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Завршава се још једна пословна го-
дина, време када се подвлачи црта, 

сумирају резултати, праве планови и 
утврђује пословна политика за наред-
ну годину, која према прогнозама неће 
бити лака. 

О резултатима рада шумара у овој 
кризној години, приоритетима шума-
ра у наредној, пословној политици, о 
Закону о шумама који се годинама ра-
ди и улази у завршну фазу, о реструк-
турирању нашег предузећа и многим 
другим темама говори нам Душко По-
лић, генерални директор.

– Јавно предузеће „Србијашуме“ 
може бити задовољно укупним ре-
зултатима пословања постигнутим 
у овој тешкој, кризној години која је 
за нама, рекао је генерални директор 
Душко Полић, нагласивши да је сек-
тор шумарства посебно погођен кри-
зом, јер је дошло до драстичног пада 
потражње производа од дрвета на тр-
жишту. Требало је прилагодити се но-
вонасталој ситуацији, уложити мно-
го труда, валоризовати расположи-
ве потенцијале и финансијске ефекте 
остварити и на друге начине, те раци-
онализовати и повећати ефикасност 
и економичност производње. Шума-
ри су у томе успели и резултати ни-
су изостали. То најбоље илуструју по-
даци о испуњењу планова у свим сег-
ментима – гајењу и заштити шума, ко-
ришћењу шума, продаји дрвних сор-
тимената, наплати потраживања, лов-
ству… који су у већини остварени са 
100 одсто, што је резултирало и задо-
вољавајућим финансијским ефекти-
ма. Исправном пословном политиком 
смо успели да избегнемо пад произ-
водње и продаје који је присутан гото-
во  у свим шумарским предузећима у 
нашем окружењу услед последица гло-
балне економске кризе.

Трудили смо се и успели да наш 
рад ускладимо и са међународно еко-
лошко прихватљивим, друштвено од-
говорним и економско исплативим 
приступом управљању шумским ре-
сурсима. Успешно смо сертификовали 
део предузећа ШГ „Борања“ Лозница, а 
крајем децембра је добијен и FSC сер-

тификат за још пет газдинстава (Београд, 
Деспотовац, Краљево, Крушевац и Ужи-
це), чиме смо стручној и пословној јав-
ности пружили још један доказ да преду-
зеће шумама газдује на одржив и одгово-
ран начин. Наш циљ је да у што је могуће 
краћем року сертификујемо шуме и у ос-
талим шумским подручјима, што ће би-
ти један од приоритетних задатака у на-
редној години. Охрабрује и чињеница да 
је и прерада дрвета кренула нашим сто-
пама, уводећи сертификат ланца контро-
ле промета дрветом, што ће свакако по-
зитивно утицати на шумарство и прера-
ду дрвета и створити услове за несметан 
приступ међународном тржишту. 

У наредну годину улазимо са аби-
циозно постављеним планом. У односу 
на ову годину планирана је укупна про-
изводња дрвета већа за 6%, док ће про-
изводња техничког дрвета бити увећа-
на за 8%.  Обим радова на гајењу шума 
је код просте репродукције планиран са 
увећањем од 2%, а код проширене репро-
дукције за 13%. Међутим, реализација 
радова на проширеној репродукцији ће 
у значајној мери зависити од средстава 
буџета Републике.

Говорећи о приоритетима у наредној 
години, директор је посебан акценат ста-
вио на биолошке радове, заштиту и не-
гу шума, инвестиције потребне за мо-
дернизацију производње, посебно расад-

ничке. Предузимаће се све превентивне, 
али и репресивне мере на заштити шу-
ма од бесправних радњи, појачаним ра-
дом чуварских служби уз сталну кон-
тролу шумских рејона. У вези с тим не-
избежна је и тешња сарадња са инспек-
цијским и полицијским органима, али и 
судством. Превентивно ће се деловати и 
на заштити шума од пожара, благовре-
меним и сталним упозорењима јавности 
и едукацији становништва, с обзиром да 
нас према дугорочним прогнозама оче-
кује жарко лето. 

 Приоритет ће се дати, истакао је По-
лић, повећању степена отворености шу-
ма, реконструкцији постојећих, а посеб-
но изградњи нових тврдих шумских ка-
мионских путева, што ће омогућити ко-
ришћење „пасивног етата“, знатно олаша-
ти радове у шумарству и смањити трош-
кове транспорта дрвних сортимената. 

Прореде четинарских култура ће та-
кође бити приоритет, с обзиром да је из-
градњом фабрике плоча на бази дрвета 
од стране предузећа Kronošpan, коначно 
створено тржиште за пласман проредног 
матерјала из четинарских култура.  Ово 
предузеће је заинтересовано да преузме 
веће количине ове врсте дрвних сорти-
мената. Посебна пажња мора се посвети-
ти и побољшању квалитета сортиментне 
структуре техничког дрвета, што захтева 
стручан и обучен шумарски кадар. 

Интервју: дипл. инж. Душко Полић,  генерални директор ЈП „Србијашуме“

Добри резултати обезбедиће 
развојни тренд
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Један од важних задатака биће и 
унапређење газдовања ловиштима и по-
бољшање ловно туристичке понуде. На-
равно, рекао је Полић, не треба изгубити 
из вида да ће у наредној години бити по-
требно прилагођавање газдовања, про-
менама које ће уследити након усвајања 
Закона о ловству, који је прошао Владу и 
ушао у скупштинску процедуру. 

Посебна пажња ће се усмерити ка 
приватним власницима шума у циљу 
успостављања шире сарадње на заш-
тити постојећих и подизању нових шу-
ма и свеукупног подизања свести о не-
опходности правилног управљања и ко-
ришћења шумског фонда у приватној 
својини. 

Тржиште је неумољиво и очекује се 
још једна тешка пословна година, али смо 
ми сачинили јасне критеријуме, којих ће-
мо се држати приликом уговарања про-
даје дрвних сортимената и поштовати је-
динствену политику цена и услова про-
даје. Увођење система квалитета је изу-
зетно значајно, и тиме ће бити решена 
многа важна питања. 

Говорећи о потреби тржишне вало-
ризације свих шумских ресурса, дирек-
тор Полић је нагласио, да је наша шан-
са да искористимо предности које шу-
ма пружа, јер у оквиру шумарства има 
простора за развој других делатности, 
што би квалитетније вредновало шуму 
и шумска подручја. Велики број наших 
објеката није у функцији, недовољно су 
искоришћени и опремљени. Кроз реа-
лизацију програма  шумарства може се 
значајно афирмисати и развој руралних 
подручја, посебно брдско-планинских, 
а да не говорим о обиљу шумских пло-
дова, лековитог биља, печурака... који су 
све траженији на домаћем а поготово на 
ино-тржишту.

Такође, ваљало би се више окренути 
коришћењу властитих обновљивих из-
вора енергије, посебно дрвне биомасе из 
наших шума, чиме би се обезбедила суп-
ституција дела увозне енергије. Ту су и 
други алтернативни извори енергије, ми-
ни хидро централе, топлане на биомасу, 
ветрогенератори и др. који шумарству 
и локалним заједницама могу дати зна-
чајне приходе Пројекти ове врсте сва-
како су изазов и предузеће ће увек под-
ржћати и  тражити партнере за њихову 
реализацију. На иницијативу члана на-
шег Управног одбора господина Вла-
де Марјановића, започет је пројекат на 
промоцији компостирања биомасе и ко-
ришћења обновљивих извора енергије, 
који је добио и подршку Министарства 
за заштиту животне средине и простор-
ног планирања од кога се очекује помоћ 
у изградњи едукационог центра за ове 
активности.

Закон о шумама је коначно у финал-

ној фази и предузеће је уложило значај-

не напоре и дало допринос  да финална 

верзија Закона буде уобличена у складу 

са потребама шуме, шумарства и нарав-

но предузећа. Очекијемо усвајње Закона 

у наредној години и након тога нас оче-

кује доста посла на његовој примени.

У току ове године, уз сагласност Вла-

де РС је формиран нови сектор – Сектор 

за некретнине са задатком пуне валори-

У овој години остварена је изузет-
но добра сарадња са свим надлежних 
републичким и градским институ-
цијама: ресорним министарством, Уп-
равом за шуме, Министарством заш-
тите животне средионе и просторног 
планирања, Заводом за заштиту при-
роде Србије, Шумарским факултетом, 
Институтом за шумарство, граским 
секретаријатима за заштиту животне 
средине и комунално стамбеним по-
словима... Све тешња и боља сарадња 

зације имовине које је држава поверила 
предузећу на газдовање.

Реструктурирање Предузећа ће се 
у наредној години одвијати у складу са 
политком Владе РС која, као што је по-
знато захтева потпуну рационализа-
цију пословања, што је свакако у скла-
ду са Пословном политиком нашег пре-
дузећа.

је и са Јавним предузећем „Војводи-
нашуме“, која ће се наставити на до-
бробит шуме и шумарства као делат-
ности. 

На крају, генерални директор је чес-
титао свим запосленим новогодишње 
и божићне празнике и пожелео добро 
здравље, личну срећу и успех у раду.  �

Нада Мијук
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Захтеви које наша држава и друштво 
постављају пред ЈП „Србијашуме“ су 

веома сложени и проистичу из чиње-
нице да су шуме делимично обновљив 
природни ресурс и добро од општег 
друштвеног интереса, као и да се њима 
мора газдовати уз уважавање принци-
па трајности и одрживог газдовања. Ово 
подразумева да је у свим пословним ак-
тивностима потребно тежити усклађи-
вању економских, еколошких и социјал-
них захтева у односу на ресурс. Усклађи-
вање сва три сегмента одрживог газдо-
вања представља циљ који је неопходно 
достизати без нарушавања стабилности 
пословања Предузећа. Интегрално (мул-
тифункционално) газдовање укупним 
простором, који је предузећу поверен, 
је стратешко опредељење Предузећа и у 
том правцу је дефинисана пословна по-
литика.

Специфичности у односу на време у 
коме се налазимо се огледају у чињени-
ци да је Србија у периоду транзиције и 
припреме за приступање ЕУ, што захте-
ва и прилагођавање новим околностима, 
измену бројних закона и прописа, отва-
рање тржишта и друго.

Крајем 2009. и током 2010. године по-
следице светске економске кризе су зна-
чајно утицале на сектор шумарства и 
дрвне индустрије у целом свету. Смање-
ни обим инвестиција, посебно у грађеви-
нарству је узроковао пад тражње произ-
вода од дрвета, што је довело до проме-
на у пословном окружењу сектора шу-
марства и дрвне индустрије. Ефекти гло-
балне рецесије су довели до непходности 
смањења јавне потрошње и актуелизи-
рали захтеве за повећањем ефикасности 
и економичности производње. ЈП „Ср-
бијашуме“ је прихватило изазов времена 
и неопходност прилагођавања насталим 
променама.

Пословна политика Јавног преду-
зећа за газдовање шумама „Србијашуме“ 
за 2010. годину дефинисана је тако да се 
уважавају основна опредељења и делат-
ности предузећа која су успостављена 
његовим оснивањем, у складу са полити-
ком и стратегијом Владе РС и других др-
жавних органа, као и усвојених међуна-
родних обавеза.

Предузеће ће ресурсом који му је по-
верен газдовати по принципу „доброг 
домаћина“, унапређивати стање ресурса, 
и водити рачуна о начину гајења, зашти-
те и коришћења шума, поштујући прин-
цип трајности шумске производње уз 
уважавање потреба заштите животне 
средине.

Брига о запосленима, њиховој моти-
висаности, стандарду, стручном усавр-
шавању је препозната као услов за дос-
тизање пословних циљева.

Развој организације Предузећа под-
разумева стално прилагођавање органи-

зационе структуре новонасталим пот-
ребама, које произилазе из околности и 
захтева како унутар Предузећа, тако и у 
окружењу. У циљу отклањања нефунк-
ционалности и нерационалности, орга-
низација може бити промењена и при-
лагођена потребама. Међусобно пове-
зивање огранизационих целина, њихова 
успешна комуникација и стандардиза-
ција послова су услов за успешно посло-
вање Предузећа. Развој организације се 
ослања на шумарство, као основну грану 
предузећа, али и газдовање осталим при-
родним ресурсима (недрвним) у шум-
ским подручјима, као значајном потен-
цијалу ЈП „Србијашуме“.

Покретач развоја и предуслов за ус-
пешно остваривање циљева Предузећа 
су људски ресурси. Захтеви у односу 
на постојеће кадрове намећу неопход-
ност сталног унапређења нивоа знања 
и способности. Праћење учинка, напре-
довања и развоја кадрова, као и њихо-
ва стимулација су неопходни ради по-
већања мотивисаности и бољих резул-
тата. Број запослених у наредној години 
ће бити у складу са поставњеним план-
ским циљевима и политиком Владе РС. 
Такође, спроводиће се активности за ан-
гажовање незапослених радника на јав-
ним радовима који су подржани од стра-
не Владе РС, као и ангажовању младих 
шумарских инжењера у мери која буде 
одговарала реалним потребама преду-
зећа, а уз финансиску подршку Нацио-
налне службе за запошљавање.

Развој делатности Предузећа је ста-
лан и ослоњен на природне ресурсе 
шумског простора којим предузеће газ-
дује. Коришћење ресурса мора бити так-
во да се уважавају економске, еколошке 
и социјалне потребе друштва и средине 
у којој се налазе. Рационално газдовање 
ресурсима је политка нашег предузећа и 
такав однос треба да уважавају и прихва-
те пословни партнери.

Развој делатности ће ићи у правцу 
унапређења газдовања и коришћења шу-
ма као и коришћења недрвних и дру-
гих природних ресурса, пружању услу-
га у шумским подручјима и др. У обла-
сти услуга неопходно је радити на по-
већању квалитета и обима пружених ус-

луга у приватним шумама, планирања у 
шумарству, спровођењу активности на 
одржавању и унапређивању шума у гра-
довима и градским насељима, пошумља-
вању и одржавању градских и других зе-
лених површина. Укључивање у пројекте 
и активности производње биомасе, као 
и обновљивих извора енергије, у оквиру 
шумских подручја, представља нови иза-
зов који је потребно прихватити.

Сертификацију шума као важан ин-
струмент у подизању нивоа одрживог 
газдовања шумама и истовремено потвр-
ду о квалитету достигнутог, Предузеће је 
препознало као потребу и биће наста-
вљена. У циљу повећања значаја серти-
фикације шума, предузеће ће бити ак-
тивно на промоцији постигнутих резул-
тата и подстицању дрвне индустрије да 
приступи овом процесу.

Започети послови на модернизацији 
и рационализацији расадничке произ-
водње у 2010. години ће бити наставље-
ни, с циљем подизања нивоа квалитета 
произведеног садног матерјала у складу 
са европским стандардима. Укупна про-
изводња ће се увећавати и усклађивати 
са узгојним потребама које су исказане у 
основама и годишњим плановима газдо-
вања шумама. Све израженије климатске 
промене захтевају технолошке промене у 
расадничкој производњи, начину садње 
и неге култура.

Структура производње шумског ре-
продукционог матерјала мора бити ус-
мерена ка повећању учешћа лишћар-
ских врста. У технологији производње 
шумског садног материјала повећа-
вати учешће контејнерских садница 
увођењем нове технологије.

Послови на гајењу шума се морају 
обављати у складу са потребама састоји-
не, основама газдовања шумама и уста-
новљеним стручним правилима. У окви-
ру обнове шума предузеће ће, пре свега, 
спроводити природни начин обнављања 
шума уз поштовање стручних принципа, 
тежећи да започете процесе обнављања 
заврши у прописаном периоду, корис-
тећи пун стручни капацитет. Да би се 
ти циљеви достигли неопходно је стал-
но побољшање нива стручне оспособље-
ности.

 Из пословне политике Предузећа за 2010. годину

Прихваћен изазов времена 
прилагођавања насталим 
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У оквиру заштите шума биће пре-
дузимане све мере како би се унапредио 
систем превентивне и репресивне заш-
тите. Заштита ће се спроводити по прин-
ципима интегралне заштите шума уз 
спровођење мониторинга здравственог 
стања шума у оквиру извештајно-дија-
гнозно-прогнозне службе.

Заштита шума од бесправних сеча за-
хтева побољшање рада укупне чуварске 
службе и интензивирање мера зашти-
те шума, а посебно дуж администартив-
не линије са Косовом и Метохијом. У ок-
виру ових послова је неопходно унапре-
дити сарадњу са судском влашћу, поли-
цијским и инспекцијским органима.

Значајно је рећи да Јавно предузеће 
препознаје нопходност издвајања и уп-
рављања заштићеним природним до-
брима, у мери која битније не ремети по-
словање Предузећа. Послове на зашти-
ти природе обављаће као и до сада у са-
радњи са Заводом за заштиту природе 
Србије и уз међусобно поштовање. Стал-
на обука запослених, едукација станов-
ништва, презентација заштићених при-
родних добара и партиципација свих за-
интересованих страна су саставни део 
политике у области заштићених природ-
них добара.

Предузеће ће у свом пословању 
у приватним шумама тежити да са 
власницима шума успостави партнер-
ски однос у циљу правилног спровођења 
мера газдовања шумама и унапређења 
стања приватних шума. Приватни 
власници шума ће бити подстицани на 
позитиван однос према шуми у намери 
да се њима газдује на начин који обез-
беђује еколошке, економске и социјал-
не функције шума. Дознака и жигосање 
у приватним шумама се спроводи план-
ски и организовано, уз обострано ува-
жавање и поштовање утврђених рокова 
и планова. Предузеће ће обим планира-
не сече усклађивати са потребама влас-
ника шума, уважавајући принцип трај-
ности и узгојне потребе шуме. Циљ Пре-
дузећа је смањење сеча које се врше без 
стручне контроле и надзора.

Газдовање дивљачи као природним 
ресурсом, уз уважавање економске, еко-
лошке и социјалне компоненте, пред-

ставља основу пословне политике лов-
ства. Развој ловства као важне делат-
ности у пословању Предузећа реализо-
ваће се унапређењем газдовања ловне 
фауне и побољшањем ловнотуристичке 
понуде. Приоритетни циљеви послов-
не политике су прилагођавање концеп-
та газдовања променама које ће наста-
ти доношењем Закона о дивљачи и лов-
ству, обавезама које проистичу из Зако-
на о ветеринарству, Закона о туризму и 
сета закона којима је регулисана зашти-
та животне средине, као и тржишним 
кретањима.

Обавеза ЈП „Србијашуме“ као упра-
вљача риболовних вода је унапређење 
стања рибљег фонда и заштита од криво-
лова. Остваривање ових циљева ЈП „Ср-
бијашуме“ ће спроводити максималним 
ангажовањем рибочуварске службе са 
оптималним бројем рибочувара, набав-
ком одговарајућих пловила и друге оп-
реме неопходне за ефикасно испуњење 
постављених задатака.

Пословни циљ Предузећа је одржи-
во коришћење свих потенцијала шума, 
укључујући недрвне шумске производе, 
у количинама које су предвиђене пропи-
сима. Коришћење потенцијала осталих 
ресурса је у функцији повећања прихо-
да предузећа, али и подизања квалите-
та живота локалног становништва. Ак-
тивности у овој области ће се обављати 
ангажовањем локалне радне снаге. Пре-
дузеће ће у оквиру ових послова радити 
на едукацији становништва у циљу обез-
беђивања одрживог коришћења недрв-
них шумскох производа.

Kоришћењe шума се спроводи у 
складу са узгојним потребама састојина 
у циљу унапређења стања шума, уз до-
следно поштовање одредаба планских 
докумената за газдовање шумама, при-
мену мера заштите животне средине и 
очувања општекорисних функција шу-
ма. Истовремено, производња дрвних 
сортимената треба бити усклађена са за-
хтевима тржишта.

Производња дрвних сортимената ће 
бити реализована уз претходну израду 
одговарајуће планске докумнтације, чија 
доследна реализација подразумева оп-
тималну припрему објеката у којима ће 
се радови изводити, као и добру органи-
зацију рада. Квалитетно урађена план-
ска документа и припрема производње 
је основа на којој, уз добру организацију 
рада, треба да се постиче ефикасно ко-
ришћење шума у условима у којима пре-
овлађују услуге извођача радова.

Један од приоритета у наредној по-
словној години јесте побољшање сор-
тиментне структуре техничког дрвета, 
стручним кројењем и класирањем об-
ловине од стране за то обучених шумар-
ских инжењера и техничара.

Сектор за комерцијалне послове Ја-

вног предузећа и комерцијалне службе 

делова предузећа вршиће у наредној го-

дини продају производа коришћења шу-

ма, семена и садног материјала, осталих 

шумских и пољопривредних производа, 

услуга у ловству и шумарству на основу 

утврђене јединствене политике цена и 

услова продаје.

Уговарање продаје дрвних сорти ме-

ната вршиће се, првенствено, са купци-

ма-дрвопрерађивачима у земљи, а у слу-

чају немогућности напред наведеног, од-

носне количине дрвних сортимената по-

нудити иностраном тржишту. Уговарање 

продаје трупаца вршиће се са већим 

купцима. У току 2010. године потребно је 

наставити развој система лицитационе 

продаје, пре свега сортимената за којима 

постоји увећана тражња.

Спровођење пословних активности 

из домена јавних набавки, треба оства-

рити поштујући критеријуме ефикасног 

трошења наменских средстава, ефикас-

ност поступка јавних набавки, интегри-

тет јавних набавки, транспарентност 

поступка јавних набавки и једнакост по-

нуђача.

Финансијска политика ЈП „Србија-

шуме“ за 2010. годину засниваће се на 

стабилним изворима финаснирања свих 

функција Предузећа и доследном спро-

вођењу финансијске дисциплине на свим 

нивоима предузећа, у циљу остваривања 

веће ликвидности и финансијске стабил-

ности.

Реализација пословне политике 

оствариће се контролом и праћењем 

новчаних токова на свим нивоима, 

праћењем ефикасности укупне напла-

те, преко контроле и праћења задужи-

вања и рационализације трошкова и 

свих расхода. Преко Генералне дирекци-

је ће се обезбедити средства за финанси-

рање заједничких инвестиција, субвен-

ција, донација и помоћи и др. према го-

дишњем Програму пословања.

