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Са седнице Колегијума
директора Србијашума
Прва седница Колегијума дирек-

тора Србијашума, у овој години, 
одржана у Београду 21. марта, имала 
је свечани карактер, због обележавања 
значајног еколошког датума – Светског 
дана шума. Седници је председавао 
Игор Брауновић, заменик генералног 
директора ЈП „Србијашуме“, који је на 
почетку рада представио новоименова-
не директоре делова Предузећа: Јовицу 
Стефановића – Заштитна радионица и 
заштита на раду, Зорана Величковића 
– ШГ „Тимочке шуме“ Бољевац, Бра-
нислава Проловића – ШГ „Топлица“ 
Куршумлија и Владана Живадиновића 
– ШГ „Београд“, који ће истовремено 
обављати дужност саветника. Обавес-
тио је чланове Колегијума да ће Душко 
Полић бити именован за специјалног 
саветника генералног директора.

Подсећамо да је Влада Републике Ср-
бије на седници одржаној 11. марта 2010. 
године, на лични захтев разрешила дипл. 
инж. Душка Полића, дужности генерал-
ног директора ЈП „Србијашуме“. 

Обраћајући се члановима Колегијума 
Душко Полић је рекао да је на дужност 
генералног директора Србијашума име-
нован као нестраначка личност, а потом 
се осврнуо на рад Предузећа у 2009. го-
дини, апострофирајући и успехе али и 
потешкоће које су неминовно пратиле 
пословање у претходној години.

– У протеклој 2009. години наше Пре-
дузеће је спровело све мере газдовања 
шумама прописане Законом о шумама 
и правилима шумарске струке, почев 
од израде годишњег програма посло-
вања, благовременог извршења плана 
дознаке, израде извођачких планова... 
Остварени су сви задаци из годишњег 
плана, обављени послови на заштити и 
унапређивању шума уговорени са Ми-
нистарством пољопривреде, шумарства 
и водопривреде, испуњени планови про-
изводње дрвних сортимената, изградње 
шумских путева, неге и заштите шума, 
подизања нових шума, продаје роба и 
производа. Такође, унапређени су по-
слови управљања заштићеним природ-
ним добрима и по први пут, Предузеће 
је успело да од Министарства екологије 
за те намене добије 35 милиона динара. 
Велики помаци остварени су у погледу 
даљег унапређења стања у ловству, а Ср-
бијашуме су постале кључни носилац 

послова управљања риболовним водама 
у Србији. Дошло је до значајног увећања 
прихода од управљања непокретности-
ма, одржана је финансијска дисциплина 
и динамика исплате зарада. Планом за 
ову годину је предвиђено увећање про-
изводње за 6%, јер само на тај начин 
могу да се остваре већи приходи неоп-
ходни за редовно пословање и функци-
онисање Предузећа. Циљ је био и да се 
ангажује што већи број стручно-шумар-
ског и помоћног особља и тиме обезбе-
де услови за оптималније коришћење 
радне снаге. На наш предлог и уз велико 
залагање и ангажовање, успели смо да 
шумарство, а самим тим и Предузеће, 
ослободимо обавезе плаћања тзв. еко-
лошке таксе, што је до сада стварало 
велике проблеме. Такође, нашим зала-
гањем у предлог новог Закона о шумама 
су задржане и одредбе о накнади за опш-
текорисне функције шума и та средства 
треба да буду усмерена, тј. намењена 
шумарству. Бројне сугестије стручња-
ка из Предузећа уграђене су у предлог 
новог Закона о дивљачи и лову који ће 
ускоро бити изгласан. На интервенцију 
Предузећа у Закону о туризму по први 
пут су категорисане ловачке куће и на 
наш предлог извршене измене Правил-
ника о шумском реду, чија је основна 
верзија била веома неповољна по Пре-
дузеће. У прошлој години успели смо да 
добијемо 59 милиона бесповратних под-
стицајних средстава за реконструкцију 
и унапређење стања ловачких кућа као 
туристичких објеката. 

Унапређени су односи и сарадња са 
шумарима из Републике Српске, са 
шумарским предузећима из суседних 
земаља и шире. Успостављени су и ста-
билни односи са Војводинашумама, 
Скијалиштима Србије, Србијаводама и 
Телекомом. Са Србијаводама је угово-
рено да уређивање шума које спадају у 
њихову надлежност ради наше Преду-
зеће, а ускоро треба да буде уговорено 
да и саднице за пошумљавање купују 
од Србијашума. Настављена је и добра 
сарадња са Шумарским факултетом и 
Институтом за шумарство, а односи са 
Заводом за заштиту природе подигнути 
су на до сада највиши ниво. 

Значајно је истаћи да су велике уште-
де у Предузећу остварене доследном 
применом Закона о јавним набавкама и 

одговарајућом организацијом ових по-
слова, пре свега кроз смањење цена ус-
луга у области производње и извођења 
биолошких радова, где леже управо 
највеће резерве за смањење трошкова 
пословања. 

Директор Полић је посебно нагласио 
да је прошле године по основу јавних 
радова било ангажовано 196 радника, 
који су три месеца за потребе Предузећа 
обављали послове у шумарству и на 
заштити природе, а трошкове је сноси-
ла Национална служба за запошљавање 
и по том основу је Предузеће уштедело 
око 20 милиона динара.  И за ову годи-
ну Предузеће конкурише за јавне радо-
ве, где би требало да буде ангажовано 
434 радника, с тим да њихов рад траје 
6 месеци. Важно је рећи да је министар 
животне средине потписао уговор са Ср-
бијашумама о обављању послова у заш-
тићеним природним добрима и по том 
основу у овој години биће оприходовано 
35 милиона динара. 

Рад и пословање Предузећа оптерећују 
и бројне тешкоће које се годинама пров-
лаче, а пре свега се односе на обавезе за 
доприносе за рад преко омладинских 
задруга, високе локалне комуналне так-
се..., а поједина газдинства касне и са 
плаћањем таксе за посечено дрво, или 
са извршењем појединих планова. У шу-
марству никада није било лако радити и 
пословати, али шумари су и у најтежим 
ситуацијама успевали великим трудом 
да преброде тешкоће које су оптерећи-
вале а и данас оптерећују пословање и 
шумарство у целини, рекао је на крају 
Душко Полић, изражавајући захвалност 
колегама на разумевању, подршци и са-
радњи у досадашњем раду.                      

Н.М.
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Резултати пословања у 2009. 
и очекивања за 2010. годину

Пословну 2009. годину Јавно преду-
зеће „Србијашуме“ је завршило са 

позитивним резултатом. Исказана је бру-
то добит у износу од 8.306.836 динара, a 
oстварен укупан приход 5.142.761.822 
динара, што је 0,81% изнад планираног, 
али 99,57% од оствареног у 2008. години. 
Укупан расход износи 5.134.445.006 ди-
нара, што је 1,21% изнад планираног а са 
99,74% од оствареног 2008. године. Про-
изводни планови у просеку су остварени 
са 98%, а производни резултати су при-
ближни оним из 2008. године. 

Од укупно 19 делова предузећа шест је 
исказало губитак у износу од 71.588.000 
динара, а добит осталих делова преду-
зећа износи 79.895.000 динара, тако да је 
генерално на нивоу предузећа остварена 
добит.  

Показатељи остварених 
пословних резултата

Када говоримо о основним показатељи-
ма пословања у оквиру пословне имовине 
доминантно је учешће сталне имовине 
98,12%, док је обртна имовина 1,88%. Не-
кретнине, постројења, опрема и биолош-
ка средства чине 99,47% сталне имовине, 
0,29% су нематеријална улагања, а 0,24% 
дугорочни финансијски пласмани. 

У 2009. години улагања у пословне 
инвестиције остварена су са 49,60% од 
годишњег плана. Највећи део 52,60% уло-
жен је у биолошке инвестиције, 27,91% у 
шумско-камионске путеве, 10,14% у меха-
низацију и опрему и 9,35% у грађевинске 
објекте. Укупан износ инвестиционих 
улагања у 2009. години је износио 485,7 
милиона динара, док је у 2008. износио 
677.5 милиона. Учешће буџета РС у ин-
вестиционим улагањима на заштити и 
унашређивању шума у 2009. години је 
износило 172,2 милиона динара, а 2008. 
210,2 милиона динара. 

Доминантно место у обртној имовини 

заузимају краткорочна потраживања и 
пласмани 49,20%, учешће залиха је 45,18%, 
новца и хартија од вредности 3,94% и 
1,68% je порез на додату вредност и актив-
на временска разграничења. Структура 
извора средстава указује на солвентност 
Предузећа, што илуструје податак о укуп-
ној пословној имовини која је 39,26 пута 
већа од обавеза. 

Коефицијент текуће ликвидности пре-
дузећа (готовина, краткорочна потражи-
вања и пласмани покривају 43,00% крат-
корочних обавеза) износи по завршном 
рачуну за 2009. годину 0,43, а за 2008. 
годину овај коефицијент је износио 0.66, 
што указује на пад ликвидности услед 
утицаја кризе на финансијска кретања. 
Коефицијент опште ликвидности (гото-
вина, краткорочна потраживања, пласма-
ни и залихе покривају 78,00% краткороч-
них обавеза) је 0,78, док је за 2008. годину 
износио 0.89. 

Краткорочне обавезе су за 127,41% веће 
од краткорочних потраживања, пласмана 
и готовине. Краткорочне обавезе у из-
носу од 1.426.631.000 динара су веће за 
24,66% или 282.168.000 динара од укупне 
обртне имовине која износи 1.144.463.000 
динара.

У пословној 2009. години Предузеће је 
исказало бруто добит у пословању у из-
носу од 8.306.836 динара, што је 0,17% 
пословних прихода. Када је о зарадама 
реч обрачунати фонд бруто I зарада за 
2009. годину износи 1.800.898.728 динара, 
што је 97,0% од годишњег плана, а 6,06% 
изнад исплаћених зарада у 2008. години. 
Просечна бруто зарада у Предузећу за 
2009. годину износи 46.607 динара, док је 
у нето износу 32.671 дин, што је значајно 
испод просека примања јавних предузећа 
Републике. У 2008. години просечна нето 
зарада је износила  30.768 динара, што је 
увећање од свега 6%. Посматрајући у од-
носу на вредност евра плате су реално 
смањене за 7,6 процената. 

Просечно остварене цене сортимена-
та су у односу на 2008. увећане за 6,2%. 
Међутим посматрајућу њихову реалну 
вредност, прерачунато у евро, дошло је до 
смањења од 7,6%, односно 2,6 евра. 

У 2010. годину Јавно предузеће „Ср-
бијашуме“ улази са великом неизвесно-
шћу. Економска ситуација је све тежа као 
резултат укупних економских кретања, 
а посебно је тешка ситуација у сектору 
дрвне индустрије уопште. Производња 
резане грађе, намештаја и других произ-
вода од дрвета је у директној зависности 

од кретања у грађевинарству, нарочито 
високоградњи, што је довело и до значај-
них тешкоћа у пословању у сектору шу-
марства. 

Наше Предузеће је 2009. годину завр-
шило са задовољавајућим пословним 
резултатима, посебно када се има на уму 
да су многа шумска газдинства у Европи 
забележила пад производње од 30 и више 
процената. Укупна неповољна кретања на 
тржишту производа од дрвета су довела 
до тога да се веома тешко остварује нап-
лата потраживања од купаца који имају 
значајних проблема са ликвидношћу. 
Италија, наш традиционалан партнер у 
овом сектору је суочена са проблемом да је 
велики број произвођача намештаја при-
времено затворио своје производне пого-
не, што је довело до значајних тешкоћа у 
извозу резане грађе на ово тржиште. 

И поред тешкоћа у пословању динамика 
биолошких  радова се поштује, тако да су 
за извођење свих биолошких радова (по-
шумљавање, заштита шума, узгој и заш-
тита дивљачи, газдовање риболовним под-
ручјима, спровођење мера у заштићеним 
подручјима и др.) одвојена значајна финан-
сијска средства. Међутим, отежана наплата 
потраживања и смањена подршка буџета 
РС, угрожава извршавање планираних ра-
дова на заштити и унапређењу шума, као и 
других не мање важних улагања. 

Јавно предузеће „Србијашуме“ за 18 
година пословања није исказивало гу-
битке, а средства буџета Републике су се 
користила  строго наменски за пошумља-
вање, заштиту шума, изградњу шумских 
саобраћајница и није било преливања 
ових средстава на санирање пословања и 
зараде. 

Програм пословања за 2010. годину 
постављен је на реалним основама, нема 
повећања зарада запослених, евентуал-
но повећање цена производа кретаће се 
у оквиру 6% (+/-2%). Међутим повећања 
цена инпута од почетка 2010. године бе-
лежи значајан раст (нпр. гориво, услуге 
извођача радова и сл.), што ће поред вео-
ма лошег стања на тржишту производа 
од дрвета, додатно утицати на пословање 
предузећа и зараде запослених. На основу 
свих економских и тржишних показатеља 
и трендова, процена је да ће се прозводња, 
продаја, као и реализација неопходних 
биолошких радова остваривати у веома 
тешким условима.                                   

Сектор за развој и међународну сарадњу
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Овогодишњи Светски дан шума 
и први дан пролећа 21. март ЈП 

„Србијашуме“ је обележило на ори-
гиналан начин, организовањем акције 
бесплатне поделе 10.000 двогодишњих 
садница белог бора и смрче Београђа-
нима.

Још од раних јутарњих часова у 
Кнез Михајловој улици, испред др-
вене кућице, рад вредних шумара из 
Косјерића, формирао се рад наших 
суграђана који су стрпљиво чекали да 
би добили своју садницу. Овако вели-
ко интересовање за саднице четинара 
показује да људи све више схватају од 
коликог су значаја шуме за очување 
животне средине и опстанак за сада 
једине планете на којој је живот могућ. 
Акција је организована с циљем да се 
скрене пажња на значај повећања шу-
мовитости земље, а самим тим и по-
већања концентрације кисеоника. Од 
коликог је значаја, ова за шумаре сим-
болична акција говори и податак да су 
се све релевантне републичке и град-
ске институције придружиле акцији 
Србијашума, ресорно министарство, 
директор Управе за шуме, градона-

челник Београда, градски секретар за 
заштиту животне средине, директор 
Института за шумарство, представни-
ци Завода за заштиту природе Србије 
и бројни грађани. 

− Организацијом ове акције желимо 
да утичемо на јачање свести о томе да 
сваки појединац може да допринесе 
очувању животне средине и да уз њи-
хову помоћ остваримо наш циљ, а то је 

Обележен 21. март – Светски дан шума 

Бесплатно подељено 10.000 садница
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повећање шумовитости Србије на оптималних 41,4 одсто, 
рекао је Момчило Којић, председник Управног одбора ЈП 
„Србијашуме“. Изражавајући наду да ће саднице красити 
бројне паркове и дворишта широм града и тиме ојачати 
„плућа“ Београда, Којић је најавио да ће акција бити по-
новљена у новембру, када се буде обележавао Светски дан 
чистог ваздуха.

Видно задовољан бројем грађана који су дошли да под-
рже акцију, Драган Ђилас, градоначелник Београда се 
захвалио ЈП „Србијашуме“ на организацији и нагласио 
да градске институције имају изузетно добру и конструк-
тивну сарадњу са нашим предузећем.

− Бројни суграђани који су данас дошли да добију сад-
нице показали су да постоји велика свест о важности очу-
вања шума. У граду планирамо да заједно са Србијашума-
ма покренемо велику акцију пошумљавања многих делова 
Београда, који су данас потпуне ледине и сигуран сам да 
ћемо постићи добре резултате и да ће наша деца расти како 
уз старе, тако и уз нове шуме, рекао је градоначелник Дра-
ган Ђилас.

Заменик генералног директора Србијашуме Игор Брау-
новић је обавестио да ће наше предузеће као безброј пута 
до сада, једном месечно донирати саднице образовним 
установама, школама, вртићима, које ће красити њихова 
дворишта и тиме најмлађе учити да воле и чувају природу. 

Грађани су се интересовали и коме да се обрате за по-
шумљавање појединих парцела на свом приватном поседу, 
па је директор Управе за шуме Саша Орловић позвао све 
оне који имају одговарајуће земљиште за пошумљавање да 
се јаве надлежним организацијама, ЈП „Србијашуме“, ЈП 
„Војводинашуме“, Покрету горана, Институту за шумар-
ство, како би добили бесплатне саднице.

Овога пута треба похвалити и шумарске стручњаке који су 
стрпљиво давали савете бројним суграђанима како да одабе-
ру погодно место за садњу ових двогодишњих четина.           

Н. М.
За шумаре акција поделе бесплатних садница 
била је симболична, с обзиром да Србијашуме 
свакодневно у оквиру својих редовних задатака 
брину о хектарима и хектарима површина шума, 
обављајући одговорно послове и стављајући заш-
титу, унапређење стања шума, подизање нових, 
пошумљавање...  у приоритете своје активности, 
а све у циљу одржавања трајности и очуваности 
шума, тог драгоценог природног ресурса, за бу-
дуће генерације.
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Један од препознатљивох симбола Београда, Авалски торањ, 
порушен у НАТО бомбардовању, после једанаест година, 21. 

априла, поново је отворен за посетиоце. Свечаности отварања 
присуствовао је највиши државни врх Србије, патријарх 
српски Иринеј, црквени великодостојници, личности из 
јавног и културног живота и неколико хиљада грађана.

Авалски торањ висине 204,5 метара највиша је грађевина 
на Балкану. Изградњи новог престоничког видиковца, који 
се као феникс издигао из пепела да нас поново први дочекује 
и испраћа из Београда, допринело је око милион грађана 
Србије, више од 500 уметника, спортиста, јавних и културних 
личности...

Авала, омиљено излетиште Београђана и најпознатије 
заштићено природно добро града, као предео изузетних 
природних одлика поверена је на управљање и старање ЈП 
„Србијашуме“, које очување вредног фонда флоре и фауне 
којима обилује ова планина ставља у приоритетне задатке. 
Довољно је ако кажемо да је на Авали заступљено око 600 
биљних врста, од којих су неке заштићене као природне 
реткости. Ту је и богатство лековитог биља, а своје уточиште 
су пронашле и бројне птице и животињске врсте. Шуме 
заузимају 70 одсто површине и представљају различитост на 
нивоу врста, биљних заједница и екосистема.

Авалски торањ биће једна од редовних туристичких 
тачака коју ће посећивати сви који дођу у Београд. Наше 
предузеће, кроз спровођење мера очувања овог заштићеног 
природног добра, даће пун допринос и омогућиће проширење 
туристичких могућности Авале као дестинације која може да 
послужи развоју еко-туризма на овом подручју.                       

Припремила: Нада Мијук

Министарство заштите животне 
средине и просторног планирања, 

Завод за заштиту природе Србије и ЈП 
„Србијашуме“, у заштићеном природном 
добру „Авала“, заједно су обележили на-
ционални екодатум 11. април пос-
већен заштити природе у Србији.

Прославу је отворио Ивица Радо-
вић, државни секретар у Министар-
ству животне средине и просторног 
планирања, а присутнима су се об-
ратили и директор Завода за заш-
титу природе Ненад Ставретовић и 
Ранко Шикања, извршни директор 
Сектора за шумарство и заштиту 
животне средине ЈП „Србијашуме“. 
Дан када су пре више од шест деце-
нија проглашена прва заштићена 
природна добра у нашој земљи, обележен 
је пројекцијом филма „150 година зашти-
те Авале“ у продукцији ЈП „Србијашуме“ 
и ТВ Сантос, и презентацијом теме „Ге-
одиверзитет Авале – подршка развоју 
заштите и коришћењу“.

Говорећи о геонаслеђу Авале, др Душан 
Мијовић је истакао да је Авала по својој 
геолошкој грађи, веома интересантан те-
рен, и поред бројних остатака рударских 

активности, има и објекте геонаслеђа које 
би требало уредити. Стављање објеката 
геонаслеђа у функцију развоја заштите, 
односно презентација и популаризација 
богатства очуване природе у оквиру кон-

тролисане и усаглaшене делатности као 
што је екотуризам, један је од путева ка 
унапређењу и заштити природних доба-
ра код нас, и заштити природе у целини.

Подсећамо да су се прве идеје о зашти-
ти природе јавиле пре неколико векова, 
у свету и у Србији, када су донети први 
прописи о заштити биљних и живо-
тињских врста. Зачеци законске заштите 
у Србији датирају из XIV века. Душано-

вим закоником из 1349. године, рударима 
Сасима била је забрањена сеча шума и 
утврђена обавеза садње на местима где је 
шума посечена.

Прва заштита Авале везана је за књаза 
Милоша, који је 1859. године донео 
наредбу да се загради, како би се са-
чувала. 

Прво подручје које је било ста-
вљено под заштиту била је Обадска 
бара (1874. године).

У Србији су проглашена прва 
заштићена природна добра 1948. 
године, на предлог шумара, шум-
ски резервати: Острозуб, Мустафа 
и Фељешана. Први проглашени на-
ционални парк у Србији је Фрушка 
Гора (1960. године). 

Водопад Велика и Мала Рипаљка је 
прва природна реткост од национал-
ног значаја која је заштићена 11. априла 
1949. године и о њој су се старали Срески 
народни одбор у Сокобањи, заједно са 
Шумским газдинством у Алексинцу и 
Управом санаторијума Озрен.

Закон о заштити природе, донет 2009. 
године, утврдио је 11. април за Дан заш-
тите природе у Србији.                              

