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1. УВОД 
 

Појам одрживог развоја се најчешће доводи у везу са заштитом животне средине, 
планирањем друштвеног развоја, еколошким, економским и политичким питањима. 
Концепт одрживог развоја представља нову развојну парадигму, нову стратегију и 
филозофију друштвеног развоја. У том контексту, често се погрешно под појмом 
екологија подразумева само заштита животне средине. 

Екологија је наука која се бави проучавањем међусобних односа између живих 
бића и   спољашње средине, а заштита животне средине је само њен мали сегмент. 

Актуелности појма одрживог развоја нарочито доприносе изазови који долазе са 
угроженошћу животне средине. Економски раст није без ризика, јер ако привреда расте 
пребрзо, то може довести до исцрпљивања ресурса и загађености животне средине. 
Одрживост економског раста у условима исцрпљивања чистих природних ресурса је 
све компликованија. Неке од могућих опасности за животну средину су: исцрпљивање 
укупне залихе природних богатстава и утицај на глобално загревање, нагомилавање 
отпада и повећање загађености околине, пренасељеност, која доводи до 
недовољности земљишта и других природних ресурса;  

Бројне су активности државних и невладиних ораганизација широм света, као и у 
оквиру предузећа, да се кроз корпоративне стандарде друштвене одговорности реши 
проблем очувања животне средине. 

 

Иако не постоји јединствена и општеприхваћена дефиниција појма одрживог 
развоја, постоји сагласност о потреби увођења овог концепта и свест о разлозима 
његовог настанка. Једна од свеобухватних дефиниција одрживог развоја гласи: 
одрживи развој представља интегрални економски, технолошки, социјални и културни 
развој, усклађен са потребама заштите и унапређења животне средине, који омогућава 
садашњим и будућим генерацијама задовољење њихових потреба и побољшање 
квалитета живота. Слика 1. представља графички приказ одрживог развоја: 

 

Слика 1- Одрживи развој 

 
 

 

 

 

Појам „уређивање шума”, који се заснива на концепту одрживог развоја је 
комплексан, многозначан и развојан. Још од XVIII века дефиниција уређивања, чувања 
и одржавања шума подстиче на историјско размишљање и изражава једно 
напредовање. Израз одрживи развој (Sustainable development) заживео је после 
извештаја Brundtland комисије (Светске комисије за окружење и развој, на челу са Gro 
Harlem Brundtland) под називом „Наша заједничка будућност“, по коме одрживи развој 
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подразумева „развој који задовољава потребе садашњих, без угрожавања способности 
будућих генерација да подмире своје властите потребе“. У току последњих 150-200 
година брзе и суштинске промене економских, техничких, социјалних, политичких и 
културних услова, обележиле су и састав и структуру данашњих шумa. Tиме су оне, с 
једне стране, сведочанства историјских процеса, а са друге стране, развојне опције за 
данашње и будуће друштво. 

 

У односу на претходну констатацију, схватање принципа трајности, као основног 
принципа регулисаног газдовања шумама, доживео је током времена вишеструке 
преображаје- од почетне одрживости производње, приноса и прихода од дрвета, преко 
мултифункционалног коришћења шума, па све до одрживости екосистема у данашње 
време и њиховог доприноса квалитету животне средине. Овакво управљање је у 
целини мултифункционално- производња шума је примарни циљ, али постоје и други 
циљеви који се узимају у обзир, као што су заштита вода и земљишта, лов, прихват 
јавности. При том, овакво управљање проширује стање пошумљености (шумовитости) 
и највећи део добара и сервиса који иду уз то, и самим тим, држи се аксиома „имитирај 
природу и поштуј њено дело“. 

 

          Према међународно усвојеној дефиницији, одрживо (трајно) газдовање шумама 
„…подразумева управљање и коришћење шума и шумског земљишта на такав начин 
и у таквом степену, да се очува биодиверзитет, а продуктивност, обнављање, 
виталност и потенцијал шума да буду на нивоу којим би се задовољиле одговарајуће 
еколошке, економске и социјалне потребе и данашње и будућих генерација, како на 
локалном тако и на националном нивоу, а да се при том не угрозе и оштете неки 
други екосистеми” (Медаревић et al., 2008). 

Значај шума, богатство и разноврсност врста које су у њима садржане, најбоље 
осликава податак да оне садрже преко 50% светског биодиверзитета. При том није 
мањи ни допринос шума у хетерогености предела, формирању тла, контроли поплава, 
ерозије земљишта, задржавању и пречишћавању вода, производњи кисеоника, итд. 
Самим тим, последице које произилазе из пропадања или нестанка (дефорестације) 
шума су тако озбиљне да се на међународним скуповима очување и одрживо 
газдовање шумама третирају засебно. 

         Бројне одлике шуме имају за људско друштво трајан значај и због тога их 
називамо функцијама. У већини случајева још увек је најзначајнија производна 
функција везана за основни производ – дрво. Веома чест приступ објашњењу функција 
је антропоцентичан (људски). При том се постављају три главна питања: 

- Како човек користи шуму? 

- Које вредности човек признаје шуми? 

- Како те вредности уклопити у вредносни систем? 

Са класичног економског становишта материјалну производњу одликује: 
производ, али и услуга преведена на област шумарства. Основни производи шуме јесу 
дрво, семе, плодови… , али и нематеријане услуге се везују за користи од шуме, нпр. 
рекреативно дејство, заштитно дејство… 

Са економског становишта пошло се од главне претпоставке да је природно 
богатство значајан извор предмета рада, значајно средство економског развоја, тј. да 
утиче на брзину економског развоја. 

Најчешћи аспекти вредновања функција су: еколошки, економски, и политички. 

 

 

 

Еколошки аспект подразумева природом или радом створене вредности у 
шумским екосистемима као целини. Овај аспект не зависи од друштвених промена, у 
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основи је  природан и зато га зовемо еколошки. При том треба разликовати еколошке 
ефекте и еколошке трошкове. 

Еколошки ефекат подразумева израженост неког дејства и тиме изазване 
расходе. 

Еколошки трошкови подразумевају умањење неке од одлика шума у односу на   

функционални оптимум. 

Економски аспект је скоро искључиво везан за финансијске ефекте тј. упоредни 
биланс прихода и расхода и тиме реалну процену дејства. Овај аспект је чешћи у 
пракси газдовања шумама, а и лакше је сагледив у условима где је то могуће упоредно 
приказати. 

Политички аспект зависи од тренутне политичке ситуације, често је 
ирационалан и инсистира на тренутном дејству које је научно неосновано и крајње 
штетно по шуму. 

 

У нашим условима, од широког спектра дефинисаних функција, изражене су: 

 

- специфичне производне функције глобалног карактера (производња кисеоника, 
потрошња угљен-диоксида), 

 - производне функције (дрвета, лековитог биља, семена…),  

 - заштитне (заштита земљишта од еолске и водне ерозије, заштита вода, заштита од 
климатских екстрема, заштита саобраћајница…),  

 - социјалне функције (лечилишна, образовна, рекреативна, културна… функција). 

У последње време врло значајна функција глобалног карактера је везана за 
заштиту биодиверзитета, а тиме је значајна функција везана за стварање шумских 
резерви. 

 

          Анализирајући садашње стање шума у Србији (без Косова и Метохије), а у 

односу на први критеријум за поцену одрживости, могуће је закључити: 

 

– да је укупна површина шума у Србији 2 252 400 ha, односно садашња шумовитост 

је 29,1%, 

– да државне шуме заузимају 43,0%, а приватне шуме 57,0% од укупно обрасле 

површине, 

– да шуме високог порекла заузимају површину од 621 200 ha (27,6%), 

– да састојине изданачког порекла заузимају 1 456 400 ha (64,6%), 

– да плантаже (интензивни засади) заузимају 36 900 ha (1,7%), 

– да вештачки подигнуте састојине и културе заузимају 147 000 ha (6,1%). 

 

Нешто је повољније стање по пореклу у државним шумама у односу на шуме 

у приватном поседу: високе шуме у државном поседу заузимају 41,1% од укупно 
обрасле површине (Медаревић, 2006). 

На територији Пиротског округа, тачније на територији на којој газдује Шумско 
газдинство Пирот, укупна површина шума је процентуално нешто већа од државног 
просека, и износи 34%. Међутим, стање по пореклу и сортиментна структура нису 
задовољавајући, пре свега због великог учешћа шикара и шибљака (30%). Поред тога, 
учешће разређених састојина је 11,7%, а девастираних 8,4%. (Табела 1). 
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Табела 1- Стање шума по пореклу и очуваности 

(Извор: Општа основа газдовања шумама за Нишавско подручје, 2009) 

 
 

Поред свих ових података који упућују на незадовољавајуће стање у свим 

аспектима шумовитости, мора се напоменути да је учешће пребирних састојина букве, 

јеле и смрче у Нишавском подручју само 1,76%. У оквиру Газдинске јединице „Стара 

планина II- Топли До“, која се простире на 4771,23 ha, пребирне састојине заузимају 

само 209,58 ha, или 4,3% (Ш.Г. „Пирот“, Одсек за израду основа, 2012). Будући да су 

састојине тог типа, због трајног начина газдовања, најприближније концепту одрживог 

развоја, њихово очување, унапређење и повећање њиховог учешћа би знатно 

допринело побољшању стања шумских екосистема, како на нивоу Г.J. „Стара планина 

II- Топли До“, тако и на нивоу Нишавског подручја и целе државе. Пребирне састојине 

могу, уз правилан начин газдовања да постигну веома задовољавајућу запремину по 

хектару, од око 430 m³, што је знатно изнад просека у шумама Србије (160 m³/hа). 

Самим тим, пребирне састојине, и поред великог учешћа четинара, могу да апсробују 

велику количину угљен-диоксида, знатно већу од светског просека. Када на све ово 

додамо чињеницу да би због евентуалног нестајања пребирних састојина био угрожен 

биодиверзитет екосистема једног подручја, као и да је тржишна вредност четинара 

већа од тржишне вредости букве, лако је доћи до закључка да је њихово очување и 

унапређење императив шумарства.  
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1.1. Шумовитост и стање пребирних састојина букве, јеле и смрче у 

оквиру Газдинске јединице „Стара планина II- Топли До“ 
 

Данас је на територији ове газдинске јединице заступљено само 15,8% 

четинарских врста. Најзаступљенија је смрча са запремином од 606444,2 m³, или 9,1%  

у укупном шумском фонду газдинске јединице. Јела је следећа врста по заступљености 

сa 42362,7 m³, односнo 6,4% укупне запремине. Црни и бели бор имају знатно мањи 

удео у укупној запремини. Запремина црног бора износи 2157 m³, тј 0,3%, док је бели 

бор присутан са 60 m³, односно 0,04%. Детаљни подаци, како о учешћу појединих врста 

у укупном запреминском фонду, тако и о прирасту, илустровани су у следећој табели. 

 

 Табела 2- Стање састојина по врстама дрвећа 

(Извор: Основа газдовања шумама за Г.Ј. „Стара планина II- Топли До“, 2012) 

 
 

 

Према Видановић (1983) узрок малом учешћу четинара, како у Г.Ј. „Стара 

планина II- Топли До“, тако и на целој Старој планини, лежи у чињеници да су смрча и 

јела, у прошлости, а поготову у периоду до другог светског рата, безобзирно сечене 

као врло цењен грађевински материјал, нарочито у нижим и приступачним пределима.          

На рачун јеле и смрче ширила се буква, тако да се она данас налази на стаништима 

четинара, иако јој природни услови станишта мање одговарају.  

У периоду после другог светског рата, до 1956. године, због лоших извозних 

прилика искоришћавање је сведено на најмању могућу меру.   
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Вршене су сече у шумама које су у близини сеоских путева, док већи део шума 

унутар комплекса није био обухваћен сечом. Углавном су сечена стабла која је купац 

желео. Пошто су житељи села имали своје шуме из којих су се снабдевали огревом, а 

превоз огревног дрвета до Пирота је био нерентабилан, претежно је сечено квалитетно 

четинарско дрво, па су на приступачним местима вршене и претеране сече.  

