
mr.sc. Dubravko Janeš, 
dipl.ing.šum.



1769. godine Marija Terezija izdaje ‘Zakonsku uredbu o 
šumama’ na hrvatskom jeziku

Prve pisane odredbe o gospodarenju šumama nalazimo u 
statutima primorskih gradova iz XIII stoljeća (Korčula 
1214., Trogir 1240., Dubrovnik 1272.)

Zakon o šumama iz 2005. godine

Pravilnik o uređivanju šuma iz 2006. godine

‘Šumom se smatra zemljište obraslo šumskim drvećem u obliku 
sastojine na površini većoj od 10 ari.’



1846. godine osnovana Šumarska sekcija u okviru Hrvatsko -
slavonskoga gospodarskog društva prvo organizirano 
šumarsko tijelo 

1860. godine osnovano Gospodarsko - šumarsko učilište u 
Križevcima

1898. godine Šumarski odjel prelazi na Sveučilište u Zagrebu



1986.-1995.
1996.-2005.
2006.-2015.



Gospodarska podjelaGospodarska podjela

Gospodarske jedinice

653 na području državnih šuma kojim gospodare 
“Hrvatske šume”d.o.o.

27 na području državnih šuma kojima ne gospodare 
“Hrvatske šume”d.o.o.

500 - 600 Privatne šume



1853.- za šumu grada 
Petrinje, Kotar šuma

1875.- za šume na otoku 
Mljetu

1877. – za šume u vlasništvu 
grada Zagreba na području 
Medvednice

1880. – za šume gospodarske 
jedinice Josip Kozarac

1912. – za šume Prvostolnog 
Kaptola Zagrebačkog na 
području Medvednice



PovrPovrššina ina ššuma i uma i ššumskumskogog zemljizemljiššta na podruta na područčju ju 
Republike HrvatskeRepublike Hrvatske

Ukupna površina šuma RH: 2 688 687 ha



PovrPovrššina ina ššuma i uma i ššumskog zemljiumskog zemljiššta u vlasnita u vlasnišštvu tvu 
Republike HrvatskeRepublike Hrvatske prema korisnicimaprema korisnicima



Struktura povrStruktura površšinaina ššuma i uma i ššumskog zemljiumskog zemljiššta na ta na 
podrupodruččju Republike Hrvatskeju Republike Hrvatske



Struktura povrStruktura površšina ina ššuma i uma i ššumskog zemljiumskog zemljiššta ta 
kojim gospodare Hrvatske kojim gospodare Hrvatske ššume d.o.o.ume d.o.o.



Struktura obraslih povrStruktura obraslih površšinaina na podruna područčju Republike Hrvatskeju Republike Hrvatske



Struktura obraslih povrStruktura obraslih površšina kojima gospodare ina kojima gospodare 
Hrvatske Hrvatske ššume d.o.o.ume d.o.o.



Drvna zalihaDrvna zaliha u u ššumama na podruumama na područčju Republike ju Republike 
HrvatskeHrvatske prema vlasniprema vlasnišštvutvu

Ukupna drvna zaliha: 397 963 000 m3



Drvna zalihaDrvna zaliha po vrstama drvepo vrstama drvećća u a u ššumama na podruumama na područčju ju 
Republike HrvatskeRepublike Hrvatske

m3



Drvna zaliha po vrstama drveDrvna zaliha po vrstama drvećća u a u ššumama kojima umama kojima 
gospodare Hrvatske gospodare Hrvatske ššume d.o.o.ume d.o.o.



Prirast u Prirast u ššumama na podruumama na područčju Republike ju Republike 
HrvatskeHrvatske

Ukupni prirast: 10 526 238 mUkupni prirast: 10 526 238 m33



Drvna zaliha i prirast u mDrvna zaliha i prirast u m33 po hapo ha



FSC – certifikat

2000. godine UŠP Vinkovci i UŠP Delnice

2001. godine UŠP Zagreb

17. listopada 2002. godine Hrvatske šume d.o.o. Zagreb

2007. godine obnovljen FSC - certifikat



Hvala na paHvala na pažžnji!nji!
www.www.hrsumehrsume.hr.hr
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