Авалски торањ поново сија

Обележен Дан заштите природе



Ревија „Шуме”април 2010. године 9

Пролеће је ове 2010. године у Топли-
ци слетело на крилима наде и вере 

у ведрије, благородније и боље дане. 
Вишегодишње, готово вишедецениј-
ско, пропадање куршумлијске при-
вреде чији је стожер ШИК „Копаоник“ 
одбројавао своје последње дане је за-
устављено са чврстом одлуком о ожи-
вљавању напуштених простора и уте-
мељењем приче о значају територије 
између три планинска дива – Радана, 
Јастрепца и Копаоника.

Двадесетак протеклих година и не 
би били значајни помена да не морају 
да живе као синоними уништавања, 
неодговорности, незнања, злоупотре-
бе, једном речју синоними потпуне де-
струкције.

Са „Копаоником“ је лагано умира-
ла и општина Куршумлија, а са њом и 
читава Топлица. Лоциран и димензи-
онисан у складу са могућностима које 
нуде шуме Топличког подручја својим 
нестајањем отворио је огромну праз-
нину пласману сировине упутивши је 
на друга, знатно удаљенија, подручја 
где су транспортни трошкови пре-
лазили границу рентабилности. Као 
последица свега настаје смањен обим 
коришћења дрвета као најзначајнијег 
обновљивог ресурса у Топлици.

Почетком године доста простора у 
српским медијима, што штампаним, 
што електронским,  заузимале су ве-
сти из Куршумлије. А и било је де-

шавања: блокада магистралног пута 
Ниш – Приштина код Куршумлије од 
стране очајних и протераних радника 
неуспешно приватизованих куршум-
лијских предузећа, преговори њихових 
представника са надлежним министар-
ствима о начинима помоћи уништеној 
куршумлијској привреди, до резул-
тујуће посете представника Владе Ре-
публике Србије обновљеној произ-
водњи у бившем ШИК „Копаоник“-у, а 
садашњем „СИМПО-ШИК“ предузећу. 
Коначно је стигло пролеће у Топлицу! 
На срећу радника „СИМПО -ШИК“, а 
и на срећу свих грађана Топлице стигла 
је дуго очекивана подршка одговорних 
државних органа и точак историје „Ко-
паоника“ поново креће напред. 

Проверени гигант и лидер из об-
ласти прераде дрвета „СИМПО“ из 
Врања добија задатак и преузима одго-
ворност избавитеља, а Јавно предузеће 
„Србијашуме“ са својом подручном је-
диницом ШГ „Топлица“ – Куршумлија, 
и поред свих потешкоћа даје значајну 
почетну енергију за оживљавање поср-
нулог дива.

У некадашњем гиганту дрвне индус-
трије, обновљена је производња у пар 
погона (пилана, масив, шперана..) и за-
послено је, за почетак, око 300 радника. 
У плану је да државним средствима ове 
године буде обновљена и производња 
лесонита – по речима надлежних, у пи-
тању је потпуно нова фабрика са нај-

новијом технологијом која поштује све 
стандарде заштите животне околине. 
Обнављање производње лесонита не 
само да је значајна због економске оп-
равданости, већ и наравно, због нових 
– старих радних места преко потреб-
них Куршумлији.

Одакле сировина за покретање проз-
водње у „СИМПО-ШИК“-у? Наравно, 
из топличких шума којим газдује ШГ 
„Топлица“ – Куршумлија. До почетка 
деведесетих година прошлог века „Шу-
марство“ и „ШИК“, као и свуда у Ср-
бији, су били део једне фирме. Наравно 
да се сарадња са ШИК-ом није преки-
нула формирањем ЈП „Србијашуме“. 
Добила је само други облик, на економ-
ским основама. 

Правовремено и перманентно снаб-
девање сировином у најтежим вре-
менским и економским условима је 
послужило као пример могућег допри-
носа у превазилажењу кризе „СИМ-
ПО-ШИК“-а, и као потврда наставка 
сарадње „шумарства“ и „прераде дрве-
та“. Ако се овај ланац настави и успеси 
радника ШГ “Топлица” - Куршумлија  
адекватно вреднују, врата комплетног 
преображаја „СИМПО-ШИК“-а, а и 
целе Топлице, биће широм отворена.  

Бранислав Проловић, дипл.инж.
Бранко Мартиновић, дипл.инж.

Топлица се буди
У некадашњем гиганту дрвне индустрије 
ШИК „Копаоник“, данас предузећу 
„СИМПО-ШИК“ обновљена је производња у 
пар погона (пилана, масив, шперана..) и за 
почетак запослено око 300 радника. Значајну 
почетну енергију за оживљавање посрнулог 
дива даје газдинство „Топлица“ Куршумлија
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Сертификација шума - тренд развоја

Преглед броја суспендованих сертификата, како за 
газдовање шумом (FM/COC), тако и за ланац надзора 
(COC), показује да није једино значајно обезбедити услове 
за добијање сертификата одрживог газдовања шумама, него 
и трајно одржати усаглашеност рада предузећа са захтевима 
стандарда. У Србији, тренутно су важећа три FM/COC 

сертификата. Први сертификат додељен је ЈП „Србијашуме“ 
ШГ „Борања“ Лозница, затим ЈП „Војводинашуме“ (цело 
подручје 4 Шумска газдинства) и ЈП „Србијашуме“ 
Шумска газдинства „Београд“ Београд, „Расина“ Крушевац, 
„Столови“ Краљево, „Јужни Кучај“ Деспотовац и „Ужице“ 
Ужице.

Активности везане за одржавање постојећих сертификата у Предузећу, добра су основа за наставак процеса сертификације 
и сертификовање Јавног предузећа „Србијашуме” у целости.                                            

Зоран Тинтор, дипл.инж.

Следeћа табела даје нам преглед важећих и суспендованих сертификата за подручје бивше СФР Југославије и земаља у 
окружењу.

Преглед

FM/COC 
(управљање шумом и ланац надзора)  

површина
(ха) број серт. број

земаља 

Укупно 15.01.2010. 120.016.764 987 81

Укупно 15.03.2010. 128.474.116 1.001 80

Однос (%) март/јан. 107 101 99

COC 
(ланац надзора)  

број серт.

15.766 100

16.415 100

104 100

број
земаља 

Регион

FM/COC 
(управљање шумом и ланац надзора)  

по 
површини

по броју 
сертификата

по броју
земаља 

Европа

учешће у %

44

39

8

1

3

5

100

44

20

21

2

8

5

100

39

4

23

5

14

15

100

47

28

3

2

19

1

100

38

4

19

3

22

14

100

Северна Америка

Латинска Америка и Кариби

Океанија

Азија

Африка

COC 
(ланац надзора)  

по броју 
сертификата

по броју
земаља 

Укупно 15.03.2010.

Преглед земаља 
у окружењу и земаља 
бивше Југославије  

FM/COC 
(управљање шумом и ланац надзора)  

по површина
(ха)

број валидних 
сертификата

број суспендованих
сертификата

Словенија 307.341

2.018.987

808.307

251.906

914.676

303.285

371.659

3

1

1

4

3

12

3

2

 

 

 

 

54

119

12

31

30

6

16

 

2

2

2

2

 

1

Хрватска

Босна и Херцеговина

Мађарска

Румунија

Бугарска

COC 
(ланац надзора)  

број валидних 
сертификата

број суспендованих
сертификата

Србија

4.976.161 27 2 268 8Укупно 14.04.2010.

Тренд сертификовања површина под 
шумом, као и сертификовања ланца на-
здора, значајно расте. У посматраном пе-
риоду, јануар – март 2010. године, шумске 
површине сертификоване FSC сертифи-
кационом шемом доживљавају значајан 
раст od 7%. Дрвна индустрија, као сле-
дећа карика у ланцу сертификације, та-
кође остварује раст по броју сертификата 
од 4%.

Преглед по регионима - глобално, 
показује да Европа и Северна Аме-
рика заједно имају 83% сертифи-
коване површине са 64% FM/COC 
сертификата. Интересантно је да 
регион Латинске Америке и Кариба 
са 8% сертификоване површине има 
чак 21% сертификата, тачније 206 
сертификата. 

Сертификација ланца надзора, у 
великој мери прати тренд сертифи-
кације управљања шумом.    

Сертификациони код Назив организације Почетак важења Завршетак важења

ЈП “Србијашуме” ШГ “Борања” Лозница

ЈП “Војводинашуме” Петроварадин

ЈП “Србијашуме” са п.о. Београд

04.10.2007.

08.08.2008.

18.12.2009.

03.10.2010.

07.08.2013.

17.12.2014.

SGS-FM/COC-003731

SGS-FM/COC-005064

SGS-FM/COC-007100

Сертификациони кодови су следећи:

Извор: www.fsc.org

Извор: www.fsc.org

Извор: www.fsc.org

Извор: www.fsc.org
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У  Београду је од 13-14. апри-
ла 2010. године одржана прва 

међународна конференција посвеће-
на Друштвено одговорном пословању 
(ЦСР) у шумарству и преради дрвета 
у југоисточној Европи. Конференција 
коју су заједнички организовали Ко-
митет за дрво UNECE/FAO и Шумар-
ски факултет из Београда, окупила је 
64 представника из јавних предузећа 
за газдовање шумама, националних 
паркова, предузећа за прераду дрвета 
и производњу намештаја, Привредне 
Коморе Србије, невладиних организа-
ција, као и представнике министарт-
става Владе Републике Србије. Конфе-
ренцији је присуствовао и одређени 
број генералних директора, извршних 
директора и осталих чланова топ ме-
наџмента предузећа који представљају 
главну покретачку снагу у процесу 
изградње концепта друштвено одго-
ворног пословања (ЦСР) у домаћим 
предузећима. Поред представника из 

Србије, присуствовали су и учесници 
из Македоније, Босне и Херцеговине и 
Црне Горе. 

Основни закључак који се могао 
извести након завршетка дводневне 
конференције јесте да се друштвено 
одговорно пословање изграђује у шу-
марству и преради дрвета у Југоисточ-
ној Европи са јасним предностима и 
користима за предузећа и друштво у 
целини. 

Иако је ниво свести о друштвено од-
говорном пословању у предузећима, 
али и у друштву у целини још увек на 
ниском нивоу у Југоисточној Европи, 

евидентно је да је последњих неколико 
година у сталном успону. Представни-
ци предузећа из региона су истакли да 
у свом пословању предузимају бројне 
активности које представљају саставни 
део концепта друштвено одговорног 
пословања (ЦСР), али да још увек не-
мају изграђен Концепт у целини. У 
вези с тим су изнети примери из праксе 
развијених земљама, као и препоруке 
добијене од предавача из иностранства 
које су од значаја за процес изградње 

целовитог концепта друштвено одго-
ворног пословања у предузећима зе-
маља Југоисточне Европе. У том смислу 
охрабрује и чињеница да ће у Србији до 
краја 2010. године бити усвојен међуна-
родни стандард ИСО 26000, који се од-
носи на област друштвено одговорног 
пословања. 

Уколико сектори шумарства и прера-
де дрвета не успеју у најкраћем року да 
изграде концепт друштвено одговор-
ног пословања, може се десити да изгу-
бе конкурентску предност у односу на 
друге секторе чији производи могу да 
замене дрво. 

Комитет за дрво UNECE ће настави-
ти да прати и подржава развој концеп-
та друштвено одговорног пословања у 
секторима шумарства и прераде дрве-
та у Југоисточној Европи, у сарадњи 
са другим организацијама и асоција-
цијама. 

Европска унија има смернице за ДОП 
које треба узети у разматрање нарочи-
то када се интензивира процес придру-
живања Србије Европској унији. 

Влада бројним мерама треба да подр-

жи предузећа и организације у процесу 
успостављања концепта ДОП у Србији, 
укључјући и меру измене Закона о јав-
ним набавкама у којима ће се предност 
у набавкама за потребе јавних инсти-
туција давати производима израђеним 
од природних материјала који имају 
своје порекло. 

Све презентације и закључци са ове 
конференције могу се погледати на web 
адреси www.unece.org/timber.                 

Проф. др Бранко Главоњић

Друштвено одговорно пословање 
у шумарству и преради дрвета 

у југоисточној Eвропи

Међународна конференција
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Имајући у виду чињеницу да је по-
следњих деценија наше глобал-

но окружење под озбиљном претњом 
последица људских активности које 
воде ка исцрпљивању природних бо-
гатстава, свеобухватном загађењу вода 
и ваздуха, уништавању биљних и жи-
вотињских врста и њихових станишта 
и растућој претњи глобалног загре-
вања Институт за шумарство је, у ко-
ординацији са IUFRO–ом (International 
Union of Forest Research Organizations) 
и EFI–јем (European Forest Institute), 
организовао међународну научну кон-
ференцију под називом „Шумски еко-
системи и климатске промене“,  која 
је одржана 9. и 10. марта 2010. године 
у Београду у просторијама Института. 
Покровитељи конференције били су: 
Министарство за науку и технолошки 
развој Републике Србије, Министар-
ство пољопривреде, шумарства и во-

допривреде Републике Србије – Упра-
ва за шуме, Министарство животне 
средине и просторног планирања, ЈП 
„Србијашуме“ и Удружење шумарских 
инжењера и техничара Србије, Градски 
Секретаријат за заштиту животне сре-

дине и Скупштина општине Чукарица. 
Директор Института за шумарство др 
Љубинко Ракоњац први је поздравио 
учеснике скупа, пожелео им добро-
дошлицу и успешан рад. Поздравне 
речи упутили су затим државни секре-
тар Министарства животне средине и 
просторног планирања др Ивица Ра-
довић, његова Екселенција Амбасадор 
Републике Словачке у Србији г-дин 
Игор Фурдик, заменик директора Ин-
ститута за шумарство из Бугарске др 
Христо Тсаков, декан Шумарског фа-
култета из Румуније др Иоан Абрудан, 
представница Европског шумарског 
института (EFI) др Маргарет Шенон, 
представница Института за шумарство 
из Словачке др Anna Tučeková, декан 

Шумарског факултета из Бања Луке др 
Зоран Говедар, заменик министра за 
пољопривреду, шумарство и водопри-
вреду Црне Горе др Милосав Анђелић, 
председник Удружења шумарских ин-
жењера и техничара дипл. инж. Владан 
Живадиновић, извршни директор у ЈП 
„Србијашуме“ дипл. инж. Александар 
Васиљевић и председник Управног од-
бора Института за шумарство – Бео-
град проф. др Василије Исајев. 

У знак захвалности за дугогодишњу 
успешну сарадњу и допринос развоју 
шумарске науке и струке у Србији ди-
ректор Института за шумарство др 
Љубинко Ракоњац доделио је захвал-
нице: др Петеру Маyеру, извршном ди-
ректору IUFRO-а, представници EFI-ја 
др Margaret Šenon, декану Шумарског 
факултета из Румуније др Иоану Абру-
дану, заменику директора Института за 
шумарство из Бугарске др Христу Тса-
кову, др Роману Лонгауеру и др Anni 

Председништво конференције

Шумски екосистеми и климатске промене

Др Љубинко Ракоњац, директор 
Института за шумарство

Владан Живадиновић, председник Удружења 
шумарских инжењера и техничара 

Учесници конференције

Међународна научна конференција
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Tučekovoj, представницима Института 
за шумарство из Словачке, заменику 
министра за пољопривреду, шумарство 
и водопривреду Црне Горе др Милосаву 
Анђелићу, др Хајри Хаски, из Агенције 
за животну средину и шумарство из 
Албаније и декану Шумарског факул-
тета из Бања Луке др Зорану Говедару. 

Захвалнице су добили и академик 
др Алеxандер Алеxандров из Бугар-
ског Института за шумарство, ректор 
Техничког Универзитета из Словачке 

др Јан Тучек, др Iancho Naidenov, из Бу-
гарског Центра за заштиту шума и др 
Мерсудин Авдибеговић, представник 
Шумарског факултета из Сарајева. 

Скуп је уводним предавањем отво-
рио др Петер Маyер, извршни дирек-
тор IUFRO–а.  

Своје активно учешће у Научном и 
Организационом одбору конференције 
потврдило је 20 научних радника из 
иностранства и региона, као и 30 науч-
них радника из наше земље. У два дана 
рада конференције регистровано је 158 
учесника из земље и иностранства. 

За учешће на конференцији прија-
вљено је 126 научних радова, од 223 
аутора и коаутора из 26 земаља, развр-
станих у осам научних секција:
• Биодиверзитет шумских екосистема и 
климатске промене
• Шумарска генетика, производња сад-
ног материјала, оплемењивање дрвећа и 
климатске промене
• Подизање, гајење и екологија шума и 
климатске промене
• Газдовање шумама и климатске про-
мене
• Заштита шума и климатске промене
• Шумарска политика и климатске про-
мене
• Заштита животне средине и климатске 
промене
• Биомаса – потенцијал за будућност

Уводна предавања публикована су на 
CD-у, а апстракти свих радова одштам-
пани су у Зборнику апстраката на 
енглеском језику и пре одржавања кон-
ференције подељени учесницима зајед-
но са пратећим материјалом.

Посебан допринос скупу дали су ау-
тори и коаутори 18 уводних предавања 
по позиву Научног одбора Конферен-
ције. 

Међународну научну конференцију 
„Шумски екосистеми и климатске про-
мене“ је затворио проф. др Василије 

Исајев, изражавајући своје лично задо-
вољство и задовољство организатора 
због великог броја пријављених радо-
ва, присуства како научника, тако и 
бројних стручњака из области шумар-
ства и заштите животне средине, као 
и квалитетних презентација резултата 
истраживања. Закључио је у име Науч-
ног одбора да се успешно радило у свих 
осам секција и изразио је наду да ће 
резултати и закључци Конференције 
значајно допринети развоју шумарске 
науке и струке. Сви присутни су изра-
зили задовољство што су учествовали 
у раду Конференције, похвалили орга-
низацију скупа и изразили наду да ће 
овакви сусрети прерасти у традицију. 
Зборник уводних предавања и Зборник 
радова на енглеском језику тренутно се 
припремају за штампу.                            

мр Љиљана Брашанац-Босанац
мр Татјана Ћирковић-Митровић

Његова екселенција Игор Фурдик, 
амбасадор Републике Словачке

Др Ивица Радовић, државни секретар 
Министарства животне средине

Директор Института са добитницима захвалница
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На Међународној конференицији „Шу-
мски екосистеми и климатске проме-

не“,  професор др Милун Крстић, професор 
др Љубивоје Стојановић и др Љубинко Ра-
коњац, презентовали су рад под називом: 
Задаци гајења шума у склопу актуелних 
климатских промена.

Наиме, уважени професори, у свом раду 
су између осталог истакли, да бројна доса-
дашња истраживања указују да актуелне 
климатске промене, глобално загревање 
планете и угроженост природне средине, 
има велики утицај на бројне врсте или 
заједнице, почев од одређених физиолош-
ких ограничења, преко појединачног изу-
мирања, до могућег нестанка појединих 
врста. У таквим условима незаменљива 
је улога шумских екосистема и њиховог 
комплексног еколошког утицаја, као ста-
билизирајућег фактора функционисања 
биосфере. Да би такву улогу шума могла 
да испуни, мора бити у функционално 
оптималном стању за конкретне станиш-
не услове. Такође морају се примењивати 
специфичне узгојне мере, односно при-
роди блиског гајења шума. Под природи 
блиским гајењем шума подразумевају се 
трајно одрживе и економски оправда-
не узгојне мере, прилагођене природним 
процесима, са тежњом очувања природ-
ности, биодиверзитета, генетске варија-
билности, унапређења стања, оптималног 
коришћења станишног потенцијала и по-
већања продуктивности шума.

Унапређење постојећег стања шума један 
је од основних задатака шумарске науке и 
струке, посебно са аспекта њиховог еко-
лошког значаја. При избору узгојних мера, 
због велике цено-еколошке и структурне 
разноврсности шума, не може се примењи-
вати никакав шематизам, већ исте треба 
изабрати на основу реално и свеобухватно 
сагледаног састојинског стања и дефини-
саног функционално оптималног стања у 
конкретним станишним условима. 

Основне шумско-узгојне мере би се, 
применом одговарајућих узгојних посту-
пака у зависности од конкретних станиш-
них услова и састојинских карактеристи-
ка, састојале у повећању површине под 
шумом, унапређењу стања шума, промени 
узгојног облика и мелиорацији  деградира-
них шума. Тиме би се обезбедила њихова 
стабилност и виталност а истовремено, на 
најбољи начин, испуњење и свих очеки-
ваних функција шуме, интензивирао ути-
цај на ублажавања климатских промена и 
бржу адаптацију на измењене климатске 
услове.

Актуелне климатске промене одраз су, 
пре свега, негативних последица утицаја 
човечанства на чиниоце климатског сис-
тема. Климатским променама је највише 
угрожена атмосфера, јер јој се мења састав 

због неконтролисаног сагоревања фосил-
них горива. Повећани ефекат „стаклене 
баште“ је довео до пораста средње глобал-
не температуре ваздуха до 0.6oC у односу 
на прединдустријиски период, а последња 
декада прошлог века је најтоплија од када 
постоје мерења температуре. Пораст тем-
пературе узрокује померање граница 
температурног и падавинског режима. 
Постоје индикације да ће наставак доса-
дашњих стихијских антропогених утицаја 
у 21. веку произвести драматичне утицаје 
на глобалну привреду, друштво и човеко-
ву околину (www.hidmet.gov.rs/podaci/
meteorologija, 2010).