 

Поред тога што за периоде у прошлости можемо да кажемо да сви радови на 

коришћењу шума нису извшени у потпуности, исто можемо рећи и за радове на гајењу 

шума. У периоду од 1967., па до 1976. године обим шумско-културних радова је 

реализован са 11,7%. Пошумљено је 11,3 ha смрчом и извршена конверзија на 13,9 ha.  

Постоје различите методе за повећање учешћа четинара у Г.Ј. „Стара планина II- 

Топли До“. Ту, пре свега, мислим на вештачко попуњавање састојина четинарима, као 

и на природно обнављање. Већина стручњака се залаже да се учешће четинара 

повећа природним путем обнављања, што је са економске тачке гледишта повољнији 

начин. Код овог начина обнављања, морамо путем  групимично-пребирног система 

газдовања, пре свега у пребирним шумама букве, јеле и смрче, где је етат одређен по 

контролном  методу, обезбедити повољне услове за осемењивање и развој поника 

четинара, као и повољне услове за развој већ одраслих стабала јеле и смрче. Да су 

пребирне састојине правилан избор за повећање четинарских врста указују њихове 

бројне предности: 

 

- Захваљујући трајном склопу, који се ствара и одржава пребирном сечом, услови за 

природно обнављање многих врста дрвећа, нарочито сциофилних, су веома 

повољни. 

 

- Подмладак у пребирној шуми је заштићен од директне инсолације, екстремно 

ниских температура, и хладних ветрова. 

 

- У пребирним шумама се за обнављање користе све семене године. 

 

- Пребирном сечом се омогућава нормално коришћење и оних шума које из било којих 

разлога морају стално да постоје. 

 

- Пребиран склоп, који се ствара и одржава пребирним сечама, најбоље штити 

земљиште од ерозионих појава. 

 

- У пребирним шумама, због степенастог склопа, штете од снега и ветра су 

сведене на најмању могућу меру. 

 

- Због велике разнодобности и степенастог склопа, пребирне шуме су естетски 

повољније од шума насталих чистим или оплодним сечама (Стојановић и Крстић, 

2008). 

           

Када говоримо о природном начину обнављања, битно је да знамо да се јела, и 

донекле  смрча, у мешовитим састојинама добро обнављају (има доста поника), што 

није случај са смрчом у чистим састојинама, где је приликом процеса обнављања 

потребна и вештачка интервенција. Важно је истаћи да пребирне састојине, уколико се 

њима газдује на прави начин, имају већи запремински прираст у односу на чисте 

састојине четинара или лишћара, као и већу запремину по хектару. 
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1.2. Карактеристике пребирних састојина 
 

Под пребирном шумом се подразумева таква шума код које се на релативно 

малој површини налазе стабла врло различите старости, пречника и висина. Ова 

стабла су у шуми неправилно размештена, и налазе се или једна поред других, или 

једна изнад других, што има за последицу стварање како хоризонталне, тако и 

вертикалне изграђености шуме- тј. стварање степенастог- пребирног склопа, по коме је 

овај газдински облик и добио име. Број стабала у појединим старосним групама није 

исти. Најмањи број стабала у пребирној шуми се налази у најјачем дебљинском 

степену. Идући од најјачег ка најтањем, однос броја стабала између два суседна 

дебљинска степена се постепено повећава. 
 

- Стадијум вегетирања стабала у пребирној шуми  

            

             Услед нарочите изградње пребирне шуме, коју карактерише зелена лисната 

маса на целом вертикалном профилу састојина овог структурног облика, у њој постоје 

специфични услови за развој појединих стабала, који се мењају током времена. Прва 

појава коју примећујемо на пањевима стабала из пребирне шуме јесте велики број 

сасвим уских годова нагомиланих око средине пресека, који затим, постепено, или 

мање-више нагло, прелазе у зону ширих годова. Еколошки, стабла се налазе у 

латентном стању чекања или животарења, што се види из бројних уских годова. 

Потраје ли то стање предуго, стабло може да изгуби унутрашњу способност за 

нормалан развитак. Стабла јеле могу да у латентном стању проведу и преко триста 

година.  

Већина стручњака у области шумарства се слаже да је стадијум вегетирања као 

специфична, и понекад врло корисна појава, везана искључиво за јелу. Способност 

јеле да после 30, 50, 70 и више година „дигне главу“ и настави раст, значајна је 

чињеница о којој треба посебно водити рачуна у састојинама стаблимично-пребирне 

структуре. Постојаност оваквих стабала у састојини најчешће је сигурна резерва у 

обнови инвентара у времену и по извршеној сечи (зрелих и јаких стабала). Постојање 

стадијума вегетирања и истовремено способност да трпи засену, једна је од чињеница 

због које се пребирни систем газдовања и условљава присуством јеле. 

 

- Време прелаза 

      

Током развитка свако стабло стари и дебља. Међутим, та два процеса у 

пребирној шуми не иду праволинијски и упоредо. Старење је функција времена, док је 

дебљање пречника функција исхране и асимилације, као и самог поступка са шумом. 

Током времена, из периода у период, на основу инвентуре стабала у пребирној шуми, 

може се закључити да су једна први пут мерена, а да су друга била у тањим степенима 

и прешла у јаче, односно да се мења број стабала у појединим степенима. За 

прелажење, односно прорашћивање једног стабла из једног дебљинског степена у 

следећи јачи потребно је извесно време, карактеристично за поједина стабла, а 

зависно од врсте дрвећа, типа шуме, положаја у простору и захвата у састојину. То је 

време прелаза. 

Време прелаза указује на сложене међуодносе стабала у пребирној шуми, 

промене пребирне структуре током времена и на динамику тих промена. Од трајања 
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времена прелаза зависи и могућност очувања пребирне структуре као трајне планске 

категорије. 

Постоје две врсте времена прелаза: 

- индивидуално време прелаза, које се односи на једно стабло и  

- просечно време прелаза, које се односи на сва стабла једног дебљинског степена, 

разреда, а понекад и читаве састојине. 

Индивидуално време прелаза подразумева број година потребан да прсни 

пречник ма ког стабла прорасте ширину дебљинског степена или разреда, и пређе у 

следећи јачи, или број година потребан да прсни пречник ојача за ширину дебљинског 

степена. 

Време прелаза читавих степена или разреда је један од важних показатеља и 

основа уређивања пребирне шуме. Од тога шта се подразумева под тим временом 

зависе његова оцена и коришћење. Аналогно дефиницији индивидуалног времена 

прелаза, просечно време прелаза подразумева: 

- просечан број година потребан да сва стабла одређеног дебљинског степена или 

разреда прорасту читаву ширину и пређу у виши степен, 

- просечан број година потребан да пречник средњег стабла одређеног дебљинског 

степена или разреда ојача за читаву ширину степена. 

Према резултатима ранијих, а и садашњих истраживања, уочена је једна 

законитост која указује на појаву постепеног скраћивања времена прелаза идући од 

тањих ка дебљим степенима, а потом се знатније не мења.  

Ова законитост је разумљива ако се има у виду просторни положај стабала у 

састојини, односно временом и растом посебно по висини све повољнији положај 

стабала у састојини. Појава да се у најјачим дебљинским степенима поново повећава 

време прелаза јесте индикација да се са стаблима већих димензија нешто дешава у 

негативном смислу те речи- најчешће им опада виталност и производна моћ услед 

старења, те и ово може бити један од показатеља при утврђивању зрелости за сечу. 

Разлог увећању времана прелаза могу бити и периодичне климатски лоше 

године, када се услед наглих промена климе стабла нађу у шоку, чији су ефекти 

умањен прираст и умањена производност. 

             Постоје две групе метода за одређивање времана прелаза- директни и 

индиректни. 

      Директни методи одређивања времена прелаза заснивају се на: 

      - бушењу дубећих стабала на прсној висини и 

      - анализи оборених стабала. 

Бушењем дубећих стабала на прсној висини директно се утврђује време прелаза. 

Преслеровим сврдлом се избуши стабло до 1/2 ширине дебљинског степена (2,5 cm). 

Бројањем година на тој дужини извртка долази се до индивидуалног времена прелаза 

конкретног стабла. 

Индиректни методи се заснивају на упоређењу броја стабала два узастопна 

инвентарисања. 

 

Потребе познавања и корисности времена прелаза су следеће: 

- помоћу времена прелаза упознајемо скривене процесе обнове и покрета инвентара у 

пребирној шуми- прорашћивање из степена у степен, 

- скраћивање времена прелаза указује на побољшање производности, а у обрнутом 

случају на погоршање, 

- трајно смањење времана прелаза, посебно у тањим степенима, може имати за 

последицу угроженост пребирне структуре, 



   9 
 

- време прелаза је начин за одређивање броја ураслих стабала у главну састојину, 

- време прелаза је основ за одређивање текућег запреминског прираста, 

- време прелаза је корисно помоћно средство при конструкцији уравнотеженог броја 

стабала пребирне састојине, 

- помоћу времена прелаза могу се конструисати теоријске нормале пребирне 

састојине, 

- време прелаза је важан и незаменљив чинилац при одређивању приноса пребирне 

састојине. 

 

- Време задржавања 

            

Време задржавања је број година потребан да стабло порасте од доње до горње 

границе степена. Оно одговара индивидуалном времену прелаза само у случају када 

се конкретно стабло налази на доњој граници степена. 

Време задржавања може се одредити: 

1) бушењем стабала, 

2) аритметичком средином времена прелаза два суседна стабла, 

3) методима француских аутора. 

Код нас се најчешће одређује методом бушења стабала. Да би се одредило 

време задржавања степена средине d треба бушити стабло између d и d+5 cm. То је, у 

ствари време прелаза степена средине d-2,5 cm и оно се може очитати са графикона 

времена прелаза за степен средине d-2,5 cm. 

Изучавање времена задржавања доприноси расветљењу временских појмова у 

односу на пребирну шуму, њен развој и сложене продукционе односе. 

 

- Релативна старост 

             

Под потпуном или тоталном релативном старошћу подразумава се просечан број 

година потребан да стабло порасте од таксационе границе до горње границе 

посматраног степена или оног где се налази пречник сечиве зрелости. То је збир 

времена задржавања или времена прелаза. Релативне старости су рачунске величине. 

Рачунањем релативне старости може се оријентационо одредити број година потребан 

да се, полазећи од таксационе границе, достигну одређени пречник и висина или само 

пречник у одређеним одсецима времена. 

 

- Опходњица                                                                                                                          

 

Опходњица је врло значајан елемент времена при уређивању пребирне шуме. 

Њеним познавањем и утврђивањем могуће је реално планирати и организовати 

газдовање примерно општим састојинским приликама у шумама пребирног карактера. 

Опходњица подразумева плански, унапред одређен број година између два 

узастопна пребирања исте пребирне састојине. Такву опходњицу називамо 

индивидуалном. 

Опходњица се односи на пребирне шуме и на уређено пребирно газдовање. Код 

трајног пребирног газдовања као уређајног циља, све састојине трајне пребирне 

структуре се повезују у целине, различите уређајне јединице (газдинске класе, 

уређајне разреде, наменске целине и др.). У том случају опходњица се може односити 

и на овакве целине, при чему она подразумева унапред утврђен просечан број година 
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потребан да планирана сеча пређе површину планске јединице на коју се односи. То је 

општа опходњица. 

Индивидуална и општа опходњица не морају да трају једнако. Индивидуална 

опходњица може бити условљена тренутно затеченим састојинским стањем, 

газдинским потребама, организацијом газдовања и др. У том случају говоримо о 

еластичним индивидуалним опходњицама. 

Код контролног метода, опходњица се увек односи на пребирну састојину. 

Према искуству стручњака који су радили на газдовању шума, опходњица може 

бити слободна и везана. 

Слободна опходњица- Њено трајање се одређује слободном оценом, а и на 

основу састојинских односа, шумскопривредних прилика и планских потреба. 

