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СРБИЈАШУМЕ 
у новим медијима

Свакога дана 69% људи гледа ТВ, 
а 58% проводи време на интернету
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Садржај

Зато је 2011. година прави тренутак да влада по-
каже да је посвећена обнављању шума. 

Треба да развијамо партнерства са локалним 
заједницама, владиним и приватним сектором и да 
ефикасно радимо на уклањању баријера за локалну 
контролу шума.

Морамо наћи начина да се промовишу и награде 
успешни примери локалних пракси који су добри за 
заједницу, добри за земљу и, на крају, добри за чита-
ву планету.

На основу података које је изнела организација 
УН за исхрану и пољопривреду, око 13 милиона 
хектара шума у свету су изгубљене сваке године, уг-
лавном као резултат претварања шумског земљишта 
у друге сврхе. Најмање 1,6 милијарди људи директ-
но зависе од шума, док 60 милиона људи, углавном 
припадника староседелачких и локалних заједница, 
живи у шумама. 

Шуме штите наше сливове и чувају наше тло. Оне 
помажу у борби против климатских промена, ап-
сорбују и складиште огромне количине угљеника, 
обезбеђују храну, грађевински материјал и лекове, 
и представљају дом за 80% светског биодиверзитета.

Пројекат „Шуме 2011” са основном поруком 
„Шуме за људе” има за циљ да повећа свест јавности 
о кључној улози коју шуме имају у изградњи зеле-
није и одрживије будућност. Током читаве године ЈП 
“Србијашуме” ће иницирати низ догађаја, који за циљ 
имају подстицање учешћа јавности у активностима 
везаним за шуме, на свим нивоима.

Обавештаваћемо јавност о најважнијим догађаји-
ма током целе године, као и успесима и решењима за 
највеће изазове са којима се суочавамо.

ЈП “Србијашуме” су биле кључни играч у про-
цесу очувања шума дуги низ година. Наставићемо 
да стимулишемо владу, приватни сектор и зајед-

нице које су зависне од шума да предузму кон-
кретне акције које ће нам помоћи да постигнемо 
одрживо управљање шумама у корист садашњих и  
будућих генерација.  

Током целе године ЈП “Србијашуме” ће најављива-
ти нове иницијативе у пејзажној рестаурацији шума, 
као и нове напоре како би зауставили уништавање и 
сечу шума.

Наша мисија
Циљ нам је да утичемо, подстичемо и помажемо 

друштва широм Србије у очувању биолошке раз-
новрсности у шумама и да промовишемо пејзаже 
којима доминира дрвеће, као и да обезбедимо да ко-
ришћење шумских ресурса буде легално и еколош-
ки одрживо.

Визија
Србија ће имати веће, разноврсније и квалитет-

није шумске пејзаже. То ће у великој мери задовољи-
ти људске потребе и аспирације, и при том очувати 
биолошку разноврсност и испуњење функције еко-
система неопходних за живот.

Наши циљеви су:
- да успоставимо мрежу еколошких представни-

ка, социјално корисно и ефикасно управљање заш-
тићеним шумским подручјима;

- да постигнемо одговарајући еколошко, друштве-
но корисно и економски одрживо управљање шума-
ма изван заштићених области;

- да развијемо и применимо одговарајуће еко-
лошки и друштвено корисне програме за обнову 
деградираних шума и шумских пејзажа;

- да заштитимо шуме од загађења и глобалног 
загревања промовисањем смањења емисије загађи-
вања и припремањем шума за отпорност на климат-
ске промене.

Међународна 
година шума 

Припремила: Сузана Васиљевић

„Шуме 2011”

Званични почетак Међународне године шума обележен 
 крајем фебруара у седишту Уједињених нација у Њујорку, 

током годишњег састанка Форум о шумама (УНФФ), 
који је носилац пројекта “Шуме 2011”
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Србија се налази у периоду транзиције и при-
преми за приступање Европској унији, што захтева и 
прилагођавање новим околностима, измену бројних 
закона и прописа, отварање нових тржишта, па вре-
ме у коме се налазимо може бити веома погодно за 
развој предузећа. Испуњавање услова за чланство 
у Европској унији представља практичан и реалан 
оквир и упутство за деловање које нам гарантује 
постизање наведеног крајњег циља. Због тога је 
нарочито важно даље водити и развијати дијалог у 
нашем друштву о потребама које процес европских 
интеграција намеће, и тежити учвршћивању нацио-
налног консензуса и окупљању свих друштвених ак-
тера у правцу испуњења овог историјског циља за 
нашу државу.

Иза нас је тешка пословна година са великим по-
следицама светске економске и финансијске кризе. 
Захваљујући мерама Владе за ублажавање негатив-
них кризних последица, негативни ефекти на српску 
привреду били су мањи, али је привреда и те како 
осетила њену тежину.

Крајем 2009. и током 2010. године последице 
светске економске кризе су значајно утицале на 
сектор шумарства и дрвне индустрије у целом свету. 
Смањени обим инвестиција, посебно у грађевинар-
ству узроковао је пад тражње производа од дрвета, 
што је довело до промена у пословном окружењу 
сектора шумарства и дрвне индустрије. 

Наступајућа 2011. биће година правих изазова. 
Планирамо раст у односу на 2010, али је он врло уме-
рен и у складу са пројектованим развојем тржишта у 
нашој индустрији. По различитим категоријама про-
извода базирамо и наше планове, тако да неке имају 
и даље трендове раста, док поједине стагнирају или 
опадају. Такође, план је и повећање извоза на тр-
жишта где постоји објективна шанса за раст. Посеб-
на пажња биће усмерена на контролу трошкова на 
свим нивоима пословања. Постоји и резервни план 
у случају да се актуелна криза продуби.

Колики приход је остварен у 2010. години и који 
сектор предузећа је најбоље пословао?

