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О

ву, 2009. годину дочекали смо са зебњом због светске финансијске кризе коју су економисти гласно најављивали. Први месец нове године смо
потрошили, зебња се није смањила а последице по стандард се већ осећају.
Наравно, свако од нас је себи поставио питање, шта ће бити и шта ја треба да урадим? Честитам онима који су дали оговор на ова питања, уколико
их уопште има. Одговор је у ствари веома једноставан. Треба се прилагодити. Звучи просто, али је у ствари веома сложено. Суштина прилагођавања је у
промени начина размишљања.
Уколико ствари посматрамо са лепше стране, финансиска криза је шанса да променимо начин нашег размишљања, наравно позитивно. Криза ће
проћи, научено остаје. Ако се питате какве то везе има са шумарством и пословањем предузећа, онда је за Вас вероватно већ касно да било шта мењате
и време је за пензију.
Шумарство је делатност са огромним потенцијалима. Природа нам је пружила, а Држава са великим поверењем дала на газдовање милион хектара
шанси за добар стандард. Шуме нису трупац, шуме су огроман простор који
тражи уважавање, а заузврат даје непроцењиве могућности. Могућности нису увек видљиве нити су свуда једнаке, треба их препознати и искористити.
Зато нам је природа пружила богатсво и памет, али нас је ускратила за знање,
навике, дух. То је оставила да сами изградимо и заједно са њеним даром себи обезбедимо бољитак. Дакле, имамо све услове. Знање увек може да се допуни, навике промене, дух мотивише. Потребно је да одемо у шуму, погледамо око себе, погледамо шта други раде, радимо на себи, идемо на интернет,
прочитамо литературу, погледамо тржиште, размислимо, израчунамо, испланирамо, напишемо и створимо нове прилике. Наравно, морамо да радимо и
будемо сигурни да смо сваки дан зарадили, јер неко други то за нас више сигурно неће.
Рецепт је једноставан, не гледајмо на шуму као на дрво, гледајмо је као на
непресушни извор шанси за бољи живот, који треба користити уз поштовање
и уважавање. Релизација је већ нешто друго.
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ИЗ РАДА ПОСЛОВОДСТВА ЈП „СРБИЈАШУМЕ“

Информација са седнице Управног одбора

У

но поштовање финансијске дисциплине,
сталну контролу финансијских токова у
Предузећу, благовремено измирење свих
јавних дажбина, обавеза према добављачима и запосленима, као и доследној примени рачуноводствених прописа и међународних рачуноводствених стандарда.
Годишњи програм пословања Предузећа, на који сагласност даје Влада
Србије и План инвестиција који је саставни део овог документа, образложио је

кажњавању починилаца кривичних дела.
Посебна пажња ће бити усмерена ка шумовласницима у погледу успостављања
шире сарадње на заштити постојећих и
подизању нових шума и свеукупног подизања свести о потреби правилног управљања и коришћења шумског фонда у
приватној својини. Приоритет ће се дати,
истакао је директор Полић, повећању степена отворености шума, реконструкцијом
постојећих и изградњом нових тврдих

Нови чланови Управног
одбора ЈП „Србијашуме“

Момчило Којић, председник Управног одбора

шумских камионских путева, уз истовремено унапређивање начина пројектовања
и изградње. Производња дрвних сортимената ће бити усаглашена са потребама и
обимом гајења шума, потребама тржишта
и унапређивања општекорисних функција
шума. Нагласио је и опредељење за дослед-

Фото: Ј. Радојичић

правни одбор ЈП „Србијашуме“ на
Првој седници одржаној 21. јануара 2009. године, председавао је Момчило Којић, разматрао је и усвојио Пословну
политику Предузећа за 2009. годину, Годишњи програм пословања Предузећа за
2009. годину, План инвестиција за 2009.
годину, План јавних набавки и бројна друга акта неопходна за редовно обављање
делатности предузећа.
Пословну политику предузећа за 2009.
годину представио је дипл. инж. Душко Полић, генерални директор, наглашавајући,
поред осталог, да Пословна политика обухвата све области рада, да шуме спадају у
ред обновљивих ресурса, да трајност газдовања чини основни принцип управљања
шумама, као и да нови Закон о шумама,
чије се доношење очекује, треба да обезбеди већи степен заштите и претпоставке за
даљи развој шумарства. У овој години посебна пажња ће се посветити унапређењу
и развоју ловства, пре свега кроз квалитетнији начин гајења, заштите и коришћења
и насељавања дивљачи, затим рибарства,
проширењу нивоа услуга власницима
приватних шума, увођењу нових информационих технологија, производњи биомасе,
унапређењу људских ресурса, унапређењу
сарадње са научним, образовним и стручним институцијама из области шумарства
и заштите животне средине, унапређивању међународне сарадње, те даљем спровођењу поступка сертификације шума.
Предузимаће се мере и на стварању услова за контејнерску производњу садница у газдинству Пирот, а планира се и повећање обима радова на пошумљавању,
нези и заштити шума, заштити од пожара,
а у сарадњи са државним органима појачаће се активности на сузбијању бесправних сеча и ефикаснијем откривању и

Са Прве седнице Управног одбора ЈП „Србијашуме“
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Влада Републике Србије је на седници одржаној 25. децембра 2008. године, разрешила дужности председника и чланове Управног одбора ЈП
„Србијашуме“: Милована Милошевића, Драгомира Минића, Милојка
Шуњеварића, мр Александра Стаменковића, др Предрага Алексића, Златка
Милошевића и Драгољуба Марковића.
За новог председника Управног
одбора Влада је именовала Момчила
Којића, инжењера електротехнике, координатора за опште послове у Кабинету заменика градоначелника града
Београда.
За чланове Управног одбора именовани су: Владимир Марјановић, дипл. инж. шумарства из Београда; Саша Радуловић, директор маркетинга
Омладинске задруге „Сид-Нови Миленијум“ Београд; из Јавног предузећа
„Србијашуме“ именовани су: Тихомир
Мурић, дипл. инж. шумарства, извршни директор Сектора за комерцијалне послове; Сениша Јовановић, дипл.
инж. шумарства, директор Шумског
газдинства „Расина“ Крушевац; Слободан Андрић, шумарски техничар, референт комерцијале у Шумском газдинству „Крагујевац“; Милан Баранац,
дипл. инж. шумарства, директор Шумског газдинства „Пријепоље“ и Бико
Бишевац, дипл. економиста, руководилац Службе за финансије и рачуноводство у Шумском газдинству „Шумарство“ Рашка.
Из претходног састава Управног одбора остали су чланови Весна Мињуш, дипл. биолог, Нови Сад,
Предраг Милановић, електротехничар, Свилајнац и Стевица Спајић, економиста, Пожаревац.

фебруар 2009.

ИЗ РАДА ПОСЛОВОДСТВА ЈП „СРБИЈАШУМЕ“
дипл. инж. Александар Васиљевић, извршни директор Сектора за развој и међународну сарадњу, наглашавајући да је у
односу на 2008. годину планирана производња већа за 2 одсто, а план просте репродукције који се финансира средствима Предузећа, увећан је за 2 одсто, док је
планирани обим радова у проширеној репродукцији смањен због смањења средстава у буџету за ове намене. Када је реч
о инвестицијама, План је прилагођен могућностима Предузећа, а приоритет је дат
изградњи путева, инвестицијама за опрему и механизацију, а затим инвестицијама у реконструкцију и изградњу објеката. У овој години највећа инвестициона

улагања планирана су у шумским газдинствима Београд и Пирот. Директор Васиљевић је образложио и План јавних
набавки и истакао да је ова област регулисана Законом, а да је процедура јавних набавки у Предузећу детаљније уређена одговарајућим правилником.
Управни одбор је једногласно усвојио
посебне основе за газдовање шумама и
ловне основе, извештаје и програме који
се односе на управљање заштићеним природним добрима, годишње планове газдовања приватним шумама и Средњорочне
програме унапређења рибарства за подручја којима газдује ЈП „Србијашуме“.

На другој седници Управног одбора,
одржаној 29. јануара 2009. године, усвојен
је Извештај о извршеном попису имовине
и обавеза са стањем на дан 31. децембар
2008. године и о начину књижења вишка
расходованих средстава и утврђених вишкова и мањкова, који је образложио Милорад Слијепчевић. Једногласно је донесен и Ценовник производа шумарства за
домаће тржиште и Заштитни ценовник за
продају огревног дрвета тврдих лишћара I класе синдикатима и пензионерима
у 2009. години. Такође донесена је Одлука о одобрењу продаје огревног дрвета запосленима у ЈП „Србијашуме“, по услови
ма и цени из 2008. године.

Сектор за комерцијалне послове

Јасни принципи политике продаје
С

На годишњем нивоу склопиће се уговори за продају трупаца тополе, четинара и
тврдих лишћара, осим букве и то искључиво уз авансно плаћање, уз обавезу да купац
достави соло менице и менична овлашћења
за обезбеђење наплате у случају да је у могућности да преузме већу вредност трупаца
од уплаћеног аванса.
Када је реч о трупцима букве уговори ће
се склапати за првих осам месеци ове године,
тачније до 31. августа, а након анализе пословања за овај период уговориће се продаја за
преостала четири месеца 2009. године, објашњава директор Мурић. Дата је и могућност
за уговарање продаје трупаца букве уз авансно или одложено плаћање до 30 дана, али са
банкарском гаранцијом у вредности највеће
месечне испоруке. С обзиром да на тржишту
постоји већа потражња за трупцима јеле,
смрче и ЕА тополе, шумска газдинства која
у плановима имају производњу ових сортимената у обавези су да минимум десет одсто укупне годишње производње продају
путем лицитације. Тиме се даје шанса, обја-

Тихомир Мурић, извршни директор
Сектора за комерцијалне послове

Фото: Ј. Радојичић

триктно се придржавајући Пословне политике Предузећа за 2009. годину, којом је комерцијална политика дефинисана и заснована на јасним принципима
политике цена, продаје и наплате потраживања, уз проширење лицитационе продаје,
Сектор за комерцијалне послове је до сада
склопио уговоре о продаји дрвних сортимената са око 250 купаца.
Избор купаца је вршен на основу анализе досадашњег пословања са купцима које
су предложила шумска газдинства, с тим
што је један од обавезујућих критеријума
био да сваки купац мора да има инсталиране сопствене дрвопрерађивачке капацитете.
Приоритет код избора купаца, када је реч о
врстама и количини дрвних сортимената,
имали су купци са већим бројем фаза прераде, каже дипл. инж. Тихомир Мурић, извршни директор Сектора за комерцијалне
послове, наглашавајући да су уговори склопљени искључиво са купцима који су измирили све доспеле обавезе према свим деловима нашег предузећа.

фебруар 2009.

шњава директор Мурић, купцима који нису имали прилику да закључе уговоре са Србијашумама за дефицитарне трупце, да их
уврстимо у купце за уговарање продаје у наредном периоду. То је уједно и одговор на питање које постављају сертификатори – како
вршимо одабир купаца, односно како дајемо
шансу новим купцима да закључе са нашим
предузећем Уговор о продаји ових дефицитарних дрвних сортимената. Лицитациона
продаја ће омогућити и остваривање већих
прихода и прилагођавање класа и мера европским стандардима. У циљу остваривања
што већег финансијског ефекта потребно је
да се повећа и производња стубова за водове за којима такође постоји велика потражња
на тржишту (односи се на газдинства која у
својим плановима имају производњу четинарских дрвних сортимената).
Када је реч о извозу, ино тржишту ће се
понудити само слободне количине дрвних
сортимената за које не може да се изврши
уговарање продаје на домаћем, рекао је директор Сектора за комерцијалне послове. 

Н. Мијук
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Биомаса као еколошки
прихватљиво гориво
Александар Васиљевић, дипл. инж.

Д

рвна биомаса представља еколошки прихватљиво гориво које се добија из обновљивих извора. Савремено
коришћење дрвне биомасе подразумева
њену употребу у облицима који омогућују
нејвећи степен искоришћења енергије. То
су најчешће дрвни пелети и брикети, као
и тзв. дрвна сечка. Пелети представљају
висококвалитетно гориво произведено
од биомасе која је компресована под високим притиском. Као производ представљају нову врсту горива која се производи
најчешће од дрвног остатка који настаје у
пиланској преради дрвета или при производњи шумских сортимената. Брикети се
такође добијају сабијањем уситњеног дрвног матерјала у одговарајућим пресама,
док дрвна сечка представља енергент који
се добија уситњавањем дрвета, тако да може бити коришћен у аутоматским котловима за грејање.
Емисија штетних гасова, а посебно CO2
при сагоревању горива на бази дрвне биомасе је минимална. Због тога дрвна горива
представљају једно од решења за смањење
емисије гасова који у атмосфери изазивају
ефекат стаклене баште (Hagauer D.2007).
Усвајањем Кyото протокола у оквиру оквирне конвенције о климатским
променама (United Nations Framework
Convention on Climate Change UNFCCC),
Србија је преузела обавезе у циљу стабилизације концентрације гасова који чине
ефекат стаклене баште, чиме се укључила
у решавање овог веома значајног проблема
на глобалном нивоу. Коришћење биомасе
у енергетске сврхе има многобројне предности, а неке од њих су:
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еколошки прихватљиво гориво које
може дати значајан допринос у напорима да се смањи емисија CO2;
обновљив извор енергије уз примену
мера одрживог газдовања шумама;
смањење зависности од енергената
који се увозе и
обезбеђење економског развоја у сеоским подручјима, што је од великог значаја за сваку земљу, па и Србију.

Примена дрвне биомасе
Примена дрвне биомасе на глобалном нивоу има изузетан значај за људску
популацију. Ова врста енергије посебно
значајну улогу игра у неразвијеном делу света и процена је да представља примарни извор енергије за око 2,4 милијарде људи (IEA,1998). Разлог томе је њена
лака приступачност и примена за грејање
и припрему хране. Међутим, у највећем
броју случајева коришћење дрвне биомасе као енергента је углавном неадекватно, у отвореним пећима, тако да су губици
енергије изузетно високи.
У развијеном делу света разлози за коришћење обновљивих извора енергије се
налазе у потреби за коришћењем еколошки прихватљивих извора енергије, као и
већој енергетској самосталности. Из тог
разлога у последњих десет година тржиште
дрвне биомасе бележи нагли раст. Глобална трговина дрвном биомасом је у 2007.
години износила 11 милиона тона, што је
двостуко више у односу на 5,6 милиона тона у 2003.години. Најзначајнији производ
у овој трговини представљају дрвни пелети. Појединачно највећи извозник дрв-

не биомасе је Немачка са 1,4 милиона тона
(извоз се остварује највећим делом у суседне земље – Аустрију, Холандију, Белгију
и Италију), док Канада извози 1,3 милиона
тона (Wood Resources International 2007).
Учешће дрвне биомасе у глобалној потрошњи енергије се процењује на 14%, што је
веома близу учешћу електричне енергије
(15%) и гаса (16%) (IEA, 2003).
Шведска, САД и Канада представљају
највеће светске произвођаче пелета. Другу групу чине неке земље Европске уније,
чија се годишња производња креће између
200.000 и 600.000 тона (Аустрија, Немачка,
Италија, Летонија, Русија, Пољска и Данска). Преостале земље производе знатно
мање количине.
По производњи пелета лидер у Европи
је Шведска, а прогнозе и трендови показују да ће то остати и у наредном периоду.

Производња пелета у Европи
у 2007. години (процена)
Назив земље

Количина (тона)

Шведска

1.600.000

Немачка

800.000

Аустрија

600.000

Финска

400.000

Балтичке државе

800.000

Русија

300.000

Остали

1.000.000

Укупно

5.500.000

(Извор: Vapo Оy, Мр. Martti Savolainen London
2.11.2007)

фебруар 2009.

Развој производње и тржишта пелета у Европској унији посебно се стимулишу одговарајућом политиком од стране европске
Комисије. У марту 2007. чланице Европске уније су постигле договор да до 2020. године 20% од укупно произведене енергије
треба да потиче од обновљивих извора
енергије, у чему ће биомаса имати значајно
учешће. У Европској унији се у 2006.години око 4% од укупних енергетских потреба
задовољавало енергијом произведеном из
биомасе (IEA Bioenergy task 40. 2007). Реализација зацртане политике ће имати значајан утицај на развој овог сегмента енергетског сектора.
У Србији је становништво кроз историју ослоњено на шуму и дрво као њен
највреднији производ. Ово природно благо се углавном користи за задовољење основних животних потреба, за грејање,
спремање хране и грађевинарство. До данас је остала традиција да се шуме у приватном власништву највећим делом користе за ове намене. Коришћење дрвета као
извора енергије у домаћинствима је такође изузетно нерационално. Традиционалним начином коришћења дрвета, степен његовог искоришћења ретко прелази
40%, услед употребе застарелих и неадекватних пећи. Међутим, са економског аспекта овај вид енергије је становништву
и даље најприхватљивији. Дрво најчешће
користе из својих шума, сами врше сечу,
израду и транспорт дрвета, тако да су њихови трошкови минимални.
За разлику од већине развијених земаља, у Србији се примена дрвне биомасе за производњу нових облика дрвних горива, а тиме и енергије, још увек налази на
самом почетку. У току 2007. и првој половини 2008. године, изграђено је неколико
погона за производњу дрвних пелета, а у
Београду је у току пробна употреба дрвне
биомасе (дрвних брикета и пелета) у једној
од градских топлана.
Разлози заостатка Србије у овој области
су бројни, а неки од значајнијих су недостатак институционалне подршке, изостанак
адекватне легислативе, недовољне инвестиције, недостатак знања и низак ниво техно-
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лошког развоја. Регулатива у области примене дрвне биомасе као извора енергије не
пружа подршку интензивнијем коришћењу
овог енергента, нити је он идентификован
на адекватан начин. Национални планови
и програми, а пре свих Национални програм за енергетску ефикасност, предвиђају
увећање коришћења обновљивих извора енергије са 1,5% на 4,5% до 2010. године.
Међутим, и у овом програму дрвној биомаси није дато адекватно место. Поређења ради треба истаћи да је у Аустрији у 2005.години учешће обновљивих извора енергије
у укупној производњи енергије износило
21%, да се до 2010.године планира повећање
удела на 25%, а до 2020. године њено учешће
би требало да износи 45% .
Посматрајући сектор шумарства, приватни и државни, могу се уочити многобројни недостаци који негативно утичу
на коришћење дрвне биомасе. Наиме, у
садашњим условима главни проблем је у
чињеници да услед неприлагођеног технолошког процеса у сечи и изради значајне
количине дрвета остају у шуми као отпад.
Такође, сектор шумарства је оптерећен недостатком шумских путева, што отежава
(чак и онемогућава) и поскупљује транспорт биомасе из шуме.
Када су у питању приватни власници
шума, ту се као најзначајнији проблем може издвојити уситњен посед и неограни-

зованост власника. У Србији постоји око
500.000 власника шума, са просечном површином шумске парцеле од 0,3 ха. Са
оваквим стањем, без адекватног удруживања није могуће очекивати добре резултате у газдовању шумама, нити у производњи и снабдевању дрвном биомасом. У
области приватних шума важно место заузимају и службе за њихову подршку које
морају од своје, углавном административне улоге, да еволуирају у систем подршке
власницима, којима ће пружити и подршку у области дрвне биомасе.