       При оцени реалног трајања опходњице мора се имати у виду: 

- да чести (свакогодишњи) уласци у састојине значе сразмерно слабији или умерен 

интензитет захвата и, у случају да је стање блиско нормалном, принос је једнак или 

близак годишњем текућем запреминском прирасту. Умерен захват у састојину нема 

негативније последице по склоп и обраст, а тиме и по биолошку стабилност састојина, 

- да чести уласци у састојину, значе њено константно држање у оперативно лабилном 

стању, што је неповољно с аспекта њених природних карактеристика, мира и спокоја 

амбијента; због тога што је шуми неопходан миран период за одмор и опоравак од 

„стреса захвата“, 

- да чести захвати значе сразмерно увећане трошкове коришћења код појединих 

ефеката коришћења, јер се иста површина третира више пута у циљу реализације 

планираног приноса, 

- да јачи захвати угрожавају састојинску стабилност, 

- да је код већих приноса лакше организовати коришћење по свим фазама садржаним 

на линији сеча-извоз и даље. 

 

У условима различитог полифункционалног коришћења индивидуална 

опходњица може се флексибилније посматрати јер је евентуално коришћење у 

функцији постизања оптимума. Трајање опходњице даље зависи од интензивности 

газдовања; интензинијем газдовању одговара краћа опходњица, а екстензивнијим 

условима дужа. 

Опходњице могу бити: 

- кратке (до 10 година), 

- средње дуге (10-20 година), 

- дугачке (више од 20 година). 

Применом Гочке варијанте контролног метода у газдовању пребирним шумама у 

Србији, усвојена је опходњица од десет година. 

Везана опходњица- Овакве опходњице везујемо за трајање времена прелаза. 

Приликом сваког пребирања, у првом реду се користе стабла за сечу; због тога до 

поновне сече треба да прође онолико година колико је потребно да се поново 

успостави ранији број зрелих стабала. Опходњица је, дакле, једнака времену прелаза 

из претпоследњег у последњи дебљински степен (у ком се налази пречник сечиве 

зрелости). 

У целини гледано, везане опходњице су корисне као средство за коришћење у 

појединачним специфичним условима. 

За укупне газдинске прилике погоднија је слободна опходњица, јер се при њеном 

утврђивању усаглашавају састојинско стање, узгојни моменти и потребе коришћења, 

организациони проблеми и др. 
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Опходњица је важан чинилац и један од основа уређивања пребирне шуме. 

Помоћу ње се регулише време повратка сече на исто место, па од њеног трајања, а у 

вези са интензитетом захвата, зависи структура пребирне састојине коју треба 

постићи. 

 

- Урастање у главну састојину 

 

Инвентуром шума се, по правилу, обухватају само стабла изнад таксационе 

границе. Тања стабла, испод таксационе границе, иако су саставни део састојинске 

структуре, због ове нормативне опредељености не обухватају се премером и не 

учествују у приказу стања, оцени и анализи конкретних састојинских прилика. 

Међутим, известан део тих стабала током планског периода прерашћује 

таксациону границу, па их следеће уређивање региструје. 

Спољашње урастање је везано за високе једнодобне састојине, тако да ће овде 

бити речи о унутрашњем урастању. 

Унутрашње урастање јавља се као стална појава трајно пребирне састојине. 

Уочљиво је јер га сигнализује промена броја стабала од премера до премера. 

Урастање стабала је прогресивна појава која упућује на повољне састојинске прилике. 

Несметано унутрашње урастање је неопходна претпоставка очувања трајно пребирне 

структуре. 

Појава, по основним ефектима блиска урастању, јесте прорашћивање. Оно 

подразумева промену инвентара током времена из степена у степен. 

Урастање танких стабала је значајна појава у животу пребирне шуме. На 

довољном и редовном урастању заснива се читава концепција трајног пребирног 

газдовања. Број ураслих стабала је важан индикатор за оцену равнотеже обнове и 

коришћења. У циљу реалне оцене важно је одвојити прираст почетног материјала од 

прираста ураслих стабала. 

Успорено урастање стабала, и у неким случајевима престанак урастања, знаци су 

погоршања услова за подмлађивање и урастање, а понекад и укупно нарушене 

биоеколошке стабилности састојина.    

 

- Зрелост стабала за сечу у пребирној шуми  

 

Аналогно утврђивању састојинске зрелости за сечу у једнодобним шумама, у 

пребирним шумама питање најповољније сечиве зрелости је савремени проблем 

интензивног и напредног шумског газдовања. Према уобичајном схватању, зрелост 

стабала за сечу у пребирној шуми одређена је прсним пречником. Стабло је зрело за 

сечу када је својим димензијама достигло или премашило одређени прсни пречник. 

Са биолошког становишта, ради очувања трајно пребирне структуре пречник 

сечиве зрелости се не сме схватити уско. Наиме, прсни пречник стабала зрелих за 

сечу се одређује на следећи начин: 

- „према горе, тј. према стаблима јачих категорија“; поједина стабла у пребирној шуми 

и кад достигну пречник сечиве зрелости, остављају се у састојини ради остваривања 

вредносног прираста, очувања повољног степена склопа, пребирне структуре и 

обраслости, регулисања ритма природног подмлађивања, урастања и др., 

- у условима посебно заштићених објеката природе, а и у осталим комплексима шума, 

стабла јаких димензија се, према међународним критеријумима, издвајају и чувају као 

споменици природе, 
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- „према доле, тј. према тањим стаблима“, од којих се нека стабла уклањају из 

различитих разлога- лошег здравственог стања, поправке смесе, поправке неправилне 

пребирне структуре, ослобађање поника и подмлатка и др. 

Иако основни контролни метод не оперише са пречником сечиве зрелости, 

велики број научника у области шумарства се ближе бави утврђивањем пречника 

сечиве зрелости. 

Према Милетићу, чији је метод одређивања пречника сечиве зрелости коришћен 

код одређивања етата пребирних састојина букве, јеле и смрче на територији Г.J. 

„Стара планина II- Топли До“, пречник сечиве зрелости је значајан елемент узгојног и 

економског планирања при уређивању пребирне шуме јер се њиме: 

- боље конкретизују плански циљеви газдовања, који тако постају јаснији и очигледнији, 

- омогућује конструкција уравнотежених стања, при чему се полази од одређеног 

прсног пречника као почетног, што је уједно и пречник зрелости за сечу, 

- долази до корисних сазнања о утицају пречника сечиве зрелости на главне елементе 

структуре пребирне састојине и састав њеног приноса, 

- пречник сечиве зрелости је битан елемент узгоја и економског планирања прилика 

пребирне шуме и због тога што се њиме могу одредити границе до којих се у конкретној 

пребирној састојини могу подржавати стабла да би састојина као целина у одређеним 

структурним условима давала максималну производњу дрвне масе. 

Распон у коме се могу кретати пречници зрелих стабала за сечу веома је широк. 

Према досадашњем искуству, он за наше основне врсте дрвећа у пребирним шумама 

износи: 

- за јелу од 35 до 80 cm, 

- за смрчу од 30 до 70 cm, 

- за букву од 35 до 60 cm. 

Пречник сечиве зрелости на нивоу газдинске класе зависи од типа шуме, 

састојинских прилика, основне намене и у њој дефинисаних посебних циљева 

газдовања (Медаревић, 2006). 

 

 

                                      2. Циљ и предмет рада 
 

Циљ овог рада је едукација и подизање свести будућих шумарских инжењера о 

еколошко-економским способностима пребирних састојина букве, јеле и смрче, као и 

обезбеђивање информација инжењерима који одрживо газдују на површинама где има 

пребирних састојина, и раде на изради квалитетних дрвних сортимената кроз трајни 

начин газдовања. Кроз овај рад желим обезбедити додатне информације о 

квалитетима пребирних састојина, који су стављени у други план, што говори и њихов 

проценат и стање у коме се налазе, као и недовољна отвореност путевима и 

тракторским влакама. Кроз калкулацију вредности дрвних сортимената, као и 

комплетну калкулацију вредности станишта ових састојина, са својим абиотичким и 

биотичким компонентама, овај рад ће дати додатне информације шумарским 

инжењерима који раде на изградњи шумскo-камионских путева и тракторских влака да 

је улагање у шумске саобраћајнице и те како исплативо. Ту тврдњу не оспорава чак ни 

чињеница да се пребирне састојине налазе на надморским висинама од око 1400 m, на 

стрмом нагибу. Самим тим, што је нагиб стрмији, то је потребна и већа стручност 

инжењера који ради на пројектовању мреже путева, као и стручност руковаоца машина 

и техничка опремљеност машинама самог предузећа које газдује шумама. Неоспорно 

је да цео овај процес изградње мреже путева изискује и веће трошкове, имајући у виду 
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већу захтевност у односу на изградњу путева у, на пример, равничарским шумама 

Војводине. Све те инфорамације биће обезбеђене кроз изучавање особина и 

комплетног процеса одрживог начина газдовања у пребирним састојинама букве, јеле 

и смрче на територији Г.Ј. „Стара планина II- Топли До“, имајући у виду да се резултати 

изучавања на тим састојинама могу применити на свим стаништима пребирних 

састојина тог типа на територији Србије. 

                                                                                   

2.1. Детаљни циљеви  
 

Сврха детаљних циљева је упознавање са уредбама и стандардима, као и са 

рангирањем и поделом циљева газдовања шумама  који се односе на газдовање 

целим шумским подручјем Г.Ј. „Стара планина II- Топли До“, па самим тим и на 

пребирне састојине букве, јеле и смрче. Поред тога, циљеви обухватају и упознавање 

са жељеним резултатима које тежимо постићи у пребирним састојинама.  

Израз циљ газдовања обухвата укупност и рангирање свих захтева које шумско 

газдинство треба да испуни у будућности за власнике и за шумску заједницу. 

Специфичности шумске привреде условљавају и истичу правилно планирање свих 

циљева у један од посебно важних задатака уређивања шума. Циљеви у шумској 

привреди нису апсолутни и непроменљиви. Они у првом реду зависе од економских, а 

понекад и од других потреба, а условљени су природним чиниоцима (стаништем и 

састојинским приликама), начином и током досадашњег газдовања, законским 

прописима, сопственичким односима и др. Поред тога, просторни циљеви се могу и 

мењати. Један циљ може да буде оквир и смерница за планирање, свесно постављена 

норма која изражава оно што би требало да се постигне. Циљ се такође може разумети 

као задатак који се мора испунити или као критеријум за оцењивање алтернативних 

акција. Планирање циљева шумског газдовања редовно се обавља унутар планова 

газдовања шумама. Основ тог планирања је информациони основ стања шума 

(одељења, одсека, газдинске класе, газдинске јединице) у време уређивања, па су 

количина и унутрашњи састав запремине, као и текући запремински прираст, полазне 

тачке за планирање производње. Приликом уређивања шума редовно се планирају 

шумско-узгојни циљеви и циљеви економске природе, и мере за њихово остваривање. 

У односу на временске периоде, у оквиру којих се желе постићи одређени 

циљеви, могу се разликовати непосредни, даљи и удаљени циљеви газдовања. 

У досадашњем периоду приоритет је имала производна функција шуме, те су и 

општи циљеви газдовања били везани за њу кроз: 

- трајну и максималну производњу дрвета најбољег квалитета, 

- очување производног потенцијала станишта, 

- задовољење корисних функција. 

У оквиру економских схватања има више критеријума дефинисања производње и 

производа. Према општој класификацији, материјалну и нематеријалну производњу 

карактеришу роба и услуге, те и у том смислу треба и у оквиру шумске производње 

одвојити материјалне продукте- дрво и остале производе из шуме и у шуми, од 

нематеријалних услуга- користи од шуме и из шуме, као што су заштита од буке и 

загађења, филтрација ваздуха, здравствена улога, рекреативна вредност и др.             

Основни принципи од којих се и данас полази приликом одређивања циљева 

газдовања јесу трајност и рационалност.  

Рационално коришћење свих потенцијала шуме подразумева њихово планско 

обухватање, утврђивање приоритета међу њима и, у складу с тим, одређивање 
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циљева газдовања шумама. При томе је врло важно одредити еколошки и економски 

ефекат остваривања конкретног циља. 

