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ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА  
У СР БИ ЈИ
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ПРЕ ДРАГ ГЛА ВО ЊИЋ1 
ЈЕ ЛЕ НА НЕ ДЕЉ КО ВИЋ1

Из вод: То ком пе ри о да тран зи ци је дош ло је до зна чај них про ме на у шу мар ству при-
ват ног сек то ра у Ср би ји. По ред фор ми ра ња удру же ња вла сни ка при ват них шу ма, кроз 
про це се ре сти ту ције и при ва ти за ције, дош ло је до вра ћа ња не ких ра ни јих об ли ка вла-
сниш тва и по ја ве „но ви х” ти по ва вла сни ка. То све је има ло за по сле ди цу хе те ро ге ност 
ка рак те ри стика по сто је ћих вла сни ка и од но са пре ма по се ду. Ут вр ђи вање ти по ва вла-
сни ка при ват них шу ма у Ср би ји и ра зу ме вање њи хо вих по тре ба важ но је при ли ком 
фор му ли сања ци ље ва шу мар ске по ли ти ке и, по себ но, при  о дре ђи вању мера по дрш ке. 
Из тог раз ло га, циљ овог истра жи ва њa је би ло де фи ни сање основ них ти по ва вла сни ка 
при ват них шу ма у Ср би ји, за сно ва но на ка рак те ри сти кама по се да и ци ље ви ма газ до-
ва ња шум ским по се дом. У раду су при ме ње не основ не и оп ште на уч не ме то де. По да-
ци су при куп ље ни то ком 2012. и 2013. го ди не, у че ти ри шум ска по друч ја, од но сно 10 
оп шти на. Укуп но је ан ке ти ра но 248 вла сни ка при ват них шу ма. По да ци су обра ђе ни 
ко риш ће њем де скрип тив не ста ти стич ке ана ли зе и не хи је рар хиј ских и хи је рар хиј ских 
кла стер ана ли за. На осно ву ве ли чи не по се да и ци ље ва газ до ва ња, из дво је на су по три 
ти па вла сни ка. Ре зул та ти су омо гу ћи ли и де фи ни сање кон цеп ту ал ног мо де ла ти по ва 
вла сни ка при ват них шу ма, ко ји ће има ти ширу при ме ну у бу ду ћим истра жи ва њима.

Кључ не речи: вла сни ци при ват них шу ма, ти по ви вла сни ка, шу мар ство, Ср би ја

TYPO LOGY OF PRI VA TE FO REST OW NERS IN SER BIA

Ab stract: Tran si ti on pe ri od in Ser bia bro ug ht abo ut sig ni fi cant chan ges in the pri va te fo rest 
sec tor. In ad di ti on to the for ma ti on of pri va te fo rest ow ner s’ asso ci a ti ons, the pro ce sses of re-
sti tu tion and pri va ti sa tion ha ve al so led to the re sto ra tion of so me ear li er forms of ow ner ship 
and to the de ve lop ment of so me “ne w” types of ow ners. This re sul ted in the he te ro ge neity of 
ac tu al fo rest ow ner cha rac te ri stics and of the ir re la ti on ship to fo rest pro perty. In the for mu-
la tion of fo rest po licy go als and, espe ci al ly, in the de ter mi na tion of sup port me a su res, it is 
im por tant to de ter mi ne the types of pri va te fo rest ow ners in Ser bia and to un der stand the ir 
ne eds. For this re a son, the study was aim ed at the de fi ni tion of the ba sic types of pri va te fo-
rest ow ners in Ser bia, ba sed on the fo rest pro perty cha rac te ri stics and fo rest ma na ge ment 
ob jec ti ves. The da ta were col lec ted du ring 2012 and 2013 in four fo rest areas, i.e. 10 mu ni-
ci pa li ties. Al to get her 248 pri va te fo rest ow ners were sur ve yed. The study was ba sed on the 
ba sic and ge ne ral sci en ti fic met hods and the da ta were pro ce ssed using de scrip ti ve sta ti sti cal 
anal ysis and non hi e rarc hical and hi e rarc hi cal clu ster anal yses. Three types of ow ners were 
se lec ted per each pro perty si ze class and ma na ge ment ob jec ti ve. The re sul ts ma de it po ssib le 
to de fi ne the con cep tu al mo del of the types of pri va te fo rest ow ners. The mo del will be more 
wi dely ap pli ed in fu tu re re se a rch.

Key words: pri va te fo rest ow ners, types of ow ners, fo re stry, Ser bia.
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1. УВОД
Пе ри од тран зи ци је у шу мар ству ка рак те ри шу ве ли ке де мо граф ске и 

со ци јал но-еко ном ске про ме не. По сле ди це ових про ме на се ог ле да ју и кроз 
раз но вр сност ци ље ва газ до ва ња соп стве ним шум ским по се дом, од но сно 
при о ри тета у управ ља њу шум ским по се дом (Zi  e  gen speck,   S .  еt al., 2004). 
Као ре зул тат про ме на, ко је су пра ти ле пе ри од тран зи ци је у прет ход ној де це-
ни ји, дош ло је до по ја ве удру же ња вла сни ка при ват них шу ма, али и „но ви х” 
ка те го ри ја вла сни ка, ко ји ма је кроз про цес ре сти ту ције вра ће на оду зе та 
имо ви на (црк ва и фи зич ка ли ца), или су стек ли вла сниш тво над шум ским 
по се дом кроз про цес при ва ти за ције др жав не или друш тве не имо ви не.

Као по сле ди ца ова ко уоч е них про ме на, за па жа се изра же на хе те ро ге-
ност у пог ле ду  о снов них ка рак те ри стика вла сни ка при ват них шу ма и њи-
хо вог од но са пре ма вла сти том по се ду, што, по ред тран зи ци о них про ме на, 
про и сти че из раз ли чи тог со ци јал ног, еко ном ског и кул ту ро лош ког окру-
же ња (Jen  n i n gs ,   S .M.,  va  n   Put  ten,   I .E . ,  2006). Ре зул та ти одре ђе ног 
бро ја истра жи ва ња у ино стран ству (Boon,   T.E . ,  Me i l  by,   H. ,  2007; Wi e-
r  su m,   K .F.  et al., 2005; L ön nstedt ,   L ., 1997, Hog l ,   K .  et al., 2005), та ко ђе, 
по ка зу ју да  по сто је раз ли ке у сми слу вред но сти, ста во ва и ци ље ва вла сни-
ка при ват них шу ма (Ka r p pi  nen,  H., 1998). Оче ку је се да ће се раз ли ке ог-
ле да ти и у учеш ћу вла сни ка на тр жиш ту др ве та, спрем но сти за по кре та ње 
(„мо би ли за цију”) дрв них ре сур са, као и у од но су пре ма заш ти ти и очу ва њу 
би о ди вер зи тета. Сту ди је ко је су на овом по друч ју спро ве де не у прет ход ном 
пе ри о ду, узи ма ле су у об зир со ци о лош ка истра жи ва ња, од но сно со ци јал ни 
став испи та ни ка, док истра жи ва ња ве за на за при су ство ве ли ке раз но ли ко-
сти у ти по ви ма вла сни ка шу ма, ни су би ла за ступ ље на.

Мо тив за ут вр ђи вање ти по ло гије вла сни ка при ват них шу ма је ра зу-
ме вање струк ту ре вла сниш тва над шу мом у од но су на ци ље ве, ста во ве и 
по на ша ње вла сни ка при ват них шу ма. Поз на ва ње со цио-еко ном ских и мо-
ти ва ци о них раз ли ка из ме ђу раз ли чи тих ти по ва вла сни ка при ват них шу ма 
мо же у ве ли кој мери да по мог не до но си о цима од лу ка у шу мар ству, као и 
над леж ни ма за ре а ли за цију струч но-тех нич ких по сло ва у при ват ним шу-
ма ма, пре све га, при ли ком де фи ни сања по ли ти ке и про гра ма ко ји ће на 
ефи ка сан на чин уна пре ди ти шу мар ство при ват ног сек то ра (Jen  n i n gs ,   S . 
M.,  va  n  Put  ten,   I .E . ,  2006). 

У том сми слу, по сто ји ја сна по тре ба за бо љим ра зу ме ва њем на чи на на 
ко ји раз ли чи ти ти по ви вла сни ка при ват них шу ма до но се од лу ке и ко ји 
фак то ри ути чу на по на ша ње вла сни ка при ли ком газ до ва ња шум ским по-
се дом (Jen  n i n gs ,   S .M.,  va  n   Put  ten,   I .E . , 2006). Прет по став ка је да ће 
се изра же на хе те ро ге ност вла сни ка при ват них шу ма у Ср би ји на ефи ка сан 
на чин пре ва зи ћи и при ла го дити њи хо вим ствар ним по тре ба ма, као и да ће 
раз ли чи те ка те го ри је при ват них вла сни ка, до би ја ти све ве ћи зна чај у шу-
мар ско-по ли тич ким про це си ма.

За истра жи ва ње су ода бра на че ти ри шум ска по друч ја, ко ја на нај бо љи 
на чин ре пре зен тују ве ли ки број раз ли чи тих ти по ва вла сни ка шу ма: По-
дрињ ско-ко лу бар ско, Се вер но ку чај ско, Јуж но ку чај ско и Ти моч ко шум ско 
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по друч је. Основ ни кри те ри јуми за ода бир шум ских по друч ја су би ли ге о-
граф ска ра спро стра ње ност, учеш ће при ват них шу ма, при су ство раз ли чи-
тих ка те го ри ја вла сни ка у ок ви ру при ват ног по се да (као што су ма на стир-
ске и црк ве не шу ме) и по сто ја ње ин те ре сних ор га ни за ција, од но сно удру-
же ња вла сни ка при ват них шу ма.