Могуће мере политике,
подстицаја и подршке
коришћења шумске биомасе
Развој производње и тржишта биомасе није могућ без значајнијих мера
подршке. Подршка коришћењу биомасе
као обновљивог и еколошки прихватљивог извора енергије мора бити јасно осмишљена и институционално подржана.
Она се не може заснивати на појединачним мерама, већ мере морају бити међусобно усаглашене са јасним циљем који
је потребно постићи. Мере подршке подразумевају не само директну финансиску подршку, већ и успостављање институционалног и правног оквира за њихово
спровођење. Ове мере подразумевају неопходност израде студија стања и потреба
коришћења, израду Националног плана
коришћења дрвне биомасе, институционалну изградњу и јачање капацитета,
промоцију коришћења биомасе и директну подршку Владе кроз субвенције и олакшице. Временом мере подршке се морају
мењати и преусмеравати са једне ка другој
циљној групи. Посебну пажњу треба усмерити на изградњу централних система за
производњу топлотне енергије, приватна
домаћинства, као и на произвођаче дрвне
биомасе. У том смислу локална иницијатива је значајан генератор у дефинисању и
реализацији пројеката и заслужује посеб
ну подршку.
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Београду је почетком децембра 2008.
године одржана друга по реду конференција посвећена техничким, економским, и тржишним аспектима коришћења
дрвне биомасе као енергента. Организатори конференције били су Шумарски
факултет Универзитета у Београду и Комитет за дрво економске комисије за Европу Уједињених нација у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства
и водопривреде Републике Србије, Министарством рударства и енергетике Републике Србије и Министарством за науку и технолошки развој Републике Србије,
а уз подршку организације ФАО, Владе
Аустрије, USAID агенције и Србијашума.
Конференција је окупила 118 учесника,
међу којима су били представници општина у Србији које су богате шумама, јавних
предузећа за газдовање шумама Србијашуме и Војводинашуме, приватних компанија које се баве прерадом дрвета, јавних
комуналних предузећа која се баве производњом и дистрибуцијом топлотне енергије, Министарстава и агенција Владе Републике Србије и Универзитета. Допринос
конференцији су дали и водећи стручњаци из области коришћења дрвне биомасе
као енергента из Аустрије, Немачке, САД,
Италије, Литваније, Словеније, као и из
Хрватске и Босне и Херцеговине, земаља
у окружењу у којима се дрвна биомаса у
много већој мери користи као енергент него што је то тренутно случај у Србији.
С обзиром да се проблематици коришћења дрвне биомасе као обновљивог
извора енергије у Србији посвећује све
већа пажња, то је наведена конференција
са свим својим темама била од великог
значаја за све учеснике, а посебно за оне из
Србије у смислу стицања нових сазнања,
искустава и препорука, које су предавачи из наведених земаља изнели у својим
презентацијама. Истовремено то је била
добра прилика да се успоставе нови контакти и отклоне дилеме у којим правцима
ће се у будућности развијати производња
и тржиште енергије на бази дрвета у Србији. У том смислу посебан доринос дале су београдске електране, омогућивши
учесницима конференције посету котларници у којој се производи топлотна енергија из дрвне биомасе (дрвних пелета).
Ова котларница представља истовремено
и прву котларницу у Србији која користи
дрвне пелете као гориво, па су искуства и
ефекти њиховог коришћења били од великог значаја за све учеснике, а посебно за
учеснике из општина и јавних комуналних предузећа која се баве производњом
и дистрибуцијом топлотне енергије. Истовремено њихова практична примена била је и јесте најбољи доказ за све у Србији
који су имали или још увек имају дилему
да се дрвна биомаса може успешно користити као замена за фосилна горива. У том
смислу велики број изнетих практичних
примера и искуства у коришћењу појединих врста горива на бази дрвне биомасе
(дрвна сечка, дрвни брикети и дрвне пеле-
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Дрвна биомаса
гориво будућности у Србији
Проф. др Бранко Главоњић
те) из Аустрије, Литваније, Немачке, Италије, Словеније, САД, Хрватске и Босне и
Херцеговине, додатно су допринели отклањању дилема у погледу неопходности
знатно већег коришћења горива на бази
дрвне биомасе за производњу енергије у
Србији. Ово не само из разлога доприноса Србије заустављању климатских промена у свету, већ и из економских и еколошких разлога, али и доприноса дрвне
биомасе побољшању квалитета живота у
градовима у Србији у смислу смањења загађења ваздуха.
На конференцији је разматрана и проблематика постојећих ограничења у Србији у смислу повећања производње и

ма се данас производи дрвна биомаса. У
том смислу на конференцији је представљена публикација „ВОДИЧ ЗА ДРВНУ
БИОМАСУ: врсте, карактеристике и погодности за грејање“, која је намењена индивидуалним потрошачима, али и
стручној јавности у Србији. У наведеној
публикацији су на једном месту представљени најзначајнији економски, еколошки
и тржишни ефекти коришћења дрвне биомасе као горива, с циљем да се допринесе
побољшању информисаности индивидуалних потрошача у Србији и на тај начин
допринесе промени њихових постојећих
ставова, навика и предрасуда у погледу
већег коришћења дрвне биомасе у будућ-

коришћења дрвне биомасе као енергента. У вези с тим усвојени су одговарајући
закључци и препоруке за институције Владе Републике Србије у смислу доношења
одговарајуће регулативе и подстицајних
мера, као и препоруке за компаније које се
баве производњом и јавна комунална предузећа која се баве коришћењем појединих
облика дрвне биомасе. Посебно значајан
закључак односио се на потребу доношења националних техничких стандарда за
дрвну биомасу у што краћем временском
периоду, како би се заштитили произвођачи у Србији од нелојалне конкуренције, а
потрошачи од лошег квалитета појединих дрвних горива која се тренутно увозе
у Србију и дистрибуирају на тржишту без
одговарајућих атеста и сертификата.
Посебан значај ова конференција имала је и за индивидуалне потрошаче у Србији који имају потребу за коришћењем
једног од четири основна облика у који-

ности. Наведена публикација је бесплатна
и може се поручити на интернет адреси:
www.sfb.bg.ac.yu. Израду публикације је
финансирало Министарсво пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике
Србије – Управа за шуме и као таква представља део активности овог Министарства у погледу доприноса повећању информисаности индивидуалних потрошача и
стручне јавности у Србији.
Имајући у виду све аспекте наведене
конференције и нескривено задовољство
учесника њеним резултатима, организатори су се обавезали да ће и следећих
година наставити са организовањем
оваквих конференција, како би стручна
јавност у Србији имала прилику да међусобно, а и са учесницима из развијених и
земаља у окружењу размењује своја сазнања и искуства и на тај начин допринeсе
ефикаснијем коришћењу дрвне биомасе у

Србији.
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а Трећем сабору дрвопрерађивача је
исказана потреба за почетак спровођења FSC COC сертификације у области прераде дрвета. С обзиром да су се
стекли услови, за куповину домаће сертификоване сировине, Србијашуме су добиле FSC сертификат (SGS-FM/COC-003731)
за шуме на подручју ШГ Лозница, као логичан след Агенција за дрво је одлучила да
отпочне пројекат увођења FSC COC сертификата у предузећа из области прераде
дрвета, пре свега чланице Агенције.
На основу конкурса Министарства
економије и регионалног развоја Србије,
AD је у склопу пројекта – Агенција за Дрво – Кластер дрвопрерађивача – припремила подпројекат FSC COC.
По одлуци УО Агенције за дрво (бр.
од.045/0802 од 02.10.2008.год) формиран
је тим за спровођење конкурса за обуку кадрова, кao и конкурс за избор предузећа за увођење FSC COC сертификата.
Након спровођења конкурса, тим у саставу дипл инж. Рајко Средановић и дипл
инж. Бранислав Илчић је извршио избор
кадрова, који су упућени на обуку и усавршавање из области стандарда ISO 9000
као базе за обуку и спровођење FSC COC
сертификације. Обука је спроведена у
овлашћеној акредитованој организацији
– SGS Београд.
Након спроведене обуке и добијања
сертификата, двојица кандидата са најбољим резултатима су упућени на послове консалтинга у предузећа која су
по конкурсу одабрана, да се у оквиру
подпројекта у њиховим организацијама
спроведе сертификација.
Оперативни тим који сачињавају дипл инж. Мирослав Цветковић и дипл инж.
Миодраг Гвозденовић је отпочео процес
увођења сертификације у следећим предузећима: Предузеће за производњу и промет – САГА ДРВО д.о.о., Стара Пазова Пазова, Предузеће за производњу и промет
– ТОПЛИЦА ДРВО д.о.о., Београд, Спољно-трговинско предузеће – ИНТЕРХОЛЗ
д.о.о., Београд, Предузеће за производњу

Сертификација у области прераде дрвета

Следећи корак у ланцу
и промет – ДРВОПРОМЕТ д.о.о., Ивањица и Предузеће за производњу и промет,
Саватић Драгана – ЋОЈИН КД, Лешница.
Припрема за увођење сертификата у
наведеним предузећима, се спроводи по
фазама и обухвата: Опште упознавање,
карактеристике спровођења и значај
увођења FSC COC сертификата, Одређивање сировинског састава (врста сировине) квалитативног и квантитативног,
Издвајања група производа (производи

увођење нових. Документација која је затечена на терену делом је била писана табеларно (ручно), а делом у електронској
форми (компјутерски обрађена).
Приликом обиласка предузећа у току непосредног рада на припреми за
увођење FSC COC сертификата, уочено
је да у наведеним предузећима нису имплементирани стандарди ISO 9000, који
би у великој мери олакшали увођење FSC
COC сертификата. Овај недостатак је по-

који се продају), Осврт на постојећи технолошки процес производње са указаним примедбама и могућом рационализацијом које су функционално везане за
примену FSC COC сертификата и Преглед, комплетирање, указивање и ажурирање постојеће документације, као и

себно изражен код предузећа у финалној
преради дрвета чији су крајњи производи
намењени за извоз на тржиште EU, где ће
ускоро бити неопходан CE знак.
Паралелно са побројаним активностима, представници Агенције су учествовали на разним скуповима, где је вршена популаризација и истакнут значај FSC
COC сертификације у фирмама из области прераде дрвета у Србији. Издвајамо
Саветовање у склопу 46. међународног
сајма намештаја, где је истакнут значај
увођења стандарда и практичне примене
менаџмента квалитетом.
Такође је извршен одабир и припрема материјала за објављивање у стручним
часописима и публикацијама ради даље
популаризуације значаја увођења FSC
COC сертификата.
С обзиром на велики значај FSC
COC сертификата за прераду дрвета, посебно за предузећа која су оријентисана на извоз, позивамо све заинтересоване за увођење овог сертификата да се јаве
кластеру дрвопрерађивача Србије – Агенцији за дрво (тел. 011/3392-473; факс 3217
494; www.agencijazadrvo.co.yu).
Рајко Средановић, дипл. инж.

Сертификација шума - дистрибуција сертификата
На дан 31.12.2008. године, FM и COC стандарди распоређени су на следећи начин:
FM (управљање шумом)
Регион

COC (ланац надзора)

површина
(ха)

број
серт.

% броја

број
земаља

број
серт.

% броја

број
земаља

Европа

48.696.556

412

43

33

5.633

48

36

Америка

48.770.142

400

42

21

3.733

31

22

Океанија

1.600.361

30

3

4

217

2

3

Азија

2.572.263

71

7

11

2.165

18

18

Африка

5.195.542

41

5

12

99

1

13

Укупно

106.834.864

954

100

81

11.847

100

92

Видљиво је да постоји заинтересованост дрвне индустрије за увођење COC сертификата и у случајевима када у матичној држави не постоји извор сертификоване сировине, на основу чега можемо да закључимо да тржиште тражи сертификоване производе.
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Разговор са Неђом Илићем, директором ЈПШ „Шуме Републике Српске“

Корпоративна одговорност
и корпоративни рад
Преносимо делове из интервјуа који је са директором ЈПШ „Шуме Републике Српске“ водио
Недељко Жугић, главни и одговорни уредник листа, а односе се на положај и улогу шумарства у
светлу новог Закона о шумама, са нагласком на јавност рада, рад тимова за интерну контролу и
ревизију и сарадњу са земљама у окружењу


Усвојен је Закон о шумама, а прије
његовог усвајања се побудила
савјест струке, која је била
успавана. Није ни чудо, јер су
шумарску струку у посљератом
периоду ломили локални и сви
други проблеми у држави, тако
да је шумарство било као центар
за социјални рад… Хоће ли Закон
оптеретити трупац?

– Са задовољством могу констатовати да смо успјели побудити интересовање јавности, а прије свега шумарске, да учествује у дефинисању,
предлагању и рјешавању проблема,
који су, до мог доласка били на ниском
нивоу.
Сада, поред јавности рада, и сами документи доказују да се огласила
међународна заједница и сви дају позитивне оцјене, што потврђује добар рад
Владе Републике Српске, која је показала према шумарству завидно интересовање.
Нови Закон о шумама је преоштар
у смислу давања или захватања од шумарства које је критично када се има
у виду просперитет и даљи нормалан
наставак рада. Узмимо примјер захвата
од 10 одсто од цијене утоварене робе,
у којој је опорезован и наш трошак, а
није нигдје забиљежен у шумарству. И
даље ћу указивати на тај пропуст.


10

За обављање стручно-техничких и
контролних послова који се односе
на управљање и газдовање шумама
и шумским земљиштем, оснива се
Агенција за шуме. Стручно-техничке послове у шумама у приватној
својини обавља Јавно предузеће
шумарства. Према томе, у којем
правцу ће се кретати будућа
пословна политика у ЈПШ „Шуме
РС“ и како ћете наступати на
тржишту?

– Јавност је упозната с тим да је Закон
о шумама усвојен и на снази је, а према
којем су се односи у смислу власништва
промијенили. Значи, право власништва
је на држави, на Влади РС, а управљач је
Министарство, корисник су ЈПШ „Шуме
РС“. Што се тиче Агенције, она је у почетку по процјени менаџмента ЈПШ „Шуме

РС“, а надзор и контролу да врши Агенција, односно управљач.


Пратећи коментаре шумарских
стручњака, добија се утисак да
је Агенција фантомски орган да се
не зна њена улога, а са друге стране она треба да направи један помак, примјенљив у пракси, да буде
мини-институт у којем ће радити
еминентни шумарски стручњаци…?

–Проблем управо и јесте у томе што
је Агенција бомбастично најављена, а
смисао њен није објашњен. Не зна се њена величина ни послови које обавља. Још
увијек нема описа и није осмишљен део
посла који ће радити, што нама смета, јер
концепт развоја не можемо даље планирати.


Неђо Илић, директор
ЈПШ „Шуме Републике Српске“

РС“, јако велика (по броју радника), тако да би дошло до преклапања послова
Агенције и ЈПШ „Шуме РС“. По нашем
мишљењу, она мора имати контролну
и надзорну улогу, а сви стручно-технички послови и послови рада у шумарству морају остати у ЈПШ „Шуме РС“ да
не би дошло до отпуштања радника, јер
ако Агенција повећа број, аутоматски ће
се смањивати број радника у ЈПШ „Шуме
РС“. То значи да стручно-технички послови остану у надлежности ЈПШ „Шуме

Број пријава за илегалну сјечу и
продају дрвета је преполовљен захваљујући активностима тимова
за интерну контролу и ревизију, које
сте формирали на почетку мандата.
Контролом су се до тада бавила
само три човјека, а данас имамо
12 високообразованих контролора.
Какви су резултати?

– Једна од грешака је била и недовољна пажња у контроли и заштити шума. Три човјека не могу много учинити на адекватној заштити шума, па смо
приступили формирању интерне контроле и интерне ревизије. У интерној
контроли има девет инжењера шумарства, два економиста и један правник,
који имају превасходан задатак да врше
превентиву надзора и контроле рада у
шумарству. Имамо и интерну ревизију са
четири извршиоца, са директором који
није запослен у ЈПШ „Шуме РС“. Њихов основни и једини задатак јесте превентива и контрола финансијског секто-
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ра у ЈПШ „Шуме РС“. Интерна ревизија и
интерна контрола су формиране у циљу
да се рад јавног предузећа сведе у законите оквире и да се врши превентива у
случајевима евентуалних грешака. Такав
рад резултирао је смањењем броја пријава незаконитих радњи у шумарству, као
што су шумске крађе и шумске штете. Велики проблем је спорост институција судства и тужилаштва у рјешавању.
Процеси трају по неколико година, при
чему долази до застаријевања и одбацивања пријава из нама непознатих разлога. Међутим, ми ћемо превентивну и
прву заштиту обављати и даље ажурно,
са истим напором, како би се прекршаји
и кривичне пријаве свеле на што је могуће нижи ниво.
Илустративан је примјер општине Пале, гдје је највећа појава шумских штета у односу на остала подручја
у Републици Српској. У договору са начелником општине, Министарством
унутрашњих послова, инспекторатом,
у неколико наврата смо договарали и
спроводили синхронизоване акције, које
су по оцјени менџмента уродиле плодом.
У једном наврату смо затворили шездесет постројења, које је запечатио инспекторат. Приликом поновне контроле, било
је оних који су отпечатили постројења,
због чега је дошло до кривичних пријава.
Након тога, порастао је ниво заштите од
бесправних сјеча шуме.


У потпуности сте примијенили Акциони план Владе РС о сузбијању незаконитих активности у сектору
шумарства и дрвне индустрије. Да
ли је ли било отпора?

– Било је пуно отпора и мукотрпног
рада, јер је био устаљен метод да купац
оде у шуму и бира и плаћа како хоће.
Томе је дошао крај, јер одреднице Акционог плана Владе РС су јасно нагласиле: спријечити и уклонити незаконите радње у шумарству. Добар резултат
је дошао са увођењем интерне ревизије и интерне контроле, које су главне одреднице у рјешавању проблема на
том плану, спровођењу Акционог плана Владе РС.


Остаћете запамћени по томе што
сте увели ред, рад и дисциплину у
Предузеће, што је у потпуности
отклонило притисак јавности
и тзв. медијске ударе, а слиједе
награде и признања?!

– Основни задатак менаџмента је
да ради просперитетно, да има визију и
политику развоја. На томе радимо свакодневно. С тим циљем се ради и на
увођењу корпоративног управљања у
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шумарству, као једини примјер у Босни
и Херцеговини. До краја године желимо
да завршимо тај посао. Дакле, у Предузеће ће бити уведена корпоративна одговорност и корпоративни рад, а то је
транспарентно повезивање од основне јединице до Министарства. Наш министар ће имати свој дио на сајту, тако
да се сваког момента може контролисати рад јавног предузећа. А наш циљ је
управо да се Предузеће у потпуности
отвори за јавност, како домаћу, тако и
међународну. Због тога имамо портпарола, новине, отворен телефон, гдје
грађани у свако доба могу јављати и лоше и добре вијести. Због тога смо добили признање њемачког министарства
финансија.


Циљ ФСЦ стандарда јесте еколошки оправдано, друштвенокорисно
и економски одрживо газдовање шумама. То је, у ствари, газдовање шумама по строгим међународним
стандардима. Какав је Ваш поглед
на то?

– Управо те одреднице су резултат
најбоље праксе у напредним шумарствима, и ми желимо да уђемо у тај круг,
а ту нам је потврду дала представница
Свјетске банке, која је обећала да ће на
годишњој конференцији Свјетске банке презентовати наш рад као најбољу
праксу која се примјењује у Европској
заједници. А то је, на неки начин, и наша припрема за приступне фондове на
путу ка Европској унији. То смо жељели
да одрадимо из више разлога, а прије свега да средимо стање у шумарству у Републици Српској, те уједно да дамо шансу
нашим партнерима, прерађивачима, да
могу своје производе пласирати на европско тржиште, које захтијева европске стандарде и поријекло робе по европским стандардима.


Центар за сјеменско-расадничку
производњу у Добоју је формиран по
међународним стандардима, који
обезбјеђују довољну количину квалитетног сјемена и садног материјала за наше потребе, али и за
продају. Размишљате ли и о формирању таквог центра за споредне
шумске производе, који постоје у
свим напредним шумарствима?

– Један од сегмената рада Јавног
предузећа јесте управо да заокружимо сву производњу: од сјемена до трупца, али и све остале производе од шуме да укључимо у укупан приход, гдје
ће један завидан проценат бити од недрвних производа, а то су опште функције шуме. Наш сјеменско-расаднички

центар у Добоју на завидном је нивоу, а ми његов развој желимо да довршимо увођењем најсавременијег
начина убирања сјемена, припреме за сјетву и производњу садница.
За то имамо један великик пројекат,
који ће коштати преко 500.000 КМ за
увођење најсавременије трушнице
и свих пратећих инструмената који
мјере клијавост, каквоћу сјемена, поријекло, и све остало битно за квалитетну производњу садница. То значи
да ћемо највише радити са исконским врстама.


Добили смо признања Међународне заједнице, како европске,
тако свјетске да радимо транспарентно, законито и економски
успјешно. Имајући све то у виду,
каква је перспектива шумарства
Републике Српске?

На почетку сам напоменуо да је наша жеља да Предузеће примакнемо европским предузећима, које сам имао
прилике да видим, а то је компонента
по којој шумарски сектор треба да буде транспарентан, законит и економски оправдан. Ако нема економске оправданости, све остало пада у воду.
Сви потези које смо до сада урадили су у циљу да добијемо перспективно
шумарство у Европској заједници.
Најновије законске одредбе нисмо још добро изучили, какве ће реперкусије имати по напредовање у нивоу
транспарентности и економског развоја Јавног предузећа шумарства Републике Српске. Шумарство мора бити
ослонац економског развоја Владе РС у
2009. и 2010. години.
Шумарство Републике Српске има
перспективу, при чему сви шумари
треба да учествују у креирању стратегије развоја шумарства.


Какав је Ваш поглед на шумарство
земаља у окружењу?