Међувладин панел за промену климе 
(Intergovernmental Panel on Climate Change 
- IPCC), основан је од стране Светске мете-
оролошке организације (wMO) и Програ-
ма Уједињених нација за животну средину 
(UNEP), 1988. године. Перманентно спро-
води усаглашену оцену научних, техничких 
и друштвено-економских информација ре-
левантних за разумевање научних основа 
ризика антропогених промена климе, по-
тенцијалних утицаја тих промена и опција 
ублажавања климатских промена и адапта-
ције на измењене климатске услове. У раду 
IPCC учествује преко 2500 наименованих 
научника и стручњака из читавог света.

Радна група II IPCC (wG2 IPCC) је 1990. 
години, дала је следећи сценарио (претпо-
ставку) могућих климатских промена у бу-
дућности: двоструко ефективно повећање 
угљен диоксида (CO2) у атмосфери до 2025 
- 2050 године; глобално повећање средње 
температуре за 1,5 do 4-5o C; неједнака 
глобална дистрибуција овог повећања 

температуре – мало повећање у тропским 
областима (до половине датих глобалних 
вредности) а веће повећање у поларним 
областима – двоструко повећање датих 
вредности; ниво мора ће се подићи око 0,3-
0,5 m до 2050. године и 1 m до 2100. године, 
а температуре површине океана ће се по-
већати између 0,2 и 2,5oC (Крстић, 1999).

У четвртом извештају радне групе I 
IPCC (wG1 IPCC) 2007. год. (www.hidmet.
gov.rs, 2010) наводи се и следеће: у периоду 
после 1750. године дошло је до мерљивих 
промена енергетског биланса атмосфере 
(увећан је ефекат стаклене баште за 2,9 w/
m2, при чему се само 0,12 w/m2 приписује 
утицају природних фактора, тј. промени 
соларне енергије); последња деценија 20. 
века и 1998. година били су најтоплији у 
току последњег миленијума; 2006. година 
је била шеста по реду најтоплијих у пери-
оду од 1861. године до данас, са просечним 
позитивним одступањем од +0,42oC у од-
носу на просек за период 1961-1990. год.; 
у регииону Јужне Европе, коме припада и 
наша земља, регистрован је тренд смањења 
падавина на појединим локалитетима и до 
20%. У Србији, у периоду 1950-2005. годи-
не, највеће смањење падавина (око 120 mm 
на годишњем нивоу) је забележено у Него-
тинској крајини; у многим регионима света 
регистроване су и промене у интензитету 
и учесталости појаве климатских екстре-
ма, као што су суше, поплаве, тропски ци-
клони, олујне непогоде праћене градом, 
снежне мећаве и лавине, таласи екстремно 
високих температура ваздуха, мразеви, 
јаке кише кратког трајања, шумски пожа-
ри; даље, пројекције климатских промена 

Гајење и заштита шума и климатске 
промене

Међународна научна конференција
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за Европу показују смањење годишњих 
количина падавина у Југоисточној Европи 
за 1% по деценији. То смањење падавина 
било би најизразитије у топлој половини 
године, и за наведени сценарио износило 
би око 22% крајем овог века;  даљи пораст 
антропогених емисија гасова са ефектом 
стаклене баште ће узроковати додатно гло-
бално загревање атмосфере за 1,9 до 4,6оC 
до краја 21. века у односу на прединдус-
тријски ниво, при чему ће пројектована 
брзина промене температуре у 21. веку од 
0,3oC по деценији бити већа од било које 
брзине промене температуре ваздуха у 
току последњих 10.000 година условљене 
природним факторима; чак и у случају ра-
дикалне редукције емисија гасова са ефек-
том стаклене баште, просечна глобална 
температура ваздуха би до краја овог века 
порасла сигурно још за 0,6oC;  различит 
пораст температуре ваздуха у појединим 
регионима света био би праћен различи-
тим регионалним променама у режиму 

падавина, варијабилности локалне климе; 
променама у интензитету и фреквенцији 
климатских екстрема; у померању климат-
ских зона према половима и већој надмор-
ској висини; у региону Јужне Европе, коме 
припада и Србија, поред даљег тренда 
пораста температуре ваздуха, у наредном 
периоду се очекује даље смањење падавина 
праћено смањењем броја дана са снегом и 
снежним покривачем, смањењем отицаја, 
влажности земљишта и расположивости 
водних ресурса.

Испред ЈП „Србијашуме“, др Предраг 
Алексић и Гордана Jанчић, презентова-
ли су рад: Шумски тожари и климатске 
промене. Шумски пожари су глобални 
проблем и захтевају ангажовање свих ин-
ституција и субјеката друштва на спреча-
вању појаве, гашењу шумских пожара и 
санацији пожаришта, на локалном, држав-
ном и на међудржавном нивоу. Шумски 
пожари представљају велики еколошки и 
привредни проблем јер уништавају велике 
површине шума. У свету се просечно го-
дишње региструје више од 50.000 шумских 

пожара који униште око 400.000 хектара 
шума.  Појава пожара у шуми зависи од 
климатских прилика, стања влажности и 
количине горивог биљног материјала и ак-
тивности човека. На простору шума који-
ма управља Јавно предузеће за газдовање 
шумама „Србијашуме“, у периоду 1999-
2008. године, регистрована су 853 шумска 
пожара са опожареном површином од 
16.537,13 хектара. Од укупно опожарене 
површине 16.357,13 ha највеће површине 
су у 2000. (3.569,86 ha - 21,8%) и 2007. годи-
ни (9.710,20 ha - 59,4%), односно пожаром 
је захваћено 13.280,06 ha или 81,2%, што је 
последица високих температура ваздуха и 
ниских падавина. Највеће површине зах-
ваћене пожаром су на шумским подручји-
ма источне и југоистошне Србије (69,5%) 
због знатно виших просечних температура 
ваздуха (подручје Неготина 12,5 oC и Ниша 
12,4oC) и мањих просечних количина пада-
вина (подручје Врања 581,5 mm/m2 и Заје-
чара 591,7 mm/m2). 

Људске активности, пре свега сагоре-
вање фосилних горива, утицале су и утичу 
на промену климе. Климатске промене се 
сврставају у највећи глобални еколошки 
проблем савремене цивилизације који, ако 
се не предузму одговарајуће и хитне мере, 
може имати за последицу даљи пораст тем-
пературе ваздуха између 1,4 oC и  5,8 oC до 
краја 21. века у односу на 1990. годину.

Клима је основни - базични природни 
ресурс и има одлучујући утицај  на еко-
системе. Глобално отопљавање присутно 
је на целој планети, али је израженије из-
над копна. Тренд раста температуре ваз-
духа доминира на подручју Србије (1951-
2007). Најинтензивнији позитиван тренд 
температуре ваздуха је на северу земље, 
подручју Лознице, Београда и Неготинске 
крајине. Позитиван тренд изражен је и код 
летњих температура ваздуха. На Главној 
метеоролошкој станици (ГМС) у Смеде-
ревској  Паланци измерена је 24. јула 2007. 
године температура ваздуха 44,9oC, нови 
апсолутни рекорд максималне температу-
ре ваздуха у Србији. Просечна вредност 

температуре ваздуха, на ГМС у Централној 
Србији, за период 1999-2008. износи 10,8 
степени. Од осамдесетих година прошлог 
века, доминирају године са дефицитом 
падавина (интензитет суша се повећавао). 
После 1984. године преовлађују лета са де-
фицитом падавина различитог интензите-
та. Посебно интензивне летње суше биле 
су 2000. и 2003. године. 

Период почетка раста температуре 
ваздуха праћен је периодом смањења 
годишњих сума падавина. Просечна го-
дишња вредност падавина на ГМС у Цен-
тралној Србији, за период 1999-2008. годи-
не, износи 736,2 mm/m2. 

Процене будуће климе указују да се у Ср-
бији може очекивати знатно топлија клима, 
нарочито током летњих месеци и смањење 
количина падавина, изразито током лета.
Температурни екстреми ће све више доћи 
до изражаја. Очекује се повећање у учес-
талости, интензитету и трајању таласа 
врућина док ће се број мразних и ледених 

дана смањивати. Оваква клима нарочито 
се очекује на југоистоку и истоку Србије. 
Климатске промене увећавају опасност од 
појаве и ширења шумских пожара. Треба 
имати у виду да мањи део научне јавности 
демантује појаву глобалног загревања.

Шумски екосистеми изложени су непо-
вољним утицајима климатских промена, 
значајан су резервоар угљеника и важан 
потенцијал за ублажавање глобалног 
загревања, због чега захтевају посебан на-
чин управљања који  подразумева зашти-
ту, унапређивање стања и оснивање нових 
шума. 

Заштита шума од шумских пожара, 
посебно у екстремним климатским усло-
вима, један је од најважнијих циљева не 
само ЈП „Србијашуме“ већ и целокупног 
друштва, с обзиром на значај и функције 
које има шума. Познавање узрока појаве и 
понашања шумских пожара од изузетне је 
важности за организовање превентивног 
деловања, благовремене и ефикасне акције 
гашења шумских пожара.                          

Гордана Јначић, дипл. инж.
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У својој дугој традицији Институт за 
шумарство је оставио неизбрисив 

траг у развоју националног и светског 
шумарства у области оплемењивања 
шумског дрвећа и шумске генетике, 
расадничке производње, пошумља-
вања, гајења и екологије шума, заштите 
шума и дрвета, лова и ловне привреде... 
Основан 1946. године, данас је Инсти-
тут самостална научно-истраживачка 
установа, са бројним реализованим 
пројектима из области подизања нових 
шума, рекултивације деградираних 
земљишта, заштите од ерозије, заш-
тите животне средине, примене нових 
технологија производње садног ма-
теријала и пошумљавања екстремних 
станишта. Имао је пресудан утицај на 
нагли раст обима пошумљавања у Ср-
бији, а остаће упамћено да је први у 
овом делу Европе почео са извођењем 
пошумљавања у току вегетационог пе-
риода (јун-септембар). Иза рада Ин-
ститута остали су хектари и хектари 
пошумљених површина и еродираних 
голети, данас нових шума, а за сваки је 
респект податак да је годишње некада 
пошумљавано 20.000 хектара површи-
не, што је допринело повећању шумо-
витости Србије са 19% на 26 процената.  
О раду Института у протеклој години 
и плановима у овој, говори нам др Љу-
бинко Ракоњац, директор Института. 

- У протеклој 2009. години Институт 
је успешно реализовао бројне научно-
истраживачке и развојне пројекте, што 
је резултирало и добрим пословним и 
финансијским ефектима. Очекујемо да 
ће се тај тренд наставити и у овој го-
дини и да ћемо уз штедњу, рационалан 
и одговоран рад свих запослених обез-
бедити стабилно пословање и реали-
зовати све планом зацртане задатке и 
пројекте. Важно је рећи да наш Инсти-
тут 45 одсто прихода остварује путем 
пројекта Министарства науке, а преос-
талих 55 одсто на тржишту.

Наш Институт спада у ред најзначај-
нијих у Југоисточној Европи. У многим 
земљама из нашег окружења институ-
ти за шумарство су угашени (Македо-
нија, БиХ)  и то отвара простор и даје 
нам шансу да се на бројним пројектима 
у тим земљама ангажујемо. Већ имамо 
понуде из Црне Горе, Македоније и Ре-
публике Српске. Институт ради проје-
кат о семенским објектима за подручје 
Црне Горе, које финансира њихово Ми-
нистарство пољопривреде, шумарства 
и водопривреде. Уговор је сачињен у 
јануару 2010. године. Оно чиме се Ин-

ститут може похвалити јесте и савре-
мена централна лабораторија, која је 
једина Акредитована (по стандарду 
SCS/ISO/IEC 17025) лабораторија за 
испитивање у шумарству на Балкану. 
Акредитација је обновљена у прошлој 
години. Важно је рећи да се спроводи 
поступак на основу кога ће Институт 
постати Сертификационо тело у окви-
ру своје делатности. Добијање серти-
фиката очекујемо до краја ове године. 
За целокупно пословање планирано 
је да се уведе систем квалитета QMS/
ISO9001 и ISO 14000. 

У оквиру пројеката технолошког 
развоја које финансира Министарство 
науке, директор Ракоњац је посебно 
издвојио као значајне „Промене у шум-
ским екосистемима под утицајем гло-
балног загревања“, „Сателитски сним-
ци високе резолуције у прикупљању и 
обради просторних података о шумама 
и шумским екосистемима“, „Техноло-
гије производње и садње наменског 
садног материјала у пошумљавању дег-
радираних терена“, „Биодеградација 
специфичног агроиндустријског и ко-
муналног отпада и квалитет животне 
средине“ и „Истраживања могућности 
производње биомасе за енергију из 
плантажа кратке опходње у оквиру 

електроенергетских система Србије“.
У оквиру истраживачко развојних 

пројеката које финансира Министар-
ство пољопривреде, шумарства и во-
допривреде издвајамо „Истраживања 
савремених метода пошумљавања у 
климатски измењеним условима (суша, 
екстремно високе температуре...)“ и 
„Одрживо коришћење и унапређење 
шумских екосистема“. Треба рећи да 
сваке године Управа за шуме повера-

Разговор са др Љубинком Ракоњцем, 
директором Института за шумарство

Неизбрисив траг у развоју 
националног и светског шумарства
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ва Институту референтне пројекте и 
послове: „Процена и праћење утицаја 
загађења ваздуха и ефекта истог у 
шумским екосистемима на територији 
Републике Србије (биоиндикацијске 
тачке)“, „Послови заштите биља-заш-
тите шума на територији Републике 
Србије“ и „Вршење послова контроле 
производње репродуктивног мате-
ријала шумског дрвећа и здравстве-
ног прегледа објеката за производњу 
репродуктивног материјала шумског 
и украсног дрвећа и жбуња“. За Ми-
нистарство заштите животне средине 
и просторног планирања ове године 
реализујемо трећу фазу пројекта „Ути-
цај промене нивоа подземних вода на 
стање шума у приобаљу Саве“. Преко 
фонда за заштиту животне средине 
ради се пројекат „Оснивање живог ар-
хива шумских дрвенастих врста, ауто-
хтоних на подручју Србије“. 

Са Градским секретаријатом за заш-
титу животне средине у 2009. години, 
каже директор Ракоњац, реализовани 
су истраживачко-развојни пројекти: 
„Израда студије очувања природних 
екосистема и њихове рестаурације у 
непосредном приобаљу водотока Саве 
и Дунава, на подручју града Београда“, 
„Мониторинг микробиолошке актив-
ности шумског земљишта на подручју 
Београда“ и „Прва фаза реализације 
Стратегије пошумљавања Београда“.

Од међународних пројеката ради се 
нова фаза ФОПЕР пројекта „Шумарска 
политика и економика“ (Пројекат за све 
државе западног Балкана) ЕФИ Фин-
ска; ОДА Пројекат: „Развој капацитета 
приватног сектора у одрживом газдо-
вању шумама у Републици Србији “ и 

„Развој расадничке производње у циљу 
заштите и обнављања шума у Србији“ 
(Словачка), рађени су прошле године и 
завршени у фебруару ове године. У овој 
години почињемо нови пројекат из об-
ласти шумарства, који ће финансирати 
влада Словачке, у сарадњи са њиховим 
институцијама шумарства. 

Институт има изузетно добру са-
радњу са ЈП „Србијашуме“, а посебно 
је значајна подршка у партиципацији 
и заједнички рад на пројектима Ми-
нистарства за науку. Очекујемо да ће 
та сарадња бити још тешња на добро-
бит шумарске струке и науке и уопште 
шума Србије. Такође очекујемо подрш-
ку ЈП „Србијашуме“ у новим пројек-
тима које ће Институт радити за Ми-
нистарство науке. Конкурс за нове 
пројекте биће расписан у мају месецу. 
Подсећамо да је 2007. године форми-
рана Научно-истраживачка станица и 
Архив шумских воћкарица у Липови-
ци, а Србијашуме су Институту, Одлу-
ком Управног одбора, доделиле на 10 
година површину од око 3 хектра. Овај 
уговор је продужен, што је значајно за 
целокупно шумарство Србије. Зајед-
нички пројекти на локацији Липовица 
се настављају. Ове године ћемо вршити 
заједничка истраживања и формира-
ти Архив шумских дрвенастих врста, 
а Научно-истраживачка станица Ли-
повица ће постати место за едукацију 
ученика и студената.

Поред учешћа на бројним научним и 
стручним скуповима, симпозијумима 
и семинарима у земљи и иностранству 
Институт је у 2009. години у сарадњи 
са IUFRO и EFI почео са припремама 
међународне конференције „Шумски 

екосистеми и климатске промене“, која 
је од 9. до 10. марта одржана у Београ-
ду. 

Дужна пажња посвећује се издавач-
кој делатности, а подсећамо да је први 
број часописа Одрживо шумарство 
(SUSTAINABLE FORESTRY) изашао 
2008. године на енглеском језику. Наша 
амбиција, каже директор Ракоњац, јсте 
да овај часопис прерасте у међународ-
ни и буде на SCI листи часописа. Реч 
је о часописима који редовно излазе, а 
садрже најзначајније радове из поједи-
них области, а редакција и рецензенти 
су еминентни међународни стручња-
ци. Прошле године је објављен други 
број часописа на енглеском језику, а 
ове године објавићемо три броја овог 
часописа.

Институт данас запошљава 52 радни-
ка, од којих је 14 доктора наука, 15 ма-
гистара, 12 инжењера и 10 са средњом 
стручном спремом. По речима дирек-
тора Ракоњца, планирано је да се број 
запослених до 2015. године повећа на 
63, што ће подразумевати 18 доктора 
наука, 17 магистара и 12 асистената 
приправника. Ово захтева и пријем 
већег броја младих истраживача, као 
стипендиста Министарства науке, 
који ће се активно укључити у рад на 
пројектима. 

Као водећа институција у шумарству 
Србије све смо ближи циљу да постане-
мо водећа научна и стручна институција 
у области шумарства и заштите живот-
не средине у земљама западног Балкана, 
рекао је др Љубинко Ракоњац, директор 
Института.                                                 

Н. М.
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Међународна саветовања пос-
већена климатским проме-

нама су усмерена ка очувању, уместо 
ка прилагођавању шума новонаста-
лој ситуацији. У бореалним шумским 
екосистемима, последице условљене 
климатским променама се толико брзо 
одвијају да се са процесима прилагођа-
вања шума више не сме чекати.  Решења 
се морају прилагодити сваком реги-
ону посебно, упоредо са значајнијим 
смањењем емисија штетних гасова и 
борбом против крчења шума. У су-
протном постоји опасност да ће шуме 
трајно изгубити улогу пречишћивача 
ваздуха. Иако би у том случају дошло 
до убрзања климатских промена, овај 
фактор се још увек не узима у обзир 
у савременим моделима предвиђања 
климатских промена. У шумским еко-
системима је ускладиштено око 210% 
угљеника из атмосфере. Процењује се 
да је у бореалном биому, као другом 
највећем копненом биому који обухва-
та трећину светских шума, ускладиш-
тено око 30% од целокупног угљеника 
нагомиланог у копненим биомима. 
Бореални биом се највише састоји од 
шума Северне Америке, Русије и Нор-
дијских земаља. Очекује се да ће у овом 
региону пораст температуре бити виши 
него у пределима Екватора, због чега ће 
и бореалне шуме, услед зависности од 
температуре, бити угроженије. Пораст 
температуре и дужа изложеност суша-
ма ће условити интензивнију појаву 

фитопатолошких обољења, пожаре и 
друге негативне утицаје који ће време-
ном изазвати значајну девастацију или 
чак и деструкцију ових шума. 

Данашња истраживања нас упућују на 
могућност прилагођавања климатским 
променама, тако што би се смањила 
осетљивост шумских екосистема. Упо-
редо са UNFCCC Климатским Самитом 
(United Nations Framework Convention 
on Climate Changes/Конструктивна 
конвенција Уједињених нација о кли-
матским променама), организован је 
13.12.2009. и наставни догађај – Шу-
марски дан 3, од стране Међунаро-
дне Уније шумарских истраживачких 
организација (IUFRO – International 
Union of Forest Research Organizations) и 
Европског шумарског института (EFI 
– European Forest Institute), на којем је 
разматрана ова могућност. Учесници 
скупа су се упознали са главним по-
следицама, манама и приоритетима 
прилагођавања шумских екосистема, 
као и изазовима да би се остварио та-
кав начин газдовања. На овом скупу су 
потврђени налази Светског извршног 
извештаја (Global Assessment Report) 
на тему „Прилагођавање шума и људи 
климатским променама“, који је издао 
IUFRO у априлу ове године, и у коме су 
сакупљена научна сазнања о садашњим 
и очекиваним утицајима климатских 
промена на шуме и човечанство, као и 
могућности прилагођавања. Извештај 
предвиђа утицај климатских промена 

на распрострањеност типова шума и 
врста дрвећа. Раније климатске про-
мене су нас научиле да свака врста др-
већа различито реагује, за разлику од 
бореалног биома, код кога ће доћи до 
целокупног померања на север, мада се 
још увек спекулише у ком временском 
периоду ће се то догодити. У почетку 
ће пораст температуре и већа коли-
чина падавина позитивно утицати на 
повећање прираста и значајнији раст 
дрвних залиха, као што је и објављено 
у извештају „Утицај климатских про-
мена на раст и газдовање бореалним 
шумама у Финској“ (Келомаки и група 
аутора 2008), али ће напослетку пози-
тивни ефекти бити надјачани штетним 
дејством пожара, олуја, каламитета и 
болести. Због тога се газдинске мере 
морају усмерети ка неговању адаптив-
них потенцијала  шума. Током Шумар-
ског дана 3 у Копенхагену, професор 
Ерик Дал Кјер, шеф за истраживања у 
Школи за шумарство и просторно пла-
нирање, при Универзитету Копенхаген, 
је изјавио: “Узимајући у обзир локалне 
околности, исправно прилагођавање 
на локалним нивоу је прави изазов у 
времену наглих климатских промена 
– али такође исказује јединствену осо-
бину дрвећа да се прилагођава окру-
жењу“. Он је током своје презентације 
направио поређење са књигом Левиса 
Карола „Алиса у Земљи чуда“, где Цр-
вена краљица поручује Алиси да мора 
да трчи најбрже што може да би остала 
испод истог дрвета. Сада пошто су људи 
изазвали климатске промене, дрвеће ће 
морати да „трчи што брже може“ да би 
се прилагодило на нове услове. 