Циљ рада је де фи ни сање основ них ти по ва вла сни ка при ват них шу ма у 
Ср би ји, за сно ва но на ка рак те ри сти кама по се да и ци ље ви ма газ до ва ња шум-
ским по се дом. Свр ха истра жи ва ња је да се, на осно ву де фи ни сања ти по ва 
вла сни ка шу ма, ство ре пре ду сло ви ка ко би се уна пре ди ле мере и усаг ла си-
ле ак тив но сти при ли ком кре и ра ња ци ље ва шу мар ске по ли ти ке и на чи на 
њи хо вог по сти за ња. Пред мет истра жи ва ња су вла сни ци при ват них шу ма, 
од но сно њи хо ви ста во ви и фак то ри ко ји де тер ми нишу њи хо во по на ша ње у 
од но су на газ до ва ње соп стве ним шум ским по се дом.

2. ТЕ О РИЈ СКЕ ОСНО ВЕ ТИ ПО ЛО ГИЈЕ ВЛА СНИ КА  
ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА
Ти по ло гије вла сни ка при ват них шу ма су раз ви ја не као сред ство ко му-

ни ка ције, од но сно ра зу ме вања ком плек сних од но са из ме ђу ви ше фак то ра 
ко ји ути чу на по на ша ње љу ди (Em ta  ge ,  N.  еt al., 2007). Ње на основ на свр ха 
је сте ут вр ђи вање раз ли ка из ме ђу гру па вла сни ка при ват них шу ма, тј. до-
би ја ње све о бух ват нијег, али и да ље ре ла тив но „јед но став ног” прег ле да вла-
сни ка шу ма (Boon,   T.E . ,  Me i l  by,   H. ,  2007). E m  t a  g e , N. еt al., (2007.)
ти по ло гију вла сни ка при ват них шу ма де фи ни ше као „…ар хи тип ски опис 
раз ли чи тих „ти пич ни х” вла сни ка зем ље”. Дру гим ре чи ма, ти по ло гије су ми-
ра ју ка рак те ри стике вла сни ка и њи хо вих по се да, што је пот вр ђе но де таљ-
ним ин фор ма ци јама о ка рак те ри сти кама и ана ли за ма од но са ме ђу вла сни-
ци ма (Em ta  ge ,  N. еt al., 2007).

Ма њи број ти по ло гија вла сни ка шу ма је за сно ван на ква ли та тив ном 
при сту пу, ко ри сте ћи искљу чи во от во ре не ин терв јуе (M a d  s e n ,  L. M., 
2003) или не ке суб јек тив не еле мен те, без икак вих фор мал них по да та ка 
(Vol z ,   K .  R . ,  Bi  e  l i ng ,   A . ,  1998, Va n c lay,   J ., 2005). Овак ва вр ста ти по ло-
гија ни је по нов љи ва, јер се пер спек ти ве истра жи ва ча са вре ме ном ме ња ју 
(Ko s t ro w ic  k i ,   J . ,  1977), па се сход но то ме и ређе упо треб ља вају. Знат но 
је ве ћи број ти по ло гија за сно ва них на кван ти та тив ном при сту пу. Ова кав 
при ступ омо гу ћа ва при ме ну ма те ма тич ких обра за ца и те сто ва ко ји се мо гу 
ко ри сти ти за де фи ни сање „оп ти мал ног” бро ја ти по ва вла сни ка шу ма при-
ме ном бо до ва ња у ок ви ру ни за ста ти стич ких про це ду ра (Ko br ich,   C .  et 
al., 2003).

Основ на и ујед но нај јед но став нија кла си фи ка ција пре поз на је две гру-
пе вла сни ка шу ма: вла сни ке ко ји су окре ну ти про из вод њи и вла сни ке ко-
ји су окре ну ти по трош њи др ве та као си ро ви не (Dhub ha  i n,   A .  N.  et al., 
2006). Kva r da ,  E . ,  (2004.) та ко ђе, раз ли ку је две основ не гру пе вла сни-
ка шу ма, пре ма по љо при вред ној со ци ја ли за цији2 „по љо при вред не” и 

2 Под пољопривредном социјализацијом се подразумева преношење знања, вештина, 
умећа из области пољопривреде и сродних грана на нове генерације (2002).
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„не по љо при вред не” вла сни ке шу ма. Под „по љо при вред ним” вла сни ци ма 
по дра зу ме вају се вла сни ци шу ма ко ји сво је го диш ње ак тив но сти спро во-
де обав ља ју ћи по сло ве ве за не за по љо при вре ду, док, на су прот њи ма, „не-
по љо при вред ни” вла сни ци не ма ју до ди ра са по љо при вре дом. Овак ва кла-
си фи ка ција мо же има ти сраз мер но ве ћи зна чај у зем ља ма у ко ји ма по сто је 
раз ли чи ти ви до ви за ку па шум ског зем љиш та (ко риш ће ње шу ма и шум ског 
зем љиш та уз од го ва ра јућу на док на ду), док у зем ља ма по пут Не мач ке и Ау-
стри је не ма не ког ве ли ког зна ча ја, јер су вла сни ци тра ди ци о нално ве за ни за 
по љо при вре ду (Ur qu  ha r t ,  J . ,  C o u  r t  ney,  P. ,  2011). Из истог раз ло га, овак-
ва кла си фи ка ција не ма ве ћег зна ча ја ни у Ср би ји, јер су вла сни ци тра ди ци-
о нално ја ко по ве за ни са сво јим по љо при вред ним по се дом, чак и у си ту а ци-
јама ка да не обав ља ју по сло ве газ до ва ња и ко риш ће ња дрв них ре сур са.

За ве ли ки број зе ма ља је ка рак те ри стична ти по ло гија на осно ву ве ли чи-
не шум ског по се да (2006, B r a n  d l , H. et al., 1999), ко ја има ве ли ку при ме ну 
у са став ља њу го диш њих из веш та ја, као и пред став ља њу фи нан сиј ских ка-
рак те ри стика вла сни ка, до де ли суб вен ци ја, итд.

У по след ње вре ме, све ве ћи зна чај у сред њој Евро пи, има ју ти по ло гије 
вла сни ка при ват них шу ма за сно ва не на мо ти ва ци о ном аспек ту. B i  e -
l i n g , C., (2003) из два ја пет основ них ти по ва вла сни ка шу ма, на осно ву 
кри те ри јума њи хо ве мо ти ва ције за газ до ва њем: ра ци о на листи, иде а ли сти, 
од го вор ни вла сни ци, тра ди ци о на листи и „вла сни ци у остав ци”, од но сно 
вла сни ци ко ји су на пу сти ли сво ја има ња. Пре ма истра жи ва њима у Дан ској 
(Boon,   T.E . ,  Me i l  by,   H., 2007), на осно ву кри те ри јума ста во ви испи та-
ни ка, из два ја ју че ти ри основ на ти па вла сни ка при ват них шу ма: вла сни ци 
окре ну ти про из вод њи др ве та, кла сич ни вла сни ци шу ма, вла сни ци шу ма 
окре ну ти заш ти ти шу ма и ре кре а цији и ин ди фе рен тни вла сни ци шу ма.

Нај чеш ће упо треб ља вани кри те ри јум за успо став ља ње ти по ло гије вла-
сни ка шу ма у Евро пи је циљ газ до ва ња вла сни ка шу ме (Ka r p pi  nen,   H. , 
1998; Boon,   T.E . et al., 2004; Wi e  r  su m,   K .F. et al., 2005). На осно ву истра-
жи ва ња у Швед ској, L o  e n  s t e d t , L., (1997) из два ја основ не ци ље ве ко ји 
се јав ља ју код вла сни ка шу ма: фор мал ни еко ном ски ци ље ви, не фор мал ни 
еко ном ски ци ље ви, про из вод ни, еко лош ки и не ма те ри јални ци ље ви. Вла-
сни ци са фор мал ним еко ном ским ци ље ви ма у пр ви план исти чу по зи ти ван 
нов ча ни ток, док су вла сни ци са не фор мал ним еко ном ским ци ље ви ма, та-
ко ђе, за ин те ре со вани за про фит, али кроз ма ње фор мал не ак тив но сти, као 
што су лов ство или про да ја огрев ног др ве та. Вла сни ци, ко ји ма су при мар ни 
про из вод ни ци ље ви, сво је ак тив но сти у газ до ва њу шум ским по се дом усме-
ра ва ју ка по ве ћа њу дрв не ма се и прир а сту.

Пре ма истра жи ва њима Wi e  r  su m,  K .F.  et al., (2005), спро ве де ним у де-
вет европ ских зе ма ља, из ме ђу оста лих и у Ау стри ји (ко ја је по ве ли чи ни и 
по вр ши ни под шу мом слич на Ср би ји), уста нов ље на су че ти ри основ на ти-
па вла сни ка шу ма пре ма ци ље ви ма газ до ва ња као основ ном кри те ри јуму: 
вла сни ци са не пу ним рад ним вре ме ном у шу мар ству, вла сни ци са пу ним 
рад ним вре ме ном у шу мар ству, вла сни ци ко ји су у пен зи ји и вла сни ци ко-
ји су уда ље ни од свог шум ског по се да. Слич но прет ход ним истра жи ва-
њима, М i  z a  ra  i  te ,  D. ,  М i  z a  ras ,  S . ,  (2005) су, пре ма истом кри те ри јуму, у 
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Лит ва ни ји из дво ји ли, та ко ђе, че ти ри основ на ти па вла сни ка шу ма: „биз ни-
сме ни”, од но сно вла сни ци ко ји се искљу чи во ба ве шу мар ством, вла сни ци са 
ви ше ци ље ва у газ до ва њу, по тро ша чи и вла сни ци окре ну ти еко ло ги ји.

По ред кла си фи ка ција ко је у осно ви упо треб ља вају са мо је дан кри те ри
јум за из два ја ње ти по ва вла сни ка при ват них шу ма, све је ве ћи број оних ко је 
се за сни ва ју на не ко ли ко кри те ри јума, тзв. вишекритеријумске (енг. mul-
tip le cri te ria) кла си фи ка ције (та бе ла 1).