Приликом реализације циљева, очекивани ефекти су следећи: 

- одржавање и побољшање квалитета замљишта, 

- осигурање стабилног састава шуме, 

- одржавање заштитног дејства шуме на климу, воду и земљиште, 

- подизање продукције дрвета, 

- обезбеђивање животног простора за различите биљне и животињске врсте, 

- обезбеђивање заштитног дејства шуме од штетних материја и буке, 

- рекреативно дејство шуме, 

- одржавање разнодобне слике предела, 

- осигурање шумско-узгојне покретљивости, 

- осигурање и побољшање земљишне имовине, 

- чист приход, 

- стварање и оджавање радних места, 

          Да би се обезбедила што потпунија могућност вишенаменског коришћења шума 

и шумских подручја, неопходно је систематизовати и законом установити постојаност 

циљева газдовања шумама у појединостима, при чему се они могу приказати у два 

нивоа: 

            I ниво, општи циљеви- производни, заштитни и социјални, 

            II ниво, посебни циљеви- рашчлањење на познате учинке у смислу коришћења 

сваке претходне категорије. 

Овако дефинисани општи циљеви газдовања шумама покривају један заједнички, 

општи циљ, који је садржан у потреби обезбеђења рационалног коришћења природних 

ресурса, унапређења услова живота, унапређење услова радне и животне средине, 

заштите од елементарних непогода, заштите генетског фонда и стварање природних 

услова за што потпунију заштиту интегритета планете Земље,чиме би се осигурао 

допринос побољшању и развоју животних и привредних прилика. 

 

- Производни циљеви 

            

Обухватање општих циљева газдовања с три наведене категорије може се 

сматрати широким и уопштеним. Међутим, овако постављени они омогућују 

еластичност у опредељењима у оквиру посебних циљева газдовања шумама. 

Узимајући у обзир стање шума Републике Србије и досад истакнуте друштвене 

потребе, а у оквирима дефинисаних општих циљева, могу се сагледати и посебни 

циљеви, а они су у оквиру производног циља следећи: 

- производња техничког дрвета, 

- производња  целулозног дрвета, 

- комбинована производња (у оквиру претходна два циља), 

- остала производња, условно схваћена наменска производња неких специфичних 

производа; на пример, дршке за кишибране од питомог кестена, прут од крте врбе итд., 

- производња шумског семена, 

- производња смоле, коре, лике и сл., 

- производња угља (ћумура). 

 У оквиру наведених категорија, шума се јавља у сложеном односу производње 

фабрике и производа. Шума се у производном смислу, као најсложенији екосистем 
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јавља и као станишно окриље многим представницима флоре и фауне, те се у том 

смислу могу дефинисати следећи производни циљеви: 

- производња шумског воћа, 

- производња лековитог биља, 

- производња осталих врста фауне која насељава шуме и шумска подручја (пужеви, 

рибе, жабе, корњаче итд.), 

- производња јестивих производа (гљиве, шумски плодови и др.), посебно биљака и 

њихових делова који се користе за повећање виталности организма, 

- производња сировина за козметику и др, 

- производња и узгој ситне дивљачи. 

Неки се од наведених циљева могу планирати, са посебном сигурношћу, а неки 

не могу због сложених односа у еколошком смислу на релацији живота средина-флора-

фауна, равнотеже међу њима и еколошког капацитета с којим се мора рачунати. При 

том је јасно да се тренутно расположивим мерама и радовима неке негативне појаве и 

ризици могу у извесном смислу ублажити или елиминисати. 

Тренутно излаз треба тражити у интензивирању производње на мањим 

површинама, уз истовремено усклађивање с осталим приоритетним наменама шумског 

комплекса. 

 

- Заштитни циљеви 

           

У оквиру заштитних еколошких циљева постоји неколико специфичних, посебних 

циљева, међу којима је најзначајнији заштита геофонда и биодиверзитета.  

Богатство наше земље великим бројем врста дрвећа и њихових варијатета од 

леденог доба па до данашњих дана, а с друге стране њихова угроженост неразумним 

коришћењем, условљава потребу посебне заштите геофонда као природне вредности. 

То пре свега подразумева заштиту наших главних врста лишћара- свих врста храстова 

(посебно лужњака и китњака), затим букве, јавора, јасена и бреста, меких лишћара, 

шумских воћкарица и четинара- јеле, смрче, белог и црног бора. 

Свеобухватно решење траже шумски комплекси који су због своје природне 

вредности и реткости Законом о заштити природе проглашени за резервате и 

националне паркове, као и друге врсте заштићених објеката, где спадају и састојине 

букве, јеле и смрче, о којима је реч. 

Међутим, треба имати у виду да се и овим објектима газдује на основу планова 

газдовања шумама. У складу са унапред зацртаним третманом, у заштићеним 

објектима природе (националним парковима, регионалним природним парковима, 

резерватима природе, и споменицима природе) приоритетан циљ јесте: заштита, 

очување и унапређење њихове стабилности, уз истовремено истицање неког од 

набројених циљева, у зависности од конкретне ситуације, али увек у функцији 

наведеног приоритетног циља. 

Посебан проблем везан за заштићене објекте у досадашњем периоду био је 

везан за спољне границе, при чему су оне вучене ивицом очуваног дела природе, 

често не водећи рачуна о природној целини и тако утврђеним границама. 

Стихијске појаве и утицаји (с негативним ефектима), као и специфични услови 

газдовања шумама, који изискују радикалне захвате, истичу циљ усмерен на: 

- противерозиону заштиту од водне ерозије, 

- противерозиону заштиту од еолске ерозије. 

Ерозија је природни геолошки феномен који настаје померањем или ношењем 

честица тла водом или ветром. Међутим неке људске активности могу драстично да 
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повећају ефекте ерозије. Водна ерозија је карактеристична за брдско-планинско 

подручје и она има већи значај за овај рад. 

 

- Социјални циљеви 

        

У оквиру социјалног циља газдовања шумама данас, посебно место код нас и у 

свету, заузимају тзв. рекреативне шуме. За рекреативно коришћење шума потребни су 

трајна нега и повећање инфраструктурне опремљености шуме за рекреацију, не 

угрожавајући при том стабилност екосистема у коме је шума основна компонента. 

Рекреативне шуме обухватају неколико функционалних типова, у зависности од врсте 

рекреативне активности, садржаја комплекса спољне изграђености, величине и сл. То 

су пре свега паркови, дрвореди, ливаде, излетишта, парк-шуме, паркови природе, где 

припадају и пребирне састојине о којима је реч, паркови дивљачи, купалишта у 

шумским целинама, шуме у оквиру лечилишних објеката и сл. 

Рекреација подразумева било који облик физичке или психичке ревитализације 

провођењем слободног времена у природи. Шумска рекреација укључује уживање у 

шуми и природним знаменитостима. 

У посебну групу циљева, који су по својој суштини подједнако заступљени у све 

три категорије општих циљева, али нигде посебно индиковани, може се сврстати 

обезбеђивање и неугрожавање војностратешког значаја шума. 

Војностратешки значај имају шуме брдско-планинског подручја, какве су и 

пребирне састојине букве, јеле и смрче у оквиру Г.Ј.“Стара планина II- Топли До“. 

Такве шуме су кроз историју биле просторна окосница одбране, непробојни бедем за 

агресора, стално слободна територија и ослонац за све офанзивне акције у 

евентуалном рату. Развој брдско-планског подручја подразумева: 

- заштиту шума од непланске експлоатације и деградације, 

- заштиту пашњака и вода. 

 

У оквиру свих категорија шума могу се установити површине на којима би се 

одвијао научноистраживачки рад у циљу: праћења развоја шумских екосистема, 

позитивне и негативне сукцесије у њима, праћења и анализе структурних 

карактеристика шума, утврђивања оптималног стања у вези са карактеристикама врста 

дрвећа, циља газдовања, услова станишта и др. 

Посебан циљ газдовања, који је у великој мери обезбеђење свих осталих 

набројаних циљева, јесте стварање шумских резерви у смислу обезбеђивања веће 

сигурности у газдовању шумама, како би се спречили негативни ефекти у случају 

енормно нараслих потреба, природних катастрофа итд. 

Потреба стварања шумских резерви има глобални значај и све је израженија с 

обзиром на стално увећање друштвених потреба у односу на шуме. 

Стварање шумских резерви има посебно оправдање ако се узму у обзир 

ограничавајући фактори поузданом газдовању шумама ( сушење, шумски пожари, 

циклони и др.). 

Пратећи, али подједнако важни циљеви, јесу очување и унапређење: стања 

станишта на ком се шуме налазе, затеченог стања шума, под условом да су у 

довољној мери очуване; у супротном, истиче се само потреба унапређења стања. 

Набројани циљеви газдовања шумама на идентичан начин се морају унети у 

Закон о шумама, чиме би постали обавезни у плановима газдовања шумама. 

          Газдовање свим шумским ресурсима, па и овим пребирним састојинама се врши 

према усвојеним стандардима сертификације, према захтевима FSC standarda (Forest 
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Stewardship Council). Увођење, оджавање и усавршавање стандарда за газдовање 

шумским ресурсима подразумева да се газдује на начин који је  

- еколошки прихватљив, 

- социјално праведан, 

- економски исплатив. 

         Приликом газдовања овим састојинама морамо се усресредити на очување 

изузетно велике разноврсности биљног и животињског света. Цела Г.Ј. „Стара планина 

II- Топли До“ се налази у парку природе „Стара планина“, а самим тим и пребирне 

састојине букве јеле и смрче са површином од 209,58 ha, што додатно компликује цео 

концепт газдовања.  

 

Што се тиче парка природе „Стара планина“, 2009. године је донета Уредба о 

заштити парка природе „Стара планина“ („Сл. Гласник РС“ бр. 23/2009). Редовне 

пословне активности донесене су чланом 110, Закона о заштити природе („СЛ. гласник 

РС“ бр. 36/09 и 88/10), као и Правилником о унутрашњем раду и чуварској служби („СЛ. 

Гласник РС“ бр. 27/11), а односе се на чување и надзор парка природе „Стара 

планина“, односно спровођење мера заштите, очувања, унапређења и коришћења 

природног добра: 

- мониторинг строго заштићених и заштићених дивљих врста флоре и фауне и 

ажурирање постојећег регистра, као и уцртавање њиховог станишта на карти,праћење 

стања природних ресурса у заштићеном подручју и бележења промена, 

- повећање биолошке стабилности шумских екосистема, као и враћање шуме на 

површине са којих је била уклоњена, 

- сарадња са надлежним институцијама, са локалном самоуправом и локалним 

становништвом у циљу очувања, заштите, уређења и унапређења заштићеног 

природног добра, 

- унапређење специфичних друштвено потребних функција (заштитних, рекреативних), 

- унапређење производње и коришћења дрвне масе са циљем да се оствари 

оптимално коришћење производних потенцијала земљишта у складу са основном 

наменом и осталим функцијама шума. 

Приликом процеса газдовања морамо обезбедити: 

- заштиту и стабилност шумских екосистема, 

- обезбеђење оптималне обраслости, 

- обезбеђење функционалне трајности, 

- очување трајности приноса и повећање прираста, укупне вредности шума и 

општекорисних функција шума. 

Имајући у виду и природне и економске услове у којима се налазе пребирне 

састојине овог подручја, као и то да се налазе на територији споменутог парка 

природе, следеће чињенице се морају узети у обзир: 

 

- оджавање шумских екосистема и заштита њихових вредности сходно прописаним и 
дозвољеним активностима према зонама заштите парка природе. Организовати трајну 
и оптималну шумску производњу у другој( састојине о којима је реч се налазе управо у 
другој зони заштите) и трећој зони заштите са обавезним проценама утицаја на 
животну средину, заштитом заштићених врста биљака и животиња, са минималним 
утицајем на земљиште и водотокове. Производња мора бити заснована на сталном 
повећању и побољшању прираста и приноса уз стално одржавање шума и уз 
истовремено очување и поправљање производне снаге земљишта под шумом, као и 
јачање заштитно регулаторних и културних функција шума (Ш.Г. „Пирот“, Одсек за 
израду основа, 2012). 



   18 
 

         Пошто се пребирне састојине налазе на квалитетном хумусно-силикатном 
земљишту, и уочено је присуство великог броја биљака, животиња и микроорганизама, 
неопходно је извршити тоталну финансијску валоризацију станишта. 