– Човјек се увијек учи, али највише од комшија. Нас је успјех „Хрватских шума“ понукао да и ми уђемо у
процес овладавања свјетским стандардима. Повели смо се за добрим примјерима, који примјењују шумарства у
окружњу, као што су били потези формирања и развоја Центра за сјеменско-расадичку производњ по узору на
„Србијашуме“. Имам редовне контакте са представицима шумарства у окружењу, а њихове позитивне примјере уграђујемо у шумарство Републике

Српске.
Недељко Жугић
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Газдовање шумама Златара
У

организацији Удружења шумарских
инжењера и техничара Србије, Шумарског факултета Универзитета у Београду – Одсека Шумарство и ЈП „Србијашуме“, крајем септембра 2008. године, на
подручју ШГ Пријепоље – ШУ Нова Варош, одржан је дводневни семинар „Газдовање шумама Златара“.
Тематика досадашњих окупљања, у
протеклих 7 година, била је дефинисана актуелном проблематиком гајења и
газдовања високим и изданачким шумама лишћара (букве и храстова), које чине
највећи део шумског фонда Србије. Овогодишњи радни скуп имао је за тему специфичан аспект шумарске делатности,
везан за газдовање пребирним шумама,
што представља посебан изазов за нашу
струку, пре свега, на подручју мешовитих
шума јеле, смрче и букве.
На једној од најшумовитијих планина Србије, у пределима који својим многобројним драгоценостима представљају
изузетне природне реткости, окупио се
импозантан број учесника, представника релевантних научних и стручних институција шумарства у Србији и шире.
Свечаном отварању семинара на Воденој пољани на Златару, присуствовало је
преко 270 учесника. Пригодним поздравним говором, скуп је отворио дипл. инж.
Владан Живадиновић, председник Удружења шумарских инжењера и техничара Србије и тада генерални директор ЈП
„Србијашуме“. Констатујући да је ово семинар са учешћем највећег броја научних
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радника и еминентних стручњака до сада,
Владан Живадиновић се захвалио представницима институција и свим учесницима на изузетном одазиву. Учеснике су,
затим, поздравили декан Шумарског факултета Универзитета у Београду, проф.
др Ратко Кадовић и домаћин семинара,
директор ШГ Пријепоље, Милојко Глушчевић, дипл. инж. Поздравну реч одржао
је и главни реализатор семинара, проф.
др Љубивоје Стојановић. Нагласивши да
је семинар, осмишљен као стручни радни скуп и округли сто са циљем проширивања научних и стручних сазнања о
теорији пребирног газдовања, као и спровођења програма усавршавања и образовања стручних кадрова, проф. Стојановић је констатовао да оваква окупљања
треба да буду, пре свега, потврда и логичан след успешне сарадње шумарске науке и оперативе.
У реализацији семинара учествовали
су професори Шумарског факултета Универзитета у Београду – Одсека Шумарство, и то: проф. др Љубивоје Стојановић, проф. др Милан Медаревић, проф. др
Љубодраг Михајловић, проф. др Василије
Исајев, проф. др Драган Караџић, проф. др
Милун Крстић, проф. др Војислав Бајић,
проф. др Милан Кнежевић и проф. др Раде Цвјетићанин, као и сарадници Одсека
Шумарство. Скупу је присуствовао др Зоран Говедар, декан Шумарског факултета
Универзитета у Бањој Луци и др Љубинко
Ракоњац, директор, Института за шумарство из Београда, са сарадницима.

Шумарску струку су, поред генералног директора, ЈП Србијашуме представили и др Предраг Алексић, Александар
Васиљевић, Милојица Дамјановић, Светлана Михаиловић и Вељко Стоjсављевић, затим директори 18 шумских газдинстава и директор Бироа за планирање и
пројектовање у шумарству, шефови шумских управа и велики број шумарских инжењера. У раду скупа учествовали су и
представници бројних институција из
наше и суседних држава: Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме и генерални инспекторат; ЈП „Војводинашуме“, секретар
Удружења шумарских инжењера и техничара Србије, директор Завода за заштиту
природе Србије др Ненад Ставретовић, са
сарадницима; ЈП Национални парк „Тара“; ЈП Национални парк „Ђердап“ Доњи
Милановац; Средња шумарска школа
Краљево; Шумска управа Жабљак – Република Црна Гора и представници Удружења инжењера и техничара шумарства
Федерације БиХ из Сарајева.
Уследио је обилазак објеката на терену који се налазе на подручју ГЈ Златар
I у оквиру ШУ Нова Варош. На објекту
I, у одељењу 35а, теренски део семинара започет је излагањем проф. Стојановића о пребирним шумама и проблематици гајења и газдовања везаној за ове
врло вредне састојине. Изабрана тематика је врло специфична, јер се ради о
састојинама пребирне структуре које
представљају најкомплексније и највред-
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није шумске екосистеме код нас, за чије
су газдовање потребни кадрови са високом стручном спремом, великим знањем,
дугогодишњим искуством и добрим познавањем теорије пребирног газдовања.
Нашаливши се да је организаторима и реализаторима семинара био циљ, да се, после одржаних семинара у изданачким и
деградираним шумама букве и храстова,
између осталог, стручној јавности покаже да се и од „оваквих“ шума може живети, проф. Стојановић је посебно истакао да је, поводом одржавања овог скупа,
одштампан трећи број часописа Шумарство у текућој години. У наведеном издању водећег националног часописа,
којега публикује Удружење шумарских
инжењера и техничара Србије, објављено је укупно 13 научних и 3 стручна рада,
31 аутора, чиме је остављен трајан траг о
овом скупу. У излагању проф. др Милана
Медаревића, детаљно су изнети подаци о
резултатима националне инвентуре шума Републике Србије. Професор Медаревић је упознао скуп о основним подацима везаним за мешовите шуме четинара
и лишћара у нашој земљи, које заузимају
само 3% од укупне територије под шумама, али представљају врло вредне рецентне заједнице (јеле и букве; јеле, смрче и
букве; јеле и смрче) полидоминантног типа и, већином, пребирног структурног
облика. Очување и побољшање мешовитог састава у овим шумама, њихове трајно пребирне структуре, увећање степена обраслости и нивоа запремине, у циљу
приближавања нормалном стању, представљају стратешке проблеме газдовања
и основне задатке, дугорочног карактера, у савременом шумарству Србије. Приказ историјата и положаја Златара, као и
стања шума у оквиру ГЈ Златар I, је изнела Зорица Поповић, ревирни инжењер из

Почетак теренског дела семинара – објекат I, мешовита шума смрче и јеле, одељење 35а ГЈ Златар I

ШУ Нова Варош и специјализант на Катедри Гајења шума Шумарског факултета у
Београду.
Приказ фитоценолошких карактеристика чистих и мешовитих шума смрче на
Златару на овом објекту дао је проф. др
Раде Цвјетићанин, наводећи три шумске фитоценозе карактеристичне за ово
подручје, у којима је смрча едификаторска врста: поред најраспрострањеније
монодоминантне шуме планинске смрче (Piceetum excelsae montanum serbicum
Greb 1950) и шуме смрче и јеле (AbietiPiceetum serbicum Miš. et Pop 1978), и тродоминантна заједница јеле, смрче и букве
(Piceo-Fago-Abietetum Čolić 1965). Излагање о најчешћим паразитним гљивама

Пут ка објекту III, маршрута дуга 35 km
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које се јављају у природним састојинама смрче и јеле, изнео је проф. др Драган Караџић. Указујући на њихов велики број, нагласио је да су далеко највеће
штете од паразитних врста Heterobasidion
annosum и Аrmillaria ostoyae. Наше природне састојине смрче и јеле (поред Златара, и састојине на Копаонику), али и
културе (нарочито култура белог бора на
Делиблатској пешчари), одликује врло висок проценат угрожености од наведених
патогених врста, што узрокује велике економске штете у шумској привреди. Заштита пресека на свежим пањевима представља најбољи вид превентиве и, уједно,
најјефтинију и ефикасну заштиту шума
јеле и смрче. Наводећи искуства из области заштите четинарских шума на подручју северне Европе, Велике Британије,
САД и Канаде, проф. Караџић је приказао најновије препарате за заштиту свежих
пањева који представљају биолошки вид
борбе против наведених штеточина. У неким земљама западне Европе, коришћење
ових биопрепарата и премазивање свежих пањева представља законску обавезу
што је, свакако, препорука и за будућу законску регулативу код нас.
У лошим и непожељним временским
приликама за обилазак предвиђених
објеката, теренски део семинара настављен је на објекту II, у одељењу 24b ГЈ
Златар I, који представља вештачки подигнуту састојину црног и белог бора на
станишту планинске смрче. Говорећи о
скоро 40-годишњем научно-истраживачком раду у културама борова код нас, подигнутих током низа деценија на различитим стаништима (од станишта сладуна
и цера, преко станишта храста китњака,
букве, природних станишта црног и белог бора па све до смрчевих станишта),
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Завршетак теренског дела семинара – мешовита шума јеле, смрче и букве,
објекат III, одељење 74а ГЈ Златар I

проф. Стојановић је указао на ретку прилику да се упознамо са карактеристикама оваквих састојина управо на смрчевом станишту. Констатовано је да на овим
стаништима, приликом будућих узгојних
захвата, предност треба дати белом бору, с обзиром да овој врсти више одговарају еколошки услови датог станишта на
којему се, појединачно, и јавља од природе. Уследило је излагање проф. др Милана
Кнежевића о разноврсности педолошког
покривача Златара. Поред орографских
услова и сложене геолошке грађе, јак утицај на формирање земљишта на овим
подручјима имали су хидрографско-климатски фактори, па се шумска станишта
на Златару одликују веома мезотрофним
карактеристикама. Све ово је и условило
појаву смрче као едификатора шумских
заједница. Најчешће учешће у земљишном покривачу Златара имају земљишта
на тријаским кречњацима; црница и
смеђе земљиште. Проф. др Василије Исајев је изнео основне податке о регистрованим семенским објектима на Златару, као
и значају савремене производње шумског
семена и конзервације постојеће популације аутохтоних лишћарских и четинарских врста у оваквим, ex situ објектима.
Наглашена је потреба за наставком рада на осавремењавању семенске службе и
рејонизације семенских извора у земљи,
као и на спровођењу свих осталих дугорочних активности у оквиру семенске
и расадничке производње, који морају
постати равноправан сегмент шумарске
привреде. Проф. др Војислав Бајић је изнео проблематику у вези са извлачењем
проредног материјала у четинарским шумама, која је била обрађивана и у склопу
бројних претходних стручних и научних

14

окупљања о овим шумама. Указано је на
професионалну одговорност референтних органа који се баве искоришћавањем
шума у оквиру привредних институција
и истакнуто да инжењер шумарства мора
непрестано да ради на иновирању технолошких метода из ове области, при чему
су главни оријентири постојећи законски стандарди, као и многобројне савремене методе искоришћавања шума и њихове варијанте. Проф. др Милун Крстић
излагао је о узгојним захватима у културама црног и белог бора. У конкретној
састојини издвојено је cca 250 стабала будућности по ha, и предложена је селективна прореда умерене јачине захвата, са интензитетом проређивања од 8-10 година.
Наглашено је да је у оваквој вештачки подигнутој састојини, са наведеним карактеристикама станишта (огољено шумско

земљиште – станиште планинске смрче,
са геолошком подлогом која местимично
избија на површину и плитком црницом
на кречњаку), дошло до појаве подмлатка смрче и јеле, што указује на потребу за
дереконструкцијом састојине, након истека опходње. Овакав захват подразумева повратак аутохтоној дрвенастој вегетацији након мелиорисања земљишта од
стране заступљених врста борова, при чему ће се, у смеши смрче и јеле, наћи и појединачна стабла белог бора.
Теренски део семинара завршен је
обиласком III објекта, који се налази у
одељењу 74а ГЈ Златар I и представља мешовиту шуму јеле, смрче и букве. Професор Стојановић је говорио о основним условима за извођење пребирне сече, при
чему је потребно дефинисати циљ газдовања у погледу избора врста дрвећа, односно смесе (на Златару је однос четинара и лишћара 80:20); одабрати пречник
сечиве зрелости за све врсте које чине ове
састојине (на Златару; 60 cm, за јелу, смрчу и бели бор и 55 cm, за букву); одредити уравнотежену запремину и динамику
приближавања стварне запремине уравнотеженој запремини, као и свих других
елемената структуре; одредити дужину
опходњице (у конкретном случају, 10 год);
и обим сеча – етат. Основно начело код
извођења пребирне сече јесте довођење
састојине у такво стање које ће омогућити трајно постизање највећег прираста,
најбољег квалитета и са што економичнијим средствима, чиме су, на најбољи
начин, испуњене и све друге општекорисне функције ових пребирних шума.
Све наведено, нагласио је проф. Стојановић, указује да се, при извођењу дознаке
стабала за сечу у пребирној шуми, мора
имати у виду да њом треба да се обезбеде следеће функције: функција сталног
обнављања, функција редовне неге, стално одржавање пребирне структуре, одржавање санитарно-хигијенских услова и
искоришћавање ових шума. Закључено је
да пребирно газдовање подразумева при-
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мену метода које су аналогне природним
процесима који се догађају у исконским
шумама и да се од стручњака који изводи дознаку захтева, како је то већ речено
на почетку, високо стручно знање, дугогодишња пракса и добро познавање пребирног газдовања.
О најважнијим штетним врстама инсеката у шумама смрче, јеле и борова говорио је проф. др Љубодраг Михајловић,
указујући на њихову бројност и заступљеност на подручјима природног распрострањења наших четинарских шума, као и
у културама и израђеним дрвним сортиментима. На смрчи је констатовано 50 инсекатских врста, од тога 11 представљају
најважније; на јели 34 врсте фитофагних
инсекатских врста, од тога 7 врста су прворазредне штеточине, а на бору је констатована 71 ентомолошка врста, од којих
су 14 најопасније. Указујући на савремену
литературу и приручнике на основу којих
је данас могуће детерминисати готово све
присутне домаће и унешене ентомолошке врсте на нашим теренима, проф. Михајловић је сугерисао на потребу перманентног праћења динамике популација
најштетнијих врста инсеката које треба да постане саставни део програма извештајно-прогнозне службе заштите шума код нас.
Скупу на терену се обратио и др
Зоран Говедар, декан Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци, који је
изнео основне податке о стању шума у Републици Српској, посебно се осврћући на
пребирне састојине које на тим подручјума представљају привредно најзначајније
шуме. Мешовите шуме букве, јеле и смрче заузимају на подручју Републике Српске површину око 220 000 ha или 47% од
површине укупног шумског фонда високих шума. Професор др Говедар је посебно нагласио потребу за комплекснијим
истраживањима природног обнављања
у оваквим шумама, у циљу поправљања
њиховог стања и унапређења свих сложених функција.

Другог дана семинара, одржан је округли сто, којем су председавали дипл.
инж. Владан Живадиновић, проф. др Ратко Кадовић и проф. др Љубивоје Стојановић. У складу са већ устаљеном традицијом, представницима
шумских
газдинстава и других институција, подељено је преко 10 монографија, уџбеника и других књига (укупно 25 комплета).
Међу њима, посебно истичемо капитално монографско дело „Храст китњак у Србији“ (2007), у издању Шумарског факултета Универзитета у Београду и Удружења
шумарских инжењера и техничара Србије,
које је, овом приликом, представио проф.
др Раде Цвјетићанин. Међу овим вредним
књигама, посебну пажњу, заслужује и ново издање уџбеника Дендрологија, проф.
др Бранислава Јовановића и монографија
Завода за заштиту природе Србије, „Природна заштићена добра Србије“. Додељена литература, у оквиру свих досадашњих
семинара, у готово свим газдинствима ЈП
Србијашуме, износи преко 30 примерака, што представља вредан фонд најновијих научних и стручних издања. Након
кратких представљања осталих додељених публикација, уследила је пригодна
презентација др Драгане Остојић, научног сарадника Завода за заштиту природе
Србије, под називом: „Природне вредности клисуре реке Милешевке“! Презентацију о посети делегације ЈП Србијашуме и
Шумарског факултета у Београду, државним шумама и расадницима Шведске, као
и фирми „BCC“ из Хелсинборга, која је опремила Центар за шумско семе у Пожеги,
приказао је дипл. инж. Радивоје Ћирлић.
Кратку дискусију о актуелној проблематици расадничке производње код нас, изнео је проф. др Василије Исајев.
Коначан закључак округлог стола,
уједно и завршну реч организатора овог
дводневног семинара, изнео је, дипл. инж.
Владан Живадиновић. Наглашено је да
резултате оваквих стручних окупљања
можемо успешно примењивати у савременој пракси и шумарској оперативи, и

да је циљ семинара, одржаваних на овом
нову пре свега, упознавање са актуелним стањем савременог шумарства код
нас. У циљу обучавања и усавршавања
младих кадрова, на крају је дат предлог
да се, унутар газдинстава ЈП „Србијашуме“, током године одрже скупови ревирних инжењера и практичне инструкције
на објектима (одељењима) где је извршена дознака стабала, како би се, директно
на терену, дискутовало и указало на решавање конкретне проблематике у појединим састојинским приликама,.
Учесници семинара обишли су и
средњевековни манастир Милешеву, из
13. века, у близини Пријепоља.
Резимирајући приказ семинара на
Златару, желимо да констатујемо да су
стручност, озбиљност, уложен труд и ентузијазам пратили сваки сегмент припреме, организације и реализације овог
важног скупа, посебно од стране домаћина, ШГ Пријепоље.
У овом подручју југозапада Србије,
где се са историјским наслагама некадашњих времена и највећим светињама нашег народа, преплећу изузетне природне реткости и драгоцености, настале на
„вратницама“ југоисточне Европе, у просторима где је овдашњи човек, својим битисањем и поимањем света, стопљен са
шумом и планином и чини величанствени
спој своје горштачке нарави, златарских
шума и пашњака, краљевства белоглавог
супа, црне хељде и белог златарског сира,
желели смо да покажемо, још једном, величину и значај шумарске науке и струке.
На висинама Златара, где наше колеге симболично кажу, да је „свака клека –
мајка једне смрче“, у шумским комплексима пребирних састојинских категорија,
импозантна богатства и дрвне запремине
показују да се овим шумама газдовало добро, по свим принципима струке и интегралног газдовања шумским ресурсима.
Због тога су шуме ових предела задржале
природна станишта, биолошку разноликост, стабилност, производност и способност природног подмлађивања. Њихов
квалитет и вредност су очувани, промене
су настале у позитивном смеру, због повећања њихова прираста, те убрзавања
природних процеса како би брже и боље
испуњавали општекорисне функције и
привредну улогу. Обавеза је шумарске
струке и целога друштва да их, поштујући
принципе потрајности, и даље сачувају,
најмање у оној површини, квалитету и
природној структури какве су данас.
Изазови, у том смислу, увек постоје –
они су ту да их решавамо са обавезом и
одговорношћу, и нека се наши покушаји
и успеси вреднују, не само по ономе што
смо остварили, већ по ономе што смо због
њих постали, савремена, егзактна и мултидисциплинарна наука и, надасве, пле
менита и компетентна струка!

