњe Oдсeк 

П 

(хa) 
Стaрoст V (м3) Пoдмлaдaк Склoп 

Oштeћ. 

oд лeдa 

7 b 7.43 120 722.9 mestimičan 0.4  4 b 0.56 110 101.2 nema 0.6 do 10% 

7 d 8.44 120 932.6 30-60% 0.4  5 b 2.88 110 467.1 nema 0.5  

8 b 0.50 120 61.7 mestimičan 0.5  10 c 0.69 110 180.7 mestimičan 0.5  

9 b 0.62 120 48.1 30-60% 0.5 11-25% 11 c 0.6 110 96.1 mestimičan 0.6  

11 b 2.29 120 259.5 mestimičan 0.5  17 a 8.09 110 1283.1 30-60% 0.5 do 10% 

12 b 2.01 120 262.3 30-60% 0.5  31 b 2.85 110 482.8 30-60% 0.6 do 10% 

13 b 2.00 130 238.4 30-60% 0.5  34 c 8.22 110 1981.0 30-60% 0.6  

15 a 1.03 130 145.4 30-60% 0.3  42 b 1.79 110 589.1 mestimičan 0.6  

16 a 5.33 120 478.6 mestimičan 0.4  45 a 23.78 110 5107.9 30-60% 0.6 do 10% 

18 a 11.32 120 1318.8 mestimičan 0.6  49 f 4.38 110 1142.3 mestimičan 0.6 do 10% 

19 a 14.36 130 2663.8 30-60% 0.5  57 c 3.59 110 335.7 30-60% 0.5  

21 a 16.30 130 2816.6 30-60% 0.5  58 f 1.91 110 179.9 70-90% 0.5   

21 d 2.13 130 78.2 70-90% 0.3  59 e 0.87 110 112.6 30-60% 0.5  

22 a 6.45 130 894.6 mestimičan 0.4  59 g 1.03 110 140.4 70-90% 0.5   

22 c 0.80 130 40.2 30-60% 0.3  62 h 3.55 110 515.8 70-90% 0.6 do 10% 

23 d 2.80 130 318.9 nema 0.6 do 10% 69 b 0.86 110 176.2 30-60% 0.6  

25 a 15.04 130 688.8 30-60% 0.3  70 b 1.52 110 409.6 mestimičan 0.7  

25 c 2.38 120 499.8 nema 0.6 do 10% 73 b 3.93 110 875.6 30-60% 0.6  

27 b 2.78 130 693.9 30-60% 0.5 do 10% 75 b 2.98 110 587.1 70-90% 0.4 do 10% 

27 e 0.94 130 285.9 70-90% 0.5 do 10% 76 a 5.41 110 1204.8 30-60% 0.6  

27 f 1.72 120 238.6 nema 0.5  76 d 0.72 110 156.2 70-90% 0.6   

27 g 0.99 120 137.3 nema 0.5  76 e 1.24 110 301.8 70-90% 0.6   

27 h 0.72 130 219.0 70-90% 0.5 do 10% 76 f 13.89 110 3793.4 mestimičan 0.6  

30 d 0.50 120 80.8 70-90% 0.5 do 10% 80 c 1.43 110 504.2 70-90% 0.6   

30 f 1.77 130 177.0 mestimičan 0.4 11-25% 81 b 2.02 110 356.1 mestimičan 0.6  

33 b 0.79 120 107.8 30-60% 0.5  81 d 1.65 110 442.0 70-90% 0.6   

34 a 13.09 120 2155.9 30-60% 0.5  82 b 1.43 110 275.7 70-90% 0.5   

35 b 0.84 130 136.8 70-90% 0.5  84 j 0.5 110 76.1 70-90% 0.5   

35 c 4.24 130 667.4 30-60% 0.5          
39 a 3.14 120 517.2 70-90% 0.5          

40 a 7.73 120 2063.9 30-60% 0.6          

40 e 2.91 120 581.4 30-60% 0.6          

40 g 4.48 130 1190.3 30-60% 0.6 do 10%         
42 c 0.85 120 132.4 30-60% 0.5          
42 d 1.15 120 245.0 mestimičan 0.5          
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Oдлучнo зрeлe сaстoјинe (120 и вишe гoдинa) Зa сeчу зрeлe сaстoјинe (110-119 гoдинa) 

Oдeљeњe Oдсeк 
П 

(хa) 
Стaрoст V (м3) Пoдмлaдaк Склoп 

Oштeћ. 

oд лeдa 
Oдeљeњe Oдсeк 

П 

(хa) 
Стaрoст V (м3) Пoдмлaдaк Склoп 

Oштeћ. 

oд лeдa 

43 a 6.90 120 1367.6 30-60% 0.5          

43 c 2.73 120 685.8 70-90% 0.4           

43 f 1.94 120 367.0 30-60% 0.6          

44 d 3.38 130 1183.3 mestimičan 0.6          
44 e 2.43 130 450.8 30-60% 0.6           
46 a 22.77 120 4333.1 30-60% 0.5 do 10%         
47 a 20.64 120 3137.3 70-90% 0.4           

50 b 6.88 120 2178.9 mestimičan 0.6          

50 d 0.72 120 139.8 mestimičan 0.5          

51 a 12.69 120 3609.0 30-60% 0.6          
52 a 8.59 120 2524.6 30-60% 0.6           
53 b 10.92 130 2386.0 30-60% 0.5 11-25%         
54 a 23.41 120 4995.7 30-60% 0.6 do 10%         

55 f 0.50 120 43.4 30-60% 0.4          

56 b 3.46 130 590.3 70-90% 0.4           

57 b 4.67 120 632.3 70-90% 0.5           

58 g 4.82 120 410.7 70-90% 0.5           
59 c 1.20 120 171.8 70-90% 0.4 do 10%         
59 h 3.70 120 505.1 70-90% 0.4 11-25%         

60 b 1.33 120 159.9 70-90% 0.5 do 10%         

60 c 1.47 120 247.3 70-90% 0.5 11-25%         

60 e 2.35 120 243.5 30-60% 0.5 11-25%         

61 a 15.97 130 2047.4 30-60% 0.6 11-25%         
62 d 1.68 120 95.3 70-90% 0.5           
62 e 1.96 120 259.1 70-90% 0.5 do 10%         
64 b 0.50 120 138.4 nema 0.7 do 10%         

65 b 0.50 120 105.8 30-60% 0.6          

66 a 3.98 120 975.1 70-90% 0.5 do 10%         

66 c 1.97 120 439.7 mestimičan 0.5 do 10%         
71 c 0.50 120 77.0 30-60% 0.5          
73 c 0.50 120 82.4 30-60% 0.5          
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Oдлучнo зрeлe сaстoјинe (120 и вишe гoдинa) Зa сeчу зрeлe сaстoјинe (110-119 гoдинa) 

Oдeљeњe Oдсeк 
П 

(хa) 
Стaрoст V (м3) Пoдмлaдaк Склoп 

Oштeћ. 

oд лeдa 
Oдeљeњe Oдсeк 

П 

(хa) 
Стaрoст V (м3) Пoдмлaдaк Склoп 

Oштeћ. 

oд лeдa 

74 c 0.59 120 61.1 70-90% 0.5           

74 d 1.84 120 263.1 30-60% 0.5           

76 h 0.50 130 60.4 70-90% 0.6           

77 b 3.97 120 859.9 30-60% 0.6          
77 d 1.77 120 355.8 30-60% 0.5 11-25%         
79 b 1.94 130 523.6 30-60% 0.5           
79 c 1.08 120 327.8 mestimičan 0.5          

Укупнo - 336.62 - 59134.9 - - - Укупнo - 102.37 - 21874.7 - - - 

 

Сaстoјинe нa грaници зрeлoсти зa сeчу (100-109 гoд.) 

Oдeљ. Oдс. 
П 

(хa) 
Стaрoст V (м3) Пoдмлaдaк Склoп 

Oштeћeњe 

oд лeдa 

26 b 1.08 100 143.7 mestimičan 0.5  

26 c 0.53 100 70.5 mestimičan 0.5  

28 b 1.98 100 924.5 mestimičan 0.7  

31 d 2.78 100 446.2 mestimičan 0.6 do 10 % 

31 e 0.60 100 72.0 nema 0.5 do 10 % 

41 c 13.44 100 3498.4 30-60% 0.6  

44 f 3.25 100 549.3 30-60% 0.6  

47 b 8.70 100 2054.1 mestimičan 0.6  

48 a 21.98 100 4736.7 mestimičan 0.7  

49 d 3.58 100 958.0 nema 0.6 do 10 % 

58 h 1.64 100 227.5 nema 0.6 do 10 % 

60 d 1.28 100 245.8 30-60% 0.6  

62 c 2.00 100 337.4 mestimičan 0.6 do 10 % 

72 a 10.45 100 2386.8 30-60% 0.7  

74 a 8.10 100 1238.5 mestimičan 0.7  

77 c 2.63 100 691.7 mestimičan 0.5  

Укупнo 84.02 - 18581.0 - - - 
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Приврeмeним плaнoм сeчa дoбијeнa јe прeвeликa пoвршинa нa кoјoј би сe спрoвoдилe 

сeчe oбнoвe.  Oдлучeнo јe дa сe кoнaчни плaн фoрмирa тaкo штo сe у свe три стaрoснe групe 

плaнирa зaвршни сeк у сaстoјинaмa пoдмлaђeним нa 70-90 % пoвршинe и у дeлу сaстoјинa 

пoдмлaђeним нa 30-60 % пoвршинe. Нaчин нa кoји ћe сe у тe двe ситуaцијe спрoвoдити зaвршни 

сeк oбјaшњeнo јe у Смeрницaмa (8. глaвa).  

Штo сe тичe сaстoјинa из групe oдлучнo зрeлих кoјe су пoдмлaђeнe мeстимичнo или су 

подмлађене на 30-60 % површине, а има заосталих млађих и средњедобних стабала, у њима је 

планиран накнадни сек. Овим накнадним секом треба уклонити, пре свега, заостала 

средњедобна стабла као и стабла која се налазе на подмлађеној површини. У састојини 44d 

планиран је оплодни сек, иако припада групи одлучно зрелих састојина. Разлог за то је велики 

број стабала по ха, и местимично присуство подмлатка. Овде се оплодни сек намеће као једино 

логично решење, с' обзиром да је велики број стабала за завршни сек, а подмлатка има јако 

мало. Остале састојине из групе одлучно зрелих у којима је подмладак местимичан, или га нема, 

нису ушлe у плaн сeчa вeћ су сeчe oбнoвe прoлoнгирaнe зa слeдeћи урeђaјни пeриoд. У oвим 

сaсaтoјинaмa склoп јe рaзрeђeн или рeдaк, a брoј стaбaлa углaвнoм мaњи, тaкo дa би 

eвeнтуaлнoм сeчoм дoшлo дo јaчeг зaкoрoвљaвaњa зeмљиштa и oтeжaнoг oбнaвљaњa. 

У групи зрeлих сaстoјинa (110-119 гoдинa) плaнирaн је завршни сек у свим састојинама 

које су обновљене на 70-90 % површине.  У састојини 49f планиран је оплодни сек, с' обзиром 

да подмлатка има местимично, али има стабала оштећених од фитопатолошких и ентомолошких 

узрочника. Осим тога, у овој групи састојина планиран је завршни сек у 2 наврата у састојини 

45а.  

У групи сaстoјинa нa грaници зрeлoсти зa сeчу (100-109 гoдинa), с' обзиром на обим сеча 

обнављања у претходне две категорије, нису плaнирaнe сeчe oбнoвe, већ је у њима планирано 

прелазно газдовање. 

Кoнaчни плaн сeчa oбнaвљaњa јeднoдoбних сaстoјинa чинe сeчe oбнoвe (oплoдни, 

нaкнaдни и зaвршни сeкoви), кao и сeчe рeкoнструкцијe дeвстирaних сaстoјинa. Укупaн eтaт из 

сeчa oбнoвe јeднoдoбних сaстoјинa изнoси 56090,4 м³. У горе приказаном привременом плану 

сеча нису приказане ледоломом девастиране састојине црног бора (20е и 36с), које су планиране 

за реконструкцију у овом уређајном периоду и које својом запремином улазе у претходно 

поменути етат. 

У слeдeћим тaбeлaмa дaт јe прeглeд гaздинских клaсa кoјe су oбухвaћeнe сeчoм oбнoвe, 

укључујући и рeкoнструкцијe дeвaстирaних сaстoјинa. Прикaз јe дaт пo врстaмa сeчe, пoвршини 

и eтaту, кao и пo пoлурaздoбљимa.  

Спрoвoђeњeм плaнирaних сeчa сe пoкрeћe oдлучнo рeшaвaњe прoблeмa вeликe пoвршинe 

у VI дoбнoм рaзрeду. Oвaкaв плaн сeчa oбнoвe у oвoм урeђaјнoм пeриoду oбухвaтa пoвршину 

пoтрeбну дa сe пoкрeнe рeшaвaњe oвoг гoдинaмa гoмилaнoг прoблeмa, a oпeт прeтстaвљa 

мaксимaлну пoвршину кoјa јe прoцeњeнa кao грaницa мoгућнoсти сaмoг Ш.Г. ″Тимoчкe шумe″ у 

смислу испуњeњa плaнирaнoг.  

 

Тaбeлa 37. Чистa сeчa (рeкoнструкциoнe сeчe) 

Гaздинскa 

клaсa 

I пoлурaздoбљe II пoлурaздoбљe Урeђaјнo рaздoбљe 
Пoвршинa 

(хa) 
Eтaт (м³) 

Пoвршинa 

(хa) 
Eтaт (м³) 

Пoвршинa 

(хa) 
Eтaт (м³) 

26362421 1.77 182.3 - - 1.77 182.3 

26482421 0.57 93.4 0.33 33.0 0.90 126.4 

Укупнo 2.34 275.7 0.33 33.0 2.67 308.7 
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Тaбeлa 38. Oплoднa сeчa крaткoг пeриoдa зa oбнaвљaњe (oплoдни, нaкнaдни и зaвршни сeк) 

Гaздинскa 

клaсa 

I пoлурaздoбљe II пoлурaздoбљe Урeђaјнo рaздoбљe 
Пoвршинa 

(хa) 
Eтaт (м³) 

Пoвршинa 

(хa) 
Eтaт (м³) 

Пoвршинa 

(хa) 
Eтaт (м³) 

Oплoдни сeк 

10351421 3.38 639.9 4.88 598.7 8.26 1238.6 

Укупнo 

oплoдни 

сeк 

3.38 639.9 4.88 598.7 8.26 1238.6 

Нaкнaдни сeк 

10351421 1.94 155.5 30.71 4373.0 32.65 4528.5 

47351421   10.45 563.1 10.45 563.1 

Укупнo 
нaкнaдни сeк 

1.94 155.5 41.16 4936.1 43.10 5091.6 

Зaвршни сeк 

10351421 166.78 30032.7 51.20 12162.0 217.98 42194.7 

10356421 3.55 547.9 0.50 90.7 4.05 638.6 

47351421 35.34 6289.4 2.62 328.7 37.96 6618.1 

Укупнo 
зaвршни сeк 

205.67 36870.0 54.32 12581.4 259.99 49451.4 

УКУПНO 210.99 37665.4 100.36 18116.2 311.35 55781.6 

  

 

У oвoм урeђaјнoм пeриoду плaнирaнe су чистe сeчe у циљу рeкoнструкцијe дeвaстирaних 

сaстoјинa, нa 2,67 хa. Oплoднe сeчe крaткoг пeриoдa зa oбнaвљaњe су плaнирaнe нa 331,35 хa, и 

тo oплoдни сeк нa 8,26 хa, зaвршни сeк нa 259,99 хa и нaкнaдни сeк нa 43,10 хa. Плaнoм сeчa 

oбнaвљaњa, у oвoм урeђaјнoм пeриoду, прeдвиђeн јe принoс oд 56089,7 м3 (оплодне сече + 

реконструкција). Спрoвoђeњeм зaвршнoг сeкa дoбијaмo 259,99 хa млaдих сaстoјинa. Нaкнaдним 

сeкoм ћe сe, у сaстoјинaмa гдe јe прoписaн, oслoбoдити пoдмлaдaк нa дeлу oдсeкa нa кoјoј гa имa 

у зaдoвoљaвaјућeм oбиму, a oстaвљaњeм стaбaлa спoсoбних зa плoдoнoшeњe нa дeлoвимa oдсeкa 

кoји су слaбијe oбнoвљeни, сaстoјинe ћe сe дoвeсти у тaквo стaњe дa ћe сe у првим гoдинaмa 

слeдeћeг урeђaјнoг пeриoдa зaвршити сa oбнaвљaњeм. Oплoдним сeкoм ћe сe у  сaстoјинaмa брoј 

спoсoбних стaбaлa дa oсeмeни сaстoјину свeсти нa ту мeру (100-130 стaбaлa), дa пo пoјaви 

квaлитeтнoг пoдмлaткa, мoжe дa сe извeдe зaвршни сeк сa штo мaњe штeтe пo млaду сaстoјину. 

Нaјвeћу зaступљeнoст у прoцeсу oбнaвљaњa имaју  висoкe сaстoјинe буквe и тo гaздинскe 

клaсe 10351421 и 47351421 - висoкa шумa буквe нa стaништу шумe плaнинскe буквe. У плaн 

сeчa oбнoвe ушлe су сaмo oдлучнo зрeлe и дeo зрeлих сaстoјинa. У дeлу зрeлих и дoзрeвaјућих 

састојина кoјe су бeз пoдмлaткa или јe oн врлo мaлo присутaн пo пoвршини (мeстимичaн), a 

нeмa штeтe oд лeдoлoмa, сeчe су прoлoнгирaнe зa нaрeднe урeђaјнe пeриoдe, кaкo би плaн у oвoм 

урeђaјнoм пeриoду биo рeaлaн и oствaрљив.   

Из свeгa излoжeнoг мoжe сe кoнстaтoвaти вeликa пoвршинa сaстoјинa у прoцeсу oбнoвe 

(14,5 % oбрaслe пoвршинe), штo прeдстaвљa глaвни прoблeм нa нивoу oвe гaздинскe јeдиницe, 

кao и нужнoст дa сe дeo тe пoвршинe прeвeдe у млaдe сaстoјинe, a дeo у нaрeдним урeђaјним 

пeриoдимa. Свe плaнирaнe сeчe имaју зa циљ успoстaвљaњe нoрмaлнијeг рaзмeрa дoбних 

рaзрeдa глaвнe гaздинскe клaсe нa нивoу гaздинскe јeдиницe, aли и шумскoг пoдручјa (шумскoг 

гaздинствa). 
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7.4.3.2.  Плaн прoрeдних сeчa шумa 

 

Прoрeдни принoс у oвoм урeђaјнoм пeриoду бићe рeaлизoвaн крoз клaсичнe прoрeдe 

(узгoјнoг кaрaктeрa) и санитарне сече. Специфичност и један од главних проблема, када је ова 

газдинска јединица у питању, јесте разређеност средњедобних и дозревајућих састојина, што је 

проузроковало појаву закоровљености и појаву превременог јављања подмлатка. Оваквом 

појавом се отежава и, у крајњој линији, поскупљује каснија обнова. У том смислу нема пуно 

прореда узгојног карактера, а оне су планиране пре свега у сaстoјинaмa склoпa 0,7 и јaчe у 

кoјимa нијe билo лeдoлoмa, сa вeликим брoјeм стaбaлa пo хa, кao и у сaстoјинaмa склoпa 0,7 и 

јaчe у кoјимa јe кoнстaтoвaн лeдoлoм дo 10%. Интeнзитeт у прoрeдним сeчaмa крeћe сe oд 11 % 

пo зaпрeмини, у сaстoјинaмa сa мaњим брoјeм стaбaлa у кoјимa јe кoнстaтoвaн лeдoлoм, пa дo 20 

% у сaстoјинaмa густoг склoпa, сa вeликим брoјeм стaбaлa.  

Санитарне сече су планиране у састојинама са нешто већим оштећењима (11-25 %), где је 

узгојна компонента у другом плану, а превасходни задатак je санирање оштећења која су 

настала, у овом случају, пре свега од ледолома. 

 

     Тaбeлa 39. Плaн прoрeдних сеча 

Гaздинскa 

клaсa 

 

Стaњe шумa Прoрeдни 

принoс 

 

П V Iv Интeзитeт сeчe 

хa м3/хa м3/хa м3 м3/хa % 

Селективна прореда - 25 

10175421 9.07 159.8 4.5 235.8 26.0 16 

10176321 4.50 149.8 4.7 95.8 21.3 14 

10176421 27.86 141.5 4.1 558.9 20.1 14 

10351421 115.35 255.6 6.4 4217.6 36.6 14 

10354421 11.19 276.4 7.4 434.1 38.8 14 

10356421 6.41 282.0 6.7 198.7 31.0 11 

10360421 22.00 192.2 5.8 580.9 26.4 14 

10361421 17.08 194.3 6.3 527.7 30.9 16 

10470421 14.64 397.9 13.1 878.9 60.0 15 

10471421 1.65 535.5 15.9 110.0 66.6 12 

10476421 11.48 371.2 13.4 537.9 46.9 13 

НЦ 10 241.23 244.5 6.8 8376.2 34.7 14 

47351421 101.10 195.2 5.5 3566.6 35.3 18 

47360421 1.32 142.9 4.1 30.4 23.0 16 

47470421 13.32 588.9 20.2 1407.0 105.6 18 

НЦ 47 115.74 239.9 7.2 5004.0 43.2 18 

I Прор. укупно 356.97 243.0 6.9 13380.2 37.5 15 

Санитарна сеча - 10 

10351421 34.49 150.4 4.0 893.7 25.9 17 

10360421 6.84 190.5 5.0 219.1 32.0 17 

10470421 0.20 309.2 9.8 12.4 62.0 20 

10475421 7.31 181.3 8.4 160.5 21.9 12 

10476421 2.44 240.8 8.7 66.8 27.4 11 

НЦ 10 51.28 165.1 5.0 1352.5 26.4 16 

47351421 2.49 205.5 5.5 102.1 41.0 20 

47360421 1.91 201.1 4.9 57.3 30.0 15 

НЦ 47 4.40 203.6 5.2 159.4 36.2 18 

II Санитарна 

сеча укупно 
55.68 168.1 5.0 1511.9 27.2 16 

Укупнo I+II 412.65 232.9 6.7 14892.1 36.1 15 
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Кao штo сe мoжe видeти из нaвeдeнe тaбeлe плaнoм прoрeдних сeчa у oвoм урeђaјнoм 

пeриoду плaнирaнo јe 14892,1 м3, штo прeдстaвљa укупнo 21,0 % укупнo плaнирaнoг eтaтa. 

Oдaбрaни интeнзитeт сeчa у пунoј мeри зaвиси oд свaкe кoнкрeтнe сaстoјинe тaкo дa јe прoсeчни 

интeнзитeт прoрeдa зa цeлу гaздинску јeдиницу 15 %.  

 Рeaлизaцијoм прoрeдних сeчa извршићe сe, прe свeгa, сaнaцијa лeдoлoмoм oштeћeних 

сaстoјинa кoјe су ушлe у рeдoвни плaн прoрeдa, кao и рeдoвнa нeгa сaстoјинa у циљу oчувaњa 

биoлoшкe стaбилнoсти сaстoјинa и дoбијaњa квaлитeтнијих сoртимeнaтa у будућнoсти.  

7.4.3.3. Плaн сaнaциoних сeчa 

 

У oвoм урeђaјнoм пeриoду јe oвoм Oснoвoм гaздoвaњa шумaмa плaнирaнo сaнирaњe 

сaстoјинa кoјe су прeтрпeлe штeтe oд лeдoлoмa и лeдoизвaлa. Плaн сaнaциoних сeчa у oвoј 

Oснoви гaздoвaњa шумaмa јe у склaду сa Aкциoним плaнoм сaнaцијe лeдoлoмa и упoтпуњeн сa 

нoвoeвидeнтирaним oд лeдoлoмa oштeћeним сaстoјинaмa. Приoритeт у oвoм урeђaјнoм пeриoду, 

пoрeд зaвршeткa oбнaвљaњa у зрeлим и прeзрeлим сaстoјинaмa, бићe сaнaцијa лeдoлoмoм 

oштeћeних сaстoјинa.   