 Јавно предузеће „Србијашуме“ успешно су по-
словале у 2010. години, јер је остварен бруто до-
битак већи у односу на претходну годину. У оквиру 
биланса успеха на нивоу ЈП „Србијашуме“ остварен 
је укупан приход у износу од 5.618.726.000 динара. 
Остварени приход је истовремено већи у односу на 
приход из 2009. године када је износио 5.142.762.000. 
Најбољи резултат по оствареном дохотку има Шум-
ско газдинство Пријепоље. 

Колика је, дакле, нето добит ЈП Србијашуме?  

Година у нашем знаку

Интервју: Игор Брауновић

“Резолуцијом Генералне скупштине Уједињених нација од 20. децембра 2006. године, ова 
година је проглашена међународном годином шума. Током целе 2011. биће органи-
зоване активности и догађаји којима ће бити обележена међународна година шума” 
– истиче заменик генералног директора ЈП “Србијашуме” Игор Брауновић

По одбитку пореза на добит у 2010. години оства-
рен је нето добитак од 7.835.000 динара, што је за 
5.865.000 динара више него годину дана раније. Бру-
то добит је у 2010. години 18.117.000 динара, а 2009. 
године износила је 8.307.000 динара.

Протекла година ће, свакако, остати упамћена 
као једна од пословно најтежих у којој су сви ресур-
си којима људи и њихове организације располажу 
стављени на тешке пробе. Због тога ће ова година 
бити и забележена као година велике селекције.  

 
Какви су планови за 2011. годину? 
Након прихватања нашег финансијског извештаја 

пословна и финансијска политика ЈП “Србијашуме” 
ће се заснивати на стабилним изворима финанси-
рања свих функција предузећа и доследном спро-
вођењу финансијске дисциплине на свим нивоима, у 
циљу остваривања веће ликвидности и финансијске 
стабилности.

Предузеће је препознало важност и потребу сер-
тификације шума, која би у 2011. години требало да 
буде завршена у преосталим шумским газдинствима. 
У циљу повећања значаја сертификације шума актив-
но ћемо се бавити промоцијом постигнутих резулта-
та, као и промоцијом саме сертификације.

 На пољу међународне сарадње планирамо ус-
постављање контаката са иностраним партнерима 
у циљу размене искустава, унапређења знања и 
трансфера технологија. Неопходно је подизање ни-
воа коришћења информационих технологија и боља 
оспособљеност кадрова, те ће значајна средства 
бити уложена у развој ГИС технологије.

У плану имамо и редизајн веб сајта на коме ћемо 
обезбедити онлајн платформу за све информације 
и материјале у вези са радом наше компаније. Овај 
мултимедијални сајт ће садржати основне компо-
ненте, као што су подаци о раду ЈП Србијашуме, 

електронске верзије свих промотивних материјала, 
укључујући фотографије, видео, аудио и пауер поинт 
презентације. На сајту ће бити први пут објављене 
и локације на којима је могуће снимати видео мате-
ријале и игране филмове. 

Поред тога, пратећи најсавременије трендове, 
на друштвеној мрежи Фејсбук отворена је страни-
ца ЈП “Србијашуме”. Друштвене мреже постале су 
незаобилазно средство данашњег пословања и не-
заобилазан фактор у данашњем начину пословања 
свих модерних компанија. С обзиром на то да је наш 
циљ ширење свести и односа јавности према шум-
ским еко подручјима и њиховој важности за живот 
на земљи, социјални медији су један од начина да 
наша порука стигне до што већег броја људи, пого-
тову младих. 

Планирамо маркетиншке активности у циљу 
промовисања наших прехрамбених производа, из-
рађених у Бољевцу. Програм „Сакупљање, откуп и 
дорада гљива, лековитог биља и шумских плодова“ 
спада у ред приоритетних развојних програма и по 
свом значају превазилази интересе самог Јавног 
предузећа „Србијашуме“. У 2011. години потребно је 
извршити неопходна улагања у објекте и кадрове.

Захтеви које наша држава и друштво постављају 
пред ЈП „Србијашуме“ су веома сложени и проистичу 
из чињенице да су шуме делимично обновљив при-
родни ресурс и добро од општег друштвеног инте-
реса, као и да се њима мора газдовати уз уважавање 
принципа трајности и одрживог газдовања.

У визији европске Србије, економска и социјал-
на права оних који живе од свог рада, морају бити 
у првом плану. Због тога је неопходно претходно 
постићи консензус о томе какво друштво желимо и 
за какво друштво се залажемо, да би били у стању да 
деловање нашег предузећа усмеримо у том правцу.

Припремила:
Сузана Васиљевић,

ПР менаџер

Фото:
Иван Окановић
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Сајмови: ЕКОФЕР и Енергетика 2010. 3. новембар – Светски дан чистог ваздуха

Златна диплома Србијашума Више зеленила 
и чистијег ваздуха

Под слоганом 
„Природно“ 
на Београдском 
сајму су 
у октобру 
одржани
међународни 
сајмови заштите 
животне средине 
и енергетике, 
на којима се 
представило
180 излагача из 
Немачке, Италије, 
Француске, 
Чешке, Босне и 
Херцеговине, 
Хрватске, Црне 
Горе, Румуније 
и Србије

Сајмове ЕКОФЕР и Енергетике отворио је Петар 
Шкундрић, министар рударства и енергетике Србије 
и најавио да ће у енергетику и заштиту животне сре-
дине у Србији у наредних пет до шест година бити 
уложено 1,2 милијарде евра. За побољшање енер-
гетске ефикасности, Србији су потребни развој тр-
жишта опреме и повољнији услови за инвестиције у 
тој области, а оквир за то, по речима министра, биће 
постављен новим Законом о енергетици. У овој го-
дини се очекује постављање првих турбина на ветар 
и почетак изградње мини-хидроелектрана на Ибру.

ЈП „Србијашуме“ је на Сајму заштите животне 
средине ЕКОФЕР за креацију штанда освојило Злат-
ну диплому Удружења економских пропагандиста 

Србије, коју је  примила Јо-
вана Антић, шеф кабинета 
генералног директора ЈП 
„Србијашуме“. 