Мр Марина Вукин
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Фото: Ј. Радојичић

Јубилеј: 88 година Шумарског факултета

Традиција подразумева резултате
али и обавезује
С

тудентском химном у извођењу Академског хора „Шпанац“, у амфитеатру Шумарског факултета 5. децембра,
почела је свечана академија, којом је обележено 88 година од почетка универзитетских студија шумарства у Србији.
Међу бројним гостима, професорима,
некадашњим и садашњим студентима,
који су увеличали свечаност и пожелели
факултету још много, много година рада и успешних генерација, били су проректор Београдског универзитета проф.
др Бранко Медојевић, државни секретар у Министарству за науку проф. др
Мирослав Недељковић, државни секретар у Министарству за заштиту животне средине проф. др Ивица Радовић, помоћници министара у Министарству за
науку проф. др Ибор Сабо, проф. др Виктор Недовић и проф. др Драгослав Церовић, директор Управе за шуме др Саша
Орловић, декан Пољопривредног факултета проф. др Небојша Ралевић, продекан Шумарског факултета из Бања Луке, проф. др Зоран Говедар, генерални
директор ЈП „Србијашуме“ дипл. инж.
Душко Полић, генерални директор ЈП
„Војводинашуме“ дипл. инж. Марта Такач, директор Института за шумарство
др Љубинко Ракоњац, директор Завода за заштиту природе Србије проф. др
Ненад Ставретовић, градски секретар за
заштиту животне средоне дипл. инж. Го-
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ран Триван, представници осталих градских институција и бројни други гости.
Захваљујући свим присутним што
су увеличали овај значајан јубилеј декан
Шумарског факултета проф. др Ратко Кадовић је изразио посебно задовољство,
што се 88 година факултета обележава у
години када се прославља најстарији јубилеј 200 година Београдског универзитета. Декан Кадовић је говорио о досадашњим резултатима рада Факултета и
плановима за будућност.
Најбољи дипломирани инжењери Шумарског факултета у 2008. години, на сва четири одсека су: Јакшић Ј. Милан – шумарство, Лешњак
Љ. Лазар – прерада дрвета, Лакићевић Д. Милена – пејзажна архитектура и хортикултура, Малешевић
Ж. Ђорђе – заштита од ерозије и
уређење бујица.
Честитајући јубилеј у име ректора,
ректорског Колегијума и свих професора Београдског универзитета, проректор
Бранко Медојевић је рекао: – Имајући у
виду политику одрживог развоја, Шумарски факултет постаје један од кључних за будућност наше земље. Свака
генерација мора наредној да услове живота остави бољим него што их је она
имала, да би у ову земљу Србију долази-

ли млади да живе и остају да живе у њој
и то не само наши него и из других земаља. У том смислу Шумарски факултет
има и велику одговорност, а с обзиром
на потенцијал и могућност да се исправи
оно што није ваљало у претходном периоду, и кроз одрживи развој створе услови живота достојни човека.
– Своју асистентску каријеру на Биолошком факултету, на катедри за зоологију почињао сам једнако и из ове школе
и заједно са проф. др Љубодрагом Михајловићем код професора Константина
Васића улазили смо у свет инсеката. То
су корени и традиција, нераскидива веза биолога и шумара, наставника и студената…
Данас смо заједно у једном светском
процесу, процесу заштите животне средине, јер нема већег проблема за читаву
планету него што су глобалне климатске
промене. Био сам у Пекингу на светској
конференцији о глобалним климатским
променама и сви говоре о ефектима
стаклене баште, о емисији гасова… али
мало ко о томе да је потребно чувати шуме. Задовољство ми је што се на Шумарском факултету на шуме не гледа само
као на ресурс, већ као на екосистеме, рекао је проф. др Ивица Радовић, државни
секретар у Министарству заштите животне средине, додајући 100. година је
кратко 200 дуго, све честитке.
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Обележен Савиндан
Ученици и професори Шумарске школе Краљево, уз присуство бројних гостију,
међу којима су били представници министарства, ЈП „Србијашуме“, директори
шумских газдинстава, некадашњи ученици и пензионисани професори, обележили
су Савиндан, школску и своју славу. Химном „Свети Сава“ и рециталом који су извели ученици школе, започела је свечаност посвећена првом српском просветитељу.
Ове године домаћин славе је био дипл. инж. Саша Вукашиновић, директор
Шумског газдинства „Ибар“ Лепосавић, који је подарио школи пригодан поклон.
Шумарска школа добила је на поклон и монографију „Шуме и шумарство Србије на
крају XX и почетку XXI века“, коју је уручио аутор др Слободан Вучићевић.
Традиционално Наставничко веће школе, на Савиндан проглашава и награђује
најбоље ученике са сва четири смера.
По први пут у својој пракси Председништво Самосталног синдиката шумарства и прераде дрвета Србије доделио је новчану награду у износу од 10.000 дина-

Фото: Ј. Радојичић

Уз честитке за јубилеј др Саша Орловић, директор Управе за шуме је акценат
ставио на задатке који очекују шумарски сектор, посебно наглашавајући задатке на оснивању нових шума, бољем
коришћењу потенцијала станишта у
приватним шумама, већу видљивост шумарског сектора…
У име генералног директора ЈП „Србијашуме“ и свих запослених, јубилеј је
честитао др Предраг Алексић, наглашавајући да ће се добра сарадња са факултетом наставити и убудуће на добробит
друштва и шумарске струке и науке.
Честитајући 88 година рада, госпођа
Марта Такач, директор ЈП „Војводинашуме“ је рекла да Предузеће увек спремно дочекује све резултате истраживања и
науке, који долази са Шумарског факултета. То су битне копче између научних
институција и предузећа која се баве газдовањем шумама.
У име Скупштине града и своје лично, честитке за 88 година рада је упутио и
дипл. инж. Горан Триван, градски секретар за заштиту животне средине и рекао: – Шумарски факултет никада није
имао овако правилно распоређене кадрове као данас и верујем да ће се тако и
наставити у интересу заштите животне
средине. Истичући дугогодишњу и добру сарадњу са Факултетом, нагласио је да
су у току пројекти, пре свега на повећању
површина под шумама, а планирана је и
помоћ на уређивању Арборетума. Истовремено је упутио позив студентима да
конкуришу преко студентске организације или невладине организације која
делује на Факултету и партиципирају
у различитим еколошким пројектима
Градског секретаријата за заштиту животне средине.
Јубилеј је био и повод да се уруче
признања и новчане награде најбољим
дипломираним инжењерима Шумарског
факултета у 2008. години на сва четири
одсека, а студентима са високим просеком уручени су вредносни бонови за куповину књига.
Пригодни поклон декан је уручио
проф. др Емилији Стамболић, која је у
2008. години заокружила свој радни век.
За успешну сарадњу са факултетом
декан Ратко Кадовић је уручио захвалнице дипломираним инжењерима Владану
Живадиновићу, Милојку Глушчевићу,
Василију Ђурићу, Браниславу Божовићу,
Драгану Гогићу, Милети Васићу и Цвијетину Јовановићу. Додељене су и новчане
награде радницима за 30, 20 и 10 година

рада.
Н. М.

ра тројици најбољих ученика за исказане резултате у школској 2008/2009. години.
Најбољим ученицима Шумарске школе Славољубу Димитријевићу III3, образовни профил „шумарски техничар“, Милошу Димитријевићу III6, образовни профил
„шумар“ и Марку Теофиловићу IV4, образовни профил „надзорник парка“, награду
је у име Председништва уручио Радомир Стевић, председник Самосталног синдиката шумарства и прераде дрвета Србије.

По старом српском обичају, ломљењем славског колача, директор Шумског газдинства „Ибар“ Лепосавић Саша Вукашиновић, предао је славу Александру Стаменковићу, директору газдинства Ниш, који ће бити домаћин светосавског славља

наредне године.
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Разговор с поводо м: проф. др Љубодраг Михајловић

Љубав преточена у професију

Ш

умарска наука и струка богатија је
за још један изузетно вредан уџбеник ШУМАРСКА ЕНТОМОЛОГИЈА,
који је угледао светлост дана почетком
децембра 2008. године. Уџбеник је плод
вишедеценијског рада уваженог проф.
др Љубодрага Михајловића, највећег
стручњака за инсекте код нас, на Балкану и међу највећим у Европи. По речима
аутора, писање уџбеника трајало је пуних десет година, а обрађене су готово
све врсте инсеката које се срећу у нашим
шумама. Значајно је рећи да на простору Балкана сви уџбеници из шумарске
ентомологије датирају из 50-их година
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прошлог века, утолико је значај овог уџбеника већи.
Први уџбеник Шумарска ентомологија у Србији написао је 1948. године академик проф. др Светислав Живојиновић
(1907-1966). Био је то, уједно, један од првих послератних уџбеника на Шумарском
факултету, а и на Београдском универзитету. Због скромне домаће литературе у
то доба углавном је коришћена Немачка,
Руска и Француска, а обрађени су инсекти којих скоро да нема на нашем поднебљу, тако да су студенти деценијама учили о инсектима који код нас, на Балкану
уопште нису проблем. С друге стране не-

ки инсекти који су прворазредне штеточине код нас не помињу се у старом уџбенику, објашњава професор Михајловић.
Други уџбеник из ове области под ознаком истог аутора, приредили су за штампу његови сарадници проф. др Константин Васић (1915-1990) и проф. др Драгић
Томић и публиковали 1968. године.
Данас, после 40 година од допуњеног издања, које је одавно распродато,
пред нама је трећи (нов) уџбеник, аутора проф. др Љубодраг Михајловић, који
ће попунити вишедеценијску потребу за
стручном литературом из ове области.
У уџбенику су обрађене готово све врсте инсеката које се срећу у нашим шумама. Детаљно су обрађене прворазредне штетне врсте, а информативно остале
које причињавају мање штете. Такође, уџбеник обухвата и корисне врсте инсеката наших шумских екосистема, као и оне
које су у шумама за сада без економског
значаја, али се често срећу. Обрађене су и
штетне врсте које су данас присутне у медитеранском делу, подручје Црне Горе, а
у Србији их за сада нема. Међутим, каже
професор Михајловић, могуће је да ће у
блиској будућности проширити свој ареал услед глобалног отопљавања и населити поједина подручја Србије.
У уџбенику су детаљно обрађене и
нове врсте за фауну наше земље, које су
у протеклом времену унете из других
крајева света и у новој средини се понашају као опасне штеточине. Укључене су
све врсте алохтоних инсеката, које су углавном из Северне Америке у протеклих
50 година унете у Европу, а само информативно обрађене су неке врсте које су
опасне штеточине шума у другим земљама Европе, а у нашој земљи до сада нису
причиниле веће штете. Уџбеник садржи
готово све резултате домаћих истраживача који се односе на проучавања штетних
и корисних инсеката наших шума, а фотографије су највећим делом оригиналне
– преузете из фототеке Катедре заштите
шума Шумарског факултета у Београду.

фебруар 2009.

Професор Михајловић каже да велику захвалност дугује својим учитељима
који су помогли да заволи свет инсеката
и стекне потребна знања из опште биологије, а посебно науке о инсектима – ентомологије,
– Моју љубав према инсектима открили су још док сам био дете професори др
Guido Nonveileler и др Немања
мања Остојић,
који су ми омогућили да долазим
олазим у Институт за заштиту биља у Топчидеру и
разгледам колекције инсеката…
та… да научим да препарирам инсектее и формирам своју прву збирку. За моје коначно усмерење ка ентомолошкој
шкој науци
заслужан је др Младен Лекић
ић са Института за заштиту биља, где
де сам почео да радим као лаборант и објавио
прве научне радове. Најшираа општа
биолошка, а посебно ентомолошка
олошка
знања добио сам од драгихх учитеља, проф. др Константина
на Васића и проф. др Драгића Томића,
мића,
а велики узор ми је био академик
емик
проф. др Светислав Живојиноиновић, кога сам упознао као гимназијалац. У тајне паразитоида
ида
из надфамилије Chalcidoidea,
ea,
увео ме мој велики учитељ и
пријатељ др Зденек Боучек,
к,
који ми је несебично помог-ао да савладам таксономијуу
ове тешке, али значајне корисне групе инсеката. Наша сарадња траје пуних 25
година.
Овај вредан уџбеник
послужиће као одличан
приручник шумарима у
пракси. Поред обимне
литературе која обухвата 453
референце, приложени су и Речник страних речи и појмова, Регистар
стар биљака и
штетних инсеката, Индекс домаћих назива инсеката и Индекс. Оно што је сигурно, до сада није изашао ни један уџбеник,
ни приручник из области биологије (зоологије, ентомологије), који се у погледу

фебруар 2009.

техничке опремљености, богатством информација, посебно литературних података, функционалношћу коришћења текста
може поредити са уџбеником аутора проф.
др Љубодрага Михајловића. Уџбеник ће
послужити студентима на свим нивоима
студија као одлично учило, али
и шумарима на тете
рену

као изванредан приручник при
решавању бројних проблема из домена Шумарске ентомологије, односно
Заштите шума. Од велике користи биће
и студентима других сродних факулте-

та (пољопривредних и биолошких), као и
њиховим стручњацима у пракси.
На крају питали смо професора Михајловића, на чему тренутно ради и да ли
ће шумарска наука и струка ускоро бити
богатија за неку нову врсту инсеката.
– По завршетку ове књиге, на којој сам
интензивно био ангажован последњих денамеравам да средим и пубсет година, наме
ликујем сери
серију радова из своје збирке
о Chalcidoidea – паразитоидних оса најезница,
које се користе у борби против разних штетних инсеката. Тих оса, које
н
су
с јако ситне има страховито много – око 25.000 у
ви
свету
за сада познатих. Од
св
1975.
године прикупљам
197
осе најезнице или потајнице и већ имам преко милион примерака.
Углавном све
п
то чек
чека да буде препаровано и
детерминисано,
како би се видетерм
дело ккоје су све врсте присутне,
а очеку
очекује се и много нових врста
за науку.
науку Нажалост, за то би требало бар два, три живота. Кренуо
сам у тај опсежан посао, али колико ћу стићи
сти не знам. У животу човек има разних
интересовања, али
р
најбитније је да се не расплине и зато своје мл
млађе сараднике саветујем
да узму једн
једну област и да је доведу до
краја, јер нема
нем времена ни капацитета
да се ради св
све. Желимо професору да
заврши и овај опсежан посао на добробит науке, струке…
стр
Важно је рећи
да је професор Мир
хајловић добио сертификат од др Зденчка Боучека (Br
(British Museum of Natural
History у Лондону)
и за подручје ЈужЛондо
не Европе компетентан
је да детерминикомпе
ше групу инсеката
инсека Chalcidoidea. – То је за
мене много више и значајније од свих диплома, каже са поносом проф. др Љубод
раг Михајловић.
Нада Мијук
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Фото: Ј. Радојичић

Отисак генерације 1958. године

Н

ећу да упоређујем, осећај који сам
имао са јунакињом Толстоја (Рат и
Мир) Наташом Ростовом, кад се спремала за први бал. Ја, као и сви моји другари,
спремали смо се за „бал“ који смо чекали
50 година. Дуго да дуже не може бити, тако
сам мислио, можда су тако мислили и другари., који су уписали студије на Шумарском факултету те давне 1958. године. Док
се спремам да кренем, слике се рађају саме од себе, чујем и неке удаљене гласове из
тих времена. Чујем како Жика „Луди“, тако
смо га звали од миља, у Гвоздачкој реци на
Гочу из једне од дашчаних барака, у којој
смо спавали, за време праксе из уређивања
шума, усред ноћи виче са прозора: „Стани
ко…иде…“. И ехо са планине… Иде… Фатазмогорично, зар не.

И онда наиђе 10. децембар 2008. године, дан окупљања и стварност. Састанак је
како и треба заказан у десет часова у сали Деканата Шумарског факултета. Каснимо, али стижемо међу последњима, Баковић из Пријепоља и ја из Пирота. Састанак
је почео, а председавајући продекан Медаревић, благонаклоно са осмехом показује руком да смо добродошли. Седам. Неко ми каже „Еј здраво“, глас као да сам га
јуче чуо, погледам у седог човека, никад га
нисам видео. Он се насмеје, опет ништа,
али кад му очи засијаше, одмах препознах
мог драгог друга Миливоја Ковјанића „Кофија“. Дође ми да га ту на лицу места пред
свима загрлим, али се уздржах, не дадоше
ми године и седа моја коса.
Задужен за организацију у чело стола седи, сед Милета Пантелић из Панче-

Остварен животни сан

Д

а би остварио животни сан који
је сањао више од деценије и по и
учествовао на највећем светском маратону који се одржава у Њујорку,
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Радмило Митић, радник Заштитне радионице, морао је да прође бројне квалификације, тачније да постигне одређене
норме на Балканском и бројним европ-

ва, њега сви знају он се не мења. Морам да
га посебно поменем. Да не би њега и његове љубави за људе, не би било „златних
индекса“, које добисмо као награду за „животно дело“, да се пред унуцима хвалимо
како баке и деке могу да добију индексе у
овим годинама. Дошло нас је 32, са шумарског одсека, а дипломирало нас је 81. Са дрвоиндустријског одсека дошло је 24, а дипломирало је 60. Добар одзив за почетак.
После 50 година смо овако заједно сви по
први пут, а дошли су сви који су могли. На
лицима тих средовечних озбиљних људи
титра неки загонетан, помало тужан осмех. Жеља да се сретнемо била је јача и од
здравствених проблема, који су неки већ
имали, то се видело.
По завршеном састанку и ретроспективној говоранцији неких колега, о томе
ко је, како, и где радио, које су резултате
постигли и шта су били, прешли смо под
„разно“ у кафану „Михајловац“ преко пута Шумарског факултета. Тек ту је почело
право „упознавање“, где си био, шта си радио, кога имаш, што није дошао…, сећаш
ли се оног, приче, приче, тужне и шаљиве, али све достојанствено како и приличи
људима „у најбољим годинама“, како рече
један од шерета још из студентских дана.
Договорисмо се да се сваке године у првој половини јуна нађемо на истом месту у
кафани „Михајловац“ и дружимо до зоре.
Било је свега, али није било музике, а то је
за „борце“ који претурише преко главе толико тога, било неопходно. Био би то шлаг
на торту. Музика је лек и мелем за све душе света. Е, то ћемо да исправимо наредни

пут кад се будемо видели.
Бранислав М. Петровић

ским такмичењима. То за Радмила није
представљало потешкоћу, колико обезбеђење средстава, односно спонзора за
пут до Њујорка.
Њујоршки маратон, има традицију
дугу 38 година, а на овогодишњем, који је
одржан 2. новембра 2008. године, учествовало је 36.000 такмичара из целог света. Такмичили су се и професионалци и
ветерани, а Радмило Митић је био у категорији ветерана. Постигао је изванредан
резултат, односно, стигао више од десет
минута раније него што су пропозиције у
тој категорији налагале. Интересантно је
да је време такмичара контролисано чипом који је био уграђен у патике. Једино
тако је била могућа контрола такмичара.
Рецимо и то да ће се наредно светско првенство ветерана одржати у Хелсинкију, па пожелимо нашем Радмилу да
са мање потешкоћа стигне и до тог пр
венства.
Н. М.
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У Србији обележена

Н

едељу
шума
прогласили су
министри одговорни за сектор шумарства из 46 европских земаља и у заједничкој организацији Европске комисије,
Организације УН за храну и пољопривреду (FAO), Министарске конференције о заштити шума у Европи (MCPFE)
и Економске комисије УН за Европу (UN
ECE), све европске земље од 20-24. октобра су обележиле недељу шума.
Тим поводом организоване су бројне
манифестације, с циљем повећања видљивости сектора везаног за шуму (шумарство, заштита природе, дрвна индустрија,
рурални развој итд.) и указивања на његов
допринос развоју привреде и друштва Европе; едукације и повећања нивоа свести
становништва о значају шума и њиховом
доприносу и утицају, пре свега на ублажавање климатских промена, обезбеђење

од пожара“. Том приликом
министар др Саша Драгин је
доделио противпожарна возила ЈП
„Србијашуме“.

Једна од активности у „Недељи шума“
била је и презентација рада и руковања
специјализованим возилима за гашење
шумских пожара са пратећом опремом и
заштитном одећом за гасиоце, која је одржана на Авали у организацији ЈП „Србијашуме“ и МУП Србије, Сектора за заштиту
и спасавање.
Значајно је рећи да Јавно предузеће
„Србијашуме“ спроводи концепт одрживог газдовања шумама и управљања заштићеним природним добрима са посебним
акцентом на сектор заштите шума.

одрживих извора енергије, залиха питке
воде, као и на непроцењив допринос шума целокупној заштити животне средине.
У нашој земљи „Европска недеља шума“
је обележена низом различитих активности
у организацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управе за шуме, ЈП „Србијашуме“ и ЈП „Војводинашуме“, Шумарског факултета, Завода
за заштиту природе, Института за шумарство, Покрета горана, Градског секретаријата за заштиту животне средине и других.
Обележавање недеље посвећене шуми
званично је почело 20. октобра код Хајдучке чесме на Кошутњаку, уз присуство свих
релевантних институција, а уприличена је
и конференција за медије „Заштита шума

Када је о заштити шума од пожара реч
најважније је превентивно деловати и учинити све да до пожара не дође и разним
едукативним садржајима утицати на свест
становништва о значају шума и еколошкој
катастрофи коју пожари доносе, што наше предузеће редовно чини. Не мање важна је и међусекторска сарадња (сектора
шумарства са сектором заштите животне
средине, сектором за заштиту и спасавање,
сектором који се бави прогнозом времена
и др.), као и обавеза друштва да континуирано и организовано ради на васпитању и
образовању становништва (пре свега младих), што треба да буде део система образовања, како би појаву пожара у шуми свели на најмању могућу меру.

Фото: Ј. Радојичић

Презентација специјализованих
возила за гашење шумских
пожара

За ефикасно и брзо гашење пожара неопходна је перманентна примена превентивних мера, савремених информационокомуникационих технологија и опреме за
гашење шумских пожара.
У циљу набавке савремене опреме за
гашење шумских пожара, урађен је Програм „Унапређивање заштите шума од пожара у ЈП „Србијашуме“, а Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за шуме, у оквиру Програма заштите и унапређивања шума за
2008. годину, доделила је ЈП „Србијашуме“ 40.000.000,00 динара за набавку специјализованих возила за гашење шумских пожара у 2008. години. Набављено
је 9 специјализованих возила (испоручилац возила предузеће ГАСОП), вредности 42.214.500,00 динара, која су додељена
шумским газдиснтвима: Бољевац, Деспотовац, Краљево, Крушевац, Ивањица, Лозница, Ужице, Ниш и Врање.
Реч је квалитетним возилима која могу
лако да се крећу по тешким теренима (за
кретање по макадаму и земљаним шумским путевима), са резервоаром за воду
(800 литара) и најсавременијом пратећом
опремом, а основна намена им је гашење
иницијалних почетних шумских пожара.
Европска недеља шума је обележена у свим газдинствима, градовима широм Србије пригодним манифестацијама,
стручним скуповима, акцијама пошумљавања, предавањима организованим за ученике основних школа, у циљу едукације
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најмлађих и подизања свести о значају шума и неопходности њеног очувања. Уз практичне вежбе, организовани су и квизови
знања из шумарске области, наравно прилагођени узрасту ученика. Последњег дана
обележавања „Недеље шума“ ЈП „Србијашуме“ је на почетку Кнез Михајлове улице
у Београду поставило штанд који је дочарао природни амбијент шуме, а грађанима
је, уз разноврстан пропагандни материјал,
подељено преко 1.000 контејнерских садница различитих врста дрвећа. Промовисани
су и производи здраве хране из наших шума, који су тог прохладног суботњег дана
изазвали велико интересовање грађана. 