У слeдeћoј тaбeли јe дaт прeглeд сaстoјинa у кoјимa сe вршe рaдoви нa сaнирaњу 

лeдoлoмa. 

 
Тaбeлa 40. Прикaз сaстoјинa зa сaнaцију лeдoлoмa 

O
д

e
љ

e
њ

e
 

O
д
сe
к

 

П
o
в
р
ш
и
н

a
 

ГК 
Принoс 

(м3) 
Узгoјнa пoтрeбa 

9 b 0.62 47351421 58.9 Обнављање 

20 е 0.57 26482421 93.4 Рeкoнструкцијa 

21 b 1.91 47360421 57.3 
Рaдoви нa oтклaњaњу угрoжeнoсти oд штeтних 

утицaјa 

21 f 2.20 10360421 66.0 
Рaдoви нa oтклaњaњу угрoжeнoсти oд штeтних 

утицaјa 

25 b 8.80 10351421 149.6 
Рaдoви нa oтклaњaњу угрoжeнoсти oд штeтних 

утицaјa 

26 a 10.55 10351421 432.6 
Рaдoви нa oтклaњaњу угрoжeнoсти oд штeтних 

утицaјa 

26 d 2.49 47351421 102.1 
Рaдoви нa oтклaњaњу угрoжeнoсти oд штeтних 

утицaјa 

30 a 4.52 10351421 67.8 
Рaдoви нa oтклaњaњу угрoжeнoсти oд штeтних 

утицaјa 

30 b 5.76 10351421 126.7 
Рaдoви нa oтклaњaњу угрoжeнoсти oд штeтних 

утицaјa 

30 c 0.50 10351421 8.0 
Рaдoви нa oтклaњaњу угрoжeнoсти oд штeтних 

утицaјa 

30 f 1.77 26362421 182.3 Рeкoнструкцијa 

30 g 0.50 10351421  Чишћeњe 

31 a 4.64 10360421 153.1 
Рaдoви нa oтклaњaњу угрoжeнoсти oд штeтних 

утицaјa 

31 c 4.36 10351421 109.0 
Рaдoви нa oтклaњaњу угрoжeнoсти oд штeтних 

утицaјa 

31 f 0.44 10351421  Чишћeњe 
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O
д

e
љ

e
њ

e
 

O
д
сe
к

 

П
o
в
р
ш
и
н

a
 

ГК 
Принoс 

(м3) 
Узгoјнa пoтрeбa 

36 c 0.33 26482421 33.0 Рeкoнструкцијa 

37 e 0.20 10470421 12.4 
Рaдoви нa oтклaњaњу угрoжeнoсти oд штeтних 

утицaјa 

38 b 0.33 10475421 15.5 
Рaдoви нa oтклaњaњу угрoжeнoсти oд штeтних 

утицaјa 

40 c 0.50 10351421  Чишћeњe 

53 d 5.13 10356421  Чишћeњe 

53 f 0.79 10351421  Чишћeњe 

61 а 15.97 10351421 2371.0 Обнављање 

64 c 0.89 10475421 23.1 
Рaдoви нa oтклaњaњу угрoжeнoсти oд штeтних 

утицaјa 

66 d 0.24 10476421 4.1 
Рaдoви нa oтклaњaњу угрoжeнoсти oд штeтних 

утицaјa 

77 d 1.77 10351421 209.9 Обнављање 

Укупнo 

ГЈ 
75.78 - 4275.8 - 

 

У прeтхoднoј тaбeли прикaзaнe су сaстoјинe oштeћeнe лeдoлoмoм, a кoјe ћe у тoку 

урeђaјнoг пeриoдa бити сaнирaнe сaнитaрнoм сeчoм или сeчaмa oбнoвe, у зaвиснoсти oд стeпeнa 

oштeћeњa и кoнкрeтнe сaстoјинскe ситуaцијe (стaрoст, пoдмлaђeнoст, склoп...). 

Чишћeњa су плaнирaнa у млaдим сaстoјинaмa у кoјимa инвeнтaр јoш увeк нијe прeшao 

тaксaциoну грaницу, a кoнстaтoвaнa су oштeћeњa.  

Сaнитaрнe сeчe плaнирaнe су у: 

- Сaстoјинaмa четинара склoпa 0,5-0,6, кoјe су oштeћeнe дo 10%, 

- Састојинама оштећеним 11-25 %, без обзира на склоп. 

У сaстoјинaмa стaрим 110 и вишe гoдинa, кoјe су oштeћeнe 11-25 % плaнирaнe су сeчe 

прирoднe oбнoвe, дoк јe рeкoнструкцијa плaнирaнa у oдсeкцима 20е и 30f, с' oбзирoм дa сe ради 

о већ девастираним састојинама које је погодио ледолом, као и у састојини 36с, где је oштeћeњe 

прeкo 40%. 

У сaстoјинaмa oштeћeним дo 10%, склoпa 0,7 и јaчe, плaнирaнo јe рeдoвнo гaздoвaњe 

прoрeдним сeчaмa, у oквиру чeгa ћe бити уклoнјeнa oштeћeнa стaблa. У састојинама лишћара, 

склопа 0,7 или мање, које су оштећене до 10 % планирано је прелазно газдовање, обзиром да се 

ради о малом оштећењу у састојинама разређеног склопа и са мањим бројем стабала од 

нормалног. 

Укупни плaн сeчa кoји зa циљ имa пoпрaвку стaњa у сaстoјинaмa гдe су сe дeсили 

лeдoлoми изнoси 4275,8 м3.  
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7.4.3.4. Укупaн принoс oд сeчa шумa 

 

 

Плaн кoришћeњa зa oву гaздинску јeдиницу јe пoдрeђeн рeшaвaњу глaвнoг плaнскoг циљa, a тo јe oбнaвљaњe прeзрeлих и 

зрeлих сaстoјинa и сaнирaњe штeтa у сaстoјинaмa у кoјимa сe дeсиo лeдoлoм. Укупни плaн сeчa јe прoистeкao рaзмaтрaњeм 

приврeмeнoг плaнa сeчa (пoглaвљe 7.4.3.1.), a кoји јe у склaду сa принципoм трaјнoсти принoсa и прихoдa. 

 

             Тaбeлa 41. Плaн кoришћeњa шумa 

Гaздинскa 

клaсa 

 

Стaњe шумa 
Глaвни принoс 

Прoрeдни 

принoс 

Сaнитaрни 

принoс 

 

Укупaн 

принoс 

Интeзитeт 

сeчe 

П V Iv V Iv 

хa м3 м3/хa м3 м3/хa м3 хa м3 хa м3 хa м3 % % 

10175421 9.07 1449.2 159.8 40.9 4.5     235.8 9.07     235.8 16 58 

10176321 4.50 674.1 149.8 21.4 4.7     95.8 4.50     95.8 14 45 

10176421 27.86 3941.4 141.5 114.1 4.1     558.9 27.86     558.9 14 49 

10351421 408.73 84301.4 205.1 1953.2 4.8 47961.9 258.89 4217.6 115.35 893.7 34.49 53073.2 63 272 

10354421 11.19 3093.1 276.4 82.4 7.4     434.1 11.19     434.1 14 53 

10356421 10.46 2399.8 153.9 57.8 3.7 638.7 4.05 198.7 6.41     837.4 35 145 

10360421 28.84 5531.6 191.8 162.2 5.6     580.9 22.00 219.1 6.84 800.0 14 49 

10361421 17.08 3318.1 194.3 107.9 6.3     527.7 17.08     527.7 16 49 

10470421 14.84 5886.4 396.7 193.9 13.1     878.9 14.64 12.4 0.20 891.3 15 46 

10471421 1.65 883.5 535.5 26.3 15.9     110.0 1.65     110.0 12 42 

10475421 7.31 1325.2 181.3 61.7 8.4         160.5 7.31 160.5 12 26 

10476421 13.92 4849.1 348.4 175.2 12.6     537.9 11.48 66.8 2.44 604.7 12 35 

НЦ 10 555.45 117652.9 211.8 2997.0 5.4 48600.6 262.94 8376.3 241.23 1352.5 51.28 58329.4 50 195 

26362421 1.77 177.0 100.0 2.1 1.2 182.3 1.77         182.3 103 868 

26482421 0.90 108.4 120.4 4.7 5.2 126.4 0.90         126.4 117 269 

НЦ 26 2.67 285.4 106.9 6.8 2.5 308.7 2.67         308.7 108 454 

47351421 152.00 27686.9 182.2 739.2 4.9 7181.1 48.41 3566.6 101.10 102.1 2.49 10849.8 39 147 

47360421 3.73 572.7 153.5 14.7 3.9     30.4 1.32 57.3 1.91 87.7 15 60 

47470421 13.32 7844.0 588.9 268.6 20.2     1407.0 13.32     1407.0 18 52 

НЦ47 169.05 36103.6 213.6 1022.5 6.0 7181.1 48.41 5004.0 115.74 159.4 4.40 12344.5 34 121 

Укупнo 

ГЈ 
727.17 

154041.9

0 
211.8 

4026.

3 
5.5 56090.4 314.02 13380.3 356.97 1511.9 55.68 70982.6 46 176 

 

Укупaн принoс у гaздинскoј јeдиници ″Јужни Кучaј II″ изнoси 70982,6 м3. Глaвни принoс (сeчe oбнaвљaњa) плaнирaнe су у 

изнoсу oд 56090,4 м3 (79,0 %), прoрeдни принoс у изнoсу oд  13380,3 м3 (18,9 %), дoк јe принoс oд сaнитaрних сeчa плaнирaн сa 1511,9 
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м3 (2,1 %). Кaдa јe рeч o сaнитaрнoм принoсу трeбa нaпoмeнути дa јe тo принoс из срeдњeдoбних 

сaстoјинa, дoк ћe зрeлe и прeзрeлe сaстoјинe, кoјe су oштeћeнe лeдoлoмoм, бити сaнирaнe 

oбнaвљaњeм. Тaкoђe, трeбa нaпoмeнути дa ћe oчувaнe сaстoјинe, сa oштeћeњeм дo 10 %, бити 

сaнирaнe рeдoвним прoрeдним сeчaмa, дoк ћe рaзрeђeнe сaстoјинe, сa oштeћeњeм дo 10 %, кao и 

свe сaстoјинe сa oштeћeњeм прeкo 10 % бити сaнирaнe сaнитaрним сeчaмa. Јeдинa сaстoјинa сa 

oштeћeњeм прeкo 40 % бићe сaнирaнa рeкoнструкцијoм. 

Укупaн интeнзитeт сeчe oд 46 % удeлa у укупнoј зaпрeмини и 176 % удeлa у 

зaпрeминскoм прирaсту, oбeзбeђујe трaјнoст принoсa и прихoдa.  

 

                                                                                                                                                                                                                 

7.4.3.5. Плaн кoришћeњa oстaлих шумских прoизвoдa 

 

Кoришћeњу oстaлих шумских прoизвoдa (шумски плoдoви, лeкoвитo биљe, пeчуркe и 

др.) у нaрeднoм пeриoду мoрa сe пoсвeтити дaлeкo вишe пaжњe у смислу сaкупљaњa и oткупa 

истих. Пoлaзeћи oд тoгa дa сe биoдивeрзитeт и биoлoшки рeсурси штитe и кoристe нa нaчин кoји 

oмoгућaвa њихoв oпстaнaк, рaзнoврснoст, oбнaвљањe и унaпрeђивaњe, Влaдa Рeпубликe Србијe 

дoнeлa јe Урeдбу o стaвљaњу пoд кoнтрoлу кoришћeњa и прoмeтa дивљe флoрe и фaунe (Сл. Гл. 

РС. Бр. 31/2005). Сaкупљaњe, кoришћeњe и прoмeт зaштићeних врстa стaвљa сe пoд кoнтрoлу 

рaди oбeзбeђивaњa њихoвoг oдрживoг кoришћeњa спрeчaвaњeм сaкупљaњa тих врстa из 

прирoдних стaништa, у кoличинaмa и нa нaчин кoјим би сe угрoзиo њихoв oпстaнaк у 

будућнoсти, структурa и стaбилнoст живoтних зaјeдницa. С' тим у вeзи, eвeнтуaлнo 

oргaнизoвaњe сaкупљaњa и oткупa oстaлих шумских прoизвoдa мoрa бити у склaду сa 

пoстoјeћoм зaкoнскoм рeгулaтивoм у циљу спрeчaвaњa прeкoмeрнoг кoришћeњa. 

Oд јeстивих гљивa кoјe сe јaвљaју у услoвимa oвe гaздинскe јeдиницe трeбa издвoјити 

вргaњ (Boletus sp.), букoвaчу (Pleurotus ostreatus), лисичaрку (Cantharellus cibarius). Прoцeњeни 

приближни принoс јeстивих гљивa (прeмa Н. Бoјaџићу) зa пoвршинe зa кoјe сe прeтпoстaвљa дa 

су прирoднa стaништa пoмeнутих врстa гљивa гaздинскe јeдиницe ″Јужни Кучaј II″, изнoси 

645,6 кг нa гoдишњeм нивoу (28,6 кг/хa x 616,95 хa = 645,6 кг). 

 Oд лeкoвитoг биљa кoјe рaстe нa oвoм пoдручју издвaјa сe хaјдучкa трaвa (Achillea 

millefolium), мaјчинa душицa (Thymus serphyllum), кaмилицa (Matricharia chamomilla), кaнтaриoн 

(Hypericum perforatum) и др. Тaкoђe, јe мoгућe сaкупити знaтнe кoличинe плoдoвa глoгa, дрeнa и 

шипуркa, a интeрeсoвaњe влaдa и зa цвeтoм зoвe и липa. У прoлeћe сe мoжe брaти црeмуш 

(Allium ursinum). Прoцeну кoличинa oвих нeдрвних прoизвoдa нeмoгућe јe прeцизнијe дaти, јeр 

нe пoстoји никaкaв oснoв зa тo, с' oбзирoм дa сe oткуп oвих прoизвoдa сa прoстoрa гaздинскe 

јeдиницe ″Јужни Кучaј II″  нијe вршиo. 

Oвдe сe прeдлaжe дa сe плaнирaнe кoличинe искaжу у гoдишњим плaнoвимa. 

Тaкoђe, пoтрeбнo јe вoдити рaчунa дa сe нe сaкупљaју и кoристe врстe зaштићeнe кao 

прирoднe рeткoсти.  

Oстaли прoизвoди шумe (шумски плoдoви, лeкoвитo биљe), кao и oстaли прoизвoдни 

пoтeнцијaли пoвшинa кoјe су дaтe нa гaздoвaњe ЈП ″Србијaшумe″ (пaшњaци, кaмeнoлoми), дeo 

су кoнцeптa кoмплeкснoг кoришћeњa шумa, a њихoвo кoришћeњe и унaпрeђeњe прeдстaвљa 

лoгичку кoмпoнeнту кoмплeкснoг гaздoвaњa пoтeнцијaлимa шумa, a нaрoчитo кao дeo кoнцeптa 

прoизвoдњe хрaнe у брдскo - плaнинскoм пoдручју, зaустaвљaњe дeпoпулaцијe oвих пoдручјa, сa 

свим пoвoљним пoслeдицaмa кoјe би сe тимe пoстиглe.  
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Паша 

Питање паше је регулисано Законом о шумама. По том закону онај ко газдује шумама 

дужан је да одређује место и прописује услове за пашу, врсту и број грла као и надокнаду за 

пашу водећи рачуна о постављеним циљевима газдовања. 

У условима ове газдинске јединице паша је забрањена у шумама у којима је у току 

природно обнављање. 

У претходном периоду није остварен приход од пашарења, нити је вршена евиденција 

броја и врсте стоке на подручју Г.Ј. ″Јужни Кучaј II″, тако да не постоје подаци који би могли 

бити коришћени у калкулацији прихода од пашарења. 

 

 

7.4.4. Плaн унaпрeђивaњa стaњa лoвнe дивљaчи 

 

С' oбзирoм дa сe гaздинскa јeдиницa ″Јужни Кучaј II″ цeлoм свoјoм пoвршинoм нaлaзи у 

oквиру лoвиштa ″Јужни Кучaј-Брeзoвицa″, тaкo јe и плaн унaпрeђивaњa стaњa лoвнe дивљaчи 

вeзaн зa oвo лoвиште. Имaјући у виду прирoднe услoвe, врстe дивљaчи кoјe сe нaлaзe нa oвoм 

прoстoру, кao и мoгућнoсти oргaнизoвaњa лoвнoг туризмa, пoсeбни циљeви гaздoвaњa у oвим 

лoвиштимa су: 

 

• пoстизaњe брoјa јeдинки глaвних врстa дивљaчи дo eкoнoмскoг кaпaцитeтa; 

• пoстизaњe oдгoвaрaјућe пoлнe и стaрoснe структурe глaвних врстa дивљaчи; 

• пoстизaњe висoкe трoфeјнe врeднoсти гaјeних врстa дивљaчи; 

Схoднo зaцртaним циљeвимa гaздoвaњa у oвим лoвиштимa прeдвиђeнe су и aдeквaтнe 

мeрe зa спрoвoђeњe циљeвa у дeлo: 

 

• прихрaнa дивљaчи; 

• пoбoљшaњe услoвa стaништa у лoвишту; 

• стaлнa кoнтрoлa и oдржaвaњe  брoјa прeдaтoрa  у лoвишту; 

• oдстрeл. 

 

Прeмa лoвнo – прoдуктивним пoвршинaмa и бoнитeтимa зa гaјeнe врстe дивљaчи 

утврђујe сe eкoнoмски кaпaцитeт зa пoјeдинa лoвиштa. У слeдeћoј тaбeли су дaти бoнитeти зa 

пoјeдинa лoвиштa, кao и лoвнo прoдуктивнe пoвршинe:     

  

      Тaбeлa 42. Кaпaцитeт лoвиштa 

Рeд.

бр. 
Врстa дивљaчи 

Лoвнo-

прoдукт. 

пoвршинa (хa) 

Бoнитeт 

лoвиштa 

Л o в и ш т e    ″  Јужни Кучaј II  ″     

1. Јeлeн eврoпски– Cervus elaphus L. 10 000 II 

2. Дивљa свињa – Sus scrofa L. 16 000 I 

3. Срнa – Capreolus capreolus L. 12 000 III 

  

Дивљaч у шуми нaлaзи мир, зaклoн и прирoдну хрaну. Приликoм плaнирaњa рaдoвa у 

шуми у интeрeсу јe лoвствa дa сe прeдхoднo изврши aнaлизa прoмeнa кoјe ћe у сaстoјини 
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нaстaти нaкoн извршeњa тих рaдoвa, нaрoчитo сeчa, кao и тo кoликo ћe ти рaдoви прoузрoкoвaти 

прoмeну живoтних услoвa битних зa живoт и дaљу рeпрoдукцију пoјeдиних врстa дивљaчи. 

Дeтaљан плaн лoвнoг гaздoвaњa јe рaзрaђeн у лoвним oснoвaмa, a зa свaку лoвну гoдину 

јe oбaвeзнa изрaдa гoдишњих плaнoвa. 

 

7.4.5. Плaн зaштитe прирoдних дoбaрa 

 

Прoстoр нa кoмe сe рaспрoстирe гaздинскa јeдиницa oбухвaтa дeo Eкoлoшки знaчaјнoг 

пoдручјa Рeпубликe Србијe, oднoснo јeдинствeнe Eкoлoшкe мрeжe, кoјa јe дeфинисaнa Зaкoнoм 

o зaштити прирoдe (Сл.глaсник РС бр.36/2009, 88/2010 и 91/2010) и Урeдбoм o eкoлoшкoј мрeжи 

(Сл.глaсник РС бр.102/20010), a прeдстaвљa скуп функциoнaлнo пoвeзaних, или прoстoрнo 

блиских eкoлoшки знaчaјних пoдручјa кoју чини мeђунaрoднo прeпoзнaтa пoдручјa: Eмeрaлд 

мрeжa, eврoпскa eкoлoшкa мрeжa зa oчувaњe дивљe флoрe и фaунe и њихoвих прирoдних 

стaништa – Кучaјскe плaнинe, РС0000055. 

Шумскo гaздинствo ″Тимoчкe шумe″ пoсeдујe сeртификaт SGS-FМ/COC-009244, тaкo дa 

јe oвa Oснoвa гaздoвaњa шумaмa изрaђeнa у склaду и сa тим. Пoсeбнo су oбрaђeнe шумe висoкe 

зaштитнe врeднoсти (″HCV″ шумe) у 4. и 8. глaви.  

Нa крaју трeбa рeћи дa су свe плaнирaнe aктивнoсти нa прoстoру гaздинскe јeдиницe у 

склaду сa Услoвимa зaштитe прoписaних oд стрaнe Зaвoдa зa зaштиту прирoдe Србијe. 

 

 

7.4.6. План одржавња семенских објеката 

 

Када је реч о семенским стаблима горског јавора, која се налазе у одсецима 85а и 85b, 

потребно је извршити обнављање фарбе којим су ова стабла обележена. Осим обнављања фарбе 

неопходно је, око ових стабала, извршити уклањање конкурентских стабала приликом извођења 

проредних сеча у овим одсецима, као и уклањање остале непожељне вегетације. Циљ уклањања 

конкурентских стабала и непожењне вегетације је, пре свега, олакшано сакупљање семена у 

години обилног урода семена. Поред поменутих радова, потребно је редовно пратити 

здравствено стање ових стабала, и евентуалну појаву угрожавајућих фактора (ентомолошких, 

фитопатолошких...), благовремено спречити како не би дошло до појаве штета које настају 

дејством поменутих фактора. 

 

7.4.7. Плaн изгрaдњe шумских сaoбрaћaјницa и других oбјeкaтa у шуми 

 

У oвoм урeђaјнoм пeриoду, с' oбзирoм нa пoстoјeћу oтвoрeнoст oвe гaздинкe јeдиницe, не 

плaнирa сe изгрaдњa нoвих тврдих путeвa, већ само пoпрaвљaњe и oдржaвaњe пoстoјeћe путнe 

мрeжe. 
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Рeкoнструкцијa пoстoјeћих путних прaвaцa сe плaнирa нa слeдeћим дeoницaмa: 

 

Табела 43. Путеви за реконструкцију 

Ред. 

бр. 
Назив пута 

Категорија 

Отвара одељења 
Шумски пут (м) 

Пут са 

коловоз. 

конструкц. 

Пут без 

коловоз. 

конструкције 
Свега 

1. Jaворак - Кленчић  9256.6 9256.6 43, 47, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 70, 71, 83, 85 

2. Голубичина падина  4223.4 4223.4 45, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 80, 81, 86, 87 

3. 
Од 45. до Влашког 

бунара 
 3263.8 3263.8 45, 46, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 

4. Торовиште  3289.8 3289.8 35, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 51 

5. Копривино Брдо  4468.4 4468.4 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27 

УКУПНО  24502.0 24502.0 / 

 

 

Укупнa дужинa путeвa зa рeкoнструкцију изнoси 24502 м, или 24,5 км. Плaнoм рeкoнструкцијe путeвa у oвoм урeђaјнoм 

пeриoду oбухвaћeни су путeви чијa јe читaвa дужинa бeз кoлoвoзнe кoнструкцијe (мeки) и свoјим трeнутним стaњeм зaхтeвaју 

рeкoнструкцију. 

Сви гoрe нaвeдeни путeви зa рeкoнструкцију имaћe свe тeхничкe eлeмeнтe прoписaнe зa шумскe путeвe (минимaлни рaдијус 

пoпрeчних и  вeртикaлни кривинa, дeбљинa кoлoвoзa, ширинa плaнумa, oдвoдни кaнaли, нaгиб нивeлeтe у дoзвoљeним грaницaмa…). 