Та бе ла 1. Ти по ви вла сни ка при ват них шу ма до би је ни ко риш ће њем ве ћег 
бро ја кри те ри јума

Tab le 1.  Types of pri va te fo rest ow ners ob ta i ned by mul tip le cri te ria

Зем ља
Co un try

Го ди на истра-
жи ва ња

Year of re se-
a rch

Кри те ри јуми
Ci te ria

Ти по ви вла сни ка
Type of ow ners

Не мач ка
(Ba den-

Würt tem-
berg)

2009.
Циљ газ до ва-
ња, мо ти ва-

ција и ста во ви

- струч ња ци
- кон вен ци о нални
- вла сни ци са иде а ли стич ким ин те ре сима
- вла сни ци са нат про сеч ним ин тен зи те том ко риш ће-

ња зем љиш та

Ве ли ка 
Бри та ни ја 2011.

Циљ газ до ва-
ња, мо ти ва-

ција и ста во ви

- ин ве сти тори
- ин ди ви ду а листи
- вла сни ци ко ји ко ри сте шу му за соп стве не по тре бе
- вла сни ци ко ји газ ду ју шу мом ради лич не угод но сти
- мул ти фун кци о нални вла сни ци
- вла сни ци окре ну ти заш ти ти прир о де

Ау стри ја 2005. По на ша ње и 
ста во ви

- вла сни ци ко ји се искљу чи во ба ве по љо при вре дом
- вла сни ци ко ји део вре ме на про во де у по љо при вре ди
- вла сни ци из ма лих ва ро ши ца ко ји су не ка да ра ди ли 

у по љо при вре ди
- вла сни ци ко ји су на пу сти ли сво ја до ма ћин ства
- ур ба ни вла сни ци
- вла сни ци шу ма без икак вог до ди ра са по љо при вре-

дом
Из вор: S e l  t e r,  A .  е t   a l ., 2009; Ur  q u  h a r t ,  J . ,  C o  u  r t  n e y,  P. ,  2011; Ho g l ,  K . еt al., 2005

Кла си фи ка ције ко је упо треб ља вају ве ћи број кри те ри јума пру жа ју пот-
пу ни ју сли ку и зна ње о де фи ни са ним ти по ви ма вла сни ка шу ма.

3. МЕ ТОД РАДА И ОБРА ДА ПО ДА ТА КА
У про це су де фи ни сања ме то до ло гије ана ли зи ра но је не ко ли ко при сту-

па, јер слич на истра жи ва ња у Ср би ји до са да ни су ра ђе на. Ме то де истра жи-
ва ња су ода бра не у скла ду са проб ле мом и ци љем истра жи ва ња (основ не и 
оп ште на уч не). Од оп штих ме то да ко риш ће на је ме то да мо де ло вања, а у ок-
ви ру ње ста ти стич ка ме то да, ко ја обух ва та де скрип тив ну ста ти сти ку (ме то-
де при куп ља ња, сре ђи ва ња и при ка зи вања по да та ка) и ме то ду ста ти стич ке 
ана ли зе (Ше ш и ћ,   Б. ,  1984). Ме то дом де скрип тив не са ти сти ке при ка за не 
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су основ не ка рак те ри стике вла сни ка при ват них шу ма и њи хо ви ста во ви, 
док су ме то дом ста ти стич ке ана ли зе де фи ни сани ти по ви вла сни ка при ват-
них шу ма.

При ме ње на тех ни ка истра жи ва ња је ан ке та. На овај на чин, кван ти та-
тив ним истра жи ва њем су при куп ље не ин фор ма ције, за сно ва не на чвр стим 
до ка зи ма (de   Va us ,  D., 2002).

Упит ник се са сто јао од 40 пи та ња, од јед но став них увод них пи та ња, 
пре ко сло же ни јих са Ли кер то вом ска лом, до от во ре них пи та ња где су вла-
сни ци мог ли сло бод но да иска жу сво је ста во ве, уз усме ра ва ње испи ти ва ча. 

Пи та ња су по де ље на у не ко ли ко гру па:
•	  оп шти по да ци о испи та ни ку;
•	  ка рак те ри стике вла сни ка шу ма (со цио-де мо граф ски аспек ти, вла-

снич ки аспек ти, аспек ти газ до ва ња шу ма ма, еко ном ски аспек ти);
•	  ста во ви вла сни ка шу ма ве за ни за раз ли чи те ин сти ту ци о налне и ор-

га ни за ционе аспек те (ин сти ту ци о нални аспек ти, ин те ре сно ор га ни-
зо вање, мере по дрш ке шу мар ству при ват ног сек то ра, мо би ли за ција 
дрв них ре сур са, итд.).

На овај на чин су при куп ље ни по да ци ве за ни за со ци јал ну струк ту ру 
вла сни ка шу ма, као и њи хо ве ста во ве и ци ље ве ве за не за од нос пре ма шум-
ском по се ду. Са мо при куп ља ње је ре а ли зо вано у пе ри о ду ок то бар 2012.- јул 
2013. го ди не. Оп шти не, ко је су истра жи ва не у ок ви ру шум ских по друч ја су 
ода бра не на осно ву два кри те ри јума:
1.  за ступ ље ност шу ма у при ват ном вла сниш тву, во де ћи ра чу на да чи та ва 

оп шти на при па да шум ском по друч ју;
2.  за ступ ље ност раз ли чи тих ка те го ри јa вла сниш тва у ок ви ру при ват них 

шу ма (ма на стир ске и црк ве не шу ме и удру же ња вла сни ка при ват них 
шу ма). 
Кри те ри јуми за ода бир вла сни ка при ват них шу ма су, у скла ду са ци љем 

истра жи ва ња, би ли:
•	 ве ли чи на шум ског по се да;
•	 вр ста вла сниш тва;
•	 ве ли чи на ме ста пре би ва лиш та.
Основ за ода бир вла сни ка по на ве де ним кри те ри ју мима су чи ни ли по-

да ци Ка та стра не по крет но сти и план ски до ку мен ти ЈП за газ до ва ње шу ма-
ма „Ср би ја шуме” Бе о град.

У истра жи ва ном пе ри о ду, у 10 оп шти на укуп но је ан ке ти ра но 248 вла-
сни ка при ват них шу ма из 50 ка та стар ских оп шти на. Ради обез бе ђе ња ве ће 
сто пе од зи ва испи та ни ка, при ме њи ван је ме тод „од вра та до вра та”.

При куп ље ни по да ци су пр во ана ли зи ра ни де скрип тив ном ста ти сти ком. 
Из упит ни ка су из дво је на пи та ња ко ја су ко риш ће на као кри те ри јуми при-
ли ком из два ја ња ти по ва вла сни ка при ват них шу ма и то:
1. гру па „со цио-де мо граф ске ка рак те ри стике вла сни ка шу ма” - са даш ње 

ме сто бо рав ка и по љо при вред на со ци ја ли за ција;
2. гру па „а спек ти газ до ва ња шу ма ма” - ве ли чи на шум ског по се да, број пар-

це ла, уда ље ност пар це ла, ци ље ви газ до ва ња, вре ме про ве де но у обав ља-
њу по сло ва у шу мар ству;
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3. гру па „е ко ном ски аспек ти” - ко ли чи на по се че ног др ве та и при хо ди од 
шу мар ства. 
На кон то га су при ме ње не ста ти стич ке ана ли зе у ци љу иден ти фи ко вања 

ти по ва вла сни ка при ват них шу ма. Из два ја ње ти по ва вла сни ка при ват них 
шу ма је из вр ше но уз по моћ кла стер ана ли за (Ha i r,  J .F. et al., 2006), при ме-
ном не хи је рар хиј ске и хи је рар хиј ске тех ни ке у за ви сно сти од ко риш ће ног 
кри те ри јума (Ča ba  rav d ić ,  A .  еt al., 2011). 

Кла стер ана ли за је при ме ње на због теж ње да се из вр ши гру пи са ње вла-
сни ка при ват них шу ма са слич ним ка рак те ри сти кама у од го ва ра јуће кла-
сте ре, од но сно ти по ве. 

Од не хи је рар хиј ских тех ни ка су ко риш ће не сле де ће:
•	 пост-стра ти фи ка ција3 (енг. post stra ti fi ca tion);
•	 дво сте пе на кла сте ри за ција (енг. two-step clu ste ring);
•	 кла сте ри за ција пре ма К-сре ди ни (енг. K-mean clu ste ring).

Koд тех ни ке пост-стра ти фи ка ције, основ ни кри те ри јум ко риш ћен за из-
два ја ње ти по ва вла сни ка при ват них шу ма био је ве ли чи на шум ског по се да. 
Ова тех ни ка је ода бра на за то што на јед но ста ван на чин, при ме ном јед ног 
кри те ри јума да је ја сну сли ку о гру па ма вла сни ка шу ма, од но сно ти по ви ма 
ко ји се мо гу де фи ни сати.

Про це на нор мал но сти ра спо де ле за про мен љи ву ко ја је ко риш ће на као 
кри те ри јум урађ е на је при ме ном Kol mo go rov-Smir nov те ста нор мал но сти. 
Овај тест је ода бран због ут вр ђи вања тех ни ке ста ти стич ке ана ли зе ко је ће 
би ти при ме ње не. Ода бра на про мен љи ва за ову ана ли зу је ве ли чи на шум-
ског по се да. На овај на чин ут вр ђе на је нор мал ност ра спо де ле узор ка.

Пра во у га о ни ди ја грам је ко риш ћен за ут вр ђи вање не ти пич них та ча ка, 
а њи хов ути цај на истра жи ва ње је те сти ран по мо ћу скра ће не сред ње вред-
но сти. Сред ња вред ност без гор њих и до њих 5% слу ча је ва (скра ће на сред ња 
вред ност) је по ре ђе на са пра вом сред њом вред нош ћу. На тај на чин је ут вр-
ђе на њи хо ва раз ли ка.