На штанду су презен-
товане могућности дрвета 
као градивног елемента, 
спој архитектуре и пејзажне 
архитектуре, што је чинило 
јединствену амбијенталну 
целину. За дизајн штанда, 
осмишљеном са два дрвена 
павиљона, богато украше-
на зеленилом, заслужни су 
Јована Раца, архитекта која 

је дала идејно решење штанда, Анђелка Јевтовић, 
пејзажни архитекта, шумари из Косјерића и Милка 
Зелић из Сектора за маркетинг и односе са јавношћу.

Први пут Београдски сајам је Захвалнице за изу-
зетно добру пословну сарадњу доделио Милки Зе-
лић, Јовани Раци и Анђелки Јевтовић.

Припремила:
Нада Мијук

На Седмом међународном сајму зашти-
те животне средине, ЕКОФЕР, одржаном под 
покровитељством Министарства заштите жи-
вотне средине и просторног планирања и 
у сарадњи са Привредном комором Србије, 
пажњу учесника привукла су и бројна стручна 
предавања и презентације. Овога пута издваја-
мо интересантно предавање о Географском-
информационом систему Београда – I фаза, 
коју су презентовали представници Секре-
таријата за заштиту животне средине града, 
Зеленила Београд и MAPSOFT. Нашу пажњу је 
привукао податак да је у досадашњој Фази ис-
траживача (I фаза) обухваћено 8 одсто зелених 
површина Београда, од укупно 3.000 ha о који-
ма град води бригу (изградња и одржавање). 
Прва фаза Програма обухвата просторни обим 
од 218 хектара у општинама Нови Београд и 
Земун.

Светски дан чистог ваздуха Србијашуме су обележиле организо-
вањем aкције бесплатне поделе 10.000 садница четинара Београђанима 
с циљем подизања свести становништва о значају повећања шумови-
тости наше земље, а самим тим и очувања животне средине. Прве сад-
нице смрче нашим суграђанима уручили су Драган Ђилас, градона-
челник Београда и Игор Брауновић, заменик генералног директора ЈП 
„Србијашума”.

Том приликом градоначелник је истакао да је циљ да се у наредних 
неколико година пошуми више од 30% градске територије. Он је најавио 
да ће Скупштина Београда усвојити Стратегију пошумљавања главног 
града, којом је предвиђено да се у наредних неколико година посади 
100.000 нових стабала. 

Заменик генералног директора ЈП „Србијашума” Игор Брауновић је 
нагласио да шуме којима газдује наше предузеће годишње произведу 
2,5 милиона тона кисеоника, што нас чини највећим произвођачем чис-
тог ваздуха у Србији.

– Шумовитост Србије данас износи 29,1 одсто територије по међуна-
родним стандардима, што је недовољно - рекао је директор Брауновић 
и позвао грађане и институције да учествују у акцији пошумљавања како 
би остварили заједнички циљ - шумовитост од 41 одсто – да Србија дише 
пуним плућима!

У 22 расадника Србијашума годишња про-
изводња шумског садног материјала износи 
12.000.000 садница. Током пролећне и јесење 
садње, на простору којим газдује наше предузеће 
засади се 4.000.000 садница, што значи да се го-
дишње пошуми 1.500 ha површине.
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 Након свечаног отварања и обиласка нових 
просторија, заменик генералног директора ЈП 
Србијашуме Игор Брауновић је истакао:

„Отварањем нове управне зграде у једином 
шумском газдинству на Косову и Метохији које 
ради у оквиру Србијашума, желимо још једном да 
покажемо нашу решеност да очувамо целови-
тост шумског богатства Србије, којем и ово газ-
динство припада“.

Србијашуме у свом саставу имају осамнае-
ст шумских газдинстава, а посебно место међу 
њима заузима „Ибар“ Лепосавић. Од укупно се-
дам шумских газдинстава на Косову и Метохији, 
ово је једино које је остало под надлежношћу 
ЈП Србијашуме. Бави се узгојем, негом, заштитом 
и коришћењем шума и шумског земљишта на 
простору северног Косова и Метохије, у општи-
нама Лепосавић, Звечан, Косовска Митровица и 
Зубин поток. Упркос бројним политичким, без-
бедносним, финансијским и другим проблемима 
са којима се суочава, газдинство успешно брине 

о шумама на овом простору. Располаже са 53.000 
хектара државних шума и шумског земљишта, 
али због безбедносне ситуације, стварну кон-
тролу има на око 33.000 хектара шума и шумског 
земљишта и на око 27.000 хектара шума у приват-
ном власништву.

„Поред бриге о шумама у државном влас-
ништву водимо бригу и о шумама у приватној 
својини, којима смо посредством Министарства 
пољопривреде и шумарства Републике Србије 
обезбедили око 40.000 бесплатних садница че-
тинара. Власницима шума у приватној својини 
обезбеђујемо стручно-техничку и другу помоћ 
у газдовању. Подржавамо и друге активности 
на заштити и унапређивању шума, едукацијом 
становништва на значају очувања шума као          
обновљивог природног ресурса, као и хортикул-
турне активности на уређењима површина у 
урбаним насељима“, изјавио је Саша Вукаши-
новић, директор Шумског газдинства „Ибар” Ле-
посавић.

Делегација ЈП Србијашуме посетила Шумско газдинство 
на Косову и Метохији  „Ибар“ Лепосавић поводом 
отварања нове управне зграде овог газдинства

Нова управна 
зграда

Шумско газдинство „Ибар“ Лепосавић

Помоћ Краљеву
Најугроженијим породицама у Краљеву Србијашуме су упутиле помоћ 

од три милиона динара, огрев и грађевински материјал, 
изјавио заменик генералног директора Игор Брауновић 

Јавно предузеће „Србијашуме“ обезбедило је помоћ становницима 
Краљева, чије су куће страдале у земљотресу. У циљу што брже сана-
ције последица земљотреса, обнављања кућа и нормализације живота 
у Краљеву, Србијашуме упутиле су помоћ у виду новчаних средстава и 
грађе, односно три милиона динара, 200 просторних метара огревног 
дрвета и 25 кубика кровних летви.