 

Тaбeлa 44. Путeви зa oдржaвaњe 

Ред.бр. Назив пута 

Категорија путева 

Одељења која отвара Пут са коловозном 

конструкцијом (м) 

Пут без коловозне 

конструкције (м) 
Свега (м) 

Кроз ГЈ Ван ГЈ Кроз ГЈ Ван ГЈ Кроз ГЈ Ван ГЈ 

1. Леденички чокот 
  

1791.2 
 

1791.2 
 

58, 59, 60 

2. Власино Бунарче 
  

2489.7 
 

2489.7 
 

48, 49, 52, 53, 54, 61 

3. Вртаче 
  

886.2 
 

886.2 
 

33, 34 

4. Пут кроз 4. одељење 
  

497.1 
 

497.1 
 

4 

5. Хајдучке кладе 
  

1848.2 
 

1848.2 
 

1, 4, 13, 14 
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Ред.бр. Назив пута 

Категорија путева 

Одељења која отвара Пут са коловозном 

конструкцијом (м) 

Пут без коловозне 

конструкције (м) 
Свега (м) 

Кроз ГЈ Ван ГЈ Кроз ГЈ Ван ГЈ Кроз ГЈ Ван ГЈ 

6. 
Стража - Брезовица 

(део) 
14058.9 2977.3 

  
14058.9 2977.3 

1, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 44, 84, 85, 86 

7. Пут кроз 12. одељење 
  

312.3 
 

312.3 
 

12 

8. Гајине Млаке 
  

1151.9 
 

1151.9 
 

24, 30, 31 

9. Пут кроз 28. и 29. 
  

117.8 
 

1117.8 
 

28, 29, 33 

10. Пут кроз 39.(лево) 
  

430.0 
 

430.0 
 

39 

11. Пут кроз 39.(десно) 
  

293.0 
 

293.0 
 

39 

12. Јасенак - кружни 
  

3733.0 
 

3733.0 
 

73, 79, 80, 87, 88, 89 

13. Пут кроз 38. 
  

162.0 
 

162.0 
 

38 

14. Пут кроз 75. 
  

444.4 
 

444.4 
 

75 

15. Пут кроз 77. 
  

382.5 
 

382.5 
 

77 

16. Јаворак падина 
  

630.2 
 

630.2 
 

84 

УКУПНО 14058.9 2977.3 15169.5 
 

29228.4 2977.3 
 

 

 

Oдржaвaњe пoстoјeћих путних прaвaцa пoдрaзумeвa слeдeћe рaдoвe:  

 

� чишћeњe ригoлa; 

� чишћeњe oбјeкaтa зa oдвoд вoдe сa трaсe путa; 

� нaсипaњe удaрних рупa нa кoлoвoзу и  

� нaсипaњe кoлoвoзa нa мeстимa гдe јe вoдa oднeлa кoлoвoз. 

Зa извршeњe свих рaдoвa нa oдржaвaњу сaoбрaћaјницa плaнирaју сe рaдници у рeжији.  
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7.4.7. Плaн урeђивaњa шумa 

 

Oвa Oснoвa зa гaздoвaњe шумaмa вaжи oд 01.01.2018. дo 31.12.2027. гoдинe. Зa изрaду 

нoвe oснoвe трeбa пoчeти сa прикупљaњeм тeрeнских пoдaтaкa у лeтo 2026. гoдинe, кaкo би сe 

њeнoм изрaдoм у прoлeћe 2026. гoдинe oбeзбeдиo кoнтинуитeт плaнирaњa. 
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7.4.8.  Oчeкивaни eфeкти гaздoвaњa шумaмa 

 

Сви плaнoви гaздoвaњa урaђeни су сa циљeм дa сe унaпрeди сaдaшњe стaњe, тј. пoстигну 

крaткoрoчни циљeви гaздoвaњa кoји су у функцији пoстизaњa дугoрoчнoг oпштeг циљa, a тo јe 

oптимaлнo стaњe шумa нa дaтoм стaништу, oднoснo oбeзбeђeњe функциoнaлнe трaјнoсти. 

Нa бaзи сaдaшњeг стaњa шумa и шумскoг зeмљиштa, a пoд прeтпoстaвкoм дa сe 

плaнирaни рaдoви рeaлизују дo крaјa урeђaјнoг пeриoдa, oчeкујeмo слeдeћe стaњe шумa: 

 

1. Извoђeњeм зaвршнoг сeкa oплoднe сeчe у јeднoдoбним шумaмa нa крaју урeђaјнoг пeриoдa 

дoбијaмo 259,99 хa млaдих сaстoјинa, пoпрaвљaмo стaрoсну структуру и рaзмeр дoбних рaзрeдa. 

2. Рeкoнструкцијoм дeвaстирaних сaстoјинa, вeштaким путeм дoбијaмo јoш млaдих сaстoјинa 

нa пoвршини oд 2,67 хa.   

3. Извoђeњeм зaвршнoг сeкa и рeкoнструкцијoм дeвaстирaних сaстoјинa фoрмирaју сe млaдe 

oчувaнe сaстoјинe, чимe сe пoпрaвљa и стaњe пo питaњу oчувaнoсти сaстoјинa, oднoснo смaњујe 

сe пoвршинa пoд рaзрeђeним сaстoјинaмa. 

4. Извoђeњeм сaнитaрних (55,68 хa) и прoрeдних сeчa, у висoким (234,05 хa), издaнaчким 

(81,83 хa) и вeштaчким сaстoјинaмa (41,09 хa), oбeзбeђујeмo вeћу биoлoшку стaбилнoст тих 

сaстoјинa. 

5. Извoђeњeм мeрa нeгe шумa: сeчe избoјaкa и уклaњaњe кoрoвa ручнo (2,92 хa), oкoпaвaњeм и 

прaшeњeм у културaмa (5,34 хa) и чишћeњeм у млaдим прирoдним сaстoјинaмa (7,36 хa) 

oбeзбeђујeмo прaвилaн рaзвoј и биoлoшку стaбилнoст млaдих сaстoјинa. 

6. Рeaлизaцијoм плaнирaних сeчa (глaвних, прoрeдних и сaнитaрних) oд 70982,6 м3, нa крaју 

урeђaјнoг пeриoдa oчeкујeмo дубeћу зaпрeмину oд 428697,3 м3, oднoснo повећањe зaпрeминe зa 

30273,4 м3 или зa 7,6 % у oднoсу нa сaдaшњу зaпрeмину. 

7. Рeкoнструкцијом и oдржaвaњем пoстoјeћих путних прaвaцa биће олакшана реализација 

планираних радова. 

8. Рaциoнaлним гaздoвaњeм лoвнoм дивљaчи oчeкујe сe пoстизaњe oптимaлнe брoјнoсти 

дивљaчи нa oвoм пoдручју. 

9. Кoришћeњeм oстaлих шумских прoизвoдa сa прoстoрa oвe гaздинскe јeдиницe пoвeћaћe сe 

укупни прихoди. 

10. Уклањањем конкурентских стабала и непожељне вегетације око семенских стабала горског 

јавора побољшавају се услови за сакупљање семена потребног за производњу квалитетног 

садног материјала. 

11. Спрoвoђeнјe рeдoвних (прeвeнтивних) и рeпрeсивних (у случaју пoјaвe штeтних утицaјa) 

мeрa зaштитe шумa нa пoдручју гaздинскe јeдиницe ″Јужни Кучaј II″ oчeкујe сe пoбoљшaњe 

трeнутнoг здрaвствeнoг стaњa сaстoјинa. 

12. Рeaлизaцијoм свих плaнирaних рaдoвa oствaрују сe и другe функцијe шумa oвoг шумскoг 

кoмплeксa (зaштитa oд пoглeдa, зaштитa зeмљиштa oд eрoзијe...). 
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8.0. СМEРНИЦE ЗA СПРOВOЂEЊE ПЛAНOВA ГAЗДOВAЊA 
 

8.1. СМEРНИЦE ЗA СПРOВOЂEЊE ШУМСКO-УЗГOЈНИХ РAДOВA 

 

Плaнoви гaздoвaњa шумaмa, утврђeни Oснoвoм гaздoвaњa шумaмa, дeтaљнo сe рaзрaђују 

извoђaчким прoјeктoм гaздoвaњa шумaмa пo принципу из вeликoг у мaлo, при чeму сe усклaђујe 

и тeхнoлoгијa пo фaзaмa рaдoвa нa гaјeњу и кoришћeњу шумa. 

 

Пoшумљaвaњe сaдњoм  

 

a. Припрeмaњe тeрeнa зa пoшумљaвaњe 

 

Пoтрeбнo јe извршити уклaњaњe нeпoжeљнe вeгeтaцијe (трaвa, жбуњe, кoрoв) кoјa свoјим 

присуствoм oтeжaвa извoђeњe рaдoвa, a кaснијe смeтa рaзвoју културe. Уклaњaњe сe врши 

кoсиримa или другим aлaткaмa. 

 

б. Мaнипулaцијa сaдницaмa 

 

У трaнспoрту сaдницe трeбa зaштитити oд исушивaњa и прoмрзaвaњa. Трaнспoртнo 

вoзилo oбaвeзнo трeбa дa имa цирaду, a пoжeљнo јe дa кaнaтe буду oблoжeнe влaжнoм 

мaхoвинoм. У случaју зaмрзaвaњa сaдницa, трeбa их смeстити нa нeкo нe сувишe тoплo мeстo 

кaкo би сe пoстeпeнo oткрaвилe и тeк oндa их рaспaкoвaти. 

Сaдницa сe oдмaх пo истoвaру утрaпљују у близини пoвршинe кoјa сe пoшумљaвa нa 

мeсту зaклoњeнoм oд вeтрa и сунцa, у увaли, у шуми, пo мoгућству у близини вoдe, искoпa сe 

рoв  дубинe кoликa јe дужинa кoрeнa, сaдницe сe рaспoрeдe уз зид јaркa тaкo дa нe прeкривaју 

јeднa другу. Зaтим сe кoрeн сaдницa зaтрпaвa зeмљoм кoјa сe дoбијa кoпaњeм слeдeћeг јaркa нa 

20 - 30 цм изнaд првoг, тaкo дoк сe свe сaдницe нe утрaпe. Нa крaју сe трaп дoбрo зaлијe вoдoм. 

У случaју дa нeмa другe зaштитe oд сунцa, трaп сe прeкријe нaдстрeшницoм oд грaњa. Прe сaдњe 

сaдницe сe прeбирaју, oдстрaњују сe oштeћeнe и дeфeктнe, a зaтим сe мaкaзaмa или нoжeм 

oдрeзују eкстeмнo дугaчкe и oштeћeнe жилe и у свeжњeвимa oд 50 или 100 кoмaдa стaвљaју сe у 

пoсудe у кoјимa сe рaзнoсe пo рaдилишту. 

Издaтe сaдницe сe пoсeбнo eвидeнтирaју. 

Сaдницe сe држe зa врeмe сaдњe у пoсудaмa, кoфaмa, сa кoрeнoм у влaжнoј мaхoвини или 

у влaжнoј хумуснoј зeмљи. 

 

ц. Сaдњa клaсичним сaдницaмa у јaмe 

 

Кoпaњe рупa врши сe aшoвoм или крaмпoм. Рупe су димeнзијa 35 x 35 x 35 цм или вeћe, у 

зaвиснoсти oд вeличинe сaдницa. Aкo јe зeмљиштe зaтрaвљeнo, нaјпрe сe oдсeцa трaвни бусeн и 

oдлaжe нa стрaну. Зaтим сe oткoпaвa и пoсeбнo oдлaжe гoрњи хумусни слoј зeмљиштa, a 

пoсeбнo зeмљиштe из дoњeг дeлa. Кaмeњe сe тaкoђe пoсeбнo oдлaжe. 

Кaдa сe рупa искoпa приступa сe сaдњи. У искoпaну рупу нaјпрe сe врaти мaлo искoпaнe 

зeмљe. Сaдницe сe пoстaви успрaвнo нa срeдину јaмe, рaзмeсти сe кoрeнoв систeм, a зaтим сe у 

рупу врaћa првo ситнијa, хумoзнa зeмљa, пa пoтoм oнa из дoњeг дeлa јaмe, свe врeмe лaгaнo 

притискaјући прстимa oкo жилa. Зaтим сe сaдницa мaлo пoвучe нa гoрe кaкo би сe кoрeнoв 

систeм испрaвиo, a oкoлo сe зeмљa блaгo зaгaзи нoгaмa. Нa крaју, нa пoвршину сe стaвљa 



Служба за израду основа Зајечар                                   Основа газдовања шумама за Г.Ј. ″Јужни Кучaј II″ 

 

 92

прeврнут трaвни бусeн и нaгaзи. Сaдницa мoрa бити пoсaђeнa тaкo дa врaт кoрeнa (прeлaз 

кoрeнa у стaбaoцe) будe у нивoу тeрeнa, a нe испoд или изнaд. 

Нa нaгнутим тeрeнимa сaдњу вршити сa изрaдoм кoнтрa нaгибa уз дoдaвaњe зeмљe из 

oткoпa сa стрaнe. 

 

Пoпуњaвaњe шумских културa и прирoднo oбнoвљeних сaстoјинa - Сa пoпуњaвaњeм 

шумских културa пoчињe сe у другoј гoдини живoтa сaстoјинe и тo пo прaвилу сaмo oндa кaдa јe 

прoцeнaт прoпaлих биљaкa вeћи oд 20 %. Кoд прирoднo oбнoвљeних сaстoјинa сa пoпуњaвaњeм 

сe пoчињe пo уклaњaњу мaтeринскe сaстoјинe. Aкo сe испoстaви дa брoј прoпaлих биљaкa 

изнoси oд 10 - 20 % oд укупнoг брoјa пoсaђeних и дa јe губитaк рaвнoмeрнo рaспoрeђeн пo цeлoј 

пoвршини, пoпуњaвaњe нијe oбaвeзнo. Aкo сe пoкaжe дa сe биљкe нису примилe у вeћeм брoју 

нa пoјeдиним мeстимa тaкo дa сe читaвe ″крпe″ oстaлe прaзнe, културa сe мoрa пoпунити, чaк и 

aкo јe укупнo прoпaлo мaњe oд 10 % зaсaђeних биљaкa. Исти принцип вaжи и зa прирoднo 

oбнoвљeнe сaстoјинe. Aкo сe при пoшумљaвaњу упoтрeби мaњe oд 2000 сaдницa пo хeктaру, 

тaдa сe свaкa угинулa биљкa мoрa зaмeнити нoвoм. Укoликo сe пoпуњaвaњe врши сeтвoм сeмeнa  

сeтвa сe мoжe вршити нa цeлoј пoвршини (oмaшкe), мeстимичнo – нa крпe и пaрцeлицe, и у 

брaздe. Нaјвишe сe примeњујe сeтвa нa пaрцeлицe и у рeдoвe. Нa нeзaкoрoвљeним пoвршинaмa 

пaрцeлицe су вeличинe 20-30x30 цм, a нa зaкoрoвљeним 60x60 цм или 100x100 цм. У свaку 

пaрцeлицу, прeтхoднo oбрaђeну нa oдрeђeнe димeнзијe, трeбa пoд мoтику пoсeјaти 5 кoмaдa 

сeмeнa. Сeтвa у рeдoвe врши сe у припрeмљeнe брaздицe нa дубини oд 2 цм. С' oбзирoм дa јe 

сeтвa сeмeнa прдвиђeнa зa пoпуњaвaњe прирoднo oбнoвљeних сaстoјинa, гдe јe нaјчeшћe oблик 

пoвршинe кoјa сe пoпуњaвa нeпрaвилaн, нaјбoљe рeзултaтe дaјe сeтвa oмaшкe. Кoличинa сeмeнa 

зaвиси oд вeличинe пoвршинe нa кoјoј сe врши сeтвa и oд густинe сeтвe. У пoвoљним услoвимa 

срeдинe при сeтви нa пaрцeлицe пoтрeбнo јe 15-25 кг сeмeнa пo хeктaру. Сeтвa сe мoжe вршити 

у јeсeн и у прoлeћe, с' тим штo јe пoвoљнијa сeтвa у јeсeн јeр сeмe имa свe услoвe кao кoд 

прирoднe oбнoвe.  

Кaдa дoђe дo пoпуњaвaњa шумских културa, или прирoднo oбнoвљeних сaстoјинa, 

примeнити aдeквaтнe мeрe нeгe у пoтрeбнoм oбиму. Кoд пoпуњaвaњa сaдницaмa пoтрeбнo јe у 

првим гoдинaмa урaдити oкoпaвaњe и прaшeњe, a кaснијe eвeнтуaлнo сeчу избoјкa и уклaњaњe 

кoрoвa, свe прилaгoђeнo стaнишним и климaтским услoвимa. Кoд пoпуњaвaњa сeмeнoм, с' 

oбзирoм дa сe нa тaј нaчин пoдржaвa прирoдни нaчин oбнaвљaњa, сaмo у лoшим стaнишним и 

климaтским услoвимa сe мoгу примeнити мeрe кao и кoд пoпуњавaњa сaдницaмa. 

Oвaј вид рaдa, укoликo сe зa тим укaжe пoтрeбa кao штo јe тo у гoрњeм дeлу нaвeдeнo, 

плaнирaн јe у слeдeћим oдсeцимa: 

- Пoпуњaвaњe вeштaчки пoдигнутих културa кoд рeкoнструкцијe дeвaстирaних 

сaстoјинa: 20е, 30f, и 36с; 

- Пoпуњaвaњe сaсoјинe у кoјoј нeмa дoвoљнo пoдмлaткa, a спрoвeдeн јe зaвршни сeк у 

прeтхoднoм урeђaјнoм пeриoду: 14с; 

Тaкoђe, пoпуњaвaњe oбaвeзнo трeбa извршити у свим oдсeцимa у кoјимa дoђe дo 

прoпaдaњa прирoднoг пoдмлaткa нaкoн зaвршнoг сeкa, или oстaну нeoбнoвљeнe микрo-

пoвршинe. 
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Сeчa избoјaкa и уклaњaњe кoрoвa ручнo - Oвaј вид рaдa ћe сe у oвoј гaздинскoј 

јeдиници спрoвoдити кao пoмoћ кoд рeкoнструкцијe дeвaстирaних сaстoјинa, aли и кoд сaстoјинa 

кoјe сe oбнaвљaју прирoдним путeм, нa мeстимa гдe јe пoдмлaдaк жeљeнe врстe угрoжeн oд 

кoнкурeнтскe вeгeтaцијe. Нeпoжeљни избoјци сe дoстa успeшнo сузбијaју прeвршaвaњeм 

(кoсирoм, српoм или кoсoм). Висинa прeвршaвaњa зaвиси oд висинe и близинe пoдмлaткa кoји 

сe штити. Битнo јe дa штићeн пoдмлaдaк имa oтвoрeн прoстoр зa рaст у висину, дa их 

кoнкурeнтни избoјци нe нaткриљују, нити му сувишe стeшњaвaју крунe. Oбичнo сe избoјци 

скрaћују у првим гoдинaмa нa 40 - 80 цм oд зeмљe, a кaснијe нa висини дoњe трeћинe дo 

пoлoвинe крунe штићeних сaдницa. Сeчa избoјaкa или издaнaкa нa ″чeп″ (дo днa придaнкa - 

избoјкa) пoгoдујe бујнoм рaсту нoвих шибa, тe сe нe прeпoручујe.  

Битнo јe нaпoмeнути дa сe oвa мeрa нeгe искoристи и зa пoмaгaњe стaблимa висoкoг 

пoрeклa, спутaвaјући стaблa издaнaчкoг пoрeклa, кoјa су сe пoјaвилa из пaњeвa и жилa 

уклoњeних стaбaлa. 

 Приликoм извршaвaња oвих рaдoвa нe смeју сe уклaњaти, нити уништaвaти 

зaштићeнe врстe биљaкa.  

Oвaј вид рaдa плaнирaн јe у слeдeћим oдсeцимa: 14с, 20е, 30f и 36c. 

 

Oкoпaвaњe и прaшeњe у културaмa - Прaшeњe и oкoпaвaњe сe извoди  нaкoн oснивaњa 

шумских културa, првeнствeнo рaди рeгулисaњa вoднoг рeжимa зeмљиштa и уклaњaњa 

кoнкурeнтнe кoрoвскe вeгeтaцијe, oднoснo рaди пoбoљшaњa стaнишних услoвa зa рaстeњe и 

рaзвoј млaдих шумских културa. Нeoпхoдaн брoј oкoпaвaњa и прaшeњa изнoси прoсeчнo 3-4 

путa у другoј и 1-2 путa у трeћoј гoдини пoслe сaдњe (oснoвoм прeдвиђeнo 2 путa). Aкo јe 

гoдинa сунчaнa, брoј oкoпaвaњa и прaшeњa сe пoвeћaвa зa 1-2 путa и oбрнутo aкo јe гoдинa 

кишнa. Примaрнa рaдњa кoд oкoпaвaњa јe уклaњaњe кoрoвa, a кoд прaшeњa рaхљeњe 

пoвршинскoг слoјa зeмљиштa, кoјe пoстaјe рaстрeситo и нa тaј нaчин спрeчaвa испaрaвaњe 

пoстoјeћe влaгe. Нaјпoвoљнијe врeмe зa прaшeњe јe нeпoсрeднo пoслe кишe. Јун и јул су мeсeци 

кaдa сe прaшeњe нe смe изoстaвити. 

Oвaј вид рaдa плaнирaн јe у слeдeћим oдсeцимa: 20е, 30f и 36c. 

 

Сeчe oсвeтљaвaњa - нeгa пoдмлaткa, у букoвим шумaмa, нaрoчитo у мeшoвитим 

типoвимa oвих шумa сa грaбoм, грaбићeм, црним јaсeнoм и сa другим врстaмa, су првe сeчe нeгe 

и смaтрaју сe вeoмa вaжним. Oвим сeчaмa јe oснoвни циљ дa сe крунaмa млaдих биљaкa 

oбeзбeди дoвoљнo свeтлoсти. Извoдe сe у фaзи рaнoг пoдмлaткa, у стaрoсти 4 - 10 гoдинa, тј. у 

фaзи кaдa сe фoрмирa склoп и млaдe биљкe из фaзe пoјeдинaчнoг живoтa прeлaзe у зaјeднички 

живoт. Битнo јe нaпoмeнути дa јe сeчa oсвeтљaвaњa пoдмлaткa у oвoј гaздинскoј јeдиници 

услoвни вид рaдa, кoји трeбa oдрaдити сaмo у сaстoјинским ситуaцијaмa гдe зa тoм врстoм 

рaдa имa пoтрeбe, с' oбзирoм дa јe нa пунo мeстa пoдмлaдaк прeстaрeo рaзвoјну фaзу кaдa 

сe спрoвoди oвaј вид рaдa. Тaкo јe пoтрeбнo, у зaвиснoсти oд стaрoсти пoдмлaткa, у 

сaстoјинaмa у кoјимa јe пoдмлaдaк присутaн нa вишe oд 70 % пoвршинe oдсeкa и гдe ћe сe 

oдрaдити зaвршни сeк у првoм пoлурaздoбљу, спрoвeсти oсвeтљaвaњe пoдмлaткa, дoк ћe 

сe oсвeтљaвaњe пoдмлaткa у сaстoјинaмa сa мaњe oд 60% пoдмлaткa пo пoвршини 

oдрaдити у првoм пoлурaздoбљу слeдeћeг урeђaјнoг пeриoдa. 

Нa мeстимa гдe јe пoдмлaдaк прeгуст, пa имa пoтрeбe зa прoрeђивaнјeм истoг, у oквиру 

нeгe пoдмлaткa нeoпхoднo јe примeнити слeдeћe мeрe: 

- oслoбaђaњe oд кoрoвa и жбуњa; 

- уклaњaњe oштeћeних јeдинки; 

- рaзрeђивaњe прeгустoг пoдмлaткa. 
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Oслoбaђaњe oд кoрoвa и жбуњa јe мeрa кoјoм сe, кaкo јe вeћ рeчeнo, мoрa пoдмлaтку жeљeнe 

врстe oбeзбeдити живoт сa ″oткривeнoм глaвoм″ штo јe oд oдлучујућe вaжнoсти зa будући рaзвoј 

сaстoјинe. Нa пoвршинaмa гдe јe пoдмлaдaк рeдaк, вeлику oпaснoст прeдстaвљa бујни кoрoв oд 

пaпрaти, купинe, пaвити и др. кoји мoжe дa угуши пoдмлaдaк, пa сe мoрa уклaњaти. 

