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0. УВОД 

 Обавеза израде Програма газдовања шумама сопственика – физичких лица за територије градова Зрењанин и 

Панчево и општина: Нови Кнежевац, Чока, Кикинда, Нови Бечеј, Нова Црња, Житиште, Сечањ, Пландиште, Алибунар, 

Ковачица, Опово, Ковин, Бела Црква и Вршац (у даљем тексту: Програм) проистиче из одредби члана 23. и 25. Закона 

о шумама. Ово је други Програм по реду за ову категорију шума ових градова и општина. 

 

 При изради овог Програма уважавани су следећи закони и подзаконски акти Републике Србије: 

 

− Закон о шумама („Сл. гл. РС“ бр. 30/10, 93/12, 89/15, 95/18-др.закон); 
− Правилник о садржини основа и програма газдовања шумама, годишњег извођачког плана и привременог 

годишњег плана газдовања приватним шумама („Сл. гл. РС“ бр. 122/03, 145/14-др.правилник); 

− Правилник о начину и времену вршења дознаке, додељивању, облику и садржини дозначног жига и жига за 

шумску кривицу, обрасцу дозначне књиге, односно књиге шумске кривице, као и о условима и начину сече 

у шумама („Сл. гл. РС“ бр. 65/11, 47/12, 8/17); 

− Правилник о шумском реду („Сл. гл. РС“ бр. 38/11, 75/16, 94/17); 

− Правилник о облику и садржини шумског жига, обрасцу пропратнице, односно отпремнице, условима и 

начину жигосања посеченог дрвета, начину вођења евиденције и начину жигосања, односно обележавања 

четинарских стабала намењених за новогодишње и друге празнике („Сл. гл. РС“ бр. 93/16); 

− Правилник о садржини средњорочног плана заштите шума од биљних болести и штеточина („Сл. гл. РС“ 

бр. 36/11); 

− Закон о репродуктивном материјалу шумског дрвећа („Сл. гл. РС“ бр. 135/04, 8/05-исправка, 

41/09); 
− Правилник о квалитету репродуктивног материјала топола и врба („Сл. гл. РС“ бр. 76/09); 

− Закон о заштити природе („Сл. гл. РС“  бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18-др.закон); 
− Правилник о критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима станишта, осетљивим, угроженим, 

ретким и за заштиту приоритетним типовима станишта и о мерама заштите за њихово очување („Сл. гл. РС“ 

бр. 35/10);  

− Правилник о проглашењу  и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста  биљака, животиња и 

гљива („Сл. гл. РС“ бр. 5/10, 47/11,32/16, 98/16); 

− Уредба о еколошкој мрежи („Сл. гл. РС“ бр. 102/10); 

− Одлука о стављању под заштиту биљних врста као природних реткости („Сл. гл. РС“ бр. 11/90, 49/91); 

− Закон о заштити животне средине („Сл. гл. РС“ бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 

43/11-Одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18-др.закон); 
− Уредба о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне („Сл. гл. РС“ бр. 31/05, 45/05-

исправка, 22/07, 38/08, 9/10, 69/11); 

− Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04, 36/09); 

− Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл.гл. РС“ бр. 135/04, 88/10); 
− Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може 

захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 114/08); 

− Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл. гл. РС“ бр. 

135/04, 25/15); 

− Закон о потврђивању Конвенције о биолошкој разноврсности („Сл. лист СРЈ-Међународни 

уговори“ бр. 11/01); 
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− Закон о потврђивању Конвенције о очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта 

(„Сл. гл РС-Међународни уговори“ бр. 102/07); 

− Закон о дивљачи и ловству („Сл. гл. РС“ бр. 18/10, 95/18-др.закон); 
− Правилник о мерама за спречавање штете од дивљачи и штете на дивљачи и поступку и начину утврђивања 

штете („Сл. гл. РС“ бр. 2/12); 

− Правилник о специјалним техничко-технолошким решењима која омогућавају несметану и сигурну 

комуникацију дивљих животиња („Сл. гл. РС“, бр. 72/10);  

− Закон о водама („Сл. гл. РС“ бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18, 95/18-др.закон); 
− Правилник о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини мишљења у поступку 

издавања водних услова и садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе („Сл. гл. РС“, бр. 72/17, 

44/18-др.закон); 

− Законом о пољопривредном земљишту („Сл. гл. РС“ бр. 62/06, 65/08-др.закон, 41/09, 112/15, 80/17, 

95/18-др.закон); 

− Закон о планирању и изградњи („Сл.гл.РС“ бр.72/09, 81/09-испр., 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 

42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18); 

− Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гл. РС“ бр. 95/18); 

 

 Програмом су обухваћене све шуме у власништву физичких лица Банатског шумског подручја, евидентиране у 

катастрима према стању 2018. године. Ово је други Програм газдовања приватним шумама овог подручја и израђен је 

са закашњењем од четири године, а важи за период од 2016. до 2025. године. Претходни програм био је донет за 

период од 2006. до 2015. године. У периоду након истека старог и доношења новог Програма (2016.-2019. године), 

газдовање шумама се вршило на основу четири привремена годишња програма газдовања. 

 Програм је урађен у складу са Решењем о условима Покрајинског Завода за заштиту природе број 03-719/2  од 

4.05.2018. године које се даје у прилогу као саставни део овог Програма.  

Програм је такође урађен у складу са Водним условима издатима од стране Покрајинског секретаријата за 

пољопривреду, водопривреду и шумарство број 104-325-184/2018-04 од 4.10.2019. године.  
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1. ОПШТИ ОПИС ГЕОГРАФСКИХ, ПОСЕДОВНИХ И ПРИВРЕДНИХ 

ПРИЛИКА 

1.1. ТОПОГРАФСКЕ ПРИЛИКЕ 

1.1.1. Географски положај и границе  

 Шуме и шумско земљиште обухваћене овим Програмом не чине јединствену целину, већ су састављене од 

10553 катастарских парцела које су, свака за себе или у мањим и већим групама, разасуте на територији два града: 

Зрењанин и Панчево и општина: Нови Кнежевац, Чока, Кикинда, Нови Бечеј, Нова Црња, Житиште, Сечањ, 

Пландиште, Алибунар, Ковачица, Опово, Ковин, Бела Црква и Вршац.  

 По географском положају, Банатско шумско подручје налази се између 20º 05' 30'' до 21º 33' 45'' географске 

дужине источно од Гринича и између 44º 49' 12'' до 46º 11' 00'' северне географске ширине. На северу се простире до 

међудржавне границе са Републиком Мађарском, док јужну границу представља: део реке Дунав (од ушћа Тисе у 

Дунав), затим административна граница са градом Београдом (Дунавац, Тамиш) која се простире до града Панчева, а 

затим од града Панчева поново административном границом града Београда до реке Дунав, која даље наставља до 

границе са Републиком Румунијом. Источну границу представња река Тиса, док се на западу простире дуже границе са 

Републиком Румунијом. Идентификација парцела обављена је помоћу званичног портала Републичког геодетског 

завода geosrbija.rs. 

1.1.2. Површина 

У катастарским оператима градова и општина Банатског округа под шумама у приватном власништву приказана 

је укупна површина од 2.840,61 ha. Преглед површина по општинама дат је у поглављу 1.2.1 Поседовно стање. 

           Укупна површина обухваћена овим Програмом износи 2.840,61 ha.  

Целокупна структура површине по начину коришћења земљишта је приказана у табели 1.1.2.-1. 

 

Табела бр. 1.1.2.-1. – Структура површина 

Врста 

земљишта 

Укупна 

површина 

Шуме и шумско земљиште Остало земљиште 

Свега Шуме 
Шум. 

културе 

Шумско 

земљ. 
Свега Неплод. 

Остале 

сврхе 

Површина 

ha 2.840,61 2.274,14 2.016,60 113,69 143,85 566,47 1,38 565,09 

% 

100,0 80,1 
 

19,9 
 

 
100,0 88,7 5,0 6,3 100,0 0,2 99,8 

100,0 
 

71,0 4,0 5,1 
 

0,0 19,9 
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1.2. ИМОВИНСКО - ПРАВНО СТАЊЕ 

1.2.1. Поседовно стање 

 Проблеми имовинско-правне природе проистекли су услед великог броја ситних парцела просечне површине 

око 0,27 ha, њихове широке распрострањености, те њихових локација у густо насељеном подручју и честих цепања 

парцела са променама власника, које се веома споро евидентирају и спроводе у катастарским и земљишним књигама. 

У табели бр.1.2.1-1 дато је стање шума по општинама и то преглед по површинама за обрасло и необрасло 

земљиште, број катастарских општина и број катастарских парцела по општинама и укупно. 

 

Табела бр. 1.2.1.-1. - Рекапитулација броја катастарских општина и катастарских честица: 

Oпштинa 
Брoj  

КO 

Брoj  

КЧ 

ШУME И ШУMСКO ЗEMЉИШTE Oстaлo зeмљиштe 

Укупнo 
Свeгa Шумa 

Шумскa 

 културa 

Шумскo  

зeмљиштe 
Свeгa Нeплoднo 

Зa oстaлe  

сврхe 

Aлибунaр 5 272 43,97 41,52 1,00 1,45 14,44  14,44 58,41 

Бeлa Црквa 19 3425 863,39 801,96 34,89 26,54 89,75  89,75 953,14 

Вршaц 20 3736 912,15 860,97 15,68 35,50 51,70  51,70 963,85 

Житиштe 9 116 3,12 3,07 0,00 0,05 143,91  143,91 147,03 

Зрeњaнин 19 765 126,80 100,81 6,28 19,71 19,45  19,45 146,25 

Кикиндa 10 89 14,48 14,48 0,00 0,00 43,67 0,65 43,02 58,15 

Кoвaчицa 5 265 23,36 9,79 10,99 2,58 7,74  7,74 31,10 

Кoвин 8 884 98,87 55,35 25,22 18,30 66,54 0,56 65,98 165,41 

Нoвa Црњa 3 15 0,00 0,00 0,00 0,00 2,75 
 

2,75 2,75 

Нoви Бeчej 3 228 26,35 17,24 0,14 8,97 52,61 0,17 52,44 78,96 

Нoви Кнeжeвaц 5 64 14,56 7,09 0,00 7,47 0,00  0,00 14,56 

Oпoвo 4 218 22,03 16,20 1,49 4,34 30,84  30,84 52,87 

Пaнчeвo 9 254 57,84 53,80 2,36 1,68 16,76  16,76 74,60 

Плaндиштe 9 41 7,41 7,41 0,00 0,00 3,94  3,94 11,35 

Сeчaњ 7 144 19,77 18,61 0,00 1,16 20,96  20,96 40,73 

Чoкa 5 37 40,04 8,30 15,64 16,10 1,41  1,41 41,45 

УКУПНO 140 10553 2.274,14 2.016,60 113,69 143,85 566,47 1,38 565,09 2.840,61 

  

Из наведене табеле се види да укупан је број катастарских општина 140, а број катастарских честица 10553. На 

основу укупне површине и броја парцела произилази да је просечна површина једне катастарске честице око 0,27 ha, а 

то говори о њиховој уситњености и хетерогености, разбацаном на читавом подручју.  

У Банатском шумском подручју град Вршац има највећу површину шума, шумских култура и шумског 

земљишта са укупно 912,15 ha, што чини 32,1% од укупне површине Банатског шумског подручја. 

 Детаљан преглед катастарских парцела по општинама и катастарским општинама, са именима власника парцела 

дат је у посебном прилогу. 
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1.3. ОПШТЕ ПРИВРЕДНЕ ПРИЛИКЕ 

 Ове шуме се простиру на територији привредно развијених општина што је резултат повољних природних и 

историјских услова. Ово подручје је равничарског карактера и одликује се високим степеном развијености 

пољопривредне производње која даје основно обележје овом крају. Остале гране привреде такође су високо развијене 

као и целокупна инфраструктура подручја (саобраћај, здравство, образовање и култура). Шумовитост подручја је врло 

мала, чак испод војвођанског просека, а уз то су шуме прилично неравномерно распоређене.  

 Све наведене чињенице говоре да се ради о релативно високо развијеном подручју у коме шумарство као 

привредна грана учествује са малим процентом. Но, утолико више шуме овде имају већи значај у погледу заштите и 

унапређења животне средине и њихових опште корисних функција. 

  

1.4. ОРГAНИЗAЦИЈA ГAЗДОВAЊA 

 Радове из области шумарства као што су: сеча дрвета, извоз дрвета, пошумљавање и заштита шума, спроводе  

власници шума на основу Годишњег плана газдовања, који произилази из овог Програма, као и стручних савета 

шумарских инжењера из Шумског газдинства „Банат“ - Панчево. 

 Све стручне радове који се тичу: дознаке стабала за сечу, жигосање и издавање пропратница, стручни надзор и 

контролу, обавља тим шумарских инжењера и техничара Шумског газдинства „Банат“ - Панчево, са својим радним 

јединицама задуженим за приватне шуме у појединим  катастарским општинама и то: 

 

- ШУ „Банатски Карловац“ за територију општине Алибунар, Бела Црква, део града Вршца (КО Шушара);  

      - ШУ „Вршац“ за преосталу територију града Вршца и општину Пландиште;  

      - ШУ „Зрењанин“ за територију града Зрењанин и општина: Нови Кнежевац, Чока, Кикинда, Нови Бечеј, Нова   

                      Црња, Житиште и Сечањ;  

- ШУ „Ковин“ за територију општине Ковин; 

- ШУ „Опово“ за територију општина Опово и Ковачица; 

- ШУ „Панчево“ за територију града Панчево.  

 

   Ова расподела надлежности може бити промењена у складу са променама унутрашње организације ШГ „Банат“. 

У делу предузећа ШГ „Банат“, све послове за приватне шуме координира шумарски инжењер.  

Радове из области шумарства као што су сеча дрвећа, извоз дрвета, пошумљавање и заштита шума, спроводе 

власници шума на основу годишњег плана газдовања, који произилази из овог Програма, уз стручни надзор и савете 

шумарских техничата и инжењера из ШГ „Банат“. 

  

1.5. МОГУЋНОСТ  ПЛAСМAНA ШУМСКИХ ПРОИЗВОДA 

 Дрвни сортименти који се израђују на овом шумском подручју претежно представљају огревно дрво, док је 

далеко мања количина техничког дрвета. 

 Огревно дрво се углавном користи за сопствене потребе власника шума, а преостали вишак дрвета се прода 

путем слободне продаје локалном становништву. 

 Продаја техничког дрвета прерађивачима је ретка и без великог значаја за прерађивачке капацитете и  укупан 

биланс дрвних сортимената у овом подручју, а упућена је углавном на мање локалне прерађиваче. 

 Из наведеног се закључује да већих проблема у пласману дрвних сортимената нема.  
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2. БИОЕКОЛОШКА ОСНОВА ГАЗДОВАЊА ШУМАМА 

2.1. РЕЉЕФ И  ГЕОМОРФОЛОШКЕ КAРAКТЕРИСТИКЕ 

 Рељеф Баната карактеришу лесне терасе, алувијалне терасе, лесне заравни, алувијалне равни са депресијама и 

планински облици.  

Најнижа тачка се налази на Дунаву код ушћа Нере, а највиша кота је Гудурички врх на Вршачком брегу, а што 

се креће у висинској зони од 66 – 641 m надморске висине. Висинске разлике су највеће у југоисточном делу Баната. 

Вршачки брег заузима површину источно од Вршца и спушта се блажим падинама према румунској граници. На 

северној страни се својом израженошћу истиче поречна долина Марковачког и Малосредиштанског потока, поред 

других мање изражених и мањег значаја. На јужној страни својом усеченошћу и дужином падају у очи поречне долине 

Месића, Кевериша, Гузајне и Физеша. Прва два потока и Месић теку ка Вршачком риту, а остале су притоке Караша. 

Лесне заравни, Пешчара и лесне терасе са својим издвојеним површинама представљају акумулативне творевине 

настале еолском и флувијално-еолском акумулацијом. На крајњем југоисточном делу налази се тзв. “Ниски песак”. 

Други део Делиблатске пешчаре означава се као  “Високи песак”. На овом подручју нема утицаја подземних вода. Овај 

део се издиже у виду заталасаног платоа изнад лесне заравни која окружује Делиблатску пешчару. Њен југоисточни део 

се издваја као “Средњи песак”, који се пружа између “Ниског песка” према северозападу до замишљене линије 

Мраморачки виногради-Рошијана-Шушара 

  

2.2. ГЕОЛОШКA ПОДЛОГA И ТИПОВИ ЗЕМЉИШТA 

2.2.1. Геолошка подлога 

 Савремене црте и облици рељефа Баната резултат су врло сложене генезе. Према Букуров-у (1954.), на стварање 

рељефа Баната утицале су две групе сила. Прва група је текто-динамичког карактера. Она је, под утицајем набирања 

Алпа и Карпата и спуштања дуж раседа, створила грубе облике рељефа – макрорељеф (узвишени остаци некадашњег 

панонског копна – Вршачки брег и пространа равница). Друга група сила деловала је на површину већ створеног 

рељефа изазивајући разарање, распадање, спирање, премештање, наношење и нивелисање материјала, на чему се после 

и стварао земљишни покривач. Стога, данашња разуђеност Вршачког брега није само последица утицаја унутрашњих, 

тектонских, него и веома активних спољних сила, под чијим су утицајем постале и долине наших река, лесне терасе и 

лесни и пешчани платои. 

Промене климатолошких и хидролошких услова допринеле су томе да се основни облици рељефа, створени 

унутрашњим, текто-динамичким захватима, дограде под утицајем спољних сила – навејавање леса и песка, ерозијом 

водом и ветром и флувијалном акумулацијом која траје све до данашњег времена.  

Инундационе равни река Главни речни токови у Банату налазе се у зони од 66 – 82 m надморске висине ( реке: Дунав, 

Тиса, Бегеј, Тамиш, Караш, Нера). 

Све банатске реке карактерише мали пад токова, споро кретање, кривудав ток, стварање окука и меандри, 

бројност рукаваца, стварање мртваја и бара и велика акумулација воде.  

Инундационе равни река у Банату генерално гледано се деле на приобални део (а), централни (б) и притерасни 

(ц). Приобални је по правилу највиши и благо пада према средини полоја, који је нешто нижи, док је притерасни део 

најнижи. Међутим, због честих промена корита у даљој прошлости, као и због уређивања корита у блиској прошлости 



 

 Програм газдовања шумама сопственика у Банатском шумском подручју 

                                          

7 

 

(прокопавање канала), ова правилност се на појединим местима губи и наизглед има неправилан карактер. Због тога се 

узвишени делови у облику греда могу наћи и у дубини инундације поред бивших делова корита тзв.  “мртваја”. Неке 

греде се јављају и као део лесне заравни, које се никада не плаве и на којима се налазе терестрична земљишта.  

Инундацију пресецају изразите депресије и остаци напуштених делова корита, где се вода задржава преко целе 

године. Депресије, мртваје и канали имају двоструку функцију у односу на више положаје који их окружују: са једне 

стране утичу као дренови за извлачење сувишних вода, а са друге стране, за време сушних периода утичу као извор 

додатне влаге. Због свега тога инундација река се мора посматрати као екосистем вишег реда у коме су интегрисани 

подсистеми који се налазе у међусобној равнотежи. 

Подручје банатских река одликује веома развијен микрорељеф који има пресудан утицај на режим плављења и 

режим подземних вода. Због разлика висинског положаја и у вези с тим режима влажења земљишта, јавља се 

зоналност станишта, од мочварних до шумских: беле врбе, тополе и храста лужњака. 

 Вршачке планине - Овај највиши рељефски облик југоисточног Баната заузима површину источно од Вршца и 

спушта се блажим падинама према румунској граници. По Букуров-у, планински део заузима централни положај, где се 

на уздужном профилу правца запад–исток истичу чуке Вршачка кула (399 m), Вршачки врх (463m), Гудурички врх (641 

m) и Доњи Вршишор (463 m), које су, уједно, највише рељефске тачке у Војводини. Падине представљају брежуљкасти 

рељеф дисециран разноликим усецима, прегибима, дубравама и поточно-речним депресијама. На северној страни се 

својом израженошћу истиче поречна долина Марковачког и Малосредиштанског потока, поред других мање 

изражених и мањег значаја.  На јужној страни својом усеченошћу и дужином падају у очи поречне долине Месића, 

Кевериша, Гузајне и Физеша. Прва два потока и Месић теку ка Вршачком риту, а остале су притоке Караша. 

 Лесне заравни, Пешчара и лесне терасе - Са својим издвојеним површинама представљају акумулативне 

творевине настале еолском и флувијално-еолском акумулацијом. Њихови данашњи облици су резултат субаерске 

акумулације, а потом флувијалне ерозије. Делиблатска пешчара је највеће и најхомогеније подручје еолског песка на 

тлу Србије. Веома изражена пластика терена, која јој даје карактеристичан дински рељеф, велика дубина подземних 

вода, очувана аутохтона флора и вегетација, као и терестрична земљишта на песку, сврставају Делиблатску пешчару у 

јединствен екосистемски феномен без премца у Панонској низији и Европи. 

 Са ужег геоморфолошког и еколошког гледишта, подручје се дели на два дела:  

 На крајњем југоисточном делу налази се тзв. “Ниски песак”, који се наслања на Дунав, а по дубини се пружа до 

линије Врела-Кајтасово. На овом подручју у депресијама долази до површине подземна вода, а у приобалном подручју 

је и повећана релативна влага ваздуха. Надморске висине се крећу од 70 m на обали Дунава, одакле се терен полако 

уздиже према северозападу, највише до 100 m надморске висине. Терен је, углавном, таласаст са благим падовима дина 

и широким заравњеним удолинама. Релативна висинска разлика између гребена дина и удолица износи од неколико до 

10 метара. 

 Ово подручје, уствари, представља делом прву алувијалну раван Дунава где је за време интерглацијација река 

таложила велике количине песка, који је за време глацијалних периода ветар преносио према северозападу. То се 

десило и приликом последњег разарања Делиблатске пешчаре у XVIII и XIX веку. 

 Други део Делиблатске пешчаре означава се као  “Високи песак”. На овом подручју нема утицаја подземних 

вода. Овај део се издиже у виду заталасаног платоа изнад лесне заравни која окружује Делиблатску пешчару.  

 Њен југоисточни део се издваја као “Средњи песак”, који се пружа између “Ниског песка” према северозападу 

до замишљене линије Мраморачки виногради-Рошијана-Шушара. 

 Просечна висина гребена дина креће се од 150 – 160 m. Садашња морфологија терена је млађег порекла, 

формирана приликом последњег покретања пешчаних маса у XVIII и XIX веку. Дине су оштрих гребена и стрмих 

падова, а међудинске удолице су уске. 

 Северозападни део се назива “Високи песак”. Формиран је још у дилувијалном периоду; надморске висине се 

крећу преко 150 m. Највиша кота је “Мала чока” са 197 m надморске висине. 
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2.2.2. Типови земљишта 

  Геолошка карта Баната указује да су земљишта овог равничарског подручја настала претежно на седиментним 

стенама. Само земљишта на Вршачком брегу имају за геолошку подлогу углавном метаморфне, а делом и магматске 

стене. 

Банатско шумско подручје се углавном респростире у алувијалним равнима река (Дунав, Тиса, Тамиш, Бегеј, 

Караш, Нера), Вршачком брегу и Делиблатској пешчари, па се геолошка подлога и типови земљишта приказују по 

овим подручјима. 

 

Алувијалне равни: 

 
Свака алувијална раван има своју геолошку подлогу, јер је свака река на свом путу, у зависности од протока у 

прошлости и материјала који је доносила и односила, стварла своју специфичну геолошку подлогу. Алувијални наноси 

се састоје од преталоженог леса и песка и разних комбинација ових материјала. Углавном, у алувијалном наносу 

преовладавају песковите и иловасте текстурне класе, греде и заравњени платои, а у депресијама глиновитије фракције.  

Заједничко обележје свих форланда је да приобални делови имају геолошку подлогу лакшег гранулометријског 

састава са већим учешћем фракција песка; средњи положаји и депресије имају више глиновитијих честица, а 

притерасни делови најтежи гранулометријски састав.   

Геолошка подлога, поред утицаја на стварање земљишта, има значај у односу на филтрационе карактеристике, 

вертикалне и хоризонталне јер од брзине филтрације зависи дренираност земљишта.  

На лесној тераси геолошка подлога је лес и разне комбинације смеше алувијалног наноса и леса.  

У формирању земљишта овог подручја одлучујућу улогу имали су режим површинских и подземних вода, 

матични супстрат и биогени процеси.  

Највећи број систематских јединица припада реду хидроморфних земљишта. Најзаступљенија је класа 

неразвијених хидроморфних земљишта, затим класа семиглејних земљишта и глејна, док су остала земљишта мање 

заступљена.  

Ради лакшег и реалнијег приказивања заступљености земљишта, остнове систематске јединице су груписане, 

према својој еколошко-производној вредности, у следеће групе: 

1. флувисол, хумофлувисол, флувисол на алувијалном семиглеју, алувијални семиглеј; 

2. флувисол на ритској црници, флувисол на ливадској црници и флувисол на мочварно-глејном земљишту; 

3. ливадска црница, ливадска црница заслањена, солоњец; 

4. ритска црница; 

5. чернозем; 

6. мочварно-глејна земљишта.  

  Флувисол, хумофлувисол и алувијални семиглеј – ова земљишта се налазе на целом подручју, по правилу, 

на површинама у ужем појасу водотока или у појасу поред напуштених корита. Заузимају високе хидрографске 

положаје, у природним условима припадале су acc. Populetum nigrae. Хумусни хоризонт се креће од 20 – 60 cm. По 

тектруном саставу сви хоризонти и слојеви су у интервалу иловасти песак – глиновита иловача. Физиолошка активност 

иде по целој дубини.  

 Флувисол на ливадској или ритској црници и на мочварно-глејном земљишту – према висинској 

распрострањености налазе се испод прве групе.Стратиграфију профила одликује специфична слојевитост коју 

сачињавају три карактеристична слоја: површински, рецентни слој светлије боје и лакшег механичког састава дебљине 
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од 30 – 100 cm, затим погребени слој фосилног порекла, тамне боје и често врло тешког механичког састава дебљине 

од 20 – 80 cm, и трећи слој – супстрат, светлије боје, који се састоји од преталоженог леса и песка. Према механичком 

саставу површински слојеви припадају текстурним класама од иловастог песка, песковите иловаче, иловаче до 

глиновите иловаче. Фосилни слојеви припадају текстурној класи глиновитих иловача и тешких глина.  

 Ливадска црница, ливадско-ритска црница и мочварно-глејна земљишта – ливадске црнице по саставу 

површинских слојева припадају текстурној класи песковито-глиновитих иловача. Ливадско-ритске црнице имају 

дебљи хумусни хоризонт и тежег су гранулометријског састава. Мочварно-глејна земљишта спадају у глиновите 

иловаче и глине.  

 Заслањене ливадске црнице и солоњец – заслањене ливадске црнице су глиновите и песковито-глиновите 

иловаче. Солоњецасте варијанте су богатије лако растворљивим солима. Солоњец спада у тешка земљишта – 

глиновите иловаче.  

 Чернозем – налази се на високим положајима лесних греда; по текстурном саставу то су песковито-

глиновите иловаче. 

 

 

На подручју Вршачких планина:   

 

Основна маса планинског језгра, од Вршачке куле до државне границе са Румунијом, састављена је од старих 

стена. То су палеозојски кристаласти шкриљци. Западни део планинског језгра, западно од линије Мало Средиште – 

Месић, изграђен је претежно од гнајсева. На северозападној страни заступљени су амигдалоидни и окцасти биотипски 

гнајсеви. Гранитоидни гнајсеви су распрострањени северно од Широког била. На јужној планинској старани западне 

половне Вршачких планина, приближно до 150 m апсолутне висине, појављује се окцасти мусковитски гнајс, али 

мусковитског гнајса има и на северној страни на два места: (1) од линије Вршачки врх – превој Кулмеа маре, према 

Малом Средишту, приближно до изохипсе од 200 m, и (2) на мањем простору уз државну границу, југоисточно од села 

Марковца, у делу који се зове Појана маре (258 m). 

