Годишњи састанак Управе за шуме
Гоч, децембар 2018

Примена Концепта унaпређења стања шума и шумарства у
Србији

Саша Стаматовић –Управа за шуме

Funkcije šuma ili „Ecosystem Services“

Zadatak savremenog šumarstva
• Promene i
izazovi
• Procesi
(društveni i
prirodni)
• Društveni
zahtevi
• Stanje šuma

Society
Forestry

Visoke prirodne šume

Prirodne sastojine bukve u GJ „Majdan Kučajna“ od. 22/a
Visoke sastojine

Vlasništvo
Privatno
Državno
Ukupno

Karakteristike:
• Samo 28.8% od svih šuma
• Učešće prezrelih šuma koje ne prirastaju
• Neadekvatne i nepravovremene mere nege
• Devastirane sastojine koje se ne saniraju

Prirodne sastojine smrče u ŠG Ivanjica, GJ „Golija“, od. 13/a i 14/a
Površina ha
Površina %
Prirast m³/ha/g
230,169
9.9
5.2
438,130
18.9
5.3
668,299.5
28.8
5.3

Veštački podignute sastojine

Veštački podignute sastojine u ŠG
Kruševac , GJ Lomnička reka“, od. 83/а.
Veštački podignute sastojine

Plantaže topola
Vlasništvo
Privatno
Državno
Ukupno

Površina ha
50,462
172,307
222,768.9

Površina %
2.2
7.4
9.6

Prirast m³/ha/g
6.1
5.9
6.0

Karakteristike:
• Premalo ih ima - 9,6%;
• Višedecenijsko odsustvo mera nega (pre svega proreda);
• Loše postavljeni ciljevi i ophodnja koja neodgovara tržišnim uslovima (primer: crni bor 130 god. a za to vreme
može i 3 ciklusa);
• Mala zastupljenost brzorastućih vrsta (domaćih i stranih);

Izdanačke i devastirane šume

Vlasništvo
Izdanačke sastojine

Privatno
Državno
Ukupno

Area ha
1,081,847
240,436
1,322,282.9

Area %
46.6
10.4
57.0

Increment
m³/ha/g
3.1
3.8
3.2

Karakteristike
• Ne bi trebalo da postoje - indikator su istorijskih, ekonomskih prilika, ali i odustva adekvatne nacionalne politike šumarstva i
instrumenata za njeno sprovođenje
• Ne saniraju se na vreme i na adekvatan način
• Obim šteta od prirodnih nepogoda i stepen devastacije je u direktnoj vezi sa stanjem sastojina i sektora šumarstva
• Prevesti u visoke i veštačke zasade uz korišćenje adekvatnih (brzorastućih) vrsta

Stanje šumarstva
Private

State

1.36

0.85

Forest area

Mio ha

Area without legal user & bushes

Mio ha

Increment

mil m³/a

3.6

4.5

Harvesting

mil m³/a

4.5

2.3

registerd
not reg.

mil m³/a
mil m³/a

1.5
3.5

2.3
--

0.15

Relation to increment

in %

90%

51%

Relation to plan

in %

--

81%

Gazdovanje šumama (proizvodnja drveta)
• Održivo gazdovanje šumama u Hesenu, Nemačka 1960 – 2014
• Quantity

Prirast, Plan seče & Seča
m³/ha/a

Zapremina/ha

Ukupne drvne zalihe

Godišnja seča
Prirast sa
5,6m3/god
na 6,8m3/god

Prirast
Dozvoljena godišnja seča

Loši planovi koji se još gore sprovode

Шуме и шумарски сектор Србије – ресурс са потенцијалом

KONCEPT UNAPREĐENJA STANJA ŠUMA I ŠUMARSTVA U SRBIJI /
CONCEPT OF IMPROVEMENT OF FOREST AND FORESTRY IN
SERBIA
Cilj: povećanje doprinosa šumarskog sektora ekonomskom, ekološkom i
društvenom razvoju

Aim: Improved contribution of forestry sector to economical, environmental and
social development
Albert Einstein: “We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them”.

Ne možemo rešiti naše probleme istim načinom razmišljanja
kojim smo ih i stvorili

Ф
Мобилизација
државног
шумарства:
❑Унапређење
система
планирања
❑Унапређење
реализације
планова
❑> 50.000 ha
неодговарајућ
и корисници
државних
шума
❑
❑
❑
❑

Унапређење шумских ресурса Србије
Унапређено
газдовање

Конверзија у
високе шуме

Изданачке
шуме

Оптимизација
начина
газдовања

Мобилизација
приватног
шумарства:
Презреле
састојине

Газдовање
шумама

Интезивне и
правовремена нега

• Системске мере:

Углавном букове

Брзорастући
засади

❑ Удруживање
приватних
шумовласника
❑ Стручно
техничке услуге
и обука
❑ Финансирање

Пошумљавање

На нешумском земљишту (шикаре и др.)