Да би се победило у трци, мора се 
умањити осетљивост шумских екоси-
стема смањењем њихове изложености 
климатским променама, редуковањем 
њихове осетљивости и очувањем, од-
носно повећањем њихове отпорности. 
Узимањем у обзир научна истраживања 
Чарлса Дарвина од пре 150 година, јед-
на од могућности да би се остварио 
овај циљ јесте да се подржи природна 
селекција, тако што би се шуме „осло-

      Саопштење IUFRO-а поводом Самита о климатским променама

Да ли је борба 
за бореалне шуме већ почела?

Бореалне шуме су посебно осетљиве на глобално загревање 
и прети им опасност од трајних оштећења

Брод Гринписа је био укотвљен у Копенхагену
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ниле“ на веома разнолику генетичку 
основу која би могла да омогући такав 
природан процес. Мере за такав начин 
газдовања би се заснивале на уклањању 
лако запаљивог биљног материјала из 
шума, уношењу отпорнијих врста, по-
бољшању система наводњавања, да би 
се избегле негативне последице суша, 
или проредама у прегустим састојина-
ма, од којих све ове мере спадају у одр-
живо газдовање.

„Доносиоци одлука морају посветити 
више пажње шуми и подршци људима 
који живе око ње, да би се прилагодили 
новонасталим променама“, мишљење 
је професора Ристе Сепале, из финског 

Шумарског истраживачког Институ-
та (METLA - Metsäntutkimuslaitos) и 
доскорашњег председника IUFRO-а,  
који је председавао стручним скупом 
који је резултирао израдом Светског 
извршног извештаја. Он је такође на-
значио да: “Шира примена добро зна-
них метода одрживог газдовања, које 
нуде разноврсну добит, ће помоћи шу-
марима да избегну штете које могу нас-
тати услед климатских промена“.

Дакле, планирање како да се газдује 
шумама да би се адаптирале на кли-
матске промене, је први корак ка при-
лагођавању новонасталој ситуацији. 
Укључивање људи, који живе у околини 
или од шуме, у процес планирања нових 
мера газдовања је императив за пости-
зање позитивних резултата, због тога 
што ће управо њихови поседи бити нај-
више угрожени очекиваним повећањем 
и учесталошћу екстремних временских 
непогода, као што су врућине, пожари, 
суше и поплаве, као и њихови пратећи 
ефекти. Баш овакве заједнице, доморо-
дачког и локалног становништва, које 
живе од шума, су упућене у тајне одр-
живог газдовања шумским и водним 
богатством и њихово традиционално 
искуство и знање значајно може по-
моћи савременој науци да ублажи нега-
тивне утицаје климатских промена. На 
Шумарском дану 3, госпођа Роса Куш-
нирук, представник Чампане-Аишихик 

заједнице Јукона у Канади, је предста-
вила актуелан пример заједничког де-
ловања – учешћа локалне заједнице и 
стручњака при решавању проблема. 
„Озбиљне штете узроковане најездом 
поткорњака у пределу Јукона су уве-
риле локално становништво како је 
њихов традиционални начин живота 
угрожен“, рекла је госпођа Кушнирук. 
Као решење је направљена прва шум-
ска основа за газдовање шумама на те-
риторији Чампане-Аишихик заједнице 
Јукона. Основа је у складу са локалном 
ситуацијом као и са основама одрживог 
газдовања. Госпођа Кушнирук је објас-
нила: „Са глобалног становишта, про-

мене које су нам потребне су велике и 
тренутно људи на Северу не знају како 
да реагују на њих, то их чини беспомо-
ћним у њиховом малом ћошку света. 
Али ми морамо да почнемо са малим 
стварима на нивоу наше заједнице и 
да употребимо сва знања и искуства, 
да би их спојили у једну целину. Знање 
које добијамо од научника са Запада, 
локалног становништва и доморода-
ца, када се споји постаје веома моћно 
и уважавајуће. Ми морамо да почнемо 
са малим стварима у нашој заједници, 
да пронађемо локалне прваке који ће да 
вуку заједницу напред. Јер када једном 
локално становништво види да ће неш-
то што они воле нестати или се трајно 
променити, онда ћете имати њихову 
пажњу и тада је све могуће“.

Да би се изборили са изазовима при-
лагођавања, умањили угроженост шума 
и људи од стране климатских промена и 
достигли успешно смањење истих, мно-
штво мера мора бити комбиновано. По-
ред смањења емисија штетних гасова и 
крчења шума, нови облици управљања, 
које се састоје од значајног ангажовања 
свих интересних група, су неопходни 
у циљу јачања одрживог газдовања и 
проширења генетичке разноврсности 
врста. Међутим и даље постоји много 
недоумица у вези процеса прилагођа-
вања,  што ће бити изазов онима који ће 
се овом тематиком бавити. 

----------------------------------------------
IUFRO - Међународна Унија шу-

марских истраживачких организа-
ција (IUFRO – International Union of 
Forest Research Organizations) је једина 
међународна - глобална организација 
која се бави научним истраживањем 
у шумарству. Окупља 15. 000 научни-
ка из 700 организација и 110 држава.  
Чланови су научни институти, универ-
зитети, али и самостални научници,  
шумовласници, НВО (не владине орга-
низације), доносиоци одлука, као и све 
остале интересне групе у шумарству.  

Циљ IUFRA је да промовише сарадњу 

на глобалном нивоу између шумарских 
истраживања. Поред истраживања, ор-
ганизација се труди да прошири знање 
о економским, еколошким, социјалним 
и културолошким вредностима шума, 
да информише доносиоце одлука о 
новим трендовима у шумарству, као 
и да побољша практично газдовање 
шума. Више информација о IUFRO-у је 
доступно на њиховој интернет страни-
ци: www.iufro.org 

UNFCCC - Конструктивна конвен-
ција Уједињених нација о климатским 
променама (UNFCCC – United Nations 
Framework Convention on Climate 
Changes) је међународни споразум о 
животној средини. Основан је на Кон-
ференцији Уједињених нација о живот-
ној средини и развоју (UNCED - United 
Nations Conference on Environment and 
Development), која се још популарно на-
зива и Земаљски самит (Earth Summit), 
одржаној у Бразилском граду Рио де 
Жанеиру у периоду од 3. до 14.07.1992. 
Овај самит се сматра прекретницом у 
људској историји, јер су на њему поред 
Декларације о животној средини дефи-
нисани и други документи: Агенда 21, 
Принципи о шумама, Конвенција о би-
одиверзитету  и Оквирна конвенција 
о климатским променама. У Деклара-
цији о животној средини, која садржи 
27 принципа, дефинисан је одрживи 



Ревија „Шуме” април 2010. године20

развој. Циљ Конвенције је да се смањи 
количина штетних гасова у атмосфери 
на ниво који не може да поремети кли-
матске услове на Земљи. Конвенција је 
ступила на снагу 21. марта 1994. годи-
не, а до данас има 192 потписнице.

  
Копенхаген COP15 – је петнаеста по 

реду Конференција потписница Кон-
структивне конвенције Уједињених 
нација о климатским променама (COP 
15 – Conferences of the Parties 15 ). Кон-
ференције се одржавају сваке године 
од дана ступања  Конвенције на снагу, 
21.3.1994. Конференција у Копенхагену 
је трајала 11 дана (7-18.12.2009), и про-
цењује се да је укупно било око 50.000 
учесника, међу којима делегације из 
192 земље потписнице споразума, од 
којих је чак 100 предвођено председни-
цима или премијерима држава. Осим 

главног програма, организовано је и 
560 догађаја различитог карактера, као 
и више од 350 изложби. Организовани 
су и протести на улицама Копенхагена, 
током којих је ухапшено око хиљаду 
људи. Конференција је имала доста зва-
ничних спонзора од којих чак неколи-
ко из аутомобилске индустрије: Хонда, 
БМВ, Мерцедес-Бенц и Волво. 

Важност скупа се огледа у чињеници 
да се осим Конеференције потписница 
Конвенције организовао и Пети саста-
нак потписница Кјото протокола. На 
Конференцији је било планирано да се 
направи нови глобални споразум који 
би ступио на снагу од 2012. године, 
када истиче први обавезавајући пери-
од из Кјото протокола. На жалост до 
озбиљнијег договора није дошло. 

Укупно је до сада организовано 15 
Конференција потписница Конвенције. 

Оне су биле организоване у следећим 
местима: COP 1 – Берлин, Немачка; 
COP 2 – Женева, Швајцарска; COP 3 –  
Кјото, Јапан (Прихватање Кјото прото-
кола); COP 4 – Буенос Ајрес, Аргенти-
на; COP 5 – Бон, Немачка; COP 6 – Бон, 
Немачка и Хаг, Холандија; COP 7 – Ма-
ракеш, Мароко; COP 8 – Њу Делхи, Ин-
дија; COP 9 – Милано, Италија; COP 
10 – Буенос Ајрес, Аргентина; COP 11 
– Монтреал, Канада; COP 12 – Најро-
би, Кенија; COP 13 – Бали, Индонезија; 
COP 14 – Познањ, Пољска; COP 15 – 
Копенхаген, Данска; COP 16 – биће ор-
ганизован у Мексику и COP 17 – биће 
организован у Јужноафричкој Репу-
блици.                                                        

Припремио 
Вукан Лавадиновић, дипл. инж. 

Симболична поставка WWWF-a
“Земља је озбиљно угрожена”



Ревија „Шуме”април 2010. године 21

У циљу остваривања отворених дис-
кусија и активног учешћа заинте-

ресованих страна у процесима реформе 
сектора шумарства у Подгорици је одр-
жан Први црногорски шумарски форум, 
који је од 9-10. фебруара 2010. године 
окупио представнике државних инсти-
туција, локалних самоуправа, цивилног 
друштва, невладиног сектора, привреде, 
приватног сектора, стручних институ-
ција, међународних донаторских органи-
зација, шумарске стручњаке и младе који 
ће своју професионалну будућност веза-
ти за шумарски сектор. Из Србије су као 
гости Форума позвани уважени профе-
сори Шумарског факултета др Ратко Ка-
довић, др Драган Караџић, са шумарског 
института др Милош Копривица и дипл. 
инж. шумарства Александар Васиљевић 
из ЈП „Србијашуме“.

Домаћин овог дводневног форума, 
чија је тема „Развој сектора шумарства 
у Црној Гори у контексту међународних 
иницијатива и државних изазова“, било 
је Министарство пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде, уз подршку проје-
кта „Развој шумарства у Црној Гори“ 
- FODEMO пројекта, који заједнички 
финансирају Влада Великог војводства 
Луксембурга и Влада Црне Горе.

Први црногорски шумарски форум 
званично је отворио мр Милутин Си-
мовић, министар пољопривреде, шу-

марства и водопривреде у Влади Црне 
Горе, и нагласио важност овог сектора у 
доприносу руралном развоју. „У процесу 
свеукупне реформе сектора шумарства у 
Црној Гори, Влада је усвојила бројна доку-
мента као што је Национална шумарска 
политика и Национални акциони план 
за борбу против бесправних активности 
у шумарству, док се израда новог Закона 
о шумама налази  у завршној фази“. 

Динамика спровођења Националног 
акционог план за борбу против бесправ-
них активности у шумарству, усвојеног 
2009. године, зависиће у великој мери од 

ограничених кадровских капацитета, али 
је постигнут задовољавајући напредак, 
посебно када је у питању прекогранична 
сарадња и сарадња између институција. 
У том смислу, неопходно је кадровски и 
технички оспособити инспекцијске ор-
гане како би обезбједили ефикаснију им-
плементацију законских решења, речено 
је у заједничкој изјави учесника Форума.

Доношење новог Закона о шумама биће 
приоритетан задатак у 2010. години. У 
вези с тим, у наредном периоду потреб-
но је ангажовати све стручне капацитете 
државних институција и међународну 
подршку, како би се Закон о шумама 
донео, у најкраћем могућем року, уз ак-
тивно учешће цивилног друштва и шире 
стручне и научне јавности. 

Нови институционални оквир – тре-
ба да усклади функције, одговорности, 
структуре и активности Владиних инсти-
туција са улогом коју ће имати у сектору 
шумарства како би се омогућило адек-
ватно спровођење политике у сектору. 
Јасно ће се разграничити функције Ми-
нистарства пољопривреде, шумарства 
и водопривреде у регулаторној области, 
газдовању шумама и пружању услуга, као 
и Управе за шуме и дефинисаће кључну 
улогу цивилног друштва у газдовању и 
мониторингу шума у Црној Гори. 

Од суштинске важности за реформу 
јесте и подршка успостављању одрживог 
приватног сектора у шумарству, чија ак-
тивност се континуирано спроводи по-
следњих неколико година, нарочито кроз 
помоћ удружењима приватних влас-
ника шума од стране SNV-а (Holandska 
organizacija za razvoj). Национална шу-
марска политика је направила искорак 
у смислу већег ангажовања државе када 
су у питању приватни власници шума и 
подршци приватном сектору у шумарству 
уопште. Главна компонента те подрш-
ке јесте стручна подршка власницима 
приватних шума и удружења, подршка 
развоју предузетништва, повећање про-
дуктивности, квалитета и профитабил-
ности коју приватне шуме доносе својим 
власницима; обезбеђење да шумарство 
даје већи допринос руралном развоју и 
повећање конкурентности црногорских 

шумских производа на тржиштима Ев-
ропе. Нацрт Закона о шумама је донео 
и директне користи удружењу власника 
приватним шумама у погледу коришћења 
недрвних шумских производа. Потребно 
је боље коришћење дрвне биомасе као из-
вора обновљиве енергије и из приватних 
шума, као и обезбеђивање да црногорски 
шумски производи задовољавају стан-
дарде потребне за улазак на тржишта 
ЕУ. Посебну пажњу и подршку заслужују 
институције и предузећа приватног сек-
тора шумарства, нарочито пружаоци 
стручних услуга у шумарству, имајући у 
виду и потребу за што скорије увођење 
лиценци за обављање тих послова, рече-
но је поред осталог у заједничкој изјави 
учесника форума.

 У пленарном делу др Милосав Анђе-
лић, помоћник министра за сектор шу-
марства, презентовао је учешће Црне 
Горе у међународним иницијативама у 
области шумарства и посебно нагласио 
важност регионалног политичког проце-
са Министарске конференције о заштити 
шума у Европи. 

Представници FODEMO пројекта, 
James Acworth и Жарко Вучинић, упозна-
ли су присутне са дефиницијом, каракте-
ристикама и принципима Националног 
шумарског програма, напомињући да он 
сам по себи није документ, већ процес у 
оквиру којег се развија низ докумената и 
активности које су од виталног значаја за 
усмеравање реформе шумарског секто-
ра. На Првом црногорском шумарском 
форуму је приказан и напредак који је 
постигнут у раду на националној инвен-
тури шума и унапређењу методологије 
планирања газдовања шумама.

Након пленарног дела, рад на форуму 
се наставио кроз две панел дискусије 
које су се бавиле темама „Законодавног 
оквира и програма развоја сектора шу-
марства“, односно „Новим техничким 
стандардима и методама за одрживо газ-
довање шумама и мониторингом шума“.

Други дан рада на форуму обележили 
су закључци са поменутих панела, изјаве 
заинтересованих страна а усвојена је и 
заједничка изјава са форума.                    

Значај шумарства за рурални развој

Шуме и шумско земљиште покривају око 54% 
црногорске територије, а око 60% становништва 
је везано за село и просторе који су богати 
шумама. Шумски екосистеми су веома важни 
у свим сегментима живота и привреде: они су 
значајан прозвођач биомасе, извор здравог и 
висококвалитетног шумског воћа, главно станиште 
дивљачи, кључни фактор за очување и регулисање 
система вода; обезбеђују заштиту од ерозије 
и пречишћавају ваздух, а и ослонац су развоја 
локалне привреде. Визија шумарства у Црној Гори 
је да се унапреди постојеће стање свих шума тако 
да заштитне, еколошке, социјалне и економске 
функције шума буду избалансиране, а одрживост 
обезбеђена.
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са влакнима, а касније наставља да у 
истом правцу буши ходник у дрвету (до 
сржи).

У једној грани се налази већи број 
ларава и такве гране (некада пречника и 
20 цм) се ломе током зиме под утицајем 
влажног снега и ветра. Генерација је 
једногодишња. 

Бaгремчев жижак -  
Acanthoscelides pallidipennis (Motsch.)

Пореклом је из Северне Америке, а у 
Европу је вероватно давно унет. Развија 
се у семену багремца (Amorpha fruticosa 
L.). Багремац је као медоносна биљка 
такође одавно донет у Европу из Се-
верне Америке. Међутим, у новој сре-
дини (Европи) се сматра за инвазивну 
коровску биљку, јер дуж речних токова 
развија веома густе популације, потис-

новоосвојеним стаништима се јавља у 
веома високој бројности. Током јесени 
добија склоност ка агрегацији када се 
имага масовно удружују. Такав случај 
смо забележили у Србији у јесен 2009. 
године (Лозница, Чачак, Краљево), када 
су зидове многих кућа прекрила имага 
буба-маре. Такође, имага масовно ула-
зе у станове, шупљине у стаблима, и у 
друга скривена места где траже услове 
за презимљавање. Генерално, у питању 
је веома корисна врста за човека,  која 
се користи за заштиту биљака у стакле-
ницима од разних биљних ваши. И у 
природи се, такође, понаша као зна-
чајан редуцент истих инсеката. Међу-
тим, знатно је агресивнија од домаћих 
буба-мара, развија знатно бројније по-
пулације, храни се чак јајима и ларвама 
наших буба-мара и понаша се као њи-
хов компетитор. Честа је на воћу, посеб-
но на јабукама и грожђу. Сочне плодове 
јабуке оштећује, прља их и смањује ко-
мерцијалну вредност. Приликом бербе 
винских сорти грожђа често се налази 
између зрна и тако доспева у посуде 
за справљање вина. Алкалоиди који су 
садржани у крви имага кваре укус вина, 
што такође знатно умањује комерцијал-
ну вредност вина. 

Америчка стрижибуба - Neoclytus 
acuminatus F.

Врста је пореклом из Северне Америке, 
али је давно интродукована у Европу. 
До сада је позната у јужној Француској, 
Италији, Аустрији, Швајцарској, 
Мађарској, Хрватској, Црној Гори и 
Србији. Ларве се развијају у дрвету 
разних лишћара. Женке полажу јаја у 
физиолошки ослабеле гране и млађа 
стабла, а ларве завршавају развиће 
у мртвом дрвету. Ларва најпре буши 
ходник испод коре који је паралелан 

Азијска бубамара - Harmonia 
axyridisa (Pallas)

Порекло ове врсте је централна и ис-
точна Азија. У питању је зоофагна врста, 
која је пре десетак година намерно уне-
та у Северну Америку и Европу у циљу 
биолошке борбе против лисних ваши и 
других штетних инсеката у стаклени-
цима. Данас је спонтано или уз помоћ 
човека раширена у многим земљама 
Европе, Јужне Африке и Египта. Има-
га су морфолошки веома варијабилна. 
Покриоца могу бити црвена са црним 
тачкама (често без тачака) или црна са 
црвеним тачкама. 

Нормално има двоструку генерацију, 
али у повољним условима (у стаклени-
цима) може имати и четири генерације. 
Женка живи око три месеца и дневно 
положи 20 – 50 јаја. Током живота по-
ложи од 1000 до 4000 јаја. У природи 
се јавља на различитим стаништима: у 
шумама четинара и лишћара, у дрворе-
дима, парковима, воћњацима, разним 
пољопривредним усевима и др. Инте-
ресантно је да може да опстане и да се 
нормално репродукује у топлом, али 
и хладном климату и да је веома толе-
рантна на температурне екстреме. У 

У Европу су унете бројне врсте инсеката из других крајева света. Те алохтоне врсте су се врло успешно аклиматизовале у 
новим животним условима, образовале популације високе бројности и за неколико наредних година по уношењу рашириле 

свој нови ареал на већи део или цело подручје Европе. Многе од њих су се рашириле и на Балканско полуострво, а самим тим 
и на подручје Србије. На жалост, о томе у нашој научној и стручној литератури има мало података. Готово све алохтоне врсте 
инсеката се сматрају „инвазивним“, те се као такве веома интензивно проучавају у многим земљама Европе. У новој средини се 
обично понашају сасвим другачије него у постојбини. 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 већини 
случајева није познато да су присутне на нашим просторима, а и ако је познато, нема података о њиховој биономији и начинима 
сузбијања. У циљу информисања наше стручне јавности, даје се преглед врста инсеката које потичу из других крајева света, а 
унете су у Србију.