Задаци у остваривању јединстве-

не правне политике у Предузећу се пр-

венствено односе на обезбеђивање за-

конитости у функционисању Предузећа 

спровођењем законских и других про-

писа. У спровођењу пословне политике 

Правног сектора неопходно је обезбеди-

ти заштиту интереса Предузећа.

Стицање угледа и поверења је стал-

ни задатак свих запослених у систему 

ЈП „Србијашуме“. У том погледу, потреб-

но је системски приступити спровођењу 

плана маркетиншких активности који је 

дефинисан за 2010. годину.  �

и неопходност   
променама
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Сектор за комерцијалне послове и ко-
мерцијалне службе делова предузећа 

вршиће у наредној години продају дрвних 
сортимената, семена и садног материјала, 
као и осталих шумских и пољопривредних 
производа, услуга у ловству и шумарству, 
на основу утврђене јединствене политике 
цена и услова продаје, што је јасно дефини-
сано Пословном политиком Предузећа за 
2010. годину

Сходно томе надлежне стручне служ-
бе у Генералној дирекцији или комерцијал-
не службе шумских газдинстава закључиће 
у 2010. години више врста уговора о про-
даји дрвних сортимената,  од којих издваја-
мо: дугорочне уговоре о продаји са стратеш-
ким купцима; годишње уговоре о купопро-
даји дрвних сортимената; уговоре о продаји 
дрвних сортимената „на пању“; уговоре са 
купцима који су у поступку лицитационе 
продаје понудили најповољније услове; типс-
ке уговоре о продаји огревног дрвета син-
дикалним организацијама и удружењима 
пензионера; уговоре о јавној набавци доба-
ра који се закључују са правним лицима која 
се по Закону о јавним набавкама сматрају на-
ручиоцима (МУП, Војска Србије, просветне и 
здравствене  установе,општине и сл.) и која 
су у обавези да набавку огревног дрвета врше 
у одговарајућем поступку јавне набавке, при 
чему су дужна да сачине конкурсну докумен-
тацију која садржи модел уговора. 

Уговарање продаје дрвних сортимената 
вршиће се првенствено са купцима-дрвоп-
рерађивачима у земљи, а само у случају не-
могућности продаје на домаћем тржишту 
одређене количине дрвних сортимената ће се 
понудити иностраном тржишту, каже дипл. 
инж. Тихомир Мурић, извршни директор 
Сектора за комерцијалне послове. Уговарање 
продаје трупаца вршиће се са већим купци-
ма, односно са купцима који на годишњем 
нивоу купују више од 30 m3 трупаца. Дата је 
могућност да се уговарање продаје трупаца 
четинара, тополе и храста и осталих дрвних 

Сектор за комерцијалне послове

Јединствена политика цена 

и услова продаје

У току 2010. године потребно је наста-
вити развој система лицитационе продаје, 
пре свега сортимената за којима постоји 
увећана тражња: трупци смрче, јеле, хра-
ста китњака, тополе и букве (нарочито у то-
ку зимских месеци), како би сви купци би-
ли у равноправном положају, односно да-
ла шанса и купцима који у ранијем периоду 
нису могли уговарати – купити дрвне сор-
тименте од ЈП „Србијашуме“. Комерцијални 
сектор и комерцијалне службе шумских газ-
динстава ће у сарадњи са Сектором за ко-
ришћење шума израдити анализу продаје, у 
зависности од остварене просечне продајне 
цене у односу на планирану, услова на тр-
жишту и годишњег плана. На основу те ана-
лизе и предлога поменутих сектора, гене-
рални директор ће одлуком дефинисати ми-
нималне количине и врсте дрвних сортиме-
ната које су  шумска газдинства обавезна да 
продају путем јавне лицитације.

Важно је нагласити, рекао је директор 
Тихомир Мурић, да ће се ино-тржишту по-
нудити све слободне количине, као и оста-
ли дрвни сортименати за које уговорање 
продаје не може да се изврши на домаћем 
тржишту. Средства у валути се наплаћују 
авансно на девизни рачун ЈП „Србијашуме“ 
код пословне банке, или након испоруке уз 
обавезну банкарску гаранцију, акредитив, 
а динарска противвредност се распоређује 
делу предузећа које је робу отпремило. При-
ликом уговарања мора се обезбедити кван-
титативни и квалитативни пријем робе од 
стране представника ино-купца на месту 
отпреме односно FCO шумско-камионски 
пут, главно стовариште или FCO утоварено 
превозно средство купца. �

Н.М.

сортимената врши уз авансно плаћање или 
на одложено плаћање до 30 дана. За продају 
трупаца букве предвиђена је могућност од-
ложеног плаћања и до 60 дана. За обезбеђење 
наплате код уговора за одложено плаћање до 
30, односно 60 дана, купац је у обавези да дос-
тави банкарску гаранцију у вредности про-
сечне 35-дневне, односно 65- дневне испору-
ке уговорених дрвних сортимената. За аванс-
но плаћање трупаца букве одобраваће се casa 
sconto од 3%, а за трупце осталих врста дрве-
та 2%. Такође, код продаје просторног дрве-
та за уговорене количине веће од 20.000 m3 
одобраваће се попуст од 5%.

Уговори ће се склапати, објашњава ди-
ректор, на основу поднетог захтева купца 
и мишљења, односно предлога директора 
шумских газдинстава. Један од обавезујућих 
критеријума јесте да сваки предложени ку-
пац треба да има инсталиране сопствене др-
вопрерађивачке капацитете, односно да вр-
ши минимум једну фазу прераде. Приори-
тет код избора купаца у смислу врста и ко-
личина дрвних сортимената имаће купци 
са већим бројем фаза прераде, односно ку-
пци који георафски гравитирају ближе од-
носном шумском газдинству. Директор 
Мурић је нагласио да се за уговарање могу 
предложити само они купци који су изми-
рили све раније доспеле обавезе према ЈП 
„Србијашуме“, а приоритет ће имати купци 
који су били коректни у смислу поштовања 
досадашњих уговорених обавеза.

Најплеменитији подвиг године

У оквиру традиционалне акције „Вечерњих 
новости“ „Најплеменитији подвиг године“, у 
Скупштини града 16. децембра уручена су при-
знања за најплеменитија дела која су обележила 
2009. годину.

За спасене животе, фабрике, градове, де-
тињства, душе… Новости су 47. пут заредом про-
шириле армију племенитих за још стотинак људи 
који су добили златне, специјалне плакете, али и 
постхумно признање и признање за животно дело.

Међу добитницима специјалне плакете су и 
храбри Драгољуб Симић, чувар шума из ШУ Кур-
шумлија, и његов малолетни син Милан, који су 
из опасних шума, у близини административне ли-
није са Косовом, спасли девојчицу Ајшу Исља-
ми, уплашену, гладну и уморну. Захваљујући хра-
брости и племенитости наших шумара албанска 
девојчица, која је залутала у шуми берући печур-
ке, враћена је у загрљај родитељима. �

Дипл. инж. Тихомир Мурић, извршни директор 
Сектора за комерцијалне послове
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Прва заштита Авале везана је за Кња-
за Милоша, који је 1959. године до-

нео наредбу да се Авала загради, како 
би се спасла од пропадања. Та година се 
сматра годином зачетка планске бри-
ге о шумама Авале. Међутим, иниција-
тива је покренута знатно раније, године 
1856. када је Јосиф Панчић писмом упо-
зорио Попечитељство просвечанија да је 
„Авала угрожена и да ће нестати биљни 
и животињски свет ако се нешто не пре-
дузме“. Након проглашења прве заштите, 
Авала је добила и првог шумара, задуже-
ног да штити шуме од бесправне сече.

Јавно предузеће „Србијашуме“, ко-
ме је Предео изузетних одлика „Авала“ 
одлуком Скупштине града 16. децембра 

2007. године поверен на управљање, при-
годном свечаношћу, обележило је 150 го-
дина од заштите шума Авале, прелепе 
планине надомак Београда. Свечаности 
су присуствовали представници град-
ских и републичких институција које се 
баве заштитом животне средине, ресор-

ног министарства, месних заједница по-
давалских села, директори и ученици ос-
новних школа са овог подручја, истакну-
ти уметници, директори газдинстава и 
чланови Управног одбора ЈП „Србијашу-
ме“ и бројне друге званице.

На прве почетке заштите шума на 
Авали подсетио је Душко Полић, гене-
рални директор Србијашума и нагла-
сио да су београдски шумари деценијама 
уназад сву своју пажњу и умеће посве-
тили авалским шумама, како би авалски 
масив заштитили, унапредили и оплеме-
нили. Уз традиционално добру сарадњу 
са Секретаријатом за заштиту животне 
средине реализовали смо бројне постав-
ке програма развоја, а посебно нас радује 
што су овдашње основне школе прихва-
тиле наш програм едукације и што пре-
давањима у нашој еколошкој учиони-
ци редовно присуствују ђаци, наша бу-
дућност. Жеља нам је да се и остали су-
грађани подавалских села у што већој 
мери прикључе најмлађима, како бис-
мо унапредили заједничку свест о свим 
вредностима које шуме пружају, рекао је 
директор Полић.

– Улога наше струке и нашег преду-
зећа, нагласио је Горан Триван, градски 
секретар за заштиту животне средине 
Београда, јесте да овакве јубилеје не само 
обележавамо, већ и да јавности скрене-
мо пажњу на то што заправо радимо и да 
је то од немерљивог значаја за опстанак 
државе, народа, свих који на овим про-
сторима живе. За све ове године уради-
ли смо много тога и трудили се да на нај-
бољи могући начин унапредимо оно што 
је важно за заштиту животне средине. –

Јубилеј је био и прилика за доделу 
признања институцијама и појединци-
ма за допринос заштити предела изузет-
них одлика „Авала“, која је уручио Ду-
шко Полић, генерални директор. Прика-
зан је и двадесетминутни филм о Авали, 
а историчар Радован Дамњановић, аутор 
књиге о Авали, дао је кратак приказ ис-
торијата авалског града Жрнов, старог 
2000. година. Свечаност су посебно уве-
личали глумац Михајло Јанкетић, драм-
ским наступом посвећеном Књазу Ми-
лошу и ученици Основне школе „Васа 
Чарапић“ из Белог Потока. �

Нада Мијук

Признања за допринос заштити Авале додељена су: министру пољопривреде, 
шумарства и водопривреде – др Саши Драгину, градоначелнику Београда – Дра-
гану Ђиласу, председнику скупштине града Београда – Александру Антићу, се-
кретару за заштиту животне средине града Београда – Горану Тривану, директо-
ру Завода за заштиту природе Србије – др Ненаду Ставретовићу, секретару за ко-
муналне и стамбене послове града Београда – Предрагу Петровићу, директорки 
Основне школе „Васа Чарапић“ – Ленити Вукојевић. �

Обележен значајан јубилеј

Век и по заштите шума 
на Авали

Детаљ са свечаности
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Шумовитост Београда износи 12 
одсто, односно под шумом је 

38.851 хектар, а на једног становника 
отпада 0,24 хектра шуме, што је мало 
ако се зна да европски стандарди за-
хтевају да град по становнику има 0,33 
хектра шуме. Како бринемо укупно о 
зеленим површинама наше престони-
це, шта чинимо за подизање шумови-
тости, квалитета урбаног зеленила, о 
свести наших грађана, о значају жи-
вотне средине за опстанак и бољи ква-
литет живота, проблемима који прате 
овај важан посао, разговарамо са дипл. 
инж. Гораном Триваном, градским се-
кретаром за заштиту животне средине 
нашег главног града.

� Који су планови Секретаријата 
за повећање шумовитости?

Управо је завршена израда сту-
дије „Стратегија пошумљавања Бео-
града“, коју је финансирао Секретари-
јат за заштиту животне средине града, 
а урадио Институт за шумарство. Реч 
је о врло темељној стратегији која даје 
одговоре шта треба да урадимо да по-
већамо шумовитост Београда. Намера 
нам је да стратегију усвоји Скупштина 
града, јер би тиме у пуној мери доби-
ла на значају и на најбољи начин била 
обнародована. Практично, доношењем 
одлуке о усвајању на Скупштини чи-
тава Градска управа ће стати иза стра-
тегије, коју ћемо ми само спроводити, 
што је за нас веома важно.

У Београду има доста простора 
који су потентни и могу, а и требало 
би да буду пошумљени, при чему сту-
дија води рачуна о томе где, како и које 
ће то биљне врсте бити. Комплексна 
стратегија, која је дала одговоре на ва-
жна питања. Посебно је било важно да 
се са социолошке тачке гледишта дају 
одговори, пре свега зашто ми то ради-
мо, зашто је потребна стратегија по-
шумљавања у Београду, јер се често не-
када испусти из вида да не само шуме 
и парк шуме у околини Београда, већ 

и паркови заиста служе људима да би 
квалитетније живели.

У реализацији овог значајног посла 
свакако ће учествовати Зеленило Бе-
оград, као градска институција и не-
сумњиво ЈП „Србијашуме“, ШГ „Бео-
град“. Намера је да тај посао покрене-
мо одмах, након усвајања Стратегије на 
Скупштини града. Надам се да ће сред-
става бити, будући да ће наш Секретари-
јат од наредне 2010. године располагати 
буџетским фондом за заштиту животне 

Када кренемо у реализацију Страте-
гије, следи израда низа оперативнох пла-
нова, јер стратегија је најопштији доку-
мент који одређује кључне правце. Изра-
да оперативних планова је озбиљан део 
посла, који ћемо радити заједно са Инсти-
тутом за шумарство и Шумарским факул-
тетом, али и са свим другим надлежним 
институцијама, како бисмо утврдили где и 
шта конкретно треба да се уради у складу 
са урбанистичким плановима.

Говорећи у ширем смислу о уређењу 
зелених површина, потенцијалних зеле-
них површина, градски секретар је по-
себно похвалио групу студената са Шу-
марског факултета, која је иницира-
ла један пилот пројекат уређивања тзв. 
урбаних џепова. − Студенти не само у 
овом сегменту, већ и на другим пољима 
покрећу озбиљне иницијативе и са дуж-
ном пажњом се мора приступити оно-
ме што раде, јер тим младим људима то 
даје додатну снагу и енергију. Имам до-
датни сензибилитет према њима и ономе 
што раде, било да је реч о изради најне-
обичнијих врхунских комада намештаја, 
за које су освајали награде и у свету или 
о заштити природе и животне средине и 
њихових акција које су томе посвећене, 
па све до иницијатива о уређивању ур-
баних џепова, што је савршено. Мислим 
да Шумарски факултет треба да буде за-
довољан својом децом и видим да ће но-
ви декан и руководство факултета у томе 
снажно да их подрже.

� Шта предузима Секретаријат у 
смислу подизања квалитета урба-
ног зеленила и да ли заостајемо за 
европским стандардима?

У Београду бисмо имали чиме да се 
похвалимо, а често мислимо да смо суви-
ше иза неких европских стандарда. Про-
блем је што смо годинама суочени са не-
достатком новца за уређење зелених по-
вршина, пре свега у парк шумама или 
заштићеним природним добрима, али 
има и завидних резултата. Потребно је да 
обезбедимо више разумевања, а и новца 
да се све уреди и уради и у том смислу 

Разговор са дипл. инж. Гораном Триваном, секретаром 

Секретаријата за заштиту животне средине града Београда

Бављење заштитом животне средине 
код нас је још увек донкихотски посао

средине. Дакле, први пут после дуго вре-

мена имаћемо свој еколошки новац, од 

еколошких такси и накнада, којим ћемо 

директно располагати. По новом Закону, 

који регулише област заштите животне 

средине, тај новац неће се моћи користи-

ти у друге сврхе, већ искључиво за заш-

титу животне средине. Ако сам ја добро 

разумео, ако се не потроши моћи ће да се 

пренесе и у следећу годину, што је разли-

чито у односу на буџете који се доносе.

Дипл. инж. Горан Триван, секретар 
Секретаријата за заштиту животне средине 

града Београда
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Секретаријат је започео темељну акцију, 
која ће трајати годинама, како бисмо све 
валоризовали кроз пројекте, да више не 
радимо стихијски. Инсистирам на томе, 
јер боље је сачекати годину–две, све ис-
планирати и онда обезбедити новац. За 
ове намене новца ће све више бити, а на-
ша је обавеза да зелене површине града 
осавременимо и приближимо се модер-
ном начину заштите.

У том контексту имамо „Зеленило Бе-
оград“ и Шумско газдинство „Београд“, 
који су свих ових година врло добро ра-
дили свој посао, наравно у складу са фи-
нансијским могућностима.

Потрудићемо се да кроз планове који 
ће се радити и новац који ћемо све ви-
ше усмеравати за те намене, наше зеле-
не површине изгледају лепше и визуелно 
добију неке карактеристике у опремању, 
које имају паркови по Европи, будући да 
квалитет на већем делу површина има-
мо. По мом мишљењу заостајемо, пре 
свега у опремању зелених површина. Ка-
да је реч о флори ту не заостајемо. Наши 
пејзажни архитекти годинама су тај по-
сао радили врло добро. Има неких врста 
дрвећа, као што је женска топола, чувене 

цимо, управљање зеленилом или упра-
вљање депонијама, послови су комуна-
лаца. Стратегијом одређујемо шта и како 
ће се радити, одређујемо правила, обез-
беђујемо део новца за то, али комунал-
на оператива се даље бави тиме. Има не-
разумевања у томе, шта је чији посао, па 
се мора ићи на разграничење. Они који 
то не разумеју, то ће схватити на много 
тежи начин и будући да полако усваја-
мо нека мерила и критеријуме Европске 
уније управо ћемо морати овако да ра-
димо. Спадам у људе који не чекају по-
следњи моменат да оно што је добро, 
примера ради, из искуства наших суседа, 
не покушам да применим одмах, без об-
зира да ли ћемо то морати или чак неће-
мо морати да урадимо сутра. Ако је то 
за нас добро–треба применити. Наш Се-
кретаријат наставља авангардно да ра-
ди, јер је заиста годинама добро радио 
свој посао. Право је задовољство ради-
ти у Секретаријату, који има изванредну 
историју и предисторију, а с друге стране 
изванредан стручни кадар и само је по-
требно да се делом прилагодите њима, а 
они вама у методама рада, а делимично и 
у организацији. У извесном смислу про-

такође и отпадним водама. У догово-
ру са градоначелником и председни-
ком Скупштине града активираћемо и 
решити најпре капиталне и концепту-
алне ствари, а када то решимо лако је 
изабрати партнере са којима ћемо ра-
дити. То спада у сферу бизниса, реци-
мо управљање депонијама или упра-
вљање фабрикама воде, или отпадним 
водама. Технологије су познате и тре-
ба се само определити шта од свега то-
га хоћемо и у року од годину дана мо-
жемо да почнемо да радимо.

� Сведоци смо сталне узурпације 
зe лених површина. Шта ће се 
учинити да се то заустави?

Узурпација земљишта не односи 
само на узурпацију зелених површина, 
парковских простора, већ и на остале 
површине у граду и та врста нереда и 
недисциплине је фрапантна. Градска 
управа, чији смо ми део чини озбиљне 
напоре да се најпре бесправна градња 
заустави, да се легализује део, онога 
што је изграђено јер другог избора не-
ма, а да се убудуће стриктно поштују 
прописи и што се тиче инвестирања и 
зелених површина.

Свака изградња било којег обје-
кта подразумева макар минималну зе-
лену површину у склопу њега, према 
пројекту. Нови закони и подзаконски 
акти који би требало да буду донесени 
у области урбанизма ће нам помоћи у 
овом важном послу. Надам се још ви-
ше од тога ће нам помоћи нова кому-
нална полиција, која ће бити формира-
на половином наредне године и имаће 
озбиљна овлашћења и примењиваће 
много оштрије казне. Убеђен сам да је 
то један од најважнијих начина да се 
људи натерају да поштују прописе. Не 
може се више у овом граду радити ка-
ко се коме прохте и тиме ће се Секре-
таријат озбиљно позабавити без обзи-
ра на овлашћења.

Од почетка ове године вратили смо 
еколошку инспекцију у састав Секре-
таријата за заштиту животне средине. 
Сада, када имамо инструмент те врсте, 
чак и без обзира да ли ми имамо овла-
шћење, наши инспектори којих нема 
довољно, ће се потрудити да све врсте 
оваквих прекршаја које уоче на лицу 
места, процесуирају са својим колега-
ма у чијим доменима прекршај спада.

Развијамо успешно колегијалну са-
радњу са различитим секретаријатима, 
између различитих инспекција, и ми-
слим да има пуно позитивне енергије 
међу секретарима и то ће бити главни 
мотор за покретање и постизање ре-
зултата које ће Градска управа свакако 
имати. Радимо огроман број послова 
који ће омогућити да наши суграђани 

„маце“ које у одређеном периоду загор-
чавају живот Београђана и то дрвеће ће-
мо постепено заменити другом врстом. 
„Зелена регулатива“, Пројекат који завр-
шавамо, а ради га Шумарски факултет, у 
најширем смислу решава питање страте-
гије зелених парковских површина у Бе-
ограду, пре свега у пејзажном смислу.

Истовремено почињемо да радимо и 
тзв. „Плаву регулативу“, која подразyме-
ва најозбиљније бављење водама као ре-
сурсом. Секретаријат за заштиту живот-
не средине претендује да се бави ресур-
сима и управљањем ресурсима, а не ко-
муналном страном читаве те приче. Ре-

менио сам организацију Секретаријата. 
По мом мишљењу недостајао је Сектор 
за управљање пројектима, који волим 
да зовем, „мозак“ Секретаријата. Не ми-
слим и не држим до тога да једна особа 
све може сама да обавља, да развија чи-
тав концепт заштите животне средине и 
да га спроводи. То више није могуће.

� Који ће приоритети бити у наред-
ној години?

Један од приоритетних задатака Се-
кретаријата који остаје за следећу годи-
ну, јесте стратегија управљања водама, а 

На заједничком послу – Саша Рајковић, директор ШГ Београд и Горан Триван, градски секретарФ
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живе боље, у здравијој и чистијој жи-
вотној средини.

� Шта чини Секретаријат на по-
ди  за њу свести грађана о значају 
живот не средине?