Заменик генералног директора Игор Брауновић посетио је 5. но-
вембра Краљево и са градоначелником Љубишом Симовићем оби-
шао најугроженије породице, чије су куће највише оштећене у земљо-
тресу, међу којима су и породице запослених у овом предузећу. 

Подсећамо да су у земљотресу јачине 5,4 степена Рихтерове скале, 
који је погодио Краљево 3. новембра прошле године, погинуле две осо-
бе, а да је преко 4.000 објеката оштећено. 

Активности

Ревија „Шуме” фебруар 2011.10
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смерница развоја шумарства у подручјима посебне намене 
(национални паркови, природна добра, резервати природе) 
и урбаним срединама; система мониторинга и евалуације 
планско-управљачких одлука у области шумарства; (2) ширење 
и интензивирање професионалне комуникације и успостављање 
мреже за заједничка истраживања и (3) размена искустава на 
примерима из појединих земаља.

Презентовано је 190 научних радова, аутора и коаутора 
из Јапана, Шкотске, Италије, Аустрије, Белгије, Русије, Пољске, 
Пакистана, Португалије, Словеније, Хрватске, Турске, Грчке, 
Мађарске, Румуније, Колумбије, Ирана, Бугарске, Албаније, 
Македоније, Црне Горе, Републике Српске, БиХ, разврстаних 
у 4 тематске области: Шумарство, Еколошки инжењеринг у 
заштити земљишних и водних ресурса, Пејзажна архитектура и 
хортикултура и Наука о дрвету и технологије. 

На шумарском конгресу активно учешће имали су и 
представници ЈП „Србијашуме“ са четири запажена стручна 
рада: 
1. „Узгојне потребе и мере у циљу реализације Националног 

акционог програма Републике Србије”, аутора Др Предрага 
Алексића, др Милуна Крстића, Србољуба Милића; 

2. „Режими заштите и газдовање шумама у заштићеним 
подручјима којима управља ЈП „Србијашуме“ Београд”, 
аутора Др Предрага Алексића, Гордане Јанчић; 

3. „Историја приватних шума у Србији”, аутора Др Предрага 
Алексића, мр Братислава Кисина; 

4. „Интернет комуникација и PR промоција туризма у 
заштићеним подручјима у ЈП „Србијашуме“ Београд”, аутора 
Јоване Антић, Милке Зелић, Гордане Јанчић.
Прва три рада презентована су као постер презентација. 

Четврти рад усмено је презентовала Милка Зелић на енглеском 
језику. Ова презентација била је атрактивна за слушаоце, јер 
је урађена применом савремених визуелних технологија. 
Апстракти радова које је Програмски одбор прихватио 
одштампани су у Зборнику апстраката на енглеском језику.

Учесници Конгреса су, после стручних излагања, уживали у 
природним лепотама наше земље. За све учеснике организовани 
су излети: Авала са посетом Авалском торњу и огледном добру 
Пољопривредног факултета „Радмиловац“ и заштићеном подручју 
Специјални резерват природе „Засавица“.

Поводом обележавања јубилеја 90 година образовног, научног и стручног рада, 
Шумарски факултет Универзитета у Београду организовао Међународни научни скуп 

 Први шумарски  конгрес у Србији под слоганом „Будућност са шумама“  

Припремилe: 
Гордана Јанчић, 

дипл.инж.шум.
Милка Зелић, 
дипл.ел.инж.

Фото: 
Славиша Шаренац

Будућност са шумама

Први шумарски конгрес у Србији

Милка Зелић, дипл.ел.инж. Декан Шумарског факултета 
професор др Милан Медаревић

Kонгрес je одржан од 11. до 13. новембра 2010. 
године у просторијама Шумарског факултета у 
Београду.

Скуп  су подржали Министарство за науку 
и технолошки развој Републике Србије, The 
International Union of Forest Research Organizations 
(IUFRO), World Association for Soil and Water 
Conservation (WASWC), European Federation 
for Landscape Architecture (EFLA), International 
Organization for Biological Control of Noxious Animals 
and Plants – Palaearctic Regional Section.

Kонгрес је отворио декан Шумарског факултета 
професор др Милан Медаревић. Поздравне речи 
упутили су и државни секретар Министарства за 
науку и технолошки развој професор др Милош 
Недељковић, Љиљана Совиљ из Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управе 

за шуме, Mario Catalin Barbu у име  IUFRO, Миодраг 
Златковић из Светског удружења за заштиту 
земљишта и вода,  директор Завода за заштиту 
природе Србије проф. др Ненад Ставретовић, 
градски секретар за заштиту животне средине Града 
Београда Горан Триван, продекан Биотехничког 
факултета у Љубљани проф. др Игор Поточник, 
декан Шумарског факултета у Скопљу професор др 
Александар Трендафилов и професор др Родољуб 
Ољача, продекан Шумарског факултета у Бања Луци.

Циљеви конгреса су  били: (1) стицање сазнајне 
основе за  дефинисање: утицаја нових иницијатива 
и докумената на развој шумарства;  перспективe 
развоја шумарства и дрвне индустрије у Србији и 
региону; одрживог коришћења природних ресурса, 
заштите предела и превентивно деловање у домену 
заштите од природних катастрофа; стратешких 

Припремио: 
Ранко Шикања, дипл.инж.

JП „Србијашуме“ газдује државним шумама на укупној 
површини од 914.872 хектара, од чега је 85% или 776.356 
хектара обрасло шумом, а 15% или 138.516 хектара су необрасле 
површине. Податак да од укупно обрасле површине на шумске 
културе и вештачки подигнуте састојине четинара отпада 104.618 
хектара или 13,5 процената, говори да су претходне генерације 
шумарских стручњака уложиле много труда, воље, енергије и 
знања у производњу шумског садног материјала и квалитетну 
садњу четинарских садница чиме се знатно повећала површина 
под шумама у Републици Србији. Захваљујући таквом раду, данас 
имамо састојине у којима је потребно да се спроводу мере неге, 
проредне сече и то је наш приоритетан задатак. У протеклом 
периоду, нажалост, у вештачки подигнутим састојинама четинара 
проредне сече су рађене веома мало, практично занемарљиво. 
Разлог томе је што на нашем простору није било могућности 
за пласман материјала добијеног из проредних сеча из таквих 
састојина. 