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

Америчка стрижибуба: 
имаго(а),  ларва (б) и лутка (ц)

Багремчев жижак: одрасле ларве (а) 
и излетни отвори на махунама багремца (б) 

а

а

б

б

ц

Азијска бубамара
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Током године развија до 3 генерације 
које се преклапају од маја до септембра. 
При јачем нападу на једном листићу 
сложеног листа багрема може да се 
формира неколико гала, тако да он има 
смањену асимилациону функцију, а често 
се листићи са галама суше и опадају. 

Багремов минер наличја листа -  
Phyllonorycter robiniae Clemens

Пореклом је из Северне Америке и то 
источног дела САД и северног Мексика. 
У Европу је унет 1988. године у Италију 
у близини Милана. На подручју Србије 
констатован је 1999. године у околини 
Суботице, а већ наредне године је нађен 
на многим локалитетима подручја Бео-
града. Током 2001-2002. године раширен 
је на целом подручју Србије, Црне Горе 
и Републике Српске. Гусеница ствара 
елипсоидну наборану мину на наличју 
листа багрема. Лептири презимљавају и 
јављају се у пролеће са формирањем ли-
стова багрема. Гусенице стварају мине у 
којима се развијају око 15 дана, а потом 
унутар мине хризалидирају. Током го-
дине врста развија 4 – 5 генерација. На 
подручју Европе се јавља масовно. Чес-
то је готово сво лишће на стаблима по-
седнуто са једном или више мина, тако 
да комплетна асимилациона површина 
бива уништена. 

Таква стабла већ почетком августа ос-
тају без лишћа. Дакле, у питању је опасна 
штеточина багрема.                                 

Багремова мува галица -  Obolodiplosis 
robiniae Hald.

Врста је аутохтона у Северној 
Америци. На подручју Европе је први 
пут забележена у северној Италији 2002. 
године. У јужном Тиролу и у Чешкој је 
евидентирана 2004, у Словенији 2005. и 
у Мађарској, Словачкој и Србији 2006. 
године. Поред Европе, интродукована је 

у Јужну Кореју и Јапан 2003. и Кину 2005. 
године. Врста ствара гале на листовима 
багрема. Гале се формирају тако што се 
руб листа са стране повија према наличју. 
Унутар једне гале налази се 1 – 8 ларава. 

кујући аутохтоне биљке. 
За шумарство је велики проблем у 

плантажама врба и топола, где, поред 
компетиције са гајеним биљкама, оте-
жава кретање механизације. Стога се 
багремчев жижак може сматрати ко-
рисним инсектом, јер отежава природ-
но обнављање багремца и успорава ње-
гову експанзију. 

Гледичијина мува галица -  Dasineura 
gleditchiae (Hens.)

Пореклом је из Северне Америке, ода-
кле је вероватно са садним материјалом 
пренета у Европу, и то у Холандију 1976, 
Италију и Велику Британију 1980, а у 
Србрији је први пут регистрована 1993. 
године. Ларва живи у гали од младог 
листа гледичије. Величина гале се креће 
од 4 до 15 мм, а у једној гали се налази 
1 – 5 ларава, најчешће 2 – 3. На једном 
сложеном листу може да буде и неколи-
ко стотина гала, тако да практично сви 
листићи сложеног листа бивају претво-
рени у гале. 

Женке полажу јаја на младо лишће 
вршних грана гледичије. Презимљава 
одрасла ларва у опалим галама или у 
земљи. Развиће једне генерације траје 
17 – 25 дана, а током године развија 
више генерација које се преклапају, 
тако да од априла до новембра могу 
да се нађу сви развојни стадијуми. 
Штетност врсте је у томе што доводи 
до смањења асимилационе површине 
нападнутих биљака, умањења њихове 
декоративности, а при јачем нападу 
изазива сушење младих грана, али и 
читавих младих биљака.

Гледичијина мува галица

Багремов минер наличја листа: мина на наличју (а) 
и лицу листа багрема (б)

Багремова мува галица

а б
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Почетком 2010. године одржана су 
три семинара за самосталне ре-

ференте за приватне шуме и заштиту 
животне средине (28.01.2010. године, 
у ШГ Ниш; 29.01.2010. године у ШУ Ја-
година и 02.02.2010. године у Горњем 
Милановцу). 

Теме семинара су биле: Заштита и 
управљање заштићеним подручјима 
у складу са новим Законом о заштити 
природе, известилац Гордана Јанчић, 
руководилац одељења за заштиту шума 
и заштићена природна добра и Рад и 
поступање у вршењу стручних послова 
у шумама у приватној својини, извес-
тилац мр Братислав Кисин, руководи-
лац Одељења за приватне шуме. 

Закон о заштити природе донет је у 
мају 2009. године. Учесницима семина-
ра презентоване су новине које је донео 
Закон о заштити природе у области: 
управљања и коришћења заштићених 
подручја; правима, обавезама и дуж-
ностима управљача заштићених под-
ручја; организацији чуварске службе; 
финансирању заштићених подручја; 
накнадама за коришћење заштиће-
них подручја; условима и начину ко-
ришћења знака заштите природе и др. 

С обзиром  на нове законске одред-
бе, као и на чињеницу да је ЈП „Србија-
шуме“ највећи управљач заштићених 

подручја у Србији (у Србији, под заш-
титом је 542.805,00 ха или 6,14%, а ЈП 
„Србијашуме“ управља са 95 заштиће-
них подручја, површине 216.773,28 ха 
односно 40% од укупно заштићене по-
вршине), у наредном периоду стручне 
службе шумских газдинстава имаће 
велике обавезе на усаглашавању посло-
ва заштите, унапређења, промовисања 
и одрживог развоја заштићених под-
ручја. Зато је и организован семинар 
за самосталне референте за приватне 
шуме и заштиту животне средине, који 

ће имати обавезу да у шумским газдин-
ствима спроведу обуку ревирних ин-
жењера и чувара заштићених подручја 
за ефикасно управљање заштићеним 
природним добрима.

На семинару су презентовани и 
пројекти који су реализовани у прошлој 
години: „Рад, обука и опремања чуварс-
ке службе заштићених подручја којима 
управља ЈП „Србијашуме“, вреднос-
ти 5.000.000,00 динара; „Програм уп-
рављања заштићеним подручјима од 
националног интереса којим управља 
ЈП „Србијашуме“ Београд“, вредности 
25.000.000,00 динара и  „Организовање 
и опремање за ефикасно управљање от-
падом, санација дивљих сметилишта, 
чишћење и одржавање Парка природе 
„Стара планина“ и Парка природе „Го-
лија“, вредности 4.000.000,00 динара, а 
суфинансирани су од Министарства 
животне средине и просторног плани-
рања. Такође реализовани су Програ-
ми  заштите и развоја ПИО „Космај“ и 
„Авала“, које је суфинансирао Град Бео-
град у износу од 34.000.000,00 динара.

У области рада у приватним шума-
ма, начињен је нови квалитет јер је 
Управни одбор крајем 2009. године 
донео Правилник за рад и поступање 
у вршењу стручних послова у шумама 
у приватној својини. На семинару је 
презентован рад сходно донетом акту 
и самостални референти за приватне 
шуме на нивоу шумских газдинстава 
дужни су да све запослене на послови-
ма приватних шума упознају са новим 
Правилником за рад и поступање у 
вршењу стручних послова у шумама у 
приватној својини.                                   

 Гордана Јанчић

„Заштита природе и приватне шуме“
Едукација

Семинар у Јагодини
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Недовољна посвећеност мерама за 
безбедан и здрав рад, занемари-

вање, олако схватање и непридржавање 
прописаних процедура и сигурних 
поступака током рада, ма како нам оне 
у том моменту изгледале безначајне и 
небитне, све чешће су главни узрочник 
повреда на раду, како лакших тако и 
оних  са трагичним последицама.

Кобна предрасуда - „НЕЋЕ СЕ ДЕ-
СИТИ БАШ КОД НАС“, још једном је 
демантована на најсуровији начин. У 
Шумској управи Мали Зворник, ШГ 
„Борања“ Лозница, 27. марта 2010. го-
дине, у првој смени се догодила тешка 
повреда на раду, нажалост са смрт-
ним исходом. Настрадао је Драгољуб 
Гајић из Бање Ковиљаче, запослен на 
радном месту „пословођа коришћења 
шума“. Реч је о младом човеку, рођеном 
29.12.1974. године, оцу троје деце.

 До повреде је дошло на камионском 
путу поред привременог стоваришта 
дрвних сортимената Газдинске једини-
це „Источна Борања“ у Радаљу, прили-
ком отпреме дрвних сортимената.

У поступку инспекцијског надзора, 
а на основу извршеног увиђаја, увида у 
фотографије са лица места направљене 
од стране службеника полицијске ста-
нице у Малом Зворнику, као и на ос-
нову датих изјава очевидаца, односно 
возача камиона и непосредног руково-
диоца повређеног, утврђено је следеће 
чињенично стање:

Запослени Драгољуб Гајић из Бање 
Ковиљаче, на радном месту „пословођа 
коришћења шума“ у Шумској управи 
Мали Зворник, се повредио када је по 
обављеном послу (кубицирање тру-
паца) ушао у камионску кабину, док 
је возач камиона - запослени другог 

послодавца који је руковао хидраулич-
ном камионском дизалицом још вршио 
утовар задњег трупца. У том тренутку 
дошло је до изненадног кретања ками-
она, због чега је запослени искочио из 
камионске кабине, али на стрму раван 
поред пута низ коју је склизнуо под 
задњи точак камиона, који га је том 
приликом прегазио, што је довело до 
тешке повреде са смртним исходом. 

Трагично настрадали Драгољуб 
Гајић око пола сата био је заробљен под 
задњим точком камона пуног трупаца, 
све време свестан, комуницирао је мо-
билним телефоном са шефом управе 
тражећи помоћ, као и са запосленима 
који су покушавали да му помогну.

Терен на коме је био паркиран ка-
мион је нагиба око 5%, а камион се по 
кретању зауставио после око 16,5 мета-
ра, пошто је његов предњи десни точак 
кренуо уз стрму раван поред пута, а 
да при томе није дошло до превртања 
предметног камиона.

Актом о процени ризика и Елабо-
ратом о уређењу и извођењу радо-
ва за конкретно шумско радилиште 
УТВРЂЕНЕ СУ мере за безбедан и 
здрав рад при извођењу радова утова-
ра, истовара и превоза дрвних сорти-
мената, односно истим је утврђено да 
камион мора бити осигуран од покре-
тања и превртања и да за време утова-
ра запослени морају бити изван опасне 
зоне рада дизалице.

Возач камиона, приликом утовара 
трупаца уз помоћ хидрауличне ками-
онске дизалице, НИЈЕ ОСИГУРАО 
предметни камион од покретања по-
стављањем одговарајућих подметача, 
који се налазе на задњем делу камиона, 
а намењени су у ту сврху. Такође,  НИЈЕ 
ОСИГУРАО камион од превртања. На 
фотографијама са увиђаја који су оба-
вули службеници полицијске станице 
у Малом Зворнику, види се да стаби-
лизатори који служе за осигуравање 
камиона од превртања нису били раз-
макнути и спуштени како је то ПРЕД-
ВИЂЕНО и ОБАВЕЗНО приликом вр-
шења утовара.

Настрадали запослени у складу са 
одредбама за безбедан рад из Елабора-
та о уређењу и извођењу радова за вре-
ме рада дизалице НИЈЕ СМЕО бити у 
опасној зони њеног рада.

Овај догађај нас је, на најсуровији 
начин, упозорио да у шумарству нема 
безопасних послова. Једна наизглед 
потпуно безазлена ситуација, рутински 
посао са минималним степеном ризи-
ка - због занемаривања елементарних 
правила за безбедан рад, у одређеним 
околностима, претворила се у велику 
трагедију.

Како бисмо предупредили овакве или 
сличне трагедије, почнимо од нас самих 
и променимо неке лоше навике.           

Раде Петровић, дипл. инж ЗНР

Непажња и најмањи пропусти 
могу да доведу до трагедије

Безбедност и здравље на раду

Ревија „Шуме” 25април 2010. године

Увек се придржавајмо прописаних мера 
за безбедан и здрав рад како не бисмо 
угрозили себе или друге. 
То је право и обавеза сваког запосле-
ног!
У делокругу свога рада вршимо стални 
надзор над њиховим спровођењем.
Упозоравајмо запослене, своје колеге 
на неправилне и небезбедне поступке у 
свим сегментима рада. Будимо увек оп-
резни, уочавајмо опасне појаве које би 
могле да угрозе безбедност запослених 
или других лица која се нађу на ради-
лишту и о томе обавестимо свог пре-
тпостављеног или лице за безбедност и 
здравље на раду.

Имајмо увек на уму да је најважније 
да се по обављеном послу сви запосле-
ни врате својим кућама живи и здрави!
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Једна од основних поставки за спро-
вођење заштите и развоја природних 

добара јeсте и да се успоставе различи-
ти видови сарадње са локалном самоу-
правом, локалним становништвом и ос-
талим корисницима природних добара.

Врањански шумари су и ове године за-
окупљени пословима на санацији вели-
ког шумског пожара који је, подсећамо 
током јула месеца 2007. године, захватио 
Јужноморавско шумско подручје, од-
носно шумске управе Бујановац и Вла-

дичин Хан. Наjвише штете су начиње-
не на територији  општине Бујановац, 
тачније Шумске управе Бујановац, ГЈ 
Рујан,  на површини од 303 хектара и ГЈ 
Трновачка река на површини од 93 хек-
тара. У високом шумском пожару тада 
су изгореле целокупне састојине црног 
бора, старости 35 до 45 година, тако да 
је вишедеценијски рад и труд шумара 
тог подручја нестао. Планом и програ-
мом санације пожаришта пројектоване 
су све фазе санације, пошумљавања и 
неге шума са динамиком извршења. Са-
нација пожаришта је почела одмах 2007. 
године, а по плану би требало да се завр-
ши ове 2010. године.

Овом приликом треба рећи да је изу-
зетно добра сарадња Шумске управе 
Бујановац са општинским руковод-

ством, локалним становништвом и на-
ционалном службом за запошљавање. И 
ове године 100 нових радника биће ан-
гажовано на санацији и пошумљавању 
пожаришта. У циљу повећања квалите-
та и квантитета производње ове годи-
не у Шумској управи Владичин Хан је 
запослено седам нових радника секача 
који имају искуства у тим пословима. 

Челници општине Владичин Хан 
Ненад Митровић, председник и Дејан 
Николић, заменик су истакли тради-
ционално добру сарадњу локалне саму-
праве Владичиног Хана и Јавног преду-
зећа „Србијашуме“ и изразили жељу да 
буде још боља, да се развојни планови, 
програми и пројекти подигну на виши 
ниво. 

Шумари су први који у случају еле-
ментарних непогода безрезервно при-
тичу у помоћ, а када је реч о пожарима 
посебно у време критичних периода за 
појаву шумских пожара, упућују апеле 
јаности упозоравајући на велике штете 
и последице које остављају за собом. 
Најважније је превентивно деловати, а 
када до шумских пожара дође, учинити 
све да последице буду што мање.          

Милорад Борковић

Пиротски шумари и ове године 
настављају радове на санирању 

последица од великог пожара који је 
2007. године захватио ово подручје. 
Подсећамо, ватрена стихија је тада 
потпуно уништила 152 хектра култу-
ра црног бора у Газдинској јединици 
„Завој“, ШУ Пирот. Дрвна маса на опо-
жареној површини продата је на пању 
предузећу „Corimex/AZ“ из Ниша, које 
је у току 2008. године посекло 9.174m3 
на 74ha опожарене површине. Од тога 
Шумска управа Пирот је пошумила 
70,76 хектара.

Овај велики посао настављен је и у 
2009. години, када је посечено 4.500m3 
на површини 36ha, али је због отежаног 
пласмана робе целокупна дрвна маса 
остала код пања, што онемогућава да се 
изврши пошумљавање на овој површи-

ни. Стога су рокови за завршетак овог 
посла и сечу преостале површине по-
жаришта померени до 30. априла 2010. 
године.

Да би у року завршио санацију по-
жаришта „Conimex-AZ“ из Ниша је ан-
гажовао „Форвардер“ из Чешке, марке 
„Džon Dir“ чији је власник Чех.

Крајем фебруара у подножју Старе 
планине поред Завојског језера, вла-
сник Форвардера са двојицом опера-
тера и поред неповољних временских 
прилика, за кратко време су склопили 
и припремили машину за рад. Упркос 
стрмом и клизавом терену, снегу, киши, 
блату и води која се сливала низ меке 
земљане путеве, радило се непрекидно 
24 часа. Реч је о савременој стабилној 
машина која омогућава рад оператера 
и дању и ноћу на сакупљању, утовару, 
превозу и претовару дрвних сортиме-
ната у шлепере. Машина за 24h може да 

утовари и превезе 180 просторних ме-
тара дрвних сортимената на дистанци 
највише до 6 километара.

Чувар шума, Гордан Ристов на рејону 
Завој брзо се прилагодио на даноноћно 
радно време, али је имао проблем спо-
разумевања са чешким оператерима. 
Да би колико толико олакшао споразу-
мевање купио је руско-српски речник, 
који је постао саставни део његове лу-
гарске торбице и  права је помоћ усред 
пожаришта. Осим речника и службе-
ног мобилног телефона, који је углав-
ном недоступан на пожаришту, Гор-
дан са собом носи и бежични фиксни 
телефон ради лакше комуникације са 
шумском управом приликом решавања 
евентуалних проблема у производњи, а 
са Чесима у језичкој баријери.

Радови у пожаришту се захуктавају 
и захваљујући савременој машини и 
даноноћном раду санација пожаришта 
биће завршена у предвиђеном року, а 
Шумска управа „Пирот“ на време ће 
обавити радове на пошумљавању.        

Љубиша Јанковић, дипл. инж.

Шумарско газдинство „Врање“

Добра сарадња 
са локалном 
самоуправом

Шумарско газдинство „Пирот“

Даноноћни рад на 
санирању пожаришта

Јужноморавско шумско подручје својим 
већим делом (64,7%) се простире у сливним  
деловима Јужне Мораве и њених притока, 
а мањим у сливу Драговиштице (19,5%) 
и Пчиње (15,5%).  Шумама овог подручја 
газдује  ШГ „Врање“, кога чини пет шумских 
управа:  Врање, Владичин Хан, Сурдулица, 
Босилеград и Бујановац, са двадесет једном 
газдинском јединицом.

ИЗ ШУМСКИХ ГАЗДИНСТАВА, УПРАВА, РЕВИРА...
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ИЗ ШУМСКИХ ГАЗДИНСТАВА, УПРАВА, РЕВИРА...

Период  новембар 2009 – фебруар 
2010. године, у Тимочкој крајини 

остаће упамћен по обилним снежним  
падавинама, чије је  нагло топљење  
изазвало  велике поплаве у сливу Цр-
ног и Белог Тимока, што је попримило 
размере елементарне непогоде, која 
је погодила општине Бољевац, Бор и 
Зајечар и изазвала велике значајне ма-
теријалне штете. 

 Објекат за производњу садног ма-
теријала расадник „Селиште“, ШГ 
„Тимочке шуме“ Бољевац, претрпео 
је четири плављења (период новем-
бар 2009 – фебруар 2010), изливањем 
рекa Црни Тимок и Шарaновачке реке. 
Изливање река пред сам крај 2010. го-
дине било је најјачег интензитета и на-
нело огромне штете, а готово цела по-
вршина расадника је била под водом. 
Оштећени су грађевински објекти,  
инфраструктура, садни материјал, као 
и све oстале производне површине у 
расаднику. Највећа штета је на грађе-
винским објектима, оштећени су по-
дови и зидови објекта, постројења за 
заливање, тако да мотори  захтевају 
детаљан ремонт. 

Велику штету претрпео је и стакле-
ник, који је у овом периоду  плављен 
три пута, при чему је вода досегла 
висину од 100 cm и оштетила котао 
за ложење, а на стакленичком ком-
плексу поломљено је око 30% ста-
кала. Поплавни талас је однео и 200 
m2 стакленичке тршчане засене. Од 
плављења пукла је „Мист линија“ за 
ожиљавање у стакленику и више није 
у функцији.

Поред штета на објектима у расад-

нику, вода је однела, затрпала шљун-
ком и муљем око 4.000 комада садни-
ца хортикултурног репроматеријала 
и оштетила и саднице смрче у семе-
ништу. Такође постоји опасност да 
се вишеструко плављење семеништа  
негативно одрази на јесењу сетву бук-
вице и храста.

Радови на санацији штете у расадни-
ку прилично су отежани због високог 
нивоа подземних вода које избијају на 
површину и даље плаве поједине пар-
целе у расаднику.

У току је рад комисије за процену 
штете од поплаве, која ће на основу 
увида на терену да евидентира и утвр-
ди коначну штету у расаднику „Се-
лиште“.                                                     

Силвија Милошевић, дипл. инж.

Шумарско газдинство 
„Тимочке шуме“ Бољевац“

Велике штете 
од поплава

Шумско газдинство „Прије-
поље“ организовало је поче-

тком марта оспособљавање радника, 
који учествују у сечи и изради дрв-
них сортимената, као и руковалаца 
шумском механизацијом, првенстве-
но тракториста. Курс и полагање за 

све три управе Шумског газдинства 
„Пријепоље“ организовани су у прос-
торијама Шумске управе Нова Варош, 
а оспособљавали су се радници и са 
подручја шумских управа Нова Ва-
рош, Прибој и Пријепоље. 

Оспособљавање је обављено  пре-
ко Шумарске школе Краљево, чији 
су професори на челу са директором 
Зораном Николићем одржали преда-
вања и комисијски проверили знања и 
способности кандидата.