Секретаријат је прошле и ове годи-
не финансирао неколико образовних 
семинара преко једне од невладиних 
организација. Свака наша активност 
у школама, факултетима, предшкол-
ским установама, сваки наш излазак 
у јавност, а ту имамо велику подрш-
ку медија, јесте заправо извесна врс-
та подучавања или помагања јавности 
да схвате или сазнају актуелне ствари 
или проблеме са којима се суочавамо 
и начина на који можемо да помогнемо 
сами себи. Заправо, Секретаријат вр-
ши једну просветитељску улогу. То је 
данас лакше него што је било пре две, 
три године. Свест је порасла, а зашти-
та животне средине, стицајем несрећ-
них околности, због угрожености Пла-
нете, је постала актуелна тема број је-
дан. Имамо неколико година да поку-
шамо да смањимо емисију угљенди-
оксида у атмосферу и ако то не уради-
мо промене ће бити радикалније и бр-
же него што се мисли. Наша улога је да 
становништво у Србији, Београду, оба-
вестимо о томе, упркос чињеници што 
Србија не спада у велике загађиваче у 
овом делу Европе, јер наша индустрија 
практично не постоји, па нема шта да 
загађује. Али, ипак имамо неке загађи-
ваче, па Министарство енергетике, 
заједно са Електропривредом Србије 
већ инвестира пуно у филтере које ин-
сталирају на капацитетима у Обренов-
цу и Костолцу. Постоје и велики пла-
нови за изградњу додатних капаците-
та у енергетици, који се тичу пре све-
га хидроенергије, дакле чистије енер-
гије него што је енергија из фосилних 
горива. Заједно са невладиним органи-
зацијама посебну пажњу посвећујемо 
том проблему.

� Колико је невладин сектор укљу-
чен у програме заштите животне 
сре дине?

Наша сарадња са невладиним орга-
низацијама ће бити све интензивнија, 
зато што је потпуно јасно да држава 
сама није довољна ни за један посао, 
па ни за овај. Осим конкурса који обја-
вљујемо сваке године, где додељујемо 
одређена средства различитим нев-
ладиним организацијама за различи-
те програме, велики део тих програма 
односи се на образовање. Секретари-
јат потпуно подржава, а и финансијски 
помаже невладине организације, сти-
мулише их, а за то што раде добиће и 

новац, јер држава ће да финансира оно 
што је за њу корисно, а ми немамо капа-
цитета да то сами изведемо, нити треба 
то сами да радимо и све да имамо капа-
цитете.

Без укључивања невладиног сектора, 
без грађана, посебно кад је заштита жи-
вотне средине у питању нема резултата. 
Администрација може да буде мало боља 
или лошија, али и најбоља администра-
ција без помоћи грађана, а посебно нев-
ладиног сектора не може рачунати на ус-
пех. Испред тога су и медији, који у својој 
уређивачкој политици упражњавају све 
теме из заштите животне средине. Има-
мо велику подршку медија за све акције 
које спроводимо, а у ствари то је сред-
ство да свака наша информација дође 
до грађана. Користим и ову прилику да 
се захвалим и невладиним организација-
ма и медијима који прате не само Секре-
таријат за заштиту животне средине, већ 
и све оне који се заштитом животне сре-
дине у држави баве. Статистике говоре 
да смо много присутнији у јавности не-
го ранијих година и зато је лакше доћи 
до људи који су сада пријемчивији да се 
укључе у наше акције, односно показују 
више разумевања за оно што радимо. За 
почетак то је довољно.

Требало је много снаге уложити да 
се објасни људима да је животна среди-
на важнија од свега другог. На известан 
начин бити Секретар за заштиту живот-
не средине, министар за заштиту живот-
не средине, још увек код нас значи бити 
Дон Кихот, мада битно мање него раније.

Конкретно и директно сам се бавио 
заштитом животне средине близу 20 го-
дина. Мојим колегама градским секрета-
рима у шали кажем: што се тиче живот-
не средине у граду, бисте на једној, а ја на 
другој страни, зато што се бавите облас-
тима које загађују животну средину, та-
ко да сам ја сам против свих. Ту смо да 
ако треба водимо и мали рат. Покушаће-
мо да следеће године са сваким секре-
таријатом направимо по један пројекат, 
који ћемо заједно реализовати. За то има 
воље и слуха и у другим секретаријати-
ма, а идеје имамо. Битно је да сваки се-
кретаријат заједно са нама осмисли бар 
једну акцију за заштиту животне среди-
не, па је то успех.

� На крају и неизбежно питање: 
Каква је сарадња Секретаријата са 
ЈП „Србијашуме“?

Тешко је не сарађивати добро са Пре-
дузећем у коме сте провели 10-так годи-
на, где познајете људе и они познају вас, 
иако у нашој земљи можда то најчешће 
и није тако. Мислим да смо једни дру-
гима често много мања помоћ, него што 
би требало бити. Некако смо мање на-
клоњени „својима“, често се без потребе 

узајамно саплићемо. У мом случају то 
није тако. Најпре културолошки дола-
зим из другог миљеа и сматрам да тре-
ба помоћи увек кад можете. Друго, све 
што вреди и што је добро рађено, а зе-
текли сте, треба поспешити, подржа-
вати, лоше заборавити. Држим се тога 
и могу само да помогнем рад ЈП „Ср-
бијашуме“ и Шумског газдинства „Бе-
оград“, које у овом граду егзистира и 
функционише и пре него што сам ја 
дошао на чело Секретаријата, и свој 
посао веома добро ради. Ово је била 
прилика да поспешим рад и Шумског 
газдинства „Београд“ и Градског зеле-
нила, јер долазим из привреде и знам 
како се и шта ради. То је, можда, могла 
да буде једна незгодна карикица они-
ма који би хтели да раде са недовољ-
но елана и са можда понекад финги-
рањем неких послова. То више није мо-
гуће. Морам да кажем да то до сада ни-
сам приметио.

Шумско газдинство „Београд“ је 
наш можда најбољи партнер у овом 
тренутку у граду у погледу ажурно-
сти својих послова, кооперативности, 
спремности да нам изађу у сусрет у 
свакој акцији коју спроводимо. Срећан 
сам што је то тако, јер кад кажем „ови 
моји“, то кажем са пуно задовољства, не 
зато што сам ја из Србијашума, већ за-
то што они изванредно добро раде свој 
посао. У нашем заједничком послу ја-
ко су битни рокови, али и квалитет из-
ведених радова. Инсистирао сам да се 
одређени послови заврше у овој годи-
ни, из разлога што је вредност планира-
них послова за газдинство Београд из-
носила око 30 милиона динара и желео 
сам да та средства буду реализована. То 
је било корисно и за Секретаријат, али 
и београдско газдинство у овој тешкој 
години која је за нама. Приликом пра-
вљења буџета за ову годину, а знајући 
да ће бити тешка и кризна сматрао сам 
да треба повећати количину новца који 
Секретаријат издваја за предузећа која 
обављају послове одржавања зелених 
површина у нашој престоници. Они су 
знали то да цене и узвратили су на нај-
бољи начин, изванредно обављеним 
пословима. Директор газдинства Бео-
град дипл. инж. Саша Рајковић, потпу-
но прати и разуме шта Секретаријат 
хоће, свестан је шта то значи за Бео-
град, а наравно и генерални директор 
Душко Полић, са којим се познајем још 
из студентских дана и са којим Секре-
таријат и ја лично имам изванредну са-
радњу. Једном речју ништа боље није 
могло да се деси. �

Нада Мијук
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У препуном амфитеатру Шумарског фа-
култета, државном химном Боже прав-

де и студентском химном, у извођењу Ака-
демског хора „Шпанац“ 5. децембра је све-
чано обележено 89. година рада ове по 
много чему препознатљиве високошколс-
ке установе. Свечаност су увеличале број-
не званице,међу којима су били некада-
шњи професори и студенти Шумарског фа-
култета, проректор Београдског универзи-
тета проф. др Неда Бокан, декани бројних 
факултета БУ, проф. др Бранко Рабажински 
декан скопског и проф. др Зоран Говедар де-
кан бањалучког Шумарског факултета, ди-
пл. инж. Душко Полић, генерални директор 
Јавног предузећа „Србијашуме“, градски се-
кретар за заштиту животне средине дипл. 
инж. Горан Триван, директор Института за 
шумарство др Љубинко Ракоњац, директор 
Завода за заштиту природе Србије проф. 
др Ненад Ставратовић, представници ЈП 
„Војводинашуме“, Шумарске школе Краље-
во и бројни други гости.

Захваљујући се присутнима и изра-
жавајући задовољство што су у оволиком 
броју дошли и увеличали дан Шумарског 
факултета, декан проф. др Милан Медаре-
вић се кратко осврнуо на историјат ове об-
разовне установе, посебно наглашавајући 
да су први шумарски стручњаци у Србији 
почели да се школују пре 110 година, што је 
за сваки респект. Говорећо о досадашњим 
резултатима декан је нагласио да је од ос-
нивања факултета до данас укупно дипло-
мирало 7.976 студената, магистрирало 389, 
специјализаната је 13, а звање доктора нау-
ка стекло је 240 високошколаца.

У име професора Београдског универ-
зитета, ректора и ректорског Колегијума 
јубилеј је честитала Неда Бокан, прорек-
тор и изразила задовољство што је Шумар-
ски факултет део велике заједнице факул-
тета са много чланова, са 31 факултетом, 10 
истраживачких института, много истражи-

вачких центара, и што је још значајније пре-
познао је добро основне циљеве и идеје ре-
форме високошколског образовања.

Честитајући празник у име ЈП „Србија-
шуме“ и своје лично генерални директор 
Душко Полић је изнео чињеницу да шума-
ри спадају у ред људи који и по завршетку 
студија настављају да активно сарађују са 
матичним факултетом и захваљујући томе 
у току су свих научних достигнућа из обла-
сти шумарства, што им омогућава да усавр-
шавају постојећа и стичу нова знања, а са-

Осамдесет девет година Шумарског факултета

Кућа којој се шумари редовно враћају

мим тим спремно дочекају бројне изазове 
са којима се сусрећу у свакодневном раду.

– Ово је прилика да истакнем и велико 
разумевање и спремност Управе факултета 
и професора да шумарима нашег предузећа 
увек када то затражимо и када је потребно 
притекну у помоћ. Наш Шумарски факул-
тет у нама ће увек имати праве сарадни-
ке, пријатеље и поштоваоце. Такође, нагла-
сио је директор Полић, наше предузеће ће 

као и до сада увек би-
ти на располагању сту-
дентима, будућим мла-
дим стручњацима, ка-
ко би се током школо-
вања у шумама који-
ма газдујемо што боље 
припремили за будући 
позив.

У име градских ин-
ституција јубилеј је 
честитао дипл. инж. 
Горан Триван, градски 
секретар за заштиту 
животне средине наше 
престонице и том при-
ликом рекао: „у години 

када се догађа чувени светски самит у Ко-
пенхагену желим да подсетим да наш фа-
култет и наша струка имају необичну важ-
ност за опстанак Планете. Ако игде постоји 
право место да говоримо о заштити жи-
вотне средине и опстанку човечанства то 
је овде на Шумарском факултету. Дугује-
мо велику захвалност, сви ми који смо за-
вршили Шумарски факултет, онима који су 
пре 89 година започели овај пионирски по-
сао, а Србија је у много чему била пионир у 
Европи или бар у овом делу Европе, рекао 

је, поред осталог, градски секретар за заш-
титу животне средине.

Прослава дана факултета је била и повод 
да се уруче признања и новчане награде нај-
бољим дипломираним инжењерима Шумар-
ског факултета у 2009. години на сва четири 
одсека, а најбољим студентима уручени су 
новчани чекови за куповину књига у Скрип-
тарници факултета. Пригодни поклони уру-
чени су и радницима који су у 2009. години 
заокружили свој радни век, као и радници-
ма за 10, 20 и 30 година радног стажа.

У идућој години факултет ће обележи-
ти 90 година образовног, научног и струч-
ног рада и тим поводом одржаће се пр-
ви међународни научни скуп – Шумарски 
конгрес Србије, чији ће слоган бити „Бу-
дућност са шумарима“.

Најбољи дипломирани инжињери Шу-
марског факултета у школској 2008/09. го-
дини, на сва четири студијска програма 
су: Жељко Маљевић – шумарство, Мили-
ца Лазаревић – прерада дрвета, Данка Гр-
бац – пејзажна архитектура и хортикулту-
ра и Снежана Ђорђевић – заштита од еро-
зије и уређење бујица. �

Н. М.
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У  организацији ЈП „Србијашуме“, ЈП 
„Војводинашуме“, Националних 

паркова, Управе за шуме Републике Ср-
бије, Шумарског факултета, и Удружења 
шумарских инжењера и техничара ор-
ганизован је традиционални семинар из 
Планирања газдовања шумама на нацио-
налном нивоу уз учешће гостију из Црне 
Горе. Теме семинара су биле:

� Нови систем планирања газдовања 
шумама са посебним освртом на 
потребу израде садржаја и хармони-
зације стратешких планова;

� Актуелни проблеми при изради по-
себних основа газдовања шумама;

Већ шест година за редом на Гочу се 
одржава јесењи семинар из планирања 
газдовања шумама. Централна тема по-
следње три године, поред осталог, била је 
посвећена потреби унапређивања систе-
ма планирања. У односу на предложени 
основни концепт који подразумева ком-
бинацију и хармонизован систем стра-
тешког и оперативног планирања бавили 
смо се доминантно проблемом промене 
планског модела и унутар тога разрадом 
садржаја будућих стратешких планова. 
У односу на скоро искључиво теоријски 
аспект у ранијим годинама основ за обу-
ку кадрова на семинару 2009. године, по-
ред Закона о шумама (стари је од неко-
га оцењен као застарео, предлог новог је 
негде у фиоци), били су постојећи план-
ски стратешки документи у Србији: Шу-
марска политика (2004), Стратегија раз-
воја шумарства Републике Србије (2007) 
и Студијски основ за израду Национал-
ног шумарског акционог плана (2008).

Поред тога, у мери у којој је то би-
ло могуће, консултован је и Нацрт зако-
на о шумама који је у припреми и то до-
минантно у делу који се односи на плани-
рање газдовања шумама.

С друге стране сам програм семина-
ра је био подељен у два уско повезана де-
ла. Први део је фокусиран на приступ из-
ради стратешких планова који следе у бу-
дућности, претпостављено напред на-
бројаним документима. У другом делу ба-
вили смо се дефинисањем садржаја новог 
стратешког планског документа за шум-
ско подручје – Програма развоја шумар-
ства шумског подручја.

У односу на први део логично се пош-
ло од основних дефиниција: стратегије, 
одрживог управљања, газдовања и слично.

Савремено планирање газдовања 
шумама, у садашњим условима, треба да 
има, по свему, карактер интегралног на 
различитим нивоима.

Потребе друштва у односу на шуме и 
њихово коришћење су вишеструке и на-
мећу полифункционални приступ пла-
нирању газдовања шумама. Ова чиње-
ница указује на то да је досадашње схва-
тање трајности преуско и неодговарајуће 
и да је неопходно да се досадашњи појам 
„производно-приходне“ замени појмом 
„функционалне трајности“, односно гло-

бално прихваћеним појмом одрживог 
газдовања шумама.

Национална стратегија одрживог ко-
ришћења природних ресурса, а тиме и 
шума представља оквир дугорочне поли-
тике за одрживо коришћење природних 
ресурса. Она се орјентише на повећање 
ефикасности коришћења ресурса (и ти-
ме доприноси смањивању интензитета 
коришћења ресурса), као и на смањењу 
утицаја економског искоришћавања-
смањењу утицаја на животну средину.

Природа шуме и просторни распо-
ред шума у Србији намећу равноправно 
(поред функционалног) и територијал-
ни приступ у целом систему организације 
газдовања и управљања овим општим до-
бром. Шумско подручје је еколошка и по 
правилу просторна (географска) целина, 
у оквиру које се врши планирање газдо-
вања шумама и обезбеђује функционална 
трајност (одрживо газдовање). У исто вре-
ме, у еколошком смислу, шумска подручја 
представљају у, великој мери, природну 
хомогену целину која захтева једновреме-
ност при планирању газдовања свим ком-
понентама и потенцијалима у њима.

Претходне констатације истичу шум-
ско подручје као ниво до кога се може 
спуштати стратешко планирање као так-
во. Основ за израду стратешких плано-
ва на нивоу подручја је Национални про-
грам о шумама.

Национални програм о шумама 
представља заједнички, целовит, међу-
секторски, интерактивни процес плани-

рања, спровођења, осматрања и евалу-
ације правилника на националном и/или 
поднационалном нивоу у циљу присту-
пања даљем унапређивању одрживог уп-
рављања шума.

Циљ НШП је да обезбеди очување, 
газдовање и одрживи развој шума да би 
задовољиле локалне, регионалне и гло-
балне потребе и захтеве садашње и бу-
дућих генерација.

НШП је заснован на следећим прин-
ципима: национални суверенитет и др-
жавно руковођење; усклађеност са уста-
вом и законским оквирима сваке земље; 
усклађеност са међународним споразу-
мима и обавезама; партнерство и учешће 
свих заинтересованих страна у процесу 
НШП; холистички и међусекторски при-
лаз развоју и очувању шума; дугорочни и 
кружни процес у планирању, имплемен-
тацији и контроли.

Принципи Националног програма о 
шумама у Европи су: заједничко учешће; 
– целовит међусекторски приступ; инте-
рактивни процес с дугорочним обавеза-
ма; развој капацитета; доследност с међу-
народним залагањима која признају си-
нергију између иницијатива о шумама и 
конвенција; реформа институција и пра-
вилника; екосистемски приступ и поди-
зање нивоа свести.

Важна стратешка опредељења на гло-
балном нивоу су садржана у неколико де-
сетина конвенција, декларација и спо-
разума који су обавезујући при изради 
стратешких планова.

Са семинара на Гочу

Нови систем планирања газд
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Стратешко планирање у шумарству 
има следеће карактеристике: То је начин 
да се конкретизују активности како би се 
повећала социјална, културна, економска 
и еколошка корист од шума; Има јаку ме-
наџерску оријентацију, јер стратегија обух-
вата специфичне циљеве, активности и љу-
де; То је много више од краткорочног опе-
ративног плана, јер стратегија започиње 
тако што се разрађују задаци и циљеви; 
То је више од скупа пројеката, иако један 
пројекат може да буде врста инструмента 
за постизање одређених циљева; Стратеш-
ко планирање често води ка питањима по-
бољшања институционалних капацитета 
(и како их побољшати); То је процес тести-
рања, евалуације и учења из неких актив-
ности које су успеле и неких које нису.

Стратешко планирање се никад заис-
та не завршава, али је пут до постизања 
напретка дуг.

При изради стратешких планова мо-
ра се имати у виду да шуме као природ-
ни ресурси пружају људима пет основ-
них функција: функција извора (произ-
водња биомасе и др.); функција примао-
ца (да апсорбује токове остатака, као што 
су отпад и загађујуће материје); функција 
кружења (глобални циклус кружења ма-
терије, репродукција биомасе); информа-
тивна функција (генетски ресурси, мо-
дел или прототип за техничке системе); 
рекреациона функција (нпр.у слободно 
време, природне лепоте).

Шуме према EC (2002) спадају у ИС-
ЦРПИВЕ биолошке ресурсе. У исто вре-
ме шумско земљиште је акумулирајући 
ресурс.

А процес израде Национална стра-
тегије и стратешких планова састоји се 
од 4 основне фазе: фаза припреме; опера-
тивна фаза; фаза израде и фаза реализа-
ције и праћења.

Стратегија одрживости еколошки 
одрживе привреде у шумарству мора ува-
жавати општа стратешка начела, како су 
их претпоставили Естен и Редер, 2003:

� Стратегија суфицијенције – Захтев 
за (добровољном или присилном) 
скромношћу.

� Стратегија ефикасности – Захтев за 
мини малном потрошњем ресурса и 
минималним загађењем околине.

� Стратегија конзистенције – За-
хтев за еколошки прихватљивим 
својством неизбежних токова мате-
рија и енергије.

Стратешко планирање садржи у се-
би и оријентацију ка менаџменту. Стра-
тегија се мора рашчланити на делове који 
се могу применити, оценити и унапреди-
ти. Суштински елементи у овом су кому-
никација и ресурси за подршку (буџет, 
обука, организација и надзор). Поред то-
га, људи који имају одговорност да ра-
де на испуњавању циљева, морају има-
ти и овлашћења за то. Коначно, мора да 
постоји систем за награђивање и давање 
подстицаја. Све ово је менаџмент.

Други део семинара уско је тематски 
био повезан са првим, а обухватио је ос-
новни садржај будућих стратешких пла-
нова-Програма развоја шумског под-
ручја. Претходила му је анализа садашњег 
стања шума и на крају SWOT анализа, као 
основ за израду стратешког плана на ни-
воу подручја.

Стање шума

Анализирајући садашње стање шума 
у Србији могуће је закључити:

� шумовитост Србије данас износи 
30,6%, а шумовитост средишње Ср-
бије и Војводине је 29,1%. Шумови-
тост је увећана у односу на 1979 годи-
ну за око 4%;

� да је укупна површина шума у Србији 
(без КиМ ) 2 252 400 hа;

� да на државне шуме отпада 53%, а на 
приватне шуме 47% од укупно обрас-
ле површине;

� да шуме високог порекла покривају 
површину од 796 000 hа (34,1%);

� да састојине изданачког порекла по-
кривају 1 456 400 hа (64,7%);

� да плантаже (интезивни засади) по-
кривају 27 132 hа (1,2 %);

� да необрасло земљиште, шикаре и 
шибљаци и лисничке шуме покривају 
382 400 hа.

Из претходног произилази један од 
приоритетних стратешких дугорочних 
зада така на унапређивању затеченог 
ста ња шума, а односи се на превођење 
већег дела површине изданачких шума у 
високе.

Просечна запремина у шумама Ср-
бије износи 161 m3/ha, а просечан текући 
запремински прираст је 4,0 m3/ha и про-
ценат прираста 2,5 %, при чему је у висо-
ким шумама 254m3/ha, у изданачким шу-
мама 124 m3/ha и у вештачки подигну-
тим састојинама (културама) 136 m3/ha. 
Просечна запремина, 1979. године била 
је 115m3/ha. Запремина сувог дрвета у на-
шим шумама је 7,22 m3/ha.