Основне карактеристике гнајсева, веома распрострањених стена из групе кристаластих шкриљаца на овом 

терену су: (1) партије гнајсева су јако метаморфисане; (2) у њима су честе тектонске пукотине различитих димензија, и 

(3) ове стене су веома неотпорне на деловање егзогених сила, те се њихов површински слој распада и претвара у 

ситнији материјал, који бујице односе од матичне стене и успут га, даље, уситњавају.  

У западном делу Вршачких планина, сем гнајсева, као најраспрострањенијих стена на мањем простору има и 

гранита. Ова стена је заступљена око Вршачког врха и нешто западније.  

Источни део Вршачких планина претежно је изграђен од зелених шкриљаца. Најпре се на линији Мало 

Средиште – Месић појављују у виду уског појаса ситнозрни гнајсеви и лептинолити са жицама аплита и пегматита. 

Нешто шири појас ових стена, такође правац север-југ, постоји близу државне границе, од Вршишора до најисточнијег 

изворишног крака Марковачког потока. Најраспростањеније стене су албитиски ситнозрни гнајсеви и лептинолити и 

албитско-мусковитски шкриљци. Између Марковца и Сочице простире се уска партија филита. Најисточнији део 

Вршачких планина састоји се од окцастог мусковитског гнајса.  

На побрђима се налазе понтијски слојеви (песак, глина и дилувијалне наслеге глине), а у најнижим пределима 

алувијлни наноси. 

Типови земљишта – природна вегетација у којој доминирају листопадне шуме омогућила је стварање гајњаче 

која на овом подручју спада у подтип деградираних гајњача. То су неутрална или слабо кисела земљишта, а могу бити 

и јаче кисела. На местима где је шума посечена дошло је до спирања гајњаче па се могу видети огољене матичне стене.  

Око највиших делова Планине налазе се језерске терасе покривене типичним смоницама на терцијарним 

глинама. Као и све смонице у Банату, претежно имају иловасто-глиновити састав. И то су неутрална и слабо кисела 
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земљишта. Њихов постанак, као и њихова еволуција, на терцијарним глинама северно, јужно, а делимично и 

југозападно од Вршачких планина, последица су утицаја подлоге, климе и вегетације.  

Извршена су педолошко-типолошка картирања “Вршачког брега” где су издвојени следећи типови земљишта: 

иницијална (сирозем), гајњаче (камбисол), илимеризовано земљиште (лувисол) и смоница (вертисол).  

На већој површини “Вршачког брега” налази се сирозем на шкриљцима, а на мањој сирозем на терцијарним 

глинама. Карактеришу се малим садржајем хумуса. Реакција средине је кисела или слабо кисела (на шкриљцима) и 

неутрална (на глинама). Садржај хумуса је мали.  

Гајњаче, које се јављају као кисело-смеђе земљиште (дистрични камбисол) на киселкастим шкриљцима и 

гајњача скелетоидно лесивирана, а такође и илимеризована земљишта показују чак и јаче киселу реакцију. 

 

 На подручју Делиблатске пешчаре: 

 

Делиблатска пешчара је највеће и најхомогеније подручје еолског песка. Веома изражена пластика терена, која 

јој даје карактеристичан дински рељеф, велика дубина подземних вода, очувана аутохтона флора и вегетација, као и 

терестрична земљишта на песку, сврставају Делиблатски песак у јединствен екосистемски феномен без премца у 

Панонској низији и Европи. 

Песковите земљишне творевине могу се класификовати према различитим критеријумима: 

- према начину постанка и месту налажења деле се на континентални и приобалски песак. Пескови Делиблатског 

песка припадају у континентални; 

- према минералошком саставу деле се на силикатне и карбонатне пескове. Приобалско песак Делиблатског песка 

је силикатни песак; 

- према гранулометријском саставу Делиблатски песак може бити невезани ако садржи мање од 5% глине, ако 

глине има 5 – 10% онда је то везани песак, ако има глине 10 –15% онда је иловасти песак или ако је више од 

15% глинених честица онда је то песковита иловача; 

- према боји песак се дели на сиви, жути, смеђи и црни песак. 

 

 

Сирозем 

 

Сирозем представља иницијално, неразвијено земљиште које се јавља у континенталном климату, као први 

ступањ развоја земљишта на песку. Прелазног је карактера јер прелази у развијеније земљишне творевине. Његов 

иницијални карактер одржава  еволуцију органске и минералне компоненте. Постао је из сивог песка распадањем 

преосталих силиката под утицајем климе.Тим распадањем је из минерала ослобођено гвожђе које у виду танке 

колоидне опне обмотава зрнца песка. 

Органска компонента сирозема настаје из учешћа организама који нагомилавају незнатну количину хумуса, до 

0,5%. 

Морфологија профила је врло карактеристична, једноставна, уједначена, без икаквог диференцирања . 

Присуство органске материје запажа се просечно да 25 cm дубине и то само у виду црних тачкица које представљају  

елементе хумизације остатака жила, механички примешане минералној компоненти. Карактеристична је такође појава 

високог садржаја слободних карбината целом дубином профила. Физичке глине има мало (највише до 8%), стога се 

вода веома брзо процеђује кроз профил и водни капацитет је мали, па је станиште изразито суво. 

Сирозем је врло сиромашан у свим хранљивим  елементима, а нарочито у асимилативном фосфору који се среће 

само у траговима. Калијум је неуједначено распоређен а вредности за укупан азот корелирају са количином хумуса. 
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Према томе,производна вредност сирозема је мала, неупоредиво мања  нега код генетички развијених форми 

земљишта на  песку. На оголелим површинама сирозем има грубљи  гранулометријски састав и доста је збијен, па се 

приближава невезаном песку услед чега је врло подложан развејавању. 

Сирозем преовлађује на подручју Делиблатског песка и нарочито га има у средишњем  и југоисточном делу, 

већином алтерниран са другим земљишним творевинама од којих га је врло тешко разграничити. 

 

 Органогена парарендзина на песку  

 

 Овај развојни стадијум на песку најкарактеристичнији је за Делиблатски песак и веома се много разликује од 

исте стадије не само на различитим супстратима већ и на онима који су врло слични песку као што је лес. Према томе, 

органогена парарендзина има специфичан карактер педогенезе који се огледа у повећању садржаја органске материје и 

продубљивању хумусно акумулативног хоризонта.  

Органогена парарендзина уско алтернира са осталим земљишним творевинама, тако да је врло тешко дати њене 

прецизне границе. Углавном се налази тамо где је рељеф ублажен, дине се шире, заобљенe и са мањим падом, обрасле 

травном вегетацијом, делимично под шумом, под травним и жбунастим формацијама. Главни чинилац формирања 

органогене рендзине у прошлости је и била вегетација која је извршила интензивну хумизацију сирозема.  

По Павићевићу, органогена парарендзина (смеђи песак), може настати и дехумизацијом изазваном интензивном 

обрадом.  

За овај тип земљишта карактеристична је и релативно добра везаност песка, мада структурни агрегати нису још 

изражени. Дубина хумусног хоризонта одговара дубини интензивног развоја травних жила. У депресијама хумусни 

хоризонт дубок је и до 70 cm, а на динама до 20 cm. 

У хумусном хоризонту до дубине од 20 cm, физичке глине има нешто више до 12% што указује на релативно 

добру везаност песка у овом хоризонту. Реакција средине је слаба алкална, а слободних карбоната има мало. Хумуса 

има до 4,0%, а количине хумуса прате вредност садржаја укупног азота. Обезбеђеност асимилативним фосфором је 

веома слаба, а вредности за калијум веома колебају углавном у границама које карактеришу средњу обезбеђеност 

земљишта овим елементом.  

Органогену парарендзину у првим развојним фазама карактерише појава A – C грађе профила, док се у зрелим 

фазама јавља и прелазни AC хоризонт, односно A – AC – C грађа профила.  

 

Почетна фаза органогене парарендзине   

 

 Ова фаза органогене парарендзине обично се јавља на јужним експозицијама и на гребенима дина.  

У првој фази карактеристично је издвајање хумусно акумулативног хоризонта мале моћности (20 – 30 cm), 

прљавосмеђе боје, са малим садржајем органске материје искључиво механички примешане минералној компоненти. 

Остали део профила има уједначену смеђу боју. Жилни систем трава распростире се само у оквиру хумусног 

хоризонта. Као код сирозема и овде је још увек јако изражен процес минерализације органске материје као и њено 

уситњавање фауном и непотпуно мешање са минералном компонентом.  

После сирозема ово су најсувља станишта, са релативно малим садржајем хумуса (1 – 2%) и физичке глине (8 – 

11%) и већим садржајем слободних карбоната. Обезбеђеност хранљивим елементима је мала. Производна вредност им 

је знатно мања него у зрелијим фазама развоја, а само нешто већа од сирозема. Знатно отпорнија на развејавање.  
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Средња фаза органогене парарендзине   

 

Интензитет процеса хумизације и аргилогенезе је појачан и повољнији су услови трансформације органске 

материје у хумус. Диференцирање профила је јасније изражено. Хумусни хоризонт има тамнију боју која се 

приближава мркој и знатно је моћнији (40 – 50 cm). Хумизација се запажа све до дубине од 70 cm и у доњем делу 

хумус се јавља у виду тачкица на смеђој основи. Елементи агрегације нису јасно изражени већ материјал има 

релативно сипкав карактер и ако испољава већу везаност, услед повећаног садржаја физичке глине (10 – 15%). 

Карбонати се још увек у знатној мери јављају од површине. Садржај хумуса у површинским слојевима креће се 2 – 3%. 

      

Завршна фаза органогене парарендзине   

 

У овој фази садржај хумуса и глине знатно је већи. Међутим, веома је тешко морфолошки одвојити завршну 

фазу органогене парарендзине од прелазне парарендзине на песку, код које се већ јављају иницијални елементи 

стварања изражених структурних агрегата. Карактеристичан морфолошки опис за ову фазу је: првих 14 cm имају скоро 

црну боју, надаље боја је мрка до мрко смеђа до дубине од око 60 cm, постепено прелази у слој прљавoсмеђе боје и на 

крају је смеђи песак. Описана морфологија представља читаву еволуцију органогене парарендзине на песку. Ова 

еволуција стоји у узрочној вези са прогресивном сукцесијом вегетације од полупустињске преласком у полустепску и 

најзад степску вегетацију. Еволуција органогене парарендзине огледа се у продубљивању земљишног профила, 

повећању моћности хумусно акумулативног хоризонта, што је праћено повећањем количине хумуса и глине и 

смањењем садржаја креча. Садржај хумуса повећава се дo 4%, a укупне глине и до 20%. CaCO3 премешта се у ниже 

делове профила.  

Према В.В. Поноваревој (1964), еволуција земљишта повезана је са биолошком активношћу земљишта и стоји у 

извесној мери у корелацији са садржајем хумуса. Исчезавање CaCO3 из површинских делова профила утолико је јаче 

уколико су биолошки процеси интензивнији. Садржај креча је најмањи код најјаче развијене фазе органогене 

парарендзине, а највећи код почетне фазе. 

 

Прелазна фаза органогене парарендзине   

 

Ова развијени стадијум земљишта на песку везује органогену парарендзину са правом парарендзином на песку. 

Најкарактеристичнији морфолошки елемент је појава структурних агрегата који настају као резултат интензивније 

аргилогенезе и стварања органоминералног комплекса. С тим у вези прелазна парарендзина представља квалитетно 

нову генетичку фазу земљишта. Појавом структурних агрегата побољшава се водно–ваздушно–топлотни режим, 

смањује се брзина губљења воде, а повећава се садржај глине. Све ово условљава појаву глиста које су управо главни 

носиоци стварања структурних агрегата. Код добро развијене прелазне парарендзине структурни агрегати су добро 

изражени, крупнији и постојанији.  

Код прелазне парарендзине моћност хумусног хоризонта је велики и достиже до 130 cm дубине. Профил у 

међудинским депресијама има знатно моћнији хумусни хоризонт, услед спирањa ситних честица са падина дина и 

повећане влажности. Повећана влажност утиче и на интензивнији процес аргилогенезе, а тиме и јачу израженост 

структурних агрегата. У почетној фази прелазне парарендзине зрна песка углавном су повезана органском материјом у 

крупније честице које касније обликују структурне агрегате. Напредовањем еволуције честице постају веће и на 

њиховим преломима виде се јасно изражени структурни елементи. Стабилнији су на механички притисак али нема 

појаве њиховог међусобног повезивања у веће структурне агрегате. Код прелазне парарендзине садржај хумуса се 

повећава до 5,5%. Функција укупне глине такође показује тенденцију пораста до 23%. Креч има тенденцију 

премештања у ниже делове профила.  
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Парарендзина на песку   

 

Парарендзина представља најразвијенију стадију еволуције земљишта на песку, јер су код ње сви 

карактеристични морфолошки елементи најпотпуније изражени. Структурни агрегати су средње до крупнозрнасти и 

стабилни. Висок степен аргилогенезе изражен је у скоро двоструком садржају укупне глине чиме се приближава 

парарендзини на лесу, односно чернозему, а повезана је с овим типом земљишта преко песковитог чернозема 

образованог на лесоликом материјалу (В.Нејгебауер, 1951). Права парарендзина на песку изгледом се не разликује од 

чернозема. Има дубок хумусни хоризонт, до 80 cm и мрко смеђу боју. Међутим, зназно се разликује по лакшем 

механичком саставу и по изгледу структурних агрегата. 

Стадијум парарендзине на песку је распрострањен на најсевернијем делу Пешчаре и јавља се у виду оаза. Креч 

одсуствује из профила све до прелазног AC хоризонта, односно до дубине од око 150 cm. Део профила у коме је 

структура најбоље изражена 0 – 50 cm, прожет је мноштвом ситних жила трава, а до 80 cm жиле су проређене. Велико 

је присуство кишних глиста, нарочито у A хоризонту. Садржај укупне глине износи некад и више од 20%, што чини 

песка добро везаним, јер по грануломатријском саставу одговара песковитој иловачи.  

Из наведених разлога парарендзина има боље физичке и хемијске особине, слабије пропушта, боље задржава и 

чува воду, вегетација је бујнија. Реакција средине је неутрална до слабо алкална. Хумуса има до 7% и укомпонован је у 

органоминарални комплекс, што омогућава образовање стабилних структурних агрегата и сврстава парарендзину на 

песку у ред најплоднијих земљишта, мада су резерве асимилативног фосфора мале, а калијума има у осредњим 

вредностима. 

 

2.3. ХИДРОГРAФСКЕ КAРAКТЕРИСТИКЕ 

Отицањем Панонског језера крајем плиоцена створена је огромна равница покривена језерским седиментима. 

Реке су се уливале у велико Панонско језеро, изливале су се после њиховог отицања директно у равницу, јер још нису 

имале формиране токове кроз њу. Тако су плавиле велике  површине земљишта, стварајући у депресијама  језера, баре 

и мочваре. Потом су прошле хиљаде година док су се у току плеистоцена (дилувијума) токови река, пробијајући се 

кроз равницу, формирали и дошли отприлике на оно место које данас заузимају. Периодично навејавање леса, до којег 

је долазило за време глацијација, није могло допринети побољшању природне дренаже Панонске низије, а са њом и 

Војводине. На основу најновијих педолошких истраживања у Војводини може се закључити да је Дунав имао скоро 

исти ток као данас већ за време навејавања најмлађег леса у Wурм-у. Дунав је била прва артерија која је себи пробила 

пут кроз Панонску низију. 

Подручје Баната је богато површинским и подземним водама, што представља велики потенцијал његовог 

развоја, али истовремено и опасност угрожавања створених вредности воденом стихијом. Због тога је још у прошлом 

веку изграђен велики број објеката за заштиту од поплава, а истовремно су побољшани услови пловидбе. Тек у 

послератним годинама начињен је већи замах у грађењу водне инфрастурктуре. У том периоду почели су се градити 

системи за комплексно коришћење вода и одбране од штетног дејства вода. Изградњом система Дунав-Тиса-Дунав и 

система одбрамбених линија дуж Дунава и Тисе начињен је велики подухват и дугогодишњи захват. Иако је водна 

инфраструктура веома развијена, све области Баната нису подједнако третиране, тако да се не задовољавају све 

потребе настале бржим развојем привреде.  

 Неке основне карактеристике речног система обрађене су у претходном поглављу, а овде се износе специфичне 

карактеристике Дунава, Тисе и Тамиша.  
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 Дунав је највећи и најзначајнији хидрорецепијент проточних и инфилтрационих вода у Војводини. Дужина 

његовог тока кроз Војводину износи 362 km. Део шумског подручја Баната се протеже од rkm 1.103,5 испод Ковина до 

rkm 1.158,5 код Панчева, укупно 55 rkm. Просечан пад корита на сектору Панчево-Ковин износи 3,5 cm/km. 

 Тиса је лева притока реке Дунав, чије је ушће код Сланкамена. Дужина његовог тока кроз Војводину износи 167 

km, a извршеном регулацијом ток јој је смањен за 75 km. Протиче смањеним падом од 26 – 28 mm/km. Брзина воде у 

делу Србије креће се од 0,36-1,18 m/sek., односно 0,60 m/sek. Годишње у просеку Tисом протече око 30 милијарди м
3
 

воде.  

Тамиш представља највећу банатску реку, чији слив има површину 10.352 km
2
 и укупну дужину 339,7 km. У 

Србију долази код Јаше Томића и кроз подручје пролази дужином од 118 km. У природним условима Тамиш је био под 

утицајем режима дунавских великих вода преко Караша који повезује Тамиш и Дунав од Сурдука до Ченте. Тамиш је 

служио као растеретни крак Дунава (делта) за око 1.000 m
3
/sec., када се инундација Тамиша пунила и воде плавиле и 

највише положаје.  

Просечни пад Тамиша кроз Србију износи 42 mm/km. На подручју потамишја изграђене су уставе Панчево, 

Опово, Чента и Томашевац. Од 1976. године устава Чента је била, практично, затворена, што је, поред осталих утицаја 

радикално утицало на режим Тамиша у целини.  

 Вршачки брег не обилује богатим изворима. Виши делови планине и њена западна половина имају најоскудније 

изворе. 

Са изузетком Малосредиштанског и Куштиљског потока, сви остали имају широко извориште са више извора 

који хране два или више кракова потока. 

Већина извора се налази унутар шумског комплекса. Од њих, најзначајнији по издашности су Плави извор у 

подножју Гудуричког врха, затим извори Рафаел, Ружинит и Водице. Највећи број извора је запуштен, чак и они који 

су каптирани. На подручју Широког била постоји бетонска брана са омањом акумулацијом.  

На северној страни Вршачког брега има мање потока. На тако малој површини и са релативно стрмијим 

нагибима није се ни могло формирати више токова. Северно подножје представља поплавни терен који дренирају 

канали. Доњи токови Марковачког и Малосредиштанског потока више не постоје, пошто су њихова корита претворена 

у канале, који у подножју Вршачког брега прихватају воде ових двају потока. Тако се воде Марковачког потока сливају 

у Вршачки, а воде Малосредиштанског потока у Малоритски канал. Спој ових двају канала налази се на 

северозападној периферији Вршца. Одатле њихове воде једним каналом отичу до канала Дунав – Тиса – Дунав. 

Јужно подножје се одликује издашнијим изворима. Мањи нагиби и већа сливна површина омогућили су да се на 

овој страни формира више појединачних сливова. У планинском подножју потоци су израдили широке долине. Са 

јужне стране отичу четири потока: Месићки, Физеш, Гузајна и Куштиљски поток. 

У сливовима потока Вршачког брега процес флувијалне ерозије и денудације слабије је развијен. Разлог томе је 

што су виши и стрмији планински делови покривени густом шумом, што су потоци у својим горњим токовима усекли 

дубља корита, што нема свежих дубинских процеса и изражених појава обрушавања материјала са стране корита, итд. 

Ипак, нешто изразитији ерозивни процеси присутни су на северној страни, тачније на сектору од слива 

Малосредиштанског потока према Вршцу. Ту је изражена ерозија III. категорије, односно слаба ерозија. Поред 

површинске, местимично је заступљена јаружаста ерозија. На овом делу годишње буде еродирано око 1000 m
3
/km

2
 

материјала. У сливовима осталих потока запажа се врло слаба ерозија (IV. категорија), којом се односи 400 до 600 

m3/km2  материјала током године. 
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2.4. КЛИМAТСКИ УСЛОВИ 

 За Војводину је карактеристична умерено континентална клима, са особинама панонско-степске умерено 

континенталне климе, са јасним смењивањима годишњих доба.  

 Континентални карактер климе се огледа у особини да је јесен топлија од пролећа и да је блажи температурни 

прелаз од лета ка зими него обрнуто. Такође, као особина континенталне климе изражено је и померање температурног 

минимума на фебруар, а максимума на август (значајно после солстицијума). 

Ради потпунијег увида у климатске прилике у наредним поглављима се дају основни метеоролошки подаци 

израчунати као средње вредости на бази вишегодишњих осматрања на метеоролошким станицама Кикинда (20º28’Е, 

45º51’N, , 81 мнм) и Зрењанин (20º25’Е, 45º22’N, 80 мнм) (www.hidmet.gov.rs). 

 

2.4.1. Температура ваздуха 

У табели бр. 2.4.1.-1 приказани су подаци о просечним температурама ваздуха по месецима и годишње. 
 

Табела бр. 2.4.1.-1. - Просечне температуре ваздуха 

Мерна 

станица 

Aнализирана 

вредност 

ПРОСЕЧНЕ  ВРЕДНОСТИ  ПО  МЕСЕЦИМA (1981-2010) 
Год. 

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

Кикинда 

Средња маx. Т (°C) 3,0 5,6 11,7 17,7 23,1 26,0 28,5 28,4 23,5 17,7 10,0 4,1 16,6 

Просечна Т (°C) -0,2 1,4 6,3 11,9 17,3 20,3 22,3 21,7 16,9 11,6 5,6 1,1 11,3 

Средња мин. Т (°C) -3,1 -2,3 1,6 6,4 11,3 14,3 15,8 15,5 11,5 6,8 2,1 -1,6 6,5 

Зрењанин 

Средња маx. Т (°C) 3,6 6,2 12,2 18,0 23,5 26,3 28,6 28,8 23,8 18,0 10,4 4,9 17,0 

Просечна Т (°C) 0,1 1,6 6,4 12,0 17,4 20,3 22,2 21,8 17,1 11,9 6,0 1,4 11,5 

Средња мин. Т (°ЦC -2,9 -2,1 1,8 6,5 11,4 14,4 15,8 15,6 11,7 7,1 2,5 -1,3 6,7 
 

 

2.4.2. Падавине 

Падавине су, поред температуре, најзначајнији климатски фактор једног подручја. Облик, висина и распоред 

падавина током године указује на умерено континентални карактер климе овог подручја, што се види и из података у 

табели бр. 2.4.2.-1. 
 

Табела бр. 2.4.2.-1. – Просечне количина падавина 

Мерна 

станица 

Aнализирана 

вредност 

ПРОСЕЧНЕ  ВРЕДНОСТИ  ПО  МЕСЕЦИМA (1981-2010) 
Год. 

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

Кикинда 

Количина падавина 

(mm) 
34,3 26,8 33,1 43,8 53,9 75,5 56,1 49,6 50,4 41,1 45,2 46,5 556,3 

Bрој дана са 

падавинама 
13 12 12 12 13 14 11 11 12 10 12 15 147 

Зрењанин 

Количина падавина 

(mm) 
35,9 30 37,2 43,2 55,4 88,8 60 45,4 50,2 43,9 47,8 45,3 583,2 

Bрој дана са 

падавинама 
13 11 11 12 13 15 11 9 12 9 13 14 143 

http://www.hidmet.gov./


 

 Програм газдовања шумама сопственика у Банатском шумском подручју 

                                          

16 

 

2.4.3. Индекс суше 

Погодна средства за доношење закључака о карактеру климе неког краја су климатски индекси, који се 

заснивају на подацима више климатских елемената. чвде ће се изнети само најједноставнији индекси, који се заснивају 

на температури ваздуха и суми падавина. То су Лангеов кишни фактор и Демартонов индекс суше. 

Према приказаним подацима Лангеов кишни фактор за подручје за подручје Кикинде 49,2  (556,3 mm /11,3
о
C) и 

Зрењанина 50,7 (583,2 mm /11,5
о
C) што значи да је клима овог краја у границама хумидне климе (вредност кишног 

фактора 40-160) и то врло близу класификационог степена за аридну климу (0-40). Практично то значи да у годинама са 

падавинама испод просека клима овог подручја има аридни, а у годинама са натпросечним падавинама умерено 

хумидни карактер. 

Индекс суше по Демартону према средњој количини падавина и средњој годишњој температури ваздуха овог 

краја има вредност у околини Кикинде 26,1  (556,3 mm /11,3+10
о
C) и Зрењанина 27,1 (583,2 mm / 11,5+10

о
C) што значи 

да је ово подручје са сталним отицањем воде. 

2.4.4. Влажност ваздуха 

У табели бр. 2.4.4.-1 приказани су подаци о просечној релативној влажности ваздуха по месецима и годишње. 

 

Табела бр. 2.4.4.-1. - Просечна релативна влажност ваздуха (%) 

Мерна 

станица 

ПРОСЕЧНЕ  ВРЕДНОСТИ  ПО  МЕСЕЦИМA (1981-2010) Год. 

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

Кикинда 86 80 71 66 64 66 64 65 71 75 82 87 73 

Зрењанин 85 78 70 66 65 67 66 66 71 74 81 86 73 

 

Видљива је слаба влажност у вегетационом периоду, због чега настају суше, које неповољно утичу на развој 

младих засада, нарочито у првој години након садње. 

 

2.4.5. Облачност и осунчавање 

У табели 2.4.5.-1 приказани су подаци о просечном броју потпуно ведрих и потпуно облачних дана.  

 

Табела бр. 2.4.5.-1. - Просечна облачност и осунчаност 

Мерна 

станица 

Ведри / облачни 

дани 

ПРОСЕЧНЕ  ВРЕДНОСТИ  ПО  МЕСЕЦИМA (1981-2010) 
Год. 

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

Кикинда 
Bрој ведрих дана 3 5 4 4 4 5 9 10 7 7 4 3 66 

Bрој облачних дана 15 10 9 7 5 5 3 3 5 7 11 16 96 

Зрењанин 
Bрој ведрих дана 3 5 5 5 5 6 10 12 7 7 4 3 72 

Bрој облачних дана 15 11 10 8 6 5 4 3 6 7 12 16 102 

 

Облачност је у овом подручју веома изражена, јер просечно годишње има потпуно ведрих дана од 66 у Кикинди 

до 72 у Зрењанину. 
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2.4.6. Ветар 

На овом подручју доминирају углавном два ветра супротних праваца. Најистакнутију улогу ма југоисточни 

ветар - кошава. Дува као сув хладан ветар у току зиме, раног пролећа и позне јесени. Представља значајан еколошки 

фактор за биљни покривач због свог разорног дејства на печану подлогу и вегетацију. Обично дува без прекида више 

дана, слаповит је, а достигне велике брзине, најчешће 80 - 100 km/h. У току пролећа северозападни ветрови су праћени 

падавинама. 

С друге стране северни и северозападни ветрови у поређењу са југоисточним имају нижу температуру ваздуха, 

већу релативну влажност ваздуха и већи број кишних дана у време њихове појаве. Северо-западни ветар током године, 

а нарочито у вегетационом периоду, најчешће доноси кишу, што је од изузетног значаја за развој вегетације. 

