
Šumarski fakultet i Ministarstvo poljoprivrede RH potpisali su 28. travnja 2016. godine ugovor za stručni 
istraživački rad u trajanju od 2 godine na Projektu: 

 
OKRUPNJAVANJE ŠUMOPOSJEDA I UDRUŽIVANJE ŠUMOPOSJEDNIKA KAO 
PRETPOSTAVKA ODRŽIVOG I UČINKOVITOG GOSPODARENJA SITNIM PRIVATNIM 
ŠUMAMA 

 
Sažetak: Ekstenzivno i nestručno gospodarenje šumom kao i nezainteresiranost šumovlasnika za 
cjelokupni proces gospodarenja, u uzročno-posljedičnom odnosu je s velikom rascjepkanošću i 
usitnjenošću šumoposjeda. Pojavu i povećanje broja šumovlasnika koji će okrupnjavanjem svoga posjeda 
preko minimalne površine osigurati učinkovito i održivo gospodarenje, svakako treba poticati. U ovome 
istraživanju predviditi će se opcije poticanja šumoposjednika, koji se žele baviti svojom šumom da 
okrupne svoj posjed odnosno onih koji se ne žele baviti šumom da ga prodaju. Za one šumoposjednike 
koji ne žele prodati svoj posjed, a htjeli bi imati određene koristi od njega, kako kroz povećanje njegove 
vrijednosti, tako i kroz postizanje veće ekonomske koristi od posječenog drva predviđa se razraditi 
nekoliko modela udruživanja šumoposjeda (u cilju zajedničkog gospodarenja, smanjenja troškova, 
povećanja prihoda, zajedničke prodaje trupaca ...) 
 
Ciljevi istraživanja:  
1) predložiti više mjera koje bi pogodovale učinkovitijem povećanju veličine šumoposjeda kako ukupno 
(kupnja, prodaja) tako i na pojedinom užem prostoru (kupnja, zamjena);  
2) razraditi i predložiti modele udruživanja šumoposjednika (bilo zadržavanjem vlasništva nad svojim 
parcelama ili unosom parcela u zajedničko vlasništvo);  
3) potaknuti resorno ministarstvo da zakonskim i podzakonskim aktima omogući predložene mjere;  
4) upoznavanje šumoposjednika s ciljevima pojedinih mjera ili modela, koje bi ih trebalo potaknuti na 
kupnju, prodaju, zamjenu ili pak udruživanje.  
Realizacija navedenih ciljeva dovela bi do poboljšanja stanja u šumama šumoposjednika (kvalitetnija 
drvna zaliha skoncentrirana na gospodarski važnim vrstama drveća), osiguranje potrajnosti prihoda, te 
dovođenje na tržište veće količine, dugoročno gledajući vrijednije sirovine. 
 
Očekivani rezultati:  
1. Dobivanje informacija o interesu pojedinih šumoposjednika za bavljenje šumom. 
2. Dobivanje informacija o interesu pojedinih šumoposjednika za okrupnjavanje šumoposjeda, prodaju 

ili zamjenu šume (čestice). 
3. Dobivanje informacija o interesu pojedinih šumoposjednika za udruživanje.  
4. Provedena edukacija šumoposjednika o mjerama za okrupnjavanje i modelima za udruživanje, te 

koristima koje bi iste/isti dugoročno polučile/polučili vezano uz poboljšanje stanja u šumama 
šumoposjednika (kvalitetnija drvna zaliha skoncentrirana na gospodarski vrijednijim vrstama 
drveća), osiguranje potrajnosti prihoda, te dovođenje na tržište veće količine, dugoročno gledajući 
vrijednije sirovine. 

5. Povećanje interesa šumoposjednika za kupnju, prodaju, zamjenu ili udruživanje. 
6. Ispitivanje izvodivosti pojedinih mjera za okrupnjavanje i modela udruživanja. 
 
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Mario Božić  
  
Kontakt: 

Prof. dr. sc. Mario Božić  
Zavod za izmjeru i uređivanje šuma  
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska  
Tel: +385 1 235 2498, 
E-mail: bozic@sumfak.hr 

 

Po završetku Projekta, vrednovanja i prihvaćanja projekta od strane Ministarstva poljoprivrede, 
rezultati provedenog istraživanja biti će objavljeni na web stranicama Šumarskog fakulteta te dostupni 
svim zainteresiranim korisnicima. 
 

 