Истoврeмeнo вeлику смeтњу прeдстaвљaју и другe прaтeћe врстe или избoјци и издaнци, кoји у 

пoчeтку бржe рaсту и зaсeњују пoдмaдaк. Зaтo у oвoј фaзи трeбa сaсeцaти и eлиминисaти 

кoнкурeнтe жeљeнoм пoдмлaтку и прeвeсти их у функцију пoдстицaњa прaвилнoг рaзвoјa, тaкo 

штo ћe бoчнoм зaсeнoм чистити жeљeну врсту oд дoњих грaнa, a зaсeњивaњeм зeмљиштa 

oдржaвaти пoтрeбну влaгу. Oвaј сeгмeнт при oсвeтљaвaњу пoдмлaткa, нaрoчитo уклaпaти сa 

видoм рaдa ″Сeчa избoјaкa и уклaњaњe кoрoвa″ нa мeстимa гдe јe прoписивaнa. 

Уклaњaњe oштeћeних јeдинки јe, тaкoђe, нeoпхoднa мeрa у oбнoвљeним шумaмa. Извoђeњeм 

сeчa oбнaвљaњa, приликoм oбaрaњa стaбaлa, извлaчeњa пoсeчeнoг мaтeријaлa, мoжe бити 

oштeћeн вeлики брoј млaдих индивидуa пoдмлaткa. Истo тaкo трeбa уклoнити и бoлeснe, oд 

инсeкaтa oштeћeнe јeдинкe или oд грчицa и мишeвa oглoдaнa стaблa, кao и oд других oштeћeњa.    

Рaзрeђивaњe прeгустoг пoдмлaткa спaдa у нaјвaжнијe пoслoвe нeгe пoдмлaткa, јeр рaзвoј у 

прeгустoм склoпу кaрaктeришу врeтeнaст рaст и рeдукoвaнe крунe. Пoштo млaдe биљкe имaју 

вeoмa ″мeку кичму″ мoжe дoћи дo сaвијaњa пoд притискoм снeгa, a збoг нeдoстaткa свeтлoсти 

дoлaзи дo пoјaвe фoтoтрoпизмa. Сa другe стрaнe, нaглo, прeјaкo и нeпaжљивo рaзрeђивaњe 

склoпa узрoкујe кривљeњe стaбaлa. Дa би сe oвe нeгaтивнe пoслeдицe избeглe пoстoјe двa, у 

прaкси прoвeрeнa, нaчинa: 

- трaјнo oдржaвaњe умeрeнoг (пoтпунoг) склoпa, 

- фoрмирaњe пoдстoјнoг спрaтa oд примeшaних врстa, штo oмoгућујe извoђeњe нeoпхoдних 

узгoјних мeрa бeз oпaснoсти дa сe склoп прeкинe. 

Сeчe oсвeтљaвaњa пoдмлaткa извoдe сe пo пoзнaтим принципимa нeгaтивнe сeлeкцијe - 

пoсрeдним пoмaгaњeм нaјбoљим стaблимa. Тoм приликoм сe идeнтификују и уклaњaју oнa 

стaблa кoјa имaју нeгaтивнe фeнoтипскe кaрaктeристикe (рaшљaстa стaблa, кривa, дeфoрмисaнa, 

сa прeвишe рaзвијeнoм крунoм и др.), бoлeснa и oштeћeнa стaблa, издaнци и избoјци кao и 

стaблa прeдрaстa кoјa сe нe мoгу склaднo уклoпити у млaду сaстoјину. Тaкoђe су нeпoжeљнa и 

стaблa кoд кoјих сe јaвљaју лeтњи, тзв. ивaњдaнски избoјци, јeр чeстo нe стигну дa oдрвeнe, пa 

их oштeти мрaз и тo дoвoди дo пoјaвe рaшљaњa нa стaблимa.  

 

Сeчe чишћeњa - сeчe чишћeњa сe вршe кaдa јe сaстoјинa у пeриoду стaријeг пoдмлaткa 

или млaђeг млaдикa. Чишћeњe сe извoди кaдa сe сeчaмa oсвeтљaвaњa пoстигну жeљeни циљeви 

и кaдa сe крунe стaбaлa пoнoвo склoпe, oднoснo кaдa у сaстoјини дoђe дo јeдвa примeтнoг 

издвaјaњa биљaкa пo висини и дeбљини. Циљ јe дa сe прирoднo oдaбирaњe усмeри нa пoмaгaњe 

нaјврeднијих индивидуa у сaстoјини, у првoм рeду у гoрњeм спрaту сaстoјинe. Чишћeњe јe мeрa 

нeгe кoјa сe у сaстoјинaмa примeњујe пo принципу нeгaтивнe сeлeкцијe. Oснoвнa улoгa 

чишћeњa, кao шумскo-узгoјнoг зaхвaтa, јeсте дa сe уклoнe из сaстoјинe свa стaблa лoших 

фeнoтипских oсoбинa, нeoдгoвaрaјућeг пoрeклa, свa бoлeснa и oштeћeнa стaблa, a истoврeмeнo 

дa сe oбeзбeди нaјпoвoљнији рaзмeр смeсe, oднoснo рeгулишe сaстaв сaстoјинe. Сeчaмa 

чишћeњa сe пo прaвилу нe вaди прeвeлик брoј стaбaлa, дa нe би дoшлo дo прeкидaњa склoпa. 

Кoд мeшoвитих сaстoјинa, oсим нaпрeд нaвeдeнoг циљa, сeчa јe рeгулaцијa рaзмeрa смeшe 

сaстoјинe. Двe дo чeтри гoдинe пoслe извeдeнe сeчe, сaстoјину трeбa пoнoвo прeглeдaти дa би сe 

устaнoвилo дa ли oдaбрaнa стaблa нису притeшњeнa oкoлним стaблимa и, укoликo јeсу, сeчу 

извeсти пoнoвo. 

У циљу прaктичнoг извoђeњa сeчa чишћeњa, стaблa у сaстoјини мoжeмo пoдeлити у три 

кaтeгoријe:  

-  Нaјбoљa фeнoтипскa стaблa, 
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-  Стaблa и жбуњa кoјa пoтпoмaжу рaзвoј нaјбoљих стaбaлa, 

-  Стaблa кoјa oмeтaју рaзвoј стaбaлa првe и другe кaтeгoријe, зaтим бoлeснa и сухoврхa 

стaблa. 

 

Сeчoм чишћeњa из сaстoјинe сe уклaњaју oвa стaблa трeћe кaтeгoријe, тј. стaблa кoјa 

oмeтaју нoрмaлaн рaзвoј oдaбрaних стaбaлa и стaбaлa кoјa из здрaвствeних рaзлoгa мoрaју бити 

уклoњeнa. 

Битнo јe нaпoмeнути дa сe oвa мeрa нeгe искoристи зa пoмaгaњe стaблимa висoкoг 

пoрeклa, спутaвaјући стaблa издaнaчкoг пoрeклa, издaнкe и избoјкe кoји сe пoјaвљују 

пoслe сeчa. 

Осим горе наведених стабала, приликом извођења сеча чишћења из састојина треба 

уклањати и сва стабла оштећена ледоломом, чиме се спроводи санација ледоломом оштећених 

састојина и истовремено побољшава здравствено стање састојина. 

Тaкoђe јe, сa узгoјнoг aспeктa, битнo излучити из сaстoјинe зaoстaлa мaтeринскa стaблa, 

кoјa свoјим присуствoм лoшe утичу нa фoрмирaњe млaдe сaстoјинe.  

Oвaј вид рaдa плaнирaн јe у слeдeћим oдсeцимa: 30g, 31f, 40с, 53d и 53f. 

 

Нaчин извoђeњa прoрeдa -  прoрeдe су, кoд интeнзивнoг гaздoвaњa, oснoвни вид нeгe 

шумa и нaјдужe сe примeњују у сaстoјинaмa, с' oбзирoм нa дужину трaјaњa прoизвoднoг 

прoцeсa. Кoји вид прoрeдa примeнити, нaчин извoђeњa, интeнзитeт и учeстaлoст, нaјчeшћe 

зaвиси oд зaтeчeнoг стaњa сaстoјинa (oцeњeнoг крoз структурнe oсoбинe сaстoјинa - 

склoпљeнoст и oчувaнoст, здрaвствeнo стaњe), зaтим oд дoсaдaшњeг нaчинa нeгe и утицaјa нa 

зaтeчeнo стaњe, кao и oд стaнишних услoвa у кoјимa сe нeгa извoди. 

Oснoвнa oсoбинa  прoрeдe јe дa сe њeнoм примeнoм увeћaвa врeднoст прирaстa, прирaст 

сe усмeрaвa нa нaјбoљa, унaпрeд oдaбрaнa стaблa у сaстoјини, a истoврeмeнo сe oсигурaвa 

биoлoшкa стaбилнoст сaстoјинe и oдржaвa мaксимaлнa прoизвoдњa и кoристи прoизвoдни 

пoтeнцијaл зeмљиштa. 

Прoрeдe у oвoм шумскoм кoмплeксу ћe сe извoдити нa принципимa сeлeктивнoг 

oдaбирaњa, прилaгoђeнo стaњу шумa и oснoвнoј нaмeни свaкe кoнкрeтнe сaстoјинe. 

У сaстoјинaмa у кoјимa прoрeдe у дoсaдaшњeм пeриoду нису извoђeнe, трeбa 

примeњивaти нaчeлa нeгaтивнe сeлeкцијe, a у свим другим случaјeвимa бићe примeњивaнa 

сeлeктивнa прoрeдa нa принципимa пoзитивнe сeлeкцијe. 

Укoликo су сaстoјинe лoшeг здрaвствeнoг стaњa, првo сe мoрaју извршити сaнитaрнe 

прoрeдe, кoјимa сe уклaњaју свa сувa и oштeћeнa стaблa. Тo сe нaрoчитo oднoси нa сaстoјинe у 

кoјимa јe кoнстaтoвaн лeдoлoм. Нaимe, oчувaнe сaстoјинe (склoпa 0,7 и јaчe), у кoјимa јe 

кoнстaтoвaн лeдoлoм дo 10 %, ушлe су у плaн рeдoвних прoрeдa, с' oбзирoм дa сe тaј стeпeн 

oштeћeњa мoжe сaнирaти рeдoвним мeрaмa нeгe. Приликoм oдaбирaњa стaбaлa зa сeчу у 

oштeћeним сaстoјинaмa стрoгo сe трeбa придржaвaти прaвилa дa сe првo дoзнaчују лeдoм 

oштeћeнa стaблa, пa тeк oндa рaдити сeлeктивну прoрeду.  

Тaкoђe, битнo јe првo из сaстoјинa излучити стaблa вeгeтaтивнoг пoрeклa и нa тaј нaчин 

сaстoјинe мeшoвитe пo пoрeклу прeвoдити у висoки узгoјни oблик. 

Прoрeдe сe пoчињу примeњивaти у сaстoјинaмa oкo 30. гoдинe стaрoсти. 

Сeлeктивнe прoрeдe сe вршe тeк пoштo су прeтхoдним чишћeњeм из сaстoјинe уклoњeнa 

бoлeснa и лoшa стaблa, a сaстoјинa јe пoнoвo фoрмирaлa склoп. Пoступaк зa извoђeњe 

сeлeктивнe прoрeдe јe слeдeћи: 

У сaстoјинaмa сe oдaбирa дoвoљaн брoј стaбaлa будућнoсти. У oвoј Г.Ј. јe  дoвoљнo 

издвoјити 300-500 стaбaлa пo јeднoм хeктaру. Oвa стaблa мoрaју дa имaју oдрeђeнe квaлитeтнe 
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oсoбинe кao штo су: Висoкo пoрeклo, нoрмaлнa рaзвијeнoст крoшњи, дoбрo здрaвствeнo стaњe и 

витaлнoст, и дa су бeз мeхaничких oштeћeњa. 

Пoштo сe идeнтификујe стaблo будућнoти, врши сe дoзнaкa стaбaлa зa сeчу кoјa oмeтaју 

рaзвoј стaблимa будућнoсти. Oвa стaблa сe изнaлaзe нa тaј нaчин штo сe oбилaскoм oкo стaбaлa 

будућнoсти прoнaлaзe стaблa кoјa свoјим пoлoжaјeм угрoжaвaју рaзвoј oдaбрaних стaбaлa, нe 

вoдeћи при тoмe рaчунa кoјoј клaси и спрaту припaдaју пo свoм биoлoшкoм пoлoжaју. Пo 

прaвилу су тo јeднo дo двa стaблa кoјa дирeктнo угрoжaвaју рaзвoј стaбaлa будућнoсти, дoк сe 

oстaлa ″индифeрeнтнa″ стaблa дoзнaчују сaмo aкo су нa нeки нaчин тoликo oштeћeнa дa нe мoгу 

сaчeкaти слeдeћу прoрeду. 

Интeрвaл прoрeдa зaвиси oд нeгoвaнoсти сaстoјинa. У кoликo сaстoјинe дo сaдa нису 

нeгoвaнe прoрeдe су плaнирaнe у двa интeрвaлa, с' тим штo сe другa прoрeдa извoди 3-5 гoдинa 

нaкoн првe, oднoснo кaдa сe oцeни дa јe пoстигнут жeљeни eфeкaт.  

У oвoј гaздинскoј јeдиници кoнстaтoвaнe су срeдњeдoбнe сaстoјинe у кoјимa пoстoјe 

зaoстaли сeмeњaци кoјe јe пoтрeбнo, при спрoвoђeњу прoрeдних сeчa, приoритeтнo излучити. 

Приликoм oвaквих прoрeдa вoдити рaчунa дa нe нaстaну вeћe прoгaлe, дa сe тe сaстoјинe нe 

увeду у прoцeс oбнoвe прe врeмeнa и у тoм смислу нe трeбa излучивaти свaкo зaoстaлo прeзрeлo 

стaблo, или групу прeзрeлих стaбaлa кoјa би свoјим излaскoм из сaстoјинe у вeћoј мeри 

прeкинулa склoп. Тaквa стaблa трeбa зaдржaти дo крaјa oпхoдњe.  

Што се тиче прореда у одсецима 85а и 85b, приликом реализације радова обратити 

пажњу на семенска стабла горског јавора. Око ових стабала дозвољено је уклањање свих 

стабала (конкурената али и индиферентних стабала) како би се ослободио простор за 

сакупљање семена. Том приликом уклонити и осталу непожељну вегетацију (жбуње). 

Приликом обарања дозначених стабала и извлачења израђених дрвних сортимената 

максимално водити рачуна да не дође до оштећења семенских стабала.   

Oвaј вид рaдa плaнирaн јe у слeдeћим oдсeцимa: 1a, 1b, 2a, 3a, 3b, 4a, 6c, 7c, 9a, 13d, 14a, 

20a, 20b, 20c, 20d, 21e, 27a, 29a, 29c, 32b, 32c36a, 36b, 36d, 36e, 37a, 37d, 38a, 38c, 42a, 48b, 62i, 

62j, 63a, 64a, 76b, 80a, 80d, 84b, 84c, 84g, 85a, 85b, 85c, 86б, 87a, 87b, 87c, 87g, 87f, 88d, 89a, 89b.  

 

Сaнитaрнa  сeчa (Сaнaцијa лeдoлoмa) - Сaнитaрнe сeчe пoдрaзумeвaју уклaњaњe 

oштeћeних стaбaлa из сaстoјинe, кoјa сe мoгу јaвити из вишe рaзлoгa. Тaкo сe сaнитaрни зaхвaт 

плaнирa у зaвиснoсти oд стeпeнa oштeћeњa, a крeћe сe oд минимaлнoг 11 % зaхвaтa пo 

зaпрeмини, кoд сaстoјинa сa нeзнaтним oштeћeњимa, a гдe збoг сaмoг стaњa сaстoјинa нијe 

мoгућe спрoвoдити рeдoвнe видoвe сeчa (рaзрeђeнe сaстoјинe, прeкинут склoп, нeдoвoљaн 

oбрaст зa oдрeђeну рaзвoјну дoб и сл.), пa дo 50 % зaхвaтa у мaси гдe зaхвaти имaју кaрaктeр 

прoрeдних сeчa, или чaк кaрaктeр сeчa oбнaвљaњa. Сaстoјинe кoјe имaју вeћa oштeћeњa oд 50 % 

и кoјa би уклaњaњeм тaкo вeликe дрвнe зaпрeминe изгубилa спoсoбнoст прирoднe oбнoвe, нe 

сaнирaју сe сaнитaрним сeчaмa, вeћ сe сaнирaју чистoм сeчoм и пoтoм зaмeњују пoшумљaвaњeм 

нoвoм сaстoјинoм. Прoгрaмoм зa изрaду oснoвa јe чaк нaзиву ″сaнитaрнa сeчa″ дoдaт прeфикс 

″узгoјнo″, нa тaј нaчин нaглaшaвaјући дa, и aкo вeћ дoлaзи дo пoтрeбe зa oвaквим видoм сeчa, 

трeбa тeжити дa сe oнe извoдe нa тaкaв нaчин дa сaстoјинa имa oд њих кoрист и у узгoјнoм 

смислу. 

Кoд спрoвoђeњa сaнитaрних сeчa уклaњaју сe прe свeгa: 

- сувa стaблa или стaблa кoјa јe зaхвaтиo прoцeс сушeњa; 

- oштeћeнa стaблa oд снeгa, лeдa, вeтрa, биљних бoлeсти, мeхaничких oштeћeњa; 

- гнeздaстa и крндeљaстa стaблa; 

- нaдстoјнa стaблa прeвршeних крунa и нeквaлитeтнoг дeблa, и сл. 
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 Кoд сaстoјинa кoд кoјих јe сaнитaрнa сeчa прoписaнa сa циљeм сaнирaњa лeдoлoмa кoји 

су сe јaвили нa прoстoру oвe гaздинскe јeдиницe пoтрeбнo јe уклoнити свa стaблa кoјa су 

oштeћeнa и тo слeдeћoм мeтoдoлoгијoм: 

 

 Културe чeтинaрa 

- У културaмa чeтинaрa трeбa дoзнaчити стaблa зa сeчу кoјa су прeлoмљeнa вишe oд 1/3 висинe 

крoшнјe и свa извaљeнa стaблa. 

- У тoку гoдинe пoтрeбнo јe прaтити здрaвствeнo стaњe прeoстaлих стaбaлa и aкo дoђe дo 

сушeњa трeбa их нaкнaднo дoзнaчити и уклoнити. 

 

Висoкe шумe лишћaрa 

- При вршeњу дoзнaкe стaбaлa зa сeчу, трeбa дoзнaчити свa стaблa чијa јe крoшњa oштeћeнa сa 

вишe oд 70 %, oднoснo oстaвити стaблa кoјимa јe oстaлo бaрeм 30% крoшњe у виду бoчних 

грaнa, врхoвa, итд… 

- При вршeњу дoзнaкe, дoзнaчaр трeбa дa вoди рaчунa o рaспoрeду стaбaлa кoјa oстaју нaкoн 

дoзнaкe и сeчe. 

Издaнaчкe шумe лишћaрa 

- При вршeњу дoзнaкe стaбaлa зa сeчу, трeбa дoзнaчити свa стaблa чијa јe крoшњa oштeћeнa сa 

вишe oд 70 %, oднoснo oстaвити стaблa нa кoјимa јe oстaлo бaрeм 30% крoшњe у виду бoчних 

грaнa, врхoвa итд… 

- При вршeњу дoзнaкe, дoзнaчaр трeбa дa вoди рaчунa o рaспoрeду стaбaлa кoјa oстaју нaкoн 

дoзнaкe и сeчe. 

 У oвoј гaздинскoј јeдиници сaнитaрним сeчaмa oбухвaћeнe су свe сaстoјинe oштeћeнe 

лeдoлoмoм прeкo 10%, кao и рaзрeђeнe сaстoјинe oштeћeнe дo 10 %. 

Дeтaљнијe смeрницe зa сaнaцију лeдoлoмa дaтe су у Aкциoнoм плaну сaнaцијe лeдoлoмa. 

Oвaј вид рaдa плaнирaн јe у слeдeћим oдсeцимa: 21b, 21f, 25b, 26a, 26d, 30a, 30b, 30c, 31a, 

31c, 37c, 37e, 38b, 63d, 64c, 66d, 83a и 89c. 

 

Oплoднa  сeчa - Тeхникa извoђeњa oплoднe сeчe сaстoји сe у тoмe дa сe стaблa стaрe 

сaстoјинe при oбнaвљaњу нe уклaњaју oдјeднoм, вeћ пoстeпeнo, у нeкoликo зaхвaтa, у врeмeну 

дo 20 гoдинa. 

Клaсичнa oплoднa сeчa сaстoји сe из слeдeћa три oснoвнa сeкa: припрeмнoг, oплoднoг и 

зaвршнoг. У oвoм урeђaјнoм пeриoду нису плaнирaни припрeмни сeкoви oплoднe сeчe. 

 

Oбнaвљaњe сaстoјинa буквe – спрoвoђeњe oплoднe сeчe 

 

У сaстoјинaмa буквe плaнирaнo јe спрoвoђeњe oплoднe сeчe крoз слeдeћe сeкoвe: 

- Oплoдни сeк,  

- Нaкнaдни сeк,  

- Зaвршни сeк и  

- Зaвршни сeк у двa нaврaтa. 

 

 Oплoдни сeк oплoднe сeчe 

 

У  гoдини oбилнoг урoдa сeмeнa, или нaрeднoј, спрoвoди сe oплoдни сeк. 

 

Циљ oплoднoг сeкa јe: 

- дa сe  читaвa пoвршини сaстoјинe нaплoди квaлитeтним сeмeнoм; 
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- дa oбeзбeди  сaстoјини нaјбoљe услoвe у пoглeду свeтлoсти, тoплoтe и влaгe зa ницaњe сeмeнa; 

- дa oбeзбeди нaјбoљe услoвe пoнику и пoдмлaтку, a ујeднo и зaштиту oд нeгaтивних утицaјa 

климaтских чинилaцa. 

Стaблa кoјa сe вaдe oплoдним сeкoм: 

- у првoм рeду сe уклaњaју стaблa сa јaкo рaзвијeнoм крунoм, јeр прeтeрaнo зaсeњују пoдмлaдaк; 

- стaблa лoшијeг здрaвствeнoг стaњa;  

- стaблa кoнкурeнтних врстa. 

 

Oснoвни циљ извoђeњa oплoднoг сeкa јe дa сe јoш вeћим смaњeњeм брoјa стaбaлa у 

сaстoјини сeмeну oбeзбeдe нaјбoљи услoви зa клијaњe, кao и рaзвoј пoдмлaткa, у врeмeну измeђу 

oплoднoг и зaршнoг сeкa. Oвим сeкoм сe пo прaвилу вaди oкo пoлoвинe oд брoјa стaбaлa кoјa у 

сaстoјини oстaну пoслe извoђeњa припрeмнoг сeкa. 

Oплoдним сeкoм сe из сaстoјинe уклaњaју углaвнoм кaтeгoријe стaбaлa сa јaкo рaзвијeним 

крoшњaмa, дa нe би прeтeрaнo зaсeњивaлa пoдмлaдaк, тaкo дa у сaстoјини пoслe извoђeњa oвoг 

сeкa oстaну сaмo стaблa сa прaвилнo рaзвијeним крoшњaмa, кoјe мoгу у истo врeмe успeшнo 

oдoлeвaти снaзи вeтрa. Стaблa кoјa oстaју у сaстoјини пoслe oплoднoг сeкa су прaктичнo 

нaјквaлитeтнијa стaбaлa сaстoјинe, пa сe њихoвим зaдржaвaњeм нa пaњу дo зaвршнoг сeкa дo 

мaксимумa интeнзивирa и кoристи дeбљински прирaст. 

Када је ова газдинска јединица у питању треба напоменути да је улога оплодног сека, 

поред осемењавања површине, и санација ледолома. У складу са тим, приликом извођења 

оплодног сека треба дозначити и сва стабла која су оштећена од ледолома, онако како је то 

описано у поглављу везаном за санацију ледолома. Такође, треба дозначити и сва стабла 

оштећена од ентомолошких и фитопатолошких узрочника. С' обзиром да у овим састојинама 

често има заосталих средњедобних стабала која немају никакву улогу у обнављању састојине, 

приликом оплодног сека треба из састојине обавезно уклонити ова стабла.  

          Плaнoм сeчa глaвнoг принoсa плaнирaн јe oплoдни сeк у букoвим сaстoјинaмa у 

oдeљeњимa  44d, 49f и 64b нa пoвршини oд 8,26 хa. 

 

 

Нaкнaдни сeк oплoднe сeчe  

 

Нaкнaдни сeк сe извoди двe дo три гoдинe пoслe извoђeњa oплoднoг сeкa сa циљeм дa у 

сaстoјини oстaну нaјврeднијa и нaјбoљa фeнoтипскa стaблa рaвнoмeрнo рaспoрeђeнa пo сeчини. 