         Приликом разматрања ових састојина свакако морамо имати у виду богат 

биодиверзитет организама, а пре свега ретких, рањивих и угрожених врста које су 

виђене у пребирним састојинам у Г.Ј. „Стара планина II- Топли До“, или у њиховој 

близини, као што су: 

 

 

                    Биљне врсте: 

       - Дивља трешња (Prunus avium) – под ризиком, 
       - Јасика (Populus tremula) – под ризиком, 
       - Бреза (Betula pendula) – ретка и угрожена, 
       - Јаребика (Sorbus aucuparia) – ретка. 
 
                    Птице: 
       -    Кукавица (Cuculus canorus), 
       -    Планински детлић (Dryocopus leucotos), 
       -    Планинска сива сеница (Parus montanus), 
       -    Шумска сова (Strix aluco), 
       -    Мишар (Buteo buteo), 

       -    Ћук (Otus scopus) – Уредба о заштити природних реткости,  
       -    Дивљи голуб (Columba livia) – строго заштићена врста. 
 
                    Инсекти: 
       -     Јеленак (Lucanus cervus), 
       -     Carabus sp.  
 
                     Водоземци: 

       -     Шарени даждевњак (Salamandra salamandra). 

 
                     Сисари: 
       -     Ласица (Mustela nivalis). 
 
                      Гмизавци: 
       -    Шарка (Vipera berus) – строго заштићена, 
       -    Поскок (Vipera ammodytes) – заштићена врста Уредбом о стављању под 
контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне. 
 
                       Гљиве:          
       -     Црни вргањ (Boletus aereus),  
       -     Вргањ, Прави вргањ, Јесени вргањ (Boletus edulis),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
       -     Боров вргањ (Boletus pinophilus), 

       -     Лисичарка (Cantharellus cibarius). 

 

Због недостатка довољно прецизних података који се могу искористити за 

вредновање свих претходно поменутих врста, у даљем делу рада приказаћу процену 

вредности само неких од ових врста. 
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3. Методологија рада 
 

3.1. Довођење пребирних састојина у оптимално стање кроз 

повећање учешћа четинара путем групимично-пребирног 

газдовања, где је етат одређен по контролном методу 
 

 

- Контролни метод 

 

Мера приноса у пребирној шуми је везана за основне таксационе показатеље, за: 
број стабала, темељницу, запремину, запремински прираст . 

Најстарији методи за утврђивање приноса у пребирним шумама били су 
искључиво везани за број стабала, а поред броја стабала биле су значајне и димензије 
које су та стабла достизала, те су за коришћење бирана само стабла изнад одређених 
димензија, а често и само одређена врста дрвећа. 

Крајем деветнаестог и почетком двадесетог века један од основних метода је био 
контролни метод Гирно-Биорела. Они су развили посебан метод, не само коришћења, 
већ и газдовања шумама који и данас служи као основа објашњењу савремених 
гледишта и варијанти утврђивања приноса у пребирним шумама. 

Основни метод се зове и метод експеримената. Он у реалном смислу протиче на 
следећи начин:      

Формирају се одељења минималне површине- 10 до 15 ha , састојине се 
премеравају тотално изнад таксационе границе, а она је померена, због економичности   
у јаче дебљинске степене. Таксациона граница је тада била 17,5 cm, а помера се и на 
22,5 cm због тога што се према разним истраживањима преко 80% запремине налази у  
јачим степенима, иако се највећи број стабала налази у најтањим степенима. 

 

Опходњица је кратка, и траје 6 до 8 година. Посебно се евидентирају урасла 
стабла. При премеру се инсистира на сталној провери инструмената. 

   Основ приноса је текући запремински прираст (iv) и његова величина. Он се утврђује 

посебним поступком Контролног метода: iv= ( V2+N ) – V1-Vus;                 

V2 -  садашња запремина,    

V1  - запремина пре десет година,  

Vus- запремина ураслих стабала, 

N – запремина искоришћених стабала.  

С обзиром на садржај претходног обрасца, јасно је да његова реална примена 
захтева коректну евиденцију о коришћењу, затим коректно утврђивање запремине 
између два премера, и коректну евиденцију ураслих стабала . 

Да би се избегле штете од бушења стабала приликом првог премера прираст се 
не утврђује. 

Оптимална, тј. нормална запремина се визуелно утврђује. Подразумева потпуну 

обраслост површине, несметано подмлађивање и довољно урастање и прорашћивање 
из степена у степен, повољан размер смесе, добар квалитет и здравствено стање. 

          Стабла јаких димензија се подржавају у састојини да би се на њима остварио 
прираст квалитета. 

          Принос се одређује на основу висине текућег запреминског прираста и разлике 
стварне и нормалне запремине. 

          Како се први пут не утврђује запремински прираст, а коришћење се директно 
везује за запремински прираст, по овом методу, принос је за први пут израчунат као 
1.5% до 2% од стварне запремине на годишњем нивоу. 
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          Како не постоје јасни показатељи о нормалном стању шума, чести премери значе 
често праћење промена, експериментисање и проверавање, а у том смислу и  
уравнотеженост стања. 

         Као недостаци овог метода истичу се:  

- скуп је поступак, а опходњица је кратка, 

- сам поступак захтева изузетну тачност, па је применљив само у условима 
интензивног газдовања, 

- овај метод не познаје стриктно оптималну запремину, те се она може кретати у 
широким границама, услед слободне процене, 

- не води рачуна о структури пребирне шуме, посебно везано за број стабала који 
карактерише константно опадајућа расподела (од тањих ка дебљим степенима) , што 
је и главна претоставка трајности у пребирним шумама, 

- не утврђује ближе ни пречник сечиве зрелости. 

Опредељење да стабла јаких димезија треба подржавати у састојини, све док се 
на њима остварује прираст квалитета, може изазвати последице по стање шума, а те 
се последице огледају у изостанку и успорењу подмлађивања, отежаном урастању и 
успореном прорашћивању, чиме се временом губе главне структурне одлике пребирне 
шуме. 

Овај метод, у добром делу, у свом основном облику и данас се користи на око  

400 000 ha у Француској, Швајцарској, Аустрији, Словенији, а делом и код нас 
(Медаревић, 2006). 

 

- Варијанте контролног метода     

 

Полазећи од главних недостатака уочених у контролном методу, настале су 
његове варијанте: 

- Рејова варијанта 

- Шафер-Газин-Далвернијева варијанта, и  

- Гочка варијанта  

         Аутори варијанти контролног метода су задржали све позитивне одлике основног 

Контролног метода, а оне се односе на: начин прикупљања података, утврђивање 

текућег запреминског прираста, инвентарисање. А ново код варијанти контролног 
метода је: уважавање структуре пребирне шуме, а посебно по броју стабала, и на тој 
основи конструкција нормалног стања по броју стабала по Лиокуровом закону. 

Аутори су конструисали нормалан број стабала везан за четири бонитетна 
разреда, од производних ка непроизводнијим. 

Аутори утврђују границе сечиве зрелости, чиме је ближе дефинисан економски 
циљ газдовања шумама и омогућена конструкција нормалног стања у пребирној шуми. 

        Добре стране варијанти конролног метода су: 

- посвећује се велика пажња очувању пребирне структуре, 

- обезбеђује се несметано подмлађивање и обнова инвентара, 

- са довољно поузданости се могу користити као модели за објашњење и оцену 

затеченог стања шума,  

- прецизно одређује пречник сечиве зрелости, па се самим тим и конкретизују циљеви 

газдовања шумама (Медаревић, 2006). 

 

- Гочка варијанта контролног метода 

 

          Контролна метода је и у нашим условима оцењена као метода која показује 
знатна преимућства над другим методама уређивања шума. Због тога и у нашим 
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условима долази до шире примене контролне методе, при чему се наилази на низ 
тешкоћа које произилазе из специфичних састојинских и станишних прилика. 

          У нашим условима, било је нужно, када се ради о примени Контролне методе на 
знатним површинама и у веома различитим станишним и састојинским условима, унети 
у Контролну методу нове елементе који ће омогућити да се већ при првом уређивању 
планирање будућег газдовања може ослонити на чвршће основе. За ово је потребно 
имати јасну оријентацију када је реч о циљевима будућег газдовања и удаљености 
садашњег стања састојина од ових циљева, како би што сигурније могли одабрати 
мере и средства узгојне и уређајне природе, неопходне за остварење постављених 
циљева. 

Да би се задовољила ова потреба, разрађена је нова варијанта- Гочка варијанта 
контролног метода. Нова варијанта је усвојила и задржала све оно што је оцењено као 
позитивно у основном Контролном методу, као и у претходно разрађеним варијантама 
контролног метода: 

- често понављање инвентарисања и будно праћење колебања текућег запреминског 
прираста и односа измећу њега и запремине која га је произвела, 

- постизање максималне продуктивности најбољег квалитета, са што економичнијим 
инвентаром, 

- стално експериментисање сваким одељењем у тражењу најповољнијих стања, 

- да се при калкулисању приноса води рачуна о структури по броју стабала 
упоређењем стварне и уравнотежене кривуље броја стабала, 

- да текући запремински прираст, због његове колебљивости, није водећа величина 
при калкулисању приноса, већ се велика пажња посвећује уравнотеженом стању и 
удаљености садашњег стања од оптималног стања сваког одељења. 

         Основне поставке Гочке варијанте контролног метода би биле следеће: 

1. Потпуна инвентаризација свих стабала изнад таксационе границе, уз трајно 
обележавање места мерења пречника; 

2.  Усвајање опходњице од десет година, као узгојно и економски одмерене; 

3. Текући запремински прираст, при првом увођењу метода, одређује се бушењем 
довољног броја стабала појединих врста у сваком одељењу; 

4. Текући запремински прираст је колебљива величина, па једном одређена његова 
величина није израз праве продуктивности састојина; 

5. Формирање газдинских класа- уређајних разреда од одељења сличних по 
станишним и састојинским приликама, за које је могуће одабрати заједничке циљеве  
будућег газдовања и мере и средства за њихово остваривање; 

6. Остваривање циљева будућег газдовања и мера и средстава за њихово 
остваривање по газдинским класама: 

- одређивање најповољније смесе, 

- одређивање уравнотежене запремине, 

- одређивање пречника сечиве зрелости појединих врста дрвећа. 

         Текући запремински прираст сваког одељења и састојина се у њему одређује 
бушењем довољног броја стабала. Потом се запремински прираст одређује по методу 
дебљинског прираста по формули: 

   

Ivd = ΔV/a * id * Nd  

ΔV- тарифна разлика запремине између два суседна степена, 

a- ширина степена у mm, 

id- изравната вредност дебљинског прираста степена, 

Nd- број стабла у степену.  

     

          Одабирањем повољног пребирног начина газдовања за конкрентну газдинску 
јединицу дата је само општа оријентација о будућем третману шума. Ако желимо да 
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већ при првом уређивању шуме организујемо такво газдовање, које ће бити усмерено 
ка максималном коришћењу производних снага станишта, морамо груписати састојине 
сличних станишних и састојинских прилика и за њих планирати мере будућег 
газдовања које одговарају овим приликама. Односно, морамо формирати газдинске 
класе и за сваку од њих одабрати најповољнији размер смесе, пречник сечиве 
зрелости за основне врсте дрвећа, уравнотежену запремину и оптималан структурни 
облик, све у циљу постизања трајне максималне продукције пребирне шуме у целини.  

         Калкулација приноса се заснива на одређивању уравнотежених запремина по 
газдинским класама, постављених коначних циљева и непосредних задатака, као и на 
довољно тачном утврђивању величине текућег запреминског прираста. 

Периодични прираст састојине се рачуна по формули: 

     E = Vw + Iv- Vn, 

где је: E- периодични принос састојине, 

           Vw- стварна запремина састојине, 

            Iv- периоднични запремински прираст, 

           Vn- (нормална) запремина коју желимо да постигнемо на крају првог уређајног 
раздобља, на путу ка постизању уравнотежене запремине жељене смесе. 

         За сваку газдинску класу се најпре утврде коначни циљеви у погледу смесе и 
уравнотежене запремине, а затим се на основу економских разматрања одређује 
постепеност којом ће се ићи ка постизању коначних циљева и на основу тога се 
одређују непосредни циљеви које треба постићи на крају првог уређајног раздобља. 

         Стварна запремина (Vw) се одређује потпуним избрајањем и премером свих 
стабала изнад таксационе границе по контролном методу. 