Просек текућег запреминског прира-
ста је на укупном нивоу 4,0m3/ha, у шума-
ма високог порекла 5,5m3/ha, у изданач-
ким шумама 3,1 m3/ha и у вештачки поди-
гнутим састојинама 5,2m3/ha.

У односу на претпостављени опти-
мум од око v=250 m3/ha и iv=5-6 m3/ha 
тренутно се производни потенцијал ко-
ристи са око 65-75 %.

Разлог нижој производности поред 
осталог је и знатно учешће разређених 
састојина у укупном шумском фонду од 
27,0%, а и деградираних шума које су ре-
лативно скромно заступљене са 2,4%, али 
покривају површину од 55 000 ha, што 
је равно површини једног шумског под-
ручја.

Други стратешки приоритетан зада-
так у односу на претходну констатацију 
је везан за потребу попуњавања раз-
ређених шума и реконструкцију дегра-
дираних, те превођење у састојине висо-
ког (довољног) степена обраслости у од-
но су на виталност, самообновљивост, 
вишефинкционалност и др.

У Србији је регистровано (састојин-
ском инвентуром) 78 врста дрвећа, од че-
га се 14 може користити без формалних 
ограничења.

Садржај угљеника у шумама Србије 
износи према прелиминарном прорачуну 
око 120 237 000 тона, а апсорпција на го-
дишњем нивоу је око 5 000 000 CO2 (NFI).

Захтев одрживог управљања практич-
но је утврђен и сагледан у квалитатив-
ном и квантитативном смислу у Прос-
торном плану Србије (1996), кроз циље-
ве уређења и коришћења шума и шум-
ских земљишта, управљања ловним по-
тенцијалима и заштитом природних до-
бара, а они обухватају:

� унапређивање стања шума пре-
вођењем изданачких шума у високе, 
мелиорацијом деградираних шума 
у високопродуктивне састојине, ме-
лиорацијом изданачких шума лошег 
квалитета и реконструкцијом неква-
литетних деградираних високих шу-
ма у квалитетније, подржавање при-
родног обнављања и заштита шума;

� повећање површина под шумом (по-
шумљавањем) у складу са глобал-
ном рејонизацијом и категоризацијом 
простора. У том смислу пошумља-
вање до 2020. године обухватило би 
900 km2;

� задовољавање одгoвaрaјућих екoлo-
шких, екoнoмских и сoцијaлних 
функција

� мeђугeнeрaциjскa и унутаргенера-
цијска равноправност у односу на 
вишенаменско коришћење шума.

У односу на одрживо управљање лов-
ним подручјима основни циљеви су:

� значајно повећање бројности попула-
ције ситне и крупне дивљачи,

� побољшање структуре (полне и ста-
росне) популације крупне дивљачи и 
квалитета трофеја,

� очување ретких и угрожених врста 
ловне дивљачи и остале фауне.

овања шумама
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У односу на заштиту природних доба-
ра, циљеви обухватају заштиту простора 
(места): изузетних и јединствених дело-
ва природе (од значаја за научне, култур-
но – образовне, рекреативне и др. сврхе); 
карактеристичних представника поједи-
них екосистема и изразитих биогеограф-
ских подручја, односно појединих типова 
предела; природних предела, амбијената 
око културно – историјских споменика; 
циљеви заштите биодиверзитета обухва-
тају очување генетског, специјског и еко-
системског биодиверзитета.

Прерада дрвета

Прерадом дрвета и производњом на-
мештаја у Србији тренутно се бави 2.767, 
од чега се у сектору прераде дрвета на-
лази 2.365 предузећа, а производњом на-
мештаја бави се 402 предузећа.

Концепција развоја шумарства

Садржај претходне табеле највећим 
својим делом упућује на проблеме и пи-
тања која је нужно обрађивати и у бу-
дућим плановима на нивоу шумског под-
ручја, нормално примерено просторном 
и проблемском обухвату.

Са друге стране, а с обзиром на ис-
такнуте циљеве, радове и проблеме, нео-
пходно је увођење партиципације у про-
цес планирања.

Партиципација је алат којим се осигу-
рава да планирање изађе у сусрет интере-
сима и постављеним приоритетима свих 
већих група јавности, као и да потврди 
њихову улогу у претварању плана у кон-
кретну акцију.

Кључне интересне групе укључују: 
велики број људи, углавном из руралних 
подручја, који зависе од шуме и шумских 
производа како би обезбедили егзистен-
цију (нпр. огревно дрво, грађевински ма-
теријал, храна, лековито биље итд); при-
ватни бизнис, велики или мали, чији при-
ходи потичу потпуно или делимично из 
коришћења шуме; различите невлади-
не организације – еколошке, научне, об-
разовне, или сличне категорије; админи-
страција и особље у министарствима и 
Агенције чија политика утиче или се од-
носи на шуме.

Тако долазимо до тзв. интегрисаних 
планова газдовања, који подразумије-
вају планирање које узима у обзир исто-
времено све капацитете ресурса и потре-
бе и захтеве свих заинтересованих стра-
на.Можда је ово истовремено најједнос-
тавнији и најсвеобухватнији одговор на 
питање „интеграција чега?“. Интегриса-
ни план проналази своје темеље у НФП 
концепту.

Интегрисани план газдовања је и ок-
вир за разматрање вишеструких функ-
ција шума на одређеном простору (мул-
тифункционалност), које се морају узе-
ти у обзир приликом дефинисања циљева 
и мера газдовања, ако се желе поштовати 
принципи и смернице одрживости у газ-
довању шумама. А сам садржај будућих 

Обим радова на унапређивању шумарства предвиђен НШАП-ом (2008)

Р. бр. Врста рада Јед. мере

1. Пошумљавње 9.000 hа
2. Нега новоподигнутих засада 38.000 hа
3. Подизање заштитних појасева 300 hа
4. Сеча шума 4.700.000 m3

5. Обнова високих шума 16.282 hа
6. Нега всоких шума 87.664 hа
7. Санација угрожених састојина 15.790 hа
8. Индиректна конверзија изданачких састојина 115.300 hа
9. Директна конв. изданач. шума и реконстр. висок. дег. шум 18.220 hа
10 Унапређивање здравственог стања шума
11. Изградња шумских саобраћајница 1.571 km
12 Подршка развоју приватних шумовласника
13 Подршка развоју пословних активности и ТР у шумарству
14 Развој информационог система
15 Подршка обезбеђивању шумарског репродуктивног материјала
16 Мере за очување биодиверзитета шума
17 Заштита и очување шумског тла од ерозије и заш. вода
18 Консолидација шумског поседа
19 Развој образовања
20 Истраживање у шумарству
21 Сарадња, комуникација и промоција

стратешких планова је оквирно сагледан 

у овом обухвату:

Садржај програма развоја шумског 

подручја

1. Законски акти и законске претпостав-

ке (обавезе које из тога произилазе)-

ово се може инкомпорирати и у сама 

поглавља како се које обрађује нпр.4.;

1а. Решења у просторном плану, Шумар-

ска политика и Стратегије;

2. Основне карактеристике шумског 

подручја;

3. Анализа и оцена стања шума (вршиће 

се на нивоу састојинске целине и на-

мене а у односу на досадашње посеб-

но аспект разноврсности);

4. Анализа и оцена стања дивљачи и ри-

барство;

5. Шума и животна средина-реалне 

функције шума у шумском подручју у 

односу на паневропске критеријуме и 

НШАП;

6. Отвореност шума шумским са-

обраћајницама (ово можда може и у 

2.);

7. Анализа и оцена досадашњег газдо-

вања шумама (проблемски аспект);

8. Циљеви газдовања шумама (приори-

тетни и остали-пратећи циљеви);

9. Мере и смернице за остваривање 

циљева;

10. Планови (кроз усклађеност стања-

циљева и мера) оквирно у односу на 

принцип одрживости;

11. Пројекција и прогноза развоја шум-

ског фонда и очекивани ефекти реа-

лизације плана;

12. Економско финансијска анализа;

13. Партиципанти у остваривању плана;

14. СВОТ анализа

15. Шумске тематске карте

На крају званичног програма семина-

ра аналитичари Министарства ПШВ ди-

пл.инж. Новица Милојковић и Милан Ра-

дошевић су се својом презентацијом на 

тему: Ускађивање ООГШ са Планом раз-

воја шумског подручја осврнули на оче-

киване проблеме у односу на потре-

бу промене садржаја, преконпоновања и 

хармонизације будућих планова у оквиру 

система планирања у целини.

Сам семинар због неоспорног значаја 

за праксу планирања газдовања ће се одр-

жати у истом периоду 2010. године.

Уз поздрав свим шумарским прегао-

цима и пријатељима струке

 Милан Медаревић
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У Европу су унете бројне врсте инсека-
та из других крајева света. Те алохто-

не врсте су се врло успешно аклимати-
зовале у новим животним условима, об-
разовале популације високе бројности и 
за неколико наредних година по уноше-
њу рашириле свој нови ареал на већи део 
или цело подручје Европе. Многе од њих 
су се рашириле и на Балканско полуостр-
во, а самим тим и на подручје Србије. На 
жалост, о томе у нашој научној и струч-
ној литератури има мало података. Гото-
во све алохтоне врсте инсеката се сма-
трају „инвазивним“, те се као такве веома 
интензивно проучавају у многим земља-
ма Европе. У новој средини се обично по-
нашају сасвим другачије него у постој-
бини. На пример, знатно су штетније, јер 
развијају бројније популације, а неке су у 
перманентној градацији, вероватно услед 
изостанка природних непријатеља. Са 
друге стране, шумарској струци у већи-
ни случајева није познато да су присутне 
на нашим просторима, а и ако је позна-
то, нема података о њиховој биономији и 
начинима сузбијања. У циљу информи-
сања наше стручне јавности, даје се пре-
глед врста инсеката које потичу из других 
крајева света, а унете су у Србију.

Платанова мрежаста стеница – 
Corytucha ciliata Say. – (Сл. 1)

Врста је пореклом из Северне Аме-
рике, одакле је 1964. године унета у Ита-
лију. На подручју Србије (Београд) забе-
лежена је 1973. године и за неколико на-
редних година населила је цело подручје 
наше земље. Ларве и имага се развијају 

на наличју листова Platanus occidentalis 
L. P.orientalis L. и хибриду P.acerifolia Ait.. 
Хране се биљним соковима из листа, ус-
лед чега на лицу листа зелена боја по-
степено прелази у беличасту, односно 
лишће губи способност асимилације. Та-
кође, на наличју листова јављају се цр-
не тачкице од измета ларава и имага. То-
ком године развија три генерације. Пре-
зимљавају имага испод љуспица одумр-
ле коре платанових стабала. Популације 
платанове мрежасте стенице су на под-
ручју новог ареала (Европа) веома број-
не. Лишће стабала већ крајем јуна посте-
пено функционише са смањеном асими-
лационом способношћу. Сасвим је си-
гурно да услед тога стабла имају умањен 
прираст, смањену физиолошку конди-
цију и нарушену естетску вредност.

Рогати цврчак – Stictocephala 
bisonia Kopp & Yorke – (Сл.2)

Рогати цврчак је пореклом из Север-
не Америке. У Европи је први пут забеле-
жен 1912. године у Мађарској, а касније се 
раширио по осталим земљама вероватно 
садним материјалом воћака, шумских и 
декоративних биљака. На подручју прет-
ходне Југославије је први пут забележен 
1938. године, али се претпоставља да је 
дошао знатно раније. Данас је из постој-
бије (Северне Америке) раширен, осим 
Европе, у Јужној Америци, Африци и 
Азији. Рогати цврчак има једногодишњу 
генерацију. Широка је полифага. Ларве 
се хране соковима разних биљака, посеб-
но приземне флоре. Имага се јављају сре-
дином јула. Масовна су крајем јула и по-

Алохтоне врсте инсеката 
у шумама Србије
Пише: проф. др Љубодраг Михајловић

Сл. 1 – Платанова мрежаста стеница

четком августа када интензивно полажу 
јаја. То чине помоћу снажне тестерасте 
легалице којом праве зарез на кори и под 
кором полажу јаја у леглима. Ларве на 
пролеће напуштају јајна легла и одлазе на 
приземну флору где почињу са развићем. 
Место оштећене коре је идеално за улаз 
разних патогених микроорганизама, који 
касније могу да осуше биљку.

Врста је посебно штетна у шумским и 
воћним расадницима, као и расадници-
ма украсним дрвенастих биљака.

Амерички медоносни цврчак – 
Metcalfa pruinosa (Say) – (Сл. 3)

Такође је пореклом из Северне Аме-
рике, а у Европи је први пут забележен 
1979. године у Италији. У Словенији је ре-
гистрован 1990, у Хрватској 1993. На под-

Сл. 2 – Рогати цврчак

Сл. 3 – Амерички медоносни цврчак
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ручју Србије, у Београду први пут је при-
мећен 2006. године. До сада је раширен 
на шире подручје Београда, као и у поја-
су око границе са Хрватском (Вишњиће-
во, Батровци). Има једногодишњу генера-
цију. Презими у стадијуму јајета. Ларве се 
јављају од маја до јула, а имага од полови-
не јула до почетка октобра. Ларве се хра-
не сисањем биљних сокова на преко 200 
врста биљака (лишћара, четинара, жбуња 
и приземне флоре). Колоније ларава се ла-
ко познају по белим воштаним вунастим 
творевинама којима им је прекривено те-
ло, као и по обилном лучењу медне ро-
се. О штетама од овог цврчка за сада још 
нема података, али ће их вероватно бити 
јер су његове популације веома бројне, а 
постоји опасност да је преносилац биљ-
них вируса са оболелих на здраве биљке.

Хермес вајмутовог бора – 
Eopineus strobi (Hart.) – (Сл. 4)

Врста је одавно унета у Европу из Се-
верне Америке, вероватно са садним ма-
теријалом вајмутовог бора. Данас је одо-
маћена на целом подручју Европе.

Дуглазијин хермес – Gillettella 
coolezi (Gill.) – (Сл. 5)

Врста је између 1930. и 1940. године 
унета у Европу из постојбине – Север-
не Америке и данас је распрострањена 
у свим земљама где расту њени примар-
ни (ситка смрча) и секундарни (дугла-
зија) домаћин. Животни циклус је дводо-
дишњи. На главном домаћину ствара га-
ле, а на споредном долази до превременог 
опадања четина услед исхране ларава.

Дудов штиташ – Pseudaulacaspis 
pentagona Targ.-Toz. – (Сл. 6)

Врста је пореклом из Кине, Кореје и 
Јапана. У Европу је унета крајем XIX ве-
ка и то најпре у Италију, а већ почетком 
прошлог века забележена је у Црној Го-
ри. Данас је раширена у целој Европи. 
Дудов штиташ је широка полифага. Раз-
вија се на многим шумским и декоратив-
ним дрвенастим врстама, као и на мно-
гим воћкама. Лако се познаје напад по 

Сл. 4 – Хермес вајмутовог бора

У постојбини (Северној Амери-
ци) главни домаћин је Picea nigra Ait.
(=maritima Mill.), а споредни вајмутов 
бор (Pinus st robus L.). На новоосвојеном 
ареалу (Европа) нема главног домаћи-
на, те само на споредном (вајмутовац) 
развија непотпун циклус. Напад херме-
са вајмутовог бора се лако познаје по ко-
лонијама, које на деблу и гранама ства-
рају белу памучну скраму. Некада је на-
пад веома јак, те се догађа да цело стабло 
буде прекривено телима хермеса.

Сл. 5 – Дуглазијин хермес: гале на ситка смрчи (а) и прогредиенс генерација 
на четинама дуглазије (б)

а б

 Сл. 6 – Дудов штиташ: колонија мужјака (а) и женки (б)

а б

 На подручју Србије врста је конста-
тована 1997. године на планини Гоч. Кас-
није је забележена свуда где заједно рас-
ту њени домаћини. Штете на ситка смр-
чи су много озбиљније него штете на ду-
глазији. Међутим, и на дуглазији може 
масовно да се јави, посебно на локали-
тетима са високом релативном влажно-
шћу ваздуха, а такви су услови на готово 
свим планинама Балканског полуострва.

бројним телима нимфи мужјака које су 
интензивно беле боје и као слој памука 
прекривају дебло или гране хранитељке. 
Округласти штитићи женки су обично 
изнад колонија мужјака. 

У случају високе бројности дудовог 
штиташа, што се често догађа, нападнуте 
биљке физиолошки слабе, имају умањен 
прираст, а често се и суше. � 

Наставиће се …
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Изградња нових или проширење 
постојећих ски-стаза представља ат-

рактивну делатност у планинским об-
ластима Србије, тако да је у периоду од 
2005. до 2009. године инвестирано близу 
50.000.000 €. Скијашки капацитети Србије 
су веома скромни, с обзиром да је њихов 
развој започет тек 70-тих година XX века, 
али је сасвим извесно да су лимитирани 
и основним природним одликама реље-
фа, пре свега недостатком високо-планин-
ских терена (преко 2000 mnv), као и доми-
нантним климатским условима. Тренутно, 
укупна дужина ски-стаза у Србији износи 
око 94 km, са површином од 470 ha, док је 
дужина свих типова жичара 35 km, са по-
вршином коридора од 150 хектара.

Међутим, поред великог значаја за 
развој туризма, активности на развоју 
скијалишта генеришу читав низ негатив-
них утицаја на животну средину, током 
извођења радова и касније експлоатације 
објеката. Ски-центри у Србији су форми-
рани без јасне представе о потенцијал-
ним ризицима од развоја ерозионих про-
цеса, што је касније довело до штета ве-
ликог обима. Сеча дрвећа, извлачење тру-
паца, обимни ископи, земљани радови 
на стрмим падинама, проузроковали су 
појаву бразда, јаруга, осулина и плитких 
клизишта (слике 1, 5, 7, 9 и 11), нарочито у 
периоду aприл-oктобар. Појава површин-
ског отицаја (услед кратких киша јаког ин-
тензитета, отапања снега или њиховом ко-
инциденцијом) условила је брзо спирање 

плитког земљишног покривача, угрожа-
вање инсталација и локалне путне мреже 
(слика 4). На овај начин ски-стазе постају 
обилан извор ерозионог материјала који 
лако доспева до хидрографске мреже, ни-
жих деоница речног корита, влажних ста-
ништа и акумулација. Ерозиона продук-
ција је готово 14 пута већа на деградира-
ним површинама, које за подлогу имају 
црвене пешчаре и гранит, него на станиш-
тима у природном стању (Стара планина). 
Истовремено, низводне деонице речног 
корита постају изложене учесталој појави 
бујичних поплава, са увећаним садржајем 
наноса, оптерећеног полутантима. Монта-
жа ски-лифтова и пратеће инфраструкту-
ре, бука и загађење воде, угрозили су ста-
ништа свих животињских и биљних врс-
та. Дошло је до грубе фрагментације шум-
ских површина и угрожавања њиховог 
опстанка. Непланско извођење радова уг-
розило је лепоту јединственог планинског 
пејсажа, водећи ка функционалним и ес-
тетским проблемима.

Законска регулатива у домену зашти-
те животне средине није доследно при-
мењивана или је потпуно изостала, чак 
и на подручјима под строгим режимом 
заштите, што је у супротности са основ-
ним циљевима газдовања оваквим под-
ручјима: очување функционалности еко-
система и биодиверзитета (скијалиште 
„Стара планина“ налази се у истоиме-
ном Парку природе, у зонама I и II сте-
пена заштите; скијалиште „Копаоник“ се 

налази у истоименом Националном пар-
ку). Ипак, степен узурпације простора 
није достигао размере као у скијалишти-
ма суседне Бугарске, али је био довољно 
провокативан да постане предмет науч-
ног интересовања и многобројних кри-
тичких чланака у дневној штампи.

Концепт рестаурације 
и заштите од ерозије

У периоду 2007-2009. обављени су 
радови на противерозионој заштити и 
уређењу скијалишта, којима газдује ЈП 
„Скијалишта Србије“. Примењен је конц-
епт рестаурације и противерозионе заш-
тите, на основу техничке документације 
израђене на Шумарском факултету Уни-
верзитета у Београду, на Катедри за бујице 
и ерозију. Примењени концепт има неко-
лико сегмената (технички и биотехнички 
радови, административне мере), а дефи-
нисан је на основу обимних истраживања.

Технички радови се обављају по 
стандардизованим процедурама које су 
карактеристичне за систем противеро-
зионе заштите, што се односи на следеће 
радне позиције:

� уређење локалних водотокова који 
пресецају ски-стазе или теку поред 
(израда армирано-бетонских цевово-
да испод површине стаза; чишћење и 
продубљивање корита ради превен-
ције плављења и меандрирања);

Рестаурацијa еродираних површина 
у ски-центрима Србије

Пише: др Ратко Ристић, ванредни професор
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� израда потпорних конструкција у зо-
ни полазних станица жичара;

� изградња преграда и прагова ради за-
устављања вученог наноса;

� изградња стабилизационо-дренаж-
них конструкција.

Предност се даје конструкцијама од 
габиона (жичане корпе пуњене каме-
ном), на рачун конструкција од бето-
на због веће флексибилности (трпе де-

(изворских) вода (што је представљало 
велики проблем посебно на Старој пла-
нини) обављена је израдом стабилиза-
ционо-дренажних конструкција (СДК-
комбинација габионских корпи и дре-
нажног рова; слика 2). СДК су констру-
исане и први пут примењене у циљу ста-
билизације ски-стазе „Коњарник 1“, на 
Старој планини.

Биотехнички радови имају за циљ 
успостављање и стабилизацију травног 

или рехабилитована, су порозна и спо-
собна да ретенционирају значајан део 
воде од падавина, убрзавају инфилтра-
цију, чиме превентивно делују на појаву 
брзог, површинског отицаја. Постојање 
травног покривача директно утиче на 
интензитет површинског отицаја ства-
рањем „губитака падавина“ кроз проце-
се интерцепције, евапорације, транспи-
рације и инфилтрације. Коришћене су 
комерцијалне травно-легуминозно сме-
ше, јер у Србији не постоји организова-
на производња, нити сакупљање довољ-
них количина семена аутохтоних врста 
(site specifi c species). Успостављене трав-
не површине су додатно заштићене по-
стављањем контурних стабилизатора 
(слика 4).