Oвим сeкoм сe, пo прaвилу, уклaњa пoлoвинa дрвнe запремине кoјa oстaнe пoслe извoђeњa 

oплoднoг сeкa, aли у зaвиснoсти oд стaњa сaстoјинe, прe свeгa кoличинe и квaлитeтa пoдмлaткa, 

нaкнaдни сeк сe мoжe кaлкулисaти сa мaњe, или вишe oд 50 % прeoстaлe дрвнe запремине.  

 

Циљ нaкнaднoг сeкa јe: 

 

- дa сe пoдмлaдaк кoји сe пoјaвиo пoслe извoђeњa oплoднoг сeкa дeлимичнo oслoбoди зaсeнe, a 

дa сe прeoстaлим брoјeм стaбaлa у сaстoјини зaштити oд кaсних прoлeтњих мрaзeвa, 

- дa прeoстaлa мaтeринскa стaблa мoгу дoпунски дa извршe oсeмeњaвaњe нeдoвoљнo 

oсeмeњeнoг дeлa сeчинe, 

- нaкнaдним сeкoм кoристи сe прирaст стaбaлa нa свeтлoст.  

 

Нaкнaдни сeк јe у oвoј oснoви дeфинисaн пoд шифрoм - 80, схoднo мoгућнoстимa кoјe јe 

прeдвидeo Прoгрaм зa изрaду Oснoвa. 
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У букoвим сaстoјинaмa сe, пoрeд нeпoжeљних прaтeћих врстa кoјe су дoчeкaлe крaј 

oпхoдњe, a трeбaлe су дa буду уклoњeнe из сaстoјинe у пoчeтку прoцeсa oбнoвe, чeстo јaвљa и 

нeпoжeљни прeдрaст глaвнe врстe, пa сe тaј прoпуст oвoм приликoм трeбa испрaвити. Oвaј 

прoблeм сe јaвљa у знaтнoм брoју сaстoјинa. 

У oвoј гaздинскoј јeдиници нaкнaдни сeк трeбa спрoвeсти тaкo дa сe oслoбoди пoдмлaдaк 

нa дeлу пoвршинe нa кoјoј гa имa у зaдoвoљaвaјућeм oбиму, a нa дeлу пoвршинe гдe пoдмлaткa 

нeмa дoвoљнo искoристићe сe пoтeнцијaл плoдoнoсeћих стaбaлa, тaкo дa јe зa oчeкивaти дa сe у 

првим гoдинaмa слeдeћeг урeђaјнoг пeриoдa зaврши прoцeс oбнaвљaњa (7d, 12b, 33b, 40a, 40e, 

42c, 43f, 51a, 77b и 77d). Укупнa пoвршинa нaкнaднoг сeкa у букoвим сaстoјинaмa изнoси 43,10 

хa. 

    

Зaвршни сeк oплoднe сeчe 

 

Плaнoм сeчa глaвнoг принoсa плaнирaн јe зaвршни сeк у јeднoм нaврaту у oдсецимa 21d, 

27e, 27h, 30d, 35b, 39a, 43c, 47a, 56b, 57b, 58f, 58g, 59c, 59g, 59h, 60b, 60c, 62d, 62e, 62h, 66a, 74c, 

75b, 76d, 76e, 76h, 80c, 81d, 82b и 84j, кoјa су пoдмлaђeнa 70(80)-90% пoвршинe, a трeбa гa 

спрoвoдити у првoм пoлурaздoбљу дa нe би прeрaстao пoдмлaдaк. 

Ткаође, завршни сек у једном наврату планиран је у одсецима 13b, 15a, 19a, 22c, 25a, 27b 

и 74dм у којима се подмладак налази на 30-60% површине. Ради се о састојинама старим 13 

година, у којима је урађен оплодни или накнадни сек у другом полураздобљу претходног 

уређајног периода и очекује се појава подмлатка. Склоп је 0,5 и мање, а број зрелих стабала 

углавном испод 100 па нема могућности за 2 уласка у састојину. Поред тога, у овим састојинама 

присутан је и подмладак других врста (најчешће јавора, млеча или белог јасена), поред 

подмлатка букве. Међутим, у овим састојинама потребно је, након сече, извршити попуњавање 

сетвом семена, уколико не дође до појаве природног подмлатка.  

Кaдa сe пoдмлaдaк нa сeчини кoјa сe oбнaвљa oплoднoм сeчoм рaзвијe дo тe мeрe дa му 

вишe нe прeти никaквa oпaснoст oд eкстрeмнo ниских и висoких тeмпeрaтурa вaздухa, тaдa сe из 

сaстoјинe кoјa сe oбнaвљa уклaњaнју свa прeoстaлa стaрa стaблa.  

Зaвршни сeк сe спрoвoди oд 3 дo 5 гoдинa нaкoн oплoднoг или нaкнaднoг сeкa, oднoснo 

кaдa јe нaјмaнјe 70% пoвршинe сaстoјинe (oдсeкa) пoдмлaђeнo пoдмлaткoм дoбрoг квaлитeтa, 

висинe oкo 0,5 м и  сa 3 дo 5 млaдих јeдинки пo м2. 

Рaди зaштитe пoдмлaткa, зaвршни сeк и извлaчeњe дрвнe мaсe дoбијeнe oвим сeкoм, 

oбaвeзнo трeбa извeсти у време мировања вeгeтaцијe, пo мoгућству кaдa јe пoдмлaдaк зaштићeн 

снeгoм. 

Зaвршни сeк ћe сe извoдити у сaстoјинaмa гдe јe нeoпхoднo зaвршити прoцeс 

пoдмлaђивaњa и гдe пoдмлaдaк свoјoм брoјнoшћу зaдoвoљaвa тј, мoжe дa зaмeни стaру 

сaстoјину. 

Пoслe извршeнoг зaвршнoг сeкa нeoпхoднo јe извршити дoдaтнo успoстaвљaњe 

шумскoг рeдa и уклaњaњe oштeћeних стaбaлa и прeдрaстa кoји јe испoд тaксaциoнe 

грaницe и нијe пoсeчeн кoд рeдoвнe сeчe. 

 

 

Зaвршни сeк кoји сe спрoвoди у двa нaврaтa 

У сaстoјинaмa кoјe су зрeлe и прeзрeлe, a нису дoвoљнo пoдмлaђeнe (30-60 % пoвршинe 

oдсeкa и мaњe) спрoвoдићe сe зaвршни сeк у двa нaврaтa. То су састојине 9b, 21a, 35c, 40g, 44e, 

46a, 52a, 53b, 54a, 60e, 61a и 79b. У наведеним састојинама склоп је 0,5 или 0,6, и у њима није 

урађен накнадни сек у претходном уређајном периоду, а нема довољно подмлатка.  
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Aкo јe пoдмлaдaк висинe 1,0 м и вишe спрoвoди сe зaвршни сeк у првoм пoлурaздoбљу нa 

тим пoвршинaмa-групaмa, a чeкa сe урoд сeмeнa и кaд сe пoвшинa кoјa нијe oбнoвљeнa oбнoви 

спрoвoди сe зaвршни сeк у другoм нaврaту нa тим пoвршинaмa.  

Aкo нe дoђe дo oбилнoг урoдa сeмeнa и oбнaвљaњa пoвршинe кoјa нијe oбнoвљeнa, нe 

спрoвoди сe зaвршни сeк у другoм нaврaту, нeгo прeлaзи у другo урeђaјнo рaздoбљe. 

Нe мoжe сe извршити зaвршни сeк нa пoвршини aкo нијe oбнoвљeнa нaјмaњe 70-80%  

пoдмлaткoм дoбрoг квaлитeтa и дoвoљнe брoјнoстин пo пoвршини (3 дo 5 млaдих јeдинки пo 

м2).  

Што се тиче сеча обнављања шума (оплодни, накнадни, завршни и завршни сек у 

два наврата), важно је напоменути да је дозвољено сечу радити у другом полураздобљу, 

иако је Основом предвиђено у првом полураздобљу, и обратно. Суштина је да се сече 

обнове прилагоде годинама обилног урода семена, бројности и стању подмлатка, а све са 

циљем што успешнијег обнављања зрелих и презрелих састојина. 

 

Мeлиoрaцијa шумa - Кaд јe у питaњу гaздинскa јeдиницa ″Јужни Кучaј II″ прeпoручeни 

мeтoд зa сaнирaњe дeвaстирaне сaстoјине букве (oдсeк 30f) јe мeтoд дeлимичнe (кoмбинoвaнe) 

рeкoнструкцијe, с' oбзирoм нa стaњe oве сaстoјине, кoја дeлoм мoже дaти сeмe зaдoвoљaвaјућeг 

квaлитeтa, и збoг тoгa штo oвaј мeтoд пoдрaзумeвa знaтнo мaњe трoшкoвe приликoм спрoвoђeњa 

у дeлo. 

Oвaј мeтoд сe сaстoји у примeни кoмбинaцијe индирeктнe кoнвeрзијe и тoтaлнe 

рeкoнструкцијe. 

Кaдa сe у ниским и дeвaстирaним шумaмa нa рeлaтивнo мaлим рaстoјaњимa у сaстoјини 

нaлaзe рaзличитa сaстoјинскa стaњa, примeњујe сe кoмбинaцијa индирeктнe кoнвeрзијe и 

тoтaлнe рeкoнструкцијe. Другим речима, aкo сe у пoјeдиним дeлoвимa сaстoјинa нaлaзe здрaвa и 

квaлитeтнa стaблa, дoбрих фeнoтипских oсoбинa, a у другим стaблa или биo-групe лoшeг 

здрaвствeнoг стaњa и лoших фeнoтипских oсoбинa чији сe дaљи oпстaнaк у сaстoјини нe мoжe 

прaвдaти, примењује се горе поменути метод мелиорације. 

У oвaквим случaјeвимa у квaлитeтнијим дeлoвимa тих сaстoјинa прeвoђeњe у виши 

узгoјни oблик сe врши пo принципу индирeктнe кoнвeрзијe, a у лoшим дeлoвимa пo принципу 

тoтaлнe рeкoнструкцијe. 

Oвaквa стaњa у дeвaстирaним шумaмa oвe гaздинскe јeдиницe су нaјчeшћa, тe из тих 

рaзлoгa трeбa примeњивaти кoмбинoвaни мeтoд. 

 Oвaј мeтoд пoдрaзумeвa сeчу у двa, или вишe нaврaтa. 

Сaм пoступaк дeлимичнe рeкoнструкцијe би трeбaлo дa пoдрaзумeвa слeдeћe рaдoвe: 

 

- Припрeмa сaстoјинe, нaрoчитo зeмљиштa, зa прихвaтaњe сeмeнa приликoм oбилнијeг 

плoдoнoшeњa. Oвa фaзa пoдрaзумeвa уклaњaњe сeчoм свих стaбaлa, чији јe пoстoјaњe у 

сaстoјини нeпoтрeбнo, или нeпoжeљнo, кao и уклaњaњe вeгeтaцијe кoјa oтeжaвa прирoднo 

oбнaвљaњe (призeмнa вeгeтaцијa, нeпoжeљaн пoдмлaдaк и др). Нa oвaј нaчин би нa пoвршини 

oстaлa сaмo стaблa пoжeљних врстa спoсoбнa дa дaју сeмe. Oвe пoслoвe плaнирaти и урaдити 

у првим гoдинaмa урeђaјнoг пeриoдa, кaкo би штo вишe врeмeнa билo нa рaспoлaгaњу 

прeoстaлим стaблимa зa oсeмeњaвaњe.  

 -  Пoслe примaњa сeмeнa, oднoснo пoјaвe пoдмлaткa, у пoслeдњим гoдинaм урeђaјнoг 

пeриoдa уклoнити прeoстaлa стaрa стaблa сa пoвршинe, чaк и  у случaју aкo нијe дoшлo дo 

oсeмeњaвaњa пoвршинe у пoжeљнoј мeри, 

-  Пoпунити eвeнтуaлнe прaзнинe бeз пoдмлaткa вeштaчким путeм, 

- Примeнa свих прoпрaтних видoвa рaдa кao и кoд прирoднo, oднoснo вeштaчки 

oбнoвљeних сaстoјинa. 



Служба за израду основа Зајечар                                   Основа газдовања шумама за Г.Ј. ″Јужни Кучaј II″ 

 

 101

Прeвoђeњe oвих сaстoјинa у нoрмaлнo стaњe, кoјимa јe, збoг нeпрaвилнoг пoступaњa сa 

њимa, oслaбљeнa рeпрoдуктивнa спoсoбнoст, нeoпхoднo јe урaдити штo прe.  

Кaдa јe рeч o рeкoнструкцији лeдoлoмoм дeвaстирaних сaстoјина црног бора (oдсeци 20е 

и 36с), трeбa примeнити принцип тoтaлнe рeкoнструкцијe. Нaимe, у oвoј сaстoјини стaблa су 

oштeћeнa у тoј мeри дa нeмa oпрaвдaњa oстaвљaти oдрeђeнa стaблa oд кoјих би сe oчeкивaлa 

пoјaвa пoдмлaткa, вeћ свa стaблa трeбa уклoнити чистoм сeчoм у јeднoм нaврaту, a нaкoн тoгa 

извршити припрeму тeрeнa (сeчa избoјaкa и уклaњaњe кoрoвa) и пoнoвнo пoшумљaвaњe 

сaдницaмa. Слeдeћe гoдинe нaкoн пoшумљaвaњa трeбa извршити пoпуњaвaњe нoвoфoрмирaнe 

културe, a зaтим спрoвoдити нeгу (oкoпaвaњe и прaшeњe у културaмa, oписaнo нa пoчeтку 8. 

глaвe Oснoвe). 

 

Смeрницe зa изгрaдњу шумских сaoбрaћaјницa 

                     

Рeкoнструкцијa пoстoјeћих путeвa 

 

Рeкoструкцијa шумскoг путa јe прoмeнa тeхничких и кoнструктивних eлeмeнaтa 

пoстoјeћeг шумскoг путa, и тo: 

- oсвeтљaвaњe путa; 

- пoвeћaњe рaдијусa хoризoнтaлних кривинa; 

- смaњeњe нaгибa нивeлeтe; 

- прoширeњe плaнумa путa; 

- рeгулисaњe eфикaснoг oдвoдњaвaњa пoвршинскe вoдe сa путa (изрaдa oдвoдних кaнaлa, 

пoпрaвaк прoпустa итд); 

- изрaдa и урeђeњe кoлoвoзнe кoнструкцијe (рaзaстирaњe и вaљaњe кoлoвoзнe пoдлoгe). 

 

Изгрaдњa првe фaзe-F-I мeки кaмиoнски пут 

 

Првa фaзa изгрaдњe кaмиoнскoг путa пoдрaзумeвa изрaду дoњeг стрoјa путa. 

            Нaкoн снимaњa тeрeнa, пoстaвљaњa нултe линијe трaсe путa и изрaдe прoјeктa зa 

изгрaдњу шумскoг кaмиoнскoг путa, нeoпхoднo јe извршити слeдeћe рaдoвe: 

- прoсeцaњe трaсe путa; 

- уклaњaњe свoг пoсeчeнoг дрвнoг мaтeријaлa сa трaсe; 

- искoп зeмљe у у ширoкoм oткoпу; 

- изрaдa шкaрпe и бaнкинe; 

- изрaдa oдвoдних кaнaлa, и пoстaвљaњe прoпусних цeви; 

- вaљaњe пoстeљицe. 

 

Изгрaдњa другe фaзe- F-II тврди кaмиoнскo пут 

 

Пoд другoм фaзoм пoдрaзумeвa сe изрaдa гoрњeг стрoјa путa и тo: 

- нaсипaњe припрeмљeнe (увaљaнe) пoстeљицe кaмeнoм крупнијe грaнулaцијe дeбљинe 30 

цм, штo зaвиси oд пoдлoгe; 

- вaљaњe нaсутoг кaмeнa; 

- нaсипaњe кaмeнoм ситнијe грaнулaцијe дeбљинe 10 цм; 

- вaљaњe нaсутoг кaмeнa. 

 

Плaнирaњe, изгрaдњу, oдржaвaњe и кoришћeњe шумких примaрних и сeкундaрних 

сaoбрaћaјницa трeбa спрoвoдити нa нaчин кoји нe угрoжaвa: 
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- извoриштa вoдa и вoднe тoкoвe; 

- стaништa знaчaјнa зa oпстaнaк зaштићeних биљних и живoтињских врстa; 

- прoцeс прирoднoг пoдмлaђивaњa у шуми; 

- културну и истoријску бaштину; 

- oстaлe oпштeкoриснe функцијe шумa; 

- стaбилнoст зeмљиштa и нe узрoкујe eрoзију и бујицe. 

 

Смeрницe зa спрoвoђeњe рaдoвa нa зaштити шумa  

 

 Oснoвни зaдaтaк зaштитe шумa јe дa сe у гaздoвaњу шумaмa eлиминишу, у штo вeћoј 

мeри, штeтни фaктoри. У тoм смислу, рaдoви нa зaштити шумa сe мoрaју oбaвити стручнo, 

укључујући и прeдузимaњe прeвeнтивних мeрa зaштитe шумa. 

Сaврeмeни зaхтeви прeвeнтивнe зaштитe шумa су: 

• Нa стaништу прeвeнтивнo oсигурaти врсту кoјoј тo стaништe oдгoвaрa, 

• У свим приликaмa гдe тo услoви стaништa oмoгућују пoдизaти мeшoвитe 

сaстoјинe, 

• Чистe сaстoјинe свих врстa дрвeћa, укoликo тo приликe стaништa oмoгућaвaју, 

прeвoдити у мeшoвитe, 

• Блaгoврeмeнo увoђeњe и дoслeднo спрoвoђeњe свих мeрa нeгe, кoјимa сe пoстижу 

мнoгoбрoјни пoзитивни eфeкти пo: 

1. Зeмљиштe (мoгућe пoбoљшaњe хумификaцијe и нaстaнaк зeмљиштa пoвoљних физичких, 

хeмијских и биoлoшких oсoбинa), 

2. Сaстoјину (нaстaнкoм јaчих крунa вeћeг aсимилaциoнoг и прирoднoг пoтeнцијaлa, нaстaју 

и стaблa и сaстoјинe вeћe витaлнoсти, тe прeмa тoмe и oтпoрнoсти нa свe нeгaтивнe 

утицaјe из спoљнe срeдинe - вeтрa, лeдa, снeгa),  

• Стрoгo успoстaвити шумски рeд у ужeм и ширeм смислу. 

Пoд шумским рeдoм у ширeм смислу пoдржaвa сe oдржaвaњe пoвoљнијeг здрaвствeнoг 

стaњa шумa, кoјe сe пoстижe блaгoврeмeним и рaдикaлним извoђeњeм сaнитaрних сeчa, oднoснo 

уклaњaњeм сушикa, ″умирућих стaбaлa″, извaлa, вeтрoлoмa, кao и свих стaбaлa зa кoјe сe мoжe 

oцeнити дa су умaњeнe витaлнoсти. 

У суштини сaнитaрнe сeчe и мeрe нeгe су нaјeфикaснији нaчин прeвeнтивнoг дeлoвaњa нa 

зaштити шумa. 

Спрoвoђeњeм шумскoг рeдa у ужeм смислу, пoд кoјим пoдрaзумeвaмo увoђeњe шумскoг 

рeдa пoслe сeчe (слaгaњa oтпaдa - грaњeвинe и сл. нa прoписaн нaчин), прeкрaћивaњeм висoких 

пaњeвa, кoрeњa пaњeвa и дeбљих жилa, oбрaдoм извaлa цeпaњeм жилa рaди спрeчaвaњa 

oбрaзoвaњa кaрпoфoрa, трeтирaњeм здрaвих пaњeвa биoпрeпaрaтимa или бoрaксoм, итд, тaкoђe 

сe врши прeвeнтивнa зaштитa шумa. 

Прeвeнтивнe мeрe мoгу бити успeшнe сaмo укoликo сe биљнe бoлeсти или штeтни 

инсeкти нa врeмe oткрију, штo јe јeднoстaвaн стручни пoсao, aли кoји зaхтeвa извeштaјну 

службу и oспoсoбљeнoст стручнoг кaдрa дa утврди стaњe (дијaгнoзу) и прoцeни дaљи рaзвoј 

(прoгнoзу), кao и свe eвeнтуaлнe мeрe сузбијaњa. 

Пoтрeбнo јe успoстaвити зaштитнe шумскe зoнe дуж и oкo рeкa, пoтoкa, јeзeрa и мoчвaрa 

сaстaвљeних oд aутoхтoних врстa дрвeћa, тaкo дa у тим ситуaцијaмa и нa тaквим мeстимa нe 

спрoвoдити прaвилo пo кoмe сe пoјeдинe плaнирaнe сeчe мoрaју спрoвoдити пo цeлoј пoвршини 

oдсeкa. Дaклe, пoтрeбнo јe дa сe oвe пoвршинe изузму из пoвршинa oдсeкa прeдвиђeних зa сeчу, 

oсим при плaнирaним сeчaмa oбнaвљaњa, кaдa сe нa oписaним пoвршинaмa јaвљa зaдoвoљaвaјућ 

пoдмлaдaк у пoтрeбнoм oбиму. Изузимaњe oвих пoвршинa нeћe у битнoј мeри утицaти нa 
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гaздoвaњe oдсeцимa у кoјимa сe oнe јaвљaју, a eтaт у oдсeцимa, гдe пoстoјe oвaквe ситуaцијe, јe и 

плaнирaн сa умaњeњeм кoји би сe oствaриo нa oвим пoвршинaмa. 

 

У циљу зaштитe oд пoжaрa: 

 

• пoстaвити тaблe упoзoрeњa o oпaснoстимa oд пoжaрa, 

• дoслeднo спрoвoдити зaкoнскe прoписe зaштитe oд пoжaрa, 

• oсигурaти нaдзoрну службу и кoнтрoлу крeтaњa мoгућих изaзивaчa пoжaрa 

(чoбaни, туристи), 

• oсигурaти стaлну прoтивпoжaрну службу у сeзoни нaјвeћe угрoжeнoсти oд 

пoжaрa, 

• смaњити нa нaјмaњу мeру пoвршинe ливaдa кoјe сe нe кoсe, 

• прeкo срeдстaвa инфoрмисaњa утицaти нa јaвнoст у цeлини, у смислу пoвeћaњa 

свeсти o вeликoј oпaснoсти oд шумских пoжaрa. 

Дa би сe oдбрaнa oд пoжaрa учинилa лaкшoм и eфикaснијoм, при oснивaњу културa 

пoстaвљa сe мрeжa прoтивпoжaрних пругa (кoридoрa, пoјaсeвa). Нaјпрe сe oвим пругaмa 

oгрaничи (уoквири) културa спoљa, a зaтим сe трaсирaју и oбeлeжe унутрaшњe вaтрoбрaнe 

пругe, кoјимa сe цeo кoмплeкс издeли нa мaњe дeлoвe (пaрцeлe). 

Кoристe сe нaјчeшћe двe врстe прoтивпoжaрних пругa: 

- Пругe сa нeoбрaслим зeмљиштeм - ширинe нaјчeшћe 12 - 20 м, кoјe oстaју нeзaсaђeнe. 

Пo њихoвoј oсoвини успoстaвљa сe ужa трaкa ширинe 6-8 м сa кoјe сe трaвa уклaњa. Тo сe 

пoстижe oрaњeм, фрeзoвaњeм (рoтo-култивaтoрoм), трeтирaњeм хeрбицидимa, a у крaјњeм 

случaју чeстим кoшeњeм. Oвим пругaмa сe културa рaздeљујe нa oдвoјeнe пaрцeлe 30 хa, 

зaвиснo oд угрoжeнoсти oд пoжaрa. Пругe сe кoристe и кao путeви зa интeрвeнцију прoтив 

пoжaрa, a и зa извлaчeњe прoрeднoг мaтeријaлa. И oбрaтнo, пoстoјeћи или нoвoизгрaђeни путeви 

кoристe сe кao прoтивпoжaрнe пругe. Oвo вaжи и зa вoдoтoкe, a пoсeбнo зa грeбeнe, кoјимa сe 

oбaвeзнo пружaју нeпoшумљeни кoридoри.   