Прави израз продуктивности једне пребирне састојине јесте прираст стања у 
средини опходњице, односно средња вредност прираста стања пре и стања после 
сече. У просеку, у уређеном пребирном газдовању ће све састојине доћи на ред за 
сечу на крају пете године уређајног раздобља. Тек тада ће се у састојини остварити 
стање пре сече, које ће рачунски одмах по извршеној сечи прећи у стање после сече.      
Према томе и опходњица (од десет година) у просеку траје од средине једног до 
средине другог уређајног раздобља.  

         Почетној запремини одељења се додаје петогодишњи запремински прираст у 
доба уређивања и добија се стање пре сече. Одмах после завршене сече, која се у 
просеку обавља на крају пете године у свим одељењима, ствара се стање после сече. 
Претпоставља се да ће састојина следећих пет година имати умањену производњу, с 
обзиром на смањење дрвног фонда. Производња која јој се додељује до краја 
уређајног периода представља прираст добијен на основу непромењеног процента 
прираста. Тај прираст се додаје запремини састојине после сече и добија се запремина 
на крају уређајног периода. 

За велике колебљивости текућег запреминског прираста и несигурности његовог 
предвиђања за будућност, при овом обрачунавању приноса задржавају се извесне 
резерве: 

- не рачуна се са урастањем у току уређајног раздобља, 

- не узима се у обзир прогресивно повећање запреминског прираста услед 
прогресивног увећања залихе од почетне запремине одељења до стања пре сече. 

         Исте резерве се задржавају у односу на прираст стања после сече. Предвиђа се 
сеча по врстама дрвећа у таквом износу да се после додавања петогодишњег 
запреминског прираста на стање после сече може на крају уређајног раздобља (на 
средини опходњице) постићи жељена смеса и запремина. 

Уколико се (рачунски) није постигао непосредни циљ, везан за побољшање смесе и 
висину инвентара на крају периода, врше се потребне измене у калкулацији приноса. 
При томе, у свакој састојини, на основу описа састојина, структуре по броју стабала, 
вертикалној изграђености састојине, стању подмлађивања и урастања, закључује се 
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какав захват сече најбоље одговара састојинским приликама и постизању жељеног 
циља. 

         Основни задатак будућег газдовања јесте да се успостављањем уравотежене 
запремине оствари што типичнија пребирна структура, па се при реализацији 
калкулисаног етата ово мора стално имати у виду. 

        Пречник сечиве зрелости се утврђује по методу Милетића, а при оцени се 
користи запремински прираст и прираст свих стабала степена, на нивоу газдинске 
класе (Медаревић, 2006). 

 

- Милетићев метод одређивања пречника сечиве зрелости 

         

        Приликом уређивања факултетске шуме „Гоч-Гвоздац“ А, утвђујући основне 
аксиоме о карактеристикама пребирне шуме, одређиван је и пречник сечиве зрелости 
јеле и букве, при чему се пошло од анализе текућег годишњег запреминског прираста 
средњих стабала степена. Анализом овог показатеља дошло се до закључка да 
прираст средњих стабала степена показује доста уједначен и прилично правилан ток (у 
виду S-оидне или приближно праве линије) без неке изражене кулминације, или се 
кулминација запажа у јаким степенима. 

Ако би се пречник сечиве зрелости ценио по овом показатељу, он би се увек 
налазио у јаким степенима, што би за последицу имали нагомилавање јаких стабала у 
инвентару, а тиме и успоравање карактеристичних процеса у пребирној шуми везаних 
за континуитет подмлађивања, урастања и прорашћивања. 

Зрелост се не оцењује овако једноставно, већ се анализира и текући годишњи 
запремински прираст газдинске класе, распоређен по дебљинским степенима. 
Наведени прираст јасно кулминира знатно раније, у тањим и средње јаким степенима. 
Тако да би се и пречник сечиве зрелости нашао у тањим степенима. 

Уважавањем свих показатеља, дошло се до закључка да се најповољнији 
пречник сечиве зрелости налази између кулминације годишњег запреминског прираста 
газдинске класе и кулминације запреминског прираста средњих стабала степена. 

Милетић рачунским путем утврђује пречник сечиве зрелости на основу односа: 

 

                                            ∑ lz max/n=dz max 

Из овога произилази да се пречник сечиве зрелости ( dz ) налази у степену у коме 
просек прираста обухваћених степена достиже максималну вредност. Све дотле док 
просек збира запреминских прираста обухваћених степена (lz max)  расте, може се 
очекивати да горња граница сечиве зрелости, са аспекта производње масе, још није 
постигнута (Медаревић, 2006). 

Као што је и споменуто у претходном делу рада, он за поједине врсте износи: 

- буква: од 35 до 60 cm, 

- смрча: 30-70 cm, 

- јела: 35-80 cm. 

Што се тиче самог процеса газдовања, треба прво отклонити последице ранијег 
неуредног газдовања, искористити заостали престарели материјал, постепено 
сређивати састојинске прилике, преводити их ка структурно повољнијим облицима, и 
стварати услове за повољнију природну обнову и повећану производњу. Као што је већ 
споменуто, циљ сеча је да се у даљој будућности приближимо уравнотеженој 
запремини која би код смесе лишћари/четинари 30:70, орјенрационо била 437 m³.  

 

- Групимично-пребирни систем газдовања 

    

Једно од најбитнијих начела којим се руководимо при вођењу пребирног 
газдовања, јесте довођење сваке састојине (одсека) у такво стање које ће омогућити 
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трајно постизање највећег прираста, најбољег квалитета и са што економичнијим 
средствима. Пребирна шума има велику биолошку стабилност, али зато и велику 
структурну лабилност. 

Пребирно газдовање настало је као резултат потреба да се и на малим 
површинама шума омогући трајно коришћење. Стога, пребирна шума мора да има 
специфичну унутрашњу изграђеност коју карактерише дебљинска (хоризонтална) и 
висинска (вертикална) структура. За њу је карактеристично да су на малој површини 
измешане различите старосне категорије, од поника-подмлатка до зрелих стабала за 
сечу. 

Под пребирном шумом се подразумева таква шума у којој се на релативно малој 
површини налазе стабла различите старости, пречника и висина. Ова стабла у шуми су 
неправилно размештена, и налазе се једна поред других, или једна изнад других, што 
има за последицу стварања како хоризонталне, тако и вертикалне изграђености шуме, 
односно стварање степенастог пребирног склопа, по коме је овај газдински облик и 
добио име. 

Дебљинска структура пребирне састојине окарактерисана је познатим 
Лиокуровим законом распореда стабала по дебљинским степенима. Број стабала 
постепено и правилно расте идући од јачих ка слабијим дебљинским степенима, и та 
правилност је изражена у виду геометријске прогресије. Висинска структура пребирне 
састојине такође мора бити специфична, да би било омогућено стално подмлађивање 
и урастање у главну састојину. Овим захтевима најбоље одговара назубљен склоп, 
односно склоп прекинут на мањим површинама да би било омогућено подмлађивање, 
а затим и урастање у главну састојину. 

Пребирна сеча и пребирна структура могу бити стаблимична и групимична, у 
зависности од врсте дрвећа, станишних услова и квалитета произведене дрвне масе. 
Врстама дрвећа које добро подносе засену (моћ вегетирања) као што је јела, а на 
добрим су стаништима, подједнако одговара и стаблимично и групимично пребирање, 
док код врста са нешто већом потребом за светлошћу (буква, смрча) и на лошијим 
стаништима боље одговара групимично пребирање. Са гледишта квалитета 
произведене дрвне масе велику предност има групимично пребирање, стога му у 
приликама ове газдинске јединице дајемо предност у односу на стаблимично. 

Одабирање стабала за сечу треба да је што више прилагођено приликама 
станишта и састојине. Основни циљ је да састојина треба да остане са повољним 
структурним односима и веће производне снаге. Састојине које одступају од 
пребирне структуре и уравнотежене запремине, што је најзаступљеније стање у 
Г.Ј. „Стара планина II- Топли До“, где се јављају прелази од двоспратних 
приближно једнодобних структурних облика ка пребирним, постепено преводити 
у стање повољне уравнотежене структурне изграђености и односа смесе, као и 
оптималне запремине и производности. Али је, пре свега потребно обезбедити 
довољно подмлађивање и урастање. 

 

Најважнији моменти које треба имати у виду при одабирању стабала за сечу у једној 
пребирној састојини су следећи: 

1. Омогућити довољно и трајно подмлађивање, 

2. Обезбедити довољно и трајно урастање у главну састојину, 

3. Постићи и одржати оптималну запремину и пребирну структуру. 

Редослед по хитности момената које треба имати у виду при одабирању стабала 
за сечу су следећи: 

 
1. Одабрати за сечу стабла која из санитарних разлога морају бити уклоњена из 

састојине (натрула, оштећена, престарела, стабла са спорогеним организмима, 
разним фитопатолошким обољењима, јако нападнута од имеле, вештичје 
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метле, рака и др.), затим лоше формирана стабла (лошег дебла и круне, која 
ометају развој бољих од себе) свих дебљинских категорија. 

 

2. Ослободити већ подмлађене групе и групе одраслог подмлатка од вертикалне 

засене, како би се убрзао процес урастања и скратило време трајања стадијума 

вегетирања на минимум. 

 

3. Ако по читавој површини нема довољног подмлађивања, одабрати за сечу 

здрава стабла у мањим или већим групама (зависно од станишних прилика и 

потребе за светлошћу врсте дрвећа на том станишту) у деловима одсека где је 

подмлађивање недовољно. При овоме треба водити рачуна да се са овим не 

претера, јер ће се у супротном пребирна сеча приближити оплодној сечи дугог 

периода за обнављање и угрозити трајност коришћења на нивоу одсека. 

 

4. Тек по спровођењу напред наведених радњи, приступа се одабирању стабала 

зрелих за сечу (према пречнику сечиве зрелости). Овде треба нагласити да 

пречник сечиве зрелости има оријентациони карактер, тј. поједина стабла и 

преко пречника сечиве зрелости, која су витална, добре форме и узраста могу 

се оставити да и даље прирашћују, уколико не сметају одраслом подмлатку или 

другим тањим стаблима потребних за изградњу пребирне структуре. 

 

Тек пошто обезбедимо оптималну производност, довољно подмађивање и 

урастање у главну састојину, одабирају се стабла разних дебљинских категорија да би 

се отклонили константовани недостаци конкретне неправилне структуре и смесе. 

 

3.2. Валоризација посечене дрвне запремине обухваћене планом 

групимично-пребирног газдовања, на основу вредности шумских 

сортимената на шумско-камионском путу, узетих из ценовника Ј.П. 

„Србијашуме“ 
 

За одређивање етата је примењена Гочка варијанта контролног метода. 

Количина посечене дрвне запремине букве и четинарских врста у пребирним 

састојинама биће расподељена по сортиментима, а сортиментна структура биће 

одређенена на основу мог искуства у области коришћења шума. Вредности 

сортимената на шумско-камионском путу су преузете из званичног ценовника Ј.П. 

„Србијашуме“. Међутим, да би се добила нето вредност сортимената, од цене на 

шумско-камионском путу мора се одузети цена трошкова израде дрвних сортимената, 

тј. трошкова сече и привлачења. Трошкови сече и привлачења, као и сортиментна 

структура, су одређени на основу мог радног искуства у Ј.П. „Србијашуме“. Укупна 

вредност посечене дрвне запремине биће представљена као производ нето вредности 

сортимената и посечене дрвне запремине. 
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3.3. Доказивање оправданости начина газдовања преко поређења 

вредности дрвних сортимената на почетку и на крају уређајног 

периода 
 

Оправданост начина газдовања групимично-пребирном методом и оправданост 

примене Гочког контролног метода доказује се упоређивањем запремине пребиних 

састојина у Г.Ј. „Стара планина II- Топли До“ на почетку и на крају уређајног периода, 

као и поређење вредности дубећих стабала пребирних састојина, на почетку и на крају 

уређајног периода. Очекује се побољшање квалитета дубећих стабала, која после сече 

добијају већу количину светлости и више животног простора. Цене дубећих стабала су 

преузете из званичног ценовника Ј.П. „Србијашуме“, а укупна вредност запремине 

дубећих стабала је добијена као производ цене дубећих стабала и запремине по 

дрвним сортиментима. 