Стратешки и законски оквир
Смањење илегалних активности
Унапређење личних и техничких капацитета, Путна инфраструктура, Заштита шума и Информациони систем
Одговарјући субвенцијски систем
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Системске мере:
❑ Стратешки и законски оквир
❑
❑
❑
❑

Смањење илегалних активности
Унапређење личних и техничких капацитета, путна инфраструктура, Информациони систем
Одговарајући субвенцијски систем
Тржиште и политика продаје

• Унапређење система:
• Стратешки оквир -Концепт, ЗОШ измењен 2015 дец. , спремамо додатне
измене за 2019.
• Правилник и упутства за израду основа

• Други закони
•
•
•
•
•
•
•

• 500)ће

Закон о накнадама....
Закон о инспекцијском надзору
Закон о електронском печату
Закон о електронској управи
... писарници..
геоинфраструктура
.....

ШЕМА актуелног оквира за израду основа

Најзначајни уочени недостаци:
• Нефункционално
• Несврсисходно компликовање
• Базе података нису функционалне за различите аспекте и нивое
• Нерационално- Неоправдано скупо
• Неадаптибилно- Oтежана примена, a понекад и непримењиво
• Технички недостаци
• РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНОВА*

I

ШЕМА новог
система

Обавезујућа и
необавезујућа упутстава

• Адаптибилност
• Компатибилност и
континуитет
• Функционалноступотребљивост
• „стандардизација“

Системске мере:

❑ Стратешки и законски оквир

❑ Смањење илегалних активности

❑ Унапређење личних и техничких капацитета, путна инфраструктура, Информациони систем
❑ Одговарајући субвенцијски систем
❑ Тржиште и политика продаје

Надзор

2018 год

Накнада
% повећања

Остали

Укупно
1502

% повећања

цца 11.000 m3

година

ЈП

2015

241,234,739

2016

277,180,452

14.90

132,202,921

36.52

409,383,373

21.09

2017

304,260,098

26.13

157,092,520

62.22

461,352,618

36.47

96,838,436

Укупно

% повећања

338,073,175

До половине децембра 2018 укупна
евидентирана накнада је 446 М
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Привремено
одузето м3

2015
338,073,175

2016
409,383,373

2017
461,352,618

493

2,939

9,448

Naknada za PD

Привремено одузето м3

* 2018-стабилизација тренда

0

количина одуѕетог дрвета м3

Накнада рсд

Накнада за ПД и одузето дрво

Системске мере:
❑ Стратешки и законски оквир
❑ Смањење илегалних активности
❑ Унапређење личних и техничких капацитета, Информациони систем, путна инфраструктура
❑ Одговарајући субвенцијски систем
❑ Тржиште и политика продаје

• Капацитети Управе
• Број и квалитет запослених
• опрема

Системске мере:
❑ Стратешки и законски оквир
❑ Смањење илегалних активности
❑ Унапређење личних и техничких капацитета, Информациони систем, путна инфраструктура
❑ Одговарајући субвенцијски систем
❑ Тржиште и политика продаје

• Капацитети Управе
• Унапређени капацитети ЈПа у претходне 2 год. Набављено у ЈП
„Србијашуме“ и „Војводинашуме“ више од 80 радних машина,

Системске мере:
❑ Стратешки и законски оквир
❑ Смањење илегалних активности
❑ Унапређење личних и техничких капацитета, Информациони систем, путна инфраструктура
❑ Одговарајући субвенцијски систем
❑ Тржиште и политика продаје

• Капацитети Управе
• Унапређени капацитети ЈПа у претходне 2 год. Набављено у ЈП
„Србијашуме“ и „Војводинашуме“ више од 80 радних машина,
1.5 млр. више прихода у државном шумарству у 2017.
• Успостављен електронски систем базе основа, субвенција,
пожара, праћења реализације годишњих планова, ИДП,
даљинска детекција (институт)...