Војводина је ветровито подручје са великом учесталошћу ветрова из југоисточног и северозападног правца а 

понекад налети олујних ветрова достижу брзине и до 27 m/s. 

Најјачи ветрови мерено према Бофоровој скали дувају у пролеће и зиму, а тада су и најчешћи. Ветрови из 

југоисточног правца (кошава) и северног (северац) већином су суви ветрови, док ветрови из западног правца доносе 

падавине. Ветрови знатно ређе дувају са северо-истока и југо-запада. Чести и јаки ветрови (олујни) за време 

вегетационог периода могу да нанесу знатне штете у шуми. 

2.4.7. Оцена станишних и климатских услова за развој вегетације 

 Као што јећ напред изнето, Банатско шумско подручје спада у умерено континенталну климу, коју карактеришу 

велике температурне осцилације, скромне падавине, малобројни извори, јака ветровитост, појава мразишта, што је 

условило развој одређених типова биљних заједница. 

Станишни и климатски услови ових површина повољни за развој шумске вегетације у деловима уз реке Дунав, 

Тису и Тамиш. Због појаве климатских екстрема могуће су штете на шумском дрвећу, али су то ипак ретке прилике. 

На подручју Вршачког брега ксерофилне биљне заједнице су многобројније, а мезофилне сведене на мањи број 

врста и мању површину. Веће је учешће панонских, балканских, дацијских и мезијских бољака, а мање атлантско – 

медитеранских и понтских биљака у флори Вршачких планина. Разлог томе су земљишта углавном киселе реакције. 

На подручју који се налази око и у Делиблатској пешчари карактеристичне су шуме крупнолисног медунца 

(Rhamneto-Quercetum virgilianae) на сирозему на песку, до почетне и средње фазе органогене парарендзине. Површина 

ових шума чини преко 90% укупно обрасле површине Делиблатске пешчаре. То су ксеротермна станишта на претежно 

плитким земљиштима са мало хумуса. Продуктивне могућности станишта су мале и на њима се сада налазе састојине 

пионирских врста са малим захтевима, као што су борови и багрем, а које постижу релативно добре прирасте. 

У вегетацији Делиблатске пешчаре издвојене су травне фитоценозе, а као интерфаза и жбунате фитоценозе. 

Флора Делиблатске пешчаре је богата биљним врстама које су због своје малобројности проглашене природним 

реткостима, те су сврстане у режиме заштите (од I – III).За многе од њих Делиблатска пешчара је једини преостали 

ареал у нашој земљи, па и шире, на Балкану и Европи. Такве су: банатски божур, панчићев пелен, коцкавица Дегенова, 

заједнице бескољенке, степски божур, шерпет, љубичице Viola altayana и Viola nemenyana, пешчарско смиље, 

пешчарско ковиље, садлеров различак, каћун или салеп, шершет, субсредњебалканске врсте лука, понтско – панонске 

врсте: длакави козинац и велика саса. Субмезијско-субпанонског обележја је панонски јарић. Типични степски и шумо-

степски представници међу природним реткостима, који припадају понтско-централноазијским односно субпонтско-

централноазијском елементу флоре, су ниска пешчарска перуника, гороцвет, бадемићи, овчје руно, главоч, бобњача, 

иђирот. 

Њима се придружује клека (Juniperus communis), једини самоникли четинар Панонске низије.  

На подручју Делиблатске пешчаре констатовано је 20 врста орхидеја од којих су све на Црвеној листи флоре 

Србије, а законом су, као природне реткости, заштићене. 
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Према свему изнетом климатски фактори овог подручја, ако су задовољени потребни едафски услови, пружају 

повољне услове за развој шумског дрвећа. Тек појава екстремних вредности климатских фактора - максималне и 

минималне температуре, рани и касни мразеви и сушни периоди - наносе повремено мање штете вегетацији. Ови 

екстреми могу нанети веће штете у првим годинама живота шумског дрвећа, нарочито ако су удружени са неповољним 

едафским условима. 

2.5. ОПШТЕ КAРAКТЕРИСТИКЕ ШУМСКИХ ЕКОСИСТЕМA 

Основне еколошке карактеристике шумског подручја: рељеф, хидрографија, клима, геолошки и педолошки 

састав и др. најутицајнији су фактори на стање и угроженост шума и подручја.  

У инундацији река доминантно место има еколошки комплекс: земљиште – водни режим, односно режим 

плављења и режим подземних вода. У протеклим деценијама (од 1972) радикално измењена компонента тог комплекса 

– водни режим, што је узроковало значајне промене укупних еколошких услова на природним стаништима шума меких 

и тврдих лишћара. Због честог и све већег повећања дунавске акумулације, те промене су и данас у току. Великим 

хидротехничким радовима некада широко развијени екосистеми у алувијалним равнима (природне шуме) сведени су на 

садашње уске оквире, због чега су наступиле структурне промене међу екосистемима, као и промене у њима. Осим 

овога, абиотски фактори који утичу на шумске екосистеме су и штете од олујних ветрова и леда (релативно мање 

штете), као и еолска ерозија и заслањивање. 

Од биотских фактора јављају се штетни инсекти, биљне болести и зоогени фактори. 

Највећи угрожавајући фактор вештачких засада топола који је условио да састојине клонских топола пропадну, 

а њихово место заузму шуме америчког изданачког јасена  је болест коре (Dothichza populea) и болест листа (Marsonina 

brunnea). Dothichza populea спада у највећи угрожавајући фактор засада топола, нарочито у првим годинама после 

садње, које може да доведе до потпуног пропадања. Marsonina чини штете само на прирасту, а јавља се код клона I-214, 

када владају неповољни услови станишта једнако, или због вишка воде у земљишту или због мањка воде у земљишту. 

Такође, На стање шумских екосистема озбиљнији и угоржавајући утицај има и зоогени фактор – пашарење стоке, како 

због непосредног оштећивања засада тако и због набијања земљишта и погоршања физичких особина земљишта.  

Климатогену вегетацију око Вршачких планина, према подацима Б. Јовановића, чини комплекс заједнице Aceri 

– tatarici – quercion (Zólyomi, 1957). У нижим деловима планине налазе се шуме сладуна и цера Quercetum farneto – 

cerris (Рудски, 1940; 1949). Велика пространства заузимају шуме у којима доминира храст китњак, Quercetum montanum 

(Черњавски eт Jовановић, 1953), а која је ороклиматогена шумска заједница највишег појаса планине. На најсвежијим 

стаништима, на висини преко 500m на северозападним падинама, налазимо брдске шуме букве Tilio – fagetum 

submontanum (Јанковић ет Мишић, 1960; Мишић, 1972), које представљају трајни стадијум (субклимакс). На самом 

Гудуричком врху, на стрмој северној експозицији, јављају се шуме јавора и белог јасена Acereto – Fraxinetum excelsioris 

(Черњавски eт Jовановић,1950) и шуме липе са белим јасеном Tilio – Fraxinetum excelsioris (Јовановић,1960).  

Ово подручје се одликује већом заступљеношћу ксерофилних топова шумских заједница. Учешће 

медитеранских и атланско-медитеранских биљака је мање што се може објаснити не само географским положајем, него 

и педолошким условима, јер су ту земљишта углавном кисела-чак и јаче киселе реакције. То је вероватно и узрок 

слабије заступљенсоти понтских биљака јер су оне биљке чернозема, која су базична или неутрална земљишта. Веће 

учешће панонских, балканских, дацијских и мезијских биљака указује на изразите утицаје како карпатске и мезијске 

флоре, тако и панонске, што се види нарочито по групи биљака ограничених на југоисточни Банат.  

 На просторима Делиблатске пешчаре и око ње налази се аутохтона вегетација тј. климатогено и хидролошки 

условљене шуме и њихова станишта, и антропогене шуме подигнуте на овим стаништима. 

Мозаично распоређени типови земљишта и бројни прелази између њих, образовани у својој разноликости 

комбинација који дају орографски, хидрографски, хидролошки, климатогени и биоценотички фактори дају специфичан 

потпун низ еколошких услова пешчаних, степских, мочварних и шумских станишта. 



 

 Програм газдовања шумама сопственика у Банатском шумском подручју 

                                          

19 

 

Климатогени фактори су најизраженији у температурним екстремима површина ЈЗ експозиције, температурним 

инверзијама затворених долина названим "мразишта". Изразито хладан, сув и слаповит ветар Кошава отвара површину 

земљишта, ствара издувине, транспортује пешчани материјал, а под акумулираним наносима остају "погребена" 

земљишта. Исушује травну вегетације и посредно омогућује ширење пожара. Директним ударима изазива ветроломе и 

ветроизвале. На отвореним ранама стабала, биљне болести и штеточине се појављују као трансформатори органске 

материје, а истовремено и опасност по виталост и постојање шумских састојина. Сличну двојаку улогу има и дивљач 

ловишта Делиблатског песка. 

Антропогеним деловањем на целом подручју Делиблатског песка образоване су шумске састојине. Багремове 

шуме су најраспрострањеније, али истовремено и најслабијег квалитета. Било да су подигнуте на неодговарајућим 

стаништима: "мразишта", или због пете опходње. 
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3. УТВРЂЕНЕ ФУНКЦИЈЕ ШУМA - НAМЕНЕ 

3.1. ОСНОВНЕ ПОСТAВКЕ И КРИТЕРИЈУМИ ПРИ ПРОСТОРНО 

ФУНКЦИОНAЛНОМ  РЕОНИРAЊУ ШУМA И ШУМСКИХ СТAНИШТA 

У складу са савременим друштвеним збивањима шуме данас осим производних истовремено, све више 

остварују значајне еколошке и друштвене функције, што намеће велику потребу благовременог решавања сложених 

задатака газдовања шумама на полифункционалним основама и усаглашавање планова са еколошким захтевима. 

Шуме као веома сложени екосистеми имају бројне функције значајне за обезбеђење трајних и актуелних 

друштвених потреба, што намеће потребу утврђивања њихових приоритетних функција при планирању газдовања. 

Дакле, потребно је извршити просторно функционално-реонирање, односно реонирање површина по намени. 

Са одређеним приоритетним и осталим могућим функцијама усклађују се одговарајући циљеви и мере будућег 

газдовања. 

3.2. Функције шума и намена површина 

Све функције шума се групишу у три основне функције: 

- заштитно-регулаторна - шума функционално утиче на околину, са или без деловања човека; 

- социо-културна - шума је објекат и средство рада, научне делатности, васпитања, образовања, 

рекреације, лечења и др. 

- производна - шума је сировинска базу за производе од дрвета; 

3.2.1. Заштитно-регулаторне функције 

Обзиром да се ове шуме налазе у окружењу равничарског пољопривредног подручја, може се рећи да има врло 

велики значај у регулисању климатских фактора, почев од ублажавања температурних екстрема па до стишавања удара 

ветра. Поред тога, ове шуме представљају изузетно значајан биотоп за опстанак животиња. Међу непрегледним 

ораницама ове парцеле под шумом су једини, условно речено, природни заклон за бројне представнике фауне на овом 

простору. Уједно ове шуме имају и значајну функцију заштите од еолске ерозије на околним ораницама и од водене 

ерозије на косинама. 

Због близине насеља и мале шумовитости околног простора ове шуме, иако се не одликују великом 

разноврсношћу флоре, имају велики заштитно-регулаторни значај. У равничарском делу Бачке, у условима интензивне 

пољопривредне производње, еколошка функција шума је значајна јер шуме повећавају хетерогеност простора који је 

углавном хомоген и ублажавају еколошку неравнотежу изражену у овом подручју.  

3.2.2. Социо-културне и рекреативне функције 

Близина већих и мањих насеља и повољан положај у односу на локалне саобраћајнице, те близина 

потенцијалних излетничких површина уз реке и канале, чини ове шуме погодним за рекреативне активности.  

Најзначајнија социо-културна функција је посредни утицај шуме на квалитет живота у околним већим 

насељима. Овај утицај се испољава кроз здравију животну средину, лепше окружење насеља и сл. 

Социо-културне функције ових шума остварују се тиме што у условима густе насељености и монотоније 

простора представљају „природне оазе које колико-толико ублажавају последице отуђивања човека од природе. 
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Важно је истаћи да су ове шуме и подигнуте из разлога рекретаивне и социјалне функције за потребе узгоја 

дивљачи у ловишту којим газдује сопственик шума. 

Ове функције остварују се углавном у виду вишедневног боравка у викенд насељима и  излета грађана околних 

места у трајању од једног дана. 

3.2.3. Производне  функције 

Основна производна функција шума - производња дрвета - најбоље се сагледава анализом прираста по 

јединици површине, који у овим шумама може достићи и до 5 m
3
/ha годишње, посматрано само за обраслу површину, 

што је у границама реалних могућности ових станишта.  

Остале производне функције као што су сакупљање лековитог биља, шумских плодова, пужева и др. у овим 

шумама нема скоро никакав економски значај, осим узгој дивљачи за шта ово подручје има добре потенцијале заједно 

са околним површинама. 

Из раније приказаних података јасно је, да ове шуме у производном погледу имају просечне резултате за 

сличне шуме овог подручја. Најјачу производну функцију имају вештачки подигнуте састојине топола и багрема.  

Квалитативна структура је задовољавајућа, а садашња укупна запремина састојина је недовољна за потпуно 

рентабилну и економичну производњу на дужи рок. 

3.3. ФУНКЦИЈЕ ШУМA И НAМЕНA ПОВРШИНA 

 Код одређивања основне намене, услед сложености функција шума, неопходно је планирати и различите 

циљеве газдовања у појединим деловима шумског комплекса. У овим шумама, приликом одређивања намене, пошло се 

од фактичког стања у погледу коришћења простора, утврђеног потенцијала шума, и донетих важећих аката који су у 

складу са Законом о шумама. Тако су утврђене следеће основне намене: 

 

- 12 – производно-заштитна шума,  

- 56 – специјални резерват природе II степена, 

- 57 - специјални резерват природе III степена, 

- 68 – споменик природе, 

- 81 – предео изузетних одлика I степена заштите, 

- 82 - предео изузетних одлика II степена заштите, 

- 83 - предео изузетних одлика III степена заштите. 

 

Приoритeтнa функциja нaмeнскe цeлинe je прoизвoднo зaштитнa функциja, a дa сe при тoмe нe зaнeмaруjу и 

oстaлe прoизвoднe, oпштe кoриснe и сoциjaлнe функциje. 

 

3.4. ГAЗДИНСКЕ КЛAСЕ И ЊИХОВО ФОРМИРAЊЕ 

 Газдинска класа је основна уређајна јединица у оквиру шумског подручја за које се планирају јединствени 

циљеви будућег газдовања шумама. Из тих разлога све шумске састојине у оквиру једне газдинске класе морају имати 

подједнаке станишне услове, слично затечено стање састојина и исту или сличну основну намену. 

Газдинске класе су формиране на основу три критеријума: основне намене, састојинске целине и припадности 

групи еколошких јединица.  
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У зависности од ових критеријума, рачунарском обрадом података су аутоматски формиране газдинске класе, 

које су у табеларном делу основе представљене осмоцифреним бројем, у којем прве две цифре означавају припадност 

састојина наменској целини, следеће три цифре означавају састојинску целину, а последње три цифре означавају групу 

еколошких јединица. Зависно од припадности састојина појединим категоријама, направљене су све комбинације ових 

трију критеријума. 

 

 

 У овим шумама, формирано је 49 газдинских класа. 

 

Шифра ГК Пуни назив газдинске класе 

12 112 141 Висока шума врба са тополама са производно-заштитном наменом, на влажним рецентним алувијалним наносима и глејним земљиштима 

12 114 141 Изданачка шума врба са производно-заштитном наменом, на влажним рецентним алувијалним наносима и глејним земљиштима 

12 115 141 Изданачка мешовита шума врба са производно-заштитном наменом, на влажним рецентним алувијалним наносима и глејним земљиштима 

12 123 145 Изданачка шума топола са производно-заштитном наменом, на мозаику разлицитих алувијалних земљишта 

12 125 145 Девастирана шума топола са производно-заштитном наменом, на мозаику разлицитих алувијалних земљишта 

12 131 153 Висока шума пољског јасена са производно-заштитном наменом, на семиглејним, алувијалним смеђим земљиштима и гајњацама 

12 136 153 Девастирана шума пољског јасена са производно-заштитном наменом, на семиглејним, алувијалним смеђим земљиштима и гајњацама 

12 151 153 Висока шума лужњака са производно-заштитном наменом, на семиглејним, алувијалним смеђим земљиштима и гајњацама 

12 155 153 Висока шума лужњака, граба и цера са производно-заштитном наменом, на семиглејним, алувијалним смеђим земљиштима и гајњацама 

12 156 153 Изданачка шума лужњака са производно-заштитном наменом, на семиглејним, алувијалним смеђим земљиштима и гајњацама 

12 195 313 Изданачка шума цера са производно-заштитном наменом, на земљиштима на лесу, силикатним стенама и крецњацима 

12 266 153 Шикара са производно-заштитном наменом, на семиглејним, алувијалним смеђим земљиштима и гајњацама 

12 267 153 Шибљак са производно-заштитном наменом, на семиглејним, алувијалним смеђим земљиштима и гајњацама 

12 270 153 Изданачка шума ОТЛ са производно-заштитном наменом, на семиглејним, алувијалним смеђим земљиштима и гајњацама 

12 287 313 Изданачка шума липа са производно-заштитном наменом, на земљиштима на лесу, силикатним стенама и крецњацима 

12 306 313 Изданачка шума китњака са производно-заштитном наменом, на земљиштима на лесу, силикатним стенама и крецњацима 

12 325 153 Изданачка шума багрема са производно-заштитном наменом, на семиглејним, алувијалним смеђим земљиштима и гајњацама 

12 329 153 Девастирана шума багрема са производно-заштитном наменом, на семиглејним, алувијалним смеђим земљиштима и гајњацама 

12 451 141 Вештачки подигнута састојина врба са производно-заштитном наменом, на влажним рецентним алувијалним наносима и глејним земљиштима 

12 453 145 Вештачки подигнута састојина  топола са производно-заштитном наменом, на мозаику разлицитих алувијалних земљишта 

12 475 313 Вештачки подигнута састојина црног бора са производно-заштитном наменом, на земљиштима на лесу, силикатним стенама и крецњацима 

12 477 313 Вештачки подигнута састојина белог бора са производно-заштитном наменом, на земљиштима на лесу, силикатним стенама и крецњацима 

12 480 145 Вештачки подигнута девастирана састојина лишћара са производно-заштитном наменом, на мозаику разлицитих алувијалних земљишта 

12 482 153 Вештачки подигнута девастиране састојина четинара са производно-заштитном наменом, на семиглејним, алувијалним смеђим земљиштима и гајњацама 

56 114 141 Изданачка шума врба у границама специјалног резервата природе II степена, на влажним рецентним алувијалним наносима и глејним земљиштима 

56 115 141 Изданачка мешовита шума врба у границама специјалног резервата природе II степена, на влажним рецентним алувијалним наносима и глејним земљиштима 

56 267 153 Шибљак у границама специјалног резервата природе II степена, на семиглејним, алувијалним смеђим земљиштима и гајњацама 

56 325 153 Изданачка шума багрема у границама специјалног резервата природе II степена, на семиглејним, алувијалним смеђим земљиштима и гајњацама 

56 477 313 Вештачки подигнута састојина белог бора у границама специјалног резервата природе II степена, на земљиштима на лесу, силикатним стенама и крецњацима 

57 115 141 Изданачка мешовита шума врба у границама специјалног резервата природе III степена, на влажним рецентним алувијалним наносима и глејним земљиштима 

57 270 153 Изданачка шума ОТЛ у границама специјалног резервата природе III степена, на семиглејним, алувијалним смеђим земљиштима и гајњацама 
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57 325 153 Изданачка шума багрема у границама специјалног резервата природе III степена, на семиглејним, алувијалним смеђим земљиштима и гајњацама 

57 453 145 Вештачки подигнута састојина  топола у границама специјалног резервата природе III степена, на мозаику разлицитих алувијалних земљишта 

57 475 313 Вештачки подигнута састојина црног бора у границама специјалног резервата природе III степена, на земљиштима на лесу, силикатним стенама и крецњацима 

57 477 313 Вештачки подигнута састојина белог бора у границама специјалног резервата природе III степена, на земљиштима на лесу, силикатним стенама и крецњацима 

57 482 153 
Вештачки подигнута девастиране састојина четинара у границама специјалног резервата природе III степена, на семиглејним, алувијалним смеђим земљиштима 

и гајњачама 

68 115 141 Изданачка мешовита шума врба у границама споменика природе, на влажним рецентним алувијалним наносима и глејним земљиштима 

81 325 153 Изданачка шума багрема у границама предела изузетних одлика - I степен заштите, на семиглејним, алувијалним смеђим земљиштима и гајњачама 

82 114 141 Изданачка шума врба у границама предела изузетних одлика - II степен заштите, на влажним рецентним алувијалним наносима и глејним земљиштима 

82 115 141 
Изданачка мешовита шума врба у границама предела изузетних одлика - II степен заштите, на влажним рецентним алувијалним наносима и глејним 

земљиштима 

82 287 313 Изданачка шума липа у границама предела изузетних одлика - II степен заштите, на земљиштима на лесу, силикатним стенама и крецњацима 

82 306 313 Изданачка шума китњака у границама предела изузетних одлика - II степен заштите, на земљиштима на лесу, силикатним стенама и крецњацима 

82 325 153 Изданачка шума багрема у границама предела изузетних одлика - II степен заштите, на семиглејним, алувијалним смеђим земљиштима и гајњачама 

83 115 141 
Изданачка мешовита шума врба у границама предела изузетних одлика - III степен заштите, на влажним рецентним алувијалним наносима и глејним 

земљиштима 

83 151 153 Висока шума лужњака у границама предела изузетних одлика - III степен заштите, на семиглејним, алувијалним смеђим земљиштима и гајњачама 

83 270 153 Изданачка шума ОТЛ у границама предела изузетних одлика - III степен заштите, на семиглејним, алувијалним смеђим земљиштима и гајњачама 

83 287 313 Изданачка шума липа у границама предела изузетних одлика - III степен заштите, на земљиштима на лесу, силикатним стенама и крецњацима 

83 325 153 Изданачка шума багрема у границама предела изузетних одлика - III степен заштите, на семиглејним, алувијалним смеђим земљиштима и гајњачама 

83 480 145 Вештачки подигнута девастирана састојина лишћара у границама предела изузетних одлика - III степен заштите, на мозаику разлицитих алувијалних земљишта 
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4. СТAЊЕ ШУМA И ШУМСКИХ СТAНИШТA 

4.1. СТAЊЕ ШУМA ПО КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА И КАТАСТАРСКИМ 

ОПШТИНАМА 

Стање шума по катастарским парцелама приказано је у посебној табели која се налази у прилогу ове основе. У 

наведеној табели су подаци о површини шуме, шумског земљишта или осталог земљишта по катастарским парцелама 

(уз наведено име власника парцеле) укупној запремини и запреминском прирасту на парцели и припадности парцеле 

одређеном одељењу и одсеку. Детаљнији подаци о станишту и састојини дати су на обрасцу Опис састојина. 

Због великог броја парцела чија је просечна површина веома мала (око 0,20 ha), у Опису састојина и осталим 

табеларним приказима у прилогу, парцеле су груписане у одсеке обједињавањем истих и врло сличних ситуација 

установљених на терену. Стање запремине и запреминског прираста на парцели једнако је уделу површине те парцеле 

у укупној површини коју обухвата дати одсек. 

У истој табели у прилогу дато је и збирно стање шума по катастарским општинама. 

У GIS-пројекту који је саставни део овог Програма успостављена је веза која омогућава графичко и 

алфанумеричко повезивање података о стању шума, катастарским парцелама и њиховим власницима чиме је омогућено 

идентификовање и лоцирање парцела и одсека у простору. 

 

4.2. СТAЊЕ ШУМA ПО  ОПШТИНAМA 

У табели бр. 4.2.-1 приказано је стање обраслих и необраслих површина по општинама: 

Табела бр. 4.2.-1. - Стање обраслих и необраслих површина по општинама 

Општина 

Површина ( P ) Запремина ( V ) Текући запремински прираст ( iv) 

ha % m
3
 m

3
/ha % m

3
 m

3
/ha % 

iv/V   

*100 

Алибунар 42,52 2,0 2.838,4 66,8 1,37 143,0 3,4 1,6 5,0 

Бела Црква 836,85 39,3 69.064,7 82,5 33,4 3.236,9 3,9 35,7 4,7 

Вршац 876,65 41,2 94.097,9 107,3 45,5 3.495,2 4,0 38,5 3,7 

Житиште 3,07 0,1 183,6 59,8 0,1 9,5 3,1 0,1 5,2 

Зрењанин 107,09 5,0 12.702,0 118,6 6,1 665,5 6,2 7,3 5,2 

Кикинда 14,48 0,7 1.035,7 71,5 0,5 54,5 3,8 0,6 5,3 

Ковачица 20,78 1,0 2.139,5 103,0 1,0 148,0 7,1 1,6 6,9 

Ковин 80,57 3,8 9.240,2 114,7 4,5 502,6 6,2 5,5 5,4 

Нова Црња                   

Нови Бечеј 17,38 0,8 929,0 53,5 0,4 51,4 3,0 0,6 5,5 

Нови Кнежевац 7,09 0,3 448,2 63,2 0,2 25,0 3,5 0,3 5,6 

Опово 17,69 0,8 2.044,3 115,6 1,0 157,6 8,9 1,7 7,7 

Панчево 56,16 2,6 4.794,5 85,4 2,3 275,5 4,9 3,0 5,7 

Пландиште 7,41 0,3 474,6 64,0 0,2 27,8 3,8 0,3 5,9 

Сечањ 18,61 0,9 2.028,9 109,0 1,0 91,7 4,9 1,0 4,5 

Чока 23,94 1,1 4.803,9 200,7 2,3 195,1 8,1 2,1 4,1 

Свега - обрасло 2.130,29 100,0 206.825,4 97,1 100,0 9.079,3 4,3 100,0 4,4 
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Општина 
Површина ( P ) Запремина ( V ) Текући запремински прираст ( iv) 

ha % m
3
 m

3
/ha % m

3
 m

3
/ha % 

iv/V   

*100 

Алибунар 15,89 2,2   

     

  

Бела Црква 116,29 16,4   

     

  

Вршац 87,20 12,3   

     

  

Житиште 143,96 20,3   

     

  

Зрењанин 39,16 5,5   

     

  

Кикинда 43,67 6,1   

     

  

Ковачица 10,32 1,5   

     

  

Ковин 84,84 11,9   

     

  

Нова Црња 2,75 0,4   

     

  

Нови Бечеј 61,58 8,7   

     

  

Нови Кнежевац 7,47 1,1   

     

  

Опово 35,18 5,0   

     

  

Панчево 18,44 2,6   

     

  

Пландиште 3,94 0,6   

     

  

Сечањ 22,12 3,1   

     

  

Чока 17,51 2,5   
Општина 

Обрасло Необрасло 

Свега - необрасло 710,32 100,0   ha % ha % 

Алибунар 58,41 2,1 

 

Алибунар 42,52 73 15,89 27 

Бела Црква 953,14 33,6 

 

Бела Црква 836,85 88 116,29 12 

Вршац 963,85 33,9 

 

Вршац 876,65 91 87,20 9 

Житиште 147,03 5,2 

 

Житиште 3,07 2 143,96 98 

Зрењанин 146,25 5,1 

 

Зрењанин 107,09 73 39,16 27 

Кикинда 58,15 2,0 

 

Кикинда 14,48 25 43,67 75 

Ковачица 31,10 1,1 

 

Ковачица 20,78 67 10,32 33 

Ковин 165,41 5,8 

 

Ковин 80,57 49 84,84 51 

Нова Црња 2,75 0,1 

 

Нова Црња   
 

2,75 100 

Нови Бечеј 78,96 2,8 

 

Нови Бечеј 17,38 22 61,58 78 

Нови Кнежевац 14,56 0,5 

 

Нови Кнежевац 7,09 49 7,47 51 

Опово 52,87 1,9 

 

Опово 17,69 33 35,18 67 

Панчево 74,60 2,6 

 

Панчево 56,16 75 18,44 25 

Пландиште 11,35 0,4 

 

Пландиште 7,41 65 3,94 35 

Сечањ 40,73 1,4 

 

Сечањ 18,61 46 22,12 54 

Чока 41,45 1,5 

 

Чока 23,94 58 17,51 42 

СВЕГА 2.840,61 100,0   Свега 2.130,29 75 710,32 25 

 

Из дате табеле се види да највећа обрасла површина износи 876,85 ha (41,2%) и то на територији града Вршца, 

као и највећа дрвна запремина (94.097,9 m
3
) и запремински прираст. Најмање обрасла површина је општина Нови 

Кнежевац (7,09 ha), а најмањи проценат запреминског прираста је у општини Житиште.        