Подсећамо да је у централном делу Србије, у општини 
Лапово, изграђена фабрика за производњу дрвених плоча која 
као основну сировину користи просторно дрво четинара из 
проредних сеча. Изградњом ове фабрике стекли су се услови 
за интензивније спровођење мера неге у вештачки подигнутим 
састојинама четинара. Међутим, како трошкови припреме терена 
за искоришћавање шума, трошкови сече и извлачења израђених 
дрвних сортимената далеко превазилазе њихову продајну цену, 
што би неминовно довело до губитака, Србијашуме су се обратиле 
ресорном министарству, Управи за шуме, како би заједнички 
решили проблем. Схватајући о каквом проблему је реч Управа 
за шуме је прихватила обавезу да из буџетских средстава преко 
годишњег Програма заштите и унапређивања шума суфинансира 
ове видове радова. На нама је сада да те радове изводимо на 
што већим површинама, како би шумске културе и вештачки 
подигнуте састојине четинара правилно однеговали.

Обезбеђен пласман дрвних сортимената 
из проредних сеча у вештачки подигнутим 
састојинама четинара

Пласман дрвних
сортимената

Ревија „Шуме” 13



Ревија „Шуме” фебруар 2011.14 Ревија „Шуме”фебруар 2011. 15

У посети Шумској управи Ваљево

Тимски рад 
кључ успеха
Шумска управа Ваљево највећа 
је управа по површини у оквиру 
ШГ „Борања“ Лозница. Простире се на 
подручју 7 општина, укључујући делове 
Обреновца и Косјерића и обухвата око 
274.000 хектара административне 
површине. Газдује са 12.827 ha државних 
и обавља стручно-техничке послове на 
55.795 ha приватних шума

Како раде ваљевски шумари и шта карактерише 
шуме овог подручја питали смо дипл. инж. Срђана 
Живића, шефа шумске управе. 

Основна карактеристика наше шумске упра-
ве јесте најмања шумовитост у целом систему ЈП            
„Србијашуме“, која износи 25 одсто, a с друге стране 
највеће учешће приватних шума, чија је заступље-
ност 81 одсто. Ако томе додамо велику уситњеност 
парцела, јасно је колико то отежава свеукупне 
радове у шумарству, рекао је шеф управе Срђан 
Живић. Примера ради на рејону Лазаревац од 184 
парцеле, 102 су површине од 0-1 ha, 64 од 1-5 ha, 10 
парцела је од 5-10 ha, а само 8 је преко 10 хектара. 
Велика је и спољна граница са приватним власни-
цима шума и износи 600 колиметара.

Годишњи просечни реални етат шумске управе 
износи 22.000 m3, од тога је око 9.000 m3 техничко 
дрво, а остало је огревно и целулозно дрво. Еко-
номске шуме се налазе на надморској висини од 
700-1200m и са врло тешким купираним тереном. 
Шумске културе заузимају површину око 2.500 ha 
четинарских шума, што представља и велику опас-
ност од пожара. До сада смо, каже наш саговорник, 
великим ангажовањем, превентивно и благовреме-
но делујући, успевали да локализујемо све пожаре 
у иницијалној фази. Није без значаја нагласити да 
се у оквиру тих четинарских шума налази и позна-

ти туристички центар Дивчибаре. У оквиру наше 
управе су и два заштићена природна добра Строги 
природни резерват „Забалац“ и „Црна река“, затим 
Регионални природни парк „Рајац“, Предео посебних 
природних лепота „Градац“ са најчистијом реком у 
Србији, Меморијални природни споменик „Врапче 
брдо“, место где је у I светском рату погинуо Дими-
трије Туцовић. 

Руководилац Службе за коришћење шума у газ-
динству „Борања“ Лозница Драгић Томић, стручњак 
који је обележио шумарство овог краја, подсетио je 
да је почетком 90-тих година у управи Ваљево почео 
концепт „враћања“ шумара шуми. Тиме су оживеле 
бројне шумарске куће, у које су се, уз минимална 
улагања и поправке, уселили шумари са својим по-
родицама. Идеја је била да шумари уједно буду и 
својеврсни туристички водичи. Свесни чињенице 
да вaљевско подручје нема квалитетне шуме у ко-
личини да буду економски исплативе, окренули смо 
се валоризацији осталих шумских ресурса. Међу 
првима смо организовали производњу буковаче, уз 
ангажовање инвалида рада и у циљу коришћења не-
искоришћених простора. Радећи на развоју сеоског 
туризма, односно како се то данас модерно каже 
руралног развоја, посебну пажњу смо посвећива-
ли призводима здраве хране, по чему је ова управа 
препознатљива, учествујући са широком лепезом 

производа на разним изложбама и сајмовима. Сле-
диле су и награде за чајеве паковане у комби дозама, 
миришљаве јастуке, јабуково сирће у оригиналном 
паковању... Покренута је иницијатива да се шумари 
поред основне делатности баве и гљивама, леко-
витим биљем, шумским плодовима. На иницијати-
ву ваљевских шумара формирано је „Гљиварско 
друштво Ваљево“, „Друштво за проучавање лекови-
тог биља“, а касније и Удружење домаћина „Ваљево“.

Мало се зна, нагласио је Срђан Живић, да је 
наша шумска управа међу првима почела уклањање 
чврстог отпада из државних шума уз помоћ локал-
них самоуправа, а у оквиру сертификације шума која 
је прва извршена у нашем газдинству. Можемо рећи 
да смо били претеча данашње акције Министарства 
заштите животне средине и просторног планирања 
„очистимо Србију“. То недвосмислено потврђују и 
бројни исечци из локалних медија који су пропра-
тили све значајније акције и пројекте ове шумске 
управе. Уз помоћ ресорног министарства, а у циљу 
повећања шумовитости Србије, ваљевски шумари су 
активно учествовали у бројним акцијама пошумља-
вања, што најбоље илуструје податак да је на под-
ручју ШУ Ваљево од 1994-2006. године, подељено 
677.500 садница 461 заинтересованом грађани-
ну. Углавном се пошумљавала најгора категорија 
земљишта 6 и 7 класе.