Hod ges-De le ni us пра ви ло је ко риш ће но за из два ја ње ти по ва вла сни ка 
шу ма. Овај ме тод слу жи за из град њу оп ти мал них гра ни ца сло је ва са ци љем 
по бољ ша ња пре циз но сти. Ме тод се за сни ва на при ме ни ку му ла тив ног чет-
вр тог ко ре на гра нич них сло је ва ко ри сте ћи при ступ приб лиж них и тач них 
вред но сти гра ни це (A l  fa ,  M.M.,  A ma  h ia ,  G.N. ,  2010). Нај пре су сви вла-
сни ци шу ма ра спо ре ђени у пет ка те го ри ја, у за ви сно сти од ве ли чи не шум-
ског по се да:
1. вла сни ци са по се дом ма њим од 1 hа;
2. вла сни ци са по се дом од 1,1 до 5 hа;
3. вла сни ци са по се дом од 5,1 до 10 hа;
4. вла сни ци са по се дом од 10,1 до 20 hа;
5. вла сни ци са по се дом ве ћим од 20,1 hа.

Ме то да дво сте пе не кла сте ри за ције (енг. two step clu ste ring) ко риш ће на је 
за из два ја ње ти по ва вла сни ка при ват них шу ма укрш та њем не пре кид них и 
ка те го риј ских про мен љи вих. Од не пре кид них про мен љи вих су ко риш ће не: 

3 Мисли се на пондерисање, односно подешавање узорка.
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про сеч на уда ље ност ме ста пре би ва лиш та од шум ског по се да (km), ве ли чи на 
шум ског по се да (ha), број пар це ла (kom), ра сто ја ње ме ђу пар це ла ма, од но сно 
гру пи са ност (km) и ко ли чи на по се че ног огрев ног др ве та (m3·go d–1). Упо треб-
ља ване ка те го риј ске про мен љи ве су: по љо при вред но-шу мар ска со ци ја ли-
за ција, вре ме про ве де но то ком го ди не у обав ља њу по сло ва у шу мар ству, 
учеш ће при хо да од про да је огрев ног др ве та у укуп ним го диш њим при хо ди-
ма и по тре ба/на ме на за ко ју се ко ри сти огрев но др во. Ал го ри там ко риш ћен 
у овом по ступ ку има не ко ли ко пред но сти у од но су на кла сич не ме то де, а 
основ не пред но сти су: ко риш ће ње ка те го риј ских и не пре кид них про мен-
љи вих, аут о мат ски из бор бро ја кла сте ра ко ји не за ви си од истра жи ва ча и 
при ла год љи вост, јер омо гу ћа ва ко риш ће ње и ана ли зу ве ли ке ба зе по да та ка.

Кла сте ри за ције пре ма К-сре ди ни (енг. K-mean clu ste ring) ко риш ће на је 
за де фи ни сање ти по ва вла сни ка при ват них шу ма на осно ву ци ље ва у газ-
до ва њу шум ским по се дом. Сви ци ље ви су по де ље ни у че ти ри ве ли ке гру пе:

1. про из вод на фун кци ја шу ма;
 1.1. про из вод ња огре ва;
 1.2. про из вод ња тех нич ког др ве та;
 1.3. про из вод ња не дрв них шум ских про из во да (НДШП);
2. заш тит на фун кци ја шу ма;
3. о чу ва ње би о ди вер зи тета;
4. пру жа ње со цио-кул тур них услу га.
Ран ги ра ње зна ча ја по је ди них ци ље ва је вр ше но на ска ли од 1 до 5, од но-

сно при ме ње на је Ли кер то ва ска ла. Ути цaj, од но сно зна чај ци ље ва газ до ва-
ња на фор ми ра ње ти по ва је ме рен F-те стом, при че му ве ћа F-вред ност зна чи 
и ве ћи ути цај ци ља газ до ва ња на фор ми ра ње кла сте ра.

Хи је рар хиј ска кла стер ана ли за је ода бра на због мо гућ но сти да де фи-
ни ше хо мо ге не гру пе слу ча је ва, од но сно про мен љи ве на осно ву ода бра них 
ка рак те ри стика, ко ри сте ћи при то ме ал го ри там ко ји по чи ње у сва кој про-
мен љи вој у раз ли чи тим кла сте ри ма и ком би ну је кла сте ре све док не оста не 
са мо је дан. Ова ана ли за је има ла за циљ да иден ти фи кује ти по ве вла сни ка 
при ват них шу ма по оп шти на ма ко ри сте ћи ци ље ве газ до ва ња (Ли кер то ва 
ска ла) као кри те ри јум. Ре зул тат ана ли зе је спа ја ње вла сни ка из раз ли чи-
тих оп шти на у скла ду са њи хо вим ци ље ви ма газ до ва ња, од но сно вла сни ци 
ко ји има ју ис те или слич не ци ље ве газ до ва ња гру пи са ни су у ис ти кла стер. 
Нај пре су за сва ку оп шти ну по је ди нач но ут вр ђе не сред ње вред но сти про-
мен љи ве ци ље ви газ до ва ња, а по том су сви ци ље ви, као и у прет ход ној ана-
ли зи, по де ље ни у че ти ри ве ли ке гру пе. На кон то га су све сред ње вред но сти 
про мен љи ве об је ди њене у ден до грам. Ли ни је ден до гра ма по ка зу ју шта се са 
чи ме спа ја, при че му су на вер ти кал ној оси при ка за ни ен ти те ти (оп шти не), 
а на хо ри зон тал ној оси је ме ђу соб на уда ље ност из дво је них ти по ва.

4. РЕ ЗУЛ ТА ТИ
Ре зул та ти истра жи ва ња су при ка за ни пре ма при ме ње ним ме то да ма, од-

но сно кроз де скрип тив ну ста ти сти ку и од го ва ра јуће ста ти стич ке ана ли зе.
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4.1. Де скрип тив на ста ти сти ка
Де скрип тив ном ста ти сти ком су пред став ље не не пре кид не про мен љи ве 

ко је су ко риш ће не у да љим ана ли за ма за де фи ни сање ти по ва вла сни ка шу ма.

Та бе ла 2. Де скрип тив на ста ти сти ка не пре кид них про мен љи вих
Tab le 2. De scrip ti ve sta ti stics of con ti nu o us va ri ab les

Пи та ње
Qu e sti on

Сред ња  
вред ност

Mean
Мо да ли тет

Mo de σ min max

Ве ли чи на шум ског по се да (ha) 7,39 2 9,02 0,5 50
Број пар це ла 5,03 3 5,25 1,0 55

Уда ље ност пар це ла 3,49 1 4,17 0,5 21
Ко ли чи на по се че ног др ве та [m3·go d–1]

Огрев но др во 85,70 20 234,20 0,0 2,150
Тех нич ко др во 10,76 0 68,69 0,0 1,000

Из вор: ориг и нал

Из та бе ле  2 мо же се ви де ти да је про сеч на ве ли чи на шум ског по се да 
7,4 ha, кре ћу ћи се у ра спо ну 0,5-50 ha. Про се чан  број пар це ла у ок ви ру шум-
ског по се да је 5, док је про сеч на уда ље ност пар це ла око 3,5 km. Ко ли чи на 
по се че ног огрев ног др ве та ва рира у ве ли ком ра спо ну од 0 до 2,150 m3·go d–1, 
са про сеч ном вред нош ћу од 86 m3·go d–1, док  про сеч на ко ли чи на по се че ног 
тех нич ког др ве та из но си 11 m3·go d–1.

4.2. Ста ти стич ка ана ли за ти по ло гије вла сни ка шу ма
При куп ље ни по да ци су обра ђе ни ода бра ним кла стер ана ли за ма 

(енг. post stra ti fi ca tion, two step clu ste ring, K-mean clu ste ring), као и хи је рар-
хиј ском кла стер ана ли зом, у ци љу де фи ни сања ти по ва вла сни ка при ват них 
шу ма, од но сно гру пи са ња вла сни ка са слич ним ка рак те ри сти кама у од го-
ва ра јуће кла сте ре.

4.2.1. Кла стер ана ли за „Post stra ti fi ca tion”
Пр во је ут вр ђе на про це на нор мал но сти ра спо де ле за про мен љи ву ко ја је 

ко риш ће на као кри те ри јум, а при каз основ них еле ме на та дат је у та бе ли 3.

Та бе ла 3. Про це на нор мал но сти ра спо де ле за ода бра ну про мен љи ву
Tab le 3. Asse ssment of nor ma lity of di stri bu tion for se lec ted va ri ab le

Пи та ње
Qu e sti on

Kol mo go rov-Smir nov* Sha pi ro-Wilk
Ста ти сти ка

Sta ti stics df Зна чај ност
Sig ni fi can ce

Ста ти сти ка
Sta ti stics df Зна чај ност

Sig ni fi can ce
Kо ли ка је по вр ши на  
Ва шег по се да? 0,314 248 0,000 0,830 248 0,000

* Lil li e fors зна чај ко рек ци је
Из вор: ориг и нал

Ана ли зом је ут вр ђе но да је ни во зна чај но сти (p) ма њи од 0,05, што по ка-
зу је да нор мал ност ра спо де ле ни је пот вр ђе на и да се мора од ба ци ти.
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За тим је ко риш ће на ана ли за пра во у га о ног ди ја гра ма, ка ко би се ут вр-
ди ле евен ту ал не не ти пич не тач ке. Овом ана ли зом су пот вр ђе не че ти ри не-
ти пич не тач ке вред но сти 22, 22, 25 и 30 (гра фи ко н 1). То су вред но сти за ве-
ли чи ну шум ског по се да (у ha) ко је од сту па ју од вред но сти оста лих од го во ра 
испи та ни ка. Ка ко се не ради о ек стрем ним не ти пич ним тач ка ма, од лу че но 
је да ове тач ке бу ду за др жа не у ба зи по да та ка. Прет ход на од лу ка је пот креп-
ље на ана ли зом ко јом је про ве ра вано ко ли ки проб лем ће пред став ља ти слу-
ча је ви са не ти пич ним тач ка ма. 