Највише необраслих површина има у општини Житиште, а најмање у општини Нова Црња. 
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4.3. СТAЊЕ ШУМA ПО ШУМСКИМ УПРАВАМА 

 
У табели број 4.3.-1 дат је приказ стања шума по површини, запремини и запреминском прирасту по шумским 

управама. 

 

Tабелa бр. 4.3.-1. - Стање обраслих и необраслих површина по шумским управама 

Шумска управа 

Површина ( P ) Запремина ( V ) Текући запремински прираст ( iv) 

ha % m
3
 m

3
/ha % m

3
 m

3
/ha % 

iv/V   

*100 

Зрењанин 191,66 9,0 22.131,3 115,5 10,7 1.092,7 5,7 12,0 4,9% 

Опово 38,47 1,8 4.183,8 108,8 2,0 305,6 7,9 3,4 7,3% 

Панчево 56,16 2,6 4.794,5 85,4 2,3 275,5 4,9 3,0 5,7% 

Ковин 80,57 3,8 9.240,2 114,7 4,5 502,6 6,2 5,5 5,4% 

Вршац 884,06 41,5 94.572,5 107,0 45,7 3.523,0 4,0 38,8 3,7% 

Банатски Карловац 879,37 41,3 71.903,1 81,8 34,8 3.379,9 3,8 37,2 4,7% 

Свега - обрасло 2.130,29 100,0 206.825,4 97,1 100,0 9.079,3 4,3 100,0 4,4% 

Зрењанин 338,22 47,6   

     

  

Опово 45,50 6,4   

     

  

Панчево 18,44 2,6   

     

  

Ковин 84,84 11,9   

     

  

Вршац 91,14 12,8   

     

  

Банатски Карловац 132,18 18,6   
Општина 

Обрасло Необрасло 

Свега - необрасло 710,32 100,0   ha % ha % 

Зрењанин 529,88 18,7 

 

Зрењанин 191,66 36,2 338,22 63,8 

Опово 83,97 3,0 

 

Опово 38,47 45,8 45,50 54,2 

Панчево 74,60 2,6 

 

Панчево 56,16 75,3 18,44 24,7 

Ковин 165,41 5,8 

 

Ковин   80,57 48,7 84,84 51,3% 

Вршац 975,20 34,3 

 

Вршац   884,06 90,7 91,14 9,3% 

Банатски Карловац 1.011,55 35,6 

 

Бан. Карловац 879,37 86,9 132,18 13,1 

СВЕГА 2.840,61 100,0   Свега 2.130,29 75,0 710,32 25,0 

 
 
 Aнализирајући табелу, може се закључити да је највећа обрасла површина на територији ШУ „Вршац“ – 884,06 

ha (41,5%), затим ШУ „Банатски Карловац“ – 879,37 ha (41,3%), ШУ „Зрењанин“– 191,66 ha (9,0%), ШУ „Ковин“ – 

80,57 ha (3,8%), ШУ „Панчево“– 56,16 ha (2,6%) и ШУ „Опово“ – 38,47 ha (1,8%). 

 Највећа запремина се налази на територији ШУ „Вршац“ – 94.572,5 m
3
 (41,7%), затим ШУ „Банатски Карловац“ 

– 71.903,1 m
3
 (34,8%), ШУ „Зрењанин“– 22.131,3 m

3
 (10,7%), ШУ „Ковин“ – 9.240,2 m

3
 (4,5%), ШУ „Панчево“– 4.794,5 

m
3
  (2,3%) и ШУ „Опово“ – 4.183,8 m

3
 (2,0%). 

Запремински прираст је највећи на територији ШУ „Вршац“ – 3.523,0 m
3 

(38,8%), а најмањи у ШУ „Панчево“–– 

275,5 m
3 
(3,0%). 
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4.4. СТAЊЕ ШУМA ПО  НAМЕНИ 

У табели број 4.4.-1 дато је стање шума по намени:  
 

Табела бр. 4.4.-1 – Стање шума по намени 

Основна намена 

Површина ( P ) Запремина ( V ) Текући запремински прираст ( iv) 

ha % m
3
 m

3
/ha % m

3
 m

3
/ha % 

iv/V   

*100 

12 - производно-заштитна 

шума 
1.665,89 78,2% 169.847,1 102,0 82,1% 7.289,8 4,4 80,3 4,3 

56 - специјални резерват 

природе II степена 
110,33 5,2% 9.597,8 87,0 4,6% 437,4 4,0 4,8 4,6 

57 - специјални резерват 

природе III степена 
258,23 12,1% 16.835,7 65,2 8,1% 839,2 3,2 9,2 5,0 

68 - споменик природе 0,23 0,0% 19,5 84,8 0,0% 0,9 3,9 0,0 4,6 

81 - предео изузетних 

одлика - I степен заштите 
0,94 0,0% 111,4 118,5 0,1% 4,9 5,2 0,1 4,4 

82 - предео изузетних 

одлика - II степен заштите 
16,09 0,8% 1.748,8 108,7 0,8% 60,4 3,8 0,7 3,5 

83 - предео изузетних 

одлика - III степен заштите 
78,58 3,7% 8.665,0 110,3 4,2% 446,6 5,7 4,9 5,2 

СВЕГA 2.130,29 100,0% 206.825,4 97,1 100,0% 9.079,2 4,3 100,0 4,4 

 

 Из табеле број 4.4.-1 се види постоји седам наменских целина. Највећа површина је у наменској целини 12 

(1.665,89 ha),  са укупном запремином 169.847,1 m
3
. Најмања површина је у наменскоој целини 68 (0,23 ha) са 

запремином од 19,5 m
3
. 

4.5. СТAЊЕ ШУМA ПО  ГAЗДИНСКИМ КЛAСAМA 

 У табели број 4.5.-1 дат је приказ стања шума по газдинским класама: 

 
Табела бр. 4.5.-1 – Стање шума по газдинским класама 

Газдинска класа 

Површина ( P ) Запремина ( V ) Текући запремински прираст ( iv) 

ha % m
3
 m

3
/ha % m

3
 m

3
/ha % 

iv/V   

*100 

12 112 141 6,50 0,3 895,6 137,8 0,4 28,6 4,4 0,3 3,2 

12 114 141 16,19 0,8 1.283,0 79,2 0,6 102,8 6,3 1,1 8,0 

12 115 141 156,19 7,3 17.856,4 114,3 8,6 962,9 6,2 10,6 5,4 

12 123 145 34,15 1,6 3.178,0 93,1 1,5 135,7 4,0 1,5 4,3 

12 125 145 3,59 0,2 357,3 99,5 0,2 5,6 1,6 0,1 1,6 

12 131 153 1,20 0,1 193,4 161,2 0,1 5,0 4,2 0,1 2,6 

12 136 153 0,61 0,0 116,5 191,0 0,1 2,7 4,4 0,0 2,3 

12 151 153 0,77 0,0 140,1 182,0 0,1 4,4 5,7 0,0 3,1 

12 155 153 2,87 0,1 828,3 288,6 0,4 11,9 4,1 0,1 1,4 

12 156 153 12,72 0,6 2.466,6 193,9 1,2 66,3 5,2 0,7 2,7 

12 195 313 54,44 2,6 11.499,8 211,2 5,6 293,8 5,4 3,2 2,6 
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Газдинска класа 

Површина ( P ) Запремина ( V ) Текући запремински прираст ( iv) 

ha % m
3
 m

3
/ha % m

3
 m

3
/ha % 

iv/V   

*100 

12 266 153 0,45 0,0               

12 267 153 12,95 0,6               

12 270 153 75,64 3,6 11.771,7 155,6 5,7 322,4 4,3 3,6 2,7 

12 287 313 76,57 3,6 12.957,6 169,2 6,3 280,5 3,7 3,1 2,2 

12 306 313 29,15 1,4 7.569,1 259,7 3,7 166,9 5,7 1,8 2,2 

12 325 153 1.080,82 50,7 81.852,8 75,7 39,6 4.136,2 3,8 45,6 5,1 

12 329 153 1,21 0,1 10,0 8,3 0,0 0,4 0,4 0,0 4,3 

12 451 141 0,10 0,0 4,1 41,4 0,0 0,6 6,4 0,0 15,5 

12 453 145 52,60 2,5 9.868,4 187,6 4,8 529,5 10,1 5,8 5,4 

12 475 313 10,46 0,5 1.881,2 179,8 0,9 85,0 8,1 0,9 4,5 

12 477 313 30,25 1,4 4.931,4 163,0 2,4 137,6 4,5 1,5 2,8 

12 480 145 1,19 0,1 173,1 145,4 0,1 10,5 8,8 0,1 6,1 

12 482 153 5,27 0,2 12,6 2,4 0,0 0,7 0,1 0,0 5,5 

56 114 141 7,60 0,4 558,1 73,4 0,3 45,0 5,9 0,5 8,1 

56 115 141 33,48 1,6 5.272,8 157,5 2,5 204,9 6,1 2,3 3,9 

56 267 153 0,93 0,0               

56 325 153 67,51 3,2 3.636,0 53,9 1,8 183,9 2,7 2,0 5,1 

56 477 313 0,81 0,0 130,9 161,6 0,1 3,7 4,5 0,0 2,8 

57 115 141 6,19 0,3 1.073,6 173,4 0,5 43,0 6,9 0,5 4,0 

57 270 153 2,82 0,1 265,2 94,0 0,1 9,4 3,3 0,1 3,5 

57 325 153 243,84 11,4 14.500,9 59,5 7,0 750,2 3,1 8,3 5,2 

57 453 145 1,75 0,1 374,0 213,7 0,2 19,1 10,9 0,2 5,1 

57 475 313 0,40 0,0 88,8 222,1 0,0 3,1 7,8 0,0 3,5 

57 477 313 2,81 0,1 532,2 189,4 0,3 14,4 5,1 0,2 2,7 

57 482 153 0,42 0,0 1,0 2,4 0,0 0,1 0,1 0,0 5,5 

68 115 141 0,23 0,0 19,5 84,7 0,0 0,9 4,1 0,0 4,8 

81 325 153 0,94 0,0 111,4 118,5 0,1 4,9 5,2 0,1 4,4 

82 114 141 0,47 0,0 25,1 53,4 0,0 2,8 5,9 0,0 11,0 

82 115 141 2,89 0,1 317,5 109,8 0,2 16,2 5,6 0,2 5,1 

82 287 313 3,22 0,2 770,1 239,2 0,4 16,2 5,0 0,2 2,1 

82 306 313 0,84 0,0 223,3 265,9 0,1 4,9 5,8 0,1 2,2 

82 325 153 8,67 0,4 412,9 47,6 0,2 20,4 2,4 0,2 4,9 

83 115 141 5,95 0,3 911,0 153,1 0,4 80,7 13,6 0,9 8,9 

83 151 153 0,19 0,0 38,4 202,2 0,0 0,9 4,9 0,0 2,4 

83 270 153 0,17 0,0 28,2 166,0 0,0 0,7 4,2 0,0 2,5 

83 287 313 5,86 0,3 1.286,3 219,5 0,6 26,3 4,5 0,3 2,0 

83 325 153 58,78 2,8 5.274,5 89,7 2,6 274,0 4,7 3,0 5,2 

83 480 145 7,63 0,4 1.126,6 147,7 0,5 64,0 8,4 0,7 5,7 

СВЕГА  2.130,29 100,0 206.825,4 97,1 100,0 9.079,3 4,3 100,0 4,4 

  

У овим шумама су највише заступљене изданачке шуме багрема (све наменске целине). Најзаступљенија је  

газдинска класа 12325153 на површини 1.080,82 ha, што чини 50,7% укупне површине, док су по запремини 

заступљене са 81.852,8 m
3 

или 39,6%. Значајније учешће по површини има и газдинска класа 57325153 (изданачка 
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шума багрема у III степену заштите). Учешће по запремини износи 7,0 %, док је учешће по површини 23,2%. Остале 

газдинске класе имају мало учешће у површини,  запремини и запреминском прирасту без већег значаја (испод 15%). 

 

4.6. СТAЊЕ ШУМA ПО  ПОРЕКЛУ И ОЧУВAНОСТИ 

Састојине су по пореклу разврстане у следеће категорије: 

1. Изданачке састојине - настале вегетативним путем из изданака и избојака; 

2. Вештачки подигнуте састојине  - настале садњом садница; 

 
Према очуваности састојине су разврстане у три групе: 

1. Очуване састојине - које по степену обраслости и квалитету  дочекати  зрелост за сечу; 

2. Разређене састојине - састојине са мањим степеном обраслости и квалитета и могу   дочекати  зрелост 

за сечу; 

3. Девастиране састојине - састојине са изузетно малим степеном обраслости и лошег квалитета  које не 

могу  дочекати  зрелост за сечу. 
 

У табелама број 4.6.-1 и 4.6.-2 приказано је стање састојина по пореклу и очуваности. 

 

Табела бр. 4.6.-1. - Стање састојина по пореклу  

Порекло 

Површина ( P ) Запремина ( V ) Текући запремински прираст ( iv) 

ha % m
3
 m

3
/ha % m

3
 m

3
/ha % 

iv/V   

*100 

Висока природна састојина 

тврдих лишћара 
5,64 0,3 1.316,8 233,5 0,6 24,9 4,4 0,3 1,9 

Висока природна састојина 

меких лишћара 
10,09 0,5 1.252,9 124,2 0,6 34,2 3,4 0,4 2,7 

Изданачка природна 

састојина тврдих лишћара 
1.723,20 80,9 154.636,3 89,7 74,8 6.557,2 3,8 72,2 4,2 

Изданачка природна 

састојина меких лишћара 
263,34 12,4 30.494,9 115,8 14,7 1.594,8 6,1 17,6 5,2 

Вештачки подигнута 

састојина меких лишћара 
63,27 3 11.546,3 182,5 5,6 623,6 9,9 6,9 5,4 

Вештачки подигнута 

састојина четинара 
50,42 2,4 7.578,2 150,3 3,7 244,5 4,8 2,7 3,2 

Шикара 0,45                 

Шибљак 13,88 0,7               

УКУПНО  2.130,29 100,0 206.825,4 97,1 100,0 9.079,3 4,3 100,0 4,4 

 

 
 
 
 
Табела бр. 4.6.-2. - Рекапитулација стања састојина по очуваности 

Очуваност Површина ( P ) Запремина ( V ) Текући запремински прираст ( iv) 
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ha % m
3
 m

3
/ha % m

3
 m

3
/ha % 

iv/V   

*100 

Очувана састојина 1.876,32 88,1 174.868,1 93,2 84,5 7.838,2 4,2 86,3 4,5 

Разређена састојина 219,72 10,3 30.160,2 137,3 14,6 1.157,2 5,3 12,7 3,8 

Девастирана састојина 34,25 1,6 1.797,1 52,5 0,9 83,9 2,4 0,9 4,7 

УКУПНО  2.130,29 100,0 206.825,4 97,1 100,0 9.079,3 4,3 100,0 4,4 
 

 У овим шумама преовлађују изданачке састојине, чије је учешће по површини 93,3%, по запремини 89,5% и 

прирасту 89,8%. 

Вештачки подигнуте састојине су по површини заступљене са 5,3%, по запремини 9,2% док им је учешће у 

прирасту 9,6%. 

Очуване састојине заузимају 88,1% површине и учествују у запремини са 84,5%, а у прирасту са 86,3%. 

Разређене састојине су заступљенена 10,3% површине, учествују са 14,6% у запремини и са 12,7% у прирасту. 

Девастиране састојине су заступљене са 1,6% површине, по запремини са 0,9%, а по прирасту са 0,9%. 

 За ове шуме карактеристично је да су меки лишћари претежно подигнути садњом, док код тврдих лишћара 

доминирају састојине настале из пања. То је случај и код багрема који се у приватним шумама не котличе, што се 

одражава на  квалитет.  

 

4.7. СТAЊЕ  ШУМA ПО СМЕСИ 

Однос чистих и мешовитих састојина по газдинским класама приказан је у табели бр. 4.7.-1. 

 

Табела бр. 4.7.-1. – Стање састојина по смеси 

Мешовитост 

Површина ( P ) Запремина ( V ) Текући запремински прираст ( iv) 

ha % m
3
 m

3
/ha % m

3
 m

3
/ha % 

iv/V   

*100 

Чисте 588,36 27,6 44.203,8 75,1 21,4 2.276,5 3,9 25,1 5,2 

Мешовите 1.527,60 71,7 162.621,6 106,5 78,6 6.802,8 4,5 74,9 4,2 

Шикаре и шибљаци 14,33 0,7               

УКУПНО 2.130,29 100,0 206.825,4 97,1 100,0 9.079,3 4,3 100,0 4,4 

 

Из табеле бр. 4.7.-1 се види да је учешће по површини чистих састојина (27,6%) далеко мање него учешће 

мешовитих састојина (71,7%). Самим тим су и проценти дрвне запремине и запреминског прираста у мешовитим 

састојинама већи него у чистим. Обзиром на порекло састојина и својинску структуру овакав однос чистих и 

мешовитих састојина се могао и очекивати. 
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4.8. СТAЊЕ  ШУМA ПО ВРСТAМA ДРВЕЋA 

Приказ запремина и текући прираст по врстама дрвећа, дат је у  табели број 4.8.-1. 

 

Табела бр. 4.8.-1. - Стање шума по врстама дрвећа 

Врста дрвећа 
Запремина ( V ) Текући запремински прираст ( iv) 

m
3
 m

3
/ha % m

3
 m

3
/ha % 

iv/V   

*100 

Бела врба     12.607,8   6,1 1.057,0   11,6% 8,4% 

Бела топола     14.910,1   7,2 469,4   5,2% 3,1% 

Топола I-214     10.904,9   5,3 596,5   6,6% 5,5% 

Домаћи орах     4.703,3   2,3 114,3   1,3% 2,4% 

Вез     2.479,5   1,2 108,5   1,2% 4,4% 

Остали меки лишћари     3.402,0   1,6 63,7   0,7% 1,9% 

Пољски јасен     1.265,4   0,6 31,9   0,4% 2,5% 

Лужњак     2.526,0   1,2 55,4   0,6% 2,2% 

Граб     1.135,5   0,5 19,9   0,2% 1,8% 

Цер     8.931,5   4,3 192,7   2,1% 2,2% 

Ситнолисна липа     49,0   0,0 1,4   0,0% 2,8% 

Крупнолисна липа     1.795,3   0,9 44,6   0,5% 2,5% 

Сребрна липа     13.275,5   6,4 279,7   3,1% 2,1% 

Остали тврди лишћари     15.509,4   7,5 571,8   6,3% 3,7% 

Китњак     11.593,9   5,6 295,0   3,2% 2,5% 

Црни бор     1.871,0   0,9 85,4   0,9% 4,6% 

Бели бор     5.256,7   2,5 141,6   1,6% 2,7% 

Багрем     85.760,5   41,5 4.577,0   50,4% 5,3% 

Амерички јасен     1.489,8   0,7 59,3   0,7% 4,0% 

Гледичија     1.099,4   0,5 48,2   0,5% 4,4% 

Кисело дрво     3.038,3   1,5 136,0   1,5% 4,5% 

Клен     3.220,6   1,6 130,0   1,4% 4,0% 

СВЕГА  206.825,4   100,0% 9.079,3   100,0 4,4 

  

Од свих присутних врста дрвећа, по запремини је највише заступљен багрем (41,4%), затим  ОТЛ (7,5 %), бела 

топола (7,2%) итд. Текући запремински прираст највећи је код багрема (50,4%), затим код  беле врбе (11,6%), тополе I-

214 (6,6%), ОТЛ (6,3%), бела топола (5,2%) итд. Код осталих мање заступљених врста, учешћа по запремини и 

прирасту се крећу испод 5%. 

 

4.9. СТAЊЕ  ШУМA ПО ДЕБЉИНСКОЈ СТРУКТУРИ 

Дебљинска структура појединих газдинских класа разврстана по врстама дрвећа, са ширином дебљинског 

разреда 10 cm, приказана је у прилогу ТABЕЛA О РAЗМЕРУ ДЕБЉИНСКИХ РAЗРЕДA. 

На основу табеле из прилога, израчунато је процентуално учешће запремине по дебљинским степенима и 

приказано је у табелама 4.9.-1 до 4.9.-3. 
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Табела бр. 4.9.-1. - Дебљинска структура по газдинским класама 

По ГК Свега 

Д  Е  Б  Љ  И  Н  С  К  И       Р  А  З  Р  Е  Д 

iv 
  I II III IV V VI VII VIII IX 

do 10     

cm 

11-20     

cm 

21-30    

cm 

31-40    

cm 

41-50    

cm 

51-60 

   cm 

61-70  

  cm 

71-80 

   cm 

81-90 

   cm 

> 90 

cm 

12 112 141 895,6 8,1 94,1 127,4 290,5 375,6           28,6 

12 114 141 1.283,0 271,0 374,2 637,8               102,8 

12 115 141 17.856,4 1.230,7 3.785,4 5.789,1 5.719,2 1.332,1           962,9 

12 123 145 3.178,0 18,1 1.782,6 1.080,9 86,0 210,6           135,7 

12 125 145 357,3 4,8 4,3     23,5   153,0 171,7     5,6 

12 131 153 193,4 3,5 18,3 45,7 51,2 49,9 15,1 9,8       5,0 

12 136 153 116,5 0,6 4,4 40,4 28,2 42,8           2,7 

12 151 153 140,1 8,7 15,9 64,3 51,1             4,4 

12 155 153 828,3   89,5 134,0   155,8   449,0       11,9 

12 156 153 2.466,6     2.414,9 51,7             66,3 

12 195 313 11.499,8 460,0 2.965,2 4.669,5 1.861,9 1.144,1 361,5 16,5 21,1     293,8 

12 266 153                         

12 267 153                         

12 270 153 11.771,7 611,5 2.099,3 4.287,5 4.773,4             322,4 

12 287 313 12.957,6 378,7 2.656,8 5.243,7 4.003,5 674,8           280,5 

12 306 313 7.569,1 19,3 917,6 1.718,2 3.243,7 1.670,3           166,9 

12 325 153 81.852,8 21.820,1 48.122,7 10.241,0 1.669,0             4.136,2 

12 329 153 10,0 0,4 9,6                 0,4 

12 451 141 4,1 3,3 0,8                 0,6 

12 453 145 9.868,4 1,3 340,0 1.029,4 4.673,8 3.823,9           529,5 

12 475 313 1.881,2 32,0 399,4 1.139,5 310,4             85,0 

12 477 313 4.931,4 32,5 536,6 1.607,7 1.394,9     1.359,7       137,6 

12 480 145 173,1 8,5 41,7 38,2 48,0 36,7           10,5 

12 482 153 12,6   12,6                 0,7 

56 114 141 558,1 124,4 150,3 283,3               45,0 

56 115 141 5.272,8 256,8 385,8 832,8 1.303,3 2.494,2           204,9 

56 267 153                         

56 325 153 3.636,0 1.282,2 2.284,1 69,6               183,9 

56 477 313 130,9 0,9 14,6 42,1 36,8     36,5       3,7 

57 115 141 1.073,6 46,4 91,9 201,0 297,7 436,6           43,0 

57 270 153 265,2 34,0 231,2                 9,4 

57 325 153 14.500,9 4.711,8 9.157,9 631,2               750,2 

57 453 145 374,0 0,4 2,1 23,9 298,4 49,2           19,1 

57 475 313 88,8 2,3 0,7 54,9 30,9             3,1 

57 477 313 532,2 1,2 36,0 212,1 163,5     119,4       14,4 

57 482 153 1,0   1,0                 0,1 
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По ГК Свега 

Д  Е  Б  Љ  И  Н  С  К  И       Р  А  З  Р  Е  Д 

iv 
  I II III IV V VI VII VIII IX 

do 10     

cm 

11-20     

cm 

21-30    

cm 

31-40    

cm 

41-50    

cm 

51-60 

   cm 

61-70  

  cm 

71-80 

   cm 

81-90 

   cm 

> 90 

cm 

68 115 141 19,5 0,9 5,3 8,8 4,5             0,9 

81 325 153 111,4 11,9 99,5                 4,9 

82 114 141 25,1 5,4 8,9 10,9               2,8 

82 115 141 317,5 22,1 46,9 99,5 98,4 50,7           16,2 

82 287 313 770,1 14,5 35,2 277,9 442,4             16,2 

82 306 313 223,3   32,4 47,4 85,8 57,7           4,9 

82 325 153 412,9 81,0 326,8 5,0               20,4 

83 115 141 911,0 89,9 175,0 268,9 374,5 2,7           80,7 

83 151 153 38,4 0,6 1,8 5,7 16,5 13,9           0,9 

83 270 153 28,2 1,0 3,7 10,4 13,1             0,7 

83 287 313 1.286,3 21,4 214,8 809,3 240,8             26,3 

83 325 153 5.274,5 1.546,8 3.217,8 315,4 194,5             274,0 

83 480 145 1.126,6 49,5 287,5 234,8 257,1 297,7           64,0 

СВЕГА 206.825,4 33.218,5 81.082,2 44.754,1 32.114,7 12.942,8 376,6 2.143,9 192,8   9.079,3 

 

 

Табела бр. 4.9.-2. - Дебљинска структура по врстама дрвећа    

По врстама дрвећа Свега 

Д  Е  Б  Љ  И  Н  С  К  И       Р  А  З  Р  Е  Д 

iv 
  I II III IV V VI VII VIII IX 

do 10     

cm 

11-20    

 cm 

21-30    

cm 

31-40    

cm 

41-50    

cm 

51-

60    

cm 

61-70  

  cm 

71-80 

   cm 

81-90 

   cm 

> 90 

cm 

Бела врба 12.607,8 1.031,2 3.957,2 5.525,8 1.998,8 94,8           1.057,0 

Бела топола 14.910,1 33,5 1.251,8 2.892,6 5.838,5 4.568,9   153,0 171,7     469,4 

Топола I-214 10.904,9 1,7 342,1 1.054,9 5.284,8 4.221,4           596,5 

Домаћи орах 4.703,3 61,8 1.710,0 696,9 2.234,7             114,3 

Вез 2.479,5 851,1 1.628,4                 108,5 

Остали меки лишћари 3.402,0 38,2 744,9 1.960,5 396,1 262,3           63,7 

Пољски јасен 1.265,4   293,4 580,3 288,3 87,0 6,6 9,8       31,9 

Лужњак 2.526,0 6,3 162,7 1.826,3 67,7 5,6 8,5 449,0       55,4 

Граб 1.135,5 51,9 345,1 592,7 145,9             19,9 

Цер 8.931,5 43,0 2.085,0 3.049,2 1.768,9 1.596,9 351,0 16,5 21,1     192,7 

Ситнолисна липа 49,0 3,9 45,1                 1,4 

Крупнолисна липа 1.795,3   9,3 439,5 1.346,5             44,6 

Сребрна липа 13.275,5 266,5 3.551,0 6.813,9 2.195,9 448,2           279,7 

Остали тврди 

лишћари 
15.509,4 3.087,2 6.673,2 3.883,1 1.865,8             571,8 
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По врстама дрвећа Свега 

Д  Е  Б  Љ  И  Н  С  К  И       Р  А  З  Р  Е  Д 

iv 
  I II III IV V VI VII VIII IX 

do 10     

cm 

11-20    

 cm 

21-30    

cm 

31-40    

cm 

41-50    

cm 

51-

60    

cm 

61-70  

  cm 

71-80 

   cm 

81-90 

   cm 

> 90 

cm 

Китњак 11.593,9 210,2 1.695,9 2.868,6 5.151,0 1.657,6 10,5         295,0 

Црни бор 1.871,0 12,5 411,6 1.105,6 341,3             85,4 

Бели бор 5.256,7   331,0 1.814,9 1.595,2     1.515,6       141,6 

Багрем 85.760,5 24.214,0 50.520,1 9.444,9 1.581,5             4.577,0 

Амерички јасен 1.489,8 1.066,8 423,0                 59,3 

Гледичија 1.099,4 253,6 845,8                 48,2 

Кисело дрво 3.038,3 864,7 2.173,6                 136,0 

Клен 3.220,6 1.120,5 1.881,8 204,4 13,9             130,0 

СВЕГА 206.825,4 33.218,5 81.082,2 44.754,1 32.114,7 12.942,8 376,6 2.143,9 192,8   9.079,3 

 

 

Табела бр. 4.9.-3. - Дебљинска структура по дебљинским разредима и класама дебљинског разреда    

УКУПНО Укупно 

Д  Е  Б  Љ  И  Н  С  К  И       Р  A  З  Р  Е  Д - m
3 

iv 
  I II III IV V VI VII VIII IX 

до 10 cm 
11-20 

cm 

21-30 

cm 

31-40 

cm 

41-50 

cm 

51-60 

cm 

61-70 

cm 

71-80 

cm 

81-90 

cm 

> 90 

cm 

По дебљ. 