Кандидати су стекли уверења – сер-
тификате, који су им сходно закон-
ским прописима неопходни да би рав-
ноправно конкурисали на тендерима 
за обављање  радова на коришћењу  

шума  у оквиру ЈП „Србијашуме“ и 
других власника шума.

Важно је истаћи да је на овај на-
чин, кандидатима олакшан пут до 
обезбеђивања ових тако  потребних 
сертификата, јер су били поштеђени 
бројних долазака, а да не говоримо 
о времену потребном за сакупљање 
документације. Све је то претходно 
урађено и припремљено захваљујући 
доброј организацији шумског газдин-
ства, тачније директора Милана Ба-
ранца, руководиоцима шумских уп-
рава и референту коришћења шума у 
овом газдинству.                                    

Младен Вукмировић, проф.

Шумарско газдинство „Пријепоље“

Лакши пут до сертификата 
за радове на коришћењу шума
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Очуваност шумских екосистема брд-
ско-планинских подручја Србије, 

одредило је издвајање и оснивање-устано-
вљавање подручја изузетних природних 
вредности што је од великог стратешког 
значаја за очување биолошке разноврс-
ности флоре и фауне. С обзиром да Ср-
бија припада специфичном географском 
простору са јединственим природним 
ресурсима и биодиверзитетом, који треба 
очувати, неопходно је у заштићеним под-
ручијима извршити попуну и враћање 
несталих врста фауне (реинтродукција).

Стање и степен очуваности шумских 
екосистема одражава степен очуваности 
биотопа дивљачи и директно утиче на 
подобност, опстанак и развој угрожених 
врста ловне фауне. Садашња бројност и 
стање популације основних врста фауне у 
парковима природе, представља критич-
ну вредност даљем опстанку врста или 
потпуну одсутност – ишчезлост са тих 
простора.

Поједине врсте су веома угрожене и 
проређене и насељавају дислоцирана и 

ограничена станишта, као што су тетреб, 
дивокоза, медвед и јаребица камењарка. 
Ареали других врста се поклапају, од-
носно користе исте станишне просторе 
шумских екосистема, али њихова одсут-
ност и ишчезлост (непостојање ни једног 
примерка на овим подручјима) осирома-
шује читав екосистем Србије.

Оснивање паркова дивљачи-зоолошких 
ограда-узгајалишта посебне намене на 
мањим површинама, представља основу 
за повратак ишчезлих врста у слободну 
природу, имајући притом едукативно - 
васпитни карактер, али и туристичку ва-
лоризацију паркова природе.

Спасавањем и очувањем врста и по-
вратком аутохтоних врста у паркове при-
роде (јелена, зубра, дивокозе, козорога, 
тетреба, ружевца) као предака зоолошке 
баштине и биодиверзитета Србије, наша 
земља ће се придружити европском систе-
му заштите и очувања природе и опстан-
ка угрожених и ишчезлих врста фауне.

Стање популација основних врста  ловне 
фауне у парку природе Голија

Садашња бројност и стање популација 
основних врста заштићене дивљачи на 
подручју Голије је незадовољавајуће и 
далеко испод потенцијала станишта. 
Поједине врсте су веома угрожене и ско-
ро пред истребљењем (велики тетреб, 
камењарка, тетреб ружевац, лештарка), 
или су веома ретке без потребне заш-
тите и узгоја (медвед). Бројност и стање 
фондова срнеће дивљачи достиже 50% од 
планираног, потребног, бонитираног ма-
тичног фонда.

С обзиром на експанзију дивљих свиња 

у свим ловиштима Србије, ова врста је 
и овде постигла пун капацитет и пред-
ставља опасност пренамножењем у ин-
траспециским односима са другим угро-
женим врстама орнитофауне, а наноси 
велике штете и пољопривреди. Бројност 
зеца је у границама одрживог капаците-
та планинског подручја. Констатација 
незадовољавајућег – критичног стања 
фондова живећих врста дивљачи у пар-
ку природе, односи се и на ишчезле, нес-
тале врсте које су некад живеле на овом 
подручју (европски бизон – зубр, горски 
јелен, дивокоза, рис), чијим одсуством је 
биодиверзитет фауне осиромашен и све-
ден на минимум, чиме је угрожена зоо-
лошка баштина Србије.

Можемо констатовати и то да ниједним 
планским документом (ловном основом, 
Програм ЗиРПП), није систематизовано 
присуство и нестанак угрожених и ишчез-
лих врста ловне фауне са подручја Голије.

Преглед угрожених 
и несталих врста

Подручје Голије се одувек одликовало 
великом шумовитошћу, бројном и врло 
разноврсном дивљом фауном. Процес 
живљења, почев од рашке државности, 
кроз векове је мењао социоекономске од-
носе у друштву и може се рећи у граница-
ма очувања животне средине, опстајао на 
овим просторима узимајући кроз време 
и свој данак. Тако су нестали европски 
бизони – зуброви, горски јелен, дивоко-
за, козорог, рис и друге врсте дивљачи са 
Голије.

Медвед је стални становник ширег 
подручја бореалних станишта западне 
Србије. На основу анализе стручњака за 
ловство из газдинства Рашка, 1997. годи-
не је утврђена бројност од 23 медведа на 
ширем подручју Голије.

У парку природе Голија је 2007. регис-
тровано присуство 9 медведа. Међутим, 
без обзира на статус заштићене врсте и 
званичног третмана самог подручја пар-

Оснивање узгајалишта дивљачи 
у Парку природе „Голија”

Козорог

Европски бизон
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ка, медвед је врло угрожена врста и њего-
ва садашња бројност је сведена на неко-
лико примерака.

Европски бизон – зубр је на подручју 
Србије живео од X-XVI века, а на подручју 
Голије био је ловна дивљач за време динас-
тије Немањића. Према топономима на Го-
лији налазимо реку Изубру десну притоку 
Студенице, а неколико километара изнад 
ње и брдо вис Изубр, што потврђује да је у 
средњем веку ту било станиште зуброва.

Горски јелен је не тако давно до прве 
половине XX века настањивао ово под-
ручје, па тако имамо и топониме Јелено-
вац изнад Ивањице, Кошутиште, Јелен 
До и Букалиште изнад Белошеве реке, 
Јелење брдо изнад Голијске реке, Јелен 
пољана испод Радочела и Кошутиште на 
Чемерном. И данас се на подручју Голије, 
Јавора, Радочела забележи појединачно 
присуство усамљених грла јеленске ди-

вљачи која лутају овим просторима, при-
дошла можда из косовске Липовице или 
Биоградске горе.

Дивокозе су, такође, до почетка XX 
века биле присутне на свим висоравнима 
планина, клисурама река западне Србије. 
Испод Јанковог камена и Равне Горе бе-
лежимо предео Козник као некадашње 
станиште дивокоза на Голији.

Рис-балкански је живео на Чемерну, 
где на Главочној планини налазимо вис 
Рисовац, а осамдесетих година прошлог 
века је виђен у широј долини Студени-
це. То су појединачни примерци који 
су са Косова долазили на Голију. Исто-
ријски гледано научници су забележили 
присуство риса 1869. године (Панчић на 
Копаонику 1876, а у ужичком крају Жи-
ванчевић).

Тетраониде – планинске шуме западне 
Србије су у недавној прошлости биле пре-
тежно четинарске. На многим планинама 
оне су уништене или је веома смањено 
њихово висинско распрострањење. По 
тетребску дивљач најбитнији је процес 
смењивања четинара лишћарима, чиме се 
сужава екосистем типа бореалних шума, 
а тиме и станиште врста, које су карак-

теристичне за тај претходни тип. Процес 
смањења распрострањења врста тетре-
бова, најпре се одвија по линији смањења 
бројности испод критичне границе, а за-
тим настаје потпуно ишчезавање.

Велики тетреб и данас несумњиво 
живи у малом броју на великом шумском 
подручју Голије. Први научни докази су из 
1905. године, чувају се у природњачком 
музеју Србије. Герченштајн је 1934. године 
у више наврата регистровао присуство те-
треба, а у разговору са Матвејевим потвр-
дио је присуство и великог и малог тетреба 
на Голији и Јавору. Пуних 70 година вели-
ки тетреб је заборављен и од орнитолога и 
од ловних радника на просторима Голије. 
Он живи скривено на суженом простору и 
напуштеном станишту голијских висова у 
микропопулацијама, које до данас опстају. 
Најновији налаз присуства великог тетре-
ба, потврђен је априла 2002. године изнад 
Голијске реке, где је шумар Горан Белчевић 
из Брусника, пронашао и ухватио коку те-
треба, која је потом пуштена на место на 
којем је и пронађена. Великог тетреба – 
коке и петла, на простору између Јанковог 
камена и Црног врха евидентирао је више 
пута од 2000-2008. године појединачно и 
групно у шуми инжењер Драган Вандић. 
Садашње станиште великог тетреба су-
жено је на простору од Власова – Бојевог 
брда – Цареве глава – Радуловца до Чес-
тих врела и Бисер воде, који заузима по-
вршину станишта око 3.000 ha. На овом 
простору обитава микро популација од 
око 20-30 птица. 

Тетреб ружевац се на просторима 
Србије налазио на крајњој јужној гра-
ници распрострањења његовог ареала. 
Последње налазиште у источном Ди-
нарском систему било је на планини Хр-
бљани у Босни. Крајем XIX века Resiser и 
Fusher (1896) наводе да тетреб ружевац 
живи на Пивској планини и Бјеласици у 
Црној Гори, а у западној Србији на пла-
нини Јавор. Како је Голија свеобухватни 
планински масив са планином Јавор, Гер-
ченштајн потврђује 1934. године налазе 
ружевца на бојишту на Црном врху на 
1.796 mnv. Планина Голија представља 
реликтно - ендемско станиште тетреба 
ружевца, с обзиром да га нема до Алпа и 
Пољске. По казивању и виђењу шумар-
ског инжењера Драгана Вандића, који је 
априла 2008. године запазио малог те-
треба ружевца са коком испод Јанковог 
камена на трави на раздаљини од 15-20 
m, као и појединачних ранијих опажања, 
може се констатовати његово присуство. 
Констатује се да на малом подручју пла-
нинских врхова од Јанковог камена до 
Црног врха на простору од око 2.000 ha 
станишта обитава и опстаје микро по-
пулација тетреба ружевца од 10 јединки 

која се одржава на биолошком минимуму 
популације.

Лештарка је са осталим врстама ис-
тог биогеографског порекла, становник 
бореалног типа станишта шума Голије. 
Популација ове врсте у парку природе је 
нешто стабилнија, обитава на површини 
од око 25.000 ha, а њена бројност се про-
цењује на око 500 птица. 

Данас на планинама западне Србије, бо-
реални тип четинарских шума, заступљен 
је на површини око 230.000 ha потенцијал-
них, бивших станишта фамилије Тетрао-
нида. Овакво критично стање сврстало је 
Тетраониде у једну од највећих категорија 
угрожености, а према модификованим 
IUCN категоријама на националном ни-
воу у ЕН-јако угрожена врста. Нацио-
нални паркови Копаоник са око 12.000 
ha и Национални парк Тара са 19.500 ha, 
плус четинарске шуме у приватном влас-
ништву и планински пашњаци идеална 
су станишта за поновно враћање (реин-
тродукцију) некада веома честих врста 
дивљачи на овим просторима. 

Еколошки проблеми 
при уношењу дивљачи у ловишта

Ради се о проблему одређеног отпора 
средине да прихвати поједине врсте фау-
не, односно одређени број дивљачи која се 
у њу уноси, што може да доведе, и у ствар-
ности често и доводи, у питање читаву ак-
цију, односно, чини је у знатном степену 
несврсисходном и неекономичном.

Чињеница је да се код нас у већини 
случајева, сразмерно врло мали део сит-
не дивљачи задржи у средини у коју је 
испуштена и успе да одрасте и да буде 
коришћена у ловној сезони. У пракси се 
показало да око једна трећина, а у неким 
случајевима и половина од укупног броја 
испуштених одгајених примерака ишчез-
не и буде изгубљен, као последица шире 
схваћеног отпора средине.

Под појмом отпор средине у конкрет-
ном случају мора се обухватити комби-
новано дејство свих еколошких фактора 

Велики тетреб

Мали тетреб
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средине, абиотичких и биотичких, који 
се супротстављају одржању и порасту 
популације једне одређене врсте која се 
насељава у конкретном биотопу.

За сваку конкретну врсту која планира 
да се насељава, мора добро да се проце-
не сви еколошки услови од којих зависи 
спровођење програма реинтродукције. 
С обзиром да се ради о веома великим 
средствима која су неопходна за спро-
вођење Програма у свакој прилици, и за 
сваку конкретну врсту треба учинити 
максимум напора да дође до реализације

Намена објекта са техничко - техно-
лошком концепцијом

Основни циљ оснивања узгајалишта ди-
вљачи посебне намене огледа се у његовом 
мултифункционалном значају, с обзиром 
на општу концепцију развоја Парка при-
роде Голија, Националног парка Копао-
ник, ишчезлост аутохтоних врста фауне и 
развоја ловства у региону западне Србије. 

Полазећи од садашњег стања и природ-
них услова, задатака и концепција развоја 
Паркова природе и развоја регије, извр-
шиће се реонирање станишта основних 
врста дивљачи и просторно функционал-
ни размештај ловно туристичких центара 
и заштићених комплекса од републичког 
значаја. При томе ће се водити рачуна да 

зоолошке ограде дивљачи са посебном на-
меном испуне основне задатке и правце у 
очувању и унапређењу стања популација 
дивљачи и стварању услова за развој ру-
ралног и ловног туризма. Стога је њихова 
намена да испуне основне задатке развоја 
заштићених добара: 

• Очување ретких и угрожених врста 
омогућиће се реинтродукцијом појединих 
врста дивљачи на њиховим аутохтоним 
стаништима;

• Очување генофонда – аутохтоних иш-
чезлих врста дивљачи у генотипу и фено-
типу за балканску дивокозу, балканског 
јелена и европског зубра. 

• Вишенаменска функционалност уз-
гајалишта дивљачи „Зимовник“ огледао 
би се као рекреативно – туристички и 
образовно - васпитни центар дивљачи од 
републичког значаја. У очувању угрожене 
фауне и васпитавања младих генерација 
и популације становништва, кроз школе 
у природи, посматрање дивљачи - фото-
сафари, истраживачке станице и шире 
еколошке едукације. У исто време узгаја-
лиште ће имати намену репро-центра 
аутохтоних врста ловне фауне. Из њега 
ће се издвајати прираст тј. одређени број 
дивљачи полне и старосне структуре, и 
испуштати на локалитете ове регије. По-
везани шумски комплекси Јавора, Голије, 
Чемерна – Троглава, Копаоника и Рогозне 

чине регионално подручје које заузима 
око 150.000 ha станишта за јеленску ди-
вљач и даје услове за живот популацији 
јелена, која би по испуњењу капацитета 
могла бројати око 2.000 грла. Такође, кли-
суре и кањони и планински висови ове 
регије заузимају око 30.000 ha потенцијал-
них станишта за дивокозе и дају услове за 
живот популацијама укупног капацитета 
од око 1.800 грла. Европски бизон - зубр 
би се у првом уређајном раздобљу гајио у 
огради у мањем броју, с обзиром на касну 
полну зрелост и тежу оплодњу. По сагле-
давању прилика и мониторинга, урадили 
би се дугорочни програми оптималних 
популација одрживог развоја и њихова 
реинтродукција на исконска станишта. 

• Тетреб глухан (велики) и ружевац 
(мали) би се гајили на природан начин у 
малим волијерама у неколико фамилија 
птица са годишњом продукцијом од више 
десетина одраслих јединки за насељавање 
бореалних станишта западне Србије. Ос-
новни запат матичног јата био би наба-
вљен из узгајалишта у Чешкој и Немачкој, 
а обнављао би се сваке 5 године. Циљ и 
намена активности јесте да угрожене ау-
тохтоне врсте поново заузму простор 
који им је у прошлости припадао.           

Дипл. инж. Љубиша Мариновић
Дипл. инж. Драган Вандић

Традиционално, у свечаној атмос-
фери, Шумарска  школа Краљево је 

обележила школску славу Свети Сава. 
Свечана академија отпочела је сечењем 
славског колача и светосавском хим-
ном, у извођењу ученика Шумарске 
школе. Пригодним стиховима и бесе-
дама приказан је живот и рад првог 
српског просветитеља. Ученици, чла-
нови рецитаторске и драмске секције, 
уз помоћ проф. Славице Лекић, успели 
су да споје прошлост са духом и потре-
бама новог времена.

Домаћин славе, директор ШГ „Ниш“ 
Небојша Миховиловић, пожелео је 
Шумарској школи са најдужом тради-
цијом на нашим просторима, још мно-
го успешних и признатих стручњака. 
Свечаности су присуствовали уважени 
гости: извршни директори ЈП „Србија-
шуме“ Бранислав Илчић и Ранко Ши-

кања и директори шумских газдинста-
ва Крагујевац - Ђуро Гвоздић, будући 
домаћин наредне школске славе, Алек-
сандар Стаменковић - Врање, Сениша 
Јовановић - „Расина“ Крушевац, Владо 
Стоичков -  „Јужни Кучај“ Деспотовац, 
Божимир Пендић - „Столови“ Краље-
во, Зоран Величковић - „Топлица“ 
Куршумлија, затим председник Репу-
бличког одбора синдиката шумарства 
и прераде дрвета Србије, представни-
ци Министарства просвете - Одељење 
Краљево, начелник одељења МУП 
Краљево, као и бројни други гости.

И ове године награђени су најбољи 
ученици. Домаћин славе је уручио вред-
не награде Славољубу Димитријевићу, 
ученику IV разреда, најбољем шумар-
ском техничару, Марку Цветановићу 

најбољем шумару, Марку Ђорђевићу 
најбољем техничару за ловство и ри-
барство, најбољем надзорнику парка 
Јасмини Цветковић и Снежани Кецман 
најбољој ученици образовног профила 
техничар за пејзажну архитектуру.

Републички одбор синдиката шумар-
ства и прераде дрвета Србије наградио 
је три најбоља ученика шумарске стру-
ке новчаним наградама, које је уручио 
председник Радомир Стевић. Преду-
зеће „Технопрофил“ а.д. Краљево, на-
градило је Лазара Бешевића, ученика 
првог разреда образовног профила – 
грађевински техничар, а Геодетски за-
вод Краљево наградио је Сандру Врља-
новић, најбољег геодетског техничара.

Образовање је тако још једном отво-
рило путеве ка успеху, чиме су ученици 
добили стимуланс да буду још бољи.

Славље је улепшала вест да је школа 
добила Светосавску награду за допри-
нос у образовању, која је уручена Зора-
ну Николићу, директору школе. То је 
још један доказ доброг рада, али и брзог 
и успешног прилагођавања променама 
и потребама привреде и друштва.       

Ирена Савић, професор

Шумарска школа Краљево

Светосавска награда 
за допринос у 
образовању



Ревија „Шуме”април 2010. године 31

Нико о Старој планини не може 
више изворније и занимљивије 

приповедати од Божидара Тошића из 
Ћуштице, на Старој планини. Познат 
му је готово сваки камен, свако дрво, 
свака стаза и извор са књажевачке 
стране планине. А он је много познатији 
као Бошко Бујер. Има 74 године, али 
је још стамен као планина. Здраво 
румен, шеретских очију, звонког гласа, 
добродушан. Има сваки зуб у глави, без 
иједне фалинке,и пуну главу легенди о 
планини и горштацима, савременицима 
и оним из минулих векова.

Надимак Бујер добио је по богатом 
куму (бујеру) Бошку из оближњег 
Балта Бериловца, испод Ћуштице, у 
самом подножју планине. Сточар је 
без премца, деценијама, од малих ногу. 
Као што су били његов отац Бранко, 
деда Симеон и кум Бошко, познати 
сточари и имућни трговци. Све до краја 
прошлог века, сваке јесени, долазили 
су трговци до Јабучког равништа, 
великој висинској заравни, да од 
Тошића преузму 500 оваца и неколико 
десетина расних бикова. А налазило 
се за трговце и по неколико десетина 
чабрица са сиром, стотинак кубика 
буковог дрвета за огрев, осушених 
печурака и лековитог биља.

Долазили и сточари из Грчке
Зајечарски природњаци из популар-

не дружине „До краја“, која на Јабучком 
равништу, већ дуже од две деценије 
има своје невелико камено пребива-
лиште, довели су нас до легендарног 
Бујера. Тек је из Ћуштице стигао на 
Јабучко равниште, где ће остати до 

позне јесени. Управо ту, на великој 
заравни, како је већ обелодањено мастер 
планом, градиће се велико хотелско 
насеље будућег великог туристичког 
центра „Бабин зуб“. Популарни Бујер 
ту, поред Зајечараца природњака, има 
две велике камене грађевине, једну за 
себе и супругу, а другу за стоку.

Шта да прича новинару, одакле да 
почне. Рођен је ту у једној земуници 
на Јабучком равништу, међу грчким 
колибама. Ту где су грчки и српски 
сточари, између 1933. и 1936. године 
напасали и до 40.000 оваца. Ту су се 
тада запатиле и неке чудне грчке црне 
овце. У том насељу земуница и колиба 
радила је и школа за мале сточаре, коју 

је завршио и наш саговорник. Биле су 
ту и две млекаре: једна Бошковог деде 
Симеона, а две су држали Ћирићи, 
Божидар и Матеја. Када се родио, један 
грчки свештеник дао је малишану име 
Јања. Касније је деда Симеон натерао 
сина Бранка да свом сину промени 
„грчко име“. Да буде Бошко Бујер 
(богаташ), као кум Бошко из Балта 

Бериловца.
- Заиста сам бујер, или богаташ, 

у сваком погледу - беседи старина 
горштак, свечано обучен, тек приспео 
са народне светковине у Балта 
Бериловцу. - Још могу с медведом да 
се рвем. Имао сам некада много, много 
више пара, али имам и данас и више 
него што мени и жени треба.