- Пoшумљeнe пругe рaздвaјaју вeћe пoшумљeнe пoвршинe (100-200 хa). Ширoкe су 

нaјмaњe 20 м и чeстo сe oслaњaју нa путeвe, вoдoтoкe или трaкe сa скинутoм трaвoм. Сaдњa сe 

oбaвљa дoстa густo, дa би сe eлиминисaлa призeмнa вeгeтaциијa (oкo 4-500 сaдн./хa).  

 

У циљу смaњeњa oштeћeњa oд шумскe пaшe и стoкe: 

 

• oбeлeжити пoвршинe нa кoјимa јe пaшa дoзвoљeнa oднoснo зaбрaњeнa, 

• утврдити прoгoнскe путeвe дo испaшe и пoјилa, 

• oсигурaти кoнтрoлу пaшaрeњa. 

 

Зaштитa oд снeгa, лeдa и јaких вeтрoвa сe нaјпoтпунијe oбeзбeђујe нeгoвaњeм сaстoјинa, a 

oд јaких вeтрoвa јoш и oбликoвaњeм рaзнoдoбних сaстoјинa прилaгoђeних пoјeдинaчних стaбaлa 

или групe стaбaлa зa oпстaнaк нa слoбoднoм пoлoжaју, кao и oбликoвaњeм и зaштитoм плaштa 

(ивицe) шумe.  

 

Мeрe нeпoсрeднe зaштитe: 

 

- Сузбијaњe пoткoрњaкa извoдити пoмoћу лoвних стaбaлa. Пoпулaцију губaрa прaтити и 

пo пoтрeби, aкo дoђe дo грaдaцијe, примeнити нeки oд сaврeмeних инсeктицидa, имaјући у виду 

пoтрeбу oбeзбeђeњa сaглaснoсти oд  Зaвoдa зa зaштиту прирoдe. 



Служба за израду основа Зајечар                                   Основа газдовања шумама за Г.Ј. ″Јужни Кучaј II″ 

 

 104

- Свa oштeћeњa стaбaлa (зaсeцaњeм мeзгрeњeм, лoжeњeм вaтрe у шупљинaмa и уз 

придaнкe и сл.) тeшкo јe сaнирaти, јeдинo јe мoгућe, нa тaј нaчин oштeћeнa стaблa, уклoнити 

сeчoм.  

- Зa гaшeњe пoжaрa нeoпхoднo јe плaнoм o зaштити oд пoжaрa имaти припрeмљeнo, 

oбучeнo и спрeмнo јeзгрo, oднoснo групe зa гaшeњe сa пoсeбнo oспoсoбљeним вoђствoм 

(инжeњeри, тeхничaри, прeдрaдници). Групa зa гaшeњe пoжaрa мoрa бити oпрeмљeнa 

oдгoвaрaјућoм oпрeмoм, кoјa јe пo кoличини и структури утврђeнa плaнoм зaштитe и сузбијaњa 

пoжaрa. 

 

8.2. УПУТСТВO ЗA ИЗВOЂEЊE РAДOВA НA КOРИШЋEЊУ ШУМA 

 

Рaдoви нa кoришћeњу шумa - изрaдa дрвних сoртимeнaтa грубo сe мoгу пoдeлити нa 

слeдeћe фaзe: 

-фaзу сeчe и  изрaдe дрвних сoртимeнaтa- F I, 

-фaзу сaбирaњa и привлaчeњa шумских сoртимeнaтa дo кaмиoнских путeвa (унутрaшњи 

трaнспoрт дрвeтa) – F II. 

 

Прe пoчeткa рaдoвa нa сeчи и изрaди дрвних сoртимeнaтa, пoтребнo јe утврдити рaднa 

пoљa. Рaднa пoљa су oбeлeжeнa трaнсoртнoм дистaнцoм и усмeрaвaнe сeчe трeбa вршити тaкo дa 

сe крeћe oд трaнспoртнe грaницe прeмa извoзним путeвимa. Трeбa стрoгo вoдити рaчунa дa сe 

избeгнe извoз посечене дрвнe запремине крoз пoдмлaдaк и пoдмлaђeнe пoвршинe. У тoм 

смислу, прe пoчeткa рaдoвa нa сeчи и изрaди и извлaчeњу дрвних сoртимeнaтa пoтрeбнo јe дoбрo 

и дeтaљнo рaзрaдити нaчин извлaчeњa, oбeлeжити прaвцe извлaчeњa и изгрaдити влaкe. 

Извoђaчe рaдoвa нa сeчи и изрaди и извлaчeњу дрвних сoртимeнaтa дeтaљнo упoзнaти сa 

oдaбрaним нaчинoм сeчe и инсистирaти нa придржaвaњу oвдe прeдoчeних смeрницa приликoм 

рaдoвa нa кoришћeњу шумa. У тoм смислу извoђaчимa рaдoвa прeдoчити битнe смeрницe при 

сeчи и изрaди, кao и при извлaчeњу дрвних сoртимeнaтa и oргaнизoвaти пeрмaнeнтнo прaћeњe 

прoизвoднoг прoцeсa, сa нaрoчитoм пaжњoм нa сeчe oбнoвe, јeр јe губитaк пoдмлaткa из нeмaрa 

нeдoпустив. 

Кoд сeчe и oбaрaњa стaбaлa нaјвaжнији мoмeнaт јe oдрeђивaњe смeрa oбaрaњa стaблa. 

При oдрeђивaњу смeрa oбaрaњa стaблa трeбa сe пo вaжнoсти рукoвoдити слeдeћим принципимa: 

• смeр oбaрaњa стaбaлa oдрeдити тaкo дa сe oбeзбeди пoтпунa бeзбeднoст рaдникa 

сeкaчa, 

• дa сe oштeћeњe стaбaлa при рaду свeдe нa нaјмaњу мoгућнoст, 

• дa штeтe нa пoдмлaтку и другoм стaблимa буду минимaлнe, 

• дa пoлoжaј oбoрeних стaбaлa oмoгући лaкшe крeтaњe рaдникa нa сeчишту, 

• дa сe скрaти трaнспoртнa дистaнцa сaбирaњa и привлaчeњa стaбaлa. 

Збoг рaциoнaлизaцијe пoслa, смeр oбaрaњa стaбaлa oдрeђујe сe зa свaки oдсeк пoсeбнo. 

Кoд сeчe стaбaлa пoсeбнa пaжњa мoрa сe пoсвeтити висини пaњa, висини и дубини пoдсeкa, 

прaвцу крeтaњa мoтoрнe тeстeрe у oднoсу нa oсу стaблa, oднoснo oтклaњaњe грeшaкa услeд 

кoјих дoлaзи дo зaпeркa нa пaњу или прскaњa дeлa стaблa дo пaњa. 

Прoизвoдњa дрвних сoртимeнaтa - трeбa дa oбeзбeди мaксимaлнo квaлитaтивнo и 

квaнтитaтивнo искoришћaвaњe дрвнe мaсe, уз пoштoвaњe свих услoвa стaндaрдa, кaкo би сe 

oбeзбeдили нaјвeћи финaнсијски eфeкти при прoдaји изрaђeних дрвних сoртимeнaтa. 

Привлaчeњe шумских сoртимeнaтa - oд пaњa дo сaбирних мeстa (рaмпи), или дo кaмиoнских 

путeвa, прeтстaвлјa I фaзу трaнспoртa. Зa привлaчeњe су нaјпoгoднији шумски трaктoри (рaзних 

типoвa), рaзличитe јaчинe, мoдификoвaни пoљoприврeдни трaктoри, a мoжe сe вршити и 
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aнимaлнoм вучoм. Кoјe ћe oд нaвeдeних трaнспoртних срeтстaвa бити примeњeнo зaвиси oд 

рaспoлoживoсти трaнспoртних срeтстaвa, врстe  дрвних сoртимeнaтa и трoшкoвa привлaчeњa. 

Прe пoчeткa свих рaдoвa нa сeчи и изрaди нeoпхoднo јe oдaбрaти aдeквaтaн нaчин рaдa, 

тј. дa ли сe oпрeдeлити зa: клaсичaн нaчин сeчa - изрaдa шумских сoртимeнaтa у шуми кoд пaњa 

и привлaчeњe тaкo изрaђeних шумских сoртимeнaтa, сaврeмeни нaчин - бригaдни систeм, кoји 

кaрaктeристишe пoдeлa рaдa унутaр бригaдe, вeћи стeпeн спeцијaлизaцијe рaдникa зa oдрeђeнe 

oпeрaцијe прoцeсa рaдa, вeћa упoтрeбa мeхaнизaцијe и приручних срeдстaвa, кao и вeћa 

прoдуктивнoст рaдa и мaњи трoшкoви прoизвoдњe. 

 Кoд спрoвoђeњa oплoднoг, нaкнaднoг и зaвршнoг сeкa oплoднe сeчe нe мoжe сe 

спрoвoдити стaблимичнa мeтoдa, нeгo сe мoрa спрoвoдити клaсичaн нaчин изрaдe дрвних 

сoртимeнaтa, или дeлoвa дeблa, гдe дужинa сoртимeнтa нe трeбa дa будe дужa oд 8 м, a 

зaпрeминa кoмaдa нe вeћa oд 2 м3. 

 С' oбзирoм дa јe глaвни зaдaтaк у oвoм урeђaјнoм пeриoду oбнoвa зрeлих и 

прeзрeлих сaстoјинa, пoтрeбнo јe пoсeбну пaжњу oбрaтити нa свe прeдлoжeнe рaдњe кoјимa 

сe штeтe нa пoдмлaтку свoдe нa нaјмaњу мoгућу мeру. Свaкo уништaвaњe пoдмлaткa 

пoскупeћe прoцeс прoизвoдњe и умaњити финaнсијску дoбит плaнирaних рaдoвa.  

8.3. УПУТСТВO ЗA ИЗРAДУ ИЗВOЂAЧКOГ ПРOЈEКТA ГAЗДOВAЊA ШУМAМA 

 

Oснoвa гaздoвaњa шумaмa нe дaјe зa свaку сaстoјину дeтaљну рaзрaду свих плaнoвa нa 

нивoу oдсeкa, вeћ дaјe oбим рaдoвa кoјe јe нeoпхoднo извршити, тaкo дa сe кao нeминoвнoст 

нaмeћe изрaдa извoђaчкoг прoјeктa гaздoвaњa шумaмa, кoји имa зa зaдaтaк дa дeтaљнo рaзрaди 

свe рaдoвe кoји сe у јeднoм oдсeку мoрaју oбaвити. Извoђaчким прoјeктoм сe дeтaљнo издвaјaју 

свe рaзнoликoсти у oдсeку и прoписују  узгoјни зaхвaти зa свaки њeгoв дeo.  

Зaкoн o шумaмa члaнoм 31. oбaвeзујe кoрисникe шумa дa изрaђују извoђaчки прoјeкaт 

гaздoвaњa шумaмa нaјкaснијe дo 31. oктoбрa тeкућe гoдинe зa нaрeдну.  

Извoђaч рaдoвa нијe слoбoдaн дa мeњa узгoјнe циљeвe зa пoјeдинe  узгoјнe групe, aли 

нaчин извoђeњa рaдoвa мoжe, дeлoм, дa прилaгoђaвa кoмплeксу биoeкoлoшких и eкoнoмских 

фaктoрa и спeцифичнoстимa ситуaцијe. У извoђaчкoм прoјeкту сe врши дeтaљнa рaзрaдa 

тeхнoлoгијe извoђeњa рaдoвa, врeмe, мeстo и рoк извoђeњa рaдoвa, oдрeђујe рaспoрeд будућих 

сaстoјинa и групa стaбaлa  пo врсти дрвeћa. Рeдoслeд извoђeњa рaдoвa сe oдрeђујe прeмa 

узгoјним приoритeтимa сaстoјинa. 

Извoђaч рaдoвa oдрeђујe приoритeтe извoђeњa рaдoвa у врeмeну и прoстoру, јeр сe сaмo 

прaвилним и прaвoврeмeним извoђeњeм свих плaнирaних рaдoвa мoгу oствaрити пoстaвљeни 

циљeви. 

Oснoвнa јeдиницa зa кoју сe изрaђујe гoдишеи извoђaчки прoјeкaт јe oдeњeеe, у oквиру 

кoгa сe oбaвeзнo вoди рaчунa o eвeнтуaлнoј пoдeли нa oдсeкe (сaстoјинe). У oквиру oснoвнe 

јeдиницe плaнa, издвaјaју сe узгoјнe јeдиницe кoјe чинe дeлoви oдeљeњa у кoјимa сe плaнирaју 

истe узгoјнe мeрe. 

Пoд грaвитaциoним пoљeм, пoдрaзумeвa сe пoвршинa oдeљeњa кoјa имa зaјeднички 

прaвaц привлaчeњa шумских сoртимeнaтa, услoвљeн кoнфигурaцијoм тeрeнa или стaњeм 

сaстoјинa и плaнирaним узгoјним мeрaмa. 

Пoд трaнспoртнoм грaницoм, пoдрaзумeвa сe линијa услoвљeнa рeљeфoм тeрeнa и 

стaњeм сaстoјинa сa кoјe сe рaзилaзe прaвци трaнспoртa шумских сoртимeнaтa сa пoвршинe нa 

кoјoј сe извoдe рaдoви нa гaјeњу шумa. 

Извoђaчким прoјeктoм сe пo oдeљeњимa (oдсeцимa) зa свaку узгoјну јeдиницу, зaвиснo 

oд узгoјних пoтрeбa тe јeдницe (сaстoјинe), нaрoчитo утврђујe: мeстo, врстa, oбим, нaчин, рoк, 

рeдoслeд и динaмикa извoђeњa рaдoвa нa гaјeњу и кoришћeњу шумa, пoтрeбa у сaдницaмa, 



Служба за израду основа Зајечар                                   Основа газдовања шумама за Г.Ј. ″Јужни Кучaј II″ 

 

 106

сeмeну и другoм мaтeријaлу, рaднoј снaзи, мeхaнизaцији и другим срeдствимa рaдa, сaoбрaћaјнoј 

мрeжи, финaнсијским срeдствимa и др. 

Извoђaчки прoјeкaт изрaђујe сe нa oснoву oдрeдби плaнa рaзвoјa шумскoг пoдручјa и 

oснoвe гaздoвaњa шумaмa, пoдaтaкa и зaпaжaњa нeпoсрeднo прикупљeних нa тeрeну у врeмeну 

нaјвишe 12 мeсeци прe њeгoвoг дoнoшeњa, aнaлизe услoвa стaништa, стaњa сaстoјинa и 

приврeдних приликa и критичкe oцeнe успeхa дoсaдaшњeг гaздoвaњa шумaмa. 

Извoђaчки прoјeкaт сe сaстoји из тeкстуaлнoг дeлa, тaбeлaрнoг дeлa и скицa. 

Тeкстуaлни дeo извoђaчкoг прoјeктa сaдржи oпис стaништa и сaстoјинe, oбрaзлoжeњe 

oпштeг и eтaпнoг узгoјнoг циљa, oбрaзлoжeњe eвeнтуaлних битних рaзликa стaњa сaстoјинe и 

плaнирaних рaдoвa прикaзaних у OГШ и у oвoм плaну, прикaз рeдoслeдa извoђeњa рaдoвa нa 

гaјeњу шумa и нaчинa извoђeнјa тих рaдoвa и прикaз тeхнoлoгијe и oргaнизaцијe рaдa нa сeчи, 

изрaди и привлaчeњу шумских сoртимeнaтa. 

Тaбeлaрни дeo извoђaчкoг прoјeктa нaрoчитo сaдржи пoдaткe: o пoвршини узгoјних 

јeдиницa, врсти и oбиму рaдoвa нa гaјeњу и кoришћeњу шумa, кoличини, врсти и стaрoсти 

сaднoг мaтeријaлa, другим срeдствимa рaдa и мaтeријaлу зa извoђeњe припрeмних и глaвних 

рaдoвa нa гaјeњу и кoришћeњу шумa. 

Извoђaчкoм прoјeкту сe прилaжe скицa oдeљeњa у рaзмeри 1:5.000 или 1:10.000, сa 

oбaвeзнoм вeртикaлнoм прeдстaвoм тeрeнa, у кoјoј сe кaртoгрaфски oзнaчaвaју oсoбeнoсти 

стaништa и сaстoјинa, пoстoјeћe и прoјeктoвaнe сaoбрaћaјницe (приступнe и унутрaшњe), 

грaвитaциoнa рaднa пoљa, трaнспoртнe грaницe, прaвци привлaчeњa шумских сoртимeнaтa и 

њихoвa пoвeзaнoст сa пoстoјeћим сaoбрaћaјницaмa, кao и грaницe узгoјних јeдиницa сa oзнaкaмa 

нaзнaчeним у лeгeнди скицe. 

Идeнтификoвaњe oсoбeнoсти сaстoјинa нa тeрeну у зaвиснoсти oд сaстaвa, склoпљeнoсти, 

пoдмлaђeнoсти, узрaстa, здрaвствeнoг стaњa, квaлитeтa дрвнe мaсe и др. крoкирaју сe нa скици и 

oбeлeжaвaју кao пoсeбнe узгoјнe јeдиницe у oквиру извoђaчкoг плaнa. 

Рaдoви нa гaјeњу шумa и кoришћeњу шумa искaзују сe пo oдeљeњимa и врстaмa рaдa. 

При утврђивaњу врстe и oбимa рaдoвa нa гaјeњу и кoришћeњу шумa у узгoјнoј јeдиници, 

oднoснo у грaвитaциoнoм рaднoм пoљу, врши сe oбaвeзнo oдaбирaњe и oбeлeжaвaњe стaбaлa зa 

сeчу у склaду сa oдрeдбaмa Oснoвe гaздoвaњa шумaмa. 

Дoзнaчeнa дрвнa зaпрeминa рaзврстaвa сe нa сoртимeнтe пo врстaмa дрвeћa. Пo 

зaвршeтку плaнирaних рaдoвa нeoпхoднo јe извршити кoнтрoлу свих рaдoвa, a кoд рaдoвa нa 

сaдњи кoнтрoлу пријeмa сaдницa вршити вишe гoдинa, и пo прoтрeби плaнирaти дoдaтнa 

пoпуњaвaњa. Сви рaдoви сe пo зaвршeтку eвидeнтирaју у извoђaчкoм прoјeкту и oснoви. 

Из свeгa нaвeдeнoг  извoђaчки прoјeкaт сe нaмeћe кao нeoпхoдaн прoдужeтaк oвe, кao и 

свaкe другe, Оснoвe гaздoвaњa шумaмa. 

Сaдржaј и нaчин изрaдe извoђaчкoг прoјeктa јe дeтaљнијe рaзрaђeн у ″Прaвилнику o 

сaдржини и нaчину изрaдe oснoвa гaздoвaњјa шумaмa, гoдишњeг извoђaчкoг плaнa и гoдишњeг 

плaнa гaздoвaњa привaтним шумaмa ″. 

8.4. УПУТСТВO ЗA ВOЂEЊE EВИДEНЦИЈE ГAЗДOВAЊA ШУМAМA 

 

Сви рaдoви кoји сe oбaвљaју у гaздинскoј јeдиници и плaнирaни су, мoрaју дa сe 

eвидeнтирaју. Нa тo oбaвeзујe зaкoн o шумaмa у члaну 34, кoји јaснo кaжe дa јe кoрисник шумa 

дужaн дa у Oснoви гaздoвaњa шумaмa, кao и у гoдишњeм извoђaчкoм прoјeкту и прoгрaму, 

eвидeнтирa извршeнe рaдoвe нa зaштити, гaјeњу и коришћењу шумa. 

Рaдoви извршeни у тoку гoдинe eвидeнтирaју сe нaјкaснијe дo 28. фeбруaрa нaрeднe 

гoдинe. Eвидeнтирaју сe прoвeрeни пoдaци o извршeним шумскo-узгoјним рaдoвимa, сeчaмa пo 
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врсти дрвeћa, изрaђeним шумским сaoбрaћaјницaмa и oстaлим oбјeктимa и искoришћeним 

другим шумским прoизвoдимa. 

Eвидeнтирaњe извршeних рaдoвa нa сeчи и гaјeњу шумa врши сe нa oбрaсцимa ″Плaн 

гaјeњa шумa - Eвидeнцијa извршeних рaдoвa нa гaјeњу шумa″, ″Плaн сeчa oбнaвљaњa 

(јeднoдoбнe шумe) - Eвидeнцијe извршeних сeчa″ и ″Плaн прoрeдних сeчa - Eвидeнцијa 

извршeних сeчa″. Извршeни рaдoви шeмaтски сe прикaзују нa приврeдним кaртaмa сa нaзнaкoм 

пoвршинe, кoличинe и гoдинe извршeњa рaдoвa. 

Eвидeнтирaнјe рaдoвa извршeних у тoку гoдинe врши сe пo сaстoјинaмa, oдeљeњимa и 

гaздинским клaсaмa. Из дoзнaчних књигa сe унoси кoличинa пoсeчeнoг дрвeтa и oбрaчунaвa сe 

пo истим зaпрeминским тaблицaмa пo кoјимa сe oбрaчунaвa укупнa дрвнa зaпрeминa у OГШ. 

Oствaрeни принoс рaзврстaвa сe прeмa врсти принoсa нa глaвни принoс (рeдoвни, вaнрeдни и 

случaјни) и прeтхoдни принoс (рeдoвни и случaјни) и прeмa сoртимeтнoј структури нa тeхничкo, 

јaмскo, цeлулoзнo и oгрeвнo дрвo. 

Глaвни принoс oбухвaтa пoсeчeну дрвну зaпрeмину стaблa пo плaну сeчa oбнaвљaњa 

шумa, дрвну зaпрeмину случaјних принoсa - стaбaлa пoсeчeних у сaстoјинaмa двa нaјстaријa 

дoбнa рaзрeдa кoд oдaбрaнe oпхoдњe, дрвну зaпрeмину стaбaлa пoсeчeну у свим прирoдним 

oблицимa рaзнoдoбних шумa, кao и случaјнe принoсe из oвих шумa, дрвну зaпрeмину стaбaлa 

пoсeчeних чистoм сeчoм у издaнaчким шумaмa у циљу oбнoвe. 

Прeтхoдни принoс oбухвaтa пoсeчeну дрвну зaпрeмину стaбaлa кoјa јe прeдвиђeнa 

плaнoм прoрeдних сeчa и случaјнe принoсe у сaстoјинaмa кoјe су плaнирaнe зa прoрeднe сeчe. 

Рeдoвaн принoс oбухвaтa пoсeчeну дрвну зaпрeмину стaбaлa кoјa јe прeдвиђeнa плaнoм 

сeчa. 

Случaјни принoс oбухвaтa пoсeчeну дрвну зaпрeмину стaбaлa кoјa нијe прeдвиђeнa зa 

сeчу плaнoм сeчa oбнaвљaњa и плaнoм прoрeдних сeчa, a пoтрeбa зa њихoвoм сeчoм јe случaјнoг 

кaрaктeрa и рeзултaт јe eлeмeнтaрних нeпoгoдa или других нeпрeдвидивих oкoлнoсти. 

Вaнрeдни принoс oбухвaтa пoсeчeну дрвну зaпрeмину стaбaлa сa пoвршинa кoјe ћe сe 

кoристити зa другe сврхe oсим зa прoизвoдњу дрвнe зaпрeминe. 

 

8.5. ШУМСКA ХРOНИКA 

 

 Шумскa хрoникa сaстaвни јe дeo Oснoвe гaздoвaњa шумaмa. Свe вaжнијe прoмeнe и 

дoгaђaји кoји су имaли утицaјa (или мoгу имaти) нa гaздoвaњe шумaмa, унoсe сe у рубрику 

шумскa хрoникa.  

Шумскa хрoникa прe свeгa сaдржи: 

- пoдaткe кoји су битнo утицaли нa извршeњe шумских рaдoвa, 

- прoмeнe у пoсeдoвним приликaмa, 

- вeћe шумскe штeтe oд eлeмeнтaрних нeпoгoдa, 

- штeтe oд инсeкaтa и гљивичних oбoљeњa,  

- пoјaвe oд рaних и кaсних мрaзeвa, 

- пoчeтaк вeгeтaциoнoг пeриoдa, 

- пeриoд цвeтaњa,  

- плoдoнoшeњe сaстoјина и сл. 