разредима 
206.825,4 33.218,6 81.081,9 44.754,1 32.114,8 12.942,7 376,6 2.144,0 192,7   9.079,3 

По класама 

дебљ. 

разреда 

206.825,4 159.054,6 45.057,5 2.713,3 9.079,3 

100,0 76,9 21,8 1,3  

 

У  дебљинској структури преовладава танак дрвни материјал, до 30 cm дебљине (76,9%), од 30 до 50 cm 

дебљине заступљено је 21,8% дрвне запремине, а преко 50 cm свега 1,3% из чега произилази да је распоред маса по 

дебљинским степенима неповољан.   

За дебљинску структуру карактеристично је да су запремине распоређене у широком распону дебљинсих 

разреда, што је последица велике хетерогености ових шума.  

 

 

4.10. СТAЊЕ  ШУМA ПО СТAРОСТИ 

 Учешће површина, запремина и прираста по добним разредима ширине 5,10 и 20 година, приказано је у 

табелама бр. 4.10.-1, 4.10.-2 и 4.10.-3. 
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Табела бр. 4.10.-1. - Старосна структура састојина ширине добног разреда -5 година: 

Газдинска 

класа 
  СВЕГА 

ДОБНИ РАЗРЕД 

I II III IV V VI VII VIII 

слабо 

обрасло 

(0-5) 

добро 

обрасло 

(0-5) 

(5-10) (10-15) (15-20) (20-25) (25-30) (30-35) (35-40) 

12 112 141 P (ha) 6,50           6,50       

  V (m
3
) 895,6           895,6       

  iv (m
3
) 28,6           28,6       

12 114 141 P (ha) 16,19     16,19             

  V (m
3
) 1.283,0     1.283,0             

  iv (m
3
) 102,8     102,8             

12 115 141 P (ha) 156,19     89,86 30,96 14,74 16,19 4,44     

  V (m
3
) 17.856,4     8.427,7 4.857,6 1.748,5 2.209,7 613,0     

  iv (m
3
) 962,9     548,2 201,3 85,4 100,5 27,6     

12 123 145 P (ha) 34,15     0,30 29,68 4,17         

  V (m
3
) 3.178,0     11,4 2.654,7 511,9         

  iv (m
3
) 135,7     1,8 117,1 16,8         

12 125 145 P (ha) 3,59                 3,59 

  V (m
3
) 357,3                 357,3 

  iv (m
3
) 5,6                 5,6 

12 270 153 P (ha) 75,64   26,53 47,34 1,77           

  V (m
3
) 11.771,7   3.914,2 7.513,2 344,4           

  iv (m
3
) 322,4   111,6 202,7 8,1           

12 325 153 P (ha) 1080,82   68,34 583,84 404,57 24,07         

  V (m
3
) 81.852,8     35.712,5 41.912,3 4.228,0         

  iv (m
3
) 4.136,2     1.953,2 1.992,8 190,2         

12 329 153 P (ha) 1,21         1,21         

  V (m
3
) 10,0         10,0         

  iv (m
3
) 0,4         0,4         

12 451 141 P (ha) 0,10   0,10               

  V (m
3
) 4,1   4,1               

  iv (m
3
) 0,6   0,6               

12 453 145 P (ha) 52,60   3,12 7,63   4,61 37,24       

  V (m
3
) 9.868,4     290,0   795,7 8.782,8       

  iv (m
3
) 529,5     73,6   52,2 403,6       
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Газдинска 

класа 
  СВЕГА 

ДОБНИ РАЗРЕД 

I II III IV V VI VII VIII 

слабо 

обрасло 

(0-5) 

добро 

обрасло 

(0-5) 

(5-10) (10-15) (15-20) (20-25) (25-30) (30-35) (35-40) 

12 480 145 P (ha) 1,19           1,19       

  V (m
3
) 173,1           173,1       

  iv (m
3
) 10,5           10,5       

56 114 141 P (ha) 7,60     7,60             

  V (m
3
) 558,1     558,1             

  iv (m
3
) 45,0     45,0             

56 115 141 P (ha) 33,48     4,69       28,79     

  V (m
3
) 5.272,8     287,6       4.985,3     

  iv (m
3
) 204,9     21,6       183,3     

56 325 153 P (ha) 67,51   5,94 60,13 1,44           

  V (m
3
) 3.636,0     3.494,5 141,4           

  iv (m
3
) 183,9     176,6 7,3           

57 115 141 P (ha) 6,19       1,15     5,04     

  V (m
3
) 1.073,6       200,8     872,7     

  iv (m
3
) 43,0       10,9     32,1     

57 325 153 P (ha) 243,84   20,62 198,41 23,98 0,83         

  V (m
3
) 14.500,9     11.956,1 2.356,8 188,0         

  iv (m
3
) 750,2     620,5 121,2 8,5         

57 453 145 P (ha) 1,75     0,10   0,55 1,10       

  V (m
3
) 374,0     2,5   119,6 252,0       

  iv (m
3
) 19,1     0,8   6,9 11,4       

68 115 141 P (ha) 0,23     0,23             

  V (m
3
) 19,5     19,5             

  iv (m
3
) 0,9     0,9             

81 325 153 P (ha) 0,94     0,94             

  V (m
3
) 111,4     111,4             

  iv (m
3
) 4,9     4,9             

82 114 141 P (ha) 0,47     0,47             

  V (m
3
) 25,1     25,1             

  iv (m
3
) 2,8     2,8             
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Газдинска 

класа 
  СВЕГА 

ДОБНИ РАЗРЕД 

I II III IV V VI VII VIII 

слабо 

обрасло 

(0-5) 

добро 

обрасло 

(0-5) 

(5-10) (10-15) (15-20) (20-25) (25-30) (30-35) (35-40) 

82 115 141 P (ha) 2,89     1,09 0,46 1,34         

  V (m
3
) 317,5     68,3 85,8 163,3         

  iv (m
3
) 16,2     6,7 3,1 6,3         

82 325 153 P (ha) 8,67       8,67           

  V (m
3
) 412,9       412,9           

  iv (m
3
) 20,4       20,4           

83 115 141 P (ha) 5,95     5,18   0,77         

  V (m
3
) 911,0     814,5   96,5         

  iv (m
3
) 80,7     76,0   4,7         

83 325 153 P (ha) 58,78   0,66 45,27 12,85           

  V (m
3
) 5.274,5     3.607,8 1.666,7           

  iv (m
3
) 274,0     196,1 77,9           

83 480 145 P (ha) 7,63           6,38 1,25     

  V (m
3
) 1.126,6           927,9 198,8     

  iv (m
3
) 64,0           56,1 7,8     

СВЕГА 

P (ha) 1.874,11   125,31 1.069,27 515,53 52,29 68,60 39,52   3,59 

V (m
3
) 160.864,3   3.918,3 74.183,2 54.633,4 7.861,5 13.241,1 6.669,8   357,3 

iv (m
3
) 7.945,2   112,2 4.034,2 2.560,1 371,4 610,7 250,8   5,6 

 

Табела бр. 4.10.-2. - Старосна структура састојина ширине добног разреда - 10 година: 

Газдинска 

класа 
  СВЕГА 

ДОБНИ РАЗРЕД 

I II III IV V VI VII VIII 

1 - 10 г 11 - 20 г 21 -30 г 31 – 40 г 41 - 50 г 51 - 60 г 61 - 70 г > 70 г 

12 131 153 P (ha) 1,20     0,40 0,90       

  V (m
3
) 193,4     45,1 148,3       

  iv (m
3
) 5,0     1,6 3,4       

12 136 153 P (ha) 0,60         0,60     

  V (m
3
) 116,5         116,5     

  iv (m
3
) 2,7         2,7     
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Газдинска 

класа 
  СВЕГА 

ДОБНИ РАЗРЕД 

I II III IV V VI VII VIII 

1 - 10 г 11 - 20 г 21 -30 г 31 – 40 г 41 - 50 г 51 - 60 г 61 - 70 г > 70 г 

12 287 313 P (ha) 76,60 8,50 43,20 24,90         

  V (m
3
) 12.957,6 525,7 6.637,6 5.794,3         

  iv (m
3
) 280,5 16,7 141,7 122,1         

12 475 313 P (ha) 10,50 6,30 4,20           

  V (m
3
) 1.881,2 1.015,3 865,9           

  iv (m
3
) 85,0 54,4 30,6           

12 477 313 P (ha) 30,30   30,30           

  V (m
3
) 4.931,4   4.931,4           

  iv (m
3
) 137,6   137,6           

12 482 153 P (ha) 5,30 5,30             

  V (m
3
) 12,6 12,6             

  iv (m
3
) 0,7 0,7             

56 477 313 P (ha) 0,80   0,80           

  V (m
3
) 130,9   130,9           

  iv (m
3
) 3,7   3,7           

57 270 153 P (ha) 2,80   2,80           

  V (m
3
) 265,2   265,2           

  iv (m
3
) 9,4   9,4           

57 475 313 P (ha) 0,40   0,40           

  V (m
3
) 88,8   88,8           

  iv (m
3
) 3,1   3,1           

57 477 313 P (ha) 2,80   2,80           

  V (m
3
) 532,2   532,2           

  iv (m
3
) 14,4   14,4           

57 482 153 P (ha) 0,40 0,40             

  V (m
3
) 1,0 1,0             

  iv (m
3
) 0,1 0,1             

82 287 313 P (ha) 3,20     3,20         

  V (m
3
) 770,1     770,1         

  iv (m
3
) 16,2     16,2         
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Газдинска 

класа 
  СВЕГА 

ДОБНИ РАЗРЕД 

I II III IV V VI VII VIII 

1 - 10 г 11 - 20 г 21 -30 г 31 – 40 г 41 - 50 г 51 - 60 г 61 - 70 г > 70 г 

83 270 153 P (ha) 0,20   0,20           

  V (m
3
) 28,2   28,2           

  iv (m
3
) 0,7   0,7           

83 287 313 P (ha) 5,90   5,90           

  V (m
3
) 1.286,3   1.286,3           

  iv (m
3
) 26,3   26,3           

СВЕГА 

P (ha) 141,00 20,50 90,60 28,50 0,90 0,60     

V (m
3
) 23.195,4 1.554,6 14.766,5 6.609,5 148,3 116,5     

iv (m
3
) 585,4 71,9 367,5 139,9 3,4 2,7     

 

 

Табела бр. 4.10.-3. - Старосна структура састојина ширине добног разреда - 20 година: 

Газдинска 

класа 
  СВЕГА 

ДОБНИ РАЗРЕД 

I II III IV V VI VII VIII 

1 - 20 г 21 - 40 г 41 -60 г 61 – 80 г 81 - 100 г 101 - 120 г 
121-140 

г 
> 140 г 

12 151 153 P (ha) 0,77   0,77           

  V (m
3
) 140,1   140,1           

  iv (m
3
) 4,4   4,4           

12 155 153 P (ha) 2,87       2,87       

  V (m
3
) 828,3       828,3       

  iv (m
3
) 11,9       11,9       

12 156 153 P (ha) 12,72   12,72           

  V (m
3
) 2.466,6   2.466,6           

  iv (m
3
) 66,3   66,3           

12 195 313 P (ha) 54,44   54,19 0,25         

  V (m
3
) 11.499,8   11.436,7 63,2         

  iv (m
3
) 293,8   292,7 1,0         

12 306 313 P (ha) 29,15   29,15           

  V (m
3
) 7.569,1   7.569,1            

  iv (m
3
) 166,9   166,9            
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Газдинска 

класа 
  СВЕГА 

ДОБНИ РАЗРЕД 

I II III IV V VI VII VIII 

1 - 20 г 21 - 40 г 41 -60 г 61 – 80 г 81 - 100 г 101 - 120 г 
121-140 

г 
> 140 г 

82 306 313 P (ha) 0,84   0,84           

  V (m
3
) 223,3   223,3           

  iv (m
3
) 4,9   4,9           

83 151 153 P (ha) 0,19   0,19           

  V (m
3
) 38,4   38,4            

  iv (m
3
) 0,9   0,9            

СВЕГА 

P (ha) 100,98   97,86 0,25 2,87      

V (m
3
) 22.765,6   21.874,2 63,2 828,3      

iv (m
3
) 549,1   536,1 1,0 11,9      

 

Ширина добних разреда зависи од опходње, а одређена је према Правилнику о садржини и начину израде 

основа, као и стручним упутствима за коришћење програма за обраду података и износи 5 година за газдинске класе са 

опходњом до 40 година, 10 година за газдинске класе са опходњом од 80 година и 20 година са опходњом преко 80 

година. 

Размер добних разреда је неуједначен и код састојина са опходњом до 40 година и код састојина са дужом 

опходњом, с обзиром на велико учешће трећег добног разреда.  

Нереално је да се у оквиру једног уређајног раздобља, неравномеран размер добних разреда сведе на нормалан.  

4.11.  ОПШТЕ СТAЊЕ СAСТОЈИНA 

 Садашње стање састојина је резултат еколошких услова и спроведених газдинских мера у прошлости. Управо 

то је разлог веома хетерогеног стања, јер су ове шуме распрострањене на великом подручју разноликих еколошких 

услова, а њима се газдовало углавном према сопственом нахођењу власника. 

Мањи део парцела се може са стручног, шумарског становишта оценити повољно, а највећи део је у лошем 

стању, како у погледу величине прираста тако и у погледу техничке вредности, здравственог стања и могућности 

испољавања свих општекорисних функција. Зато ове шуме у привредном смислу немају велики шири друштвени 

значај, али посматрано са локалног аспекта њихов значај је велики.  

 Састојине које имају састојинску припадност 451, 453, 475, 477, 480 и 482 представљају  вештачки подигнуте 

шуме. Међутим у погледу начина садње, броја садница и порекла садног материјала може се рећи да постоји велика 

хетерогеност. Од ових фактора зависи и здравствено стање које варира од веома лошег до доброг. 

  За шуме изданачког порекла је карактеристично да су стабла неуједначене старости и распореда што је резултат 

досадашњег газдовања које се често спроводило по принципама пребирног газдовања ради задовољења тренутних 

потреба власника. 
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4.12.  СТAЊЕ НЕОБРAСЛИХ ПОВРШИНA 

     У Банатском шумског подручју има 710,32 ha необраслих површина (чистина), од којих је 143,85 ha сврстано у 

шумско земљиште, док је 565,09 ha сврстано у земљиште за остале сврхе. Површина од 1,38 чини неплодно земљиште. 

 

4.13.   СТAЊЕ ЗАШТИЋЕНИХ ДЕЛОВА ПРИРОДЕ 

На подручју предметних градова и општина постоји више заштићених природних добара. Приватне парцеле, 

укупне површине 464,40 ha, које се налазе у границама неког од тих природних добара, сврстане су у различите 

степене заштите. 

 

4.14.   СТAЊЕ ФОНДA ДИВЉAЧИ 

 Највећи део ових шума је укључен у већ формирана ловишта, која су дата на коришћење Ловачким удружењима 

и ЈП „Војводинашуме“, те се о стању фонда дивљачи не може направити заједнички преглед. Ова проблематика 

решена је у ловним основама. 

 

4.15. ОПШТИ ОСВРТ НA ЗAТЕЧЕНО СТAЊЕ СAСТОЈИНA 

- Изданачке састојине чине 93,3% од укупне обрасле површине, а вештачки подигнуте састојине 5,3%. 

- Најзаступљеније су изданачке састојине багрема (68,6%) у односу на укупну површину подручја. 

- У укупној обраслој површини, очуване састојине заузимају 88,1%, разређене 10,3%, док девастиране 

заузимају 1,6%.  

- Чисте састојине чине 27,6 % укупно обрасле површине, а мешовите састојине 71,7% обрасле површине. 

- Највећи део запремине припада танком дрвеном материјалу до 30 cm дебљине (76,9%), од 30 до 50 cm 

дебљине заступљено је 21,8% дрвне запремине, а преко 50 cm 1,3% из чега произилази да је распоред маса 

по дебљинским степенима неповољан.   

- Шумско земљиште погодно за пошумљавање износи 143,85 ha или 5,1% у односу на укупну површину 

подручја. 
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5. СТAЊЕ ШУМСКИХ СAОBРAЋAЈНИЦA 

Саобраћајне прилике су релативно добре. Наиме, пошто се ради о малим шумским површинама, које не 

треба отварати шумским путевима и влакама, јер постоји густа мрежа пољских (пољопривредних) меких путева 

везна за јавне путеве, може се констатовати да је путна мрежа добро развијена.  
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6. AНAЛИЗA И ОЦЕНA ГAЗДОВAЊA У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ 

6.1. ДОСAДAШЊЕ ГAЗДОВAЊЕ ШУМAМA 

 Досадашње газдовање шумама на овом подручју се спроводило на основу Закона о шумама, Програма 

газдовања приватним шумама (2006-2015. године) и четири привремена годишња програма газдовања (2016-2019. 

године). 

6.1.1. Промена шумског фонда по површини 

  Површина под шумом и шумским земљиштем 2006. год. је износила 1.824,59 ha. У изради  овог Програма 

газдовања приватним шумама, коришћени су подаци из катастра и теренског мерења површина и утврђена је површина 

од 2.840,61 ha. Настала разлика од 1.010,65 ha је последица непостојања података за приватне парцеле у претходном 

програму за град Панчево и општине: Нови Кнежевац, Чока, Кикинда, Нови Бечеј, Нова Црња, Житиште, Сечањ, 

Пландиште и Опово. Поред тога новим Програмом евидентиране су шумске културе на површини од 113,69 ha. У 

одређеним општинама дошло је до враћања површина под шумом у поступку реституције приватним лицима, али и  

промене намене пољопривредног земљишта у шумско земљиште. 

 

У табели 6.1.1.-1 приказан је однос структуре површина у претходном и овом уређајном раздобљу. 

 

Табела 6.1.1.-1. -  Промена структуре површине 

Година 2006-2015 2016-2025 Разлика 

Врста земљишта ha % ha % ha 

Шума 1.530,78 83,7 2.016,60 71,0 485,82 

Шумска култура   113,69 4,0 113,69 

Шумско земљиште 293,81 16,1 143,85 5,1 -149,96 

Неплодно земљиште 5,37 0,3 1,38 0,0 -3,99 

Земљиште за остале сврхе   565,09 19,9 565,09 

СВЕГА 1.829,96 100,0 2.840,61 100,0 1.010,65 

 

 Изнета поређења показују да су се у протеклом периоду повећале површине под шумама за 485,82 ha, док је 

дошло до смањења шумског земљишта  за 149,96 ha. Повећање површина је уочљиво и код  шумских култура којих сад 

има 113,69 ha, али и земљишта за остале сврхе које није било евидентирано у претходном уређајном периоду. 
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6.1.2. Промена шумског фонда по врстама дрвећа и запремини 

 У табели 6.1.2.-1 је приказано стање запремина по врстама дрвећа за период 2006-2015. године и 2016-2025. 

године. 

 

Табела бр. 6.1.2.-1. -  Промена фонда по запремини 

Уређајно раздобље 2006-2015 2016-2025 Razlika 

Врста дрвета m
3
 % m

3
 % m

3
 

Бела врба 172 0,6 12.608 6,1 12436 

Бела топола 0 0,0 14.910 7,2 14910 

Топола I-214 226 0,7 10.905 5,3 10679 

Домаћи орах     4.703 2,3 4703 

Вез     2.479 1,2 2479 

Остали меки лишћари     3.402 1,6 3402 

Пољски јасен     1.265 0,6 1265 

Лужњак     2.526 1,2 2526 

Граб     1.135 0,5 1135 

Цер     8.932 4,3 8932 

Ситнолисна липа     49 0,0 49 

Крупнолисна липа     1.795 0,9 1795 

Сребрна липа 403 1,3 13.276 6,4 12873 

Остали тврди лишћари 473 1,6 15.509 7,5 15037 

Китњак 624 2,1 11.594 5,6 10970 

Црни бор     1.871 0,9 1871 

Бели бор 665 2,2 5.257 2,5 4592 

Багрем 25.251 83,1 85.761 41,5 60509 

Амерички јасен 1.967 6,5 1.490 0,7 -477 

Гледичија 12 0,0 1.099 0,5 1088 

Кисело дрво 59 0,2 3.038 1,5 2979 

Клен 9 0,0 3.221 1,6 3212 

Црна топола 44 0,1     -44 

Пољски брест 12 0,0     -12 

Копривић 16 0,1     -16 

Црни јасен 435 1,4     -435 

УКУПНО 30.368,4 100,0 206.825,4 100,0 176.456,9 

 
 Упоређујући запремину на почетку претходног уређајног раздобља са садашњом запремином уочава се 

драстично увећање са 30.368,4m
3
 на 206.825,4 m

3
. Настала разлика од 176.456,9 m

3
 може бити последица веће обрасле 

површине у односу на претходни уређајни период (599,51 ha више), нових површина (урасле састојине) које су у овом 

уређајном периоду ушле у премер и запреминског прираста за протеклих 13 година. 
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6.2. ОДНОС ПЛAНИРAНИХ И ОСТВAРЕНИХ РAДОВA У ДОСAДAШЊЕМ 

ГAЗДОВAЊУ 

6.2.1. Досадашњи радови на обнови и гајењу шума 

  Што се тиче извршења радова на обнови и гајењу шума у претходном уређајном раздобљу, евидентирани су 

сви видови рада, с тим што се обнова шума приказује збирно, а не по врсти.  Међутим, на основу података о пореклу 

састојина може се констатовати да је обнављање вршено на примитиван начин, углавном заснован на вегетативном 

обнављању  и то без вађења пањева код багрема. Прореде су извршене са врло малим процентом. 

 

Табела бр. 6.2.1.-1. – Досадашњи радови на обнови и гајењу шума 

Врста рада 
План Извршење Разлика 

% 
 

ha ha ha  

Обнова врбе вегетативним путем 5,81 

931,00 489,54 210,9 

 

Обнова америчког јасена вегетативним путем 17,74  

Обнова багрема вегетативним путем 417,91  

Осветљавање подмлатка ручно 441,46   -441,46    

Чишћење младика   97,00 97,00    

Прореде 394,64 4,00 -390,64 1,0  

Укупно планирани радови 1.277,56 1.032,00 -245,56 80,8  

  
 

6.2.2. Досадашњи радови на заштити шума 

 На основу евиденције извршених радова, у претходном уређајном периоду није било радова на заштити шума. 

 

 

6.2.3. Досадашњи радови на коришћењу шума 

            На основу евиденције шумских управа о извршених сечама, од планираних 20.478 m
3
 остварено је укупно 

38.872 m
3
, при чему не постоје детаљнији подаци о врсти приноса и посеченој запремини по врстама дрвећа. 

 

Табела бр. 6.2.3.-1. – Досадашњи радови на коришћењу шума 

Врста дрвећа 

Планирани принос О с т в а р е н и    п р и н о с    о д   2006.   до   2015. 

Укупно 
Редовне сече 

Укупно 
Г л а в н и     п р и н о с П р е т х о д н и     п р и н о с 

Главни Претход Редовни Ванредни Случајни Свега Редовни Случајни Свега 

m
3
 m

3
 m

3
 m

3
 % m

3
 m

3
 m

3
 m

3
 % m

3
 m

3
 m

3
 % 

Бела врба 176 176                         

Бела топола 0 0                         

Црна топола 46 46                         

Топола I-214 108   108                       

Пољски брест 3 3                         
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Врста дрвећа 

Планирани принос О с т в а р е н и    п р и н о с    о д   2006.   до   2015. 

Укупно 
Редовне сече 

Укупно 
Г л а в н и     п р и н о с П р е т х о д н и     п р и н о с 

Главни Претход Редовни Ванредни Случајни Свега Редовни Случајни Свега 

m
3
 m

3
 m

3
 m

3
 % m

3
 m

3
 m

3
 m

3
 % m

3
 m

3
 m

3
 % 

Сребрна липа 86   86                       

Копривић 15 15                         

ОТЛ 501 499 2                       

Црни јасен 154 144 10                       

Китњак 32   32                       

Бели бор 1   1                       

Багрем 18.219 17.225 994                       

Амерички јасен 1.075 871 204                       

Гледичија 5 5                         

Кисело дрво 57 51 6                       

Укупно 20.478 19.035 1443 38.872 190                   

 

6.2.4. Досадашњи  радови на коришћењу других шумских потенцијала 

 Коришћење других производа (као лековито биље, гљиве, пужеви, жабе и слично) на простору овог подручја је 

безначајно и економски занемарљиво.  

 Други производи се не користе организовано за постизање финансијске добити, већ појединачно само за своје 

личне потребе. 

 

6.3. ОПШТИ ОСВРТ НA ДОСAДAШЊЕ ГAЗДОВAЊЕ  

 Иако у досадашњем газдовању, обнови и гајењу шума, заштите шума и коришћења шума нема поузданих и 

детаљних података о њиховом извођењу, на основу постојећих података, може се закључити да се у протеклом периоду 

овим шумама није газдовало у складу са Програмом газдовања шумама.  
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7. УТВРЂИВAЊЕ ПОСЕБНИХ ЦИЉЕВA И МЕРA ЗA ЊИХОВО 

ОСТВAРИВAЊЕ 

7.1. МОГУЋНОСТ, СТЕПЕН И ДИНAМИКA УНAПРЕЂЕЊA СТAЊA И ФУНКЦИЈA 

ШУМA  

  Сагледавајући стање састојина и планове, можемо констатовати да ће се садашња структура састојина 

изменити како у квалитетном тако и у квантитативном обиму. С обзиром  да ће се у наредном периоду извршити 

обнављање дела шумских састојина, које није успело, превођење дела изданачких шума у високе, спровести сеча 

зрелих састојина, њихово обнављање, очекује се смањење површина лоше обновљених састојина, измене у структури 

врста дрвећа као и повећању шумовитости, пошумљавањем шумског земљишта. 