Г. Јанчић, дипл. инж.
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Арборетум Шумарског факултета

Шумарска лабораторија под ведрим небом
А

кцијом уређења арборетума и окућнице Шумарског факултета у којој су
учествовали студенти и асистенти IV године Одсека за шумарство и Одсека за пејзажну архитектуру и хортикултуру, обележена је Европска недеља шума, на овој
високошколској установи.
Овим је уједно реализован и део програма уређења целокупне окућнице Факултета, у оквиру зимског семестра 2008/2009.
школске године. Тиме су приведени крају и
радови на реконструкцији и ревитализацији ове вредне зелене површине, у оквиру које арборетум има специфичну намену у практичној настави из низа научних
дисциплина на свим одсецима Факултета. Генерације студената стицале су овде
знања из шумарске дендрологије, декоративне дендрологије, ботанике, семенарства,
расадничарства и пошумљавања, производње декоративног садног материјала,
цвећарства, анатомије дрвета и низа других
стручних предмета. Истовремено, заједно
са наставницима и сарадницима Факултета, многобројни студенти и остали учесници у добровољним радним акцијама на
уређењу арборетума и расадника, показали су несебичан труд и ентузијазам, и тиме
допринели новом изгледу ове богате колекције дендрофлоре, смештене на северозападним падинама Кошутњака.
На иницијативу руководства факултета и уз помоћ Института за шумарство,
протекле године су уложена материјална
средства у набавку 210 трајних ознака за
поједине примерке стабала и жбунастих
врста, са наведеним научним и домаћим називима врста, таксономском припадношћу
и ареалом. Треба истаћи и досадашње
вредне донације појединих предузећа и
расадника: ЈП „Србијашуме“, ШГ Београд
и ШГ Ужице – ШУ Косјерић, ЈКП Градско
зеленило Београд, „Blažex“ д.о.о. Краљево,
расадник „Арборетум Лисичине“, расадник „Ђорђевић“ Велики Шиљеговац, расадник „Жића“ Велики Шиљеговац, расадник „Браћа Топаловић“ Липолист, расадник „Џамбула“ Суботица, расадник
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‚Града‘ Велики Шиљеговац, расадник
„Grass“ Сремчица, расадник „Оморика“
Сремчица, „Green Grass“ д.о.о. Београд, као
и многобројни дародавци – појединци.
Донације су обухватале репрезентативни садни материјал најновијих култивара
четинарских и лишћарских декоративних
врста, перена и цветног материјала, парковски мобилијар, опрему за одржавање
зелених и травнатих површина, обезбеђење
транспорта стенског материјала за геолошку збирку на отвореном, редовно годишње
одржавање травњака …
Свим овим активностима су, након дужег низа година, научно-образовна, декоративно-естетска, санитарно-хигијенска,
едукативна и све остале функције арборетума дошле до пуног изражаја. Данас ова
површина представља „живи архив“ око
250 дрвенастих и жбунастих врста и унутарврсних таксона, и 80-так врста трајно
зељастих биљака – перена. Узимајући у
обзир изузетан значај ове дендролош-

ке збирке, вредно је поновити, како је већ
објављено у претходним издањима ревије
„Шуме“, да се на предлог Завода за заштиту природе Србије, очекује проглашење
арборетума Шумарског факултета у Београду заштићеним природним добром –
Спомеником природе III категорије.
Свет дрвећа непрестано плени пажњу
многобројних научника из различитих научних дисциплина, представља посебну инспирацију уметника и есенцијалну потребу савременог урбаног човека. У жељи да и
на овај начин укажемо на значај ове специфичне и изузетно вредне дендролошке колекције, праве шумарске „лабораторије на
отвореном“, завршимо са предивним речима Wille Carther, наведеним као мото једног
нашег уџбеника: „Волим дрвеће, јер делује, за
разлику од многих, тако добро помирено са

својом судбином“…

Мр Марина Вукин

Уношење нових хортикултурних форми у арборетум
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Мото овогодишњег Дана мочварних подручја

„Узводно-низводно“
Р

епублика
Србија,
као
чланица Рамсарске конвенције, обележила је Међународни Дан влажних подручја у Специјалном резервату природе
„Засавица“, који је према обавештењу
које је стигло из Рамсарског бироа, 13.
марта 2008. године постао 1783-ће Рамсарско подручје у свету, а девето на територији Републике Србије.
Ове године тема су влажна подручја и
управљање речним басенима (Upstream –
Downstream : Wetlands connect us all).
Присутнима се обратио домаћин, управник Специјалног резервата природе
Засавица Слободан Симић, затим државни секретар Министарства животне средине и просторног планирања Ивица Радовић, покрајински секретар за заштиту
животне средине и одрживи развој Слободан Пузовић и директор Завода за заштиту природе Србије Ненад Ставретовић.
У радном делу скупа одржане су четири презентације: Имплементација Рамсарске конвенције у Србији; Стање рамсарских подручја; Мере заштите које се
примењују у Засавици и представљен је
пројекат „Заштита биодиверзитета плавне
долине реке Саве“.
Уважени професор др Ивица Радовић
је истакао да су мочварна подручја значајна не само за хидролошке и еколошке процесе, већ и за укупни биодиверзитет у Свету. Мочваре обезбеђују велике економске
користи човечанству кроз продукцију рибљег фонда. Више од две трећине светског
улова риба зависи од стања мочварних
подручја. Оне омогућују снабдевање водом
у пољопривреди, производњи дрвне грађе,
а такође складиште воду и умањују опас-
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ности од катастрофалних поплава. Поред
тога, незаменљива су природна станишта
за многобројне и различите врсте флоре
и фауне. Међутим, мочварна подручја су
међу најугроженијим због неадекватног
одводњавања и исушивања земљишта, загађивања, као и прекомерне експлоатације
биолошких врста које их настањују. Свако
загађење екосистема враћа се као бумеранг.
На основу Конвенције о мочварним
подручјима која су од међународног значаја, нарочито као станишта птица мочварица девет природних добара у Србији
добило је статус Рамсарских подручја: Специјални резерват природе „Обедска бара“;
Специјални резерват природе „Царска бара“; Специјални резерват природе „Лудашко језеро“; Специјални резерват природе
„Слано копово“; „Лабудово окно“ (део Спе-

цијалног резервата природе „Делиблатска
пешчара“); Специјални резерват природе
„Горње Подунавље“; Специјални резерват
природе „Засавица“; Предео изузетних одлика „Власинско језеро“ и Карајукића бунари на Пештерском пољу, који су проглашени за рамсарско подручје, али нису још
проглашени за заштићено природно добро
нити је одређен управљач.
Значај мочварних подручја за одрживи
развој још увек је потцењен, јер према проценама експерта око милијарду људи у свету у исхрани користи рибље ресурсе, а за
велики број њих то је једини извор протеина. Јасно је да мочваре имају велики економски значај за локално становништво и

доприносе смањењу сиромаштва.

Гордана Јанчић, дипл.инж.
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В

ећ традиционално, по пети пут, шумари
„уређивачи“ окупили су се на Гочу како би разменили искуства, чули новине из
области планирања газдовања шумама. На
тродневном семинару одржаном у новембру 2008. године, учествовали су представници свих релевантних шумарских организација и институција (МПШВ – Управа за
шуме, Шумарски факултет, ЈП „Србијашуме“, ЈП „Војводинашуме“, ЈП Национални
паркови, Удружење шумарских инжењера
и техничара Србије). Семинар је припремио и водио проф. др Милан Медаревић,
редовни професор на катедри Планирања
газдовања шумама Шумарског факултета у
Београду. Међу гостима су били и шумарски инжењери из Црне Горе, па је то била
прилика да се размене искуства и нова сазнања. Окосницу расправе чиниле су теме:

Нови концепт система уређивања приватних шума у Србији – досадашње искуство и могућност примене информационих технологија;

Приступ планирању црквеним шумама;

Примена ГИ технологија по појединим
подручјима.
Уводничар, професор Медаревић информисао је о Нацрту новог Закона о шумама,
чија је израда у току. Новим Законом о шумама се регулише однос шуме и власника,
који могу бити појединачни власници, удружења власника или правна лица којима држава поверава ове послове – верзија 4.4.6.
Нацртом закона Планирање газдовања
шумама обезбеђује:

Чл. 18. – Национални шумарски програм – који представља основни документ којим се утврђује стратегија развоја шума и шумарства са акционим
планом за њено спровођење. Доноси је
Влада, за период од 10 (20) година. Израда се финансира из буџета РС. Ближи садржај и начин израде НШАПа утврђује Министарство и објављује
га у „Службеном гласнику“ Републике
Србије.
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Чл. 20. – Национална инвентура шума
–утврђује стање, прати промене и извештава о стању шума на нивоу Републике.
Чл. 23. – Планска документа газдовања
шумама израђују се за потребе управљања и газдовања шумама: План развоја шумске области (подручја); Основа газдовања шумама (за посед већи од
100ха); Програм газдовања шумама (за
посед мањи од 100 ха); Годишњи план
газдовања шумама и Извођачки пројекат. То су уједно и новине у односу на
постојећи Закон.

У вези са Новим концептом система
уређивања приватних шума у Србији, подаци су изнети о учешћу приватних шума
у укупној површини шума на територији
Републике Србије (без Косова и Метохије),
о броју парцела и њиховој просечној величини, као и запремини и прирасту добијеним Националном инвентуром шума.

Констатовано је да је реч о огромном ресурсу, о којем се недовољно зна и чији потенцијали нису искоришћени у правој мери, већ је то препуштено појединцима и
њиховом интересу. Закључак је да се мора
наћи начин да се власници шума мотивишу да се удружују и тако лакше решевају
проблеме са којима се сусрећу.
Међутим, да би се проблеми могли решавати на прави начин мора постојати законски оквир који регулише ову материју.
О положају приватних шума у постојећем
законском оквиру говорио је мр Ненад
Петровић, нагласивши делове из Закона о
шумама који се односе на приватне шуме,
Правилник о изради програма газдовања
у приватним шумама и друге подзаконске
акте – правилнике који су битни за приватне шуме. Изнео је интересантне податке о истраживањима у приватним шумама,
која су рађена у оквиру Прифорт пројекта
у неким општинама у Србији.
Нова стратегија шумарства има за циљ
унапређење стања приватних шума и одрживи развој приватног шумарства у оквиру руралног развоја. Мере за остварење
циља су: утврђивање стања шума приватних власника, развој система планирања
и контроле газдовања; укрупњавање шумског поседа; стручна и финансијска подршка организовања власника; обезбедити
стална и дугорочна финансијска средства
за подстицај власницима приватних шума;
подршка малим и средњим предузећима,
као и друге мере везане за подстицај развоја приватног шумарства у Србији.
Интересантно је истаћи да, по новом Нацрту закона, сви власници који имају преко
100 ха шуме морају имати основу газдовања
шумама, која траје 10 година, као и стручно
лице (регистровано) које ће обављати послове газдовања шумама. Предвиђено је да
се парцеле мање од 0,5 ха не могу цепати, а
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прецизирани су и неки други односи који до
сада нису били правно регулисани.
Искуства на изради Програма газдовања приватним шумама за територије
општина Жагубица и Деспотовац, презентовао је мр Брано Вамовић, које је урадио
Биро за планирање и пројектовање у шумарству. Објаснио је методологију прикупљања података (слично националној
инвентури), наводећи да је просторни распоред систематског блок узорка за Жагубицу био кластер од 4 примерне површине
на раздаљини од 1x1 км, док је у Деспотовцу мрежа узорка била на 200x200 м. Теренски подаци су обрађени тако да је стање
шума и планови газдовања рекапитулирани по свим елементима (порекло, очуваност, мешовитост, врсте дрвећа и др.) на
нивоу катастраских општина и збирно на
нивоу општине. С обзиром да се ради о статистичком методу подаци су прихватљиви
и дају довољно добар увид у стање шума.
Спајањем базе података и ГИС алата урађене су тематске карте помоћу којих имамо
јасан преглед стања шума. Практична примена програма се огледа у сагледавању
општег стања на нивоу газдинске класе и
препознавању карактеристика састојина те
класе на терену. На основу тога се принос
одређен на нивоу класе спушта на ниво катастарске парцеле те категорије шуме. Остало је отворено питање како и којим ин-
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тензитетом у наредним годинама ићи на
израду Програма за друге општине.
Са динамиком и проблемима који
настају у вези са повраћајем црквених шума на основу Закона о реституцији имовине црквама и верским заједницама, учеснике је упознао Новица Милојковић,
саветник у Управи за шуме Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде, а Владо Стоичков информисао је о искуствима газдинства „Јужни Кучај“ Деспотовац са повраћајем више хиљада хектара
шума Српској православној цркви. Начин
на који ће се газдовати овим шумама биће
договорен између шумског газдинства и
цркве, а у складу са Законом о шумама.
Проф. др Милан Медаревић је говорио
о формирању уређајних разреда – газдинских класа, дефиницији, критеријумима за
издвајање ( намена, станиште или тип шуме, облик гајења, врста дрвећа, начин сече,
структура, висина опходње, пречник сечиве зрелости, циљ газдовања). Да би се избегао превелик број газдинских класа, услед великог броја могућих комбинација, и
тиме искомпликовао рад на изради планова, морају се поштовати четири начела која
су као критеријуми надређени напред наведеним: рационалност, одмеравање (пондерирање), хомогеност – хетерогеност и
упоредивост на вишем нивоу (међу газдинским јединицама и на нивоу подручја).

Решење је у следећем:










Типове шума заменити еколошким целинама;
Тип шуме (станиште) – претпоставити
циљевима газдовања (нпр. 10.636);
Приступити градацији: уређајни разред (стратешки планови), газдинска
класа у оперативним плановима.
Станиште претпоставити у другом кораку – карта типова, станишта, бонитета;
Смерницама уважавати претходно.

Информациони основ у шумарству у
односу на планове газдовања шумама презентовао је Александар Васиљевић, извршни директор Сектора за развој и међународну сарадњу. Закључак је да се мора:
стално усклађивати обим информација
са захтевима савременог шумарства и захтевима међународне заједнице, уз уважавање специфичности које произилазе
из хетерогености наших шумских екосистема; уводити принципе перманентне
састојинске инвентуре; лиценцирати државне и приватне фирме за практичне радове на уређивању шума; наставити Националну инвентуру шума, анализирати
добијене резултате, критички се осврнути,
дефинисати концепт Националне инвентуре шума и урадити законску институционализацију и потуно аутоматизовати
прикупљање и обраду података инвентуре
шума и интензивирати увођење ГИС технологије у шумарску праксу.
Један од пионира у изради ГИС пројеката Ђорђе Цветковић, руководилац
Одељења за планирање газдовања у ШГ
„Сремска Митровица“, по ко зна који пут
је указао на предности у раду, али и на
даље правце напредовања и заокруживања информационог система газдинства.
Пројекте, засноване на ГИС-у, које је
Институт за низијско шумарство и животну средину радио на територији Војводине
презентовао је Ненад Радосављевић, а односе се на шуме других власника (заштитне шуме око река и канала, шуме пољопривредних газдинстава и других власника) и
указао на предности ових алата у планирању газдовања и њиховој широј примени
и код неких других пројеката (уређивање
простора и др).
Општа је оцена да се у шумским газдинствима ЈП „Србијашуме“ недовољно ради
на развоју ГИС-а и да се мора много интезивније и храбрије ући у обучавање кадрова и набавку потребне опреме како би се
ухватио корак са окружењем и искористиле могућности које ове технологије доносе.
Захваљујући се на позиву, гости из Црне Горе су информисали о променама које
се у њиховом шумарству дешавају у организационом и технолошком смислу и упутили позив да будемо њихови гости и на
обострану корист наставимо сарадњу. 
Драгомир Томашевић, дипл.инж.
Mр Братислав Кисин
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Регионални семинар

Прореде у културама бора

У

склопу низа семинара, одржаних у протеклом периоду, везаних за проблематику гајења шума, 17. октобра 2008, на
подручју Дивчибара и Букова одржан је једнодневни стручни скуп на тему „Прореде
у културама бора“. Овај радни скуп организовали су Шумарски факултет Универзитета у Београду, Удружење шумарских
инжењера и техничара Србије и ЈП „Србијашуме“, ШГ Ужице. Реализатори семинара били су професори и сарадници Одсека
Шумарство: проф. др Љубивоје Стојановић,
проф. др Милун Крстић, мр Иван Бјелановић, мр Оливера Кошанин, мр Марина Вукин, мр Гордана Радошевић, Маријана Новаковић, и Бојан Гајић и представници ЈП
„Србијашуме“ др Предраг Алексић, Бошко
Шопаловић, Милован Ковачевић, Саша Веланац и Владимир Ђукић из ШГ Ужице.

зимају укупно 124. 800 ha. Највећи део ових
површина отпада на културе црног и белог
бора, које заузимају 86. 000 ha или око 70% од
укупне површине под четинарским културама. Знатан део ових састојина данас се налази у фази када треба изводити проредне сече као мере неге. Самим тим, учесници скупа
су били управо представници шумских газдинстава у оквиру којих се налази највећи
део површина под вештачки подигнутим четинарским састојинама, што је указивало на
регионални карактер окупљања.
Учесницима семинара је подељен
штампани материјал, посебно припремљен
за овај скуп у којем су изложени резултати
истраживања проредних сеча у вештачки
подигнутим састојинама бора, обављених
током 2008. године на подручју Маљена и
Букова, у оквиру ШУ Косјерић.

Скупу је присуствовало око 80 учесника; представници дирекције ЈП „Србијашуме“ – Милојица Дамјановић, Светлана Михаиловић, представници шумских
газдинстава Ужице, Краљево, Крагујевац,
Ивањица, Пријепоље, Лозница и Београд,
представници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управе за
шуме и Удружења шумарских инжењера и
техничара Србије.
У име Шумарског факултета, семинар
је отворио проф. др Љубивоје Стојановић.
У име домаћина семинара, учеснике скупа
поздравио је Бошко Шопаловић. У уводном говору, проф. Стојановић је нагласио
да је циљ оваквих окупљања актуализација
и конкретно проналажење решења за различита значајна питања у шумарској оперативи. Значај изабране тематике огледа се
у знатној заступљености вештачки подигнутих састојина четинара код нас, које зау-

На терену су приказана укупно три објекта, који су обухватили природне борове
шуме, вештачки подигнуте састојине бора и
састојине у којима су извршени мелиоративни захвати пошумљавањем различитим четинарским врстама. У детаљним излагањима, професори др Љубивоје Стојановић и др
Милун Крстић су указали на значај неге проучаваних састојина, као и на проблематику неблаговременог спровођења проредних
сеча, што је довело до формирања стабала
високог степена виткости, слабо развијеног кореновог система и знатно редукованх
крошњи. Тако ненеговане састојине постале су неотпорне на многобројне штетне биотичке и абиотичке чиниоце. Мр Оливера
Кошанин је изнела основне податке о еволуционо-генетским серијама земљишта на
серпентинитима и еколошко-производним
вредностима појединих земљишних творе-
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вина на свим истраживаним објектима. Маријана Новаковић, представила је основне
податке о фитоценозама црног бора на подручју његовог природног распрострањења у
Србији. Након приказа основних станишних карактеристика истраживаног подручја,
проф. Стојановић је изнео основне податке о
састојинском стању, развоју стабала и предлогу одговарајућих проредних сеча за проучаване састојине. Проф. Крстић је указао на
вишеструке циљеве и основна правила проредних сеча. Наглашена су сва она питања
која се, као неминовна, јављају приликом
примене селективних прореда и од интереса су за практично спровођење ових веома важних узгојних захвата. Посебно указујући на значај дознаке стабала, као једног
од најкомплекснијих, најстручнијих и најодговорнијих послова у шумарству, закључено
је да је проредне сече у боровим састојинама неопходно и нужно спроводити при чему се, поред одређене непосредне економске користи, утиче и на скраћење опходње,
на производњу квалитетније дрвне масе и
стварање стабилних и отпорних шума. Професор Стојановић је изнео и кратак хронолошки преглед тока пошумљавања четинарима на нашим подручјима, у периоду након
Другог светског рата, са посебним освртом
на научно-истраживачки рад Катедре Гајења
шума Шумарског факултета у Београду, везаног за рационализацију проредних сеча
у четинарским културама. Серије огледних
површина, почевши од 70-тих година 20. века, постављене су, управо, на подручју Ражане (ШУ Косјерић) и Маглеша (ШУ Ваљево).
Семинар је завршен обиласком вештачки подигнуте састојине аутохтоних и
алохтоних четинара на станишту планинске шуме букве, са посебним освртом на
резултате истраживања реконструкције
изданачких букових шума. Изнети су и основни подаци о оближњем дендролошком
објекту који представља заштићено природно добро у категорији Споменика природе, под називом „Клокочевац“, у којему
су, такође, извршена истраживања везана
за тематику семинара.
Упркос лошим временским условима, семинар је успешно завршен под утиском корисних ефеката оваквих стручних
окупљања, који су, пре свега, резултат успешне и континуиране сарадње шумарске
науке и привреде и струковног шумарског
удружења. Усклађујући научна и стручна
гледишта везано за стечена знања и искуства током вишедеценијског пошумљавања
нашом најзначајнијом четинарском врстом,
као коначан закључак предложена су конкретна решења у нези ових култура. Тако ће
ове значајне, вештачки подигнуте састојине, које се данас, највећим делом, налазе у
добу извођења проредних сеча, представљати пут ка стварању нових генерација
биолошки стабилних и отпорних шумских
комплекса, чији је опстанак данас, поред
природних шумских екосистема, опште
друштвени еколошки императив.