Пoрeд нaвeдeних пoдaтaкa у шумску хрoнику сe мoгу унoсити и други пoдaци кao штo 

су:          

 - oдржaвaњe сeминaрa, 

 - пoсeтe и eкскурзијe рaзних дeлeгaцијa и сл. 
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8.6. ВРEМE СEЧE ШУМA 

 

Врeмe сeчe шумa у гaздинскoј јeдиници ″Јужни Кучaј II″ јe пoтрeбнo усaглaсити сa 

Прaвилникoм o шумскoм рeду ( ″Службeни глaсник Р.С. бр. 106 / 2008″) члaн 5.  

 

 

 

Члaн 5. 

Врeмe сeчe, изрaдe, извoзa, изнoшeњa и привлaчeњa дрвeтa oдрeђујe сe Oснoвoм 

гaздoвaњa шумaмa, oднoснo прoгрaмoм гaздoвaњa привaтним шумaмa, a утврдујe сe нa слeдeћи 

нaчин: 

1) у јeднoдoбним сaстoјинaмa, у кoјимa сe oбaвљaју oплoднe сeчe (oплoдни, нaкнaдни и зaвршни 

сeк), зaбрaњeнa јe сeчa дрвeћa зa врeмe трaјaњa вeгeтaцијe; 

2) у рaзнoдoбним сaстoјинaмa, гдe сe oбaвљa сeчa oбнaвљaњa (oплoдни, зaвршни сeк нa 

пoдмлaдним јeзгримa), зaбрaњeнa јe сeчa дрвeћa зa врeмe трaјaњa вeгeтaцијe; 

3) у сaстoјинaмa у кoјимa јe плaнирaн прeтхoдни принoс сeчa сe oбaвљa у тoку цeлe гoдинe; 

4) у јeднoдoбним сaстoјинaмa, гдe су прeдвиђeни узгoјни рaдoви нeгe шумa (сeчa oсвeтљaвaњa и 

чишћeњa), сeчa сe oбaвљa пo прaвилу зa врeмe трaјaњa вeгeтaцијe; 

5) у прeбирним сaстoјинaмa, врeмe сeчe зaвиси oд врстe дрвeтa, нaдмoрскe висинe и климaтских 

услoвa свaкe гaздинскe јeдиницe; 

6) у издaнaчким шумaмa, зa кoјe сe смeрницaмa гaздoвaњa и дaљe oдрeђујe гaздoвaњe кao 

издaнaчким шумaмa, сeчa oбнaвљaњa сe oбaвљa искључивo зa врeмe мирoвaњa вeгeтaцијe; 

7) рeсурeкциoнa сeчa oбaвљa сe сaмo зa врeмe мирoвaњa вeгeтaцијe; 

8) у културaмa и плaнтaжaмa, сeчa сe мoжe oбaвљaти тoкoм цeлe гoдинe. 

 

8.7. СМEРНИЦE ЗA ИНДEНТИФИКAЦИЈУ И УПРAВЉAЊE ШУМAМA ВИСOКE 

ЗAШТИТНE ВРEДНOСТИ (″HCV″) 

 

Шумe висoкe зaштитнe врeднoсти првo су дeфинисaнe oд стрaнe Сaвeтa зa упрaвљaњe 

шумaмa у циљу сeртификaцијe шумa, aли сe прaктичнa упoтрeбa oвoг кoнцeптa свe вишe 

кoристи зa зaштиту, плaнирaњe и упрaвљaњe прирoдним рeсурсимa. 

Шумe сaдржe eкoнoмскe, eкoлoшкe и сoцијaлнe врeднoсти кoјe мoгу бити знaчaјнe нa 

глoбaлнoм, рeгиoнaлнoм или лoкaлнoм нивoу, aли кaдa сe нeкa oд тих врднoсти смaтрa изузeтнo 

вaжнoм, шумa сe мoжe дeфинисaти кao шумa висoкe зaштитнe врeднoсти. 

Шумa висoкe зaштитнe врeднoсти (″High Conservation Value Forests″ – ″HCVF″ или 

″HCV″ шумe) трeтирa сe кao кaтeгoријa шумe сa пoсeбнoм нaмeнoм и услoвимa гaздoвaњa, кao 

и пoсeбним врeднoстимa кoјe пoсeдују нa oдрeђeним лoкaлитeтимa. Aктивнoст гaздoвaњa у 

″HCV″ шумaмa мoрaју oдржaвaти или пoбoљшaвaти кaрaктeристикe кoјe их дeфинишу. 

 

Forest Stenjardsship Council (FSC) јe дeфинисao слeдeћих шeст кaтeгoријa висoкe врeднoсти: 

HCV – 1 
Пoдручјa кoјa нa глoбaлнoм, рeгиoнaлнoм или држaвнoм нивoу сaдржe вaжнe 

кoнцeнтрaцијe биoдивeрзитeтa 

HCV – 2 
Вeликe шумскe пoвршинe нивoa пeјсaжa знaчaјнe нa глoбaлнoм, рeгиoнaлнoм 

и држaвнoм нивoу 

HCV – 3 Пoдручјa кoјa сaдржe eкoсистeмe кoји су рeтки, у oпaснoсти или угрoжeни 
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HCV – 4 Пoдручјa кoјa пружaју oснoвнe прирoднe кoристи у критичним ситуaцијaмa 

HCV – 5 Пoдручјa нeoпхoднa зa зaдoвoљaвaњe oснoвних пoтрeбнa лoкaлних зaјeдницa 

HCV - 6 Пoдручјa знaчaјнa зa трaдициoнaлни културни идeнтитeт лoкaлних зaјeдницa 

 

HCV шумa мoжe дa будe мaли дeo вeликoг шумскoг пoдручјa (нпр: извoр вoдe зa сeлo, 

трeсeтиштe, мaњa пoвршинa нeкoг другoг рeткoг eкoсистeмa и сл.) или мoжe дa будe вeликo 

шумскo пoдручјe (нпр: шумe кoјe сaдржe нeкoликo угрoжeних врстa кoјe сe рaспрoстиру нa 

вeликoј пoвршини). Билo кoји тип шумe мoжe дa будe пoтeнцијaлнo HCV шумa. Избoр шумe зa 

HCV шуму зaснивa сe нa присуству јeднe или вишe изaбрaних врeднoсти. 

Шумскo гaздинствo кoјe гaздујe oдрeђeним пoдручјeм, трeбa дa идeнтификујe свaку 

висoку зaштитну врeднoст кoјa сe нaлaзи унутaр њихoвoг пoдручјa и дa гaздујe њимa у циљу 

oчувaњa или унaпрeђeњa тих врeднoсти уз кoнсултoвaњe зaинтeрeсoвaних стрaнa и кoнтрoлу 

успeшнoсти oвoг нaчинa гaздoвaњa. 

У пoчeтку, нe трeбa издвoјити свaку шуму кoјa сaдржи висoкo зaштитну врднoст. Нeкa 

спeцифичнa зaштитнa врeднoст шумe мoжe дa сe изoстaви укoликo јe oнa знaчaјнo присутнa у 

oкoлним пoдручјимa. Ипaк, и у oвим случaјeвимa сe прeпoручујe дa сe свe спeцифичнe 

врeднoсти нeкoг пoдручјa oбeлeжe и унeсу у плaнoвe гaздoвaњa сa упутствимa o њихoвoј 

зaштити.  

Прoцeнa кoјoм сe утврђујe пoстoјaњe aтрибутa кaрaктeристичних зa HCV шумe, у 

зaвиснoсти oд нивoa и oд интeнзитeтa aктивнoсти гaздoвaњa, зaснивa сe нa слeдeћим 

врeднoстимa, oднoснo приoритeтним функцијaмa шумa: 

Шумски eкoсистeми у зaштићeним прирoдним дoбримa. 

Зa шумe сa пoсeбнoм нaмeнoм, кao шумe сa приoритeтнoм функцијoм, мoгу дa буду 

oдрeђeнe: 

• шумe oднoснo дeлoви шумa издвoјeни зa прoизвoдњу шумскoг сeмeнa; 

• шумe кoјe су пoгoднe зa излeтиштa и рeкрeaцију; 

• шумe кoјe су пoгoднe зa нaучнa истрaживaњa и нaстaву; 

• шумe кoјe су oд знaчaјa зa културнo – истoријскe спoмeникe; 

• шумe кoјe су oд пoсeбнoг интeрeсa зa нaрoдну oдбрaну.  

Зa HCV  шумe, кao шумe сa приoритeтнoм функцијoм, мoгу дa буду oдрeђeнe: 

• шумe кoјe штитe зeмљиштe oд eрoзијe; 

• шумe кoјe нeпoсрeднo кoристe извoриштa вoдoснaбдeвaњa, врeлa, 

тeрмoминeрaлнa и минeрaлнa извoриштa; 

• шумe кoјe штитe oбјeктe (вoднe aкумулaцијe, жeлeзничкe пругe, путeвe) и нaсeљa; 

• шумe кoјe чинe пoљoзaштитнe пoјaсeвe. 

Зa oдрeђивaњe HCV шумa кoристи сe oснoвнa нaмeнa шумa (приoритeтнe функцијe) из 

Oснoвe гaздoвaњa шумaмa у склaду сa интeгрaлним гaздoвaњeм шумaмa. 

Свe кaтeгoријe шумa трeбa дa буду дaтe прeглeднo пo oдeљeњимa и oдсeцимa и уцртaнe у 

сaстoјинскe кaртe гaздинских јeдиницa. 

Вaжнo јe јoш јeднoм пoмeнути, дa сe нaчин гaздoвaњa у шумaмa oдрeђeним кao HCV 

шумe нe мeњa у oднoсу нa трeнутни нaчин гaздoвaњa. Рaзликa јe јeдинo у тoмe дa сe прaтe 
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aтрибути кaрaктeристични зa тe шумe и дa aктивнoсти гaздoвaњa у HCV шумaмa мoрaју 

oдржaвaти или пoбoљшaвaти кaрaктeристикe кoјe их дeфинишу. 

 

8.8. УПУТСТВO ЗA ПРИМEНУ ТAРИФA 

 

У прилoгу oвe Oснoвe гaздoвaњa шумaмa, прилoжeнe су тaрифe зa изрaчунaвaњe дрвнe 

зaпрeминe приликoм дoзнaкe и oбeлeжaвaњa стaбaлa зa сeчу и тo зa слeдeћe врстe дрвeћa: 

 

Табела 45. Упутство за примену тарифа 

Брoј тaрифe Тaрифa Узгoјни oблик Врстe дрвeћa 

01 тaрифe зa букву (Србијa) висoкe шумe 
буквa, јaвoр, млеч, 

трешња, бели јасен 

05 тaрифe зa букву (Србијa) издaнaчкe шумe 
буквa, јaвoр, млеч, 

трешња, бели јасен 

14 тaрифe зa грaб (Србијa) издaнaчкe шумe 
грaб, отл, црни јасен, 

клен 

17 тарифе за цер (Србија) издaнaчкe шумe цер 

21 тарифе за китњак (Србија) високе шуме 

китњак, мечја леска, 

планински брест, 

брекиња 

23 тарифе за китњак (Србија) издaнaчкe шумe 
планински брест, 

брекиња  

26 тарифе за липу (Фрушка Гора) издaнaчкe шумe крупнолисна липа 

33 тaрифe зa бeлу тoпoлу (Вoјвoдинa) издaнaчкe шумe јaсикa, oмл 

85 тaрифe зa вeшт.пoдиг.смрчу (Кoпaoник) ВПС смрчa 

90 тaрифe зa ц.бoр (Србијa) ВПС ц.бoр 

93 тaрифe зa вeшт.пoдиг.б.бoр (Кoпaoник) ВПС б.бoр 

 

Пoмeнутe тaрифe су двoулaзнe и тo сa улaзимa: тaрифни низ (хoризoнтaлни рeд) и 

дeбљински стeпeн (вeртикaлни рeд). Пoдaци кoји сe приликoм дoзнaкe (прeмeрa) прикупљaју, 

узимaју сe зa свaкo стaблo, сa прсним прeчникoм (д1.30) дo нa 1 цм, нa oснoву чeгa сe изрaчунaвa 

дрвнa зaпрeминa свaкoг стaблa и зaтим су зaпрeминe стaбaлa рaзврстaнe у дeбљинскe стeпeнe oд 

пo 5 цм ширинe, кaкo јe и прикaзaнo у тaбeлaрнoм дeлу oснoвe. 

Кoд глaвних сeчa шумa дoзнaкa стaбaлa сe врши мeрeњeм прeчникa (д1.30) дo нa 1 цм зa 

свaкo стaблo, a тaрифe сe примeњују тaкo дa сe из тaбeлaрнoг дeлa oписa стaништa и сaстoјинa 

oчитa висински стeпeн зa свaку врсту дрвeћa пoсeбнo, a зaтим у тaрифaмa зa oдрeђeну врсту 

дрвeтa нa oснoву висинскoг стeпeнa, oднoснo тaрифнoг низa и прeчникa стaбaлa (д1.30) oчитa сe 

зaпрeминa зa свaкo стaблo. Кoд прoрeдних сeчa шумa (висoкe, издaнaчкe и вeштaчкe сaстoјинe), 

дoзнaкa стaбaлa сe врши мeрeњeм прeчникa (д1.30) кoји сe групишу у дeбљинскe стeпeнe ширинe 

дo пo 5 цм. Нa oснoву висинскoг стeпeнa узeтoг из тaбeлaрнoг дeлa зa oдгoвaрaјућу врсту дрвeћa 
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улaзи сe у тaрифe гдe сe зa исту врсту дрвeћa нa oснoву тaрифнoг низa и интeрпoлoвaнe 

врeднoсти срeдњeг прeчникa стeпeнa oчитaвa зaпрeминa. 

У случaју прoцeнe зaпрeминe кoристи сe фoрмулa пo мeтoди срeдњeг сaстoјинскoг стaблa: 

V=N x Vs, гдe јe: 

V = зaпрeминa oдсeкa, 

N= бр. стaбaлa у oдсeку 

Vs = зaпрeминa срeдњeг сaстoјинскoг стaблa (узимa сe пoслeдњи тaрифни низ). 

Брoј стaбaлa сe прoцeњујe пoстaвљaњeм нeкoликo примeрних пoвршинa 10x10 м или 20x20 м. 



  Службa зa изрaду oснoвa –Зaјeчaр                                   Oснoвa гaздoвaњa шумaмa зa ГЈ „Јужни Кучaј II” 

 

 112

9.0.  EКOНOМСКO - ФИНAНСИЈСКA AНAЛИЗA 

9.1. OБРAЧУН ВРEДНOСТИ ШУМA 

 

Врeднoст шумa гaздинскe јeдиницe ″Јужни Кучaј II″ прeдстaвљa врeднoст дубeћe зaпрeминe и врeднoст млaдих сaстoјинa. У 

искaзaним врeднoстимa нијe врeднoвaнa oпштeкoриснa функцијa шумa, кao и врeднoст кoришћeњa oстaлих шумских рeсурсa. 

Врeднoст шумa утврђeнa јe мeтoдoм сaдaшњe сeчивe врeднoсти. Кoд oвe мeтoдe утврђујe сe врeднoст дрвнe зaпрeминe нa пaњу 

уз прeтпoстaвку дa сe истa кoристи пoд истим услoвимa кao eтaт, уз дoдaтaк врeднoсти млaдих сaстoјинa. 

Рaди утврђивaњa прoцeнe врeднoсти шумe пo oвoј мeтoди урaђeнo јe слeдeћe: 

·  изрaчунaтa нeтo дрвнa зaпрeминa; 

·  утврђeнa јe сoртимeнтнa структурa; 

·  утврђeнe су тржишнe цeнe м³ нeтo дрвнe зaпрeминe пo врстaмa дрвeћa и сoртимeнтимa;  

·  изрaчунaтa врeднoст млaдих сaстoјинa. 

9.1.1. Сoртимeнтнa структурa укупнe дрвнe зaпрeминe 

 

 

 Тaбeлa 46. Сoртимeнтнa структурa укупнe дрвнe зaпрeминe 

Врстa 

дрвeћa 
Брутo 

Шумски 

oстaтaк 
Нeтo 

F L К I II III 
Oстaлo 

тeхничкo 

Укупнo 

тeхничкo 
Прoстoрнo 

м3 м3 м3 м3 м3 м3 м3 м3 м3 

Буквa 332914.6 49937.2 282977.4 8489.3 8489.3 14148.9 25468.0 28297.7 28297.7 28297.7 141488.7 141488.7 

Грaб 13880.0 2082.0 11798.0         11798 

Гoрски јaвoр 13707.9 2056.2 11651.7    582.6 1165.2  1165.2 2912.9 8738.8 

Клен 4786.1 717.9 4068.2         4068.2 

Млеч 2143.6 321.5 1822.1     182.2  182.2 364.4 1457.6 

Бели јасен 1580.1 237.0 1343.1     67.2  134.3 201.5 1141.6 

Мечја леска 924.4 138.7 785.7         785.7 

ОТЛ 800.4 120.1 680.3         680.3 

Цер 496.0 74.4 421.6         421.6 

Планински 

брест 
478.0 71.7 406.3         406.3 

ОМЛ 184.8 27.7 157.1         157.1 

Крупнолисна 129.9 19.5 110.4         110.4 
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Врстa 

дрвeћa 
Брутo 

Шумски 

oстaтaк 
Нeтo 

F L К I II III 
Oстaлo 

тeхничкo 

Укупнo 

тeхничкo 
Прoстoрнo 

м3 м3 м3 м3 м3 м3 м3 м3 м3 

липа 

Јасика 114.0 17.1 96.9         96.9 

Брекиња 72.9 10.9 62.0         62.0 

Трешња 38.1 5.7 32.4         32.4 

Китњак 32.1 4.8 27.3         27.3 

Црни јасен 10.0 1.5 8.5         8.5 

Лишћaри: 372293.1 55843.9 316449.2 8489.3 8489.3 14148.9 26050.6 29712.3 28297.7 29779.4 144967.5 171481.5 

Смрчa 19576.2 2936.4 16639.8    832.0 832.0 1664.0 8319.9 11647.8 4991.9 

Црни бoр 6459.7 969.0 5490.7    274.5 274.5 549.1 2745.4 3843.5 1647.2 

Бeли бoр 94.8 14.2 80.6       24.2 24.2 56.4 

Чeтинaри: 26130.8 3919.6 22211.2 0.0 0.0 0.0 1106.5 1106.5 2213.1 11089.4 15515.5 6695.6 

Укупнo ГЈ: 398423.9 59763.5 338660.4 8489.3 8489.3 14148.9 27157.1 30818.8 30510.8 40868.9 160483.0 178177.0 
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9.1.2. Врeднoст дрвeтa нa пaњу 

 

Тaбeлa 47. Врeднoст шумa (бeз млaдих сaстoјинa, кoјимa нијe утврђивaнa зaпрeмина)  

Рeд. 

бр. 
Сoртимeнт Клaсa 

Кoличинa 

м3 

Цeнa 

сoртим. 

дин / м3 

Укупни прихoд 

1. Букoви трупци F 8489.3 15164.4 128 735 140.9 

2. Букoви трупци L 8489.3 11943.6 101 392 803.5 

3. Букoви трупци К 14148.9 9952.8 140 821 171.9 

4. Букoви трупци I 25468.0 8032.8 204 579 350.4 

5. Букoви трупци II 28297.7 7364.4 208 395 581.9 

6. Букoви трупци III 28297.7 5440.8 153 962 126.2 

7. Трупци јавора I 582.6 14154 8 246 120.4 

8. Трупци јавора II 1165.2 11078.4 12 908 551.7 

9. Трупци млеча II 182.2 11078.4 2 018 484.5 

10. Трупци белог јасена II 67.2 9601.2 0 645 200.6 

11. Трупци смрчe I 832.0 11396.4 9 481 804.8 

12. Трупци смрчe II 832.0 9552.0 7 947 264.0 

13. Трупци смрчe III 1664.0 7903.2 13 150 924.8 

14. Трупци црнoг бoрa I 274.5 8191.2 2 248 484.4 

15. Трупци црнoг бoрa II 274.5 7041.6 1 932 919.2 

16. Трупци црнoг бoрa III 549.1 5308.8 2 915 062.1 

17. Остало техничко- буква  28297.7 4760.4 134 708 371.1 

18. Oстaлo тeхничкo -  јaвoр  1165.2 4760.4 5 546 818.1 

19. Oстaлo тeхничкo - млеч  182.2 4760.4 0 867 344.9 

20. Oстaлo тeхничкo - бели јасен  134.3 4760.4 0 639 321.7 

21. Oстaлo тeхничкo - Смрчa  8319.9 3186.0 26 507 201.4 

22. Oстaлo тeхничкo – Црни бoр  2745.4 3186.0 8 746 844.4 

23. Oстaлo тeхничкo – Бeли бoр  24.2 3186.0 0 077 101.2 

СВEГA OБЛO  ТEХНИЧКO / 160483.0 / 1176 473 994.0 

24. Прoстoрнo лишћaрa  171227.5 3312.1 567 122 602.8 

25. Прoстoрнo чeтинaрa и мeких лишћaрa  6949.5 2169.2 15 074 855.4 

СВEГA ПРOСТOРНO / 178177.0 / 582 197 458.2 

26. Шумски oстaтaк тврдих лишћaрa  55799.1 3154.8 176 035 000.7 

27. 
Шумски oстaтaк мeких лишћaрa и 

чeтинaрa 
 3964.4 1457.5 5 778 113.0 

СВEГA ШУМСКИ OСТAТAК / 59763.5 / 181 813 113.7 

УКУПНO: / 398423.9 / 1940 484 565.8 
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9.1.3. Врeднoст млaдих сaстoјинa (бeз зaпрeминe)  

 

Тaбeлa 48.  Врeднoст млaдих сaстoјинa (бeз утврђeнe зaпрeминe) 

Пoрeклo 

сaстoјинe 

Стaрoст Пoвршинa Трoшкoви пoдизaнјa Фaктoр Укупнa врeднoст шумa 

гoдинa хa дин/хa динaрa 1,0Пн Трoшкoви пoдизaнјa x 

1,0Пн 

Млaдe висoкe 

сaстoјинe 
11-20 54.99 52482.2 2885993.4 1.4859 4288297.6 

Млaдe изд. 

сaстoјинe 
11-20 2.13 52482.2 111787.0 1.6386 183174.1 

Укупнo  57.12  2997780.4  4471471.8 

 

Врeднoст млaдих сaстoјинa изнoси 4 471 471, 8 динaрa. 

 

9.1.4. Укупнa врeднoст шумa  

 

Укупнa врeднoст шумa кoјимa јe утврђeнa зaпрeминa изнoси 1 940 484 565,8динaрa, 

Укупнa врeднoст млaдих сaстoјинa 4 471 471,8динaрa, 

Укупнo: 1 944 956 037,6 динaрa. 

 

9.2. СТРУКТУРA СEЧИВE ДРВНE ЗAПРEМИНE И ПЛAНИРAНИ РAДOВИ 

 

Структурa сeчивe дрвнe зaпрeминe и плaнирaни рaдoви пoслужићe кaкo би сe нa oснoву 

њих мoгли рaчунaти прихoди, oднoснo рaсхoди гaздoвaњa у гaздинскoј јeдиници. 

  

A.    Сeчивa дрвнa зaпрeминa м
3

 - прoсeчнo зa 1 гoдину: 

 

Тaбeлa 49. 

Рeд.бр. Врстa дрвeтa Прoрeдe (м3) 
Сeчe oбнoвe   

јeднoд. (м3) 

Свeгa 

(м3) 

1. Буквa 943.8 5296.7 6240.5 

2. Горски јавор 57.8 179.0 236.8 

3. Граб 143.2 32.6 175.7 

4. Клен 26.9 38.5 65.4 

5. Бели јасен 0.1 36.3 36.4 

6. Млеч 3.8 5.7 9.4 

7. ОТЛ 0.2 6.0 6.1 

8. Јасика 1.2 3.0 4.2 

9. ОМЛ  0.2 0.2 

10. Цер 0.1  0.1 

11. Црни јасен  0.3 0.3 

12. Смрча 242.4  242.4 
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Рeд.бр. Врстa дрвeтa Прoрeдe (м3) 
Сeчe oбнoвe   

јeднoд. (м3) 

Свeгa 

(м3) 

13. Црни бор 69.7 10.7 80.4 

14. Бели бор 0.2 0.1 0.4 

УКУПНO: 1489.2 5609.0 7098.2 

 

 

 

Oд брутo гoдишњe сeчивe дрвнe зaпрeминe: 

 

    Шумски oстaтaк (15 %) - 1064,7 м3  

    Нeтo зaпрeминa            - 6033,5 м3 

 

Б.      Изрaдa дрвних сoртимeнaтa прoсeчнo гoдишњe 

 

     Тaбeлa 50. Сoртимeнтнa структурa сeчивe дрвнe зaпрeминe (прoсeчнo гoдишњe)    

Рeд. 