Административне мере

Целовито сагледавање проблема који 
се јављају у ски-центрима могуће је из-
радом одговарајуће планске документа-
ције, која претходи техничкој докумен-
тацији, а у циљу одрживог коришћења 
простора, заштите од ерозије и евиден-
ције потенцијалних ризика. Неопходни 
плански документи су:

� План за проглашење ерозионих под-
ручја (обавезујући према члану 38 
Закона о водама; Сл. гл. 46/91, 48/91, 
53/93, 54/94, 54/96);

� План одбране од бујичних поплава 
(члан 30, став 2).

Израда поменутих планова даје јасан 
преглед стања површина у оквиру скија-
лишта, прецизно идентификује потен-
цијалне ризике и омогућује превентивно 
деловање. У периоду без снега (мај-окто-
бар) ски-стазе постају простор за разли-
чите, често нежељене активности: кре-
тање возила (џипова; мотоцикала; трак-
тора); испашу (локални сточари изводе 
крда говеда или стада оваца, која се сло-
бодно крећу отвореним простором); не-
контролисане шумарске активности (се-
ча и транспорт дрвета са околних шум-
ских станишта); неконтролисано кре-
тање туриста. Последице су бројне: 
збијање површинског слоја земљишта; 
редукција инфилтрационог капаците-
та земљишта; деградација вегетационог 
покривача; интензивирање површинског 
отицаја; смањење отпорности на еро-
зију. Под овим околностима неопходно 
је применити одређене административ-
не мере, забране и препоруке, на основу 
одрживог капацитета за поједине актив-
ности:

� дефинисати ниво максималног опте-
рећења (туристи, возила, стока);

Слика 2 – Стабилизационо-дренажна конструкција (излив; Стара планина, октобар 2008.)

Слика 3 – Обнављање земљишног и вегетационог покривача (Дивчибаре, мај 2009.)

Слика 4 – Контурни стабилизатори (баријере) за контролу брзог површинског отицаја 
(Дивчибаре, мај 2009.)

формације али задржавају функционал-
ност), ниже јединичне цене (по 1m3 га-
биони су јефтинији 60-80%) и трајности 
(уколико се користи квалитетна жица 
за израду корпи и одговарајући камен, 
трајност је далеко дужа у високо-пла-
нинским условима, у односу на бетонске 
конструкције).

Превенција појаве плитких кли зи-
шта, сакупљање и евакуација подземних 

покривача на ски-стазама и елимина-
цију штетног утицаја површинског оти-
цаја (слика 3). Присуство травне веге-
тације повећава површинску рапавост, 
смањује брзину течења и продукцију 
ерозионог материјала. Деградирана пла-
нинска земљишта су збијена са малом 
количином хумуса и ослабљеним веза-
ма између структурних агрегата. Исто-
времено, земљишта у природном стању 
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� применити BMP’s у експлоатацији 

шумског фонда;

� израдити програм одрживог ко-

ришћења простора, са контролним 

механизмима.

Резултати активности на 

рестаурацији и заштити од ерозије

Почетак и завршетак свих актив-

ности обављен је у периоду мај-окто-

бар 2008. године, у сагласности са основ-

ним принципима за извођење рестаура-

ционих и радова на заштити од ерозије: 

технички радови су били завршени до 

краја лета, биотехнички до средине ок-

тобра. Вегетациони покривач био је ус-

постављен већ 20 дана после сетве, а ме-

ре неге су примењиване до краја лета 

2009. године. Опште стање и изглед ски-

стаза („Коњарник 1“-упореди слике 5 и 

6, 11 и 12; „Црни врх“-упореди слике 7 и 

8; „Чигота“-упореди слике 9 и 10) су зна-

чајно промењени након завршетка свих 

планираних рестаурационих и противе-

розионих радова.

Рестаурациони и противерозио-
ни радови у ски-центрима „Копаоник“, 
„Стара планина“, “Златибор“ и „Дивчи-
баре“ били су прве активности те врсте 
у Србији. Одсуство инвестиција за про-
тиверозионе радове, непосредно по за-
вршетку основних грађевинских радо-
ва, проузроковало је касније трошко-
ве (табела 1). Рестаурациони и противе-
розиони радови су изведени у условима 
потпуне деструкције терена, после завр-
шетка свих грађевинских радова на про-
сецању ски-стаза и путева, као и поста-
вљања стубова ски-лифтова, тако да су 
исказане суме најскупља варијанта. Пре-
вентивно деловање, дакле у фази пре и 
током извођења грађевинских радова, 
произвело би трошкове на нивоу 20-
25%, од сума исказаних у табели 3 (цене 
исказане у еврима формиране су на од-
носу 1€=95 динара).

Рестаурационе и противерозионе 
радове изводила су предузећа која де-
лују, углавном, у области водопривреде 
и шумарства („Ерозија“-Књажевац; „Во-
допривреда Ћуприја А.Д.“; „Мичелини“-
Ваљево“; „Западна Морава“-Краљево), уз 

Табела 1: Преглед трошкова за рестаурационе и противерозионе радове

Ски-центар Ски-стаза
Трошкови за рестаурационе и 

противерозине радове

динара евра

Стара планина „Коњарник 1“ 85.500.000 900.000

Стара планина „Коњарник 2“ 9.500.000 100.000

Стара планина „Сунчана долина“ 28.500.000 300.000

Дивчибаре „Црни врх“ 28.500.000 300.000

Златибор „Чигота“ 14.250.000 150.000

Златибор „Торник“ 19.000.000 200.000

Златибор „Змајевац“ 33.250.000 350.000

укупно: 218.500.000 2.300.000

сталну координацију између пројектан-
та (Шумарски факултет), стручног над-
зора (ЈВП8 „Србијаводе“) и инвестито-
ра (ЈП „Скијалишта Србије“). Поједи-
не радне позиције нису до сада извође-
не на ски-стазама у Србији (СДК; КС; по-
вршинска дренажа; ревегетација), тако 
да је била неопходна едукација извођача, 
кроз прецизирање техника извођења и 
упознавање са могућностима појединих 
материјала.

Ризик од појаве ерозионих про-
цеса и евидентне штете на ски стаза-
ма у Србији довели су до уочавања 
потребе за израдом приручника са 
прецизно дефинисаним BMP’s (Best 
Management Practices – пракса нај-
бољег управљања). BMP’s, поред опш-
тих принципа заштите од ерозије, 
треба да уваже специфичне локал-
не услове који су присутни на поједи-
ним скијалиштима. Рестаурација дег-
радираних локалитета планинског ре-
гиона најефикаснија је уз коришћење 
аутохтоних врста, што се у Србији ре-
тко примењује због чињенице да не 
постоји организована производња, 
нити сакупљање аутохтоног семена 
трава и легуминоза. Забележени су спо-
радични и успешни покушаји употре-
бе травног бусена, који је пресађиван са 
околних локалитета (скијалишта „Мок-
ра Гора“ и „Златибор“).

Обављени рестаурациони и про-
тиверозиони радови на скијалиштима 
„Копаоник“, „Стара планина“, „Злати-
бор“ и „Дивчибаре“ представљају пио-
нирски подухват на регионалном нивоу, 
што је установљено прегледом скија-
лишта у Бугарској („Бањско“, „Пампо-
рово“, „Боровец“), Македонији („Попо-
ва Шапка“, „Кожув“), Црној Гори („Бје-
ласица“, „Жабљак“), Босни и Херцегови-
ни („Јахорина“). �  

Стара планина, ски-стаза „Коњарник 1“, август 2008. Стара планина, ски-стаза „Коњарник 1“, август 2009.
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Земље учеснице „примиле су к знању“ 
једва договорен завршни документ 

који су иза затворених врата саставили 
лидери САД, Кине, Индије, Јужноафрич-
ке Републике и Бразила. „Копенхагенски 
споразум“ је необавезујући и не садр-
жи конкретне бројке за смањење штет-
них гасова, чији би циљ био да се емиси-
је угљендиоксида смање за 50% до 2050-
те године. Сугерише се само да свака 
земља до краја јануара 2010-те, сама од-
реди и саопшти своје националне циље-
ве за смањивање емисија угљендиоксида, 
са намером да се ограничи раст темпера-
туре на планети од 2 степена Целзијуса 
до 2050–те године.

У Споразуму се богате земље пози-
вају да у посебан фонд у наредне три го-
дине прикупе 30 милијарди долара за 
борбу против климатских промена, а за-
тим по 100 милијарди долара годишње 
до 2020-те године.

Учесници Самита су позвани да пре-
говоре наставе у децембру 2010. у Мек-

сико Ситију. Због спорог налажења и од-
лагања решења Конференцију су прати-
ли бројни протести еколошких органи-
зација и грађана не само у Данској, већ и 
широм света.

У Копенхагену је пред крај Самита 
била и делегација Србије коју је предво-
дио председник Борис Тадић. Он је изја-
вио, да ће наша земља преузети свој део 
обавеза око заштите околине у складу са 
тим колико доприносимо глобалном за-
гађењу и да ће то бити спроведено у раз-
умном року.

Јаз између богатих и сиромашних

Сукоби у ставовима између богатих 
и земаља у развоју око заштите околи-
не и климе протежу се од Конферен-
ције у Рио де Жанеиру 1992. године и 
Самита о клими у Кјоту 1997. године, 
до садашњих неспоразума у Копенхаге-
ну, који су по многим оценама допри-
нели неуспеху Конференције и изневе-

реним очекивањима. Највећи загађива-
чи се не одричу економског раста, сиро-
машне земље се осећају преварене и од 
богатих траже више средстава за убла-
жавање климатских промена, које све 
драстичније угрожавају животе људи у 
Африци и Азији. 

Треба подсетити да је Самит у Рију 
био полазна тачка одговора света на 
загревање Планете и да је 150 светских 
лидера тада ставило потпис на споразум 
под називом „Оквирна конвенција УН о 
климатским променама“, с циљем стаби-
лизације гасова стаклене баште на ниво 
који би спречио опасан утицај људских 
активности на климу. Чланом 4 Кон-
венције предвиђена је заједничка, али и 
различита одговорност држава које би 
смањивале емисије угљендиоксида оно-
лико колико то себи могу да допусте у 
том периоду. Тиме је истовремено нагла-
шен јаз између богатих и сиромашних и 
изостао је детаљан план финасијске по-
моћи земљама у развоју. 

Изневерене наде 
после самита у Копенхагену

После двонедељне децембарске Конференције УН о клими у Копенхагену остају изневерене 

наде посебно најугроженијих сиромашних земаља, али и осећај фијаска и стрепњи због 

немогућности преко сто светских лидера да се усагласе око обавезујућих мера за успоравање 

претећих климатских промена
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Други корак начињен је када је на Ко-
ференцији о клими у Кјоту, старој јапан-
ској престоници, 1997. године после теш-
ких преговора донет заједнички доку-
мент „Кјото протокол“ којим се 37 во-
дећих индустријских земаља обавезало 
да до 2012. године смање емисије штет-
них гасова за око 5 одсто у односу на 
ниво из 1990 године. Међутим Спора-
зум  нису прихватили највећи загађива-
чи САД, Кина, Индија, па се тако још ви-
ше продубио јаз између богатих и сиро-
машних.

За време Клинтонове администра-
ције процењено је да Споразум из Кјота 
не би прошао у Сенату, а за време пред-
седника Буша шансе су биле још мање, 
када су се појавила мишљења да је Спо-
разум направљен на сумњивим научним 
доказима о утицају људских активности 
на климу. Под притиском многих држа-
ва Америка је 2007. ипак пристала да ак-
тивније учествује у климатским прего-
ворима, па су зато доласком председни-
ка Обаме у Копенхаген порасле наде да 
ће до договора  доћи и данска престони-
ца је названа „Хопенхаген“. Пошто су се 
велики загађивачи овог пута договори-
ли како ће се тек договарати кроз годи-
ну дана у Мексику, усвајање копенхаген-
ске декларације блокирало је нелолико 
земаља – Боливија, Никарагва, Венецу-
ела, Куба и Судан.

Разлике у оценама

Генерални секретар УН Бан Ки Мун 
ипак сматра да споразум представља но-
ви почетак, а да се сагласност за прихва-
тање новог документа може постићи тек 
када га одобре све 193 учеснице Самита 
у Копенхагену, што није случај. 

Амерички председник Барак Обама 
признао је да су у праву они који су раз-
очарани резултатима договора, али и да 
је и необавезујући документ много бољи 
од изостанка било каквог споразума.

Кинези су, пак, задовољни исходом 
Самита, јер су учесници скупа призна-
ли различитост економских околности 
богатих и земаља у развоју, као и њихо-
ве различите одговорности у борби про-
тив климатских промена. Позитивној 
оцени придружила се и Индонезија упр-
кос жестокој реакцији климатских акти-
виста и хуманитарних организација. Док 
су после САД, други и трећи највећи за-
гађивач планете поздравили резултате, 
Русија је оценила да је Самит неуспешан. 

Посебно су незадовољне афричке 
земље које незнатно доприносе глобал-
ном загађењу, али су најтеже погођене 
климатским променама, цикличним су-
шама и поплавама које уништавају усе-
ве и питку воду доносећи бројне невоље, 
глад и болести њиховом становништву. 
Да би се ублажили проблеми, само овом 
подручју, према процанама стручња-
ка, била би потребна помоћ богатих од 
око 200 милијарди долара годишње. Ка-

ко је рекао један делегат из Камеруна док 
се троши време на преговоре, како да се 
развијени прилагођавају климатским 
променама, дотле клима већ приморава 
сиромашне да се адаптирају на нове ус-
лове. Ту се не ради о дипломатији или 
порезима, богати морају да схвате да су 
у питању живот или смрт милиона људи. 

У складу са стратешким циљем улас-
ка Србије у Европу, наша земља подржа-
ва и ставове Европске уније за ефикас-
нију борбу против климатских промена 
на глобалном нивоу и спремна је да огра-
ничи своје емисије у предстојећем пери-
оду, као и после 2012. године и да више 
користи обновљиве изворе енергије. 

На Конференцији у Копенхагену је 
констатовано, да је у неким техничким 
питањима последњих година направљен 
напредак. То су ограничење крчења шу-
ма и трговина угљендиоксидом, односно 
надокнађивање испуштања угљендиок-
сида у богатим земљама улагањем у зе-
лене технологије за смањивање емисија 
штетних гасова у земљама у развоју. 

Међутим, прави и правичан оба-
везујући споразум још је на „дугачком 
штапу“, јер се сви тешко одричу привред-
ног развоја и неизвесно је ко ће и колико 
милијарди долара моћи да обезбади за по-
моћ сиромашним земљама. Клима нас, то 
сви осећамо опомиње, па зато док не буде 
касно, нову шансу за глобални договор у 
Мексику не би требало пропустити.  �

Билана Поповић Милић
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Шумско газдинство „Ибар“ Ле-
посавић бави се узгојем, негом, 

заштитом и коришћењем шума и шум-
ског земљишта на простору северног 
Косова и Метохије, односно у општи-
нама Лепосавић, Звечан, Косовска 
Митровица и Зубин Поток.

Упркос многобројним политичким, 
безбедоносним, финансијским и дру-
гим проблемима са којима се суочава, 
Шумско газдинство „Ибар“ Лепосавић 
успешно брине о шумама на том прос-
тору, каже дипл. инж. Саша Вукаши-
новић, директор газдинства.

– Поред бриге о шумама у држав-
ном власништву водимо бригу и о шу-
мама у приватној својини, којима смо 
посредством Министарства пољопри-
вреде, шумарства и водопривреде Ре-
публике Србије обезбедили око 40.000 
бесплатних садница четинара. Та-

тролу има на око 33.000 хектара шума 
и шумског земљишта.

Добар део шумског фонда, након 
ратних дешавања на Косову и Мето-
хији 1999. године је остао ван домашаја 
нашег газдинства, јер се ради о преде-
лима где је настањено шиптарско ста-
новништво, и стога је тај део небезбе-
дан за било какав наш рад, а пре све-
га лугара.

На овим теренима, али и на другим 
деловима, где Срби чине већинско ста-
новништво, у послератном периоду, 

ве Косово, обустављен је и промет дрв-
них сортимената, па је и интересовање 
за рад у шуми опало. То је, једне стране, 
допринело смањењу бесправних сеча, а 
друге и смањењу активности локалног 
становништва за рад у шуми.

Тежак период кроз који прола-
зи Шумско газдинство „Ибар“ Лепо-
савић, резултирало је и још чвршћом 
одлучношћу свих запослених да оп-
стану на овим просторима и очувању 
вековних огњишта. Њихов труд и 
очекивања уско су повезана са актив-

ШГ „Ибар“ Лепосавић, ГЈ Столови, Одељење 34 Стара барака где су били смештени секачи 80-их година

Шумско газдинство „Ибар“ Лепосавић

Шуме гарант опстанка и очувања 
вековних огњишта

кође, власницима шума у приватној 

својини газдинство обезбеђује струч-

но-техничку и другу помоћ у газдо-

вању. Међу бројним другим активнос-

тима посебан акценат дајемо зашти-

ти и унапређивању шума, едукацијом 

становништва о значају очувања шу-

ма као обновљивог природног ресур-

са, као и хортикултурним активност-

има на уређењу површина у урбаним 

насељима.

Газдинство „Ибар“ Лепосавић рас-

полаже са 53.000 хектара државних 

шума и шумског земљишта, али због 

безбедоносне ситуације, стварну кон-

било је, а и данас је много бесправних 

сеча, организованих крађа дрвета, па и 

правог пустошења шума.

Знајући значај шума, неопход-

но би било у наредном периоду уло-

жити значајна средства за њихово 

унапређење јер је, слободно се може 

рећи, шума на овом простору гарант 

опстанка становништв, наглашава 

наш саговорник.

Захваљујући доброј сарадњи са УН-

МИК-ом и полицијом на локалном ни-

воу, у последње време знатно је смање-

на бесправна сеча шума и друге злоупо-

требе. Након проглашења лажне држа-

ностима државних органа Републике 

Србије, а и предузећа „Србијашуме“, 

чије је руководство у досадашњем ра-

ду показало недвосмислену подршку 

раду дела предузећа Шумског газдин-

ства „Ибар“ Лепосавић, рекао је Саша 

Вукашиновић.

У шумском газдинству „Ибар“ Ле-

посавић ради и своју егзистенцију 

остварује 114 стално запослених рад-

ника, а такође значајна средства од се-

зонских активности у газдинству има 

и велики број радника из грађанства 

на овом терену. �

Н. Мијук



децембар 2009. године 25Ревија „Шуме“

Шумско газдинство „Северни Кучај“ 
Кучево једно је од ретких у нашем 

предузећу које у две шумске управе Мај-
данпек и Пожаревац за руководиоце има 
жене. Уз уважавање чињеница да шумар-
ски посао није лак, да захтева свакоднев-
ни одлазак и стално присуство на терену, 
али је и чињеница да је женама у шумар-
ству потребно много више труда, снаге и 
доказивања у професионалном смислу. То 
најбоље илуструје податак да од 17 шум-
ских газдинстава на месту директора не-
ма ни једне жене, а од 67 шумских управа 
само су три жене на руководећим мести-
ма (Мајданпек, Пожаревац и Прибој).

Како је бити жена руководилац у ко-
лективу где доминирају мушкарци, са 

рави Мајданпек, а почела је од послова 
ревирног инжењера, референта за гајење 
и заштиту шума…

– Да упишем студије шумарства пре-
судно је утицао породични пријатељ, 
шумарски техничар, који ми је развио 
љубав према шуми, указао на динамич-
ност и сву лепоту шумарског посла. И 
нисам се покајала. Када бих поново тре-
бало да бирам опет бих се опредилала се 
за овај позив.

С обзиром да сам жена руководилац 
на пословима који су одвајкада сматра-
ни искључиво мушким занимањем, за-
довољна сам поштовањем и респектом 
мојих колега. То је сложан тим, где свако 
одговорно ради свој посао, па се и теш-

чији се радни дан не завршава доласком 
са посла. Све те обавезе треба усклади-
ти, послове на време и квалитетно оба-
вити и остварити планске задатке једном 
речју да не трпи ни посао ни породи-
ца. Овим изазовима поред мене успеш-
но одолевају и наше колегинице ревир-
ни инжењери Снежана Суровић и Горда-
на Бјелајац, које су ми велика помоћ.

Посао којим се бавим није нима-
ло лак али је значајан и племенит, јер 
се стварају добра која ће користити бу-
дуће генерацје. Дрво је обновљива, али 
и дефицитарна сировина у свету, а шуме 
као специфични еко системи значајне су 
због вишеструке благотворности у гло-
балним размерама.

Шумска управа Мајданпек газдује 
најшумовитијим подручјем Србије, где 
доминирају високе природне шуме бук-
ве и храста китњака. Просек шумови-
тости је за наше услове невероватних 
70одсто. Површина којом газдује наша 
управа износи 16.822,37 ха, од чега ви-
соких шума има 86%, изданачких 3,6%, 
вештачки подигнутих састојина је 4,1%, 
а остало су шикаре и шибљаци.

Праву драгоценост представља изра-
жено флористичко богатство, о чему го-

Дипл. инж. Јасна Милошевић, шеф Шумске управе Мајданпек Дипл. инж. Мира Вендер, шеф Шумске управе Пожаревац

У сложном тиму 
и тешкоће се лакше преброде

којим проблемима се суочавају, шта је 
утицало да се определе за шумарски по-
зив, причају нам у ово претпразнично 
време дипломирани инжењери шумар-
ства Јасна Милошевић, шеф управе Мај-
данпек и Мира Вендер, шеф управе По-
жаревац.

Поново бих изабрала 
шумарски позив

На челу Шумске управе Мајданпек, 
малог колектива са 28 запослених радни-
ка, већ 16 година је дипл. инж. Јасна Ми-
лошевић. Прва искуства у шумарству 
где укупно ради 19 година, стекла је у уп-

коће лакше преброде. Уважавају ме и 
непосредни руководиоци, али и преду-
зећа која нам раде услуге у шумарству, 
као и купци наших дрвених сортимена-
та. Имам одличну сарадњу са Шумар-
ским факултетом и бројним другим ин-
ституцијама, што је у овом послу изузет-
но важно.