Мр Марина Вукин

фебруар 2009.
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Стање и перспективе развоја
П

очетком 2008. године у ЈП „Србијашуме“ је формиран Сектор за ловство, рибарство и остале ресурсе. Први
задатак новоформираног сектора био је
анализа стања кадрова у ловству, планских докумената и реализације планова,
ловно-техничких објеката, опреме, места за прихват и складиштење меса дивљачи и ловачких кућа, на нивоу ЈП „Србијашуме“, а затим и израда оперативних
планова рада, каже дипл. инж. Слободан
Ћурчић, заменик извршног директора
сектора.
Током 2008. године извршена је обука свих стручних радника у ловству, у ловиштима којима газдује ЈП „Србијашуме“, одржавањем практичних семинара
из области израде планских докумената, изградње ловно-техничких објеката,
ловног туризма, гајења дивљачи, исхране, здравствене заштите и обраде и оцене трофеја дивљачи.
Такође, у сектору је израђено упутсво
о документацији у лову, као и пратећој
документацији за извоз трофеја из земље
и достављено свим ловним радницима.
За рад са ино-ловцима активирана је
пословница општег туризма, преко које
је већ у овој ловној години реализован
долазак великог броја ловаца из Аустије,
Немачке, Француске, Литваније, Данске,
Шпаније, Русије и Норвешке.
Тренутно наше Предузеће располаже
са 21 ловачком кућом капацитета од око
250 лежајева. Поједине објекте – ловачке
куће потребно је реконструисати како би
у потпуности задовољиле тражене стандарде. С тим у вези покренута је процедура код Министарства туризма за измену правилника, како би се омогућила
регистрација објеката за смештај ловаца
и наплата услуга које пружамо ловцима у
нашим ловачким кућама.
Важно је истаћи, каже директор Ћурчић, да је израђено 17 ловних основа за
ловишта којима је рок важења тог планског документа истекао.
У складу са дугорочном пословном
политиком ЈП „Србијашуме“, током 2008.
године су реализовани пројекти реинтродукције аутохтоне дивљачи на њена
станишта, уз суфинансирање Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управе за шуме.
У ловишту „Буковик“ на локацији
„Кошута“ је подигнуто 12 километара

фебруар 2009.

ограде око узгајалишта за јелена европског и дивљу свињу. У узгајалишту се
тренутно налази 28 грла јелена европског увезених из Мађарске. Планирано је да се у току 2009. године заврше
радови на подизању узгајалишта укупне површине 620 ха, чиме ће се створи-

Слободан Ћурчић,
заменик извршног директора Сектора за
ловство, рибарство и остале ресурсе

ти услови за интензивно гајење ових
врста дивљачи, а ово ловиште учинити
профитабилним.
У ловишту „Гоч“, у Газдинској јединици „Ибар-Столови“ је подигнуто прихватилиште за дивокозе површине 6 ха,

у које је пребачено 5 дивокоза из ловишта „Злотске шуме-Црни врх“, а планирано је пребацивање још најмање 5 грла дивокоза из истог ловишта. У току су
завршни преговори за набавку 20 грла
дивокоза из Бугарске. Уз постојеће прихватилиште у ловишту „Гоч“, током прве половине 2009. године биће подигнут
центар за репродукцију дивокозе, ради
трајног обезбеђивања матичног фонда
ове врсте дивљачи за даља насељавања у
ловишта Србије.
У ловишту „Злотске шуме-Црни врх“
су изграђени ловно-технички објекти
и набављена неопходна опрема за хватање дивокоза за насељавање у ловиште „Гоч“.
Циљ наведених пројеката по речима директора Ћурчића јесте повећање
бројности аутохтоних врста дивљачи у
ловиштима којима газдује ЈП „Србијашуме“, како ради заштите и унапређења
биодиверзитета, тако и повећања ловнотуристичке понуде наших ловишта
и остваривања позитивних економских
ефеката.
Важно је нагласити да је извршење
планова одстрела у ловној 2008/09. годи
ни императив.
Н. М.

Ловиште Буковик
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Пројекат насељавања дивокоза на аутохтона станишта

Дивокозе поново на планини Столови

У

циљу реализације пројеката и програма заштите
ретких и угрожених животињских врста у Србији, ЈП
„Србијашуме“, Завод за заштиту природе Србије, Министарства заштите животне средине, Министарство
пољопривреде, шумарства
и водопривреде – Управа за
шуме и друге заинтересоване институције још почетком
2007. године су се договорили
о заједничким активностима
и закључили да је потребно покретање различитих

пројеката у области заштите биодиверзитета, а нарочито
пројеката који се тичу реинтродукције, интродукције и транслокације одређених врста које
се у националним и међународним оквирима третирају као
ретке и угрожене, а имају изузетан заштитарски, научни и
економски значај. Договорено
је такође да се започне са планирањем и извођењем пилотпројекта насељавања дивокозе
на подручје планине Столови.
ЈП „Србијашуме“, ШГ “Столови“ Краљево и ШГ “Тимоч-

Хватаљка за дивокозе у ловишту Злотске шуме – Црни врх

Ловиште „Валмиште“

Ловство у функцији туризма

Л

овиште „Валмиште“ уста- насељавање на ширем отвореновљено је решењем Ми- ном подручју овог дела Србије.
нистарства пољопривреде, шу- На око 150 ха планинских лимарства и водопривреде 1998. вада обезбеђена је обилна исгодине, када је дато на газдо- паша дивљачи, а хидрографсвање ЈП „Србијашуме“ ШГ „Шу- ке прилике су веома повољне,
ма“ из Лесковца. Заузима део што није без значаја. У ловишту
шума и шумског земљишта на је примењена технологија проукупној површини
од око 410 хектара и
налази се на територији општине Црна
Трава.
Поред
интензивног гајења и коришћења дивљачи
намена ловишта је
и стварање популације аутохтоне дивљачи европског јелена и дивље свиње,
чија ће бројност у буПрви одстрељени трофејни јелен
дућности омогућити
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ке шуме“ Бољевац, у сарадњи
са Управом за шуме МПШВ
и Заводом за заштиту природе Србије, започели су са планирањем и извођењем Пројекта насељавања дивокозе на
подручје планине Столови.
Најпре су створени услови за
успешно хватање и набавку
потребног броја дивокоза на
простору „Лазаревог кањона“,
изградњом одговарајућих хватаљки, према редоследу и темпу какав је предложио Александар Николић, ангажован
као експерт за ову врсту посла.
Завод за заштиту природе
Србије је 2007. године израдио
Студију изводљивости, која је
неопходни плански документ за
успешну реализацију сложених

и дугорочних програма насељавања животињских врста. Мониторинг популације
дивокозе након пуштања на
нове локације је предвиђен
Пројектом, а детаљи мониторинга су дефинисани Студијом изводљивости.
Почетком 2008. године у
ловишту „Гоч“, у газдинској
јединици „Ибар-Столови“ је
подигнуто прихватилиште
за дивокозе површине 6 ха,
у које је пребачено 5 дивокоза из ловишта „Злотске шумеЦрни врх“. У наредном периоду, поред хватања дивокоза у
ловишту „Злотске шуме-Црни врх“, предвиђена је и набавка 20 грла из Бугарске. 
Ненад Новаковић, дипл. инж

верена у сличним ловиштима, али нешто модификована,с
обзиром на различите услове
и величину ограђеног простора. Границом ловишта урађене
су просеке и подигнута ограда
висине 2,8 метара око прихватилишта и великим делом око
целог ловишта у дужини од 7,5
километара.
У средишту ловишта изграђена је ловачка кућа површине 200 м2 и може задовољити потребе смештаја
ловочувара, али и пансионске
услуге ловаца туриста. Од осталих ловних објеката подигнута су хранилишта за јеленску дивљач и дивље свиње, чеке
– сматрачнице,солишта,валови
за зрнасту храну и једна водена акумулација. Тренутна
бројност дивљачи јесте 59 грла
јелена европског (до сада је одстрељено 19) и 82 грла дивљих
свиња (одстрељено до сада 85).
Уређивање ловишта „Валмиште“ представља највећу

инвестицију на југу Србије у
области ловства и туризма после изградње Власинског језера. Завршетком свих предвиђених радова и уређивањем
пута од Предејана до ловишта,
који је уједно и најкраћи пут
до Власинског језера, створени су повољни услови за
развој ловства и ловног туризма на овом подручју. Локалитет ловишта се налази на
територији власинске висоравни, простора на коме је планом развоја Републике Србије
предвиђена изградња спортско-рекреативног туристичког центра. Овакав план уклапа ловиште „Валмиште“ у
концепцију развоја туризма
и општег опоравка овог краја,
уз поштовање свих еколошких
принципа када су у питању
шуме,дивљач,простор,биљне
реткости и заштита природе

уопште.
Марина Јовановић

фебруар 2009.
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Рибарство

Домаћински однос
према риболовним
подручјима

П

ослови из области рибарства у ЈП
„Србијашуме“у надлежности су
Сектора за ловство, рибарство и остале
ресурсе, док се управљањем риболовним
водама баве делови предузећа, односно
шумска газдинства „Београд“ – Београд;
„Борања“ – Лозница; „Тимочке шуме“
– Бољевац; „Пирот“ – Пирот; „Ниш“ –
Ниш; РЈ „Парк природе Голија“.
На пословима рибарства запослено је
укупно 34 радника, од чега су 24 рибочувари, док су остали инжењери пољопривреде и шумарства, а по потреби се ангажују и стручни радници на пословима
шумарства и ловства. Стручна и рибочуварска служба је опремљена са 16 моторних чамаца и девет теренских возила.
Према Закону о рибарству воде које
су поверене на коришћење ЈП „Србијашуме“, одређене су за спортски, а риболовне воде реке Саве и Дунава и за привредни риболов.
Основни циљ управљања водама овог
корисника је заштита вода кроз спречавање криволова сваке врсте, откривање
загађивача вода и обавештавање надлежних институција, унапређење стања рибљег фонда спровођењем мера које су
прописане Закон о рибарству и петогодишњим Програмом унапређења рибарства за свако рибарско подручје које је
дато на коришћење, уређивањем и одр-

жававањем рибљих плодишта одређених
Законом о рибарству, одређивањем плодишта на деловима рибарских подручја
на којима је корисник утврдио да се риба
интензивно мрести, порибљавањем уколико је Програм унапређења то предвидео, даноноћним чувањем мрестилишта у
време трајања мреста те контролом улова.
Чињеницу да се ЈП „Србијашуме“ домаћински односи према овом природном ресурсу најбоље илуструје податак
да је до сада извршено 23.000 контрола,
након чега је поднето 907 прекршајних и
28 кривичних пријава и одузето 253.200
дужних метара мрежа и 1300 других алата (бубњеви, сенкери итд.).
Као корисник рибарских подручја
наше Предузеће уредно извршава своју
обавезу према буџету Републике Србије,
кроз издвајање таксе за коришћење рибарског подручја на основу продатих до-

звола и формирањем фонда ради обезбеђивања средстава за накнаду штете
која може бити причињена рибарском
подручју.
На конкурсу расписаном средином
децембра 2007. године ЈП „Србијашуме“
је добило следећа рибарска подручја на
петогодишњи период коришћења (10.1.
2008. – 31.12.2012.):
РП „Србија – Запад”
1) део – риболовне воде реке Саве од
121 – 95 км
2) део – риболовне воде реке Саве од
0-50 км и основне и детаљне каналске мреже хидромелирационог система Галовица.
3) део риболовне воде реке Дунав од
1187-1150 км основне и детаљне каналске мреже хидромелирационог
система „Панчевачки рит“
РП Србија – Исток
1) део риболовне воде реке Дунав од
938-845 км
2) део риболовне воде реке Нишаве од
границе са Бугарском до бране хидроцентрале Сићево, реке Јерма и
Лушница са притокама и Суковско,
Крупачко и Дивљанско језеро.

Фото: Ј. Радојичић

По основу старатељства на заштићеним природним добрима, проглашеним
од Владе Републике Србије, ЈП „Србијашуме“ је корисник рибарских подручја
и то: Стара планина, Сићевачка клисура,
Јелашничка клисура, Лазарев кањон, Голија и Лептерија – Сокоград, где ће газдовати у складу са средњорочним програмом развоја Заштићеног природног

добра и Законом о рибарству.
Петар Нећак, дипл. инж.
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Д

а занимање чувар шума постаје све
опасније били смо сведоци и 29. јануара ове године, када су четворица шумокрадица напала шумара Милорада
Микановића, из Шумског газдинства „Београд“. Тачније, приликом обиласка терена у Газдинској јединици „Макиш“, део Аде
Циганлије, шумокрадице су физички насрнуле на Микановића и нанеле му тешке
телесне повреде.
У обављању својих редовних послова чувари шума се свакодневно суочавају
са бројним непријатностима од вербалних напада и надмудривања са сиромашним делом становништва који секу државну шуму за огрев, а тога ће у овим кризним
временима бити све више, па све до организованих група добро опремљених моторним тестерама и превозним средствима,
које често не презају ни од најбруталнијих
физичких напада. Крађа дрвета из државних шума је „уносан посао“, а дрво завршава на оближњим пијацама и продаје се по
нижим ценама од легално посеченог дрвета. По правилу шумокрадице најчешће по
свој плен иду ноћу и у време викенда.
Закон о шумама уредио је питања вршења чуварске службе и овлашћења чувара шума да између осталог легитимишу
лица затечена у вршењу прекршаја и кривичних дела која се односе на шуме, да вр-

Чувар шума
све опасније занимање
ше преглед возила којима се бесправно посечено дрво превози и места где се то дрво
налази, да привремено одузима бесправно
посечено дрво... Упркос тим овлашћењима
чувари шума нису увек безбедни, посебно су угрожени у слабије насељеним и брдско-планинским подручјима, а да не говоримо о чуварима шума у Копненој зони
безбедности, који су директно изложени
оружаним нападима шумокрадица.
Починиоци бесправних сеча су углавном познати шумарима, јер приликом редовних контрола чувари шума их откривају
и идентификују и све мање су то Н.Н. ли-

вању и ефикаснијем откривању нападача. С
тим у вези Србијашуме ће убудуће тражити већу помоћ МУП-а у асистирању при вршењу контрола бесправних сеча и промета
дрвета. Очекујемо да тужилаштво, правосудни и прекршајни органи повећају степен ефикасности у решавању кривичних
и прекршајних пријава. Подаци говоре да
судови реше тек 12 до 15% пријава против
шумокрадица. Апеловаћемо и на грађане да
са чуварима шума више сарађују за добро
бит и шума и грађана.

Н. М.

У 2008. години на подручју којим
газдује ЈП „Србијашуме“ бесправно је
посечено 14.641 метар кубни дрвета,
укључујући и Шумско газдинство Лепосавић.
Највећи обим бесправних сеча био је у газдинствима: Лесковац –
4.305 м3, Рашка – 3.415 м3, Куршумлија – 961 м3 и Лепосавић – 928 м3.
Поднето је 1.345 пријава, а решено само 177 или 13,2 одсто.
ца. Међутим, проблем је у спорости судских
органа који решавају прекршајне и кривичне пријаве против шумокрадица и у непримерено благим казнама. У циљу побољшања безбедности чувара шума неопходна
је појачана сарадња са МУП-ом у спреча-

Право пустошење шума у Копненој зони безбедности
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Шумско газдинство „Рашка“

Нова зграда
Шумске управе
Тутин

У

з присуство великог броја
запослених радника ЈП „Србијашуме“, као и многобројних
гостију 15. децембра 2008. године, генерални директор Душко
Полић је свечано отворио новоизграђену зграду Шумске управе Тутин. Отварањем нове управне зграде, коначно су после
дугог низа година створени нормални
услови за рад запослених у ШУ Тутин.
Поређења ради, пре завршетка нове зграде запослени у Шумској упра-

ви имали су на располагању свега три
канцеларије у крајње оронулој згради
старој преко пола века. Упоредо са отварањем зграде извршена је набавка и

Шумска управа „Рашка“
нарских технологија,
од кога се очекују прорачуни са микропрецизном тачношћу, како у техничком тако у
менаџерском смислу,
не смемо заборавити
да стално наглашавамо и да се позивамо на
оно што ми, шумарски
инжењери, заиста и јесмо – еколози. Управо из тих разлога родила се идеја да у свом
радном – канцелариском амбијенту уредим простор поставком која се састоји од
одређеног броја биљних врста које се јављају на територији
ШУ Рашка.
Не смемо заборавити да у данашњици ипак „одело чини човека“ и да
трећа лица, странке, колеге биолози,
еколози… улазе у наше канцеларије и
стварају слику о нама. Та слика мора
бити оно што ми заиста и јесмо – најбољи познаваоци шумског екосистема
и биодиверзитета и прави природњаци

и заштитари природе.
Срђан Симовић, дипл.инж.

Пословни амбијент

Ш

умарство Србије је већ дубоко закорачило у прву деценију
XXI века. Осећајући притисак јавности усмерног ка шумарској струци у
негативном контексту, схватио сам да
постоји потреба за што бољом презентацијом шумарства на сваком кораку
и свуда где смо присутни како на микро тако и на макро нивоу.
У времену где се од шумарског инжењера подразумева познавање рачу-
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три нова теренска возила марке Лада
НИВА.
Иначе радови на изградњи нове управне зграде започели су још у септембру 2000. године. Разлози за овако дуготрајан период изградње крију се, пре
свега, у чињеници да је целокупна финансијска конструкција покривена искључиво из текућих прихода Шумског
газдинства Рашка и кад се узме у обзир
њихова лимитираност с једне стране,
и величина инвестиција с друге, завршетак радова је захтевао дугогодишње
финансирање.
Зграда ШУ Тутин налази се у центру града, у непосредној близини Аутобуске станице, Електродистрибуције, и
других великих предузећа. Површина
објекта је 490 m2, од чега је 262 m2 канцеларијски и радни простор, а на спрату се налази шест апартмана за становање. Зграда поседује салу за састанке,
чајну кухињу, као и заједничку кухињу
за ручавање. Апартмански део простора намењен је за редовне пословне активности, као и за рентирање на комерцијалној основи.
У Шумској управи Тутин запослено
је 52 радника, од чега су шесторо дипломирани инжењери шумарства. Нови, знатно унапређени услови представљају и велику обавезу запослених, да
својим савесним и одговорним радом
допринесу успешном обављању свих

послова у шумарству.
Емир Хот, дипл. инж.
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Шумско газдинство „Расина“ Крушевац

Континуитет у изради
основа газдовања
шумама

У

свих пет шумских управа и петнаест
газдинских јединица газдинства „Расина“ Крушевац је обезбеђен жељени квалитет израде основа газдовања шумама. То се
постигло захваљујући, пре свега, добро организованом тиму одговорних шумарских
стручњака и њиховом максималном ангажовању на терену.
Због важности посебних основа газдовања шумама које су база за израду годишњих планова, у газдинству је преовладала свест о значају планирања газдовања
шумама, начину прикупљања таксационих
података и изради основа газдовања шумама.
Од 1964. године, када је тим стручњака из газдинства урадио основу за ГЈ
„Ломничка река“, сваке године испуњава се
план израде основа и годишње се просечно
уради око 6.000 хектара.
У овом послу учествује тим стручњака – Одсек за израду основа, као носилац
посла, уз помоћ шумских управа и службе
за планирање и газдовање шумама.