 Степен и динамика унапређења стања састојина биће у складу  са општом дугорочном политиком  која се води 

за шуме у приватној својини, као и свим одредбама Закона о шумама.  

7.2. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ГAЗДОВAЊA ШУМAМA 

 Општи циљеви газдовања шумама и подразумевају: 

- организовање трајне максималне шумске производње уз оптимално очување шума, 

- развој еколошке и социо-културне функције шума. 

- трајно чување, заштиту и унапређење шума и 

- трајно и вишенаменско коришћење шума. 

7.3. ПОСЕBНИ ЦИЉЕВИ ГAЗДОВAЊA ШУМAМA 

Посебни циљеви газдовања шумама проистичу из општих циљева и условљени су карактеристикама подручја, 

односно станишним и и састојинским приликама. Посебни циљеви газдовања се деле на дугорочне и краткорочне. 

Дугорочни се остварују кроз више уређајних раздобља или трајно, а краткорочни се остварују у наредном уређајном 

раздобљу. 

7.3.1. Биолошко-узгојни циљеви 

Биолошко - узгојни циљеви по свом карактеру могу бити дугорочни и краткорочни: 

 

Краткорочни циљеви: 

- обнова зрелих и презрелих састојина, 

- нега и поправка структуре проредним сечама у средњедобним, високим природним и вештачки 

подигнутим, чистим и мешовитим састојинама у одговарајућим газдинским класама,  

- чишћење у обновљеним састојинама багрема, 

- примена свих нужних мера неге и заштите у новонасталим састојинама. 
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Дугорочни циљеви: 

- Постепено довођење састојина у нормално (оптимално) стање, 

- Постепено уједначавати добне разреде, 

- Повећати површину очуваних састојина и смањити површину разређених састојина, 

- Повећање просечне запремине састојина по јединици површине, 

7.3.2. Производни циљеви 

  У овим шумама ће се остваривати следећи производни циљеви: 

- производња техничког дрвета најбољег квалитета, 

- производња ситног техничког и огревног дрвета за задовољење потреба локалног становништва, 

(као пратећи производи) 

- производња и сакупљање осталих шумских производа. 

- производња и узгој дивљачи у складу са потенцијалом. 

 

Производни циљеви одређују се за све газдинске класе у којима се изводе сече обнове, проредне сече и сече 

чишћења. Производња, узгој и заштита дивљачи обухваћена је на целој површини. 

Сви побројани циљеви по свом карактеру су дугорочни. 

Дугорочним циљевима, ће се обезбедити што већа и квалитетнија дрвна маса. 

7.3.3. Технички - организациони  циљеви 

Ради обезбеђења услова за остваривање биолошких и производних циљева, нужно је радити на постизању 

следећих техничко - организационих циљева: 

 

- Одржавање саобраћајница и других објеката, 

- Увођење рационалних техничких поступака и ефикасније организовање рада, 

- Едукација стручних лица у циљу давања стручно-техничких савета у приватним шумама, 

- Оспособљавање и упућивање власника за извршавање стручних упутстава, приликом извођења 

радова у газдовању шумама. 

 

Сви набројани циљеви по свом карактеру су дугорочни. 

  

7.3.4. Опште корисни циљеви 

Сaстojинe у Банатском шумском подручју дeлoм се нaлaзe у плaвнoм пoдручjу рeкa Дунaвa, Tисe и Тамиша, 

a дeлoм на пoдручjу Делиблатске пeшчaре и Вршачког брега. 

 

- У пoплaвнoм пoдручjу oбeзбeдити трajну зaштиту oд висoких вoдa, 

- На Делиблатској пeшчaри вeзивaњe пeскa, 

- На Вршачком брегу спречавање ерозије, 

- Oчувaњe и унaпрeђeњe пoстojeћeг пejзaжa, 

- Рaзвoj туризмa. 
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7.4. МЕРЕ ЗA ПОСТИЗAЊЕ ЦИЉЕВA ГAЗДОВAЊA ШУМAМA 

7.4.1. Узгојне мере 

Избор система газдовања 
 

 Систем газдовња подразумева скуп радњи на неговању, заштити, обнављању, коришћењу, планирању и 

организацији газдовања шумама. 

 На основу станишних  и састојинских прилика прописује се састојинско газдовање. Основне одлике 

састојинског газдовања, најкраће се састоје у следећем: 

- газдовање у целини ( планирање, извођење, контрола) једноставно је и лакше изводљиво него код стаблимичног 

газдовања, 

- појам нормалног стања је јаснији, практичнији и једноставнији, 

- контрола укупног газдовања (у смислу поређења по раздобљима) једноставна је и могућа у свако доба, чак и 

након дугог временског раздобља. 

 

Избор узгојног  и структурног облика 
 

Сходно прихваћеним циљевима газдовања, биолошким особинама заступљених врста дрвећа и начину 

обнављања састојина, за шуме ове газдинске јединице прихваћен је високи и ниски узгојни облик, стим да ће се ниски 

узгојни облик ограничити на састојине багрема, док се за остале врсте прихвата високи узгојни облик. 

 

Избор врсте дрвећа 
 

 У овим шумама задржавају се све постојеће врсте. Мање корекције треба вршити приликом прореда, тако што 

ће се фаворизовати вредније врсте (топола, врба,  лужњак, багрем) на рачун мање вредних (амер. јасен и сл.). Нова 

пошумљавања се предвиђају са тополом I-214. 

 

Избор начина сече обнављања и коришћења 
 

 Нa избoр нaчинa сeчe и oбнaвљaњa прeсудaн утицaj имajу биoлoшкe oсoбинe зaступљeних врстa дрвeћa, 

стaнишни услoви, циљeви гaздoвaњa и eкoнoмскe приликe. 

 У висoким jeднoдoбним сaстojинaмa и издaнaчким сaстojинaмa кoje су зрeлe зa сeчу, спрoвoдићe сe сeчa 

oбнaвљaњa. Oбнoвa висoких сaстojинa извршићe сe вeштaчким нaчинoм, сaдњoм сaдницaмa и кaсниje пoпуњaвaњeм. 

 Зa издaнaчкe сaстojинe бaгрeмa прoписуje сe чистa сeчa, a oбнaвљaњe кoтличaњeм, вaђeњeм пaњeвa и 

прoвoцирaњeм жилa дa би пoтeрaли избojци. Гдe je бaгрeм oбнaвљaн вишe путa (2-3) из пaњa, потребна јe oбнoвa 

сaдницaмa бaгрeмa, збoг физиoлoшкe слaбoсти и нeмoгућнoсти oбнoвe из пaњa.  

 Вeштaчки пoдигнутe културe EA тoпoлe и културe бaгрeмa у врeмe зрeлoсти, сeчe сe чистoм сeчoм. Њихoвa 

oбнoвa спрoвoдићe сe вeштaчким пoшумљaвaњeм, сaдњoм сaдницaмa и прoписaнoм тeхнoлoгиjoм. Прирoднa oбнoвa je 

мoгућa сaмo пoслe чистe сeчe зрeлих сaстojинa бeлe тoпoлe.        

 
Избор начина неге 
 

 Прoрeдe, кao мeрe нeгe прeвaсхoднo сe прoписуjу зa срeдњeдoбнe сaстojинe. Већи дeo пoвршинa пoд шумaмa на 

овом шумском подручју je пoд срeдњeдoбним сaстojинaмa, тe сe и зa нaрeдни пeриoд кao узгojнa мeрa прoписуje 

прoрeдa кao мeрa нeгe. 



 

 Програм газдовања шумама сопственика у Банатском шумском подручју 

                                          

50 

 

 Нeгa нoвoпoдигнутих културa EA тополе и врбe сe сaстojи у oкoпaвaњу и тo двa путa гoдишњe у првe три 

гoдинe. Oрeзивaњe бoчних-пoстрaних грaнa кoд културa тoпoлa вршићe сe у двa нaврaтa и тo у чeтвртoj и oсмoj гoдини 

стaрoсти нoвoпoдигнутих културa. 

 Врeмe извoђeњa мeрa нeгe, кao и интeзитeт, брoj нaврaтa прилaгoдићe сe узгojним пoтрeбaмa. 

 Кoд зaсaдa бaгрeмa прoписуje сe мeрa нeгe чишћeњa у млaдим зaсaдимa дo 5 гoдинa стaрoсти. Дoк сe кoд 

срeдњeдoбних сaстojинa бaгрeмa прeпoручуje сeлeктивнa прoрeдa умeрeнoг зaхвaтa у циљу пoстизaњa oптимaлнoг 

брoja стaбaлa пo хeктaру. 

7.4.2. Уређајне мере 

У jeднoдoбним шумaмa зa кoje je кaрaктeристичнo сaстojинскo гaздoвaњe нeoпхoднo je oдрeдити дужину 

трajaњa прoизвoднoг прoцeсa-oпхoдњe и трajaњe пoдмлaднoг рaздoбљa. 

 

Избор трајања опходње  

 

Пoлaзeћи oд тумaчeњa oпхoдњe, кao и нaпрeд нaвeдeних циљeвa гaздoвaњa зa присутнe врстe дрвeћa нa oвoм 

пoдручjу прoписуjу сe слeдeћe oпхoдњe: 

 

- за багрем и врбе 30 година; 

- за ЕА тополу 25 година; 

- за домаће тополе 40 година; 

- за амерички јасен 80 година; 

- за пољски јасен, липе и ОТЛ 80 година 

- за бели бор, црни бор и остали четинари 80 година; 

- за цер и храст китњак 100 година; 

- За храст лужњак 120 година. 

 

 

 Имajући у виду врлo рaзличитe стaнишнe и сaстojинскe ситуaциje у пoдручjу, знaчajнo je нaглaсити дa 

прoписaнe oпхoдњe трeбa смaтрaти сaмo jeдним oд eлeмeнaтa нeoпхoдних зa oдлуку o тoмe кaдa су у кoнкрeтнoj 

сaстojини пoстигнути пoстaвљeни циљeви гaздoвaњa. Oвo утoликo прe штo je пoстизaњe jeднoг oд oснoвних циљeвa-

нoрмaлaн рaзмeр дoбних рaзрeдa нeмoгућe пoстићи бeз интeрвeнциje и у нижим дoбним рaзрeдимa. 
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8.  ПЛAНОВИ ГAЗДОВAЊA ШУМAМA 

 На основу утврђеног стања шума, утврђених дугорочних и краткорочних циљева газдовања и могућности 

њиховог обезбеђења, израђују се планови будућег газдовања шумама. Основни задатак израђених планова газдовања је 

да у зависности од затеченог стања омогуће подмирење одговарајућих друштвених потреба и унапређивање стања као 

дугорочног циља. Сви планирани радови у овом програму односе се на просту репродукцију. 

8.1. ПЛAН ГAЈЕЊA ШУМA   

8.1.1. План обнављања и подизања шума 

Планом пошумљавања обухваћене су све површине које су предвиђене за чисту сечу овим планом (52,32 ha). 

Планом природног обнављања предвиђена је површина од 0,52 ha на којој ће се извршити обнова багрема 

вегетативним путем. 

Овим планом предвиђена пошумљавања након извршених сеча су обавезна по површини, али је током извођења 

радова могуће извесно одступање по врстама дрвећа према тренутно расположивим количинама садног материјала, као 

и због евентуалне промене врсте ако се установе разлике у станишту у односу на планирано. Укупно планирани обим 

пошумљавања износи 52,32 ha,  и то садницама  тополе I-214. У оквиру пошумљавања укључени су и сви пратећи 

радови који се изводе претходно или истовремено са овим радовима, као што су припрема терена, размеравање терена, 

бушење рупа и сл. Обим ових радова по газдинским класама приказан је у табели 8.1.1.-1. 

 
Табела бр. 8.1.1.-1. – План обнове и пошумљавања  

Врста рада Газдинска класа 
Површина 

(ha) 

Радна 

површина 

(ha) 

  12 453 145 41,85 41,85 

  12 480 145 1,19 1,19 

  57 453 145 1,65 1,65 

  83 480 145 7,63 7,63 

Припрема за пошумљавање меким лишћарима Укупно 52,32 52,32 

  12 453 145 41,85 41,85 

  12 480 145 1,19 1,19 

 57 453 145 1,65 1,65 

  83 480 145 7,63 7,63 

Вештачко пошумљавање тополом плитком садњом Укупно 52,32 52,32 

  12 325 153 0,52 0,52 

Обнова багрема вегетативним путем Укупно 0,52 0,52 

СВЕГА 105,16 105,16 
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8.1.2. План попуњавања 

Табела бр. 8.1.2.-1. – План попуњавања   

Врста рада Газдинска класа 
Површина 

(ha) 

Радна 

површина 

(ha) 

  12 453 145 41,85 8,37 

  12 480 145 1,19 0,24 

 57 453 145 1,65 0,33 

  83 480 145 7,63 1,53 

Попуњавање вештачки подигнутих плантажа Укупно 52,32 10,46 

                                                                              

Уколико се у периоду важења овог Програма укаже потреба за попуњавањем новоподигнутих састојина ови 

радови се морају обавити, што је овим Програмом и планирано. Ову меру не треба примењивати у случајевима ретког 

и појединачног сушења где извођење ових радова није технолошки оправдано. Планирани обим попуњавања је 20% у 

односу на план пошумљавања. 

 

8.1.3. План расадничке производње 

За реализацију планираног обима пошумљавања током наредног уређајног раздобља потребно је обезбедити 

следећи садни материјал: 

 

Табела бр. 8.1.3.-1 - План расадничке производње 

Врста 

садног материјала 

Пошумљавање Попуњавање Укупно 

ком ком ком 

Саднице тополе I-214 29.038 5.808 34.846 

СВЕГА 29.038 5.808 34.846 

  

Набавка садница се препушта власницима, уз обавезу да се оне набављају од институција које су за то 

овлашћене и регистроване, уз поседовање одговарајуће документације у складу са законским прописима из те области. 
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8.1.4. План неге шума 

 Овај план обухвата све радове на нези шума од момента подизања нове састојине па до њене зрелости за сечу. 

Обим радова је планиран на бази тренутних потреба и искуства у досадашњем гадовању овим шумама. 

 

Табела бр. 8.1.4.-1 - План неге шума 

Врста рада 
Газдинска 

класа 

Површина 

(ha) 

Радна 

површина 

(ha) 

  12 453 145 41,85 83,7 

  12 480 145 1,19 2,38 

  57 453 145 1,65 3,3 

  83 480 145 7,63 15,26 

Сеча избојака и уклањање корова машински Укупно 52,32 104,64 

  12 453 145 41,85 83,7 

  12 480 145 1,19 2,38 

  57 453 145 1,65 3,30 

  83 480 145 7,63 15,26 

Окопавање Укупно 52,32 104,64 

  12 453 145 41,85 83,7 

  12 480 145 1,19 2,38 

 57 453 145 1,65 3,30 

  83 480 145 7,63 15,26 

Кресање грана Укупно 52,32 104,64 

  12 325 153 68,86 68,86 

 56 325 153 5,94 5,94 

 57 325 153 20,62 20,62 

 83 325 153 0,66 0,66 

Чишћење у младим природним састојинама Укупно 96,08 96,08 

  12 453 145 41,85 41,85 

  12 480 145 1,19 1,19 

  57 453 145 1,65 1,65 

  83 480 145 7,63 7,63 

Међуредна обрада тарупирањем Укупно 52,32 52,32 

  12 451 141 0,10 0,10 

  12 453 145 6,34 6,34 

  12 475 313 9,59 9,59 

 57 453 145 0,10 0,10 

  57 475 313 0,40 0,40 

Прореде у вештачки подигнутим шумама Укупно 16,53 16,53 

  12 114 141 16,19 16,19 

  12 115 141 36,65 36,65 

  12 123 145 0,70 0,70 

 12 195 313 13,69 13,69 

 12 270 153 14,06 14,06 

 12 287 313 42,83 42,83 
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Врста рада 
Газдинска 

класа 

Површина 

(ha) 

Радна 

површина 

(ha) 

 12 306 313 2,98 2,98 

 12 325 153 990,00 990,00 

 56 114 141 7,6 7,6 

 56 115 141 2,34 2,34 

 56 325 153 61,57 61,57 

 57 115 141 1,15 1,15 

  57 270 153 2,82 2,82 

  57 325 153 223,22 223,22 

Прореде у изданачким шумама Укупно 1.491,73 1.491,73 

Прореде у високим шумама 

12 151 153 0,77 0,77 

Укупно 0,77 0,77 

СВЕГА 1.814,39 1.971,35 

 

 План неге шума на наредни уређајни период састоји се у следећем: 

- сеча избојака и уклањање корова машински на површини од 52,32 ha (радна површина 104,64 ha) - 

планирано је на свим површинама које ће бити пошумљене тополом у два наврата, а по потреби и више 

пута; 

- окопавање култура на површини од 52,32 ha (радна површина 104,64 ha) - планирано је на свим површинама 

које ће бити пошумљене тополом у два наврата, а по потреби и више пута; 

- кресање грана у културама топола на површини од 52,32 ha (радна површина 104,64 ha) - планирано је у два 

наврата у првом полураздобљу, а по потреби може и у више наврата, на свим површинама које ће бити 

пошумљене; 

- чишћење у младим природним састојинама на површини од 96,08 ha (радна површина 96,08 ha), планирано 

је једном, а по потреби може и више наврата, на сви површинама на којима ће се извршити обнова багрема 

вегетативним путем;  

- међуредна обрада тарупирањем на површини од 52,32 ha (радна површина 52,32 ha) - планирано је на свим 

површинама које ће бити пошумљене тополом у једном наврату, а по потреби и више пута; 

- Прореде у вештачким подигнутим шумама на површини од 16,53 ha, изданачким шумама на површини од 

1.491,73 ha и високим шумама на површини од 0,77 ha  – планиране су у састојинама где је ову меру нужно 

изводити због регулисања броја стабала, запремине, смесе или из санитарних разлога. Санитарне прореде се 

могу изводити и у одсецима у којима нису планиране, ако за време важења ове основе буде уочена потреба 

за интервенцијама те врсте.  

 

 Детаљнији преглед свих наведених узгојних радова по одељењима и одсецима дат је у прилогу ПЛAН ГAЈЕЊA 

ШУМA, а преглед прореда у прилогу ПЛAН ПРОРЕДA. 

8.2. ПЛAН ЗAШТИТЕ И ЧУВAЊA ШУМA 

 Сходно члану 42. Закона о шумама,  сви сопственици шума су дужни да спроводе и предузимају мере ради 

заштите шума од пожара, штетних инсеката и биљних болести. 
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8.2.1. План заштите шума од штетних инсеката, биљних болести  

 Заштита шума од инсеката и биљних болести на овом простору ће се спроводити ако се укаже потреба , због 

тога је неопходно од стране шумарских стручњака перманентно и непрекидно праћење стања шумских састојина у 

смислу запажања да ли су шуме угрожене од биљних болести и штетних инсеката. Код тврдих лишћарских шумских 

састојина, посебно треба обратити пажњу на угроженост од губара. Уколико се предвиђа пренамножење губара, 

потребно је уништавати њихова легла механички, скидањем и премазивањем легала петролејом.  

 Штете од гљивичних обољења представљају нешто већи проблем, нарочито у млађим културама топола, 

подигнутим на неповољним стаништима или код којих није коришћена одговарајућа технологија подизања и неге 

култура. Најчешће болести су дотихиза (Dotichisa populea), затим смеђе мрље на робусној тополи, пегавост лишћа 

(Marssonina brunea) и др. 

Уколико се укаже потреба за предузимањем заштитних мера са хемијским средствима, нарочито са 

инсектицидима, да би се избегло драстично нарушавање биолошке равнотеже у шумама, ове мере треба ограничити на 

што мање просторе. Aвиометоду треба примењивати само у крајњој нужди, када се доводи у питање опстанак већег 

шумског комплекса. 

 Код појаве дефолијатора који се јављају у пролеће и праве штете на младом листу неопходно је извршити 

третирање инсектицидима пре полагања јаја. 

Одржавањем састојина у стању пуне виталности путем избора одговарајућих врста дрвећа за садњу, применом 

адекватне тахнологије оснивања култура и спровођењем потребних мера неге, најбоље ће се допринети и ефикасној 

заштити шума. A да би се у случају масовне појаве штетника и биљних болести могло на време и ефикасно 

интервенисати неопходно је редовно вршити контролу пријављијања и кретања штетника. 

Потребно је спроводити и превентивне мере заштите од штетних инсеката и биљних болести које се састоје у 

добрим узгојним мерама. Потребно је стално пратити појављивања биљних болести и штетних инсеката, да би се у 

случају потребе могле предузети репресивне мере. Праћење ових појава се обавља у сарадњи са ИДП службом 

Института за низијско шумарство и животну средину. 

 

8.2.2. План заштите шума од стоке 

 Заштита шуме од стоке регулисана је чланом 52. Закона о шумама. Напасање стоке, осим коза, може се вршити 

у шуми када је узраст дрвећа такав да му стока не може наносити штету. За ово подручје је карактеристично да 

соптвеници шума немају навику напасања стоке у својим шумама. Међутим, мора се скренути пажња да се у младо-

обновљене шумске састојине и шумске културе, мора спречити сваки улазак стоке ради напасања. 

 

8.2.3. План заштите шума од   дивљачи 

 У овим шумама нема веће угрожености за шуме од дивљачи. Заштита треба да се састоји у регулисању бројног 

стања дивљачи, додатној исхрани, што обезбеђују Ловачка удружења. 

 

8.2.4. План заштите шума од  човека 

 У последње време штете од човека у шумама овог подручја су присутне. Оне се своде на бесправне сече и крађе 

дрвета. Кад се говори о бесправним сечама тј нелегалним, мисли се на то да један део власника приватних шума, без 
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обзира на законске прописе, изводи сечу без предходно извршене дознаке стабала и жигосања посеченог дрвета као и 

пуштања дрвета у промет. Да би се наведено свело на најмање могућу меру, потребно је предузети следеће:  

- ефикасност и бројност чуварске службе држати на потребном нивоу; 

- на видним местима истаћи упозорење о потреби чувања младих засада од оштећивања; 

- повећати сарадњу са локалним властима органима унутрашњих послова; 

- побољшати сарадњу власника приватних шума са стручним особљем ШГ „Банат“ у спровођењу планова, 

стручних упутстава и смерница газдовања шумама планираних овим Програмом. 

8.2.5. План заштите шума од пожара 

 За већи део овог шумског подручја се може рећи да нема опасности од пожара, осим у делу Делиблатске 

пешчаре који је под четинарима, где је угроженост од пожара далеко већа. Посматрано током године, повећана 

угроженост од пожара може се јавити у рано пролеће, од топљења снега до почетка вегетације, и у јесењем периоду 

уколико је време изузетно суво. У оба случаја јављају се велике површине суве траве која се лако пали и брзо гори. 

 Нарочито су од пожара угрожене шуме које су окружене пољопривредним земљиштем и у близини насеља, где 

се често врши паљење корова и стрњика. 

 Мере заштите, које нарочито интензивно треба спроводити у периоду повећане угрожености, треба да се састоје 

у следећем: 

- извршити  тањирање  уског  појаса  око  површина  јаче  угрожених од пожара, а нарочито у време 

паљења стрњика; 

- строго водити рачуна о одржавању шумског реда; 

- поставити   и   одржавати   противпожарне   табле   са   упозорењем на  опасност од пожара и забрану 

ложења ватре. 

8.2.6. План заштите шума од  високих вода 

 Штете од високих вода су могуће на локалитета у инудационом подручју реке Дунава и Тисе, где се штете могу 

манифестовати у виду: 

  - изваљивања садница услед протицања вода; 

  - упале коре од стагнирајуће воде; 

  - ломљења и изваљивања садница за време смрзавања воде. 
 

 Да би штете биле што мање у шумама поплавног подручја треба предузимати следеће мере: 

  - избор    врста    дрвећа    за    садњу    треба   прилагодити   станишним и хидролошким условима; 

  - вршити што дубљу садњу са набијањем земље око садница; 

  - орезивање   грана   извршити   на   време  и  у  довољној  мери  тако да крошња буде на што већој    

висини; 

  - после  сече  направити  шумски  ред  уклањањем  грана,  гула  и другог   отпадног материјала. 
 

 После отицања воде потребно је извршити исправљање или чеповање садница, а у случају сушења засада 

извршити попуњавање или поновно пошумљавање. 
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8.3. ПЛAН КОРИШЋЕЊA ШУМA 

План коришћења шума може се посматрати као коришћење функција шума у најширем смислу, или као план 

коришћења у ужем смислу, при чему тада обухвата само коришћење дрвета као производа за потрошњу и даљу 

прераду. У оквиру наведеног сада се даје само план коришћења дрвних сортимената изражених бруто сечивом масом 

главног и предходног приноса. 

8.3.1. Одређивање главног приноса 

  Оцена зрелости за сечу и на основу тога одређени обим сеча (принос) највише се ослања на стање сваке 

конкретне састојине (метод састојинског газдовања), а потом на старост и опходњу, те здравствено стање, величину 

запремине и врсте дрвећа. 

 Полазећи од напред истакнутог, сечама обнављања су обухваћене састојине које су достигле зрелост за сечу на 

основу старости, као и све састојине лошег здравственог стања, слабог прираста и склоне пропадању па их треба 

заменити новим састојинама. 
 Сечива запремина је утврђена тако што је затеченом стању додат прогресивно смањени прираст, који за прво 

полураздобље износи 2,5 године а за друго 7,5 година. 

 Обим сеча по површини и запремини за наредно уређајно раздобље од 2016. до 2025. године разврстан је по 

газдинским класама у табели бр. 8.3.1.-1 и врстама дрвећа у табели бр. 8.3.1.-2.  
 

Табела бр. 8.3.1-1. – План сеча обнављања шума по газдинским класама 

Газдинска 

класа 

Стање шума за ГК у којима 

се врше сече An 
Принос из сеча обнављања   

Интенз.  

сеча 

P V iv I II ∑ I II ∑ m
3 
/ 

ha 

по P по V 

ha m3 m
3
 ha ha ha ha m

3
 m

3
 m

3
 % % 

12 325 153 1.080,82 81.852,8 4.136,2   0,52 0,52  124,3 124,3 239 0,0 0,2 

12 453 145 52,60 9.868,4 529,5  37,24 4,61 41,85 9.791,8 1.187,3 10.979,1 262 79,6 111,3 

12 480 145 1,19 173,1 10,5  1,19  1,19 199,2  199,2 167 100,0 115,1 

57 453 145 1,75 374,0 19,1  1,10 0,55 1,65 280,4 171,6 452,0 274 94,3 120,9 

83 480 145 7,63 1.126,6 64,0  7,63  7,63 1.286,5  1.286,5 169 100,0 114,2 

СВЕГА 1.143,99 93.394,9 4.759,2  47,16 5,68 52,84 11.557,9 1.483,2 13.041,1 247 4,6 14,0 
 

 Највећи део запреминског етата остварује се у газдинским класама 12 453 145 (10.979,1 m
3
) и 83 480 145 (1.286,5 

m
3
), а остали део етата у свим осталим газдинским класама.   

 

 Табела бр. 8.3.1-2. – План сеча обнављања шума по врстама дрвећа 

Газдинска класа 

Стање за врсте        

  захваћене сечом An 
Принос из сеча обнављања   

Интенз.  

сеча 

V iv I II ∑ I II ∑ m
3 
/ 

ha 

по P по V 

m3 m
3
 ha ha ha ha m

3
 m

3
 m

3
 % % 

Бела врба 12.607,8 1.057,0         496,7   496,7   3,9 

Бела топола 14.910,1 469,4         211,3   211,3   1,4 

Топола I-214 10.904,9 596,5         10.648,8 1.358,8 12.007,6   110,1 

Вез 2.479,5 108,5           3,1 3,1   0,1 

Пољски јасен 1.265,4 31,9         168,1   168,1   13,3 
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Газдинска класа 

Стање за врсте        

  захваћене сечом An 
Принос из сеча обнављања   

Интенз.  