Увек сам се трудила, каже Јасна, да 
свој посао обављам најбоље што могу, 
одговорно и савесно и поред потешкоћа 
које неминовно прате радове у шумар-
ству. Често радно време, због сталног од-
ласка на терен, траје дуже, а ту су и неиз-
бежни послови у канцеларији, састанци, 
договори… а да не говорим о другим 
обавезама које стоје пред нашим женама, 

вори податак о 21 аутохтоној врсти др-
већа која се срећу на овом подручју. На 
подручју управе Мајданпек налази се и 
строги резерват природе „Мустафа“ и 
споменик природе геоморфолошког ка-
рактера „Прераст-Самар“, ту је и веле-
лепна и јединствена Рајкова пећина.

Рецимо и то да се последњих годи-
на постижу значајни резултати у са-
купљању семена храста китњака и букве. 
Одређене количине семена дајемо расад-
нику „Мишљеновац“, а остатком семе-
на вршимо вештачко обнављање сетвом 
семена на површинама које смо санира-
ли после пожара 2007. године, каже Јасна 
Милошевић, шеф управе Мајданпек.
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Прихватити све што је најбоље 
и остати човек

На месту шефа Шумске управе По-
жаревац од децембра 2008. године је ди-
пл. инж. Мира Вендер, која је за 22 го-
дине рада прошла све послове везане за 
шумарску струку: од ревирног инжење-
ра, уређивања шума, организатора рада 
на пословима гајења и коришћења шума, 
самосталног референта за лов и риболов, 
самосталног референта за приватне шу-
ме, па до шефа управе. Дипломирала је 
на Шумарском факултету Свеучилишта 
у Загребу 1986. године.

– За више од две деценије рада мења-
ла сам окружења, упознала многе коле-
ге шумарске струке у земљи и иностран-
ству, спојила многа искуства, учила од 
других, прихватала савете радника, шу-
мара, инжењера и доктора шумарских 
наука. Суштина свега је прихватити оно 
најбоље и остати човек, каже Мира Вен-
дер.

Када сам постављења за шефа ШУ 
Пожаревац за мене није било много не-
познаница што се тиче саме проблема-

тике, јер сам у овој управи од 2001. го-
дине, али сигурно да је било опречних 
мишљења међу мојим колегама да ли као 
жени могу успешно да обављам тај одго-
воран посао. Надам се да сам успела да 
оправдам поверење које ми је указано и 
као стручњак и као руководилац.

Шумска управа Пожаревац газдује 
државним шумама на површини од 
9.371,97 ха и обавља стручно-техничке 
послове на површини од 20.790,00 ха. 
Државним шумама газдује се у оквиру 
четири газдинске јединице. Газдинска 
јединица „Острво“ и већи део ГЈ „Остр-
во-Стиг“ налазе се у сливу реке Дунав и 
Западне Мораве, где су плантаже ЕА то-
поле, које су једна од главних врста по 
заступњености у управи. У састав ове ГЈ 
улази и Ловиште „Храстовача“ на повр-
шини 3.114,00 ха, расадник топола „Ос-
трво“ на површини од 6 ха, семенски 
објекти пољског јасена и багрема.

Газдинска јединица „Вукан Крилаш“ 
и „Горица Рујак“ су обрасле изданачким 
шумама букве и багрема и делом имају 
заштитни каракте (ерозија тла).

Због велике разуђености терена(шест 
политичких општина) улаже се велики 
напор на заштити шума од бесправних 
радњи и заштити од пожара.

Да би оправдали рад 32 запослена 
радника у нашој управи, од укупно пла-
нираних радова на гајењу шума на 459,38 
ха и плана сеча за 2009. годину од 16.066 
м3, сумирајући ових дана протеклу годи-
ну дошли смо до показатеља да смо радо-
ве на гајењу и коришћењу шума изврши-
ли са 100 одсто.

Бити жена шеф шумске управе, ка-
же Мира Вендер, је много напоран и 
одговоран посао који може успешно 
да се обавља само ако имате радно ис-
куство, добре сараднике и наравно оно 
што је најважније подршку породице 
којa je пресудна за успех у било коме 
послу.

И за крај што се тиче успеха на било 
ком послу у шумарству, послужила бих 
се латинском пословицом Res, non verba 
(Дела, не речи). �

Н. Мијук

Канал „Кишвара“ порибљен шаранском млађиУ   складу са годишњим програмом 
унапређења рибарства на делу ри-

барског подручја „Србија-Запад“ за 
2009. годину, ЈП „Србијашуме“ ШГ „Бе-
оград“ је 7. децембра 2009. године извр-
шило порибљавање канала „Кишвара“ 
који је део хидромелиорационог систе-
ма „Панчевачки рит“.

Порибљавање је извршено са 
1000 kg млађи двогодишњег љускавог 
шарана,који је набављан из рибњака 
„Свети Никола“ из Сечња. Реч је о ква-
литетној, здравој рибљој млађи просеч-
не тежине од 400 до 600 грама.

Порибљавање је извршено у условима 
стабилног водостаја, температуре и про-
видности воде. Водопривредно предузеће 
„Сибница“, које одржава хидромелиораци-
они систем Панчевачки рит, за потребе по-
рибљавања је, испустило довољну количи-
ну квалитетне свеже воде, на чему смо им 
посебно захвални.

Локације за порибљавање су одабране 
тако да рибља млађ има довољну количи-

ну потопљене макровегетације и довољ-

ну количину отворене воде, како би се 

што лакше и брже адаптирала на услове 

нове животне средине.

Набавку рибље млађи, контролу ње-

ног здравственог стања, контролу пра-

вилног транспорта и самопорибљавање 

извршено је у координацији и уз надзор 

Драгане Васиљевић, инспекторке Ми-

нистарства животне средине и прос-

торног планирања, што је и записнички 

констатовано.

Након акције порибљавања предузе-

те су све потребне мере заштите, поста-

вљене одговарајуће табле и појачан над-

зор рибочуварске службе.

У циљу ревитализације канала и 

плодишта, погодних за природни мрест, 

ЈП „Србијашуме“, газдинство Београд је 

у 2009 години урадило техничку доку-

ментацију хидротехничког уређења ка-

нала „Ада Мађарлија“.

Након израде тендерске докумен-

тације спроведена је јавна набавка и 

потписан уговор са извођачем Водопри-

вредном предузећу „Сибница“ из Бео-

града.

Планирано је да се ови радови завр-

ше за 20 радних дана. �

Предраг Маринковић, дипл. инж.
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Део Аде Међице пошумљен 
црвеним храстом

Јавно предузеће „Србијашуме“, Шум-
ско газдинство Београд 20. новембра је 
учествовало у акцији пошумљавања на 
делу Аде Међице, која је покренута на 
иницијативу Градског секретаријата за 
заштиту животне средине и Удружења 
љубитеља Аде Међице. Пошумљавало 
се црвеним храстом, а садни материјал, 
укључујући превоз и садњу, обезбедили 
су радници газдинства Београд. Био је то 
поклон нашег газдинства грађанима Бе-
ограда.

Наравно пре садње обављени су сви 
припремни радови, односно чишћење 
терена од павити и самоникле вегета-
ције, тако да су површине које су година-
ма биле запуштене доведене у пристојно 
стање. Активно учешће у садњи узели су 
Горан Триван, градски секретар за заш-
титу животне средине, Саша Рајковић, 
директор и Мирослав Тешић, заменик 
директора Шумског газдинства Београд.

Ово је пример добре сарадње и дого-
вора Шумског газдинства Београд са Се-
кретаријатом за заштиту животне Бео-
града, на добробит грађана и свих љуби-
теља природе.

Ангажовањем радника 
преко Националне службе 
запошљавања припремљено за 
пошумљавање 23ha површине

Кроз Пројекат јавних радова од ин-
тереса за Републику Србију преко Наци-
оналне службе за запошљавање у Шум-
ској управи „Рит“ на припреми терена за 
пошумљавање било је ангажовано, од ав-
густа до краја октобра, 13 НКВ радника.

Укупно је за пошумљавање при-
премљено 23,21 хектар површине, а ана-
лизе говоре да се норма учинка радова 
уклапа у норматив који се користи када 
је у питању овај вид послова. Вредност 
изведених радова износи 1.106.208 ди-
нара. Важно је рећи, каже Соња Зорић, 
самостални референт за гајење шума у 

београдском газдинству, да је до недав-

но припрема терена за пошумљавање у 

управи „Рит“ обављања механизацијом, 

али како се ШГ „Београд“ налази у про-

цесу сертификације шума, који не доз-

вољава употребу булдозера, све је рађено 

ручно. Самим тим је ангажовање радни-

ка путем Националне службе запошља-

вања доста помогло да се наведени радо-
ви заврше на време, односно реализацију 
планираних радова.

Завршетак радова 
у излетничким шумама

и заштићеним природним добрима
Радови у излетничким шумама Бе-

ограда и заштићеним природним до-
брима у односу на Програм за ову годи-
ну у потпуности се испуњавају и приво-
де крају. У излетничким шумама којих Бе-
оград има 11 и у два заштићена природ-
на добра, предела изузетних одлика „Ава-
ла“ и „Космај“, поред редовног одржавања 
које подразумева, грабуљање, кошење, 
чишћење зелених површина од несавес-
них посетилаца, садњу садница, израду 
стаза, отворене су и учионице за едука-

Шумско газдинство „Београд“

Богата и садржајна 
јесења активност

Пошумљавање дела Аде Међице црвеним храстом
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цију деце и омладине и постављени рус-
тик објекти за продају сувенира на Авали. 
У неколико наврата успешно је изведена 
едукација младих на тему чувања и заш-
тите шума, што представља основу и даје 
наду за очување шума у будућности. Сви 
послови обављени су у сарадњи са Упра-
вом града Београда, односно градским се-
кретаријатима за комунално стамбене по-
слове и заштиту животне средине. Овом 
приликом треба истаћи да су надлеж-
ним градским институцијама достављени 
планови радова и програми активности 
за излетничке шуме и заштићена природ-
на добра за 2010. годину, у којима се поред 
основних радова предвиђа значајно про-
ширење активности на едукацији локал-
ног становништва и уређењу зелених по-
вршина у граду, каже дипл. инж. Миро-
слав Тешић, заменик директора Шумског 
газдинства „Београд“.

Трим стаза на Торлаку

На захтев Општине Вождовац у току 
су радови на изградњи трим стазе у шу-
ми Торлак, а обављају их радници газ-
динства „Београд“, које газдује овим под-
ручјем. Радови ће се изводити у неколико 
фаза, а прва која обухвата земљане радо-
ве, ваљање и засипање ризлом је заврше-
на. По речима Мирослава Тешића, радови 

У Шумском газдинству „Расина“ Кру-
шевац обнова, гајење и заштита шу-

ма традиционално имају приоритетан 
задатак. И ове године, уз изражене на-
поре одржали смо континуитет у посло-
вима на пошумљавању, подизању, об-
нови, нези и заштити шума, расаднич-
кој производњи и изради основа газдо-
вања шумама. Иза добрих резултата ра-
синских шумара стоји тимски рад, који 
функционише од рејона и ревира, преко 
шумских управа до стручних служби и 
директора газдинства.

Годишњи план од 3.357 ха просте и 
проширене репродукције шума биће 
остварен. За истаћи је обим радова на 
обнављању шума природним путем 
(подмлађивањем), као и вештачким по-
дизањем култура. Потврда да се у шум-
ском газдинству контролише процес 
обнове су изведени радови на 86 ха оп-
лодних сеча.

Ништа мање, чак и више, због за-
хтева шуме, у газдинству се поклања 
пажња нези шума и култура. И ове годи-
не изведене су све мере неге од момен-
та постанка младе шуме (културе), па до 
почетка њеног природног обнављања на 
површини од 2988 хектара.

Дуги низ година нези младих 
састојина поклања се посебна пажња. 
Ефекти извођења ових радова на тере-
ну су видљиви, јер су омогућили најква-

ће бити окончани на пролеће, израдом за-
вршног слоја и постављањем реквизита.

Озелењене слободне површине 
око резервоара за воду на 
топчидерској звезди

Током октобра и новембра 2009. го-
дине изведени су радови на озелењавању 
слободног простора око резервоара за 
воду на Топчидерској звезди у Београду, 
на основу уговора склопљеног са грађе-
винском фирмом „Monterra doo“. Угово-
рени су радови за садњу дрворедних сад-
ница, високих, средњих и ниских лишћа-
ра, затим листопадног и зимзеленог ши-
бља, као и израда травњака на површи-
ни од 7.700 метара квадратних. Рок за из-
вођење радова је био 35 дана, али је посао 
завршен за само 15 дана. У правом сми-
слу речи била је то трка са временом да 
би се посао урадио по сувом времену и 
пре снега. Следио је и резултат наплаће-
ни радови и похвале инвеститора .

Оплемењен простор 
предшколске установе
 „Наша радост“

На основу уговора склопљеног са ПУ 
„Наша радост“ из Смедерева, ШГ „Бео-

град“ је испоручило и по-
садило 1669 комада сад-
ница: 793 високих чети-
нара; 248 комада листо-
падног дрвећа; 287 ко-
мада листопадног ши-
бља; 196 комада зимзеле-
ног шибља и 145 комада 
покривача тла у седам вр-
тића у Смедереву.

Захваљујући доброј 
координацији посла из-
међу РЈ „Инжењеринг“ и 
ШУ „Смедерево“ посао је 
успешно завршен, каже 
Анђелка Јевтовић.

Ово је уједно била и 
успешна сарадња са На-
ционалном службом за 
запошљавање преко које 
смо ангажовали радни-
ке који су посадили на-
ведене саднице, као и две 
инжењерке пејзажне ар-
хитектуре које су зајед-
но са нашим колегама из 
ШУ „Смедерево“ успеш-
но организовале извође-
не радова на терену. �

Припремила: Н. Мијук
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литетнијим стаблима правилан развој. 

Да бисмо очували постојеће стање шу-

ма и унапредили га, организовано се 

спроводи заштита шума од биљних бо-

лести и штетних инсеката, од пожара, те 

заштита шума од противправног прис-

вајања (бесправне сече). Спроведена је 

устаљена контрола и прикупљање по-

датака о стању биљних болести и ште-

точина на терену. Утврђена популација 

раних храстових дефолијатора, губара и 

поткорњака је јако слабог интензитета, 

тако да није дошло до појаве оштећења 

и обољења шуме.

Шумским пожарима који предста-

вљају сталну опасност, веома озбиљан и 

увек актуелан проблем, поклања се ве-

лика пажња. Број пожара – 2, величина 

5,20 хектара, потврђују да се предузи-

мају све превентивне мере, а самим тим 

спроводе циљеви заштите шума од по-

жара. На време спроведене превентив-

не мере смањиле су њихову појаву а до-

бром организацијом брзо смо их откри-

ли и још брже угасили.

Иако се количина бесправно посече-
ног дрвета из године у годину смањује 
(2008– 371 м3; 2009 – 243 м3), још увек 
се суочавамо са различитим видовима 
противправног коришћења шума. Ове 
године са појачаним контролама шум-
ских рејона – 45 контролa, интензив-
ном контролом промета дрвета и стал-
ним радом свих у ланцу заштите, поја-
чали смо будност и одговорност, што се 
одразило на смањење бесправних сеча.

Традиција, искуство, знање, успех су 
епитети који с правом могу да стоје уз 
нашу расадничку производњу. Радећи 
по принципу „доброг домаћина“, про-
извели смо 3.296.729 садница четина-
ра, лишћара, воћкарица и хортикултур-
них садница. Уз велике напоре реализо-
вали смо 739.716 садница шумског сад-
ног материјала, што је далеко од плани-
раног броја, па намеће обавезу неодлож-
ног решавања проблема пласмана про-
изведеног шумског блага.

Ове године успешно смо завршили 
главну оцену по пројекту „Сертифика-
ција одрживог газдовања шумама“. Оба-

Шумско газдинство „Расина“ Крушевац

Одговорно газдовање 
очувана шума - здрава животна средина

везама у вези са сертификацијом смо 

пришли крајње одговорно, јер у њој ви-

димо бројне предности. У првом реду 

унапређење квалитета газдовања шу-

мама, али и могућност лакше комуника-

ције и сарадње са интересним групама и 

већу могућност пласмана дрвета.

И за крај, иза одговорног рада стоје 

резултати, резултати о којима јавност 

јако мало зна. Шумари знају да ра-

де али о томе недовољно говоре и са-

мим тим мало су присутни у јавно-

сти. Па хајде, да нешто променимо, да 

чешће говоримо шта је шума и шумар-

ство, да аргументованом причом уве-

римо јавност, да ми бринемо о развоју, 

унапређењу и заштити шума и да само 

очувана шума даје чист ваздух и ква-

литетну воду.

Ако бринемо о опште корисним 

функцијама шума – а евидентно је да 

бринемо, то морамо јасно и гласно рећи, 

да они који их користе знају ко је за то 

заслужан. �

Невена Војиновић, дипл. инж.
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Обилне кише које су почетком но-
вембра лиле широм Србије, у поје-

диним подручјима изазвале су велике 
поплаве које су попримиле размере еле-
ментарне непогоде. Поплаве су посеб-
но погодиле подручје Чачка, Ивањице, 
Ужица, Пријепоља…

На подручју Шумског газдинства 
„Голија“ Ивањица, изливањем реке 
Увац, нанета је огромна штета расадни-
ку „Увац“, који се налази у Шумској уп-
рави Сјеница. Страдале су саднице смр-
че, јеле, белог и црног бора, старости од 
једне до три године.

С циљем да се евидентира и утвр-
ди штета у газдинству је формирана ко-
мисија, која је на основу увида на тере-
ну констатовала да је од укупно 683.357 
садница колико је било у расаднику 

„Увац“, поплавом уништено, однето или 
затрпано шљунком и муљем 527.157 
садница смрче, јеле, белог и црног бора.

Поред уништеног садног материја-
ла вода је однела и 10.258 комада кон-
тејнера за производњу садница смрче 
и бора, 500m2 трске намењене за засе-
ну садница и чамове летве у дужини од 
625 просторних метара. Такође, вода је 
угрозила и темеље монтажне шупе, која 
више није за употребу, а под водом је 
било и 70 m2 канцеларијског простора.

Према процени штета на садном ма-
теријалу, коју је Комисија извршила по 
важећем ценовнику ЈП „Србијашуме“, 
износи 4.174.243 динара, а укупна ште-
та у расаднику, укључујући контејнере, 
трску, чамове летве и бродски под изно-
си 6.829.627 динара. �

Изливањем река Поблаћница и Бучевке, 
које се десило 6. новембра у вечерњим 

сатима, директно је уфрожена пилана у 
Саставцима, Шумска управа „Прибој“. Ре-
ка је текла преко круга пилане и поплави-
ла халу, канцеларије, просторију за радни-
ке, магацин и оштрачницу. Висина воде у 
свим просторијама била је 30cm, тако да 
је учињена велика материјална штета на 
свим постројењима.

Комисија која је формирана у газдин-
ству са задатком да утврди штету, одмах 
је изашла на лице места и констатовала 
да су све машине (мотори) и струјни ор-
мари у пилани били под водом, тако да су 
без ремонта и поправке потпуно неупо-
требљиви. Такође, сви уређаји у оштрачни-
ци, укључујући и моторну тестеру апарат 
за варење, ормар са склопкама, на маши-
ни за оштрење тастер, услед додира са во-
дом морају се ремонтовати. Оштећен је и 
целокупни инвентар у канцеларијама пи-

лане, тако да је комисија имала пуне руке 
посла, а предстоји најважнији део, финан-
сијска процена штете.

Поплаве нису мимоишле ни путе-
ве на овом подручју, што је захтевало ре-
конструкцију и поправку, а укупна ште-
та се процењује на близу 4 милиона дина-
ра. У Шумској управи Нова Варош угроже-
ни су путни правци: Батровац-Пустињак, 
Црквине-Данчиловац, Пилана-Дражевић 
и путни правац на локацији Црвене воде. 
Укупна дужина је 5,5 километара, а про-
цењена штета износи 510.000 динара.

     П О П Л А В Е

У Шумској управи Прибој поплава је 
угрозила путне правце Сјеверин-Јаворје, 
све путне правце у Газдинској јединици 
Црни врх-Љесковац, затим у Газдинској 
јединици Лиса стена-Гусиње и путне пра-
вце у ГЈ Кијевача. Укупно је угрожено 14 
км пута, а процена вредности штете изно-
си 1.800.000 динара.

У Шумској управи Пријепоље угро-
жени су путни правци Косатица-Златар, 
Залуг-Гусиње-Шербетовац, укупно око 
12 километара. Штета је процењена на 
1.600.000 динара. �

Шумско газдинство „Пријепоље“

Поплава уништила постројења пилане 
у Саставцима

Шумско газдинство „Голија“ Ивањица

Велике штете у расаднику „Увац“
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Азбуковица је планински крај смештен 
између реке Дрине и ваљевских пла-

нина (Повлена, Јабланика и Медведника), 
царство нетакнуте природе и предела рет-
ке лепоте Центар регије је варошица Љу-
бовија.

Планина Бобија није уцртана на ту-
ристичким мапама Србије, иако је само 
140 километара удаљена од Београда. Шу-
ме су посебан украс и богатство Бобије. 
Преовлађују букове и антропогене чети-
нарске шуме. Поред њих лепоту ове пла-
нине чине и многобројни видиковци и 
кањони река Трешњице, Трибуће и Љубо-
виђе. У кањону реке Трешњице се налази 
једно од последња два легла белоглавог су-
па у Србији , а у самој реци се мрести рет-
ка врста рибе-младица.

Бобија – кров Азбуковице

Име планине – Бобија је у називу газ-
динске јединице „Торничка Бобија“, која је 
део ШУ Мали Зворник којом газдује ШГ 
„Борања“ Лозница. Између два светска ра-
та проценат пошумљености је био 13,9%. 
Овако мали проценат шума је допри-
нео да су велики простори били изложе-
ни разорном дејству ерозије,те су некада-
шња поњопривредна земљишта претворе-
на у скелетне голети, сипаре и камењаре. 
Од 1960. године до 80-тих година, интен-
зивним пошумљавањем наведених скелет-
них голети створени су изваредни антро-
погени еко системи, па је данас степен шу-
мовитости знатно повољнији.