Шумско газдинство „Ниш“

Дрво генерације

П

оводом Европске недеље шума у газдинству „Ниш“ је одржано неколико
акција, којима је указано на значај шума
и шумарства, као и на неопходност њиховог очувања, производно-економске
функције, заштитно-регулаторне и социо-културне функције.
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Прошле године уређивачи су са прикупљањм података кренули почетком пролећа, а у канцеларије се вратили након 6 месеци, тачније крајем октобара. Предвођени
искусним уређивачем дипл. инж. Јорданом
Мијатовићем, четворица инжењера – Мирослав Шиљић, Игор Дробњак, Иван Прванов и Милан Милосављевић, уз помоћ Радице Недељковић и Ане Прванов, младих
стручњака, који су тек завршили студије и
четири искусна шумарска техничара, за 130
радних дана извршили су премер и издвојили састојине на 8.937 ха у ГЈ „Жуњачко – Батотске планине“ и ГЈ „Трстеничке шуме“.
Свесни чињенице да прикупљени подаци морају да одражавају стварно стање
шума, јер се на њима темеље сви планови гајења, зашите, коришћења и осталих

Шумско газдинство „Ниш“ поред
својих редовних послова и задатака ради и радиће на заштити и унапређивању
стања шума и шумског земљишта.
Симболично у оквиру својих могућности, обележили су и недељу шума, указујући становништву на значај шума и
шумарства.
На подручју Шумске управе Сокобања, поред редовних радова на јесењој
садњи у ГЈ „Ртањ“ и „Озрен – Лесковик“
(радови започети у „недељи шума“), организована је са ученицима првог разреда и

функција шума, у току рада консултовали
су се са ревирним инжињерима и службом
управе и газдинства.
Велику пажњу су посветили издвајању
састојина, нарочито састојина у којима је потребно вршити обнову. Заједничким радом
искусних инжењера шумарства и младих
инжењера тек пристиглих са факултета, пуни елана и нових сазнања, издвојено је преко
300 ха састојина букве за природну обнову.
На време је схваћено да је оспособљавање младих кадрова највећа инвестиција.
Оваквим тимским радом, јер струка се учи
на терену, задатак је испуњен.
Заслужили су да се скрене пажња на

њихов рад.

Невена Војиновић, дипл. инж.
садња садница у парк шуми „Чука“. Акција под називом „Дрво генерације“ у Сокобањи је постала традиционална.
У циљу гајења и коришћења шума,
унапређења стручног рада и размене искустава у овој области, Удружење шумарских
инжењера и техничара Србије – Подружница Ниш, организовало је стручни скуп
на подручју Шумске Управе Алексинац у ГЈ
„Мали Јастребац II“. Скупу је присуствовало тридесетак инжењера и техничара Шумског газдинства, који су разменили идеје,
могућности и начине за решавање актуелних проблема са којима
се суочавају.
Овим скупом, радовима на пошумљавању, као и бројним
другим активностима дат је допринос Европској недељи шума, а
све у циљу већег разумевања значаја наших
шума и вредности њиховог рационалног ко
ришћења.
Слободан Зејак,
дипл. инж.
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Шумскa управа „Куршумлија“

Куршумлијски шумари
мостоградитељи

ни тесари Милан Милетић, возач теренског возила, Владан Радовановић, шумар, Радослав Гилић, секач, Миломир
Глигоријевић, шумски радник, заједно
са Милосавом Станићем и Светиславом
Новаковићем, шумским радницима, као
помоћном радном снагом. Све је рађено уз будно око пројектанта, Бранислава Проловића.
На поменути путни правац се сливају
две газдинске јединице, Радан и Пролом
Планина, а мост спаја две општине, Куршумлију и Медвеђу.
Иначе, невероватно је да пут и даље
није асфалтиран са куршумлијске стране, а од границе општине Медвеђа, од
Гајтанских врата, постоји асфалт од пре
неколико година. Асфалтирањем пута
отворила би се куршумлијска општина

према Јабланици.
Бранко Мартиновић

Шумари спасили Сурог орла
Шу

Од свега што човек у животном
нагону подиже и гради, ништа није
у мојим очима боље и вредније од
мостова. Они су важнији од кућа,
светији, општији од храмова. Свачији и према сваком једнаки, корисни,
подигнути увек смислено, на месту
на коме се укрштава највећи број
људских потреба, истрајнији су од
других грађевина и не служе ничем
што је тајно и зло.
Иво Андрић, Мостови

С

ваке четврте – пете године поправљали смо дрвени мост. Е, доста је
било…правимо прави бетонски мост –
рекоше куршумлијски шумари.
И тако и би. Прошле године, у рекордном року, за само четири дана на
путном правцу Пролом Бања – Медвеђа,
око 4,5 км од Пролом Бање на Проломској реци, саграђен је бетонски мост.
Пројекат је урадио шеф шумске управе Куршумлија Бранислав Проловић, дипл.инж.шумарства, уз сарадњу са грађевинским инжењерима. Мост је дужине
шест метара и ширине 5,2 метра . Колико је озбиљно рађено на њему, говори и
податак да је утрошено скоро две тоне
гвожђа и дванаест метара кубних бетона.
На изградњи моста учествовали су искључиво радници шумске управе. Не би било у реду да се њихова имена
не помену: главни мајстор Радош Гилић,
шумски радник, армирачи Милоје Радоњић и Дејан Тошић, шумари, затим
Станимир Антић, дизаличар, а струч-
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О

билазећи рјеон у околини Пролом
бање шумар ШУ Куршумлија Мирољуб Видосављевић је угледао орла
у неприродном положају, полусакривеног у грму. Моћна прелепа птица се није
померала.
Мирољубу је одмах било јасно да са орлом нешто није у реду, али
је ипак са безбедне
удаљености бацио у
његовом правцу малу гранчицу – орао се
није померио.
– Пришао сам орлу,
он је окренуо главу према мени и у његовим очима
се видело да моли за помоћ – Мирољуб је одмах обавестио колегу шумара Дејана Тошића и
шефа управе Бранислава
Проловића.
– Птица је била
тешка бар четири килограма и са распоном крила од скоро
два метра. По златастом перју на глави и репу схватио
сам да се ради о Суром орлу који је веома
редак у овим крајевима
– прича Проловић и објашњава да су птицу одвели код
ветеринара, који им је објаснио да јој
је потребна добра исхрана, јер је из неког
разлога изгладнео.

Орао је добио смештај у шумској
кућици на брду Самоково код Куршумлије, где су му шумари на смену носили храну, углавном кокошке
које су куповали на фарми
за производњу јаја.
– После пет дана
орао се опоравио и
одлучили смо да га
вратимо у природу.
Сродили смо се са
њим, али смо знали
колико он воли слободу и да би у затвореном простору врло брзо угинуо – прича
шумар Дејан Тошић.
Враћање Сурог орла
мајци природи обављено је на брду Самоково. Када су пронашли
одговарајуће место, отворили су гепек теренског возила али орао није хтео
да оде. Изнели су га и
он је дуго посматрао
око себе а највише своје спасиоце.
Затим је раширио
крила и одлепршао пет, шест метара, стао на земљу, поново окренуо главу ка
шумарима и после тренутк, два немог разговора,
винуо се у висине. Орао је затим прелетео два круга изнад града
са обавезним „пикирањем“, два пута махнуо крилима и одлетео иза брда.
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Шумарство Краљевине
Шпаније

К

раљевина Шпанија, у којој живи око
40 милиона становника, се налази на
Пиринејском полуострву заједно са својим
мањим суседом – Португалом. Укупна површина Краљевине, која се састоји од четири региона: Баскије, Галиције, Каталоније и Севиљске Шпаније, износи 504 782
km². Густина насељености је 78,4 становника/km². Шпанија се граничи са пет држава: Андором, Француском, Португалом,
Гибралтаром и Мароком.
Шумарство у Шпанији има 150 година дугу традицију, која је почела применом знања стеченог у немачким школама. Укупно на нивоу државе, шумарство
упошљава око 30 000 људи, од чега је 10%
оријентисано ка производњи пампура.
Оквир Закона о шумама потиче из 1957.
године и још увек се чека његова измена
иако на то обавезује Устав из 1978. године. Пошто је у неким случајевима Закон
у потпуности неупотребљив (поготову за
постојећу организациону структуру), неки
региони (Андалузија, Каталонија, Мадридска област, Навара, Баскија, Ла Риоја и Валенсијски округ) су успоставили сопствене регионалне законе.

биљном и животињском разновршношћу
која се не може срести нигде у Европи.
Геолошки Шпанија се може поделити на
три подручја: Кречњачко подручје (углавном у планинским пределима), Силикатно
подручје (западни и средишњи део земље)
и Глејно подручје (средишњи део земље и
долине река Ебро и Гвадалкивир). Канарска острва се састоје од магматских стена.
Клима полуострва је такође веома разноврсна и креће се у дијапазону од тропске до
планинске, мада се уопштено Шпанија може описати као веома сушна и топла земља.
Климатске, орографске и педолошке особености Пиринејског полуоствра су свакако
утицале на биолошку разноврсност биљног и животињског света. Фитоценолошки територија Краљевине Шпаније се може поделити на: Бореално-алпски предео
(предео Пиринеја у коме су главне шумске
врсте Pinus uncinata и Abies alba); Евро-Сибирски предео (северни и северо-западни део земље у којем преовлађују Quercus
robur и Quercus petrea); Предео букових
шума (обухвата средишњи део земље и
делове Иберијских планина, главна врс-

Природнe области Шпаније
Пиринејско (Иберијско) полуострво је
изоловано од остатка Европе планинским
масивом Пиринеја, чији врхови достижу
висине и од 3000 метара. Просечна надморска висина Шпаније је 660 метара, што
је чини највишом државом Европе после
Швајцарске (и Андоре која се често у статистичким подацима припаја Шпанији).
Око 11% укупне територије Шпаније се налази испод 200 метара надморске висине,
32% укупне територије је између 200 и 600
метара, 39% је између 600 и 1000 метара, а
18% територије се налази изнад 1000 метара надморске висине. Контраст између
планинских масива, сушних низијa, океанских и морских обала представља извор
разноврсности Пиринејског полуострва.
Утицај Атлантског океана, Медитеранског
мора, Пиринеја, Африке (која је удаљена 14
km од Шпаније), као и сама изолованост
Пиринејског полуострва су резултирали
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та је Fagus sylvatica); Медитерански предео (обухвата 80% укупне територије Шпаније, преовладава приземна вегетација);
Предео зимзелених храстова (главне врсте су Quercus ilex и Pinus sylvestris); Шуме
„храста за чепове“ (главна врста је Quercus
suber чија кора се користи за израду винских чепова); Предео Медитеранске макије (где се може наћи Pinus halepensis као и
једина Европска палма – Chamaerops humilis) и Канарска острва која имају специфичну вегетацију и одликују се шумама бора –
Pinus canariensis.

Главне шумске врсте
Најраспрострањеније врсте дрвећа су:
Quercus ilex који се распростире на површини од 1 965 500 ha (и често се налази у заједници са Quercus suber); Pinus halepensis који се углавном налази у чистим
састојинама на површини од 1 459 800 ha;
Pinus sylvestris на површини од 1 449 000
ha; Pinus pinaster на површини од 1 494 800
ha; Fagus sylvatica на површини од 568 400
ha, Pinus nigra на површини од 565 000 ha
и Pinus pinea на површини од 374 900 ha.
На врхунцу своје моћи, током XVI и
XVII века, Шпанија је поседовала колоније у Јужној Америци и контролисала Атлантски океан помоћу своје чувене флоте
– Армаде, која је касније уништена током
инвазије на Енглеску. Стални захтеви бродоградилишта широм земље за квалитетном дрвном грађом је довело до интензивног коришћења шума што је резултирало
деградацијом шума. Пошумљавањима и
заштитом шумских екосистема успоставило се садашње стање. Од 1940. године почело се са интензивним пошумљавањем и до
сада је пошумљено око 4 милиона хектара.
Као главне врсте за пошумљавање су се користили борови (Pinus pinaster – 21,2%, Pinus
sylvestris – 15,9%, Pinus halepensis – 15,2%, Pinus nigra – 11%, Pinus pinea – 7,4%, Pinus radiata – 4,4%) због честих шумских пожара,
еукалиптуси (Eucaliptus spp. – 9,5%) и тополе
(Populus spp. – 2,5%). На основу избора врста за пошумљавање, може се закључити да је
циљ била брза производња дрвне масе.

Дехеса

Садница Quercus subera инфицирана тартуфима

Подаци о укупној шумовитости Шпаније варирају од зависности шта се сматра
под шумом. Све шуме у Шпанији се могу
поделити на: природне састојине, вештачки подигнуте састојине, проређене шумске
састојине (дехеса) и жбуње/макију. Укупна шумовитост варира око 55%, уколико се
рачуна и „дехеса“. Без дехесе, укупна шумовитост износи око 35%. Дехеса представља
ниску шуму храстова са великим размаком
између стабала (покривеност склопа од 5%
до 50%). Главне врсте дрвећа у дехеси су
Quercus ilex (86%), Quercus suber (7%), Quercus pyrenaica (4%) и Quercus faginea (2%).
Дехеса има сличну употребу као и ниске
шуме код нас. Користи се за производњу
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Вертикални пресек вегетације дела средње Шпаније

огревног дрвета, сточне хране и меда, испашу стоке, сакупљање жира и лековитих
биљака, производњу храстове коре за израду винских чепова и лов. Често дехеса
представља комбинацију пољопривредних
и шумарских делатности и све више добија на значају са аспекта „пољопривредног шумарства“ (енг. agro-forestry). Дехеса
представља један од најразноврснијих екосистема у Шпанији, због великог учешћа
приземне флоре, ливадских и дрвенастих
биљака, пољопривредних култура, инсеката, гмизаваца и глодара, дивљачи и птица.
Дехеса учествује са 35% у укупној производности Шпанских шума.

Производност дрвне масе
Годишњи етат на нивоу целокупне
Шпаније износи 14-15 милиона m³, што
је отприлике половина годишњег прираста. Око 81% укупне дрвне грађе се добија
од брзорастућих врста дрвећа које заузимају 12% шума. Просечна годишња потреба Шпаније за дрветом износи око 25 милиона m³, што Шпанију чини увозником
Врста употребе

Количина (m³)

Папир

5 750 000

Даске/Плоче

4 050 000

Рударство

600 000

Пилане

6 650 000

Остало

950 000

дрвне грађе и сортимената. Шпанија ипак заостаје у потражњи дрвне грађе и сортимената
за Европском Унијом,
јер просечна потражња
у Шпанији износи 0,6 m³
по становнику док је у
ЕУ 1,0 m³ по становнику. Годишње се у Шпанији потроши 18 милиона m³ обловине, од чега
се највише грађе користи у пиланама и папирној индустрији.
Шпанско шумарство је оријентисано
ка производњи огревног дрвета, чепова за
вина (у периоду од 1975 до 1995 просечна
производња је износила између 70 000 –
80 000 тона), смоле, гљива и печурака, кестена, шишарки, лову и риболову. Посебно
је важна производња тартуфа који представљају специјалитет у њиховој народној кухињи. Мере гајења су сличне као и
у осталим земљама Европе, од чистих сеча
у плантажама до оплодне и пребирне сече. Дужина опходње варира од врсте, па је
за букву (Fagus sylvatica) од 100 до 150 година, за бели бор (Pinus sylvestris) и црни
бор (Pinus nigra) од 100 до 125 година, за
питоми кестен (Castanea sativa) у изданачким шумама око 25 година, док је опходња
за еукалиптус (Eucalyptus spp.) око 10 година. Quercus suber или „Чеп-храст“, како му је
назив на енглеском, има опходњу од 50 до
200 година, при чему се кора за израду чепова за вина сече на сваких 8 до 15 година.

Шумски пожари
Пред Шпанским шумарством су многи изазови. Поред застарелог Закона о шумама и хитне потребе да се усагласе регионални закони, Шпанци су суочени са
ниском продуктивношћу својих шума,
непрофитабилношћу њиховог газдовања,
ерозијом, недостатком Шумарске политике и незадовољавајућим стручним кадром.
Осим ових проблема, Шпанци су суочени
са шумским пожарима који остављају пустош за собом током летњих месеци. Само у

Плантажа Quercus suberа са тартуфима
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периоду од 1991 до 1995. године пријављено је 15 000 шумских пожара. Према истраживањима колега из Шпаније, у 54,8%
случајева пожари су намерно изазвани, у
23,4% случајева није познат узрок настанка пожара, у 15,5% случајева узрок је људска непажња, у 4,3% случајева муње су узрок пожара док остали узроци се јављају у
2,1% случајева. Фактори који утичу на настанак пожара су неодговорно коришћење
ватре у природи, запуштеност шума, интензивна испаша, шумске плантаже, све
присутнија урбанизација као и намерно
паљење шума у криминалним активностима (најчешће у виду освете комшији).
Према истраживањима Шумарског факултета из Љериде и Шумарског истраживачког центра из Солсоне, у Каталонији 85%
шумских пожара захвата површине мање
од једног хектара, док се само 0,6% од свих
пожара јавља на површинама већим од 500
ha. Критични месеци за шуме Каталоније
су јули и август, када се шумски пожари
јако брзо шире уз помоћ ветра и високих
температура. Као мере заштите се користе
превентивне мере, које се најчешће своде на спаљивање и чишћење приземне вегетације, оснивање мешовитих састојина, новчано-казнене мере за неодговорно
понашање у шуми и образовање становништва. Становништво се упознаје кроз
jaвна предавања, личне посета ватрогасаца и шумара о важности очувања шума
и о опасностима од шумских пожара. Такође се користе и средства јавног информисања да би се подигла свест грађана.
Веома важан фактор у обуздавању ватрене стихије је брзо уочавање пожара. Због
тога се становништво упознаје са процедуром пријављивања пожара, подижу се
осматрачнице, обављају се редовни летови
противпожарних авиона (који могу одмах
да реагују чим примете дим), патролира се
шумом, али се и редовно консултује метеоролошка служба која се бави прогнозом
временских прилика. Према досадашњим
искуствима у 90% случајева пожаре пријављује локално становништво позивањем

ватрогасаца.
Вукан Лавадиновић

Quercus suber
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Пролеће у Некудовској шуми
Пише: Витомир Рудолф, дипл. инж.

У

пролеће чак и испод снега забеле
се главице стидљивих висибаба, које
као деца, покорно слушају звона, која на
сав глас буде шуму. За белоглаве шумске
лепотице то је знак и савет да треба живети брже.
Живот и онда кад траје само један
дан, је велик. А дани измичу. Нема више
снега ни око једног стабла. Сва су већ толико топла да живот може започети свој
вековни ритуал. У коралном сплету жила, још све спава. Хладне снежне воде
клизе низ страну и лагано умивају коренове прсте, жилу по жилу, нит по нит и
буде свеколику некудовску шуму. Кад и
последње дрво у шуми буде умивено, бисерно чисте воде склизну по венама у потоке, а потоци у Некудовску реку. Некудовска река под кречњачки загат улази у
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понор кога народ назва Увирало. Одатле
па надаље све под нама је шупље.
Кречњак Кучаја је сав под пећинама
и пећинским језерима. Воде Некудова их
пуне. Из њих светлост дана угледају само воде које уз заглушујућу буку истичу
на врело Црнице. Ту воду ми пијемо. Нераскидивим нитима наш живот постаје
поново везан за шуму. У нашим венама
тече крв и вода Некудовске шуме. У њој
је све што ова шума има. Моћ, здравље и
неописива снага природе. Потоци су пуни водом. Чујем рабаџије горе, који гласом јачим од грома покрећу своје теглеће
коње. Вода је мутна. Издалека видим пар
риђана, који су сишли у поток. Још газим
снег. Једна мала фигура покрену коње.
Стигох на део потока који је раван. У води до колена стоји Илија, ногавице је високо подигао. Назвах му бога и загазих у
воду да руку пружим овом драгом човеку. Оћутим што бос гази воду. Видех да
ове три душе заједно живе свој живот.
Ништа ту не хтедох да покварим.
Вода је скоро улазила у чизме, али
приђох коњима и загрлм их као да су
моји најмилији. Пара је из њихових ноздрва сукљала. Са њихових огромних сапи облаци паре лебдели су око мене.
Провукох руке низ њихове очи. Један
од њих протреса гривом и свог ме окупа. Други је пажљиво грицкао моје прсте. Илија их покрену. Иза њих су пливала по песку два лепа трзпца. Коњи их
нису осећали. У њима је било преко јед-

ног кубног метра грађе. Обећах да свратим у повратку. Знам да ме чека топла
колиба. Мирис грејане у њој још није изветрео. У току пролећа, на месту где срна
своју ланад скрива, две шарене, најлепше душе на свету, из обести чупкају младе и драге биљчице букве. У игри тако
живот тече, једни настају, а други долазе. Срна, гледам је, још тера клепетавим
ушима ројеве комараца и благим очима
милује свој пород, шуму и цели свет. Само се још мој дозначни чекић чује. Спарина је. Оставих ову сретну породицу
и одох даље. Следеће недеље дођох поново овамо. Уместо шумске идиле затекох пакао. Скоро пола крошње сломило
се са старе јаднице и лежи поврх стотине мртвих буквица. Оне још пре недељу
дана, као она два латена умиљато љубише своју мајку. У шуми нема милости, ту

закон природе влада.