 

3.4. Одређивање количине апсорбованог угљен-диоксида од стране 

пребирних састојина у оквиру Г.Ј. „Стара планина II- Топли До“ на 

годишњем нивоу и одређивање вредности састојина у погледу 

апсорпције 
 

За одређивање количине апсорбованог угљен-диоксида коришћене су вредности 

о апсорбованој количини угљен-диоксида по врстама дрвећа, у функцији од пречника, 

које су добили стручњаци са одсека за шумарство, паркове и рекреацију у Вермонту. 

Графикон 1 

 (Извор: http://fpr.vermont.gov/sites/fpr/files/Forest_and_Forestry/Forest%20Carbon-

Nov2016.pdf) 

 

 
 

Ради наглашавања вредности пребирних састојина, извршено је упоређивање 

једне пребирне састојине на територији Г.Ј. „Стара планина II- Топли До“, са чистом 

http://fpr.vermont.gov/sites/fpr/files/Forest_and_Forestry/Forest%20Carbon-Nov2016.pdf
http://fpr.vermont.gov/sites/fpr/files/Forest_and_Forestry/Forest%20Carbon-Nov2016.pdf
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састојином букве високог порекла, по количини апсорбованог угљен-диоксида по 

хектару. Одређена је и количина апсорпције угљен-диоксида по хектару једне 

пребирне састојине са доступним подацима о дебљинској структури састојине, који су 

преузети из Основе газдовања шумама за Г.Ј. „Стара планина II- Топли До“. 

Преко механизма трговине емисијама Кјото Протокола приказана је и 

финансијска вредност пребирних састојина што се тиче апсопрције угљен-диоксида. 

 

3.5. Валоризација поскока (Vipera аmmodytes) 
 

        Врста Vipera ammodytes- поскок је на списку обухваћених врста Уредбом од 

2005. године. Наведеном Уредбом о стављању под контролу коришћења и промета 

дивље флоре и фауне, дефинисано је да се јединке поскока могу сакупљати из 

природе сваке треће године, и то у периоду од 15. маја до 1. августа. Забрањено је 

сакупљање више од 50 јединки на истом локалитету дужине мање од 50cm. Поскок се 

сакупља у медицинске сврхе, ради производње серума против змијског отрова (Ш.Г. 

„Пирот, Одсек за израду основа, 2012). 

Вредност поскока је изражена кроз цену серума против змијског отрова потребног 

да би се излечио један човек у Америци, она износи 30000 америчких долара 

(https://www.zmescience.com/other/feature-post/antivenom-made-precious/). 

 

3.6. Исказивање вредности гљива преко просечне откупне цене на 

територији општине Пирот 
 

Ради изражавања вредности гљива битно је нагласити њихов еколошки и 

економски значај. Еколошка вреднсот гљива у шумским екосистемима је непроцењива, 

а исказана је својством гљива да разлажу мртве делове биљака, као и способношћу 

биљака да изврше микоризну симбиозу. 

Економска вредност гљива је одређена на основу годишње количине откупљених 

гљива на откупној станици Пирот, и просечне цене откупа. 

 

3.7. Валоризација станишта пребирних састојина букве, јеле и смрче 

преко методе за одређивање еколошке штете, коришћењем CORINA 

коефицијената 
 

За комплетну валоризацију станишта пребирних састојина, са својим богатим 

биодиверзитетом, коришћена је свеобухватна CORINA класификација, која даје 

јединичну цену по једном хектару простора, као и коефицијенте по категорији 

заштићеног подручја. С обзиром да се пребирне састојине у оквиру Г.Ј. „Стара планина 

II- Топли До“ налазе на територији парка природе „Стара Планина“, коришћен је 

коефицијент 2, који се односи на парк природе.  

 

 

 

 

https://www.zmescience.com/other/feature-post/antivenom-made-precious/
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3.8. Валоризација станишта пребирних састојина букве, јеле и смрче 

преко методе вољности да се плати (WTP), где су примењени 

резултати које су добили студенти са  Харварда у Америци 
 

Поред претходног метода процене станишта, има и других метода. Може се  

применити и метод вољности да се плати (WTP) да би се очували национални паркови 

и паркови природе. Такав тип анкете је рађен у Америци од стране професора и 

студената са универзитета Харвард. Преко анкетирања релевантног узорка, где је 

испитано чак 18% америчких домаћинстава, дошло се до резултата да сва природна 

добра од националног значаја, просечно домаћинство вреднује са 2967 долара. 

Вредност пребирних састојина, као део парка природе „Стара планина“ је добијена 

пропорцијом између површине националних паркова и паркова природе у Америци, 

површине националних паркова и паркова природе у Србији, вредност природних 

добара од националног значаја, и површине пребирних састојина. 
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4. Резултати рада и дискусија 
 

- Довођење пребирних састојина у оптимално стање 

 

Кроз следеће табеле биће приказани резултати примене групимично-пребирног начина 

газдовања и Гочке контролне методе. 

 

Табела 3- Кретање запремине пребирних састојина од почетка до средине уређајног 

периода 

(Извор: Основа газдовања шумама за Г.Ј. „Стара планина II- Топли До“, 2012) 

 

Из практичних разлога, кубатуре по врстама су дате по одсецима по хектару.  

У табели 3 можемо видети да четинарских врста има више од 50% на укупној 
површини од 209,58 ha. Гледајући стање по одсецима, после петогодишњег прираста, 
можемо приметити да однос појединих врста у укупној запремини знатно одступа од 
жељеног односа врста у пребирним састојинама, који износи 70:30 у корист четинара. 
Тако да већина састојина у Г.Ј. „Стара планина II- Топли До“ припада неправилним 
групимично-пребирним састојинама. 

Да бисмо постигли правилну структуру, морамо газдовати путем групимично-
пребирног система газдовања и сећи већу количину букве, а мању количину четинара. 
После сваког уређајног периода који траје 10 година, количина четинара ће се 
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постепено повећавати, а самим тим и њихова укупна вредност, све до тренутка док не 
постигнемо жељену запремину по хектару (437 m³), као и жељени однос врста.   

 

Табела 4- Приказ предложене запремине за сечу, и кретање запремине после сече 

(Извор: Основа газдовања шумама за Г.Ј. „Стара планина II- Топли До“, 2012) 

 
У табели 4 можемо видети запремине појединих врста по хектару, које се предлажу за 
сечу, запремину после сече, као и петогодишњи прираст после сече.  
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Табела 5- Запремина на крају уређајног периода, и поређење запремине на крају и на 

почетку уређајног периода 

(Извор: Основа газдовања шумама за Г.Ј. „Стара планина II- Топли До“, 2012) 

 
У табели 5 можемо видети запремину по одсецима по хектару на крају уређајног 

периода, као и повећање процента четинара у већини одсека на крају уређајног 

периода, и што је јако битно, повећање запремине. Циљ у даљој будућности је да се 

постигне оптимална запремина од 437 m³/ha у сваком одсеку, која би се одржавала, а 

етат би износио сав прираст преко те запремине.  

То би омогућило трајно одржавање пребирне структуре и очување 

биодиверзитета екосистема, уз трајни принос, што и јесте циљ одрживог газдовања. 
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- Валоризација посечене дрвне запремине 

 

Табела 6- Вредност букових сортимената обухваћених планом сече 

(Извор: Основа газдовања шумама за Г.Ј. „Стара планина II- Топли До“, 2012;  

http://www.srbijasume.rs/) 

 
Табела 7- Вредност сортимената јеле и смрче обухваћених планом сече 

(Извор: Основа газдовања шумама за Г.Ј. „Стара планина II- Топли До“, 2012;  

http://www.srbijasume.rs/) 

 
Из претходне две табеле можемо видети да је због већ поменутих разлога, који 

су везани за постизање жељеног односа лишћара и четинара, за сечу предложено 

2110 m³ више букве него четинара. Међутим, и поред те чињенице видимо да је 

вредност четинарских врста предложених за сечу већа за 3,6 милиона динара. Када би 

била посечена иста количина четинарских врста као и букве, добили бисмо већу 

вредност четинара за 16 милиона динара. Када ове чињенице узмемо у обзир, знајући 

да ће пребирне састојине о којима је реч, у будућности имати знатно више четинара 

http://www.srbijasume.rs/
http://www.srbijasume.rs/
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него букве, као и да четинарске врсте имају већи прираст и већу вредност, јасно је да 

су пребирне састојине јединствена врста шумских екосистема, што се тиче економске 

компоненте. 

Узрок веће тржишне цене јеле и смрче у односу на букву је мала заступљеност 

јеле и смрче у нашој земљи. Поред тога, иако је буква дифузно порозни лишћар 

(трахеје на попречном пресеку су практично невидљиве голим оком) и бакуљава врста, 

исто као и јела и смрча (немају срж, мада буква може имати присуство лажне 

срчевине), смрча, а нарочито јела има правилнију текстуру (Шошкић Борисав, Поповић 

Здравко, 2015). Управо то доприноси лепом изгледу ових четинарских врста, што утиче 

и на цену. Tреба додати и да је буково дрво краткотрајно, неотпорно, и да је подложно 

развоју многих сапрофитних и паразитних организама.  

                   Слика 2- Смрча 

                   

  

                                Слика 3- Јела                                                             

  
 

 

        Слика 4- Буква  
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- Доказивање оправданости начина газдовања 

 

Табела 8- Кретање запремине пребирних састојина кроз уређајни период 

(Извор: Основа газдовања шумама за Г.Ј. „Стара планина II- Топли До“, 2012) 

 
 

Из датих табела (Табела 8 и Табела 9) можемо видети да газдовање пребирним 

састојинама групимично-пребирним начином доноси више бенефита, како са 

економског аспекта, тако и са аспекта квалитета састојина, тј. побољшања 

сортиментне структуре састојине. Вредност четинарских врста у састојинама током 

једног уређајног периода од 10 година увећана је за 44,56 милиона динара, а добит од 

посечене запремине четинарских врста, као што је споменуто у претходним делу 

текста, износи 44,53 милиона динара. Вредност букве, и поред тога што је дошло до 

смањења запремине ове врсте, је повећана за 7,96 милиона динара. Повећање 

вредности дубећих стабала букве се приписује побољшању сортиментне структуре 

услед правилног начина газдовања, који долази као последица прираста услед 

вертикалне светлости коју буква добија после сече. Добит од посечених стабала букве 

износи 40,92 милиона динара. Добит од посечене запремине ће се употребити за 

плате стручњака који газдују овим састојинама, као и за улагање у нове технологије 

које ће омогућити боље и еколошки прихватљивије процесе сече и допремања 

сортимената на камионски пут, уз минимално угрожавање поника. Укупна вредност 

пребирних састојина букве, јеле и смрче на пању, на територији Г.Ј. „Стара планина II- 

Топли До“ на крају уређајног периода износи 564,86 милиона динара (5,6 милиона 

америчких долара). 
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Табела 9- Вредност запремине дубећих стабала букве и четинарских врста на почетку 

и на крају уређајног периода  

(Извор: Основа газдовања шумама за Г.Ј. „Стара планина II- Топли До“, 2012;  

http://www.srbijasume.rs/) 

 
 

 

 

 

 

http://www.srbijasume.rs/
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- Одређивање количине апсорбованог угљен-диоксида од стране пребирних 

састојина у оквиру Г.Ј. „Стара планина II- Топли До“ на годишњем нивоу и 

одређивање вредности састојина у погледу апсорпције 

 

Лишћарске врсте, а пре свега буква, која је уз смрчу и јелу у централном делу 

овог рада, апсорбује већу којичину CO2 од јеле и смрче. Али такође знамо да је 

апсропција CO2 директно сразмерна пречнику стабла, тј. његовој запремини. 