Гра фи ко н 1. Пра во у га о ни ди ја грам за вред но сти ода бра не про мен љи ве 
Di a gra m 1. Rec tan gu lar di a gram for the va lu es   of se lec ted va ri ab les

Сред ња вред ност изра чу на та без гор њих и до њих 5% слу ча је ва, тј.  5% 
скра ће на сред ња вред ност (енг. 5% tim med mean) не раз ли ку је се мно го од 
ствар не сред ње вред но сти (2,58 и 2,53), од но сно ове две вред но сти су ве о ма 
бли ске, па су из тог раз ло га не ти пич не тач ке за др жа не (та бе ла 4). Ре зул та-
ти ове ана ли зе по ка зу ју да је у оба слу ча ја, ко риш ће њем скра ће не и ствар не 
сред ње вред но сти, од го вор вла сни ка ис ти, од но сно да се кре ће у ин тер ва лу 
од 2 (ве ли чи на по се да 1-5 ha) до 3 (ве ли чи на по се да 5,1-10 ha) са ве о ма ма лим 
раз ли ка ма (2,58 и 2,53), па су не ти пич не вред но сти за ве ли чи ну шум ског 
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по се да за др жа не.

Та бе ла 4. Ути цај не ти пич них та ча ка на ана ли зу
Tab le 4.    Im pact of at ypi cal po in ts on the anal ysis

Пи та ње
Qu e sti on

Сре ди на
Mean

Гра ни ца
Bo und

Ста ти сти ка
Sta ti stics ε

Колика је 
површина Вашег 
поседа?

Сред ња вред ност 2,58 0,067
95% Ин тер вал по ве ре ња за сред њу 
вред ност

До ња 2,45
Горња 2,71

5% Скраћена средња вредност 2,53
Извор: оригинал

За де фи ни сање ти по ва вла сни ка при ват них шу ма ко риш ће но је Hod ges
De le ni us пра ви ло (та бе ла 5). Из та бе ле се мо же ви де ти да вред ност чет вр-
тог ку му ла тив ног ко ре на из но си 12,58. Ова вред ност је по де ље на са прет-
по став ље ним бро јем ти по ва вла сни ка шу ма. За прет по став љена три ти па 
вла сни ка шу ма вредност је 12,58:3=4,19, при че му су гра нич не вред но сти за 
раз ли чи те ти по ве 4,19 и 8,38.
Ta бе ла 5. Ди стри бу ција бро ја вла сни ка шу ма пре ма ве ли чи ни шум ског 

по се да
Tab le 5.    Di stri bu tion of num ber of fo rest ow ners by si ze of fo rest pro per ti es

№
Ве ли чи на шум ског по се да

Si ze of fo rest hol ding
Број вла сни ка

Num ber of ow ners
f(y)

√f(y) (4√f(y)) cum.
(4√f(y))

ha
1 < 1 21 4,58 2,14 2,14
2 1,1-5 129 11,36 3,37 5,51
3 5,1-10 50 7,07 2,66 8,17
4 10,1-20 29 5,38 2,32 10,49
5 >20,1 19 4,36 2,09 12,58

Σ 248 32,75 12,58
Из вор: ориг и нал

На осно ву ре зул та та, ко ри сте ћи Hod ges-De le ni us пра ви ло, иден ти фи ко-
вана су три оп ти мал на ти па (кла сте ра) вла сни ка шу ма:
1. тип вла сни ка са шум ским по се дом ма њим од 4,19 hа (49%);
2. тип вла сни ка са шум ским по се дом из ме ђу 4,20-8,38 hа (25%);
3. тип вла сни ка са шум ским по се дом ве ћим од 8,39 hа (26%).

Нај ве ћи број вла сни ка, ско ро по ло ви на, по се ду је шум ски по сед ко ји је 
ма њи од 4,2 hа, док по чет вр ти на вла сни ка има по се де у ра спо ну од 4,2 до 
8,4 hа, од но сно по сед ве ћи од 8,4 hа.

4.2.2. Дво сте пе на кла стер ана ли за (Two-step clu ste ring)
При ме ном ове ста ти стич ке ме то де де фи ни сана су три ти па вла сни ка 

при ват них шу ма (гра фи кон 2):
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1. тип вла сни ка ко ји по се ду је 10,48  ha шум ског по се да - го диш ње се че 
318 m3 огрев ног др ве та, има пре ко 7 пар це ла, пре ко по ло ви не вла сни ка 
(55%) про во де од ¼ до ½ укуп них го диш њих ак тив но сти у шу мар ству, 
сви вла сни ци (100%) ко ри сте огрев но др во ради да ље  про да је и за до-
во љења лич них по тре ба, при хо ди од про да је огрев ног др ве та код 62% 
вла сни ка уче ству ју са ½ до ¾ укуп них го диш њих при хо да (овај тип вла-
сни ка је за ступ љен са 16,8%);

2. тип вла сни ка ко ји по се ду је 9,98 ha шум ског по се да - го диш ње се че 64 m3 
огрев ног др ве та, има пре ко 6 пар це ла, 62% вла сни ка овог ти па про во де 
до ¼ укуп них го диш њих ак тив но сти у шу мар ству, 55% вла сни ка ко ри-
сте огрев но др во ради за до во љења лич них по тре ба, при хо ди од про да је 
огрев ног др ве та код 65% вла сни ка уче ству ју са до ¼ укуп них го диш њих 
при хо да (за ступ љен је са 38,2%);

3. тип вла сни ка ко ји по се ду је 4,26 ha шум ског по се да - го диш ње се че 17 m3 
огрев ног др ве та, има пре ко 4 пар це ле, сви вла сни ци овог ти па про во де 
до ¼ укуп них го диш њих ак тив но сти у шу мар ству, сви вла сни ци ко ри сте 
огрев но др во искљу чи во ради за до во љења лич них по тре ба, при хо ди од 
про да је огрев ног др ве та код 99% вла сни ка уче ству ју са до ¼ укуп них го-
диш њих при хо да (за ступ љен је са 45%).

Гра фи ко н 2. Број и по уз да ност из дво је них  ти по ва вла сни ка при ват них шу ма 
Di a gra m 2. Num ber and re li a bi lity of se lec ted types of pri va te fo rest ow ners

Зна чај по је ди них кри те ри јума (де вет кри те ри јума) при ли ком иден ти фи ко-
вања ти по ва вла сни ка при ват них шу ма је био раз ли чит, од но сно по је ди ни кри-
те ри јуми су има ли ве ћи зна чај за из два ја ње кла сте ра од дру гих (гра фи ко н 3). 
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Гра фи кон 3. Зна чај по је ди них кри те ри јума за из два ја ње ти по ва вла сни ка шу ма 
Graph 3. Im por tan ce of par ti cu lar cri te ria for clu ste ri za tion of fo rest ow ners

Нај ве ћи зна чај, као кри те ри јум, су има ли при хо ди од про да је огрев ног 
др ве та (1,00) и на ме на огрев ног др ве та (0,68), док су нај ма њи зна чај има ли 
кри те ри јуми број пар це ла (0,04) и по љо при вред но-шу мар ска со ци ја ли за-
ција (0,06).

4.2.3. Кла сте ри за ције пре ма К-сре ди ни (K-mean clu ste ring)
При ме ње ном ме то дом и ана ли зом ре зул та та, из дво је на су три ти па вла-

сни ка при ват них шу ма (та бе ла 6):
1. тип вла сни ка ко јем је при мар ни циљ про из вод ња огрев ног др ве та, док 

про из вод ња тех нич ког др ве та не ма не ког ве ћег зна ча ја - заш тит на фун-
кци ја, очу ва ње би о ди вер зи тета и пру жа ње со цио-кул тур них услу га се 
уопш те не пре поз на ју као зна чај ни ци ље ви у газ до ва њу шум ским по се-
дом, так ви ти по ви вла сни ка за ступ ље ни су са 23% и наз ва ни су „ин ди-
фе рен тни” вла сни ци;

2. тип вла сни ка ко јем је, та ко ђе, при мар ни циљ про из вод ња огрев ног др ве-
та, док про из вод ња тех нич ког др ве та не ма не ког ве ћег зна ча ја - за раз ли-
ку од прет ход ног ти па, вла сни ци ко ји при па да ју овом ти пу ве ли ки зна-
чај у газ до ва њу сво јим шум ским по се дом при да ју заш тит ној фун кци ји и 
очу ва њу би о ди вер зи тета, за ступ ље ни су са 50% и наз ва ни су „тра ди ци-
о нал ни” вла сни ци;

3. тип вла сни ка ко ји има ве ћи број ци ље ва у газ до ва њу сво јим шум ским 
по се дом (про из вод ња др ве та, ка ко огрев ног, та ко и тех нич ког, за соп-
стве не по тре бе, као и за да љи пла сман, заш тит на фун кци ја и очу ва ње 
би о ди вер зи тета) - за ступ ље ни су са 27% и наз ва ни су „вла сни ци са ви ше 
ци ље ва”.
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Та бе ла 6. Ка рак те ри стике ти по ва вла сни ка при ват них шу ма пре ма ци ље-
ви ма газ до ва ња

Tab le 6. Cha rac te ri stics of types of pri va te fo rest ow ners ac cor ding to ma na ge-
ment ob jec ti ves

Фун кци ја
Fun cti on

Фи нал ни кла стер цен три
Fi nal clu ster cen ters

1 2 3
Про из вод ња огре ва као циљ 1 1 1
Про из вод ња тех нич ког др ве та као циљ 4 4 2
Про из вод ња НДШП као циљ 5 5 5
Заш тит на фун кци ја као циљ 5 2 2
Очу ва ње би о ди вер зи тета као циљ 5 2 2
Пру жа ње со цио-кул тур них услу га као циљ 4 3 3
Из вор: ориг и нал