фебруар 2009.

Пролеће

Шумарски

Ове речи
шума пише,
Њена љубав не дâ више
да је сама,
Дах њен свежи,
осваја ме,
овог трена,
сваког сата,
сваког дана,
годинама.

енглеско-српски речник

До бескраја, Љубав њена,
Закон вечни
Непролазан дах зелени,
непролазан дах зелени,
Због истине и љубави,
Загрлим је,
Љубав признам,
Она блиста,
Као грана од ђердана
Сваког дана,
Љубав свуда,
На све стране,
Пролеће је,
Кише ране.
Јече брда, капи кише,
Из сна зимског све се буди,
Све протеже, све се љуби.
И у бескрај све наставља,
као бајка.
Њена Љубав,
Наша нада, наша нада,
Без престанка

Српској Православној Цркви и
шумарима,

Витомир Рудолф
20. 12. 2008. године,
Сењски Рудникw

фебруар 2009.

Мр Ана Тонић

Р

ечник стручних термина из области шумарства намењен је стручњацима и студентима као допуна уз стандардни енглеско-српски речник, пошто се многи стручни термини не могу наћи у стандардним речницима, или
се налазе у својим другим значењима.
бог мултидисциплинарног прилаза газдовању шумама, општекорисних
функција шума, нових иницијатива и директива, као и глобалних промена, речник шумарства се проширује и уносе се стално нови термини из
разних дисциплина.

З

O
oak (Quercus sp.) – храст
observation tower; lookout tower – торањ за осматрање
oﬀcut – окорак
oﬀence – повреда (закона); прекршај
Oﬃcial Gazette – Службени гласник
oﬀshoot – изданак, ластар, младица
one man power saw – једноручна моторна пила
one-entry table – једноулазна таблица
onset – почетак; појава
open competition – јавно надметање
open space – слободни простор
opening – чистина, пропланак
operating cable; skidding line – вучно
уже
operation – пословање, деловање
operational plan – оперативни план
oppressed tree; overtopped tree – подстојно, надвладано стабло
orchard – воћњак
organic manure – органско ђубриво
origin – порекло
ornamentl plant – украсна биљка
outbreak – градација
outcome – резултат, последица
outplanting – пресађивање (из расадника)
output; outturn; felled volume – производња; посечена дрвна маса; остварени етат
ovendry density – густина у апсолутно
сувом стању
oven-dry weight – тежина у апсолутно
сувом стању
ovendry wood – стандардно суво дрво
(% влажности)
overcutting; overfelling; overexploitation
– прехват, прекомерна сеча
overhead conveyor; power cable; aerial
cableway – жичара
overhead release cutting; removal cutting
– сеча осветљавања
overlaid plywood – обложена фурнирска плоча
overlay – завршни импрегнациони слој
плоче

overmature – презрео
overstocked; overdense – прегуст; збијен
(обраст)
overstorey; overstory; upper crop –
горњи спрат надстојна (владајућа)
састојина
overtopped; oppressed – подстојни, надвладан
overwinter – презимети
ownership – власништво
ozone depleting substances – материје
које оштећују озонски омотач

P
parbucking; cross hauling – утовар у попречном смеру уз помоћ витла счеличним ужетом
parent rock; bedrock – геолошка подлога; матични супстрат
particleboard – плоча иверица
Partnership for Peace – партнерство за
мир
party – странка; партнер
pasture – пашњак; испаша
payment operations – platni promet
PDD Project Design Document –
Пројектни документ (за регистрацију
пројекта за Механизам чистог развоја)
PE – Public Enterprise – ЈП – јавно предузеће
peat – тресет
peatbog – тресетиште
peel – гулити кору
peeled veneer – љуштени фурнир
peeler; peeler log – трупац за љуштени
фурнир
peeling iron; peeling spud – гуљач коре;
нож за кору
peeling machine; barkstripper; rosser –
машина за корање
penalty – казна
percentage of forest land – шумовитост,
проценат терена покривеног шумом
percent of stocking; degree of stocking –
степен обраста
perennial plant – вишегодишња биљка
permissible cut; allowable cut; prescribed
yield – сечиви етат; предвиђена сеча
permit – дозвола
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„Ако нешто желиш, то више није сан“

ИЗРАЕЛ - СВЕТА ЗЕМЉА
СА ЈЕДИНСТВЕНИМ СВЕТИМ ГРАДОМ ЈЕРУСАЛИМОМ

А

ко нешто желиш, то више није сан, рекао је Теодор Херцл (1860-1904), визионар оснивања модерне државе јеврејског
народа на тлу њихове историјске домовине. Овај цитат је мото државе Израел, која
се уздигла из пепела холокауста и од 1948.
године, (14.05.2008. године прослављена
60-годишњица постојања) када је прогласила независност, па до данас успела је да
развије узорну демократију, прими милионе избеглица и имиграната и заузме
једну од водећих позиција у области науке, пољопривреде, високе технологије, медицине и заштите животне средине. Израел је од веома сиромашне земље која је
почивала на пољопривреди, постао једна
од 30 најбогатијих земаља на планети.
Мали је број држава који је успео за тако кратко време да се развије и напредује.
Стандард живота је порастао са 3.100 долара по становнику из 1948. године на
данашњих 28.000 долара, земља је некада бројала 700.000 становника, а данас у
њој живи око 7,3 милиона људи и од извозника поморанџи Израел је прерастао у
светску високотехнолошку силу. Израелска достигнућа у науци и технологији помогла су свету да закорачи у 21 век. Често се каже „У Израелу пустиња цвета“.
Израел је сушна или полусушна земља и
хронична несташица воде је чињенично
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стање које је довело до проналажења нових метода десалинизације Мртвог мора (најсланије море на свету – сланитет 25-30%) и обраде отпадних вода. Око
2/3 површине Израела је пустиња што је
ову државу принудило да постане један
од светских лидера у рециклирању воде. Наиме 75% отпадних вода се поново
користи и то највише у пољопривреди.
Убрзавање раста биљака, гајење биљака
и риба у пустиињи само је неки од начина на који се Израелски стручњаци боре
против дезертификације. У Израелу 75%
домаћинстава користи соларну енергију
и данас при градњи нових кућа законска
обавеза је инсталирање колектора.

патријаршије и има права да испред имена дода реч «Хаџи», а његови потомци
такође имају право да реч «Хаџи» ставе
али испред презимена. Света места су места у која је Бог утиснуо свој лик, места
освећена стопама Господа Исуса Христа,
Пресвете Богородице, апостола. То су места на којима се Бог прославио кроз чуда, и која магичном снагом чувају успомене из свете историје, освећена крвљу

ЈЕУСАЛИМ ДУХОВНА ПРЕСТОНИЦА
СВЕТА
Јерусалим је најсветији град на свету, саграђен пре неколико миленијума,
град кога посећују милиони ходочасника, град који буди дубоке емоције, јер је
један и једини, јединствен и неупоредив
са иједним другим градом на свету.
Ходочашћа су посете светим местима из верских побуда, а ходочасник је
онај који предузима ходочашће, поклоник, хаџија. Хаџија је поклоник Гроба
Господњег, добија ГРАМАТУ Јерусалимске
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Манастиру Свете Катарине на Синају у
Египту и Мојсијевој Гори (где пењање на
највиши врх - 2.690 метара на Мојсијевој
гори представља прави изазов за поклонике); Вади Келту – манастирима Светог Ђорђа Хозевите и Светог Герасима;
Јерихону – манастирима »Четрдесетнице» на Гори кушања и манастиру «Светог
Јелисеја»; Тиверијади - Галилејском језеру
и Гори блаженства; Капернауму – месту
Чланак о Израелу писан је у лето 2008. године. Нажалост, на Светог
Николу 19. децембра, у данима када се
славила Исламска нова година, дошло
је до оружаног сукоба између милитантног Хамаса (који управља појасом
Газе у Израелу последње три године) и
Израела. У сукобу су страдали цивили, невине жртве и деца, дошло је до
великих разарања и уништења. И овога пута обе стране уместо дипломатске опције определиле су се за војну.

Манастир Ђорђа Хозевите у Вади Келту

првих мученика хришћанства. Највеће
ходочашће је ходочашће у Свету земљу,
земљу отаџбину Господа Исуса Христа, у
којој је Јеванђеље засијало са крста.
У срцу Jерусалима је Стари град, окружен зидом и подељен на четири кварта Јеврејски, Јерменски, Хришћански и Муслимански. У Јерусалиму су значајна света места три велике религије: Западни зид
или Зид плача који представаља остатак
Соломоновог храма - свето место Јевреја
где они обављају молитве; Црква Светог
гроба – свето место хришћана и Купола
на стени (Омарова или Ал Акса џамија) свето место муслимана.
«Идућ учи, у векове гледај» порука
Доситеја Обрадовића учесницима поклоничког путовања која се организују у
време највећих хришћанских празника,
Божића, Васкрса и Крстовдана.
Овогодишњи Васкрс у Светој земљи
обухватио је поклоњење светим местима: Јудејској пустињи и манастирима Светог Саве Освећеног (где је наш Свети Сава
боравио за време свог хаџилука), Светог
Теодосија и Пољу Пастира; Витлејему –
пећини - храму где се родио Исус Христос;
Маслиновој Гори – манастиру Вазнесења,
Цркви «Оче наш» ( где је на 88 језика исписан текст молитве «Оче наш») и манастиру у малој Галилеји; «Улици бола» или
«Страдалном путу Исуса Христа», који,
према хришћанској традицији, води од
зграде суда у Преторији до брда Голготе, где је он разапет (многи ходочасници
долазе у Јерусалим, да би прошли Исусовим стопама, путем који почиње од капије
Светог Стефана и пролази 14 стајалишта
завршавајући у Цркви Светог гроба,
где је смештено неколико најважнијих
хришћанских реликвија, укључујући плочу миропомазања - на којој је положено
Исусово тело пре него што је сахрањено
и Исусов гроб. Црква Светог гроба је ме-
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сто ходочашћа за милионе хришћана из
целог света и у њој се на Велику Суботу дочекује Благодатни Огањ. На Велики
Петак Јерусалимски патријарх, заједно са
свим ходочасницима, носи велики дрвени крст улицом Христовог страдања од
Грчке преторије до Голготе); Витанији Лазаревом гробу; Гетсиманском врту са
црквом Богородичиног гроба која се налази у долини Кидрон испод Маслинове
Горе, пећином издаје, Базиликом агоније
и руским манастиром Марије Магдалине; Витфаги – месту одакле на Лазаревдан креће литија у спомен свечаног уласка Господa Исуса Христа у Свети град;
Сионској Гори – сали Тајне вечере (где је
Исус последњи пут вечерао са апостолима), гробу цара Давида Псаломејца и Зиду плача; Манастиру «Часног крста»; Ен
Карему – родном месту Јована Крститеља;

где је живео апостол Петар; Табхи - месту
умножавања хлеба и рибе и манастиру
«Дванаест апостола»; Светој реци Јордан
– Јардениту месту где је Јован Крститељ
крстио Исуса Христа; Брду преображења –
Тавору; Кани Галилејској; Цркви Благовести у Назарету, у којој се налази Богородичин бунар и манастиру Светог Ђорђа
у Лиду, где се налазе мошти Светог Ђорђа.
Сви хришћани света се поклањају истим Светим местима али у различито време, зависно од тога да ли су православци
или католици. Одлазак у Свету Земљу,
за сваког православног хришћанина
представља догађај од судбинског
значаја. Библија се не може потпуно
разумети ако се не види земља у којој је

Исус Христос живео.
Хаџи Гордана Јанчић

Поглед на Јерусалим и „Куполу на стени“

3399

Стопе и трагови дивљачи
- сисари Књижицу Стопе и трагови дивљачи – сисари, коју је издао Ловачки савез Словеније, а чији оригинални наслов гласи
Stopinje in svedovi divjadi – sesalci, као корисно и веома интересантно штиво Ловачки савез Србије је превео на српски
језик и учинио је приступачном ловцима Србије и свим другим корисницима и љубитељима природе и дивљачи.
Бићете зачиђени, колико се лако животињски „записи“ на блатним шумским путевима, у снегу или око каљуга могу
препознати. Препознавање стопа и трагова, као и других знакова присуства дивљих животиња је знање које, у ово
савремено доба све бржег развоја и отуђења од природе, има на жалост све мање људи. Објављивањем и у нашем
листу ове књижице, настојимо да вам што више приближимо тај тихи а „гласни“ говор дивљих животиња.

Фото: Л. Скварча, Diana

Медвед
Телесна маса:
Висина у гребену:
Време парења:
Време коћења:
Број мечади:
Станиште:

120 до 400 кг
90 до 120 цм
Средина јуна/почетак августа
Крај децембрапочетак фебруара у току зимског сна
1 до 4
Веће буково-јелове састојине на крашким пределима и
околини
Понаша ње: Усамљеник, зиму предрема (преспава)
Посебности: Боје крзна су у више варијанти смеђе боје

Стопе предње
и задње шапе

30 cm

Задња десна стопа

Задња десна шапа

Задња лева стопа

Измет

40

Траг
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Фотомонографија „Лепе шуме Србије“

Ф

отомонографија „Лепе шуме Србије“, која је крајем
прошле године изашла из штампе, угледала је светлост дана захваљујући Републици Србији, Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за шуме и Фото савезу Србије.
Ова монографија која је забележила шумске призоре и
појединачна стабла и из целе Србије, завет је за опстанак
лепоте и допринос да шума не ишчезне из нас самих. Иза
ове вредне антологије у којој на свакој слици осећамо живот, стоји рад великог броја фотографа, који делују у оквиру
Фото савеза Србије. Представља изузетан и уникатан подухват, богато је илустрована са готово три стотине фотографија и изузетно садржајним пропратним текстом писаним
јасним језиком. Аутори фотографија, чланови Фото савеза
Србије, представници су различитих генерација, концепција
и оријентација у фотографији, што је посебан визуелни доживљај и чини књигу богатијом.
На срећном споју тако значајне теме какве су шуме Србије и фотографија које задовољавају високе естетске критеријуме својствене уметничкој фотографији, настала је ова
фотомонографија у којој се свака следећа страница отвара
са нестрпљењем, каже се у изводу из рецензије др Миланке Тадић.
Монографија, представља богату збирку природних детаља наших предела, чија лепота и узвишеност планина
прекривених шумама као да говоре да у природи нема реплика, већ само спонтане добродошлице.
Рецимо и то да је ова вредна књига припремљена за публиковање у релативно кратком року, за само шест месеци.
Издавач је Helicon Publisling.

Препоручујемо је!
Припремила Н. Мијук

Завет за опстанак лепоте

О безбедном руковању ловачким оружјем

У

Вукашин Дивјак – правилно држање оружја

фебруар 2009.

протеклој години изашла је из
штампе књига „О безбедном руковању ловачким оружјем“, чији је аутор и
издавач инжењер Вукашин Дивјак. Реч је
о искусном ловном раднику и ловцу, човеку који је цео свој век провео радећи у
овој области, уваженом стручњаку и доајену нашег ловства.
Од развоја савременог лова ватреним
оружјем питање безбедности је централно, али нажалост несреће у лову се догађају, по правилу изненада, а у већини
случајева су изазване немаром, иза којег
постоји илузија да се несрећа у лову догађа увек неком другом. Мотивисан управо овим разлозима инжењер Вукашин
Дивјак се латио посла и пера и пред вама је ова публикација, прва и јединствена брошура, која је посвећена искључиво
безбедности у лову и безбедном руковању ватреним оружјем.
Аутор је у свом радном веку био
организатор бројних ловова, све-

док разних догађаја и увек поборник
превентиве у лову и придржавања правила, посебно када је у питању ловачко оружје.
Публикација је намењена свим ловцима, а нарочито почетницима и младим ловцима. За и скусне ловце књига
служи као подсетник, а почетнике подучава и опомиње.
Ова књига несумњиво има мисију,
јер безбедност је интерес свих ловних
радника и њихових удружења и за очекивати је да ће наћи место у ловачким
библиотекама, бити повод за разговоре, предавања, упутство за организовање лова. Тиме ће постићи и практичне
ефекте у чему се управо и препознаје њена улога и значај.
Књигу можете поручити на адресу:
инж. Вукашин Дивјак, 11000 Београд,
Тихомира Вишњевца 1, или на тел.:

011/ 2412 383.
Припремила Н. Мијук
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Јестиве гљиве
и отровни двојници
Аутор: дипл. инж. Драгић Томић
ЈЕСТИВА
Пухара (Lycoperdon perlatum)
ОТРОВНА
Мухара-јаје (Amanita muscaria)
Сличности
Јестива пухара и отровна мухара имају плодове који су
споља бели, тиквастог облика – у доњем делу су уски, па се
ка врху постепено шире. Код обе гљиве површина плода је
зрнасто-крљуштава и са ње, под притиском, опадају зрнца

Разлике
Плод јестиве пухаре је релативно лаган, а код јајета отровне
мухаре је тежак. Код јајета отровне мухаре на пресеку се види
црвенкаста пруга, које код јестиве пухаре нема. Месо јестиве
пухаре је свуда исте тврдоће, док је код јајета отровне мухаре
споља мекше него унутра. Јаје отровне мухаре је без мириса, а
јестива пухара мирише на ротквице или на црну репу.

ЈЕСТИВА
Брашњача (Clitopilus prunulus)
ОТРОВНА
Грлашица (Clitocybe cerussata)
Сличности
Шешири обе гљиве, и јестиве брашњаче и отровне грлашице,
су, у основи, бели, често валовити и левкасти, величине од 3
до 12 центиметара у пречнику. Листићи су код ових гљива у
младости бели, касније постану (крем) ружичасти. Обе гљиве
имају укус брашна.

Разлике
Дршка јестиве брашњаче је потпуно бела, док је код отровне
грлашице у дну жућкаста или смеђаста. Листићи јестиве
брашњаче силазе низ дршку, а листићи отровне грлашице не.
Јестива брашњача мирише на брашно, док отровна грлашица
има непријатно сладуњав мирис. Док шешири старијих
примерака јестиве брашњаче не мењају боју, шешири старијих
отровних грлашица мењају.
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ЈП „СРБИЈАШУМЕ“ – ШГ „БЕОГРАД“
Пословница општег туризма
Његошева 44, 11000 Београд Тел/фах: 244-09-08; 2454-467
ж.р. 355-1043928-86
Лиценца Министарства за туризам бр. 283 А кат.
ПИБ. 100002820
e-mail:sumetours@yubc.net


ВРЊАЧКА БАЊА 2009.
Пун пансион
ХОТЕЛ
1/1

1/2

1/3

АПП

ЗВЕЗДА *** Реновирани део

2.300,00

1.900,00

1.600,00

2.650,00

ФОНТАНА ** Реновирани део

2.300,00

1.900,00

1.600,00

2.650,00

ФОНТАНА **

1.700,00

1.400,00

1.200,00

/

1/1 АПП

1/2 АПП

1/3 АПП

1/4 АПП

3.950,00

3.400,00

3.000,00

2.900,00

ВИЛА САН – КОНАЧИШТЕ

ГОЧ – ГВОЗДАЦ 2009.

КОПАОНИК 2009.

АПП „СРБИЈАШУМЕ“ КОПАОНИК 2009.

ХОТЕЛ

Најам 1/4 апартмана за 7 дана
СМЕНЕ

ЦЕНА

07. 03, 14. 03. 2009.

20.000,00

21. 03, 28. 03, 04. 04. 2009.

15.000,00

11.04, 18.04, 25.04, 02.05, 09.05, 16.05, 23.05, 30.05. 2009. 12.000,00

ЛЕТО 2009.
•
•
•
•

ГРЧКА
ЦРНА ГОРА
ЕГИПАТ
ТУНИС

ПУН ПАНСИОН

Хотел ПИРАМИДА

1.980,00

Виле ВЛАСТА и ПЛАНИНКА

1.760,00

ПРОЛЕЋНИ АРАНЖМАНИ 2009.
•
•
•
•
•
•

ПРАГ
БУДИМПЕШТА
АТИНА
РИМ
ДВОРЦИ ТРАНСИЛВАНИЈЕ
И МНОГИ ДРУГИ АРАНЖМАНИ СЕ МОГУ НАЋИ
У НАШОЈ ТУРИСТИЧКОЈ АГЕНЦИЈИ

Могућност плаћања свих аранжмана у више месечних рата преко административне забране !
Информације можете добити на телефоне пословнице: 011/244-09-08; 2454-467

Фото: Весна Стојаковић