Он и супруга Невенка, млађа три 
године од њега, неуморна и ведра, радили 
су знатно више док децу нису извели 
на пут. Сада на Јабучком Равништу 
чувају десет крава, два коња и нешто 
ситне стоке и живине. Имају мноштво 
пријатеља међу љубитељима планине. 
Свега довољно да се осећају срећним. 
Имали су и имају, а нису нешто нарочито 
запињали. Невенка је бринула о овцама, 
он о биковима. Стока се чувала сама у 
изобиљу траве, на огромном простору. 
Тек увече, Бошко, господски, ободе 
коња, једног од неколико, и, пратећи 
звукове клепетуша, прибере сву стоку. 
За сечу дрва прибавио је, међу првима, 
мотoрну тестеру. И ту се ослободио 
терета. Зајечарски пријатељ доктор 
Бане Предић поклонио му је мобилни 
телефон. („Да ока и да буде окан“). 

Преселиће се у хотел
Једино што нико не може да му помогне 

да до колиба изведе струју. Тражили му 
много они из електродистрибуције. А 
то што ће морати да се сели кад почне 
градња хотелског насеља, не погађа га. 
Чврсто је одлучио да се пресели у хотел. 
Има имовину од 16 хектара и ове две 
грађевине и то ће претворити у акције. 
Нека му дају само трећину вредности 
његове имовине. Биће довољно, за 
собу или две. 

- Баба и ја живећемо од пензије 
коју смо уплаћивали годинама - 
изводи завршну рачуницу Бошко 
Бујер. - Нас двоје сада имамо готово 25 
хиљада динара. Иха! Можемо још и да 
привређујемо. Али, шта ће нам више. 
Само да имамо плaнину. Не бисмо је 
мењали ни за које благо на свету. А и 
Књажевац, где нам живе деца, није 
далеко.

Таман посла да Бошко Бујер кочи 
прогрес. Има да се гради све што треба. 
Први се одазвао да добровољно помог-
не када је 1953. године на Бабином зубу 
почела изградња првог планинарског 
дома.                                    

Божин Јовановић 
Стојан Тодоровић

Бујер Старе планине

Људи испод Миџора
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У савременим насељима, нарочито у 
градовима, међу најзначајније чи-

ниоце у функцио нисању људских актив-
ности спада саобраћај и комунална ин-
фраструктура. Њен нераздвојни део су и 
дрвореди. Они се могу садити у улицама 
у којима је размак између грађевинских 
линија мини мум 12 м, при чему коловоз 
не сме да има већу ширину од 8 метара. 

Основни задатак зелених површина 
дуж улица је изолација пешачких токова 
и обод них зграда од колског саобраћаја, 
стварање повољних санитарно-хигијен-
ских и микрокли матских услова за ста-
новнике, а такође и повећање естеских 
квалитета градског пеј за жа. 

Правилно решавање зелених повр-
шина дуж улица, булевара и кејова гра-
да обогаћу је просторну организацију 
његове изградње, доприноси најпотпу-
нијем визуелном до   жи в љају главних 
архитектонских целина, споменика ар-
хитектуре и карактеристичних гра д ских 
пејзажа. 

Савремени град, све више оптерећен 
аутомобилским саобраћајем, захтева не 
са мо нову урбанистичку структуру, већ 
и нов прилаз распоређивању објеката, 
саоб ра ћајница и основних пешачких 
кретања, као и организацију њиховог 
озелењавања. 

На нашим улицама се зеленило стално 
смањује, јер се у старијим градовима при 
њи хо вој изградњи није рачунало са тако 
развијеним саобраћајем и неопходном 
ин фраструктуром, као што су телефон-
ска и електрична мрежа, канализација, 
топловод и дру ги подземни каблови. 

Проблем зеленила у градским улицама 
не решава се појединачно, већ ком плек-
с ним решењем целокупног саобраћаја, 
при чему се он из неких улица мора пот-
пу но искључити, са остављањем колско 
пешачког саобраћаја за опслуживање 
обје ка та, а остатак се решава у виду зеле-
них трака. 

У композицији пешачких простора, 
поред партерних решења врло често су 
присутни и дрворедни засади, који тре-
ба да погодују организацији кретања 
великог броја људи, да их усмеравају ка 
главним објектима и архитектонским 

ансамблима. У композицији нису бит-
ни обиље облика и шаренило боја, већ 
јасноћа и једноставност решења, чија је 
основа травна површина. 

Дуж праваца свакодневног транзит-
ног кретања неопходно је распоређива-
ти дрво редну садњу лишћара са широ-
ким крошњама, због засенчења.

Један од значајних постулата при 
подизању дрвореда је избор врста др-
већа. Дрво у граду, нарочито оно дуж 
саобраћајница, паркинга, или на трго-
вима уграђено у плочнике, налази се у 
врло неповољним условима станишта и 
околине. Како се од њега очекују више-
бројне користи нужно је да му се обрати 
знатно већа пажња, унапређујући ком-
плекс фак то ра како би живело оптимал-
ним биолошким потенцијалом.

Узимајући у обзир ограничења био-
лошко-морфолошког карактера, огра-
ничења прои за шла из станишних услова 
(климе, земљишта), густине саобраћаја, 
ступња загађења, свет лосног режима, 
жеља и просторних могућности, те на 
крају сагледавајући велики опус интер-
акције ових фактора, богата палета врс-

та дрвећа убрзо се редуцира на неколико 
оних ко ј е – сађене уз градске саобраћај-
нице – могу оптимално удовољити кри-
теријумима по го дности.

Кад је у питању остварење најповољ-
нијих визуелних и естетских вредности, 
посебно колорита у јесењем периоду, 
наше могућности нису велике, јер иако 
код нас расте Liqui dambar styraciflua, ус-
лови за коришћење у дрвореду нису по-
вољни, због смањене ре ла тивне влаге у 
летњем периоду и влаге у земљишту, јер 
код нас нема вештачког зали ва ња, као 
у Калифорнији, где по шест месеци не 
падне киша, али су зато системи за зали-
вање сву да присутни.

Упоредо са настајањем паркова у Бе-
ограду почело је и подизање уличних 
дрво реда, о чијем одржавању су се ста-
рали сами становници тих улица. Први 
дрворед подигнут је у Абаџијској чар-
шији (данас улица Краљице Наталије), 
настао је између 1845. и 1850. го ди  не. У 
њој су са обе стране били засађени јабла-
нови, али када су били у пуној снази по-
сечени су 1889. године. Не зна се по чијој 
наредби је овај дрворед био посечен. По-

Добро формиран дрворед  
у стамбеној улици (Америка)

У оквиру пешачке зоне изузетно су значајни 
правилно изабрани и неговани дрвореди

Дрворед од врсте Prunus cerasifera 
у кампусу у Siettlu
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Осврт на стање у Београду

Проф. др Љиљана Вујковић

Савремене тенденције 
у подизању дрвореда
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сле ов ог подигнут је двострани дрворед 
канадских топола од „Кнежевог конака“ у 
Топчи деру до „Мостара“. Подигнут је за-
тим и дрворед јабланова од „Мостара“ до 
„Лондона“, у улици Кнеза Милоша, која је 
почетком шездесетих и седамдесетих го-
дина 19. века у делу од Немањине улице 
до „Лондона“ била омиљено шеталиште 
старих Београђана, све док ту улогу није 
преузео новоподигнути парк на Кале-
мегдану (Мишић, 1970). 

Из „Српског дневника“ од 20. марта 
1860. године сазнајемо за почетак поди-
за ња дрвореда кестенова од „Лондона“ 
до „Теразија“, који је до „Теразија“ био 
једноструки, а ту се ширио у два реда. 
Али и он је, као и његови претходници, 
доживео исту судбину. 

Неколико година касније су подигну-
ти дрвореди и у многим другим улицама 
у цен тралном делу града (Македонска, 
Француска ул. око Цветног трга), а та-
кође и десетак улица западног Врачара, 
у којима су биле најчешће засађене липе, 
па се и данас по не ка липа, старости око 
сто педесет година, може наћи на овим 
просторима (Мишић, 1970).     

У првој деценији 20. века, око 1906. го-
дине, подигнут је и двоструки дрворед у 
Кнез Милошевој улици са већ одраслим 
липама, као и централни двоструки др-
воред, у улици Кру н ској, која је требало 
да постане шеталиште. 

О настанку једног од до сада најлеп-
ших дрвореда у Београду у улици Буле-
вар Краља Александра сазнајемо из „Бе-
оградских општинских новина” из 1928. 
године. Ту је речено да су почеци садње 
били око 1910. године, када је засађено 
више стабала на потезу између Дворс-
ке баште (Пионирског парка) и Рузвел-
тове улице, као и да је велики број тих 
индивидуа био платан, као брзо рас тућа 
врста са раскошном крошњом, а тада 
често препоручивана од најпо зна тијих 
вртлара Европе. У истом чланку се даље 
спомиње 1919. година, када је за почела 
поновна, систематска садња у овој ули-
ци, са жељом да се читавим то ком ове 

улице формира дрворед. Ово је учињено 
скоро у целости, углавном тек око 1931. 
године, па се ова година може сматрати 
као почетак новог живота је д не веома 
прометне улице са, касније, једним од 
најлепших дрвореда у Бео граду, којим се 
београдско зеленило могло деценијама 
поносити. Булевар Кра ља Александра 
тада је пос тао омиљено шеталиште, али 
не само због лепо те и функционалности 
његовог дрвореда пла та на (обиља сенке у 
летњем периоду), већ је по везивао и три 
значајне парковске повр шине формира-
не у централној зони града (Дворска ба-
шта, Ташмајдански парк и Вуков парк), 
формиране, такође, у том пе риоду. Кас-
нијим истраживањима (Анастасијевић, 
1980) је утврђено да су нај ста  рија стабла 
платана старости од 75 до 90 година. 
Међутим, има и знатно млађих стабла, 
нарочито у делу од Ђерам пијаце до 
Цветкове пијаце, старости не што преко 
50 година, али и знатно млађа. Овај др-
воред, најшире посматрано, представља 
сво је врсну историјску и културну вред-
ност Београда. 

И поред великог значаја његов 
третман у последњих десетак година је 
био недо пустиво погрешан и нестручан. 
Иако платан као врста добро подноси 
оре  зивање, његове димензије су угрози-
ле становање у објектима дуж Бу левара, 
па се приступило претераној редукцији 
крошње, па чак и са пресецима гра-
на пречника преко 30 цм. Резови који 
најче ш ће нису били правилно изведени 
нису довољно заштићени дезинфекци-
оним сред ст ви ма и пре ма  зани смолом, 
тако да је на местима пресека дошло до 
продора гљива изазивача тру лежи, а ос-
тавши без ве ћег дела лисне масе физи-
олошки ослабљена стабла су брже под-
легла изази ва  чима трулежи и нападима 
инсеката, па је тако почело њихово благо 
одумирање. На рав но да је ту могло да се 
интервенише, али стручњаци нису били 
довољно гла сни, а они који су треба-
ли то да раде нису били мотивисани да 
правовремено одреагују.  На крају 2009. 

године је дошло до једне заиста страшне 
одлуке, да се дрворед у целости посече 
и да се засади нов, можда неке друге 
врсте. Међутим том дрвореду ће бити 
потребно најмање десет година да до с-
тигне само један делић онога што је до-
садашњи дрворед био и то под условом 
да се за са де саднице старости најмање 
петнаестак година. Међутим, јавност је 
схватила да би била еколошка катастро-
фа да се у једном моменту посече око 
500 стабала, приликом садашње рекон-
струкције Булевара, па уз њихову велику 
ангажованост такав приступ решавању 
замене оболелих садница платана, а и 
оних здравих је осујећен. 

После дужих дискусија и састанака 
у „Зеленилу-Београд“, и обећања да се 
неће сећи сва стабла, већ само болесна, 
стабла су ипак већим делом посечена, 
нека трула у горњем делу, нека и до самог 
корена, али већина је при дну била здра-
ва. Гледајући нов про јекат уређења Буле-
вара, мој закључак је да се са постојећим 
садницама не би могао да постигне 
пројектовани број паркинг места (око 
500), а новим решењем је предвиђена та-
кође садња дрворедних садница, са вр-
стом која ће тек касније бити одре ђена. 
Не знам зашто је било потребно толико 
причати о болести стабала и о томе да 
ће се она срушити на пролазнике, кад је 
нешто сасвим друго у питању. 

Мишљења сам да је требало ићи са по-
степеном заменом болесних стабала, уп-
раво оних којима је трулеж дошла скоро 
до корена и на њихово место садити нова 
стабла прсног преч ника 15-20 цм, школо-
вана и добро однегована, којих нажалост 
нема у на шим ра сад ницима, па их за сада 
морамо увозити. Зашто се та средства на-
мењена за мени не би уло жила за њихово 
лечење, као и за формирање једног расад-
ника где би се ис кључиво гаји ле дрворед-
не саднице? Апелујем на стручну јавност 
да се мало више поза бави овим про-
блемом и организује дискусије и стручне 
скупове, који би управо решавали ове и 
сличне про б леме.                                      

Дрворед липа у улици Кнеза Милоша 
у периоду његовог подизања, 1906. године

Булевар Краља Александра 
пре сече платана

Champs Ellisee у Паризу
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Нису само свилене бубе и ракија 
дудовача једине користи од белог 

и црног дуда (Morus alba и M. nigra). 
Скоро сви делови овог благородног и 
лепог дрвета - лишће, гранчице, воће 
и кора корена - вековима се користи у 
траварству.

У Европи су у XVI веку црне дудиње 
кориштене у случају запаљења и за за-
устављање крварења, кора против зу-
бобоље, а лишће против змијског уједа. 
Док је црни дуд исчезнуо из европске 

фармакопеје, али не и из народне меди-
цине, бели дуд у Кини још увек служи 
као лек против кашља, прехладе и ви-
соког крвног притиска. 

У нашој народној традицији свеже 
недозреле дудиње дају се код пролива, а 
зреле као делотворно средство против 
тврде столице. Оне су посебно добре 
за отклањање затвора код људи треће 
доби који пате и од слабости крви.

Ово воће, било да је зрело, свеже 
или у облику сока, одавнина важи као 
благотворно за јачање и исхрану крви, 
па се у те сврхе у Кини користе беле, 
а у Европи црне дудиње. Обе врсте су 
одличне за јачање, виталности и осве-
жење у случају опште слабости.

Од плодова се припрема сируп за 
опоравак и прездрављење, као и за по-

бољшање боје и укуса других лекова. 
Сируп од плода помаже против високе 
температуре, а користи се и за лакше 
искашљавање, знојење и мокрење.

Воће дуда наводно спречава прера-
но сеђење косе, а користи се у лечењу 
несвестице, зујања у ушима, замагље-
ног вида и несанице. Сок од здробље-
них дудиња служи за испирање грла и 
за гргљање као одличан лек против чи-
рева у устима и болног желуца. Наро-
чито је добар онај од црних дудиња које 
делују антисептично.

Чај од лишћа 
смањује шећер у крви

Млади, здрави и потпуно развијени 
листови дуда беру се лети и суше у тан-

Медицина са гране

Слатке и лековите дудиње
Зреле, слатке беле и накисело-слатке црне дудиње, свеже или осушене, пома-
жу код слабокрвности. Лишће белог дуда делује против шећерне болести, док 
кора корена снижава висок крвни притисак. И све то природно и бесплатно...

У дворишту Патријаршије у 
Пећи налази се старо стабло црног 
дуда које се развило из младице 
донесене из данашње Сирије, 
засађене, по предању, између 1203. 
и 1272. године.
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ком слоју на промаји у хладу. Чај спра-
вљен од њих делује против бактерија, 
подстиче знојење и олакшава избаци-
вање слузи из плућа. Лишће белог дуда 
се у Кини преписује за искашљавање и, 
уопште код прехладе с грозницом, гри-
па, главобоље и болног грла. Овај чај се 
такође узима у случају болних и запаље-
них очију, несвестице и вртоглавице.

У Европи је лишће црног дуда доне-
давно употребљавано за подстицање 
производње инсулина код дијабетича-
ра. Како је забележио наш уважени др 
Јован Туцаков, листом од дуда народ 
лечи шећерну болест и оболеле орга-
не за мокрење. Антидијабетично де-
ловање дуда се делимично приписује 
присуству витамина B2 а има значаја 
само као допуна другим лековима или 
дијететским средствима код шећера-
ша. Лишће белог или црног дуда може 
се узимати као чај, одвар или кувани 
сируп. Такође се, као осушено може у 
виду прашка посипати по храни. Екс-
тракт лишћа даван је у виду ињекција 
код елафантизма (набреклих и отече-
них ногу).

У корејској традиционалној меди-
цини од лиснатих пупољака дуда, са-
купљених преко зиме и осушених, 
справљају чај против гојазности и 
обољења кардиоваскуларног система.

Гране и гранчице белог дуда (беру се у 
рано лето) у виду одвара доказано уми-
рују болове и смањују крвни притисак. 
Кинези их примењују у случају реуме и 
артритиса, посебно болова у рукама и 
ногама. Одвар од гранчица регулише 
столицу захваљујући посебном ензиму, 
а одличан је и за избацивање воде из 
организма у случају вишка течности.

У Кини је кора дуда састојак биљних 
смеша за лечење шећерне болести. Пра-
шак од ове коре употребљава се споља 
у облику мелема за брже зарашћивање 
рана.

Кора корена белог дуда се вади пред 
зиму, а умирује или одстрањује воду из 
организма, снижава висок крвни при-
тисак, олакшава избацивање накупина 
из плућа. Посебно се даје као експекто-
рант у случју густе, лепљиве жуте слузи 
у грудима. Такође умирује и олакшава 
нападе астме. Одвар од корена белог 
дуда употребљава се стога код плућних 
проблема, тешког дисања повезаног с 
астмом и емфиземом и у случајевима 

отока у организму. Посебно се препо-
ручује када запаљење плућа отежава 
знојење и доводи до отока руку, ногу 
и лица, грознице, жеђи и отежаног мо-
крења.

У Јапану се од цветова изра ђује коз-
метичка крема за одстрањивање пега и 
других нечистоћа на кожи.

Пријају домаћинима 
али и домаћој стоци

Због велике количине шећера ду-
диње су изврсна храна. Од њих се у до-
маћинству прави сок, компот, слатко, 
желе и сируп. Од исце ђеног сока упа-
равањем добија се сируп који подсећа 
на мед – прави концентрат хранљивих 
састојака свеже дудиње. Из дудиња цр-
ног дуда, нарочито оног који има више 
кисео укус, цеди се сок и од њега кувају 
сируп и пекмез, пријатна храна, посла-
сица и благ лек. Осушене дудиње за-
мењују шећер, те се мељу и додају тесту 
за колаче. Од ферментисаних зрелих 
дудиња народ пече ракију, дудовачу...

Опрез: Особе које имају склоност 
према дијареји и слабом варењу треба 
да избегавају сувише дудиња као и пре-
парате од лишћа и коре у случају слабих 
плућа.                                                   

Мирјана Пршић

Мешани сируп 
по рецепту др Туцакова

Од дудуња помешаних са једнаком 
количином трешања које заједно од–
стоје преко ноћи да провре, уз дода-
так шећера кувањем се добија сируп. 
Помешан с водом, сируп се пије као 
лек против грознице, пролива, упале 
крајника и поквареног желуца.

Дуд у народним веровањима Нарочито у оним крајевима где се гајила 
свилена буба, како је у Речнику српских народних веровања о биљкама за-
бележио Веселин Чајкановић, дуд је имао своје место у религији. У Црној 
Гори дуд се сече за бадњаке, у околини Ђевђелије се од дуда на Бадњи дан 
секу кулидачке, магични прутови којима се, идући из куће у кућу, боцка 
по пепелу и магичним дозивањем, имитирањем гласова, дочарава живина. 
Кулидачка с после тога баци далеко од куће „да би буве биле далеко од 
куће“ (буве = душе).

У околини Ђевђелије врше се помоћу дуда и љубавна гатања. Уочи Мла-
денаца девојке стављају прутић од дуда преко потока или бразде, па ће им 
у сну доћи суђеник. На Тодорову суботу хватају се девојке обема рукама за 
дуд, па чије име тада чују, тај ће им бити младожења.