У научним шумарским круговима овај 
локалитет је познат још од 1993. године ка-
да је у септембру месецу одржан први се-

Под покровитељством Министар-
ства пољопривреде, шумарства и во-

допривреде, а у организацији Привредне 
коморе Србије и Београдског сајма од 26-
28. новембра, четврти пут за редом одр-
жан је „Сајам етно хране и пића“. Сајам 
је окупио око три стотине произвођача 
намирница и напитака из целе Србије, 
справљених по посебним рецептура-
ма карактеристичним за крајеве у који-
ма живе.

Ову својеврсну манифестацију, која 
служи афирмацији традиционалних је-
ла, домаћинства и региона који их не-
гују, отворио је Стојан Јефтић, потпред-
седник Привредне коморе Србије, нагла-

сивши да у богатој српској тради-
цији постоји широка понуда хра-
не изван конвенцијалне. То је шан-
са за домаће произвођаче из раз-
личитих крајева земље, који спра-
вљају храну на традиционалан и 
специфичан начин, да свије произ-
воде пласирају на наше, али и страно тр-
жиште.

На овогодишњем сајму који је одржан 
под мотом „Робна марка етно производа“, 
учествовало је и Јавно предузеће „Србија-
шуме“, које је представило широку лепезу 
производа дела предузећа „Заштитна ра-
дионица и заштита на раду“: џемови, слат-
ка, чајеви, мед, суве и мариниране лиси-
чарке и вргањи…

У циљу препознавања садашњих и 
будућих брендова из области хране и 
пића, организовано је и оцењивање про-
извода разврстаних у 11 робних група.

Нашем предузећу додељена је Дипло-
ма за производ пастеризовани – марини-
рани вргањ, коју је у име Србијашума при-
мио Драгољуб Милијић, директор дела 
предузећа „Заштитна радионица и зашти-
та на раду“. �

Сајам етно хране и пића

Афирмација традиционалних вредности у 
производњи хране

минар у оквиру Србијашума на тему: Био-

лошки и економски значај прореде у шум-

ским културама и младим састојинама. Од 

тада па до данашњег времена било је више 

разноврсних идеја да се валоризују изу-

зетне вредности овог подручја. Због пре-

васходно нестабилних економских услова 

није дошло до њихове реализације.

Тренутно је у току израда пројекта 

за изградњу едукативног центра за ко-

ришћење свих облика обновњивих изво-

ра енергије (сунца,ветра,воде,органског 

отпада, етеричних уља, мобилних ћумура-

на). Уколико се стекну сви повољни усло-

ви, реализација би кренула следеће, 2010. 

године. �

Милојко Мићић, дипл.инж.
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На овогодишњем шестом Међуна-
родном сајму заштите животне 

средине, Завод за заштиту природе Ср-
бије под слоганом УМРЕЖИМО СЕ СА 
ПРИРОДОМ представио је проблема-
тику и досадашње резултате у успоста-
вљању еколошке мреже у Србији.

 Уважени стручњаци Завода за заш-
титу природе Србије: Ненад Секулић 
представио је „Развој ЕМЕРАЛД еко-
лошке мреже у Србији“, а др Биљана 
Пањковић, директор Радне јединице За-
вода за заштиту природе у Новом Са-
ду је презентовала „Успостављање еко-
лошке мреже у АП Војводина – Преглед 
стања, анализа и могућности“.

Природа Србије одликује се великом 
разноврсношћу биљног и животињског 
света и представља значајан део европ-

Умрежимо се са природом

рављања заштићеним природним до-
брима, у складу са међународним угово-
рима, чиме се наша земља приближава 
испуњењу захтева Европске уније и про-
граму Натура 2000.

Према Закону о заштити приро-
де (донет у мају ове године) еколшка 
мрежа представља скуп међусобно по-
везаних или просторно блиских заш-
тићених подручја и еколошки значај-
них подручја који омогућавају слобод-
ни проток гена и битно доприноси очу-
вању природне равнотеже и биолошке 
разноврсности. Циљ успостављања еко-
лошке мреже је обезбеђивање и дости-
зање повољних услова за живот угроже-
них биљних и животињских врста, као и 
њихових станишта. Еколшке мреже зна-
чајне су и за развој локалних заједница 
јер подразумевају присутност и делат-
ност човека у складу са заштитом при-
роде односно одрживи развој локалних 
заједница.

НАТУРА 2000 је назив за европску 
еколошку мрежу која обухвата еколош-
ки значајна подручја на територији зе-
маља чланица Европске уније.

ЕМЕРАЛД је европска еколошка 
мрежа за очување дивље флоре и фауне 
и њихових станишта у земљама које ни-
су чланице Европске уније. Ова мрежа 
подручја протеже се широм Европе, од 
Канарских острва до Кавказа и од Турс-
ке до Лапоније. Покренута је 1998. годи-
не од стране Савета за Европу, као део 
рада у оквиру Конвенције о очувању ев-
ропске дивље флоре и фауне и природ-
них станишта (Бернска конвенција). 
Емералд мрежу чине подручја од посеб-
ног интереса на територији свих потпи-
сница Конвенције а функционише упо-
редо са програмом Натура 2000 у Европ-
ској унији.

Пројекат „Емералд мрежа у Србији“ 
започет је 2005. године и досада су реа-
лизоване три фазе. У реализацији проје-
кта учествовали су: Завод за зашти-
ту природе Србије, Биолошки факул-
тет из Београда и Министарство жи-
вотне средине. Идентификовано је 61 
подручје које испуњава критеријуме 
за номинацију за Емералд подручја. На 
сваком подручју налазе се значајна ста-
ништа и популације врста које Бернска 
конвенција дефинише као врсте и ста-
ништа која имају приоритет у заштити 
на европском нивоу.

Од 61 идентификованог поручја, 51 
подручје има већ одређен статус зашти-

ске природне баштине која је све више 
угрожена. На све већу угоженост жи-
вог света и стални тренд смањења броја 
врста, Европа је одговорила одлучном 
решеношћу да се заустави смањење би-
одиверзитета утврђивањем јединствене 
правне легислативе и успостављањем 
еколошке мреже као основе политике 
заштите природе на простору Европс-
ке уније.

У Србији је новодонетим Законом 
о заштити природе дефинисана обаве-
за успостављања еколошке мреже ради 
унапређења заштите и ефикаснијег уп-
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Јапанска агенције за међународну са-
радњу (JICA), заједно са Владом Републи-

ке Србије (Министарством економије и ре-
гионалног развоја, Министарством финан-
сија, Сектор за програмирање и управљање 
фондовима ЕУ и Министарством иностра-
них послова), за земље Југиоисточне Ев-
ропе организовала је тренинг под нази-
вом: Унапређење очувања животне среди-
не за земље Југоисточне Европе. Тренинг је 
одржан од 11. августа до 5. септембра 2009. 

једнокреветне у којима није дозвољено ко-
ришћење електричних апарата и пушење.

Организован је и обилазак Токија, та-
чније највеће зграде у Токију – зграде Вла-
де, Царске палате и храмова. Оно што се пр-
во примећује и пада у очи јесте да на улица-
ма нема канти за смеће, али ни папира. Пу-
шење је дозвољено само на облеженим мес-
тима. Оно што фасцинира јесу линије ме-
троа које су спојене са подземним трговач-
ким центрима и хотелима. На метро се чека 

Тренинг: „Унапређење очувања животне средине 

за земље Југоисточне Европе“

Еко туризам светски тренд

године, а учествовали су: Србија, Босна и 
Херцеговина, Албанија, Македонија и Мол-
давија. Из Србије су били мр Љуба Јосић, 
Национални парк „Фрушка гора“ и Мирја-
на Мијановић – Петковић из Националног 
парка „Тара“. Из Босне и Херцеговине Ната-
ша Пјевић, Национални парк „Козара“; Ал-
банија је послала представника из невла-
дине организације, док су из Молдавије би-
ла 2 представника министарства туризма 
и културе. Македонија није послала свог 
представника, тако да је укупно било шест 
учесника тренинга.

Тренинг је оджан у JICA центрима: у То-
кију и Сапору. Основне информације о Ја-
пану, укључујући економију, културу и тра-
дицију, учесници су добили у JICA центру у 
Токију. Реч је о савремено опремљеном цен-
тру са просторијама за тренинге, интер-
нет собом, библиотеком, рестораном, би-
лијар салом, караоке и кафе клубом, прос-
торијом за пушење, кухињом и просторијом 
за прање и пеглање веша. Собе су класичне 

око 4-5 минута, на исцртаним линијама, а не 
улази се док не изађе и последњи путник, гу-
жви нема и скоро увек може да се нађе ме-
сто за седење. Традиционална култура при-
сутна је на сваком кораку, а посебно љубаз-
ност јапанског народа који је јако наклоњен 
српском народу. Још увек је задржан тради-
ционални начин позивања муштерија преко 
мегафона да нешто купе, а приликом купо-
вине продавац кусур враћа пружајући га са 
обе руке, клањајући се купцу.

Јапан-Токијо, земља – град технике и 
технолошких иновација, високих зграда, 
уских улица и мало зеленила, где се пре-
плиће савремено и традиционално на сва-
ком кораку, утисак је који носимо из земље 
излазећег сунца.

Из Токија одлазимо на острво Хокаи-
до, у град Сапоро, пети по величини у Јапа-
ну, са око 1.800.000 становника, где су 1972. 
године одржане зимске олимпијске игре. 
Град широких улица, са пуно зеленила, где 

те на националном нивоу или је под ре-
визијом заштите. Такође одређена под-
ручја су од посебног значаја на међуна-
родном нивоу: једно подручје има ста-
тус Резервата биосфере (Парк природе 
„Голија“ чији је управљач ЈП „Србијашу-
ме“); 9 подручја је проглашено Рамсар-
ским подручјем; 36 подручја је од међу-
народног значаја за биљке; 34 подручја 
су предложена за значајна подручја за 
птице и 28 подручја предствљају одабра-
на подручја за дневне лептире.

У предстојећем периоду један од глав-
них задатака у формирању потпуније 
еколошке мреже је да се, поред 61 потен-
цијалног Емералд подручја, обухвате и 
остала подручја која су од посебног зна-
чаја на међународном нивоу: 25 подручја 
значајних за биљке, 14 подручја значајних 
за птице и 11 подручја значајних за днев-
не лептире. �

Гордана Јанчић, дипл. инж.
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се традиција и култура Јапана много више 
осећа него у Токију.

 JICA центар у Сапоруо је изузет-
но опремљен боље и модерније него у То-
кију. Ходнике центра красе сувенири број-
них земаља, јер је обичај да свако од учес-
ника тренинга донесе сувенир из своје 
земље. Званично је у Сапору почео трениг, 
а лидер је била Hiroko Ichioka, EdD Sapporo 
International University. Тренинг се састојао 
из тематских предавања о екотуризму, по-
сети националном парку и влажном ста-
ништу, курса јапанког језика, улица култу-
ре, традиционалне церемоније пијења зе-
леног чаја и посете једној основној школи.

Сви учесници су представили земљу, 
односно организацију из које долазе, а по-
том су уследила предаваља на тему „Раз-
вој екотуризма у Јапану“. Почеци развоја 
екотуризам у Јапану датирају од 1996. го-
дине, а на реализацији ове идеје заједнич-
ки су радили министарства образовања, 
заштите животне средине, културе, инфра-
структуре и пољопривреде. Зависно од де-
лова земље развијају се и различити видо-
ви екотуризма, тачније три типа екотури-
зма: у заштићеним природним добрима, у 
природи где има разних атракција и индус-
тријски екотуризам. Министарство зашти-
те животне средине Јапана је увело награ-
де како би се подручја мотивисала да раз-

вијају екотуризм, јер сматрају да је екоту-
ризам тренд у свету.

Исцрпно су нас иинформисали о заш-
тићеним природним добрима, и значају 
улоге интерпретатора приликом вођења 
група.

Посета Националном парку „Куширо“ 
и влажном станишту Киритапу, чије јеста-
новништво покренуло иницијативу да се 
заштити оставила је посебан утисак на све 
учеснике. У Националном парку „Куширо“ 
упознати смо са зонинг системом у јапан-
ским националним парковима, посетили 
визиторски центар и учествовали у екоту-
ри: вожња кајацима и едукативна радиони-
ца за децу школског узраста ,,Испитивање 
квалитета језерске воде“.

У Јапану не постоји посебна институ-
ција која је задужена за управљање наци-
оналним парковима, већ само једна особа 
у Министарству животне средине, заједно 
са локалном самоуправом и локалним ста-
новништвом, ради на развоју и промоцији 
заштићеног подручја.

У информативном центу Киритапу 
упознати смо са едукативним програми-
ма за децу школског узраста, затим да су-
венире и храну производи локално стано-
вништво, да се једном месечно одржавају 
састанци са (stakeholder) заинтересованим 
странама како би подручје што боље раз-

вијали. Улога stakeholder-a је веома важна у 
развоју заштићених подручја. Екотуристи-
ма се нуди доживљај у природи, тако да су 
нам организовали да припремамо храну и 
учествујемо у изради стазе..

У Информативним ценрима заступље-
ни су бројни садржаји од сувенирница, из-
ложбеног дела са активним поставкама, са-
ла за састанке, библиотека, па до просто-
рија за послужење.

У обавези смо били и да напишемо – 
Акциони план: Туристичко планирање и 
промоција организације, свако из средине 
из које долази.

Такође у оквиру тренинга организова-
на нам је и посета основној школи, где су 
нам ученици приказали традиционалне ја-
панске игре, а ми смо им дочарали једну од 
наших игара за децу. Ученици су нам де-
монстрирали целокупан технолошки на-
чин рециклаже уља које се користило у до-
маћинству, а након прераде се прослеђује 
индустрији на даље коришћење.

На завршној церемонији учесницима 
тренинга су додељени сертификати. Наши 
домаћини су се трудили и успели да нам 
боравак буде максимално пријатан и садр-
жајан. �

Мр Љуба Јосић
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Уместо да седи на ловорикама и убира 
плодове свог талента за глуму, Мир-

чета Вујичић (71), дрвосеча у пензији из 
пријепољског села Правошева,старост 
троши у врлетима Златара, радећи свако-
дневне сељачке послове. Вујичић је пен-
зију стекао радећи у Шумском газдинству 
у Пријепољу и једини је међу бившим и 
садашњим радницима Србијашума који 
има завидну филмску каријеру.

Пуних пет година Мирчета је стајао 
пред филмским камерама, публици се 
поклањао на фестивалима у Пули и 

ше Ђорђевиаћа „Крос контри“. Оства-
рио је и низ запажених улога у филмо-
вима „Бициклисти“, „Бомбаши“, „Мирис 
пољског цвећа“, „Низводно од сунца“, 
„Клавир штимер“… У филму „Сутјеска“, 
у име „пролетера“ лично је предао „ра-
порт“ Ричарду Бартону, који је у филму 
глумио Тита.

– Како ни после пет година рада на 
филму нисам имао ни дана радног ста-
жа, одлучим да се вратим у завичај, где 
су ме чекали супруга Љубинка и синови 
и потражим стални посао. Мада сам тада 

Шумари уметници

Дрвосеча са 11 филмских улога
Пуних пет година Мирчета Вујичић је  стајао  пред филмским камерама, публици се 

поклањао на фестивалима у Пули и Нишу, a 1973. године изненада одлучио да све 

прекине, врати се у родно село и у шумама завичаја обара стабла смрче

снимали су „Низводно од сунца“, филм 
о животу људи из златарског краја 
и Мирчети понудили епизодну уло-
гу Међа Бакића, коју је он,захваљујући 
својој отреситости и бистрини одиграо 
без треме и понављања. Након премије-
ре, у Правошеву су почеле да пристижу 
понуде и других режисера и да се ређају 

Мирчета Вујичић са Миленом Дравић, партнерком у филму „Крос контри“ Глумац међу дрвосечама: Мирчета Вујичић

Није се покајао

Мада хонорари нису били за пот-

цењивање, од бављења глумом Мир-

чета није имао превише материјалне 

користи. Скромну имовину коју да-

нас поседује, стекао је у шумама Зла-

тара, спремајући трупце и цепанице 

за продају.

– Нисам се никада покајао због 

своје одлуке да се вратим у село и за-

послим у Шумско газдинство и по-

ред тога што је посао дрвосече изу-

зетно напоран и тежак. Једино је те-

же рударима, јер они хлеб зарађују 

радећи под земљом – каже Вујичић.

Нишу и дружио се са Миленом Дра-
вић, Недом Арнерић, Оливером Мар-
ковић, Љубом Тадићем, Драгомиром 
Бојанићем Гидром и другим великани-
ма филма са простора бивше Југосла-
вије. А онда је 1973. године, након 11 иг-
раних филмова, изненада одлучио да 
све прекине, врати се у родно село и у 
шумама завичаја све до пензије обара 
стабла смрче.

Овај статисти горштак, који је 
уз петролејку одрасато у беспућима 
Златара,прву филмску пројекцију одгле-
дао је тек у двадесетој години живота, ка-
да је отишао на одслужење војног рока. 
Коју годину касније и сам се појавио на 
великом екрану и готово на самом стар-
ту своје кратке филмске каријере до-
био улогу главног јунака у филму Пури-

имао свега 36 година и био пун живота, 
победио је страх који се изненада јавио 
да ћу старост дочекати без пензије. По-
што сам имао свега осам завршених раз-
реда, у „Дунав-филму“ су ми предлага-
ли да о њиховом трошку наставим шко-
ловање и након академије одем у профе-
сионалце. Но како ми се под старе дане 
није ишло у школу,а није ми се свидео ни 
живот боема, одлучио сам да се у локал-
ном Шумском газдинству запослим као 
дрвосеча и светла рефлектора заменим 
звуком моторне тестере – прича Мирче-
та Вујичић.

Пред филмске камере Мирчета 
Вујичић први пут је стао 1968. године и 
то сасвим случајно. У селу Правошева, 
које је тад било још увек без струје, Ста-
ша Борисављевић и Федор Шкубоња 

улоге љубавника, партизана, рањеника, 

милиционера…

– Најтежа, а уједно и надража ми је 

улога паора Ђурице у краткометраж-

ном играном филму „Смрт паора Ђури-

це“ Предрага Голубовића. Пред камере 

сам излазио увек спреман, са наученим 

текстом, хладнокрвно као да идем на 

вашар на Сувом бору. Глумци професи-

оналци трудили су се својски да ми по-

могну. А, ја брате, нисам се глумом ба-

вио да стекнем славу и постанем звез-

да, већ да прехраним породицу и зара-

дим коју пару, јер сам у селу имао свега 

ти хектара посне планинске земље – ка-

же Мирчета. �

Ж. Дулановић
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Старини Миодрагу Цојићу, прекаље-
ном борцу и ратном руководиоцу, 

већ зашлом у десету деценију живота, 
сусрет са Старом планином, минулог ју-
на, био је посебно узбудљив. Његови ста-
ри ратни другови из књажевачког Новог 
корита Божин Јовановић, Бранко Симео-
новић и Тихомир Васић, приближних го-
дина као пријатељ Цојић, желели су ста-
рог партизанског првоборца да подсе-
те на изузетно драматичан догађај који 
се њему овде збио у лето 1942. године, на 
Расоватом камену. Управо у атару њихо-
вог села. И да и себе, одавно ишчезле из 
ових крајева, подсете на време када су и 
сами војевали по шумама и горама у дру-
гим крајевима отаџбине.

Кренули су теретним возилом и 
тракторском приколицом, са још осам 
млађих пријатеља, од граничне карауле 
на Кадибогазу до одредишта, стрмином 
као уза зид, до суседне карауле на Расо-
ватом камену, на коти од 1287 метара. 
Да је пут као пре двадесет година, путо-
вање не би дуго трајало. Али пут се го-
тово потпуно изгубио у набујалом висо-
ком растињу букве, липе, бреста и јасе-
на. Тешко да би се на њему снашли и они 
који су овуда пролазили пре само неко-
лико година. Требало је готово пун час да 
се савлада око шест километара закрче-
ног успона. А шума дивна, предивна. Па 
лепша је ова наша Стара планина од Ко-
паоника. Живели наши шумари!

Али, када иза себе немате наоружа-
ну потеру, какву је пре готово седам де-
ценија имала Цојићева партизанска дру-
жина, све је, ипак, лакше. Шума је и та-
да, оне ратне године, срећом, била бујна 
и зелена. Два дана и три ноћи скривала 
је она Цојића и још 32 његова ратна дру-
га из једне мање јединице Тимочког пар-
тизанског одреда. Свуда уоколо крста-

рили су четници из многољудне Аћимо-
вићеве потере, изнад су били наоружани 
Бугари, нешто испред Немци. Било је та-
да ту и воћа, али ко да се придигне да га 
узбере, ко да оде до извора. Ни дисати се 
није могло.

Али, стигао је млади шумар Гаврило 
Првуловић. Донаео је три хлеба и кофу 
сира одоздо од Новог Корита. Стигао је 
само њему знаном стазом. Послали пар-
тизанима партизански јатаци преко пар-
тизанског курира, спретног шумара Га-
вре. Носио је тада службену униформу и 
није био сумњив.

И тако су Миодраг Цојић и његови 
другови пре 67 година утекли из те опас-
не мишоловке, шумским стазама Старе 
планине. Шумар Гавра провео их је, тајно 
и спретно, од бугарске границе преко Ра-
дичевца, преко пута и пруге у шумовиту 
Тупижницу – и слободу.

У дугом узбудљивом животу Миод-
рага Цојића није било драматичнијег 
догађаја. Његово гласно присећање на 
ту драму, горе испод границе, поред на-
пуштене карауле, оживело је и друге ус-
помене.

Уз скромно вишечасовно окрепљење, 
у ведром летњем дану, на платоу испред 
некада моћног пребивалишта наше војс-
ке, у хладовини горостасног бреста, бе-
седили су сви судионици овог необич-
ног похода. Стари борци и водичи из Ко-
рита Крунослав, Драгослав и Пеђа и љу-
ди из граничне патроле милиције, који су 
им се ту придружили. Сви су се радовали 
сусрету с планином и њеном слободар-
ском традицијом.

