
Informacija o projektu Ministarstva poljoprivrede: 

 

Sukladno odluci ministra poljoprivrede o raspodjeli financijskih sredstava naknade za općekorisne 
funkcije šuma za potpore znanstveno istraživačkim i stručnim radovima, Sveučilište u Zagrebu 
Šumarski fakultet i Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske potpisali su 28. travnja 2016. 
ugovor za znanstveni rad u trajanju od tri godine na projektu: 
 
PLANIRANJE GOSPODARENJA PRIVATNIM ŠUMAMA U HRVATSKOJ OBZIROM NA OBILJEŽJA 

ŠUMOPOSJEDA I GOSPODARSKE ZAHTJEVE ŠUMOPOSJEDNIKA 

 

Sažetak: Oko jedna četvrtina šumskih resursa u Republici Hrvatskoj nalazi se u privatnom vlasništvu, 

u kojima dominiraju rascjepkani i izrazito sitni šumoposjedi. U takvim uvjetima strateško i operativno 

planiranje gospodarenja privatnim šumama ima poseban značaj, koje pored ostaloga treba uključiti i 

šumoposjednike u proces planiranja. Činjenica je da nedostaju sveobuhvatne i konzistentne, na 

znanstveni način, utvrđene informacije na temelju kojih bi se moglo kategorizirati šumoposjednike s 

obzirom na njihove postojeće i buduće očekivane zahtjeve prema gospodarenju svojim 

šumoposjedom te s obzirom na veličinu i šumskogospodarske i strukturne značajke šumoposjeda. 

Stoga će se ovim istraživanjem obuhvatiti uzorak šumoposjednika i njihovih posjeda s područja cijele 

Hrvatske na temelju registra šumoposjednika, prema definiranim klasama veličine šumoposjeda, a 

stratificirano prema regijama. Prikupljanjem informacija anketiranjem „face to face“ te prikupljanjem 

i izmjerom gospodarskih i strukturnih značajki šumoposjeda i analizom podataka, odrediti će se 

utjecaj pojedinih čimbenika (ekonomski, šumskogospodarski, socijalni) na postojeće i očekivane 

zahtjeve (strategiju) gospodarenja pojedinih šumoposjednika. Dobiveni rezultati u kontekstu 

participativnog odlučivanja poslužit će kao polazište za unaprijeđenje planiranja gospodarenja 

privatnim šumama na strateškoj i operativnoj razini.  

  

Opis istraživanja: Istraživanje će obuhvatiti reprezentativni uzorak do 1000 šumoposjednika 

odabranih iz registra, stratificirano prema šumskogospodarskim regijama te veličini šumoposjeda. 

Pored socioloških podataka o šumoposjedniku, o šumoposjedu, općenitom stavu o šumarstvu, 

posebnom stavu o vlastitom šumoposjedu i aktivnostima gospodarenja, anketni list kojim će 

uzorkovani šumoposjednici biti „obrađeni“ metodom neposrednog anketiranja, uključuje odabir 

jedne od pet strategija gospodarenja (od pasivne do intenzivne) koja najbolje opisuje ispitanikove 

dosadašnje aktivnosti gospodarenja i očekivanja od šumoposjeda, uz naglasak ekonomskog značenja. 

Drugi dio istraživanja odnosi se na prikupljanje podataka o gospodarenju (evidencija) i izmjeri 

strukturnih značajki šumskih resursa šumoposjeda kao dodatnih čimbenika gospodarenja. Obradom i 

analizom podataka očekuje se utvrditi čimbenike koji imaju jak utjecaj na odabir strategije 

gospodarenja šumoposjedom, kao što su veličina šumoposjeda i kvaliteta šume, a o kojima ovisi 

potencijalni prihod od šume i, članstvo u udruzi šumovlasnika, zainteresiranost i poznavanje 

šumarske struke. Temeljem sadašnjih strategija gospodarenja koju šumoposjednici  preferiraju te 

njihovim očekivanjima u budućnosti razvili bi različite modele gospodarenja privatnim 

šumoposjedima prilagođene  sadašnjim i očekivanim obilježjima šumoposjeda, a koji bi bili  

primjenjivi u kontekstu operativnog i strateškog planiranja.  

  

 

Cilj istraživanja: Predloženo istraživanje zasniva se na ostvarenju više ciljeva koji se mogu objediniti u 

sljedeće glavne ciljeve:  



  

(1) odrediti i definirati tipove i udjele šumoposjednika s različitom motiviranošću za gospodarenje 

šumama;  

(2) istražiti sociodemografske značajke i značajke šumoposjeda koje karakteriziraju pojedine tipove 

šumoposjednika;  

(3) za svaki pojedini tip šumoposjednika procijeniti spremnost za provedbu različitih strategija i 

pristupa gospodarenja svojim šumoposjedom, što uključuje i smanjenje ili povećanje šumoposjeda; 

(4) utvrditi relevantne čimbenke koji imaju snažan utjecaj za odabir pojedine strategije gospodarenja 

šumoposjedom unutar definiranih tipova šumoposjednika;  

(5) ispitati mogućnost upotrebe dobivenih rezultata o tipovima i strategijama gospodarenja 

šumoposjednika za predikciju kretanja strukture šumoposjedničkih šuma, ponude drvne sirovine i 

općekorisnih funkcija šuma na strateškoj razini (starteško planiranje);  

(6) istražiti mogućnost primjene dobivenih rezultata u neposrednom (operativnom) uređivanju 

privatnih šuma, primjenom odgovarajućeg intenziteta uređivanja šuma s obzirom na obilježja (tipove) 

šumoposjednika, šumoposjeda i odgovarajuće strategije gospodarenja šumom.  

  

 

 

 

Voditelj projekta je: doc. dr. sc. Krunoslav Teslak 

 

Kontakt: 

Doc. dr. sc. Krunoslav Teslak 

Zavod za izmjeru i uređivanje šuma 

Ekonomika šumarstva 

Šumarski fakultet - Sveučilište u Zagrebu 

Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Croatia 

Tel: +385 1 235 2572, 

E-mail: kteslak@sumfak.hr 

 

Partneri Šumarskom fakultetu u projektu su:  

Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta (Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire), 

Nakon završetka projekta i pozitivne evaluacije od strane Ministarstva 

poljoprivrede, objaviti će se rezultati provedenog istraživanja na web stranicama Šumarskog 

fakulteta, te će biti besplatno dostupni svim zainteresiranim korisnicima 