Ваља истаћи да Шумска управа Ваљево има доб-
ру сарадњу са државним органима, скупштинама 
општина, инспекцијским службама, а посебно са ло-
калном самоуправом и невладиним организацијама. 
У прилог томе говори и чињеница да је један шумар-
ски инжењер члан Савета за развој града Ваљева, а 

шеф управе је члан Општинског штаба за елементар-
не непогоде. Из наше управе је потекла и идеја за 
изградњу ски центра на Дивчибарама. Уколико се 
појави и најмањи еколошки проблем на нашем под-
ручју, прво се обрате за помоћ инжењерима шумар-
ства и представницима цивилног друштва, каже шеф 
ваљевске шумске управе. 

Данас је у шумској управи укупно запослено 47 
радника: 7  шумарских инжењера, шумарских техни-
чара је 30, а остали запослени су других занимања. 
На пословима државних шума ангажовано је 13 шу-
мара, а 13 обавља стручно-техничке послове у при-
ватним шумама.

– Основна одлика рада у нашој управи јесте тим-
ски рад, где је шеф управе први међу једнакима, где 
се уважава различитост мишљења, а резултат таквог 
рада мора бити заједнички циљ. Пре свега и основ 
свега представљају добри међуљудски односи, које 
је у ово време кризе и пада морала врло тешко одр-
жати. Без тога нема доброг рада и успеха, што у из-
весном смислу доприноси  задовољству у тешком 
шумарском послу и надомешћује зараде које нису 
високе, нагласио је Срђан Живић. Са мишљењем 
шефа управе сложили су се сви ревирни инжењери, 
са којима смо искористили прилику да тог дана раз-
говарамо.

Ревирни инжењер Бошко Видић каже: 
- За мојих 17 година рада у овој управи никада 

нису били поремећени међуљудски односи, што је 
кључно за тимски и добар рад. Тимски рад подразу-
мева и толеранцију и сукоб стручног мишљења, како 
би се дошло до крајњег заједничког решења. Чес-
то око битних ствари имамо заједнички став тек на Припремилa: 

Нада Мијук

Фото: 
Владимир Лазић

Света Ковачевић
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крају, до кога се долази после бурних али конструк-
тивних и аргументованих расправа.

- Добри међуљудски односи одувек су красили 
нашу управу и по томе смо јединствени, каже ревир-
ни инжењер Владимир Лазић, наглашавајући да све 
проблеме заједнички решавају и резултати су видљи-
ви. Неслагања у стручном мишљењу често су нужна, 
да би се дошло до правог решења. Свако од нас је 
спреман да да све од себе, не питајући за радно вре-
ме, само да се посао ваљано обави. Посао и задужења 
не делимо стриктно, међусобно се помажемо, посеб-
но код дознаке стабала, пројектовања комуникација. 
Битно је да посао не трпи.

Са мишљењем колега у потпуности се сложио 
дипл. инж. Бранимир Живановић и нагласио да се 
у овој управи респектује искуство и поштује знање 
старијих колега, од којих су неки већ заокружили свој 
радни век. Њихово мишљење, посебно кад наиђемо 
на проблем, увек је добродошло. Уосталом од њих 
смо и учили посао.

– Трудимо се максимално да пратимо сва техни-
чка достигнућа, посебно у информационим техно-
логијама, чиме унапређујемо и олакшавамо наш по-
сао, рекао је дипл. инж. Славољуб Ђурић. Спадамо 
у ретке ревирне инжењере који на терену користе 
GPS уређаје за снимање траса шумских комуникација, 
као и за лоцирање тражених парцела. Покушавамо да 
програм GPS-а применимо у нашој управи – газдин-
ству „Борања“, али то не иде лако, јер софтвер за наве-
дени програм је изузетно скуп и још није набављен. 
Сналазимо се користећи разне друге програме, који-
ма покушавамо да допринесемо решавању проблема. 

Улагање у рачунарску опрему вишеструко би се 

исплатило, а многи послови би се рационалније и 
квалитетније обављали, имајући у виду да је људски 
рад најскупљи.

Ревирни инжењер за приватне шуме Жељко 
Вучинић је рекао да он и колега Владимир Којић 
раде стручно-техничке послове приватним власни-
цима шума на територији седам општина и да су увек 
спремни да помогну колегама који раде на послови-
ма државних шума, углавном током летњих месеци. 
Проблема у раду свакако има, али се решавају у ходу, 
а притужбе странака су углавном техничке природе 
(око превоза). Успевамо максимално да удовољимо 
захтевима странака, мада се махом за обављање по-
слова у приватним шумама користе возила подносио-
ца захтева, што се показало оправданим. 

Шеф шумске управе дипл. инж. Срђан Живић је 
поново нагласио да се тимски рад форсира како би 
се извукао максимум од сваког запосленог, а истовре-
мено се води рачуна да сви буду задовољни. Тачније, 
трудимо се да распоредимо људе на послове који им 
према стручним и личним афинитетима одговарају. 
Није без значаја рећи да наши шумарски инжењери 
раде све послове, односно оспособљени су да у сва-
ком тренутку замене своје колеге, укључујући и посло-
ве шефа управе. 

У тимском раду велику подршку и разумевање има-
мо од директора Шумског газдинства „Борања“ Лозни-
ца, рекао је на крају Срђан Живић, шеф управе Ваљево.

Оно што је сигурно, Шумска управа Ваљево је успе-
ла да подигне рејтинг шумарства и струке на овом под-
ручју, а то најбоље илуструје стално присуство шумар-
ских инжењер у писаним и електронским медијима.

Из историјата 
О историјату Шумске управе Ваљево врло ис-

црпно је говорио Драгић Томић – руководилац 
Службе за коришћење шума у Шумском газдинству 
„Борања“ Лозница.