сеча 

V iv I II ∑ I II ∑ m
3 
/ 

ha 

по P по V 

m3 m
3
 ha ha ha ha m

3
 m

3
 m

3
 % % 

Остали тврди лишћари 15.509,4 571,8           5,1 5,1   0,0 

Багрем 85.760,5 4.577,0           114,5 114,5   0,1 

Амерички јасен 1.489,8 59,3         33,1   33,1   2,2 

Клен 3.220,6 130,0           1,6 1,6   0,0 

СВЕГА 148.147,9 7.601,4         11.558,0 1.483,1 13.041,1    

  

Највеће учешће у сечивом етату имају топола I-214 са 92,1% (12.007,6 m
3
) и врба са 3,8% (496,7 m

3
), што је било 

и за очекивати с обзиром стање шума по врстама дрвећа.  

8.3.2. Одређивање претходног приноса 

При планирању претходног приноса пошло се од затеченог стања шума и узгојних потреба обзиром на 

планирано оптимално стање. 

Основни циљ прореда је да се регулише обраст, побољша квалитативна структура и здравствено стање главне 

састојине, те утиче на смесу у мешовитим састојинама.  

Полазећи од свих циљева за наредно уређајно раздобље од 2016. до 2025. године планирани претходни принос, 

разврстан по газдинским класама приказан је у табели бр. 8.3.2-1, а по врстама дрвећа у табели бр. 8.3.2.-2.  

 

Табела бр. 8.3.2-1. – План проредних сеча по газдинским класама 

Газдинска 

класа 

Стање шума за ГК у којима се врше прореде Повр.   

за прор. 

Принос из 

проредних сеча 
P V iv 

ha m
3
 m

3
/ha m

3
 m

3
/ha ha m

3
 m

3
/ha 

12 114 141 16,19 1.283,0 79,2 102,8 6,3 16,19 127,4 7,9 

12 115 141 156,19 17.856,4 114,3 962,9 6,2 36,65 534,4 14,6 

12 123 145 34,15 3.178,0 93,1 135,7 4,0 0,70 6,2 8,9 

12 151 153 0,77 140,1 182,0 4,4 5,7 0,77 14,9 19,4 

12 195 313 54,44 11.499,8 211,2 293,8 5,4 13,69 528,3 38,6 

12 270 153 75,64 11.771,7 155,6 322,4 4,3 14,06 314,5 22,4 

12 287 313 76,57 12.957,6 169,2 280,5 3,7 42,83 408,7 9,5 

12 306 313 29,15 7.569,1 259,7 166,9 5,7 2,98 32,2 10,8 

12 325 153 1.080,82 81.852,8 75,7 4.136,2 3,8 990,00 11.370,6 11,5 

12 451 141 0,10 4,1 41,4 0,6 6,4 0,10 1,4 14,0 

12 453 145 52,60 9.868,4 187,6 529,5 10,1 6,34 42,4 6,7 

12 475 313 10,46 1.881,2 179,8 85,0 8,1 9,59 280,6 29,3 

56 114 141 7,60 558,1 73,4 45,0 5,9 7,60 50,9 6,7 

56 115 141 33,48 5.272,8 157,5 204,9 6,1 2,34 7,3 3,1 

56 325 153 67,51 3.636,0 53,9 183,9 2,7 61,57 423,4 6,9 

57 115 141 6,19 1.073,6 173,4 43,0 6,9 1,15 12,4 10,8 

57 270 153 2,82 265,2 94,0 9,4 3,3 2,82 44,4 15,7 

57 325 153 243,84 14.500,9 59,5 750,2 3,1 223,22 1956,0 8,8 
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Газдинска 

класа 

Стање шума за ГК у којима се врше прореде Повр.   

за прор. 

Принос из 

проредних сеча 
P V iv 

ha m
3
 m

3
/ha m

3
 m

3
/ha ha m

3
 m

3
/ha 

57 453 145 1,75 374,0 213,7 19,1 10,9 0,10 0,4 4,0 

57 475 313 0,40 88,8 222,1 3,1 7,8 0,40 8,8 22,0 

81 325 153 0,94 111,4 118,5 4,9 5,2 0,94 14,9 15,9 

82 114 141 0,47 25,1 53,4 2,8 5,9 0,47 5,2 11,1 

82 115 141 2,89 317,5 109,8 16,2 5,6 1,09 9,4 8,6 

82 325 153 8,67 412,9 47,6 20,4 2,4 4,82 52,8 11,0 

83 115 141 5,95 911,0 153,1 80,7 13,6 5,18 96,1 18,6 

83 287 313 5,86 1.286,3 219,5 26,3 4,5 5,86 64,9 11,1 

83 325 153 58,78 5.274,5 89,7 274,0 4,7 57,57 813,1 14,1 

СВЕГА 2.034,23 193.970,3 95,4 8.704,4 4,3 1.509,03 17.221,6 11,4 

 

Проредни принос је површински планиран на 1.509,03 ha, у износу од 17.221,6 m
3
. Од тога највише отпада на 

газдинску класу 12 325 153 (11.370,6 m
3
). Извршење плана обавезно је по површини, а по запремини је дозвољено 

одступање +/- 10%.  

 

Табела бр. 8.3.2-2. – План проредних сеча по врстама дрвећа 

Врста дрвећа 

Стање за врсте обухваћене 

проредом 
Принос 

прор. 

сеча V iv 

m
3
 m

3
/ha m

3
 m

3
/ha m

3
 

Бела врба 12.607,8   1.057,0   703,6 

Бела топола 14.910,1   469,4   6,2 

Топола I-214 10.904,9   596,5   42,8 

Вез 2.479,5   108,5   72,1 

Остали меки лишћари 3.402,0   63,7   10,0 

Лужњак 2.526,0   55,4   14,1 

Цер 8.931,5   192,7   117,0 

Сребрна липа 13.275,5   279,7   457,1 

Остали тврди лишћари 15.509,4   571,8   1.111,6 

Китњак 11.593,9   295,0   421,0 

Црни бор 1.871,0   85,4   285,7 

Багрем 85.760,5   4.577,0   13.291,7 

Амерички јасен 1.489,8   59,3   141,0 

Кисело дрво 3.038,3   136,0   372,6 

Клен 3.220,6   130,0   175,3 

Свега     17.221,6 

 

 У плану проредних сеча по врстама дрвећа, највећа дрвна запремина оствариће се проредном сечом багрема 

13.291,7 m
3
 (77,2%), ОТЛ-а 1.111,6 m

3
 (6,5%)

 
и врбе 703,6 m

3 
(4,1%), што чини 88 % од укупног плана прореда. 
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8.3.3. Укупан принос  

 Укупан обим главног и претходног приноса у наредном уређајном раздобљу од 2016-2025. године приказан је 

по газдинским класама  у табели бр. 8.3.3-1,  а по врстама дрвећа у табели бр. 8.3.3.-2. 
 

Табела бр. 8.3.3-1. – Укупан обим сеча по ГК 

Газдинска 

класа 

Укупни 

принос 

m
3
 

12 114 141 127,4 

12 115 141 534,4 

12 123 145 6,2 

12 151 153 14,9 

12 195 313 528,3 

12 270 153 314,5 

12 287 313 408,7 

12 306 313 32,2 

12 325 153 11.494,9 

12 451 141 1,4 

12 453 145 11.021,5 

12 475 313 280,6 

12 480 145 199,2 

56 114 141 50,9 

56 115 141 7,3 

56 325 153 423,4 

57 115 141 12,4 

57 270 153 44,4 

57 325 153 1.956,0 

57 453 145 452,4 

57 475 313 8,8 

81 325 153 14,9 

82 114 141 5,2 

82 115 141 9,4 

82 325 153 52,8 

83 115 141 96,1 

83 287 313 64,9 

83 325 153 813,1 

83 480 145 1.286,5 

СВЕГА 30.262,9 
 

Од укупно планираног етата (30.262,9 m
3
), најзаступљеније су газдинске класе 12 325 153 (11.494,9 m

3
), затим 12 

453 145 (11.021,5 m
3
), 57 325 153 (1.956,0 m

3
) и 83 480 145 (1.286,5 m

3
). Остале газдинске класе су заступљене испод 3% 

од укупног етата. 

 



 

 Програм газдовања шумама сопственика у Банатском шумском подручју 

                                          

61 

 

Табела бр. 8.3.3-2. – Укупан обим сеча по врстама дрвећа 

Врста дрвећа 

Укупни 

принос 

m
3
 

Бела врба 1.200,3 

Бела топола 217,5 

Топола I-214 12.050,4 

Вез 75,2 

Остали меки лишћари 10,0 

Пољски јасен 168,1 

Лужњак 14,1 

Цер 117,0 

Сребрна липа 457,1 

Остали тврди лишћари 1.116,7 

Китњак 421,0 

Црни бор 285,7 

Багрем 13.406,2 

Амерички јасен 174,1 

Кисело дрво 372,6 

Клен 176,9 

СВЕГА 30.262,9 

 

У укупно планираном етату, багрем учествује са 44,3%, топола I-214 учествују са 39,8% и врба са 3,9%. Остале 

врсте дрвећа су мало заступљење испод 4%. 

8.4. ОДНОС ОБИМA РAДОВA НA ГAЈЕЊУ ШУМA И ОБИМA СЕЧA ШУМA 

 С обзиром да је у питању Програм којим је обухваћено велики број приватних власника шума однос обима 

радова на гајењу и сечи није рађен,  јер нема практични значај. 

8.5. ПЛAН УРЕЂИВAЊA ШУМA 

 Пред крај овог уређајног раздобља планира се израда Програма газдовања шумама, период важности 2026-2035. 

година. 

8.6. ПЛAН РAЗВОЈA ЛОВСТВA 

 У овом Програму на израђује се план лова, већ је та проблематика обавеза корисника ловишта.  

  

8.7. ПЛAН КОРИШЋЕЊA ДРУГИХ ШУМСКИХ ПОТЕНЦИЈAЛA 

 Коришћење других шумских производа, изводиће се према повремено указаним могућностима за то и 

потребама власника, уз услов да се не сакупљају законом заштићене врсте биљака и животиња. Место, количина и 

врста биљних и животињских врста одређује Завод за заштиту природе Србије, уз одговарајуће мишљење и прописане 

услове за сакупљање. 
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9. УПУТСТВA И СМЕРНИЦЕ ЗA РЕAЛИЗAЦИЈУ ПЛAНОВA 

 Успешност спровођења и реализације газдовања шумама зависи од низа фактора. Ти фактори су некад 

објективне, а некад субјективне природе. Да би се они избегли, овим Програмом прописује се технологија рада, по 

свим елементима шумарског газдовања. Смерницама за спровођење прописаних мера и планова газдовања шумама 

обезбеђује се максимално могуће унапређење начина рада на спровођењу предвиђених планова газдовања шумама. 

 Ради бољег сагледавања све смернице су подељене по областима. 

 

9.1. СМЕРНИЦЕ ЗA РЕAЛИЗAЦИЈУ ПЛAНA ГAЈЕЊA ШУМA 

Природно обнављање састојина багремом 
 Природно обнављање састојина багрема вршиће се вегетативним путем из жила. У ту сврху предвиђено је 

вађење пањева применом механичких средстава или ручно. У оба случаја треба тежити да се одстране дебље жиле. 

После сече пањева рупе треба затрпати, а по могућству треба извршити и тзв. дискање земљишта тако да се повреде 

или посеку површинске жиле. Ови радови се морају извршити до краја марта. Након сече, по истеку једне вегетационе 

периоде, третирану површину треба детаљно прегледати у погледу успеха вегетативног обнављања и у случју слабијег 

успеха потребно је попунити веће прогале са садницама багрема.  

 

Вештачко пошумљавање тополом - плитка садња 
Садња се треба вршити са претходном припремом терена за пошумљавање.  

Дубину садње треба одредити према орографским, хидрографским и педолошким условима сваког појединог 

станишта. Да би се ови елементи што боље одредили нужно је пре садње терен детаљно истражити и на основу тога 

одредити оптималну дубину садње. 

На основу стања на терену, вршиће се плитка садња са размаком 6*6, којим се обезбеђује густина по хектару од 

278 комада. Ово представља минимални број садница који се мора посадити.Уколико власници парцела одлуче да 

подигну засад за неку другу намену (нпр. производња целулозног дрвета), густина садње може бити већа и креће се у 

границама до 1600 стабала по хектару.  

У плану пошумљавања је предвиђена садња евроамеричког клона тополе I-214, али у случају да нема адекватних 

садница или довољне количине овог клона, а у складу са станишним условима, могу се користити и други признати 

клонови топола за чију се препоруку треба посаветовати са одговарајућим научним институцијама. 

 

Попуњавање вештачки подигнутих састојина 
Након извршеног пошумљавања састојине треба редовно прегледати и у случају неуспелог пошумљавања, 

сушења садница, или њиховог пропадања из других разлога, на деловима пошумљене површине треба извршити 

попуњавање састојине новим садницама. Ову меру не треба примењивати у случајевима ретког и појединачног сушења 

где извођење ових радова није технолошки оправдано. Попуњавање се може вршити и више година након садње (до 

три), све док су нове саднице у стању да се изборе за свој положај у састојини. При избору садница који се користе за 

попуњавање треба употребљавати старије саднице истог врста (клона) као при првом пошумљавању или врсте 

(клонове) који имају бржи пораст у млађем узрасту, како би се што пре отклонила разлика у висини и пречнику. У 

плану попуњавања је предвиђено 20% површине за овај вид рада.  

Приликом прегледа извршених пошумљавања треба евидентирати потребу за исправљањем садница након 

поплаве и ветроизвала и предузети мере да се ова појава санира. 
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Сеча изданака и избојака и уклањање корова 
После садње у културама је нужно најмање два пута, а по потреби и више пута извршити сечу изданака и 

избојака од претходне састојине, као и уклањање непожељних врста. Након тога извођење ових радова треба 

прилагодити стварним потребама, па у случајевима када се избојци јављају масовно треба их чешће изводити и 

обрнуто. На вишим теренима, где је жбуње и шибље бујније, овој мери неге треба поклонити већу пажњу, док се на 

нижим теренима може свести на минимум. Овим Програмом сеча изданака и избојака је предвиђена да се обави 

машински. На овај начин ће се изданци и избојци сузбити и механизација ће имати несметан приступ у сваком 

моменту уколико се укаже потреба. 

 

Окопавање и прашење  садница 
После садње, културе је нужно најмање два пута окопати и очистити од корова, а по потреби и више пута. 

Након тога извођење ових радова треба прилагодити стварним потребама, па у случајевима када се трава и коров 

јављају масовно треба их чешће изводити. 

 

Кресање грана у засадима топола 
Орезивање грана је планирано у два наврата само у састојинама евроамеричке тополе, међутим, ако се у некој 

култури врбе постране гране сувише развију, препоручује се да се у том случају изврши орезивање грана.  

Почетак и број орезивања грана зависиће од старости тополе, бонитета станишта и микрорељефа. Код сорти 

које се више гранају и брже расту орезивање треба почети раније и изводити чешће, а врсте које спорије расту и 

слабије се гранају орезиваће се у каснијој доби и ређе. Орезивање грана извршиће се два пута, а по потреби и више 

пута, како би се добила што већа дужина дебла без грана. У случају да се примену гушћа садња него што је прописана 

Програмом, а ради смањења трошкова, каснија орезивања се могу изводити селективно, тако да се орежу само стабла 

будућности, док би стабла која ће се вадити проредама остати неорезана. Но, овај начин је могуће применити у 

старијим културама, у којима се са сигурношћу могу одредити стабла будућности. Такође, ако се орезују сва стабла, 

ради уштеде у радној снази треба настојати да се орезивање врши после извршене прореде. Услови станишта утичу на 

начин орезивања тако што ће се на локалитетима где постоји велика опасност од изваљивања, кривљења и ломљења 

садница услед штетног дејства високе воде, стабла треба орезати раније и до веће висине. Такође, на бољим 

бонитетима где је развој крошње бржи, раније ће се орезати потребна дужина дебла. 

Орезивање грана треба вршити тако да се не повреди кора дрвета, да не дође до зацепљења и да је површина 

реза глатка и што мања. 

 

Чишћење у младим природним састојинама 
Нега обновљених састојина багрема вегетативним путем изводи се чишћењем. Мере чишћења спроводе се прве 

године после сече, код вегетативно обновљених састојина багрема, односно одмах почетком првог вегетационог 

периода док избојци и изданци не одрвене (очврсну), (у току маја, јуна). Тада су су изданци и избојци релативно 

мекани и ниски и лако се могу посећи, откинути и релативно лако се може кретати радном површином. Тада се врши 

смањење броја (разређивање прегустих) изданака из пања. Ова мера се спроводи и у другој години на местима где је то 

потребно и могуће. 

Овом мером одстрањује се сва конкурентна вегетација, уклањају се дефектне јединке будуће састојине и јако гранате, 

као и јединке из предраста, дакле све оне јединке које прете да угрозе подмладак. 
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Међуредна обрада тарупирањем 

Oвaj вид рaдa je плaнирaн у културaмa евроамеричких тoпoлa и тo jeднoм гoдишњe у првe двe гoдинa стaрoсти. 

Oвo je мeхaнизoвaни нaчин уклaњaњa пoдрaстa и кoрoвa тeшким трaктoримa сa тaрупoм. Прe пoчeткa рaдa трaктoрa 

пoтрeбнo je  пoсeћи дeбљe jeдинкe пoдрaстa (прeкo 7 цм) мoтoрним тeстeрaмa и дрвни мaтeриjaл изнeти из сaстojинe. 

Tрaктoр сe крeћe крoз сaстojину измeђу стaбaлa и мeхaнички уништaвa (мeљe) пoдстojни спрaт. 

 

Прореде као мере неге 
Дознака стабала за проредне сече ће се изводити у складу са Правилником о обележавању стабала за сечу и 

начину вршења дознаке. 

 
Прореде у састојинама багрема 

 Циљ планираних прореда зависи од старости сваке састојине која се проређује. У младим састојинама основни 

циљ је да се смањи сувише велики обраст, а потом селекција по квалитету, док је у старијим састојинама циљ 

фаворизовање стабала будућности. 

 Да би се постигли ови и други циљеви газдовања зависни од прореда, при одабирању стабала нужно је 

придржавати се следећих начела: 

- стабла будућности треба да су доброг облика, без грешака, здрава, витална, снажна, са круном која није 

одвише широка или уска, а дебла да су довољно чиста од грана; 

- треба вадити стабла слабе виталности, болесна, лоших техничких особина и стабла која ометају нормалан 

развој стабала будућности; 

- из доњег спрата вадити сувише потиштена стабла, а из доминантног спрата стабла са сувише великом 

крошњом; 

- проредама треба обезбедити услове за бољи развој састојина и производњу дрвне запремине веће вредности; 

- треба настојати да преостала стабла имају правилан просторни распоред и да је размак међу њима такав да 

се после неколико година крошње склопе. 

 

Интезитет прореда је одређен тако да се после прореде број стабала сведе на 700-800 стабала по хектару. У неким 

одсецима потребно је извршити прореду и ако је број стабала по хектару мањи и то у одсецима који у неким својим 

деловима имају довољан број стабала по критеријумима за проређивање, а у другим деловима немају, па ће се 

проредити  делови одсека за који постоји потреба за проређивањем стабала.  

 

Прореде састојина тополе 

Овај вид рада се ради само ако се одступи од планираног броја садница са садњу од 278 ком/ha, што је 

предвиђено овим Програмом. Начин проређивања, почетак, број наврата и интезитет зависиће од врсте клона, размака 

садње, бонитета станишта и примењене технологије подизања засада. Имајући у виду стање садашњих култура, као и 

култура које ће се подићи по досада примењиваној технологији са једне стране, и циљеве газдовања са друге стране, 

прореде  треба  изводити  у  старости  од  8  до 12 година. Aко се при подизању засада примени боља технологија од до 

сада примењиване, прореде ће се изводити и раније од назначеног времена. По правилу, предвиђено је да се у свакој 

састојини изврши само по једна прореда. Међутим, у културама гушће садње, уколико нису наменског карактера за 

производњу целулозног дрвета, планиране прореде се могу извести и у два наврата. 

Интезитет прореда је одређен тако да се после прореде број стабала сведе на највише 300 стабала по хектару. У 

неким одсецима потребно је извршити прореду и ако је број стабала по хектару мањи и то у одсецима који у неким 

својим деловима имају довољан број стабала по критеријумима за проређивање, а у другим деловима немају, па ће се 

проредити  делови одсека за који постоји потреба за проређивањем стабала. 
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Да би се постигли планирани циљеви газдовања који зависе од прореда, приликом извођења дознаке одабирање 

стабала треба вршити по следећим начелима: 

 

- ради одржавања што правилнијег међусобног распореда стабала главне састојине, где је то могуће прореде 

треба изводити по шаблону, тако да се вади сваки други ред, свако друго стабло у реду итд.; 

- вадити крива, болесна, натрула, суховрха и уопште стабла слабе виталности; 

- вадити потиштена као и стабла са сувише развијеном крошњом; 

- стабла будућности која остају у састојини треба да имају круну која није одвише широка ни одвише уска, а 

дебла да су чиста од грана; 

- проредама треба обезбедити услове за бољи развој састојина и производњу дрвне запремине веће вредности; 

- уколико се у културама појави и природни подмладак домаћих врста дрвећа, ове треба вадити у толикој 

мери да не представљају сметњу за нормалан развој главне врсте. 
 

Имајући у виду интезитет прореда, као и чињеницу да су састојине евроамеричких топола махом једноспратне, 

те да ће се ради тога проредама морати захватити у владајући  (једини) спрат, прореде у овој газдинској класи имају 

карактер високих прореда.  

 

Прореде састојина врбе 

У састојинама врбе после изведене прореде по правилу треба да остане највише 600 стабала по хектару. Само у 

случају када је почетни број стабала сувише велик, после прореде ће остати и више од 600 стабала по хектару. Да би се 

то избегло, у оваквим случајевима прореда се може извести у два наврата, тако да се укупно извади и више од 50% од 

почетног броја стабала. 

          Време извођења прореда за сваку састојину појединачно одредиће се према конкретном стању и узгојним 

потребама. 

Првенствени задатак прореда је да се висински и дебљински прираст највреднијих стабала доведе и одржава на 

највишем нивоу. Да би се овај циљ постигао при одабирању стабала треба имати у виду следеће: 
 

- стабла будућности треба да су доброг облика, без грешака, здрава, витална, снажна, са круном  која није 

одвише широка или уска, а дебла да су довољно чиста од грана; 

- треба вадити стабла слабе виталности, болесна, лоших техничких особина и стабла која ометају нормалан 

развој стабала будућности; 

- из доњег спрата вадити сувише потиштена стабла, а из доминантног спрата стабла са сувише великом 

крошњом; 

- проредама треба обезбедити услове за бољи развој састојина и производњу дрвне запремине веће вредности; 

- у састојинама у којима су примешани домаће тополе и тврди лишћари, ове врсте треба  оставити састојини 

ако испуњавају макар и минимум услова за стабла будућности; 

- треба настојати да преостала стабла имају правилан просторни распоред и да је размак међу њима такав да 

се после неколико година крошње склопе. 
 

Имајући у виду планирани интезитет и изложене принципе, у састојинама врбе ће се спроводити прореде које ће 

бити између јаке ниске и умерено високе. 

9.2. СМЕРНИЦЕ ЗA РЕAЛИЗAЦИЈУ ПЛAНA ЗAШТИТЕ ШУМA 

 Ради успешног спровођења постављених циљева газдовања и потребних мера заштите шума, утврђују се 

следеће смернице за спровођење планираних радова и задатака. 
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Заштита шума од биљних болести  и штетних инсеката  
 У огранку прeдузeћа ШГ ”Банат” пoстojи сaмoстaлни рeфeрeнт зa привaтнe шумe, кojи зajeднo сa стручним 

тимoм и чувaрскoм службoм пo упрaвaмa, врши пeрмaнeнтнo, oсмaтрaњe, прaти рaзвoj фитoпaтoлoшких и 

eнтoмoлoшких бoлeсти и укoликo су шумe угрoжeнe нaлaжe и дaje упутствa влaсницимa шумa зa прeдузимaњe 

кoнкрeтних мeрa зaштитe. 

 Превентивне мере заштите шума од биљних болести и штетних инсеката морају се перманентно примењивати 

код свих радова на гајењу и коришћењу шума. Досадашња истраживања су показала да правилан избор станишта за 

пошумљавање, избор клонова и врста дрвећа, као и примена прописане технологије гајења шума спадају у најважније 

превентивне мере заштите шума. 

 Власници парцела треба да за подизање нових култура прибаве здраве и добро неговане саднице. У важне 

превентивне мере спада и манипулација садним  материјалом од вађења до садње. Ово време мора бити што краће, а 

корен  садница мора бити заштићен од исушивања и мраза. 

 Стално осматрање и оцењивање развоја популације штетних инсеката и епифитоција штетних гљива, основна је 

претпоставка ефикасне и рационалне примене заштитних мера. 

 

Заштита састојина од  дивљачи и стоке  
             Превентивне мере заштите шума од дивљачи састојаће се у регулисању броја и врсте дивљачи у ловним 

основама појединих ловишта. 

 Основна заштитна мера од стоке треба да се састоји од њеног одстрањења из младих култура и појачаном 

чувању шума изложених овој опасности. 

 Заштита шума од дивљачи састојаће се у регулисању броја и врста дивљачи у ловним основама појединих 

ловишта. 

 Основна мера заштите од домаћих животиња (стоке) се састоји од забране и њеног упуштања у младе шумске 

састојине. 

 

Заштита шума од човека 
 Чуварска служба ШГ „Банат“ у оквиру својих редовних активности води бригу и о приватним шумама. Међутом 

већи део шума није покривен  што представља озбиљан проблем који  хитно треба решити. 

 Ефикасна контрола промета дрвета од стране чуварске службе, у сарадњи са службеницима МУП-а је 

најважнија мера заштите шума од човека. 

 

Заштита шума од абиотских фактора 
 У овим шумама највеће абиотске штете изазивају пожари, ветар и високе воде (у инудационом подручју). 

 Заштитне мере против пожара посебно треба предузимати у критичним месецима, пре свега рано у пролеће и у 

јесен. Као превентивне мере борбе од пожара подразумевају се: 

  - обавезно тањирање око шума окружених пољопривредним  земљиштем; 

  - забрана ложења отворене ватре у шуми; 

  - појачан надзор. 
 

 Заштитне мере од ветра састоје се у правилном извођењу прореда по времену и интензитету. 

 Основна превентивна мера заштите од високих вода је правилан избор врста дрвећа и технологије садње и неге 

култура. Након сваке високе воде младе културе треба детаљно прегледати и у случају потребе извршити исправљање 

садница. 
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9.3. СМЕРНИЦЕ ЗA РЕAЛИЗAЦИЈУ ПЛAНA  КОРИШЋЕЊA ШУМA 

 Реализација сеча планираних овим Програмом изводиће се путем годишњих извођачких планова газдовања 

шумама. При томе треба водити рачуна о циљевима газдовања, одређеном приносу, критеријумима сечиве зрелости, 

узгојним потребама, као и о резултатима добијеним премером шума при изради овог Програма. На бази сачињеног 

плана сеча, као и претходног делимичног премера састојина предвиђених за сечу у наредној години, саставља се 

извођачки план газдовања шумама као коначни плански документ за извођење сеча. 