И растужили, истовремено.
Због прилично оронуле старе зграде 

карауле, због зараслих стаза детињства. 
И потекла је прича о могућој обнови. Не-
ка растиња, нека шуме, нека расте овај 
парк природе. Али, шта се може учини-
ти са преосталим зградама напуштених 
караула. Било их је укупно 16 у гранич-
ном сектору дугачком 190 километара, 
од Вршке чуке до Миџора. И биле су то 
најлепше и највољеније зграде на овом 
подручју. Сада је граничном полицијом 
запоседнута само она караула на Кади-
богазу. До темеља је срушено десет. Има 
још наде за Кадибогаз, Расовати камен, 
Тимок, Алдинац, Равно Бучје и Крушку. 
Могле би те грађевине да послуже шума-
рима, ловцима, борцима, туристичким 
организацијама, планинарима, извиђа-
чима…

Значајно је за књажевачки крај што 
је, коначно, почела изградња туристич-
ког центра „Бабин зуб“, што има наде 
да Стара планина надмаши и Копаоник. 
Али, зашто се тој обнови не би придода-
ле и преостале карауле. И због туризма, 
и због новог граничног прелаза на Кади-
богазу, чије се отварање очекује ускоро, 
према званичном договору надлежних у 
Србији и Бугарској.

Озваничиће Цојић, Божин, Бран-
ко и Тихомир, стари борци и још ути-
цајни људи, ову своју идеју и разгласити 
је. Знају и преко кога и како. Због слобо-
дарске традиције Старе планине и њене 
лепше будућности. �

Божин Јовановић
Стојан Тодоровић

Старом планином, уз граничну линију

Стазама традиције и наде

Буја ново растиње букве, липе, бреста и јасена, а могле би се обновити 

 и зграде напуштених караула
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Шумарски
енглеско-српски речник

Мр Ана Тонић

Речник стручних термина из области шумарства намењен је стручњаци-
ма и студентима као допуна уз стандардни енглеско-српски речник, по-

што се многи стручни термини не могу наћи у стандардним речницима, или 
се налазе у својим другим значењима.

Због мултидисциплинарног прилаза газдовању шумама, опште ко-
ри сних функција шума, нових иницијатива и директива, као и глобалних 
промена, речник шумарства се проширује и уносе се стално нови термини 
из разних дисциплина. 

S

shrinking – утезање
silt – прах, муљ; алеврит
silver fi r Abies alba – јела
simple drum winch – једнобубањско 
витло, једнодобошно витло
simple sweep – једнострука 
закривљеност
skidding – привлачење, вуча
slab – окрајак
slight taper – једрина, пунодрвност
slope – нагиб, пад, падина
slope of grain – коса жица; закошеност 
жице
Small and Medium Scale Forest Based 
Enterprises – Мала и средња предузећа у  
шумарству
small poplar borer (Saperda populnea L.) 
– мала тополина стрижибуба
snag; branch snag – остатак гране, чапрљ
snaking – таласавост
soft wood – дрво четинара, меко дрво
soil conservation – очување, заштита 
земљишта
soil mechanics – механика тла, геомеха-
ника
solid wood panel – плоча од масивног 
дрвета
sound knot – здрава кврга
spare part – резервни део
specifi c gravity – специфична (запре-
минска) маса
spiral grain – усуканост влакана; усука-
ност жице
split – потпуна распуклина; цепати
splitting resistance – отпорност према 
стварању пукотина
splitting strength – чврстоћа цепања
spring – бочна закривљеност
spring of the crown – почетак гранања 
крошње
spring set – обично разметање
spring wood – рано дрво
squared end – очељен крај
square-edged plank – окрајчена даска
Stabilisation and Association Process, 
SAP – процесс стабилизације и 
придруживања
stack – сложај

stacked volume – запремина сложаја
stacking – слагање у сложај
stake – притка, колац
stand density – обраст састојине
stand quadratic mean diameter – средњи 
пречник састојине по темељници
star shake – звездаста паљивост
stave – дужица, дуга
steamed square-edged sawn timber – па-
рена окрајчена грађа
steering committee – управни одбор
stem – стабло; дебло
stepwise regression – постепена 
регресија
sticker – летвица (подложна)
sticker stain – плавило од летава код 
витлања
stock pile – одлагалиште, депонија
stock rot – трулеж живог стабла
stocked – потпуног обраста
stool – матични пањ
stool shoot – изданак, избојак
stoolbed nursery – матичњак
stop – место на деблу код дебље гране
storage of dry stock – складиште осуше-
ног дрвета
storage rot, storage decay – складишна 
трулеж
straightness of the stem – правост (стаб-
ла)
Stratedgic Environmental Assessment, 
SEA – стратешка процена утицаја
strength – чврстоћа
stress – напрезање
stress section – проба за установљење 
напрезања
stress-free – без напрезања
striped grey stain – пругасто сивљење
stroke of the saw – замах пиле
stump – пањ
stump pulling; stump grubbing – крчење 
пањева
subsoil loosening – дубоко растресање
sucker – бочни изданак; изданак из ко-
рена
sucking insects – инсекти сисачи
summer wood – касно дрво
sun scald; sun blister – упала коре
superheated steam – прегрејана пара
suppressed – застарчен
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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 
зачуђени 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.

Стопе и трагови дивљачи
- сисари -

Измет Стопа

Траг

ПРИМЕРИ СТОПАЛА ПАПКАРА (ПАПАКА)

ПРИМЕРИ СТОПА (ОТИСАКА СТОПАЛА) ПАПКАРА

РАЗЛИКОВАЊЕ СТОПА (ОТИСАКА СТОПАЛА) ЗВЕРИ

(отисци канџи нису видљиви)

срна

срна

рис

лисица пас вук

дивља свиња јелен

дивокоза муфлон јелен дивља свињаВидра

Телесна маса: 
6 до 11 кг

Телесна дужина са репом: 
65 до 90 цм

Време парења: 
Фебруар/јун (3 до 4 легла)

Време коћења: 
Април/јун

Број младунаца: 
2 до 5.

Станиште: 
Незагађене текуће 
и мирне воде.

Понашање: 
Главни извор хране су 
водене животиње: 
рибе, ракови, шкољке и 
водоземци…

Посебности: 
Видра је симбол угрожености 
европских животиња, због чо-
вековог загађивања вода, уз-
немиравања и регулације во-
дотока.

Ф
о

то
: M

. H
ö

n
ig

sf
el

d



децембар 2009. године 39Ревија „Шуме“

Пејзажна културна баштина

Савремени трендови
Пише: проф. др Љиљана Вујковић

Српска парковска баштина је занемарена, најмање истражена 
и често препуштена забораву, тј. запуштености. Међутим, 

последњих година се све о томе више размишља, али и ради 
на обнављању и ревитализацији појединих значајних парков-
ских остварења из прошлих векова. Кад говоримо о наслеђе-
ној пејзажној културној баштини у Србији могу се набројати 
многа вредна остварења прошлих векова (углавном 19 и 20), 
ништа мање вредна од архитектонских и урбанистичких. Зато 
је афирмација историјске пејзажне културне баштине потреб-
на као извор инспирација, као изазов и прилика за савремена 
креативна остварења, квалитетно и битно другачија од досада-
шњих. Богато парковско наслеђе то нам омогућује, само га тре-
ба знати искористити и интерпретирати.

Упркос бројним ограничењима у обнови историјске пејзажне 
културне баштине допушта се и пројектантска слобода, јер се не 
може и не сме кочити креативни допринос нашег времена, наро-
чито, ако нова решења поштују наслеђене вредности и гарантују 
очување историјског идентитета. Све је мање историјских врт-
них и парковских простора, посебно у неизмењеном облику, па 
историјска пејзажна архитектура има све више вредност рарите-
та и све је више на цени. Како су обележја вртне и парковске ар-
хитектуре пролазност и променљивост, посебно због недовољне 
бриге и заштите у врло кратком времену могу се изгубити вред-
на остварења људског рада, креације и културе.

Циљ заштите и обнове пејзажне културне баштине није са-
мо очување пејзажа, већ стварање будућег света и начина жи-
вота у коме ћемо се са више вредности, љубави и поштовања 
односити према природи и свету око себе. Уз своју сложену и 

разнолику улогу, историјски вртови и паркови су увек искази-
вали илузију неког бољег и сретнијег сутрашњег света. Ту илу-
зију не смемо заборавити ни у будућности.

Овде ћемо се сада осврнути на неколико наших парковских 
остварења, која су сврстана у заштићене објекте и представљају 
део наше историје у пејзажној архитектури, али која су се вре-
меном мењала, добијала нове кориснике, а самим тим и нове 
садржаје, а ипак су остала као трајна добра, која морамо и у бу-
дућности чувати и неговати.

Већ више од једног века доминира узвишењем на ушћу Саве 
у Дунав „дивотан парк“, КАЛЕМЕГДАН, чија историја почиње 
од дана када су Турци, априла 1867. године, предали кључеве 
Београдске тврђаве Михајлу Обреновићу, српском кнезу. То је 
наш најзначајнији објекат пејзажне културне баштине. Својим 
изванредним положајем, значајним објектима, споменицима, 
рекреативним просторима и надасве својом историјом, тврђа-
вом, и неким елементима који датирају још из римског периода, 
Калемегдан стално привлачи многобројне посетиоце свих уз-
раста да у њему нађу забаву и оптималне услове за одмор, али 
и многобројне заљубљенике у природу и историју да истражују 
његову прошлост и оплемењују садашњост.

Калемегдански парк, који је изникао на и око Калемегданске 
тврђаве и са њом остварио јединствену целину, посебно атрак-
тивну због свог положаја, сада има и нове садржаје. Чувено шета-
лиште – променада постало је изложбени простор, где сваког ле-
та можемо у неколико поставки да видимо изузетна остварења у 
области фотографије. Туристе ипак највише привлачи поглед са 
тераса на Дунав и Саву и најлепши део – ушће Саве у Дунав.
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Дворска башта – „Пионирски парк“

У најужој репрезентативној зони Београда налази се јед-
но од значајних остварења из области пејзажне архитектуре – 
„ПИОНИРСКИ ПАРК“ некадашња „Дворска башта“.

Овај објекат је значајно остварење пејзажне културне ба-
штине, који је у току свог постојања променио главну намену, 
као и начин коришћења. Окружен је значајним јавним управ-
но-административним објектима: Скупштина Србије, зграда 
Владе Србије (Нови двор) и Скупштине града (Стари двор), 
некадашњим дворовима династија Карађорђевић и Обрено-
вић. Својом културно-историјском вредношћу представља је-
дан од највреднијих објеката историјског језгра града Београ-
да. Настао је преуређивањем некадашње Дворске баште, која је 
у периоду свог дворског статуса била одвојена од града и њего-
вих становника ви соком оградом. Данас је „Пионирски парк“ 
један од најпопуларнијих и најпрометнијих паркова.

Педесетих година двадесетог века почела је велика комунал-
на акција на уређењу зелених простора града, па и на претва-
рању дворске баште у јавни градски парк, да би грађани доби-
ли пријатну рекреативну површину у центру града. Пројекат 
преуређења израдио је архитекта Александар Ђорђевић, према 
чијем пројекту је тада уређиван и први део Ташмајданског пар-
ка. Међутим, од уређења по овом пројекту се одустало, пошто 
није био најбоље прилагођен постојећем стању вредне дендроф-
лоре, па је део баште иза зграда привремено преуређен.

У елаборату Завода за заштиту природе Србије (2005), за 
комплетну заштиту Пионирског парка као заштићеног при-
родног добра, дат је и приказ историјата заштите, који се од-
носи на појединачна стабла, која се налазе на површини парка, 
али и на сам парк у целини, што је у 2008. години и остварено.

Парк у Буковичкој бањи

Још један парк који је у свом развоју мењао начин ко-
ришћења, а тиме и садржаје. У време Милоша Обреновића по-
себно је запажена лековитост извора Буковичких минерал-
них вода, што је условило и интензивнији развој места. Већ у 
седмој деценији 19. века Бања се знатно прочула по својој ле-
ковитости и тада кнез Михајло Обреновић за летњи боравак 
своје породице и себе гради врло импозантан летњиковац 
„Старо здање“.

У парковском делу цела композиција је подређена једин-
ственој изложби скул птура у отвореном простору. У оквиру 
традиционалне међународне манифестације „Мермер и звуци“, 
установљене 1960. године, која обухвата програме више врста 
уметности у току три летња месеца, окупило се од 1966. године 
неколико хиљада стваралаца са свих континената, посебно из 

Пионирски парк, некад и данас

Парк у Буковичкој Бањи
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домена скулптуре. Тај догађај „Бели Венчац“ је прет-
ворио парк Буковичке бање у музеј савремене скул-
птуре под отвореним небом. Дела домаћих и страних 
уметника трајно су власништво Бање, а оплеменила су 
овај простор и дала нов садржај и квалитет парку.

Данас, међутим, у парку има прилично велики 
број скулптура, што донекле умањује вредност ове 
изложбене поставке на отвореном простору. Ову из-
ложбену поставку прати и већи број цветних компо-
зиција, које у одређеном моменту истичу уметничку 
вредност скулптуре, мада је идеална травна површи-
на и фон од чети нарског дрвећа најбоље решење за 
истицање ових уметничких дела, јер су она углавном 
рађена од белог венчачког камена.

Очувано првобитно парковско уређење и ам-
бијент, природне вредности и други садржаји у прос-
тору парка, посебно грађевине и скулптуре, доприне-
ли су да подручје парка Буковичке Бање буде вало-
ризовано као културно и природно добро, са циљем 
заштите наслеђа, а усмерено ка очувању и унапређењу 
физичког и еколошког интегритета парка. Тако је 
парк 1989. године проглашен као културно добро, од-
носно просторно-културно историјску целину, са по-
себном обавезом друштва да се стара о његовој заш-
тити и развоју.

Парк дворца Дунђерског,   хотел „Фантаст“

Још један објекат пејзажне културне баштине у 
Србији завређује да се спомене, јер не само да је про-
менио власништво и намену, већ и начин коришћења, 
а посебно је значајан за потенцијални развој туризма 
који се заснива у великој мери на културној и природ-
ној баштини.

Посед око дворца Дунђерског, код Новог Бечеја, 
данас хотел „Фантаст“, се несметано развијао до краја 
првог светског рата, када је након стварања прве ју-
гословенске државе велики део земљишног поседа у 
Војводини дошао под удар Закона о аграрној рефор-
ми. Тако је и посед Богдана Дунђерског, 1919. године, величине 
1.274 катастарска јутра био више него преполовљен. И поред 
тога, он почиње да гради на имању велелепан дворац и капелу, 
по угледу на по једи не европске велепоседнике. Градња је траја-
ла од 1919. до 1923. године. Дворац представља мешавину раз-
личитих стилова.

После II светског рата дворац и парк су били препуштени 
зубу времена, јер се нису адекватно одржавали. Нестао је стил-
ски – оригиналан намештај, као и уметничке слике, а парк је 
зарастао у коров. Из године у годину дворац се све више уру-
шавао, па је крајем 70-тих година на иницијативу групе енту-
зијаста из „ПИК БЕЧЕЈ“, реновиран и претворен у хотел „Фан-
таст“. Име хотелу је дато по чувеном пастуву тркачу из 1930-тих 
година. Дворац је 1983. године заблистао пуним сјајем, а обно-
вљена је и ергела, с циљем развоја туризма и спорта. Почео је да 
се реконструише и парк, али главна реконструкција је уследила 
тек 2001. године, под стручним надзором пејзажног архитекте 
Љубице Крунић из „ПИК БЕЧЕЈ“.

Посебно се истиче само окружење дворца, што најбоље мо-
же да се уочи са терасе на врху куле, одакле се сагледава цео не-
кадашњи посед Дунђерског – дворац окружен богатим листо-
падним и четинарским засадима, потпуно потсећа на један ле-
по обликован салаш окружен непрегледним војвођанским ора-
ницама. Данас је највећи део у поседу поменуте радне органи-
зације, која се стара и о хотелу.

Културна баштина у пејзажној архитектури представља 
вредан основ за будућу негу и одржавање и бројне могућ-
ности за њено даље и савременије коришћење у сфери ту-

ризма, рекреације, организације изложбених простора, кре-
ирању разних интерактивних садржаја, а у првом реду она 
представља историјско наслеђе објеката који су настали у 
одређеној епохи и културном развоју једне уметничке дис-
циплине – пејзажне архитектуре.

Да би учинили нешто конкретно за заштиту пејзажног кул-
турног наслеђа и обнову историјских паркова потребне су мно-
ге активности, које ћемо овде бар делимично споменути: подсти-
цање научног истраживања; систематски рад на евиденцији, ин-
вентаризацији, валоризацији и категоризацији објеката парковс-
ке архитектуре и на основу тога утврђивање објеката национал-
ног, регионалног и локалног значаја; усавршавање стручног и на-
учног кадра у тој области; историја и обнова парковског наслеђа 
као теме дипломских, мастер и докторских радова; боља коорди-
нација у раду Републичког завода за заштиту природе и приро-
дне баштине и Републичког завода за заштиту споменика култу-
ре на заштити објеката парковске архитектуре; доношење зако-
на о заштити историјских објеката пејзажне архитектуре или до-
пуна постојећих закона, која ће осигурати добру заштиту и ква-
литетну обнову историјских парковских објеката; решавање фи-
нансирања заштите, обнове и одржавања историјских објеката 
пејзажне културне баштине; пропагирање заштите историјских 
паркова и вртова путем изложби, средстава јавног информисања, 
предавања, радионица, стручних и научних публикација, екскур-
зија…; унапређивање сарадње свих професија укључених у заш-
титу и обнову пејзажне културне баштине, повећање одговор-
ности политичких субјеката, јавности, власника или корисника 
објеката парковске архитектуре и других.  �
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Станиште – Паразит на гранама 
много врста дрвећа.

Дрога – Свеж или осушен лист и 
младе гране. Прикупља се током зиме.

Састојци – Херба имеле садржи 
сложену смешу разних супстанци, три-
терпенских једињења, стероида, амина, 
хетерозида, лигнана, флавоноида, алка-
лоида, шећера и слузи. Поред тога садр-
жи и протеине мање молекулске масе 
који су термостабилни (вискотоксини) 
и глукопротеине лектине..

Деловање – Свежа или осушена 
биљка у облику стандардизованих пре-
парата према садржају вискотоксина 
се користи за терапију хипертензије и 
атеросклерозе. Користи се и код неу-

ротахикардије и хипертензивних гла-
вобоља. Деловањем лектина, лигнана и 
полисахаридног комплексам имела има 
ефекат имуностимулатора и цитоста-
тика, тако да се под стручним надзо-
ром користи као допунска терапија не-
ких малигних обољења. Не сме се ко-
ристити код неких хроничних инфек-
ција (туберкулоза).

Употреба – Чај: 1 кашичица осу-
шене и уситњене дроге се прелије са 
150mlхладне воде, остави да одстоји 10-
12 сати и процеди. Дневно се узима до 
две шоље чаја. 

Бела имела је шкодљива ако се ко-
ристи у већим количинама, па се мора 
користити под стручним надзором и у 
наведеним дозама.

Станиште – На влажним ливада-
ма у брдским и планинским пределима, 
поред путева.

Дрога – Ризом са корењем. Вади се 
у јесен само од старијих биљки. Дужим 
стајањем дрога добија непријатан ми-
рис који потиче од изовалеријанске ки-
селине.

Састојци – Ризом и корен одоље-
на садрже око 0,5-1% етарског уља, се-
сквитерпене и фенилпропанска је-
дињења. Поред тога, садржи и 0,5-1,2% 
смеше неиспарљивих једињења – веле-
потријата.

Деловање – Одољен је седатив и 
спазмолитик. За седативно деловање 
одговорни су сесквитерпени и валепо-
тријати који имају и антидепресивно 

дејство. Употребљава се као средство за 
умирење, код наглих промена располо-
жења и несанице. Једноставни препа-
рати као што су чајеви, тинктуре и екс-
трати не садрже валепотријате који се 
налазе у фитопрепаратима припремље-
ним од стандардизованих екстраката 
дроге. Одољен се примењује и код миг-
рене, грчева, цревних колика, дисмено-
реје и др.

Употреба – Чај: 2-3g дроге се пре-
лије кључалом водом, поклопи и после 
15 минута процеди. Може се пити не-
колико пута на дан. Тинктура одољена 
се узима 2-3 пута дневно по 15-20 ка-
пи. На тржишту се налазе и стандар-
дизовани препарати одољена у облику 
таблета и капсула.

  
Бела имелаБела имела

ОдољенОдољен

имела, лепак, храстова имела

мацина трава

Лековито биље Лековито биље 
Аутор: Драган Недељковић

Брошуре о гљивама и лековитом биљу можете наручити на тел: 063/278-941

Сајт: www.seoski-turizam.org.rs
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АПП „СРБИЈАШУМЕ“ АПП „СРБИЈАШУМЕ“ – – КОПАОНИК 2010.КОПАОНИК 2010.

Могућност плаћања свих аранжмана у више месечних рата преко административне забране !

Информације можете добити на телефоне пословнице: 011/244-09-08; 2454-467

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 

ЗИМА 2010.

• КОПАОНИК

• ЈАХОРИНА

• БУГАРСКА

•  АУСТРИЈА

ЛЕТО 2010.

• ХАНИОТИ

• ПЕФКОХОРИ

ПРОЛЕЋНИ АРАНЖМАНИ 2010.

• ПРАГ

• БУДИМПЕШТА

• АТИНА

• РИМ

• ДВОРЦИ ТРАНСИЛВАНИЈЕ

•  И МНОГИ ДРУГИ АРАНЖМАНИ 

СЕ МОГУ НАЋИ У НАШ0Ј 

ТУРИСТИЧКОЈ АГЕНЦИЈИ

ГОЧ 2010.ГОЧ 2010.

Најам 1/4 апартмана за 7 дана

СМЕНЕ ЦЕНЕ

26.12. 2009, 02. 01, 09. 01. 2010. 36.500,00

16. 01, 23. 01. 2010. 20.000,00

30. 01, 06. 02, 13. 02, 20. 02, 27. 02. 2010. 24.000,00

06. 03, 13. 03. 2010. 20.000,00

20. 03, 27. 03, 03. 04. 2010. 15.000,00

10. 04, 17. 04, 24. 04, 01. 05, 08. 05, 15. 05, 22. 05, 29. 05. 2010. 12.000,00

ХОТЕЛ ПУН ПАНСИОН

Хотел ПИРАМИДА 1.800,00

Виле ВЛАСТА и ПЛАНИНКА 1.500,00



Купујте јелке с бусеномКупујте јелке с бусеном