Хранљиве и здраве дудиње
Дудуње садрже разне шећере, сло-

бодне органске киселине (лимунска 
и јабучна), масти (линолинска и 
стеаринска масна киселина) слуз, 
много пектинских материја, флаво-
нида, кумарин, танине, те витамине 
A, B1, B2, C. У лишћу има флавони-
да, антоцијана, а активни састојци 
у гранама су мулберин, фруктоза, 
глукоза, арабиноза, ксилоза, стахи-
оза, сахароза. Кора корена садржи 
каротин, ћилибарну киселину, аде-
нин, холин и амилазу.
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S

surface - површина
surface check - површинска распуклина
survival - пријем (садница), 
преживаљавање
survive - опстати
susceptibility - осетљивост; подложност
sustainable forest management, SFM - 
oдрживо газдовање шумама
swage set - слачивање
swamp forest; bog forest - мочварна 
шума
sweep - закривљеност
swelling - бубрење 
SWOT analysis -  SwOT анализа 
(предности, слабости, шанси и 
опасности)
sycamore Acer pseudoplatanus - горски 
јавор
System of Environmental and Economic 
Accounts, SEEA - Систем еколошких и  
економских рачуна
System of National Accounts, SNA - 
Систем националних рачуна

T
tan stain - деколорација услед влаге код 
витлова
tanbark - кора за танин
taper - пад пречника 
tar - катран
target size - коначна мера
taxation - таксација
taxonomic unit - таксономска јединица
telescopic chuck - телескопски рукавац
tenderiser - затега, затезач
tending - нега
tensile strength - затезна чврстоћа
tension - напон
tension wood - тензионо дрво, бело дрво
terminal feeder - инсект који оштећује 
терминални избојак
theoretical crosscut - теоретско место 
пререза
thicket - шибљак, шикара
thinning - прореда
thinning from above; crown-thinning; 
high thinning - висока прореда
thinning from below; low thinning; 
German thinning - ниска прореда

thinning intensity - интензитет 
проређивања
thinning interval; thinning cycle - 
интервал проређивања
threatened - угрожен
threshold - праг, граница
threshold value - гранична вредност
tight knot - чврсто срасла кврга
timber drying - сушење дрвета
timber trade - трговина дрветом
timberline - (висинска) граница шуме
tip-cart; tipper - кипер возило, камион 
самоистоваривач
tolerant tree; shade bearer - дрво 
способно да расте у хладу
tooth marks -  трагови зуба
top diameter - пречник на тањем крају
top end log - последњи трупац; најтањи 
трупац
top-down - пројектовање одозго на доле
top-dry; top-killed - суховрх 
topping - одсецање врха
topsoil - оранични слој
torrent - бујица
trace element - микроелемент
tract - област, површина; парцела
traction line - линија вуче, повлачница
tractive power; trail force - вучна снага
trade name - робна марка, трговачко име
transboundary pollution - 
прекогранично загађење
transplanting bed - растилиште
trap tree - ловно стабло
traversing crack - потпуна распуклина; 
скрозирајућа распуклина 
traversing knot - продирућа кврга
tree lift forks - вадилица дрвећа виласта
tree marking - дознака за сечу
tree of heaven Ailanthus glandulosa - 
пајасен
tree-shaped willow - врба стаблашица
tributary - притока
trimming; branching; limbing - кресање 
грана 
trunk - вретено стабла
trunk yard; log landing - стовариште 
трупаца; балваниште
trunkwood - дебловина
Turkey oak Quercus cerris - цер
turnery - токарсрво

Шумарски 
енглеско-српски речник

Мр Ана Тонић

Речник стручних термина из области шумарства намењен је стручњацима и 
студентима као допуна уз стандардни енглеско-српски речник, пошто се 

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

Због мултидисциплинарног прилаза газдовању шумама, опште корисних 
функција шума, нових иницијатива и директива, као и глобалних промена, речник 
шумарства се проширује и уносе се стално нови термини из разних дисциплина.   
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Дрво са највећом запремином на све-
ту: Стабло гигантске секвоје названо Ге-
нерал Шерман (Sequoiadendron giganteum) 
налази се у Sequoia National Park-у је ви-
соко 83,8м, обима 31,27m, запремине је 
1.486m3 и тешко преко 6000t. Стабло је 
старо око 2.200 година. 

Највише дрво на свету: је дрво дру-
ге врсте секвоја, обалне секвоје (Sequoia 
sempervirens) налази се у  Redwood National 
Park-у.  Названо је Хиперион  и висoko je 
115m. Научници не говоре његову тачну 
локацију да би заштитили стабло од тури-
ста слободних пењача.

Најстарији живи организам на свету:  
Шума јасике (Populus tremoloides) у Јути 
названа Пандо је колонија једне јасике. 

Сва стабла у шуми су део једног организма 
са огромним кореновим системом. На ла-
тинском пандо значи „ширим се“, састоји 
од 47.000 стабала и простире се на повр-
шини од 60ха, што га чини највећим орга-
низмом на свету.  Просечна старост поје-
диних стабала је 130 година, док се укупна 
старост целог организма процењује на 
80.000 година. 

Дрво са највећим пречником: „The 
Tule Tree“ је велики Монтезума чемпрес 
(Taxodium mucronatum) и  налази се близу 
града Оксака у Мексику. Обим стабла из-
носи 58 m а пречник 11,3m. Раније се сма-
трало да су то била три спојена стабла али 

се ДНК анализом утврдило да је то ипак 
једно дрво. Године 1994. дрво је почело да 
умире, појавиле су се суве гране и лишће 
и након стручног прегледа „доктори“ су 
установили да нема довољно воде, значи 
заливање. Преписали су програм за зали-
вање и сада се дрво опоравило.  

Најстарије дрвеће на свету: Метузалем 
и  Прометеј су најстарија два дрвета на 
свету. Најстарије живо дрво је бристеле-
конски бор (Pinus Longaeva), назван је Ме-
тузалем  и  налази се у Калифорнији, ста-
рости је 4.838 година. Још интересантнија 
прича је везана за дрво звано Прометеј. 
Наиме, студент Donald Currey је за свој 
дипломски рад бушио стабло и узимао 
узорак, али му се сврдло сломило и остало 
у дрвету. Од власти је тражио и добио до-
зволу да обори дрво и уради жељене ана-
лизе.  Када је дрво проучено испоставило 

се да је старо 5.000 година. Данас да би се 
овакви рекордери сачували њихове лока-
ције се држе у тајности.

Најусамљеније дрво на свету: Дрво 
названо L’Abre du Tenere је врста Акације,  
било је најусамљеније дрво на свету. Нала-
зило се  у Нигеру у пустињи Сахари и је-
дино је дрво  у пречнику од 400 km. Пред-
стављало је последњи примерак групе 
акација које су расле у пустињи док није 
била толико сува. Научници су копали у 
близини дрвета и закључили да се његово 
корење простире до дубине од 36m да би 
стигло до границе подземних вода. Нажа-
лост  пијани возач камиона је успео да уда-
ри у  дрво и сломи га иако је било једино 
у том делу пустиње. Данас на месту где је 
расло стоји метални стуб,  споменик Уса-
мљеном дрвету Тенере. 

Баобаб: Ова невероватна врста дрвета 
расте на Мадагаскару, у континенталној 
Африци и Аустралији просечних  димен-
зија: 30m висине,  обима око 11m. Главна 
карактеристика је њихово огромно дебло 
које  практично представља резервоар за 
воду, дрво баобаба може да ускладишти 
120.000l воде да би преживело сурове ус-

лове суше. Највећи од свих баобаба нала-
зи се у Авенији Баобаба близу Морондаве 
на Мадагаскару. 

Најстарије засађено дрво: (Ficus religiosa) 
названо Sru Maha Bodhi  у Анурадхапура у 
Сри Ланки је засађено 288 године пре нове 
ере и представља најстарије живо дрво 
засађено људском руком. Сматра се да је 
ово дрво директан потомак дрвета испод 
кога је Буда доживео просветљење. Наиме 
према будистичким списима на  самртној 
постељи Буда је одлучио пет ствари, једна 
је била да се грана дрвета из Bodh Gaya у 
Индији испод кога је Сидарта доживео 
„Bodhi“ пренесе на Цејлон и засади.

Црква - храст: Најпознатије дрво у 
Француској је свакако Chêne-Chapelle из 
Allouville-Bellefosse. То је много више од 
обичног дрвета, то је грађевина и  живи 
религијски споменик. Наиме 1669 године 
свештеници l’Abbe du Detroit и du Cerceau 
су одлучили да саграде цркву у тада 500 

година старом храсту (Quercus robur) кога 
је погодила муња. Свештеници су сагради-
ли мали олтар посвећен Девици Марији, 
касније је саграђена капела, а затим су до-
дате и степенице. Данас су делови дрвета 
мртви, крошња постаје све мања, кора на 
деловима отпада. Старо дрво је осигура-
но стубовима,  подупирачи придржавају 
гране које су давно угинуле, али ће симбол 
Цркве-храста из Allouville-Bellefosse веро-
ватно живети заувек.                            

Љиљана Вамовић дипл.инж.шум.

Дрвеће рекордери

Дрво са највећом 
запремином на свету

Баобаб

Најстарије дрвеће на свету

Најусамљеније дрво на светуДрво са највећим пречником

Црква - храст

Најстарији живи организам свету
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Лековито биље
Аутор: Драган Недељковић

Станиште – У планинским буковим 
шумама, на киселом и умерено влаж-
ном земљишту.

Дрога – Плод и лист. Плод се бере 
када је зрео а лист се сакупља у време 
цветања биљке.

Састојци – Плод садржи антоцијане, 
танине, шећер и органске киселине, ка-
ротин и витамине C и B. Лист боров-
нице садржи антоцијане, флавоноиде, 
танине, фенолне хетерозиде и доста 
минерала.

Деловање – Плод боровнице делује 
вазопрорективно, антиедематозоно и 
антидијароично. Повољно делује и на 
регенерацију видног пурпура и побољ-
шава вид при слабом осветљењу. Ко-
ристи код поремећаја капиларне цир-
кулације коже, слузокоже и ока. Због 

танина се користи за заустављање про-
лива. Лист боровнице се користи код 
лошег варења и код упала уринарног 
тракта. Традиционално се користи и у 
терапији шећерне болести.

Употреба – Користи се у облику све-
жег сока, чаја и фитопрепарата са кон-
центрованим екстрактима. 

Чај од листа: 2 кашичице осушеног 
и уситњеног листа се прелије са 150ml 
кључале воде, поклопи и после 10min 
процеди. Код предозирања и друге 
употребе може доћи до хроничног 
тровања.

Чај од плода: 1 кашику уситњених 
плодова прелити са 2 чаше хладне 
воде, кувати док се количина не пре-
полови па процедити. Пити 4 пута 1/4 
шоље пре јела.

Боровница

Клека

боровњача, боровника

вења, смрека, смрика

Брошуре о гљивама и лековитом биљу можете наручити на тел: 063/278-941
Сајт: www.seoski-turizam.org.rs

Станиште – Широко распрострање-
на од низије до зоне изнад шумске 
границе.

Дрога – Зреле сирове или осушене 
бобице (плод). 

Састојци – Плод клеке садржи до 
2,5% етарског уља у ком је до 80% α и β 
пинена и мања терпиненола. Поред тога 
садржи и танине, шећер, флавоноиде, 
восак, смоле и органске киселине.

Деловање – За деловање клеке је 
одговорно етерско уље. Терпинен-ол 
је диуретик, делује на ткиво бубрега 
и појачава екскрецију урина. Примена 
клеке и фитопрепарата који је садрже, 
мора бити ограничене због иритантног 

деловања на бубрежне тубуле што 
може довести до њиховог оштећења и 
појаве у мокраћи. Пинени су иританси 
и рубефацијенси због чега се клека 
користи споља код реуматских 
обољења. Плод клека отклања 
горушицу, подригивање и помаже 
при варењу. Од дрвета и грана добија 
се боровичин катран (pix juniperina) 
који се користи у дерматологији као 
антисептик и кератопластик.

Употреба – Припрема чаја: 2g  
здробљених плодова прелије се са 
150ml кључале воде, поклопи и после 
тога процеди. Максимална дневна доза 
је 10g плода. Клека се не сме користити 
код трудница и код неких запаљенских 
обољења бубрега.

Фото: Јеремија
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Међународни сајам туризма, који 
је одржан по тридесет други пут 

под куполама Београдског сајма од 24-
28. фебруара, окупио је 850 излагача из 
преко 40 земаља. Оно што је сигурно 
представља један од водећих сајмова 
туризма у региону, а по броју посетила-
ца који је овога пута премашио 60.000 
најпосећенија је манифестација после 
сајма аутомобила.

Централна тема овогодишње мани-
фестације била је Дунав и промоција 
регионалне сарадње. Посебна пажња је 
посвећена туристичким потенцијалима 
Србије и сходно томе представљени су 
сви потенцијали и лепоте наше земље 
са посебним нагласком на сеоски ту-
ризам, за који у свету постоји велико 
интересовање. 

Запажен наступ и велику пажњу по-
сетилаца изазвало је и присуство Јавног 
предузећа „Србијашуме“ – Послов-
ница општег туризма, чији је штанд у 

Хали 2, величине 50m2 био зналачки 
осмишљен. Целокупну организацију 
учешћа на Сајму туризма обавио је 
Сектор за маркетинг и односе са јавно-
шћу. 

– Први пут, Пословница општег ту-
ризма је комплетирала своју понуду као 
организатор путовања – туроператор  и 
представила је кроз колор каталог „СР-
БИЈАШУМЕ ЛЕТО 2010“. Обухваћене 
су дестинације Грчка, Турска, Тунис, 
Египат и Шпанија. Штампан у колору 
на 92 стране, каталог представља избор 
више од 100 хотела и неколико десети-
на апартмана на брижљиво одабраним 
дестинацијама и за најзахтевније ко-
риснике наших услуга, каже мр Живо-
рад Михајловић, директор Сектора за 
маркетинг и односе са јавношћу.

Бројни посетиоци, будући корисници 
наших услуга изразили су задовољство 
чињеницом да је у туризму и велико 
Јавно предузеће „Србијашуме“, које 
гарантује квалитет, али нуди и велики 
избор дестинација. О заинтересова-
ности посетилаца за нашу туристичку 
понуду најбоље говори и податак да је 
подељено више од 2.000 каталога, 4.700 
флајера – појединачних програма за ле-
товања, лов и риболов и апартмане на 
Копанику. Треба рећи да је промотив-
ни материјал, а посебно каталог дељен 
само заинтересованим клијентима, 

после опсежних информација и разго-
вора које су професионално обавиле 
наше колегинице представљајући све 
погодности наше туристичке понуде. 

Веома важан сегмент учешћа на сајму 
туризма, представља и чињеница да је 
успостављен велики број непосредних 
контаката са бројним туристичким по-
сленицима, што ће свакако резултира-
ти бољом комуникацијом и колегијал-
ним односом. Такође, важно је рећи да 
су бројне мање туристичке агенције из-
разиле жељу за непосредном сарадњом 
у продаји наших аранжмана. Током 
сајма потписано је 20 уговора о тзв. 
субагентури, односно продаји наших 
аранжмана посредством других аген-
ција уз одобрење провизије. Већина 
тих агенција је из унутрашњости, тако 
да нашу понуду чинимо доступном и 
ван Београда.

Сматрамо, да је наше учешће на сајму 
туризма у потпуности оправдало оче-
кивања, тачније остварен је основни 
циљ – промоција нових активности у 
Пословници општег туризма, кроз вео-
ма квалитетно представљање целокуп-
не понуде. Туризам је делатност коју ЈП 
„Србијашуме“ у свом саставу има дуго, 
али ове године изласком на сајам ту-
ризма , наша пословница и туризам су 
представљени најширем аудиторијуму, 
у једном новом светлу, рекао је мр Жи-
ворад Михајловић, извршни директор 
Сектора за маркетинг и односе са јав-
ношћу.                                                        

Припремила Н. Мијук

32. Међународни сајам туризма

Запажен наступ Србијашума
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ЛЕТО 2010.
Полуострво Халкидики налази 

се југоисточно од Солуна и 
највеће је у Северној Грчкој. То је једна 
од најатрактивнијих туристичких 
области Грчке. На југу полуострва 
налазе се још три мала полуострва 
налик на три  “прста”. Касандра, 
најзападнији “прст”, осим дивних 
плажа пружа и изузетне могућности за 
смештај и забаву, ту се налазе највећи 
хотелски и апартмански комплекси.

ХАНИОТИ
Ханиоти је модерно летовалиште са великом песковитом плажом, оивиченом парком пуним зеленила које пружа пријатну 
хладовину у врелим летњим данима и незаборавне романтичне шетње тотком вечери. Поред могућности за изнајмљивање 
лежаљки и сунцобрана, разноврсна је понуда и за љубитеље спортова на води. У центру места налази се велики трг са 
бројним садржајима и богатим ноћним животом. На тргу и око њега смештене су продавнице, таверне ресторани, пицерије, 
кафеи, барови и објекти за забаву. Ту је и амбуланта, апотека, пошта, мноштво хотела, добро снабдевених супермаркета, 
посластичарница и пекара, Rent a car агенција. Ханиоти је удаљен од Солуна 103 километра.

Цене су изражене у € за најам студија/апартмана за 11 дана – 10 ноћења
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ЦЕНА АУТОБУСКОГ ПРЕВОЗА ДО ХАНИОТИА И ПЕФКОХОРИЈА:
• одрасли 60 €
• деца до 10 година старости  50 €
• деца до 3 године бесплатно (без седишта)
СТУДИО/једна просторија коју чине чајна кухиња опремљена основним посуђем за назначени број особа, купатило, балкон или тераса/
АПАРТМАН/просуорија коју чини чајна кухиња опремљена основним посуђем за назначени број особа и одвојена просторија са одређеним бројем 
лежаја. 
ЦЕНА АРАНЖМАНА ОБУХВАТА: са пратиоцем групе до изабраног објекта на релацији по програму
• услуге смештаја на бази најма собе-студиа/апартмана за изабрани термин према табели на бази 10 ноћења
• коришћење клима уређаја (осим у вили Мацедониан Скy - 5 €/дану)
• сервис представника наше агенције
• трошкови организације програма и услуге локалног грчког партнера
ЦЕНА АРАНЖМАНА НЕ ОБУХВАТА:
• обавезно здравствено осигурање (ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ 110.00 динара по дану за одрасле и 55,00 динара по дану за децу од 2-12 година, 220,00 динара по 
дану за старије од 65 година)
• остале индивидуалне и непоменуте трошкове
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање се врши у динарској противвредности по продајном курсу Banca Intesa за ефективу на дан уплате. 
• Готовински - резервација се врши уплатом аконтације у износу од 30% од укупне цене аранжмана, а остатак најкасније до 15 дана пре поласка.
• Платним картицама или револвинг картицама (могућност одложеног плаћања) , у зависности од банке.
• Могућност одложеног плаћања – чековима грађана
Административне забране - отплата до 15.12.2010. године

ПЕФКОХОРИ
Пефкохори, у преводу значи борова шума, главни је носилац туризма на полуострву Касандрa, првом 
прсту Халкидикија. Богат ноћни живот, бројне дискотеке и рибарске таверне са великим избором морских 
плодова, нуде квалитетан и незабораван провод.

Цене су изражене у € по дану / по особи, плаћање у динарима
ПОПУСТИ ЗА ХОТЕЛ КОПСИС: Двоје деце до 6 год. БЕСПЛАТНО, дете од 6-12 год.50%,трећа одрасла особа 20%попуста.
Доплата за климу у јуну и септембру – 5€/дану

Цене су изражене у € за најам студија/апартмана за 11 дана – 10 ноћења
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ЈП „СРБИЈАШУМЕ“ са п.о. 
Пословница општег туризма
Његошева 44, 11000 Београд
Тел/фах: 244-09-08, 2454-467

www.srbijasume.rs
 sumetours@srbijasume.rs

Лиценца ОТП 236/2010
ПИБ  100002820 • ж.р. 160-8863-65 

ЈП „СРБИЈАШУМЕ“ – Пословница општег туризма, 
својим будућим гостима осим веома квалитетне понуде 
на Халкидикију, нуди још неке атрактивне локације у 
Грчкој, али и другим популарним летњим дестинацијама: 
Турска, Египат, Тунис и Шпанија.

У Грчкој, за вас смо изабрали острва Родос, Крф 
и Крит, која последњих година побуђују највеће 
интересовање домаћих туриста. Одлазак на ова 
острва је организован директним чартер летовима 
националног авио превозника ЈАТ-а, на бази  ноћења, 
са могућношћу боравка у апартманима или хотелима 
различитих категорија од 3* до 5* и са разноврсним 
одабиром услуга у овим смештајним објектима.

Такође, директним чартер летовима, организован 
је одлазак на дестинације у Турску (Bodrum, Marmaris, 
Antalija, Belek i Alanja), Египат (Hurgada, Sharm el Sheikh), 
Тунис (Hammamet, Sousse, Port el Kantaоui) и Шпанију 
(Palma de Majorka, Lloret de Mar, Santa Susanna). Одабир 
хотелског смештаја на поменутим дестинацијама, 
извршeн je на основу искустава у последњих пар година, 
како на домаћем, тако и на иностраном тржишту, у 
смислу веома доброг односа цена-квалитет, а на вама 
је да то и потврдите. 

Реч је о великом избору хотела свих релевантних 
категорија (од 3* до 5*), са широким спектром 
услуга (од ноћења са доручком до Ultra Al Inclu-
sive услуга у врхунским хотелима са 5*). Искуства 
великог броја домаћих а и страних гостију показују 
да је представљање ових дестинација у нашој понуди, 
апсолутно оправдано.

Драги наши будући путници, на вама је, да одаберете 
објекте који су у складу са вашим могућностима и 
жељама, а на нама, да на најбољи начин оправдамо 
ваше поверење и испунимо сва очекивања, и више од 
тога…

Уз програме важе општи услови путовања ЈП „Србијашуме“ - Пословнице општег туризма
www.srbijasume.rs/doc/opsti_uslovi_putovanja.pdf

Могућност одложеног плаћања – чековима грађана и платним картицама
Административне забране – отплата до 15.12.2010. године

СРЕЋАН ПУТ са туристичком агенцијом СРБИЈАШУМЕ
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