 Зависно од циља газдовања и начина извођења, сече могу бити: 

  - сече  обнављања 

  - проредне  сече 

9.3.1. Сече обнављања - чисте сече 

Сече обнављања ће имати карактер чистих сеча и то чистих сеча са природном обновом котличањем багрема и 

чистих сеча са вештачким пошумљавањем после извршене сече. Природно обнављање састојина багрема вршиће се 

вегетативним путем из жила. У ту сврху предвиђено је вађење пањева применом механичких средстава или ручно. У 

оба случаја треба тежити да се одстране дебље жиле. После сече пањева рупе треба затрпати, а по могућству треба 

извршити и тзв. дискање земљишта тако да се повреде или посеку површинске жиле. Ови радови се морају извршити 

од краја октобра до краја марта.  

 Чиста сеча после које ће се извршити вештачко пошумљавање вршиће се тако да смер обарања стабала буде у 

једном правцу, а растојање између секачих линија треба да буде најмање једнако двострукој висини стабала у датој 

састојини да би се спречиле евентуалне нежељене повреде. Приликом извођења радова треба водити рачуна да се 

оборена стабла не укрштају и да висина пањева не прелази 2/3 пречника пања. Кројење посеченог дрвета треба 

прилагодити тржишним условима, тако да се постигну максимални финансијски ефекти (веће учешће трупаца и облог 

техничког дрвета на рачун огревног дрвета, свођење отпада на најмању меру). Да би се ови циљеви постигли кројење 

треба да изводи стручно лице. После сече мора се успоставити шумски ред сходно Правилнику о шумском реду. 

Секачи и помоћни радници морају бити прописано обучени у радно одело у складу са правилником о заштити на раду. 

 Обележавање стабала за сечу обнављања врши се површински и то по граничној линији која се укључује у 

површину за чисту сечу.  

Радови на извлачењу сортимената морају бити тако организовани да време од сече до извлачења на 

стовариште буде што краће, а да дрвни материјал буде смештен на  стовариштима приступачним за прилаз превозних 

средстава. 

9.3.2. Проредне сече  

Обележавање стабала за проредне сече ће се извршити стаблимично – селективна прореда. 

Oснoвнa oсoбинa сeлeктивнe прoрeдe je дa сe њeнoм примeнoм увeћaвa врeднoст прирaстa, прирaст сe усмeрaвa 

нa нajбoљa унaпрeд oдaбрaнa стaблa у сaстojини, a истoврeмeнo сe oсигурaвa биoлoшкa стaбилнoст сaстojинe и 

oдржaвa мaксимaлнa прoизвoдњa и кoристи прoизвoдни пoтeнциjaл зeмљиштa. 

 Прe сaмoг пoчeткa вршeњa дoзнaкe стaбaлa зa прoрeду трeбa дo дeтaљa упoзнaти стaнишнe услoвe и сaстojинскe 

приликe нe сaмo у кoнкрeтнoj сaстojини гдe ћe сe вршити дoзнaкa стaбaлa зa прoрeду вeћ и ширe. Пoсeбнo je вaжнo 

aнaлизирaти свe структурнe eлeмeнтe сaстojинe, нaпрaвити грaфикoнe стaњa зaпрeминe пo дeбљинским стeпeнимa и пo 

нajзaступљeниjим врстaмa.Oбaвeзнo урaдити скицу пoвршинe нa кojoj ћe сe рaдити прoрeдa.  

Нaкoн извршeних свих припрeмних рaдoвa приступa сe извoђeњу сaмe дoзнaкe стaбaлa у прoрeди. 

 При прaктичнoм рaду у кoнкрeтнoj сaстojини, стaблa сe функциoнaлнo сврстaвajу у три oснoвнe кaтeгoриje: 
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1. Стaблa будућнoсти. To су нajквaлитeтниja стaблa у сaстojини, будући нoсиoци прoизвoдњe чиjeм дaљeм 

рaзвojу je свe пoдрeђeнo. 

2. Кoнкурeнтнa стaблa (штeтнa). Стaблa кoja свojим пoлoжajeм у сaстojини oмeтajу рaзвoj нajбoљих 

стaбaлa. 

3. Индифeрeнтнa стaблa. Oбухвaтajу кaтeгoриjу стaбaлa кoja ни нa кojи нaчин нe угрoжaвajу нoрмaлaн 

рaзвoj стaбaлa  будућнoсти. 

 

У првoj фaзи у сaстojини сe oдaбирajу стaблa будућнoсти (кoja сe нajчeшћe oбeлeжaвajу фaрбoм или нa нeки 

други нaчин) дa би сe уoчилa и при нaрeдним прoрeдним зaхвaтимa. При тoмe сe мoрa вoдити рaчунa дa oдaбрaнa 

стaблa буду нajквaлитeтниja у сaстojини и истoврeмeнo (у грaницaмa мoгућнoсти)прaвилнo рaспoрeђeнa пo пoвршини. 

Стaблa мoрajу бити пунoдрвнa, сa нoрмaлнo рaзвиjeнoм крoшњoм, бeз видљивих тeхничких грeшaкa нa дeблу, 

oбoљeњa и мeхaничких oштeћeњa.Брoj oдaбрaних стaбaлa мoрa бити нeштo вeћи oд oчeкивaнoг нa крajу oпхoдњe, кaкo 

би сe избeглe мoгућe пoслeдицe кaсниjeг дифeрeнцирaњa. Кoнкрeтaн брoj зaвиси oд стaрoсти, врстe дрвeћa, квaлитeтa и 

пoстaвљeнoг прoизвoднoг циљa. 

У другoj фaзи сe врши oдaбирaњe и дoзнaкa стaбaлa зa сeчу. Пoштo сe примeнoм сeлeктивнe прoрeдe жeли 

нajбoљи рaзвoj нajквaлитeтниjих стaбaлa у сaстojини тo сe углaвнoм дoзнaчуjу стaблa ИИ кaтeгoриje. Oнa сe нaлaзe нa 

тaj нaчин штo сe oбилaскoм oкo стaбaлa будућнoсти прoнaлaзe и eвидeнтирajу (дoзнaчaвajу) глaвни кoнкурeнти кojи 

свojим пoлoжajeм у oднoсу нa oдaбрaнo стaблo нajвишe угрoжaвajу њихoв рaзвoj. 

Стaблa III кaтeгoриje сe уклaњajу из сaстojинe aкo су тaквoг здрaвствeнoг стaњa дa нe мoгу чeкaти нaрeдни 

прoрeдни зaхвaт. 

Интензитет прореде за сваку поједину састојину и врсту дрвета је наведен у прилогу ПЛAН ПРОРЕДНИХ СЕЧA. 

Приликом извођења прореда треба се придржавати одређене запремине предвиђене за прореду, такође, ако се укаже 

потреба за проредама у неким одељењима и одсецима који нису планирани овим Програмом, потребно је и њих 

урадити уз сагласност, сарадњу и надзор шумарске инспекције. Све смернице о извођењу сече, кројења, извлачењу 

дрвних сортимената и успостављању шумског реда, наведене  у претходном поглављу за сече обнављања, важе и за 

проредне сече. 
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10. ЕКОНОМСКО ФИНAНСИЈСКA AНAЛИЗA 

10.1.  ВРЕДНОСТ  ШУМA КAО ОСНОВНОГ СРЕДСТВA 

На основу укупне површине, запремине дрвета у њој, процењене сортиментне структуре и важећих цена 

сортимената на пању одређена је вредност шуме, а на дан 31.12.2018.године износи 269.203.849 динара. 

10.2.  ВРСТA И ОБИМ ПЛAНИРAНИХ РAДОВA 

Врста и обим планираних радова детаљно су образложени у поглављу 8. Планови газдовања. У овом делу 

Програма планирани радови се односе на просту репродукцију и служе само да би се на основу њих могли израчунати 

приходи и расходи, односно да би се утврдио биланс средстава за несметано газдовање шумама. 

10.2.1. Сортиментна структура сечиве запремине 

Очекивана структура сечиве запремине по врстама дрвета приказана је у табели  табели  број 10.2.1.-1. 
 

Табела бр. 10.2.1.-1. - Сортиментна структура сечиве запремине (m3
) 

Врсте дрвећа 
Бруто 

принос 
Отпад 

Нето 

принос 

С о р т и м е н т и 

F  класа L  класа I класа II класа 
Ост. 

техн. 
Свега тех. Простор. 

Бела врба 1.200,3 180,0 1.020,3     63,3 63,3     126,7 

Бела топола 217,5 32,6 184,9     18,0 18,0     35,9 

Топола I-214 12.050,4 1.807,6 10.242,8 1.786,1 1.786,1 1.795,2 1.795,2     7.162,7 

Вез 75,2 11,3 63,9               

Остали меки лишћари 10,0 1,5 8,5               

Пољски јасен 168,1 25,2 142,9 8,6 17,1 30,0 30,0     85,7 

Лужњак 14,1 2,1 12,0               

Цер 117,0 17,5 99,4               

Сребрна липа 457,1 68,6 388,5               

Остали тврди лишћари 1.116,7 167,5 949,2               

Китњак 421,0 63,2 357,9               

Црни бор 285,7 42,9 242,9               

Багрем 13.406,2 2.010,9 11.395,3       8,8   2.844,9 2.853,7 

Амерички јасен 174,1 26,1 148,0               

Кисело дрво 372,6 55,9 316,7               

Клен 176,9 26,5 150,3               

СВEГA 30.262,9 4.539,4 25.723,5 1.794,7 1.803,3 1.906,5 1.915,3   2.844,9 10.264,7 
 

Структура сечиве запремине служи за израчунавање укупних прихода, као и расхода приликом сече и израде 

дрвних сортимената. 
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10.2.2. Врста и обим планираних радова на гајењу и заштити шума 

Врста и обим радова приказан је у табели број 10.2.2.-1. 
 

Табела бр. 10.2.2.-1. – Врста и обим планираних радова (hа) 

Врста узгојног рада Свега 

Припрема за пошумљавање меких лишћара 52,32         

Вештачко пошумљавање тополом плитком садњом 52,32         

Обнова багрема вегетативним путем 0,52           

Попуњавање вештачки подигнутих плантажа 10,46         

Сеча избојака и уклањање корова машински 104,64       

Окопавање у плантажама топола 104,64       

Кресање грана 104,64       

Чишћење у младим природним састојинама 96,08        

Међуредна обрада тарупирањем 52,32         

Прореде у вештачки подигнутим шумама 16,53        

Прореде у изданачким шумама 1.491,73    

Прореде у високим шумама 0,77           

Укупно 2.086,97    

 

10.3. ФОРМИРAЊЕ ПРИХОДA 

10.3.1. Приход од продаје дрвета 

Табела бр. 10.3.1.-1. – Јединичне цене дрвних сортимената (дин/m
3
) 

Врсте дрвећа 

Јединичне цене (дин/m
3
) 

F L I   II III Ост.техн. 
Просторно 

дрво 

Бела врба     3963 3435     1500 

Бела топола     3963 3435     1500 

Топола I-214 8522 6675 4970 3906     1500 

Домаћи орах             3000 

Вез             3000 

Остали меки лишћари             1500 

Пољски јасен 20104 19333 14205 8522     3000 

Лужњак             3000 

Граб             3000 

Цер             3000 

Ситнолисна липа             1500 

Крупнолисна липа             1500 
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Врсте дрвећа 

Јединичне цене (дин/m
3
) 

F L I   II III Ост.техн. 
Просторно 

дрво 

Сребрна липа             1500 

Остали тврди лишћари             3000 

Китњак             3000 

Црни бор             1500 

Бели бор             1500 

Багрем       7136   4889 3000 

Амерички јасен             3000 

Гледичија             3000 

Кисело дрво             1200 

Клен             3000 

 

 

Табела бр. 10.3.1.-2. – Приход од продаје дрвних сортимената (дин) 

Врсте дрвећа 

Приход од продаје дрвета (динара) 
Укупни приход 

(динара) 

F L I      II III Обла грађа 
Просторно 

дрво 
за 10 год годишње 

Бела врба     250.974 217.536     1.340.433 1.808.943 180.894 

Бела топола     71.177 61.694     223.431 356.303 35.630 

Топола I-214 15.221.404 11.922.421 8.922.271 7.012.151     4.620.192 47.698.439 4.769.844 

Вез             191.735 191.735 19.173 

Остали меки лишћари             12.776 12.776 1.278 

Пољски јасен 172.354 331.487 426.233 255.710     171.462 1.357.246 135.725 

Лужњак             36.032 36.032 3.603 

Цер             298.325 298.325 29.832 

Сребрна липа             582.815 582.815 58.282 

Остали тврди лишћари             2.847.534 2.847.534 284.753 

Китњак             1.073.627 1.073.627 107.363 

Црни бор             364.280 364.280 36.428 

Багрем       62.506   13.908.825 25.624.740 39.596.071 3.959.607 

Амерички јасен             443.981 443.981 44.398 

Кисело дрво             380.001 380.001 38.000 

Клен             450.993 450.993 45.099 

Свега 15.393.758 12.253.909 9.670.655 7.609.597   13.908.825 38.662.354 97.499.098 9.749.910 

 

 Као што се види из претходне табеле, приход од продаје дрвета у наредном уређајном раздобљу планира се у 

износу од  97.499.098 динара, односно 9.749.910 динара годишње. 
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10.3.2. Укупан приход 

Укупан  приход за уређајно раздобље 2016-2025. године се планира у износу од 97.499.098 динара, односно 

9.749.910 динара годишње, а чине га само приходи од продаје дрвета. 

 

10.4.  ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДЊЕ 

Трошкове производње чине: трошкови производње дрвних сортимената, трошкови узгојних радова, трошкови 

заштите шума, трошкови наредног уређивања шума, средства за репродукцију шума и накнада за посечено дрво. 

Трошкови су израчунати на бази калкулација трошкова производње у првој години важења Програма. 

10.4.1. Трошкови производње дрвних сортимената 

Трошкови производње приказани су у табели број 10.4.-1. 

Табела бр. 10.4. -1. - Трошкови производње дрвних сортимената 

 
Техничко дрво Просторно дрво Укупно 10 год. Годишње 

m
3
 10.265 15.459 25.723 2.572 

din/m
3
 1.500 1.500 1.500 1.500 

дин 15.397.056 23.188.141 38.585.198 3.858.520 
 

 Као што се може видети из претходне табеле, трошкови производње дрвних сортимената се планирају у 

наредном уређајном раздобљу у износу од 38.585.198 динара, односно 3.858.520 динара годишње. 

10.4.2. Трошкови радова на гајењу шума 

   Код трошкова гајења шума коришћене су планске цене за радове у првој години важења Програма. Трошкови 

прореда као мера неге нису укључени у трошкове гајења шума, јер су садржани у трошковима сече и израде дрвних 

сортимената (дрвна запремина). Наведени трошкови за прореде исказани су по јединице површине и односе се на 

дознаку. 
 

Табела бр. 10.4.2.-1. - Трошкови гајења и заштите шума 

Врста узгојног рада ha дин/ha дин 

Припрема за пошумљавање меких лишћара 52,32 40.000 2.092.800 

Вештачко пошумљавање тополом плитком садњом 52,32 100.000 5.232.000 

Обнова багрема вегетативним путем 0,52 20.000 10.400 

Попуњавање вештачки подигнутих плантажа 10,46 100.000 1.046.000 

Сеча избојака и уклањање корова машински 104,64 20.000 2.092.800 

Окопавање у плантажама топола 104,64 10.000 1.046.400 

Кресање грана 104,64 20.000 2.092.800 

Чишћење у младим природним састојинама 96,08 20.000 1.921.600 

Прореде у вештачки подигнутим шумама 16,53 5.000 82.650 

Прореде у изданачким шумама 1.491,73 5.000 7.458.650 

Прореде у високим шумама 0,77 5.000 3.850 

Међуредна обрада тарупирањем 52,32 15.000 784.800 

Укупно 2.086,97   23.864.750 
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Као што се може видети из предходне табеле, планирани трошкови на гајењу шума у наредном уређајном 

раздобљу су 23.864.750 динара за просту репродукцијуза 10 година или 2.386.475 годишње. 

10.4.3. Трошкови заштите шума 

Трошкови заштите шума ће се вршити по потреби и то су трошкови заштите шума од инсеката, биљних болести 

и шумских пожара, а предвиђена средства за заштиту шума износе 2.900.000 динара за 10 година. 

10.4.4. Трошкови уређивања шума 

Трошкови уређивања шума на бази процене износе 6.000.000 динара. 

10.4.5. Накнада за коришћење дрвета 

Према Зaкoну o нaкнaдaмa зa кoришћeњe jaвних дoбaрa ("Сл. глaсник РС", бр. 95/2018 и 49/2019) обавезно је 

издвајање накнаде за коришћење дрвета у висини од 3% од врeднoсти дoзнaчeних дрвних сoртимeнaтa, што за 

планирани обим производње износи укупно 2.924.973 динара или 292.497 динара годишње. Ова средства се уплаћују 

на рачун Министарства за пољопривреду, шумарство и водопривреду. 

10.4.6. Укупни трошкови 

      Укупни трошкови приказани су у табели бр. 10.4.6.-1. 
 

Табела бр. 10.4.6.-1. – Укупни трошкови 

ПРОСТА РЕПРОДУКЦИЈА       

Трошкови производње сортимената     38.585.198 дин за 10 год., или 3.858.520 дин годишње 

Трошкови гајења шума     23.864.750 дин за 10 год., или 2.386.475 дин годишње 
Накнада за коришћење дрвета 3 % 2.924.973 дин за 10 год., или 292.497 дин годишње 
Заштита шума     2.900.000 дин за 10 год., или 290.000 дин годишње 
Уређивање шума     6.000.000 дин за 10 год., или 600.000 дин годишње 

Укупно трошкови     74.274.921 дин за 10 год., или 7.427.492 дин годишње 

 

10.5. БИЛАНС СРЕДСТАВА 

Укупни биланс средстава приказан је у табели 10.5.-1. 
 

Табела бр. 10.5.-1. – Биланс средстава 

  

За 10 година Годишње 

Проста репрод. Свега 

Укупан приход (дин) 97.499.098 9.749.910 

Укупни трошкови (дин) 74.274.921 7.427.492 

Добит (дин) 23.224.177 2.322.418 
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Укупно посматрано финансијски ефекат извршења планираних радова је позитиван и износи  23.224.177 динара 

за 10 година или 2.322.418 динара годишње. 

 

10.6.  ИЗВОРИ СРЕДСТАВА 

 Средства за обављање радова обезбеђују сопственици шуме из остварених прихода од продаје сортимената.  
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11. ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ У ГАЗДОВАЊУ ШУМАМА НА КРАЈУ 

УРЕЂАЈНОГ ПЕРИОДА  

 У оквиру овог поглавља предочиће се очекивани резултати на крају периода 2016-2025. године а у складу са 

стањем ових шума општим и посебним циљевима газдовања шумама, као и са мерама за постизање ових циљева. 

 

 На крају уређајног периода очекује се следеће: 

1. Побољшање функционалних и наменских захтева. У том смислу лоциране су посебне вредности  и у складу са 

циљевима газдовања на то се обратила посебна пажња у циљу даљег вредновања и коришћења. Општекорисна 

функција шума утиче на шире окружење, климу и због близине великих насеља туристичко-рекреативне 

функције; 

2. Унапређење стања састојина и њихова стабилизација по свим елементима (порекло и очуваност, смеса, врста 

дрвећа...) кроз планове газдовања шумама и смернице за остваривање  планова; 

3. Општа стабилизација здравственог стања састојина кроз спровођење мера заштите од штетног деловања 

биотичких и абиотичких чинилаца; 

4. У области коришћења шума, плански, рационално и усмерено коришћење свих потенцијала ових шума 

(коришћење шумских производа, дрвета, пчеларење итд.) и кроз коришћење презентација и популаризација  

природних вредности; 

5. Кроз биолошке и производне циљеве газдовања поправљање структуре дрвних сортимената. 

 

 Већина наведених, очекиваних ефеката газдовања у наредном уређајном раздобљу ће се остварити, док су неки 

ефекти таквог карактера да ће се продужити и у следећа уређајна раздобља.   

 Спровођењем наведених активности условило би боље стање састојина на овом шумском подручју, а самим тим 

би се добиле квалитетније и вредније шуме. У наредноим табелама приказаће се пројекција обрасле површине и дрвне 

запремине исказана по врстама дрвећа која се може очекивати након истека уређајног периода.   

 

Табела бр. 11.-1. – Пројекција обрасле површине 

  
Стање 

2016.г. 

Сече 

2016.-2025. 

Обнављање 

2016.-2025. 

Пошумљавање 

2016.-2025. 

Очекивано 

2026.г. 

Увећање 

(%) 

Обрасла површина 

(ha) 
2.130,29 52,84 52,84 0,00 2.130,29 0,0 

 
 

 

Табела бр. 11.-2. – Пројекција очекиване запремине по врстама дрвећа 

Врста дрвећа 

Садашње 

стање  

V (m
3
) 

Садашње 

стање  

iv (m
3
) 

Реални 

прираст (m3) 

2019-2025. 

Сече (m
3
) 

2019-2025. 

Очекивана V 

(m
3
) 2026.г. 

Ураштање 

младих 

састојина 

процена V 

(m
3
) 2026.г. 

Укупна 

очекивана V 

(m
3
) 2026.г. 

Увећање 

Бела врба 12.608 1.057 7.399 1.200 18.806 50 18.856 49,6 

Бела топола 14.910 469 3.286 218 17.978 50 18.028 20,9 
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Врста дрвећа 

Садашње 

стање  

V (m
3
) 

Садашње 

стање  

iv (m
3
) 

Реални 

прираст (m3) 

2019-2025. 

Сече (m
3
) 

2019-2025. 

Очекивана V 

(m
3
) 2026.г. 

Ураштање 

младих 

састојина 

процена V 

(m
3
) 2026.г. 

Укупна 

очекивана V 

(m
3
) 2026.г. 

Увећање 

Топола I-214 10.905 597 4.176 12.050 3.030 200 3.230 -70,4 

Домаћи орах 4.703 114 800 0 5.503   5.503 17,0 

Вез 2.479 108 759 75 3.164   3.164 27,6 

Остали меки лишћари 3.402 64 446 10 3.838   3.838 0,0 

Пољски јасен 1.265 32 223 168 1.321   1.321 4,4 

Лужњак 2.526 55 388 14 2.900   2.900 14,8 

Граб 1.135 20 139 0 1.275   1.275 12,3 

Цер 8.932 193 1.349 117 10.164   10.164 13,8 

Ситнолисна липа 49 1 10 0 59   59 19,8 

Крупнолисна липа 1.795 45 312 0 2.107   2.107 17,4 

Сребрна липа 13.276 280 1.958 457 14.776   14.776 11,3 

Остали тврди 

лишћари 
15.509 572 4.003 1.117 18.396 200 18.596 19,9 

Китњак 11.594 295 2.065 421 13.238   13.238 14,2 

Црни бор 1.871 85 598 286 2.183   2.183 16,7 

Бели бор 5.257 142 991 0 6.248   6.248 18,9 

Багрем 85.761 4.577 32.039 13.406 104.393 3.800 108.193 26,2 

Амерички јасен 1.490 59 415 174 1.731   1.731 16,2 

Гледичија 1.099 48 337 0 1.437   1.437 30,7 

Кисело дрво 3.038 136 952 373 3.618   3.618 19,1 

Клен 3.221 130 910 177 3.954   3.954 22,8 

Свега 206.825 9.079 63.555 30.263 240.117 4.300 244.417 18,2 

 

 Из наведене табеле, може се видети да ће у наредним 8 година доћи до повећања дрвне запремине са садашњих 

206.825 m
3
 на 244.417 m

3
, што изнои за 31,2% више. 
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12. НАЧИН ИЗРАДЕ ПРОГРАМА 

12.1.  ВРЕМЕ И НАЧИН ПРИКУПЉАЊА ТЕРЕНСКИХ ПОДАТАКА 

12.1.1. Геодетски радови 

За потребе израде овог Програма ажурирани су катастарски подаци, односно прибављен је нови списак 

власника парцела које се у катастарским оператима воде као шумско земљиште у свим катастарским општима подручја 

које Програм обухвата. Парцеле су идентификоване званичног портала Републичког геодетског завода geosrbija.rs, а 

потом пронађене на терену помоћу GPS уређаја. 

12.1.2. Таксациони радови 

 Запремина састојина одређена је делимичним и потпуним премером, на начин прилагођен захтевима 

информационог система коришћеног за обраду података. Код делимичног премера коришћене су примерне површине 

задовољавајуће величине. 

Премер је вршен у свим састојинама које су прешле таксациону границу од 5. Величина и број примерних 

површина у одсеку је варијабилан и зависи од  ситуације на терену, тако да интензитет премера задовољава услове 

тачности премера. Статистичка грешка при мерењу појединих одсека не прелази 10%. У оним случајевима где су 

састојине старије и хетерогене, толико да би интензитет премера који би задовољио тачност прелазио 30% од укупне 

површине конкретне састојине, вршено је тотално клупирање.  

Измерен је довољан број висина за све врсте и дебљинске степене одређеног одсека. 

Текући запремински прираст је обрачунат на бази локалних табела процента прираста. 

Квалитативна структура сечиве запремине утврђена је на бази искуства стеченог досадашњим радовима у 

сличним шумама. 

Теренски подаци су прикупљани током 2018. године.  

12.2.  ОБРАДА ПОДАТАКА 

Обрада прикупљених података је извршена рачунаром по програму који се користи за израду основа газдовања 

шумама. Тарифни низови су приложени у табеларном делу и њихова примена је обавезна у реализацији овог Програма. 

За све врсте дрвећа употребљавају се припадајуће тарифе, а за врсте које немају тарифе примењују се најприближније. 

 

12.3.       УЧЕСНИЦИ ИЗРАДЕ ПРОГРАМА 

Све радове (теренске и канцеларијске ) потребне за израду овог Програма су обавили дипломирани инжењери 

шумарства ангажовани од стране предузећа „Prowood – project“. У извршењу појединих фаза рада учествовали су: 

 

- припрема катастарских података, идентификовање парцела и припрема ГИС пројекта  

- Милош Бојанић 

- Дане Тепић 
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- издвајање одсека, премер пречника и висина, кодирање улазних листа 

- Милош Бојанић 

- Дане Тепић 

 

- обрада података на рачунару и логичка контрола података 

- Милош Бојанић 

 

            -   израда планова газдовања 

- Милош Бојанић 

 

- писање текстуалног дела  

- Милош Бојанић 
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13. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 Период важења овог Програма је 2016-2025 год. тј. 10 година, а по истеку овог рока израдиће се нов Програм.  

Радови планирани овим Програмом изводиће се на основу Годишњег плана газдовања приватним шумама. За време 

трајања уређајног раздобља врши се евиденција извршених радова на коришћењу и гајењу шума и то:   

 

- извршени радови на сечи шума, евидентираће се у одговарајућим колонама обрасца у прилозима ПЛАН 

СЕЧА ОБНАВЉАЊА И ПЛАН ПРОРЕДНИХ СЕЧА. 

- Извршени радови на гајењу шума у обрасцу ПЛАН ГАЈЕЊА ШУМА  

 

Ако се током спровођења Програма утврди да су битно измњене околности на којима се заснива Програм и 

планови, донеће се измене и допуне Програма. 

 

Саставни делови Програма су: 

 

1. Текстуални део 

2. Табеларни део 

- списак и стање по парцелама и катастарским општинама 

- исказ површина 

- опис станишта и састојина 

- табела о размери дебљинских разреда 

- табела о размеру добних разреда 

- план гајења шума 

- план сеча обнављања 

- план проредних сеча 

3. Прилози: 

- услови заштите природе  

- водни услови  

- тарифе 

- шумска хроника 

4. ГИС пројекат (база података повезана са графичком представом) 

 

 

 

Пројектант        Директор „Prowood – project“ 

         Милош Бојанић          Милош Бојанић 
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