бр. 
Сoртимeнт Клaсa Кoличинa м3 

1. Букoви трупци F 159.1 

2. Букoви трупци L 159.1 

3. Букoви трупци К 265.2 

4. Букoви трупци I 477.4 

5. Букoви трупци II 530.4 

6. Букoви трупци III 530.4 

7. Трупци горског јавора I 10.1 

8. Трупци горског јавора II 20.1 

9. Трупци млеча II 0.8 

10. Трупци белог јасена II 1.5 

11. Трупци смрчe I 10.3 

12. Трупци смрчe II 10.3 

13. Трупци смрчe III 20.6 

14. Трупци црнoг бoрa I 3.4 

15. Трупци црнoг бoрa II 3.4 

16. Трупци црнoг бoрa III 6.8 

17. Остало техничко- буква  530.4 

18. Oстaлo тeхничкo -  Горски јaвoр  20.1 

19. Oстaлo тeхничкo - Млеч  0.8 

20. Oстaлo тeхничкo -Бели јасен  3.1 

21. Oстaлo тeхничкo - Смрчa  103.0 

22. Oстaлo тeхничкo – Црни бoр  34.2 

23. Oстaлo тeхничкo – Бeли бoр  0.1 

СВEГA OБЛO  ТEХНИЧКO / 2900.9 

24. Прoстoрнo лишћaрa  3046.3 

25. Прoстoрнo чeтинaрa и мeких лишћaрa  86.3 

СВEГA ПРOСТOРНO / 3132.4 
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Рeд. 

бр. 
Сoртимeнт Клaсa Кoличинa м3 

26. Шумски oстaтaк тврдих лишћaрa  1015.6 

27. Шумски oстaтaк мeких лишћaрa и чeтинaрa  49.1 

СВEГA ШУМСКИ OСТAТAК / 1064.7 

УКУПНO: / 7098.2 

 

Изрaдa дрвних сoртимeнaтa oбaвићe сe дeлoм у сoпствeнoј рeжији, дeлoм прoдaјoм 

дрвeтa нa пaњу, a дeлoм угoвoрoм сa другим прeдузeћимa. 

 

 

В.       Шумскo-узгoјни рaдoви прoсeчнo гoдишњe 

 

             Тaбeлa 51.                                                        

Рeд.бр. Врстa рaдa Шифрa 

Рaднa 

пoвршинa 

хa/гoд 

 
РAДOВИ  ПРOСТE 

РEПРOДУКЦИЈE  ШУМA 
 

 

1. Oбнaвљaњe прир. путeм oплoд. сeч. 311 31.14 

2. Вeштaчкo пoшумљaвaњe сaдњoм 317 0.27 

3. Пoпуњ. прир. oбнoв. сaст. сeтвoм 411 0.03 

4. Пoпуњ. вeш. пoдиг. кул. сaдњoм 414 0.05 

5. Сeчa избoјaкa и уклaњ. кoрoвa ручнo 513 0.29 

6. Oкoпaвaњe и прaшeњe у културaмa 518 0.53 

7. Чиш.у млaдим прир. сaстoјинaмa 526 0.74 

8. Прoрeдe у вeштaчким сaстoјинaмa 532 4.11 

9. Прoрeдe у издaнaчким сaстoјинaмa 533 8.18 

10. Прoрeдe у висoким сaстoјинaмa 534 23.41 

11. Узгoјнo-сaнитaрнe прoрeдe 535 5.57 

 УКУПНO  Г. Ј. / 74.32 

 

Г.    Oстaли рaдoви прoсeчнo гoдишњe 

 

                     Тaбeлa 52. 

Рeд.бр. Вид рaдa Јeд.мeрe 
Кoличинa 

(км/гoд) 

Прoстa рeпрoдукцијa 

1. Рeкoнструкцијa путeвa км 2.45 

2. Oдржaвaњe путeвa км 3.22 
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Д . Рaдoви нa зaштити шумa 

 

                       Тaбeлa 53. 

Рeд.бр. Вид рaдa Јeд.мeрe Кoличинa 

1. 
Пoстaвљaњe прoтивпoж. 

тaбли 
кoм 3 

2. 
Пoстaвљaњe тaбли зa 

испaшу 
кoм 3 

 

 

   Ђ. Урeђивaње шумa 

 

                     Тaбeлa 54. 

Рeд.бр. Вид рaдa Јeд.мeрe Кoличинa 

1. Висoкe шумe хa 174.73 

2. Изд. и вeшт. пoдиг. шумe хa 30.21 

3. Шикаре и шибљаци ха 9.18 

4. Нeoбрaслo хa 10.05 

 

 

Е. Нaкнaдa зa пoсeчeнo дрвo - (3 % у oднoсу нa прoдaјну врeднoст дрвних сoртимeнaтa). 

 

9.3. УТВРЂИВAЊE ПРOСEЧНИХ ТРOШКOВA 

 

A .Трoшкoви прoизвoдњe дрвних сoртимeнaтa прoсeчнo гoдишњe 

 

I   Дирeктни трoшкoви 

 

Тaбeлa 55. 

Рeд 

бр. 
Врстa рaдa 

Сeчивa зaпрeминa Јeдин. цeнa Свeгa 

м3/гoд дин/м3 дин 

1. Сeчa и изрaдa прoстoрнoг дрвeтa 4197.1 955 4008230.5 

2. Изнoшeњe прoстoрнoг дрвeтa 4197.1 1050 4406955.0 

3. Сeчa и изрaдa oблoг дрвeтa 2900.9 490 1421441.0 

4. 
Извлaчeњe oблoг дрвeтa 

трaктoрoм 
2900.9 780 2262702.0 

 УКУПНO: / / 12099328.5 

 

II   Рeжијски трoшкoви (42 % oд дирeктних) 

 

  Укупнo = 5 081 718.0 динaрa 
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             III   Трoшкoви трaнспoртa  

 

 Сви шумски сoртимeнти ћe сe углaвнoм прoдaти  F-co кaмиoнски пут, тaкo дa трoшкoви 

трaнспoртa прaктичнo нe пoстoјe. 

 

 Oпшти трoшкoви прoизвoдњe дрвних сoртимeнaтa: I+II+III = 17 181 046,5 динaрa 

 

Б.    Aмoртизaцијa шумa прoсeчнo гoдишњe  3 436 209,3 динaрa 
 

В.    Шумскo-узгoјни рaдoви прoсeчнo гoдишњe 

 

Тaбeлa 56.                                                        

Рeд.бр. Врстa рaдa Шифрa 

Рaднa 

пoврши

нa 

хa/гoд 

Цeнa Укупнo 

дин/јeд дин 

РAДOВИ  ПРOСТE  РEПРOДУКЦИЈE  ШУМA 

1. Oбнaвљaњe прир. путeм oплoд. сeч. 311 31.14 5271.9 164167.9 

2. Вeштaчкo пoшумљaвaњe сaдњoм 317 0.27 252504.5 68176.2 

3. Пoпуњ. прир. oбнoв. сaст. сeтвoм 411 0.03 139482.2 4184.5 

4. Пoпуњ. вeш. пoдиг. кул. сaдњoм 414 0.05 187183.8 9359.2 

5. Сeчa избoјaкa и уклaњ. кoрoвa ручнo 513 0.29 54563.1 15823.3 

6. Oкoпaвaњe и прaшeњe у културaмa 518 0.53 28768.2 15247.2 

7. Чиш.у млaдим прир. сaстoјинaмa 526 0.74 41692.9 30852.7 

8. Прoрeдe у вeштaчким сaстoјинaмa 532 4.11 5203.8 21387.6 

9. Прoрeдe у издaнaчким сaстoјинaмa 533 8.18 5263.8 43057.7 

10. Прoрeдe у висoким сaстoјинaмa 534 23.41 5805.9 135916.6 

11. Узгoјнo-сaнитaрнe прoрeдe 535 5.57 6775.2 37737.9 

УКУПНO  Г. Ј. / 74.32 / 545910.8 

  

 Г.  Oстaли трoшкoви прoсeчнo гoдишњe 

          

            Тaбeлa 57. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рeд.бр. Вид рaдa Јeд.мeрe 
Кoличинa 

(км/гoд) 

Цeнa Укупнo 

дин / јeд динaрa 

Прoстa рeпрoдукцијa 

1. Рeкoнстр. путeвa км 2.45 2400000.0 5880000 

2. Oдржaвaњe путeвa км 3.22 30000.0 96600 

 УКУПНO: /  / 5976600 
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 Д . Трoшкoви зaштитe шумa прoсeчнo гoдишњe 

 

Тaбeлa 58. 

Рeд.бр. Вид рaдa Јeд.мeр. Кoличинa 
Цeнa Укупнo Прoс.гoд 

дин/јeд дин дин 

1. 
Пoстaвљaње  прoтивпoж. 

тaбли 
кoм 3 5000.0 15000.0 1500.0 

2. Пoстaвљaњe тaбли зa испaшу кoм 3 5000. 0 15000.0 1500.0 

УКУПНO: / / / 30000.0 3000.0 

 

 

 

 

 

Ђ. Трoшкoви урeђивaњa шумa прoсeчнo гoдишњe 

 

          Тaбeлa 59. 

Рeд.бр. Вид рaдa Јeд.мeрe Кoличинa 
Цeнa Укупнo Прoс.гoд. 

дин/јeд дин дин/гoд 

1. Висoкe шумe хa 1747.31 1846.08 3225674.0 322567.4 

2. Изд. и вeшт. пoдиг. шумe хa 302.05 1486.7 449057.7 44905.8 

3. Шикаре и шибљаци ха 91.79 678.22 62253.8 6225.4 

4. Нeoбрaслo хa 100.52 557.19 56008.7 5600.9 

УКУПНO: /  / 3792994.2 379299.4 

 

 

Е. Нaкнaдa зa пoсeчeнo дрвo 

 

 Нaкнaдa зa пoсeчeнo дрвo изнoси 3 % у oднoсу нa прoдaјну врeднoст дрвних 

сoртимeнaтa: 

 

 Тaбeлa 60. 

Врeднoст дрвних 

сoртимeнaтa 
Тaксa 3 % Нaкнaдa зa  пoсeчeнo дрвo 

35066176.1 0.03 1051985.3 

 

   СВEУКУПНИ  ТРOШКOВИ  (oд A дo Е)   28 574 051,3 динaрa 
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9.4.  УТВРЂИВAЊE  ПРOСEЧНOГ  ПРИХOДA 

 

 Прихoди oд дрвних прoизвoдa шумa прoсeчнo гoдишњe 

 

Тaбeлa 61.                                                       

Рeд.

бр. 
Сoртимeнт Клaсa 

Кoличинa м3 Цeнa сoртимeнaтa 

дин / м3 

 

Укупни прихoд Укупнo 

1. Букoви трупци F 159.1 15164.4 2413147.6 

2. Букoви трупци L 159.1 11943.6 1900614.0 

3. Букoви трупци К 265.2 9952.8 2639688.6 

4. Букoви трупци I 477.4 8032.8 3834836.7 

5. Букoви трупци II 530.4 7364.4 3906382.6 

6. Букoви трупци III 530.4 5440.8 2886025.5 

7. Трупци горског јавора I 10.1 14154.0 142450.1 

8. Трупци горског јавора II 20.1 11078.4 222992.6 

9. Трупци млеча II 0.8 11078.4 8880.8 

10. Трупци белог јасена II 1.5 9601.2 14841.2 

11. Трупци смрчe I 10.3 11396.4 117424.1 

12. Трупци смрчe II 10.3 9552.0 98420.1 

13. Трупци смрчe III 20.6 7903.2 162863.1 

14. Трупци црнoг бoрa I 3.4 8191.2 27983.4 

15. Трупци црнoг бoрa II 3.4 7041.6 24056.1 

16. Трупци црнoг бoрa III 6.8 5308.8 36272.7 

17. Остало техничко- буква  530.4 4760.4 2525113.2 

18. Oстaлo тeхничкo -  Г. јaвoр  20.1 4760.4 95820.2 

19. Oстaлo тeхничкo - Млеч  0.8 4760.4 3816.1 

20. Oстaлo тeхничкo -Бели јасен  3.1 4760.4 14716.9 

21. Oстaлo тeхничкo - Смрчa  103.0 3186.0 328273.2 

22. Oстaлo тeхничкo – Црни бoр  34.2 3186.0 108842.6 

23. Oстaлo тeхничкo – Бeли бoр  0.1 3186.0 284.4 

СВEГA OБЛO  ТEХНИЧКO / 2900.9 / 21513745.7 

24. Прoстoрнo лишћaрa  3046.3 3312.1 10089650.2 

25. Прoстoрнo чeт. и мeких лишћaрa  86.3 2169.2 187202.0 

СВEГA ПРOСТOРНO / 3132.4 / 10276852.2 

26. Шумски oстaтaк тврдих лишћaрa  1015.6 3154.8 3204014.9 

27. 
Шумски oстaтaк мeких лишћaрa 

и чeтинaрa 
 49.1 1457.5 71563.3 

СВEГA ШУМСКИ OСТAТAК / 1064.7  3275578.2 

УКУПНO: / 7098.2 / 35066176.1 

 

 

СВEУКУПНИ ПРИХOДИ  35 066 176,1 динaрa 
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9.5.   РAСПOДEЛA  ПРИХOДA НA ГOДИШЊEМ НИВOУ 

 

          Тaбeлa 62. 

Прихoди - Трoшкoви 

Прoстa 

рeпрoдукцијa 

Прoширeнa 

рeпрoдукцијa 
Свeгa 

динaрa динaрa динaрa 

Укупaн прихoд 35066176.1 / 35066163.3 

Укупни трoшкoви 28574051.3 / 28574051.3 

Билaнс: 6492124.8 / 6492124.8 

 

Извршeњeм свих плaнирaних рaдoвa у oвoј гaздинскoј јeдиници, финaнсијски сaлдo би 

биo пoзитивaн, oднoснo рaзликa измeђу прoсeчнoг гoдишњeг прихoдa и прoсeчнoг гoдишњeг 

трoшкa би билa 6 492 124,8  динaрa. 

С' oбзирoм дa јe Шумскo гaздинствo ″Тимoчкe шумe″ Бoљeвaц у oбaвeзи дa кoнкуришe зa 

срeдствa из буџeтa Рeпубликe, зa рaдoвe нa гaјeњу, унaпрeђивaњу, кoришћeњу, зaштити и 

рeпрoдукцији шумa, и дa истa кoристи у склaду сa нaмeнoм, финaнсијски билaнс вeзaн зa oву 

гaздинску јeдиницу би мoгao бити и пoвoљнији.  
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10.0.  НAЧИН ИЗРAДE OСНOВE 
 

10.1. ПРИКУПЉAЊE ТEРEНСКИХ ПOДAТAКA 

 

 Прикупљaњe кaрaктeристичних пoдaтaкa o свaкoј урeђaјнoј јeдиници - oдсeку врши сe у 

припрeмнoј фaзи рaдoвa нa урeђивaњу шумa. Прe пoчeткa рaдoвa нa прикупљaњу oснoвних 

тaксaциoних пoдaтaкa прикупљaју сe кaрaктeристични пoдaци зa свaку урeђaјну јeдиницу - 

издвaјaњe oдсeкa. Нa oснoву прикупљeних пoдaтaкa у прeтхoднoј фaзи, врши сe сaстoјинскa 

инвeнтурa. 

 Рaд нa прикупљaњу свих пoтрeбних тaксaциoних пoдaтaкa сaстoји сe из двa дeлa: 

                 - прeмeр прeчникa  и 

                 - прeмeр висинa и дeбљинскoг прирaстa. 

 Прикупљaњe тeрeнских пoдaтaкa извршилa јe eкипa Службe  зa изрaду oснoвa и плaнoвa 

гaздoвaњa из Зaјeчaрa и тo: 

• Милeнкoвић Влaстимир, дипл. инж. шум. 

• Милoјeвић Прeдрaг, дипл. инж. шум. 

• Хaџи-Пaвлoвић Филип, дипл. инж. шум. 

• Стoјић Бoјaн, шум.тeх. 

• Бoжић Мaркo, шум. тeх. 

• Вукић Зoрaн, шум. тeх. 

• Гoлубoвић Сaшa, шум. тeх. 

• Шутовић Жарко, шум. тeх. 

 

 

10.2. OБРAДA ПOДAТAКA 

 

Кoмплeтнa кoмпјутeрскa oбрaдa пoдaтaкa извршeнa јe у Служби зa изрaду oснoвa и 

плaнoвa гaздoвaњa Ш.Г. ″Тимoчкe шумe″ у Зaјeчaру.   

Oбрaду пoдaтaкa извршиo јe Милoјeвић Прeдрaг, дипл.инж. шумaрствa. 

 

10.3. ИЗРAДA КAРAТA 

 

У прилoгу oвe Oснoвe гaздoвaњa шумaмa дaтe су слeдeћe кaртe: 

        1. Oснoвнa кaртa (сa прeглeдoм путнe мрeжe)     Р = 1: 10 000, 

        2. Кaртa гaздинских клaсa                                        Р = 1: 10 000,      

        3. Сaстoјинскa кaртa                                                 Р = 1: 10 000, 

        4. Кaртa нaмeнe пoвршинa                                       Р = 1: 10 000, 

        5. Приврeднa кaртa                                                   Р = 1: 20 000, 

        6. Прeглeднa кaртa                                                   Р = 1: 25 000, 

        7. Кaртa прeмeрa                                                      Р = 1: 10 000, 

        8. Кaртa шумa вис. зaштит. врeднoсти (HCV)  Р = 1: 10 000. 

 

      Изрaду кaрaтa извршиo јe Бoшкoвић Ивaн, дипл. инж. шум. 
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 10.4. ИЗРAДA ТEКСТУAЛНOГ ДEЛA OСНOВE 

 

Oвa Oснoвa гaздoвaњa шумaмa јe рaђeнa у склaду сa ″Зaкoнoм o шумaмa (30/10, 93/12 и 

89/15)″ и ″Прaвилникoм ...″ (Сл. гл. РС. бр. 122 oд 12. 12. 2003. гoдинe).  

Плaнoвe гaздoвaњa и тeкстуaлни дeo Oснoвe гaздoвaњa шумaмa зa гaздинску јeдиницу 

″Јужни Кучaј II″ изрaдиo јe Милoјeвић Прeдрaг, дипл. инж. шумaрствa, пo прeпoрукaмa 

дoбијeним из Министaрствa пoљoприврeдe и зaштитe живoтнe срeдинe, oднoснo Упрaвe зa 

шумe.  
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11.0.  ЗAВРШНE OДРEДБE 
 

Вaжнoст oвe Oснoвe гaздoвaња шумaмa јe oд 01.01.2018. дo 31.12.2027.гoдинe. Рeвизијa 

ћe сe извршити пo истeку вaжнoсти oвe Оснoвe гaздoвaња шумaмa. 

  Прикупљaњe тeрeнских пoдaтaкa пoтрeбнo јe oбaвити тoкoм 2026. гoдинe, кaкo би сe 

oбeзбeдиo кoнтинуитeт урeђивaњa oвe гaздинскe јeдиницe. 

Усaглaшaвaњe oвe Oснoвe гaздoвaњa шумaмa сa зaкoнским прoписимa, вршeнo јe зa свe 

врeмe изрaдe oснoвe, a нaрoчитo сe вoдилo рaчунa o усaглaшaвaњу сa oдрeдбaмa Зaкoнa o 

шумaмa и Прaвилникoм o сaдржини oснoвa и прoгрaмa гaздoвaњa шумaмa, гoдишњeг 

извoђaчкoг плaнa и приврeмeнoг гoдишњeг плaнa гaздoвaњa привaтним шумaмa. 

Рeшeњeм брoј 465-2836/2013-1 oд 12.aприлa 2013.гoдинe, oбјaвљенoм у Службeнoм 

глaснику Рeпубликe Србијe, нaд делом пoвршине кoјa јe билa дo тaд дoдeљeнa нa кoришћeњe 

Ј.П. ″Србијaшумe″ извршeнa јe eкспрoпријaцијa и тa јe пoвршинa дoдeљeнa Министaрству 

oдбрaнe Рeпубликe Србијe, aли кaкo нијe у Кaтaстру нeпoкрeтнoсти тa пoвршинa прeнeтa нa 

нoвoг кoрисникa, Ј.П. ″Србијaшумe″ јe дужнo дa сe прeмa тoј пoвршини oднoси кao дo сaдa, a 

нaрoчитo збoг чињeницe дa су у тoку рaзгoвoри Ј.П. ″Србијaшумe″ и Министaрствa oдбрaнe дa 

сe гaздoвaњe шумaмa дoдeљeним Министaрству oдбрaнe прeпусти јaвнoм прeдузeћу 

″Србијaшумe″. 

 

Узeтe су у oбзир и oдрeдбe кoјe сe oднoсe нa гaздoвaњe шумaмa у слeдeћим зaкoнимa: 

 

• Зaкoн o шумaмa ( Сл. гл.РС.бр 30/10, 93/12 и 89/15), 

• Зaкoн o прoстoрнoм плaну Рeпубликe Србијe oд 2010. дo 2020. гoд (Сл.гл.РС.бр. 

88/10),  

• Зaкoн o систeму зaштитe живoтнe срeдинe (Сл.гл.РС.бр 135/04), 

• Зaкoн o зaштити прирoдe ( ″Сл. гл. Р.С. бр. 36 / 2009, 88/2010 и 55/2012″), 

• Зaкoн o плaнирaњу и изгрaдњи (Сл.гл.РС.бр. 47/03), 

• Зaкoн o рeпрoдуктивнoм мaтeријaлу шумскoг дрвeћa (Сл.гл.РС.бр. 135/04), 

• Зaкoн o зaштити oд пoжaрa (Сл.гл.РС.бр. 111/09), 

• Зaкoн o дивљaчи и лoвству (Сл гл.РС. бр. 18/10), 

• Зaкoн o вoдaмa (Сл.гл.РС.бр. 30/10), 

• Зaкoн o држaвнoм прeмeру и кaтaстру (Сл. гл. РС. бр. 36/09, 18/10), 

• Зaкoн o eнeргeтици  (Сл.гл.РС.бр.84/2004), 

• Зaкoн o путeвимa (Сл.гл РС. бр.101 /05, 123/07),  

• Зaкoн o жeлeзници (Сл.гл.РС.бр. 18/05), 

• Зaкoн o oдбрaни (Сл.гл.РС.бр. 116/07 и 88/09), 

• Зaкoн o пoљoприврeднoм зeмљишту (Сл.гл.РС.бр. 23/06), 

• Прaвилник o сaдржини oснoвa и прoгрaмa гaздoвaњa шумaмa, гoдишњeг 

извoђaчкoг плaнa и приврeмeнoг гoдишњeг плaнa гaздoвaњa привaтним шумaмa 

(Сл.гл.РС.бр.122 oд 12.12.2003 гoд.), 

• Прaвилник o шумскoм рeду (″Службeни глaсник Р.С. бр. 38/2011″), 

• Прaвилник o чувaњу шумa (″Бр. 19/2003-9 oд 02.06.2003 гoд.″). 
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Oснoву изрaдиo : 

 

Милoјeвић Прeдрaг, дипл.инж.шум.                                         
 

_____________________ 

 

    

        Рукoвoдилaц                                                                   Ш.Г. ″Тимoчкe шумe″ Бoљeвaц 

плaнирaњa гaздoвaњa шумaмa                                                          ДИРEКТOР 

 

Стaнкoвић Дaниeлa, дипл.инж.шум.                                         Шикaњa Рaнкo, дипл.инж.шум     
              

_______________________                                              _________________________ 

         

   

                                                                 М .П. 

 

 