FIS System Structure - Decentralized Organization
…is complex with many components

FPS

WRI focus

NFA - HQ

Web Portal
(create, edit, query spatial objects)

District 1

Desktop GIS
Clients
(ArcGis, QGIS)

Integration services
(standardized, harmonized
NSDI conform)

District 2

NFA Inventory
APA Inventory
FPS Monitoring
Team ….
(mapping & inventory)

Cadaster

Web
map
services

Topography

NFI

Spatial planning
Biodiversity

Forest Register

Terrain

„External“
Administration
& Public

System
administration
4

User interface of a modern FIMS
• Webportal (Web-GIS) to access and retrieve data

FIMS 2020 Georgia

Национални информациони систем за шуме
Information
from
external
sources

General Political
Administrative Units

Protection Zones and
Forest management
restrictions

Spatial Plans

(0) Cadaster and
land registration

(1) Central
Forest Database

(2) Nat. For.
Information Inventory
(4) Forest
Sites

from
forest
sector

(3a) FMInventory

(3b) Forest
Management
Planning

(6) Forest
Utilization
Rights

(1) Forest stands,
Forest ecosystems &
Forest structure

(5) Forest
Function
Mapping

Forest operations
and development

(7) Forest
Operations

Accounting &
Financial
controlling

(8) Forest
Monitoring
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Шта смо за сада урадили

Системске мере:
❑ Стратешки и законски оквир
❑ Смањење илегалних активности
❑ Унапређење личних и техничких капацитета, Информациони систем, путна инфраструктура
❑ Одговарајући субвенцијски систем
❑ Тржиште и политика продаје

• Капацитети Управе
• Унапређени капацитети ЈПа у претходне 2 год. Набављено у ЈП
„Србијашуме“ и „Војводинашуме“ више од 80 радних машина,
1.5 млр. више прихода у државном шумарству у 2017.
• Успостављен електронски систем базе основа, пожара, ИДП,
даљинска детекција (институт)...
• Принцип целоживотног учења, Комора : обука-лиценцирањеобука
• Даља подршка -ГЕФ пројекат 3,8 мил. $.
Неопходан даљи институционални развој

• Квалитет путева

Градња и реконструкција шумских путева-није циљ само количина

Манастирске шуме доо Лозница

Удружење приватних шумовласника „Подриње“

Градња и реконструкција шумских путева
ЈП „XY“ примљен пут

ЈП „XY“ - Одбијен

Системске мере:
❑ Стратешки и законски оквир
❑ Смањење илегалних активности
❑ Унапређење личних и техничких капацитета, Информациони систем, путна инфраструктура
❑ Одговарајући субвенцијски систем
❑ Тржиште и политика продаје

• Капацитети Управе
• Унапређени капацитети ЈПа у претходне 2 год. Набављено у ЈП
„Србијашуме“ и „Војводинашуме“ више од 80 радних машина, 1.5 млр. више
прихода у државном шумарству у 2017.
• Успостављен електронски систем базе основа, пожара, ИДП, даљинска
детекција (институт)...
• Принцип целоживотног учења, Комора : обука-лиценцирање-обука
• Даља подршка -ГЕФ пројекат 3,8 мил. $.
Неопходан даљи институционални развој

• Квалитет путева
• Недостатак радне снаге !!!
• Техничке
• Оперативне

• Систем уговарања услуга

Системске мере:
❑ Стратешки и законски оквир
❑ Смањење илегалних активности
❑ Унапређење личних и техничких капацитета, путна инфраструктура, Информациони систем
❑ Одговарајући субвенцијски систем
❑ Тржиште и политика продаје

• За 2017и 2018 ,а сада већ и 2019.повећање на 750 милиона
динара Буџетског фонда за шуме са 449 милиона динара у 2015.
• Путеви са 79 мил. у 2014 на цца 550 мил. у 2017. и 2018. Додатно
финансирање од стране ЈП и локалних самоуправа
• Реализација у 2018. 90,5 %

Системске мере:
❑ Стратешки и законски оквир
❑ Смањење илегалних активности
❑ Унапређење личних и техничких капацитета, путна инфраструктура, Информациони систем
❑ Одговарајући субвенцијски систем
❑ Тржиште и политика продаје

• Политика продаје и координација
• Друштвено одговорна
• Тржишно балансирана
• Дефинисани приоритети

• Унапређена политика и систем продаје из државних шума,
неопходно даље унапређење
• Динамика на тржишту
• Квадратура круга – повећање понуде

Мобилизација државног шумарства:
❑Унапређење система планирања
❑Унапређење реализације планова
❑> 50.000 ha неодговарајући корисници државних шума