Ако посматрамо просечан пречник у пребирним састојинама (износи негде око 35 

cm), који је најближи вредности од 40 cm, видимо да буква са пречником од 40 cm 

апсорбује 1,8 тона CO2 годишње, док јела и смрча апсорбују негде око 1,25 тона 

годишње. Међутим, просечна запремина букових састојина у оквиру Г.Ј. „Стара 

планина II- Топли До“ износи око 270 m³ по хектару, док пројектована запремина 

пребирних састојина, која је уз помоћ претходно споменутих метода реално остварива, 

износи 437 m³ по хектару. С обзиром да је у табели дат пример где су висине стабала, 

као и ширина крошњи једнаке, а износ самих висина и ширина крошњи није дат, ради 

поређења чистих букових састојина са пребирним састојинама, претпоставићемо да 

једно стабло пречника 40 cm има запремину 1 m³. Наравно да резултати апсорбованог 

CO2 неће бити апсолутно тачни, али ће идеално послужити за поређење ових типова 

састојина по количини апсорбованог CO2. 

Табела 10- Количина апсорбованог CO2 у састојинама po хектару 

 
    

Из дате табеле можемо видети да пребирне састојине, и поред великог учешћа 

четинарских врста, апсорбују више угљен-диоксида од чистих букових састојина, иако 

знамо да лишћари апсорбују више угљен-диоксида. Разлог лежи у већој запремини 

пребирних састојина по хектару, коју састојине не би могле да имају да нема већег 

учешћа четинарских врста. 

Како бих илустровао прецизније податке о количини апсорбованог угљен-

диоксида, узео сам у разматрање једну пребирну састојину која се налази у Г.Ј. „Стара 

планина II- Топли До“, површине 2,32 ha, са доступним подацима о броју стабала по 

хектару, као и са подацима о дебљинској структури. Добијени резултати о количини 

апсорбованог CO2 се могу видети у следећој табели. 
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Табела 11- Количина апсорбованог CO2 у пребирној састојини у  

Г.Ј. „Стара Планина II- Топли До“ po хектару 

 

Из ове табеле можемо видети да је вредност пребирних састојина по питању 

апсорпције CO2 изузетно висока, имајући на уму да је светски просек по 250 t/ha CO2. 

Поред тога, мора се нагласити да пребирне шуме константно одржавају запремину, по 

принципима трајног газдовања, па самим тим и апсорпцију CO2, за разлику од шума 

којима се газдује чистом или оплодном сечом. 

Имајући у виду флексибилне механизме Кјото Протокола, пре свега механизам 
трговине емисијама (Emissions Trading), јасно је да је овај потенцијал значајан, 
нарочито када се има у виду да је цена 1 t CO2 на светској берзи у сталном расту. 

Како је цена 1 t CO2- 35 америчких долара, или 29 евра (Медаревић et al., 2008), 
релативно је лако, у финансијском смислу, приказати значај шума у погледу апсорпције 
CO2 из атмосфере. Као што се види у табели, једна пребирна састојина оптималне 
структуре у Г.Ј. „Стара планинаII- Топли До“ апсорбује 524,5 t/ha CO2 годишње. 
Имајући у виду те податке, лако је одредити финансијску вредност апсорбованог CO2 
по ha, која износи 18 358 америчких долара. По постизању оптималне запремине по ha 
у свим пребирним састојинама које се простиру на 209,58 ha, уз помоћ претходно 
објашњених метода, укупна вредност годишње количине апсорбованог CO2 на целој 
површини би износила 3 847 470 америчких долара. 

 

- Валоризација поскока 

 

Вредност поскока посматрана кроз цену серума против змијског отрова потребног 

да би се излечио један човек у Америци, износи 30000 америчких долара 

(https://www.zmescience.com/other/feature-post/antivenom-made-precious/). 

https://www.zmescience.com/other/feature-post/antivenom-made-precious/
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Тачно је то, да је у ову цену урачунат цео процес производње, који је веома 

захтеван са енергетског аспекта, али морамо имати на уму да је немогуће произвести 

тај тип серума без присуства поскока. 

 

- Вредност гљива 
 

Гљиве имају веома важан економски и еколошки значај. Економски значај се 

огледа у њиховој заступљености у исхрани (сакупљање самониклих врста, гајене 

врсте), прехрамбеној индустрији (квасци и друге врсте гљива које се користе у 

производњи хлеба, пића и др.), медицини и фармацији (лековита својства многих 

гљива и производња разних лекова као што је пеницилин). 

Еколошки значај гљива у природи је непроцењив- широко су распрострањене и 
има их свуда где има и биљака са којима улазе у најблискије трофичке односе и имају 
велику продукцију биомасе. 

Према начину живота гљиве се деле на сапробе, паразите и симбиоте 
(микоризне врсте). Све ове врсте гљива директно контролишу промет материје 
(метаболизам) свих терестричних екосистема. Сапробне врсте гљива разлажу мртве 
делове биљака и њихове остатке и на тај начин омогућују кружење материје у природи, 
чиме омогућују живот на земљи. Ове гљиве су једини организми у природи који могу 
потпуно разградити лигнин, а целулотички капацитети су им далеко већи од других 
организама, па је њихова улога у метаболизму шумских екосистема кључна. 

       Микоризна симбиоза је однос који се успоставља између коренова биљака и  
земљишних гљива. Мицелијуми гљива су, са једне стране, директно повезани са 
кореновима биљака, а са друге стране, прожимају велике запремине земљишта, 
одакле биљкама достављају тешко доступне нутријенте и воду, лучећи ензиме који их 
ослобађају из земљишних комплекса. На тај начин гљиве увећавају апсорпциону 
површину коренова биљака 100-1.000 пута. Данас се зна да постоји седам типова 
микориза, а за предмет овог рада најзначајнија је ектомикориза. 

Ектомикориза је вишеструко значајна за шумске екосистеме. Такође је 
експериментално доказано да стабла која су ектомикоризирана, боље и брже 
напређују, здравија су и дуготрајнија. 

Хифе гљива попут подземне мреже повезују коренове различитих врста биљака, 
па тако омогућавају размену материја између њих. Микоризне гљиве утичу и на 
метаболизам, структуру и аерисаност земљишта, па се микоризиране саднице често 
користе за ремедијацију нарушених екосистема. 

Ектомикоризе се формирају са дрвенастим биљкама из фамилија: Fagaceae 
(буква, храст), Pinaceae (бор, смрча, јела), Betulaceae (бреза, граб, леска), Salicaceae 
(врба,  топола), дакле носиоцима шумских екосистема у темпоралним регионима каква 
је и Србија, што је од великог значаја за пребирне састојине, јер су ектомикоризом 
обухваћене и буква, јела и смрча. 

У групу гљива које формирају ектомикоризе спадају и макрогљиве као што су: 
вргањи, лисичарке, млечнице, благве и др., које формирају надземна спороносна тела- 
печурке,  као и тартуфи и друге врсте, које формирају подземна спороносна тела. Све 
оне су економски значајне врсте гљива (Мандић, 2017 ). 

 

Лисичарка (Cantharellus cibarius) 

 

Годишња количина откупљене лисичарке на откупној станици Пирот износи 30 t 

(Ш.Г. „Пирот“, Одсек за израду основа, 2012). Ако узмемо у обзир да Ш.Г. Пирот газдује 

на 42 098 ha шумског земљишта, пропорцијом добијамо да на површини пребирних 

састојина у оквиру Г.Ј. „Стара планина II- Топли До“ годишња количина сакупљене 
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лисичарке износи 150 kg. Просечна откупна цена лисичарке износи 2,5 евра (Мандић, 

2017), што значи да годишњи принос лисичарке вреди 375 евра. 

 

Вргањ (Boletus edulis) 

 

Подаци за вргањ су идентични као и за лисичарке, што значи да годишњи принос 

вргања на истој површини износи такође 375 евра. 

Економска вредност гљива на површини пребирних састојина у Г.Ј.“Стара 

планина- Топли До“ од 209,58 ha је релативно занемарљива када је упоредимо са 

еколошком вредношћу, која је, као што је и објашњено у ранијем делу текста, 

непроцењива. 

 

- Валоризација станишта пребирних састојина преко методе за одређивање 

еколошке штете, коришћењем CORINA коефицијената  

 

Вредност станишта састојина од 209 ha се рачуна на следећи начин: 

Еколошка штета (BŠ) = OC CORINE x KKZP x KMS ZPD x KRSZ x PO 

BŠ.........................еколошка (биолошка) штета, 

OC CORINE.........јединична цена по систему CORINE класификације станишта, по 1 ha 
простора, 

KKZP...................коефицијент по категорији заштићеног подручја, који износи 2, 

KMS ZPD.............коефицијент међународног статуса заштићеног природног добра, 

KRSZ....................коефицијент режима степена заштите, 

PO.........................површина оштећења. (Аџемовић, 2014) 

 

BŠ= 1000000x 2x 209 ha= 418000000 dolara 

Тотална вредност станишта по овом методу износи 418 милиона америчких долара. 

 

 

- Валоризација станишта пребирних састојина преко методе вољности да се 

плати (WTP) 

По методи коју примењујемо у овом одељку, просечно домаћинство вреднује сва 

добра од националног значаја са 2967 долара (Haefele et al., 2016). У нашој држави 

има 2 847 886 домаћинстава, а површина националних паркова и паркова природе у 

Србији износи 662 435 ha, тако да преко пропорције можемо добити да вредност 209 ha 

станишта, где су распоређене пребирне састојине у оквиру парка природе, износи 2 

665 896 долара. Несумњиво је да су примања у Србији знатно мања него у Америци, 

али приликом ове процене имао сам у виду да подручја са обимним биодиверзитетом у 

оквиру националних паркова и паркова природе имају глобални значај. 
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5. Закључак 

 
На основу свега до сада изнетог, може се видети да је вредност пребирних 

састојина изузетно висока, како са еколошког, тако и са економског аспекта. 

Преко разних метода валоризације дошло се до одређивања вредности 

пребирних састојина на територије Г.Ј. „Стара планина II- Топли До“, на површини од 

209,58 ha: 

- вредност посечене запремине током једног уређајног периода: 8,5 милиона динара, 

- вредност дрвне запремине која остаје у шуми: 564,86 милиона динара, 

- вредност годишње количине апсорбованог угљен-диоксида: 384,75 милиона динара, 

- вредност станишта пребирних састојина, имајући у виду целокупан биодиверзитет 

који је присутан на њиховом станишту, на територији парка природе: 41,8 милијарди 

динара, 

- вредност станишта пребирних састојина добијена на основу података обрађених од 

стране харвардског универзитета: 266,58 милиона динара. 

 

С обзиром на овакве цифре које указују на изузетну вредност пребирних 

састојина, било где да се налазе, а поготову у склопу заштићених подручја, јасно је да 

је њихово очување и унапређење обавеза свих стручњака у области шумарства, 

екологије и других сродних области. 

Да бисмо то постигли, морамо газдовати на начин који је представљен у овом 

раду, првенствено због тога што пребирне састојине, ако се њима не газдује, или ако 

се газдује погрешно, могу врло лаго изгубити своју пребирну структуру и прећи у 

једнодобни облик, или неки неправилни облик који се налази на прелазу између 

пребирног и једнодобног. Једино правилним газдовањем се обезбеђује природно 

обнављање, које је предуслов за одржавање пребирне структуре. Имајући то на уму, 

не треба штедети приликом улагања у мрежу путева, тамо где је то потребно, јер 

километар квалитетног шумско-камионског пута кошта око 3 милиона динара, што је 

занемарљива цена у односу на бенефите које пружа ова јединствена врста шумских 

екосистема.  

Пребирне састојине су веома корисне када се од њих тражи да имају, поред 

производње дрвета, заштитну или неку другу специјалну намену. Незаменљиве су у 

случајевима где из заштитних, естетских, хидролошких и других разлога треба да се 

обезбеди трајно постојање и одржавање шуме, а да се ипак у извесној мери обезбеди 

и њихово коришћење: у шумама у околини насељених места, у околини бања, 

санаторијума, државних граница, у циљу заштите од ерозионих појава, регулисања 

површинских вода, у шумама на горњој граници шумске вегетације, где дрвеће ретко 

плодоноси. 

Сва упоређивања пребирних састојина букве, јеле и смрче на територији Г.Ј. 

„Стара планина II- Топли До“, које рефлектују особине пребирних састојина и на другим 

локалитетима, са другим типовима састојина, указују на то да је потребно састојине о 

којима је реч, не само задржати, већ и ширити њихов ареал где је то могуће, јер је то 

свакако еколошки, економски и биолошки оправдано.  
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