Шумска управа Ваљево је основана 1900. године 
и спада међу првих 20 шумских управа које су фор-
миране на основу Закона о шумама из 1891. године. 
Тадашњи назив јој је био Окружна шумска управа 
Ваљево. Уредбом Владе из 1921. године формирана 
је Генерална дирекција шума у Београду и 12. дирек-
ција које су обухватиле одређен број шумских упра-
ва, а управа Ваљево је припадала дирекцији шума у 
Београду.

Од 1929-1941. године Шумска управа Ваљево је 
припадала Дирекцији шума Чачак, да би од 1941-
1946. године била поново у оквиру дирекције шума 
у Београду. Оснивањем Предузећа за експлоатацију 
шума „Маљен“ (1948-1956. године), Шумска управа 
Ваљево мења статус у Шумско газдинство. Пара-
лелно с тим, од Шумске управе Лозница настају три 
шумске управе: Шабац, Крупањ и Мали Зворник, а 
највише шума је имала Лозница. У периоду од 1956-
1962. године формирају се среска шумска газдинства 
међу којима је и ваљевско. Закључно са 31.12.1962. 
године Шумско газдинство „Ваљево“ припаја се ШГ 
„Борања“ Лозница и има статус шумске управе. До 
1991. године била су два шумска подручја Колубар-
ско и Подрињско. Законом о шумама из 1991. године 
од ова два шумска подручја формира се једно, Под-
рињско-Колубарско.

Основна карактеристика Шумске управе Ваљево 
јесте најмања шумовитост у целом систему Србија-
шума с једне стране, а с друге највеће учешће при-
ватних шума, чија заступљеност износи 81 одсто. Два 
су разлога за овако ниску шумовитост, каже Драгић 
Томић: један је што су некада на овом подручју биле 
границе Турске и Аустроугарске, а други честе ми-
грације становништва.

Занимљиво је да се венац ваљевских планина 
Медведник, Јабланик, Повлен, Маглаш, Маљен, Суво-
бор и Рајац у турско доба звао Карадаг, што значи 
црна гора. Највећим делом то су биле непроходне 
четинарске шуме. Почетком XIX века четинарске 
шуме су биле народна гора и могле су се сећи ко-
лико је ко желео. Главни производи су били луч и 
лучева шиндра, а касније се почела стругати и даска, 
па је једна од првих стружница на водени погон ни-
кла баш на овом подручју, на реци Манастирици. У 
то доба највећа вајда за Србију је била од жира, па је 
прва уредба Књаза Милоша из 1820. године ишла у 
правцу да се смањи сеча жирородне горе, јер је била 
потребна за жирење свиња које је Србија извозила. 

Занимљиви су и закони о крчевинама, насеља-
вању странаца, којима се дефинисало право да кмет 
може одредити шуму коју ће досељеници искрчи-
ти и претворити у пољопривредно земљиште, с 
циљем насељавања овог дела Србије. Књаз Милош 
разним законским мерама стимулише насељавање, 
а притом је највише страдала шума која је претво-
рена у пољопривредно земљиште. Све то је утица-
ло на овакво стање шумовитости на овом подручју 
и однос државних и приватних шума. Наиме, кмет је 
опредељивао и свако је омеђивао докле је његово, 
што је касније утемељено у својинске односе. 

Једна од занимљивости јесте да се Књаз Милош 
на Дивчибарама бавио и сточарством, односно имао 
своје чобане, којима је као награду за плаћање да-
вао поједине површине под шумом. Приватне шуме, 
објашњава Томић, настале су деобом сеоских шума 
и заузимањем општенародних шума. Једине шуме 
у то доба које су биле у приватном власништву су 
манастирске. Села никад нису била власници, већ 
корисници, јер без одобрења кмета нису могли ко-
ристити шуму нити жирити. 

Хроничар Љуба Павловић 1900. године пише да 
су у Краљевини Србији најбоље храстове шуме око 
Колубаре, а данас скоро да нема ниједног храста. Је-
дино су опстале у Боговађи (око 400 хектара) и оне   
су враћене манастиру. То су најбоље шуме сладуна 
које су сачуване. 

Колубарско подручје је снабдевало Београд            
огревом и грађом у XIX и почетком XX века, а испо-
рука је најчешће ишла воденим путем, Колубаром 
и Савом. 

Кратким приказом историјата шума ваљевског 
подручја покушали смо да приближимо читаоцима 
узроке за овако ниску шумовитост и велико учешће 
приватних шума.

Ревија „Шуме” 17
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Нови објекти на Голији

Заштита и уређење 
заштићених подручја

Јавно предузеће „Србијашуме“ је у 2010. години урадило Програме управљања 
заштићеним подручјима која су установљена актима Владе Републике Србије

Министарство животне средине и просторног 
планирања дало је сагласност на Програм упра-
вљања Парком природе „Голија“, Парком природе 
„Сићевачка клисура“, Парком природе „Стара пла-
нина“, Пределом изузетних одлика „Лептерија-Со-
коград“, Спомеником природе „Лазарев кањон“, Спо-
меником природе „Клокочевац“, Општим резерватом 
природе „Винатовача“, Општим резервом природе 
„Данилова коса“, Општим резерватом природе „Про-
коп“ и Општим резерватом природе „Буково“. 

Јавно предузеће „Србијашуме“ највећи акценат је 
дало на унапређење организације и опремљеност 
чуварске службе, затим обележавање заштићених 
подручја, уређење заштићених подручја, уређење 
и обележавање пешачких, планинарских и бицик-
листичких стаза,  израду планских аката и монито-
ринг природних вредности заштићених подручја.

Раленовићи

Испосница

Припремила: Гордана Јанчић, дипл.инж.шум

У оквиру уређења првог Резервата биосфере „Голија-Студе-
ница“, извршено је постављање информативне табле на локали-
тету „Испоснице“. Наиме, културно историјске вредности Парка 
природе „Голија” карактеришу споменици културе од изузетног 
значаја: манастири Студеница и Градац, испоснице Светог Саве, 
Горња и Доња испосница и манастир Придворица.  