Зна чај по је ди них ци ље ва у газ до ва њу вла сни ка при ват них шу ма ни је ис-
ти, од но сно по сто је ци ље ви ко ји има ју ве ћи ути цај на иден ти фи ко вање ти-
по ва (кла сте ра) вла сни ка шу ма у од но су на дру ге (та бе ла 7). 
Та бе ла 7. Ути цај ци ље ва газ до ва ња на фор ми ра ње кла сте ра (ANO VA)*

Tab le 7.     In flu en ce of ma na ge ment ob jec ti ves on the for ma ti on of clu sters 
(ANO VA) 

Ци ље ви
Go als

Кла стер
Clu ster

Греш ка
Error

F Sig.Сред њи
ква драт

Mean squ a re
df

Сред њи
ква драт

Mean squ a re
df

Про из вод ња огре ва 1,438 2 0,580 245 2,480 0,086
Про из вод ња тех нич ког др ве та 167,073 2 0,493 245 339,149 0,000

Про из вод ња НДШП 0,308 2 0,415 245 0,743 0,477
Заш тит на фун кци ја 183,676 2 0,569 245 322,613 0,000

Очу ва ње би о ди вер зи тета 176,434 2 0,582 245 303,405 0,000
Пру жа ње со цио-кул тур них  

услу га 53,997 2 1,161 245 46,510 0,000
* F-те сто ве тре ба ко ри сти ти са мо за де скрип тив не свр хе, јер су кла сте ри та ко иза бра ни да 
се по ве ћа раз ли ка из ме ђу слу ча је ва раз ли чи тих кла сте ра. До би је ни ни вои зна чај но сти ни-
су ко ри го вани и не мо гу би ти ту ма че ни као те сто ви хи по те за за ко је су сред ње вред но сти 
кла сте ра јед на ке.
Из вор: ориг и нал

Из та бе ле 7 се мо же ви де ти да нај ве ћи ути цај на фор ми ра ње кла сте ра 
има про из вод ња тех нич ког др ве та као циљ у газ до ва њу (F=339,149), док нај-
ма њи ути цај има про из вод ња НДШП, као циљ (F=0,743).

4.2.4. Хи је рар хиј ска кла стер ана ли за
На осно ву ре зул та та ана ли зе мо гу се иден ти фи ко вати шест ти по ва вла-

сни ка при ват них шу ма на по друч ји ма  истра жи ва них оп шти на:
1. Ја го ди на и Кња же вац са до ми нан тним ци ље ви ма газ до ва ња - про из вод-
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ња огрев ног др ве та, као и очу ва ње би о ди вер зи тета и заш тит на фун кци ја 
шу ма;

2. Бо ље вац и Бор са до ми нан тним ци љем - про из вод ња огрев ног др ве та, 
док оста ли ци ље ви не ма ју то ли ки зна чај;  

3. Лоз ни ца са сред њим ути ца јем ци ље ва газ до ва ња - про из вод ња огрев ног 
др ве та и заш тит на фун кци ја шу ма;

4. Де спо то вац и Ва ље во са до ми нан тним ути ца јем ци ља - очу ва ње би о ди-
вер зи тета, док про из вод ња огрев ног др ве та има сред њи ути цај на газ до-
ва ње шум ским по се дом;

5. Жа гу би ца са до ми нан тним ути ца јем ци ље ва - заш тит на фун кци ја шу ма 
и очу ва ње би о ди вер зи тета, док про из вод ња огрев ног др ве та има сред њи 
ути цај на газ до ва ње шум ским по се дом;

6. Љу бо ви ја и Ку че во са ап со лут но до ми нан тним ци љем - про из вод ња 
огрев ног др ве та, док оста ли ци ље ви газ до ва ња има ју ма ли или ни ка кав 
ути цај на газ до ва ње шум ским по се дом. 

Гра фи кон 4. Ти по ви вла сни ка при ват них шу ма по оп шти на ма 
Di a gra m 4. Types of pri va te fo rest ow ners in mu ni ci pa li ties

Основ не ка рак те ри стике (сред ње вред но сти) кла сте ра су при ка за не у 
та бе ли 8. Сва ка оп шти на је пр во по себ но ана ли зи ра на, а он да су спо је не у 
ден до грам (гра фи ко н 4).

Из та бе ле се мо же ви де ти да у ана ли зи ра ним оп шти на ма по сто је раз-
ли ке у зна ча ју по је ди них ци ље ва у газ до ва њу шум ским по се дом. Про из вод-
ња огрев ног др ве та као при о ри тет ни циљ мо же се за па зи ти у оп шти на ма 
Ја го ди на, Кња же вац, Бо ље вац, Бор, Љу бо ви ја и Ку че во, док нај ма њи зна-
чај у газ до ва њу, у свим оп шти на ма, има про из вод ња не дрв них шум ских 
про из во да (НДШП). Очу ва ње би о ди вер зи тета и заш тит на фун кци ја шу ма 
као циљ у газ до ва њу шум ским по се дом има ју нај ве ћи зна чај у оп шти на ма 



140 „ШУМАРСТВО” 3-4

Ја го ди на, Кња же вац, Де спо то вац и Жа гу би ца. Пру жа ње со цио-кул тур них 
услу га (ре кре а ција, спорт, ту ри зам, лов, обра зо ва ње, очу ва ње ло ка ли тета са 
кул ту ро лош ком или ду хов ном вред нош ћу) има нај ве ћи зна чај у оп шти на ма 
Жа гу би ца, Ва ље во и Кња же вац.
Та бе ла 8. Основ не ка рак те ри стике кла сте ра
Tab le 8. Clu sters’ ba sic cha rac te ri stics

Циљ газ до ва ња 
Ma na ge ment  
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Ја го ди на 1,05 3,05 4,95 1,80 1,80 3,15
Кња же вац 1,08 3,48 5,00 1,76 1,80 2,84
Бо ље вац 1,05 3,27 4,85 3,19 3,15 3,58
Бор 1,10 3,52 4,59 2,41 2,38 3,24
Лоз ни ца 1,48 3,80 5,00 1,96 2,38 4,08
Де спо то вац 1,62 3,19 4,73 1,46 1,46 3,35
Ва ље во 1,56 3,32 5,00 2,12 1,64 2,72
Жа гу би ца 1,60 3,96 5,00 1,36 1,36 2,12
Љу бо ви ја 1,00 4,27 4,45 4,36 4,36 4,36
Ку че во 1,00 4,28 4,28 3,56 3,44 3,32
Из вор: ориг и нал

5. ДИ СКУ СИ ЈА
У за ви сно сти од пер спек ти ве по сма тра ња и упо треб ље них кри те ри јума, 

мо гу се де фи ни сати раз ли чи ти ти по ви вла сни ка при ват них шу ма. Код нај-
јед но став нијих ти по ло гија, вла сни ци шу ма се де ле у две основ не ка те го ри је, 
па та ко раз ли ку јемо вла сни ке ко ји су окре ну ти ка по љо при вре ди и вла сни ке 
ко ји не ма ју до ди ра са по љо при вре дом (Kva r da ,  E . ,  2004; Ka r  pi n  nen,  H. , 
1998; R i pat  t i ,  P. ,  Ja r  ve  la  i  nen,  V.  P., 1997; Z i  e  gen speck,  S .  et al., 2004).

Ме ђу тим, у Ср би ји је овим истра жи ва њем уста нов ље но да 90% испи та-
ни ка при па да „по љо при вред ним” вла сни ци ма, па пре ма то ме овак ва ти по-
ло гија не одра жа ва раз ли чи тост ста во ва вла сни ка шу ма. Дак ле, у сми слу 
кла си фи ка ције вла сни ка шу ма на „по љо при вред не” и „не по љо при вред-
не”, ре зул та ти овог истра жи ва ња су у скла ду са зак ључ ци ма Schra m l,  U. , 
Mem  m ler,  M.,  (2005) да овак ва ди хо то ма кла си фи ка ција ни је од зна чај не 
по мо ћи и да је у ве ли кој мери огра ни че на.

Ти по ло гије за сно ва не на ве ли чи ни шум ског по се да, та ко ђе, спа да ју у до-
мен јед но став ни јих и има ју ве ли ку при ме ну у до де ли суб вен ци ја и фи нан-
сиј ским ана ли за ма. Ре зул та ти ко ји су до би је ни у овом истра жи ва њу де фи-
ни шу, у за ви сно сти од ве ли чи не шум ског по се да, три ти па вла сни ка:
1. вла сни ци са по се дом ма њим од 4,19 hа;
2. вла сни ци са по се дом из ме ђу 4,20-8,38 hа;
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3. вла сни ци са по се дом ве ћим од 8,39 hа. 
Слич на истра жи ва ња су вр ше на у Не мач кој где су, у од но су на ве ли чи ну 

по се да, де фи ни сане че ти ри гру пе вла сни ка (Sel  ter, A .  et al., 2009): 
1. вла сни ци са по се дом из ме ђу 5-9,9 hа;
2. вла сни ци са по се дом из ме ђу 10-19,9 hа;
3. вла сни ци са по се дом из ме ђу 20-49,9 hа;
4. вла сни ци са по се дом из ме ђу 50-200 hа.

По ре де ћи ре зул та те,мо гу се за па зи ти знат но ве ће гра нич не вред но сти 
по је ди них ти по ва, као и од су ство вла сни ка са по се дом ма њим од 5 hа. Ово 
го во ри о њи хо вом  нез нат ном учеш ћу у вла снич кој струк ту ри, за раз ли ку од 
Ср би је, где је ова ка те го ри ја вла сни ка нај до ми нан тнија.