• Анализа планова показала да је у државним шумама основама планирано за око 10 мил.м3
мање
• Применом принципа унапређеног газдовања повећање планског етата са 2,79M мил м3 у 2015
на 2,95M (+2,86% на год. нивоу) на крају 2017. или 160к за 2 год. Сада на крају 2018.је прешао
3 милиона.
• Годишњи план у сеча 2017. је био 2,53M а, извршење је било 2,35 (-180k) мил. м3
• Годишњи план за 2018. је цца 2,66 мил.м3 што је 290к испод актуелног етата по основама ,а
истовремено је највећи икад (2,25 је био 2014 тј. + 410к м3)
• Процењено извршење за 2018. је преко 2,4 мил.
• Кашњења
• Успостављен систем праћења реализације и самим тим контроле саме реализације али и
израде годишњих планова
• Неопходно даље Унапређење капацититета СВИХ ЧИНИОЦА СИСТЕМА
• +20.000 ха државних добиле одговарајућег стараоца и уводе се у систем газдовања, следи
наставак + цца 130к ха пољопривредног земљиштаа

Мобилизација приватног шумарства:
❑Удруживање приватних шумовласника
❑Стручно техничке услуге и обука
❑Финансирање
• Оживела активност Удружења, 15 активних удружења

• Први уговор за финансирање стручно техничких послова за 2018. са удружењем.
• Финансирање стручно техничких послова у 2014. 75 мил.дин. а 2018 уговорено 150мил.
• Коришћење средстава фонда порасло од 16 мил. у 2015 на 88 мил у 2017. (70 + 18), у 2018 преко 180мил.
Путева + 10 остало+ јесен.

• Сертификација
година дознака отпрема
2014
472,357 333,359
2015
562,922 384,357
2016
821,206 547,954
2017
942,431 599,472
2018
859,031 545,112

Дознака и отпрема у ПШ
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800,000
700,000
600,000
500,000
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Klimatske promene – Činjenice
Skladište ugljenika već unapređeno:
◦ Šumske površine u Srbiji u porastu
◦ Ukupna zapremina/biomasa/skladište ugljenika u
porastu

CO2

CO2

70%
carbon storage

Recycling
Energetic use
in CHPs
Substitution

Technical
wood

Još unapređenja:
◦ Potencijal za porast produktivnosti šuma
konvertovanjem izdanačkih šuma i „devastiranih“
sastojina
◦ Samo 26% industrijske upotrebe, a 70% direktne
energetske upotrebe
◦ Porast upotrebe drvete u arhitekturi
◦ Razvoj drvne industrije (još trupaca za izvoz)
◦ Unapređenje sistema za grejanje
◦ Bolja upotreba drvnog otpada i ostataka

Sawmill

Construction
material and
carbon storage

17%

Industrial
wood

8%
Panel
factory

Optimizacija gazdovanja
Podizanje kvaliteta

Regulisanje sastava vrsta

Konverzija u visoke
šume

Gazdovanje
Unapređeno

Praksa
gazdovanja

gazdovanje

NŠP

Optimizacija npr. Preko
intenzivne nege i selektivne
prorede

Šumarstvo
sa kratkom
ophodnjom
Na prikladnom poljoprivrednom zemljištu

Unapređenje
prirasta

Unapređenje vitalnosti i
stabilnosti

Unapređeno
gazdovanje

Izdanačk
e šume i
devastira
no
zemljište

Pošumljav
anje

Prezrele
sastojine
(bukva)

Intenziv

Dodatna vezivanje CO2-u
drvnim proizvodima!

Optimizacija gazdovanja – Proizvodnja drveta
tCO2/ha

Održivo gazdovanje visokim šumama

2016 Početak projekta
125 m³/ha tehničko drvo
178 tCO2/ha

Vremenska linija
300 m³/ha tehničko drvo
428 t CO2/ha

Source: BMEL P. (UNIQUE)

Konverzija izdanačkih šuma
Skladište ugljenika kroz konverziju izdanačkih u visoke šume = unapređeno gazdovanje šumama
tCO2/ha

Visoke šume

Izdanačke šume

Scenario

Dodatna
konfiskacija
CO2
Status quo
2016

2016 početak konverzije

Vremenska linija

Source: BMEL P. (UNIQUE)

Zaposlenost i ruralni razvoj
Unapređenje šumskih resursa ima veliki uticaj na:

▪ Radna mesta u ruralnim mestima (seča, transport)
▪ Izgradnja kapaciteta
▪ Unapređenje infrastrukture izgradnjom puteva
▪ Razvoj drvne industrije

Увоз-Извоз
godina
2012
2013
2014
2015
2016
2017

uvoz mil $

Izvoz mil
$
tona
476,714
364
521,101
417
511,935
459
561,678
545
665,807
625
733,112
720

tona

284
375
299
323
367
443

suficit

500,612
569,346
609,601
631,974
668,077
712,781

U/t

79
42
161
222
258
277

I/t

596
720
583
575
552
604

razlika po toni

726
732
753
863
936
1,010

130
12
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288
384
406
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