Ре зул та ти спро ве де них истра жи ва ња у Евро пи по ка зу ју да је по де ла вла-
сни ка шу ма, ко ја је за ступ ље на у мно гим ти по ло ги јама, на про из вод но ориј-
ен ти сане и на по тро шач ки ориј ен ти сане, ти пич на (Dhub ha  i n,  A .  N.  et al., 
2006). Ме ђу тим, овак во гру пи са ње је пре ви ше по јед но став љено, па се по је-
ди ни вла сни ци не мо гу ук ло пи ти у јед ну или дру гу гру пу (Ur qu  ha r t ,   J . ; 
C o u  r t  ney,  P., 2011). Вла сни ци че сто има ју ком би на цију ве ћег бро ја ци ље ва.

Ре зул та ти до би је ни у овом истра жи ва њу, по ка зу ју да се пре ма ци ље ви ма 
газ до ва ња раз ли ку ју три гру пе, од но сно ти па вла сни ка шу ма:
1. „ин ди фе рен тни” или не за ин те ре совани вла сни ци;
2. „тра ди ци о нал ни” вла сни ци;
3. вла сни ци са ве ћим бро јем ци ље ва.

Од нос раз ли чи тих ти по ва вла сни ка шу ма, де фи ни са них овим истра жи-
ва њем, у од но су на њи хо ве ве зе са раз ли чи тим ци ље ви ма газ до ва ња: про-
из вод ња, очу ва ње би о ди вер зи тета и заш тит на фун кци ја шу ма, при ка зан је 
на гра фи ко ну 5.

Гра фи ко н 5. Кон цеп ту ал ни мо дел де фи ни са них ти по ва вла сни ка при ват них шу ма 
Di a gra m 5. Con cep tu al mo del of de fi ned types of pri va te fo rest ow ners

Кон цеп ту ал ни мо дел је де фи ни сан кроз ка рак те ри стике по је ди них ти-
по ва вла сни ка у од но су на ци ље ве газ до ва ња. При ли ком де фи ни сања кон-
цеп ту ал ног мо де ла сви ци ље ви газ до ва ња су по де ље ни у три ве ли ке гру пе: 
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про из вод ња (др ве та и НДШП), очу ва ње би о ди вер зи тета и заш тит на фун-
кци ја шу ма. По ло жај ти па вла сни ка у тро уг лу одр жи во сти је де фи ни сан 
зна ча јем по је ди нач ног ци ља у газ до ва њу шум ским по се дом, од но сно при о-
ри те том у до но ше њу од лу ка. 

Ин ди фе рен тни вла сни ци не ма ју, или има ју ве о ма ма ло, по ве за но сти 
са вла сни ци ма из дру ге две гру пе. Ре зул та ти ових истра жи ва ња по ка зу ју да 
ови вла сни ци ни су мо ти ви сани заш тит ном фун кци јом шу ма, очу ва њем би-
о ди вер зи тета, пру жа њем со цио-кул тур них услу га, већ су искљу чи во окре-
ну ти про из вод њи огрев ног др ве та ради за до во ља вања вла сти тих по тре ба. 
До слич них ре зул та та су дош ли Boon, T.E., Me i lb,H. , 2007; спро во де ћи 
истра жи ва ње у Дан ској. Ови вла сни ци пред став ља ју та кав тип вла сни ка 
при ват них шу ма, код ко јих се при ме ном мера шу мар ске по ли ти ке, мо гу 
теш ко по сти ћи би ло как ви ре зул та ти. Они ни су за ин те ре со вани за пру жа-
ње би ло ко јих оп ште ко ри сних фун кци ја шу ма и не же ле да се ук љу че у под-
сти цај не мере (Ur qu  ha r t ,   J . ,  C o u  r t  ney,  P., 2011).

Тра ди ци о нални вла сни ци шу ма има ју нај ја чу по ве за ност са сво јим 
по се дом, не са мо са шу мом, већ са чи та вим по се дом (Boon,   T.E . ;  Me i l-
by,  H. , 2007), при че му вла снич ки аспект за њих има по себ ну важ ност. Шу-
му до жив ља вају као по ро дич ну тра ди ци ју, мо гућ ност за лов и од го ва ра јућу 
фи нан сиј ску ре зер ву. Пр вен стве но су окре ну ти про из вод ној фун кци ји шу-
ме и очу ва њу за бу ду ће ге не ра ције. Основ ни при ход оства ру ју кроз по љо-
при вред ну ак тив ност. Ови вла сни ци су одра сли, и да ље жи ве у ма њим рур-
ал ним сре ди на ма, та ко да се мо гу наз ва ти про то ти пом рур ал них вла сни ка 
шу ма (Hog l ,  K .  et al., 2005).

Вла сни ци са ве ћим бро јем ци ље ва у газ до ва њу сво јим шум ским по се-
дом, об је ди њују про из вод ну и заш тит ну фун кци ју шу ма. До би је ни ре зул-
та ти су пот вр ђе ни ве ћим бро јем сту ди ја, ко је пре поз на ју вла сни ке са ве ћим 
бро јем ци ље ва (Boon,  T.E .  et  al., 2004; Ka r  pi n  nen,  H. ,  1998; K l i  ne ,   J .D. 
et  al., 2000; Ku u  lu  va  i  nen,   J . еt  al., 1996; M i  z a  ra  i  te ,   D. ,  M i  z a  ras ,   S . , 
2005), или „мул ти-фун кци о нал не” вла сни ке (Wi e  r  su m,   K .F.  et al., 2005). 
Иако вла сни ци ко ји при па да ју овом ти пу, у газ до ва њу сво јим шум ским по-
се дом об је ди њују све три фун кци је шу ма (про из вод ну, заш тит ну и очу ва ње 
би о ди вер зи тета), то не зна чи да они при да ју под јед на ки зна чај свим на ве де-
ним фун кци ја ма шу ме (Ur qu  ha r t ,   J . ,  C o u  r t  ney,  P. ,  2011).

Има ју ћи на ве де но у ви ду, ја сно је вид љив зна чај кон цеп ту ал ног мо де ла, 
ко ји се ог ле да, пре све га, у то ме што на об јек ти ван, ја сан и на прег ле дан на-
чин пред став ља до би је не ре зул та те у пог ле ду из дво је них ти по ва.

6. ЗАК ЉУЧ ЦИ
На осно ву спро ве де них ста ти стич ких ана ли за мо гу се из ву ћи сле де ћи 

зак ључ ци у ве зи са основ ним ка рак те ри сти кама про сеч ног вла сни ка шум-
ског по се да:
•	 ве ли чи на по се да 7,4 ha;
•	 про се чан број пар це ла 5, са ме ђу соб ном уда ље нош ћу од 3,5 km;
•	 го диш њи про сеч ни обим се че 86 m3 огрев ног др ве та и 11 m3 тех нич ког 
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др ве та;
•	 нај ве ћи број вла сни ка (89%) жи ви на се лу и одра стао је на по љо при вред-

но-шу мар ском до ма ћин ству (90%);
•	 при мар ни циљ у газ до ва њу је про из вод ња огрев ног др ве та (95%);
•	 при хо ди од про да је огрев ног др ве та код 68% вла сни ка, уче ству ју са ¼ у 

укуп ним го диш њим при хо ди ма.
Ти по ло гија вла сни ка при ват них шу ма за сно ва на на ве ли чи ни шум ског 

по се да да је са мо при мар ну сли ку о струк ту ри шум ских по се да. Ко риш ће ње 
ти по ло гије са јед ним кри те ри ју мом мо же би ти ко ри сно, али се мора де фи-
ни сати про мен љи ва ко ја од го ва ра одре ђе ном ци љу ко ји се те жи по сти ћи 
овак вом ти по ло ги јом. На овај на чин су уста нов ље не гра ни це у ве ли чи ни 
шум ског по се да из ме ђу раз ли чи тих ти по ва вла сни ка при ват них шу ма. Ре-
зул та ти ана ли зе де фи ни шу три ти па (ма ње од 4,19 hа, из ме ђу 4,2 и 8,38 hа и 
ве ће од 8,39 hа), при че му је по себ но наг ла ше но зна чај но учеш ће вла сни ка 
са нај ма њим по се дом. 

На су прот то ме, ти по ло гија за сно ва на на ци ље ви ма вла сни ка у газ до ва-
њу сво јим шум ским по се дом као кри те ри ју мом за из два ја ње ти по ва, има 
нај ши ри основ за де фи ни сање пре по ру ка шу мар ској по ли ти ци. Уз ши рок 
спек тар ци ље ва вла сни ка при ват них шу ма, до но си о ци од лу ка ће кроз мере 
шу мар ске  по ли ти ке би ти у мо гућ но сти да испу не њи хо ве раз ли чи те зах те-
ве, ук љу чу јући пру жа ње са ве то дав них услу га и  под сти ца ја, као и по дрш-
ку у учеш ћу на ве ћим тр жиш ти ма др ве та. У од но су на раз ли чи те ци ље ве 
газ до ва ња, истра жи ва њем су де фи ни сана три ти па вла сни ка шу ма: ин ди-
фе рен тни, тра ди ци о нални и вла сни ци са ве ћим бро јем ци ље ва. Сва ки од 
из дво је них ти по ва вла сни ка мо ти ви сан је раз ли чи тим ци ље ви ма:
•	 „ин ди фе рен тни” вла сни ци су без ци ља у газ до ва њу, шу ма им слу жи са мо 

за за до во љење лич них по тре ба за огрев ним др ве том;
•	 тра ди ци о нални вла сни ци, са пр вен стве ним ци љем  заш ти те и очу ва ња 

шу ме за бу ду ће ге не ра ције;
•	 вла сни ци са ви ше ци ље ва у газ до ва њу, по ред про из вод ње огрев ног и тех-

нич ког др ве та бит но је и очу ва ње и заш ти та шу ме.
Ова ко до би је ни и про ту ма чени ре зул та ти истра жи ва ња, омо гу ћи ли су 

да се де фи ни ше кон цеп ту ал ни мо дел вла сни ка шу ма ко ји ће се ко ри сти ти у 
бу ду ћим истра жи ва њима, а мо гу се при ме ни ти и за  кре и ра ње и спро во ђе-
ње основ них еле ме на та шу мар ске по ли ти ке пре ма вла сни ци ма при ват них 
шу ма у Ср би ји.

На по ме на: О вај рад је на стао као ре зул тат истра жи ва ња у скло пу про-
јек та „И стра жи вање ти по ва вла сни ка при ват них шу ма у Ср би ји, у ци љу 
раз во ја си сте ма мера по дрш ке шу мар ству при ват ног сек то ра” (бр. 401-00-
03022/8/2012-10), фи нан си ра ног од стра не Ми ни стар ства по љо при вре де, 
шу мар ства и во до при вре де, Упра ве за шу ме и про јек та „О др жи во газ до ва ње 
укуп ним по тен ци ја лима шу ма у Ре пуб ли ци Ср би ји” (ев. бр. 37008-ТР),  фи нан-
си ра ног од стра не Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но лош ког раз во ја.
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TYPO LOGY OF PRI VA TE FO REST OW NERS IN SER BIA

Dra gan No nić 
Ne nad Ran ko vić 

Pre drag Gla von jić 
Je le na Ne del jko vić

Sum mary

The im pac ts of so cio-eco no mic and de mo grap hic chan ges oc cu rring du ring the tran si ti-
on pe ri od ha ve al so in flu en ced the fo re stry sec tor. In Ser bia, this was the pe ri od of for ma ti on 
of pri va te fo rest ow ner s’ asso ci a ti ons, but al so of the de ve lop ment of “ne w” types of ow ners, 
who were gi ven back the ir pro perty in the pro cess of re sti tu tion. The con se qu en ce of the se 
chan ges was the pro no un ced he te ro ge neity of ac tu al fo rest ow ner cha rac te ri stics and the ir 
re la ti on ship to fo rest pro perty, which was ca u sed by diff e rent so ci al, eco no mic and cul tu ral 
con di ti ons. The study was aim ed at the de fi ni tion of the ba sic types of pri va te fo rest ow ners 
in Ser bia, ba sed on the fo rest pro perty cha rac te ri stics and fo rest ma na ge ment ob jec ti ves. Ba-
sed on the de fi ned ow ner types, the pur po se of the re se a rch was to un der stand the struc tu re 
of fo rest ow ners in terms of fo rest pro perty ma na ge ment stan dpo in ts and ob jec ti ves, as well 
as fo rest pro perty cha rac te ri stics, in ten ded for the cre a ti on of more effi  ci ent fo rest po licy in-
stru men ts. The sub ject of the study was pri va te fo rest ow ners, i.e. the ir at ti tu de and be ha vi o ur 
with re gard to the ir fo rest pro perty ma na ge ment.

The re se a rch was per for med in four fo rest di stric ts (Po drin jsko-Ko lu bar sko, Se ver no ku-
čaj sko, Ju žno ku čaj sko and Ti mo čko Fo rest Di strict). Ba sic cri te ria for the se lec ti on of fo rest 
di stric ts were ge o grap hi cal di stri bu tion, per cen ta ge of pri va te fo re sts, pre sen ce of diff e rent 
pri va te ow ner ca te go ri es (mo na stery fo re sts), and the exi sten ce of pri va te fo rest ow ner s’ asso-
ci a ti ons. Ten mu ni ci pa li ties with 50 ca da stral plots were then se lec ted in the study area. The 
study da ta were col lec ted du ring 2012-2013, and al to get her 248 pri va te fo rest ow ners were 
sur ve yed.

The qu e sti on naire com pri sed 40 qu e sti ons, gro u ped in 3 gro ups. Ni ne qu e sti ons were se-
lec ted and anal ysed for the pur po se of this study, to be used as the cri te ria for the se lec ti on of 
the types of pri va te fo rest ow ners:

1. gro up: “so cio-de mo grap hic cha rac te ri stics of fo rest ow ner s” - two qu e sti ons (ac tu al pla ce 
of re si den ce, and agri cul tu ral so ci a li sa tion);

2. gro up: “a spec ts of fo rest ma na ge men t” - fi ve qu e sti ons (fo rest pro perty si ze, num ber of par-
cels, di stan ce of par cels, ma na ge ment ob jec ti ves, ti me con su med in fo re stry jobs);

3. gro up: “e co no mic aspec ts” - two qu e sti ons (vo lu me of fel led wood, and re turns from fo-
re stry).
The da ta were pro ce ssed using sta ti sti cal met hods, i.e. using de scrip ti ve sta ti sti cal anal-

ysis and non hi e rarc hical and hi e rarc hi cal clu ster anal yses. The ap pli ed non hi e rarc hical met-
hods were post stra ti fi ca tion, two-step clu ster anal ysis, and k-mean clu ste ring. The hi e rarc hi-
cal clu ster anal ysis was se lec ted be ca u se it can de fi ne the ho mo ge ne o us gro ups, i.e. the va ri ab-
les ba sed on the se lec ted cha rac te ri stics.

Ba sed on post-stra ti fi ca tion clu ster anal ysis, and using Hod ges-De le ni us rule, it was fo-
und that the re were three op ti mal types (clu sters) of fo rest ow ners with re gard to pro perty 
si ze cla sses:
1. types of ow ners with fo rest pro perty be low 4.19 ha (49%);
2. types of ow ners with fo rest pro perty 4.20-8.38 ha (25%);
3. types of ow ners with fo rest pro perty more than 8.39 ha (26%).

Using two-step clu ster anal ysis, 3 types of pri va te fo rest ow ners were de fi ned:
1. ow ner type with 10.48 ha of fo rest pro perty - an nu al cut 318 m3 of fu el wo od, more than 7 

par cels, more than 50 per cent of ow ners (55%) spend ¼ to ½ of to tal an nu al ac ti vi ties in 
fo re stry, all ow ners (100%) use fu el wo od for sa le and do me stic use,  for 62% of ow ners, the 
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re turns from fu el wo od sa le ac co unt for ½ to ¾ of to tal an nu al re turns;
2. ow ner type with 9.98 ha of fo rest pro perty - an nu al cut 64 m3 of fu el wo od, more than 6 par-

cels, 62% of ow ners of this type spend up to ¼ of to tal an nu al ac ti vi ties in fo re stry, 55% of 
ow ners pro du ce fu el wo od for do me stic use, for 65% of ow ners, the re turns from fu el wo od 
sa le ac co unt for up to ¼ of to tal an nu al re turns;

3. ow ner type with 4.26 ha of fo rest pro perty - an nu al cut 17 m3 of fu el wo od, more than 4 
par cels, all the ow ners of this type spend up to ¼ of to tal an nu al ac ti vi ties in fo re stry, all 
ow ners use fu el wo od ex clu si vely for do me stic use, for 99% of ow ners, the re turns from fu-
el wo od sa le ac co unt for up to ¼ of to tal ye a rly in co me.
K-mean clu ster anal ysis sho wed three types of pri va te fo rest ow ners:

1. ”in diff e ren t” ow ners - the type who se pri mary ob jec ti ve is fu el wo od pro duc ti on, and the 
pro duc ti on of in du stri al wood is not of gre at sig ni fi can ce. Al so, pro tec ti on fun cti on, bi-
o di ver sity con ser va tion and so cio-cul tu ral ser vi ces are not at all sig ni fi cant ob jec ti ves of 
fo rest ma na ge ment;

2. ”tra di ti o nal” ow ners - the type who se pri mary ob jec ti ve is al so fu el wo od pro duc ti on, and 
the pro duc ti on of in du stri al wood is not of gre at sig ni fi can ce. Ho we ver, in con trast to the 
pre vi o us type, pro tec ti on fun cti on and bi o di ver sity con ser va tion are hig hly sig ni fi cant fo-
rest ma na ge ment ob jec ti ves for the ow ners be lon ging to this type;

3. ”ow ners with mul tip le ob jec ti ves” - the type with se ve ral ob jec ti ves of fo rest pro perty ma-
na ge ment: wood pro duc ti on, both fu el wo od and in du stri al wood, both for do me stic pur-
po ses, and for sa le, pro tec ti on fun cti on and bi o di ver sity con ser va tion.
Ba sed on the re sul ts of hi e rarc hi cal clu ster anal ysis, six types of ow ners can be iden ti fi ed 

in the area of re se a rc hed mu ni ci pa li ties: 
1. Ja go di na and Knja že vac with do mi nant ma na ge ment ob jec ti ves - fu el wo od pro duc ti on, 

and al so bi o di ver sity con ser va tion and pro tec ti on fo rest fun cti on;
2. Bol je vac and Bor with the do mi nant ob jec ti ve - fu el wo od pro duc ti on, whe re as ot her ob-

jec ti ves are of lo wer sig ni fi can ce;
3. Loz ni ca with in ter me di a te im pact of ma na ge ment ob jec ti ves - fu el wo od pro duc ti on and 

pro tec ti on fo rest fun cti on;
4. De spo to vac and Val je vo with the do mi nant im pact of ma na ge ment ob jec ti ve - bi o di ver sity 

con ser va tion, whe re as fu el wo od pro duc ti on has an in ter me di a te im pact;
5. Ža gu bi ca with the do mi nant im pact of ma na ge ment ob jec ti ves - pro tec ti on fun cti on and 

bi o di ver sity con ser va tion, whe re as fu el wo od pro duc ti on has an in ter me di a te im pact on 
fo rest pro perty ma na ge ment;

6. Lju bo vi ja and Ku če vo with the ab so lu tely do mi nant ob jec ti ve - fu el wo od pro duc ti on, whi-
le ot her ma na ge ment ob jec ti ves are of low or no eff ect on fo rest pro perty ma na ge ment.
The study re sul ts ob ta i ned and ex pla i ned using the abo ve met hods ma de it po ssib le to 

de fi ne the con cep tu al mo del of the types of fo rest ow ners, which can be ap pli ed in fu tu re re-
se a rch and al so in the de sig na tion and im ple men ta tion of the ba sic ele men ts of fo rest po licy 
to wards the pri va te fo rest ow ners in Ser bia.