По речима Рада Вранића, управника Парка природе „Голија“, 
за посетиоце је врло важно да поред информација које добијају 
путем информативних табли, имају могућности да се одморе и 
уживају у лепотама заштићеног предела. У том циљу, на регио-
налном путу Студеница-Ивањица уређени су локалитети: 

- „Раленовићи“ у кањону реке Студенице, на делу трасе пута 
где је санирано велико клизиште у дужини од 450 метара, који 
пружа прилику за кратак предах

- „Дрво љубави“, где су два стабла букве срасла и предста-
вљају интересантан природни феномен

- „Клековица“, где је постављен сто са клупама, информативна 
табла и табла обавештења, а обновљена је и чесма коју су шума-
ри подигли давне 1947. године за путнике намернике

- „Девићи“ испред  Шумске управе.

На путу Рашка-Кути уређен је локалитет „Шерметовица“, у не-
посредној близини шумарске куће.

Велики допринос уређењу ПП „Голија“, поред запослених у 
ШГ Ивањица, Краљево и Рашка, дали су и радници који су изра-
дили надстрешнице и камене подлоге у стилу старопланинске 
градитељске традиције. Управник Вранић посебно је похвалио 
велико ангажовање радника ШГ „Столови“ Краљево – РЈ Шумско 
грађевинарство Новицу Чомагића, Милоја Миловановића и Ми-
лију Трифуновића.

Клековица

Дрво љубави

Девићи
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У шумској управи 
Рит уништена су 
средства и алати 
намењени 
за обављање 
криволова. 
Реч је о 
недозвољеним 
средствима које је 
током 2010. године 
на делу рибарског 
подручја 
Србија-Запад 
одузела 
рибочуварска 
служба нашег 
предузећа током 
редовних и 
ванредних 
контрола

Четврти студентски 
еко-камп
 „Сачувајмо Дунав“ 
организовали су 
Coca-Cola систем (Coca 
- Cola Hellenic Србија, 
Coca - Cola компанија) и 
Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде – 
Републичка 
дирекција за воде у 
сарадњи са 
ЈКП „Зеленило“ Београд, 
Градском општином 
Земун, Универзитетом 
Сингидунум - 
Факултетом за 
примењену 
екологију – Футура, 
Факултетом заштите 
животне средине 
Универзитета Educons 
у Сремској Каменици 
и Светским фондом за 
заштиту природе (WWF)

Одлучни у спречавању 
криволова и заштити рибљег фонда

Спречавање криволова

Уз присуство руководства ЈП „Србијашуме“,         
надлежних инспектора и представника Министар-
ства животне средине и просторног планирања, 
чланови рибочуварске службе уништили су 15.000 
метара струкова, као и 45 других алата коришће-
них у криволову. 

Заплењени материјал, за разлику од ранијих 
година када је спаљиван, сада се физички уништа-
ва, пакује у посебне касете и закопава на градској 
депонији у Винчи.

– Циљ ЈП „Србијашуме“ јесте да одрживим газ-
довањем обезбеди заштиту и унапређење рибљег 
фонда на рибарским подручјима. Одлучни смо у 
настојању да криволов спречимо и тиме зашти-
тимо риболовне воде, рибљи фонд наших река и 

језера, изјавио је Игор Брауновић, заменик гене-
ралног директора ЈП „Србијашуме“.

У Шумској управи „Рит“, ШГ „Београд“, једанаест 
професионалних рибочувара брине о 30 киломе-
тара Саве и око 50 километара Дунава, односно 
контролише 200 километара речне обале. Посао 
нимало лак. Углавном се ради ноћу, јер они који 
иду у криволов то раде под окриљем мрака. Вели-
ки проблем представљају такозвани рекреативни 
риболовци који без икаквих дозвола, уз помоћ ди-
намита и нехуманих замки, уништавају велике ко-
личине рибе и рибље млађи. Често су рибочувари 
принуђени да зову у помоћ и речну полицију, јер 
се догађа да рибокрадице приликом легитими-
сања пружају отпор.

Иницијатива за одржавање студентског еко-
лошког кампа покренута je 2007. године у оквиру 
кампање за прославу међународног Дана Дуна-
ва, који се у целој Европи слави 29. јуна. 

У августу 2010. године на Великом ратном 
острву окупили су се студенти Биолошког, Фило-
зофског, Учитељског, Пољопривредног, Природ-
но–математичког, Географског, Електротехничког, 
Факултета безбедности - цивилна заштита и заш-
тита животне, Шумарског, Факултета за примење-
ну екологију – ФУТУРА, Факултета за заштиту жи-
вотне средине, Универзитет Educons - Сремска 
Каменица, Грађевинског, Економског, Техничког, 
Академије уметности - Продукција у уметности и 
медијима, Високе пословне школе -  менаџмент 
за туризам. Био је то својеврстан амфитеатар под 
ведрим небом, место где се студенти кроз пре-
давања, практичан рад и забаву упознају са раз-
личитим аспектима животне средине и утицајем 
загађења воде, развијајући своју област истра-
живања и поштовање према другима. Тиме се на 
прави начин буди истраживачки дух и доприно-
си ширењу свести о значају очувања наших река 
и животне средине уопште. 

Теме овогодишњег кампа биле су: Земља пла-
нета на којој живимо - предавач Драган Милова-
новић, Рударско-геолошки факултет; Управљање 
водним ресурсима - Марија Лазаревић, Репу-
бличка дирекција за воде; Природни и измењени 
циклус воде - Марко Иветић, Грађевински факул-
тет; Управљање и заштита рибљег фонда - Ду-
шан Огњановић, Министарство животне среди-
не и просторног планирања; Основни принципи 

заштите природе - Борис Ерг, IUCN; Социо-еко-
номски индикатори и локални развој - Првослав 
Марјановић, Факултет Educons; Улога НВО у заш-
тити природе - Душка Димовић, WWF; Могућ-
ност развоја туризма са акцентом на одрживи 
туризам - Наташа Петровић, ФОН; Постојећа 
планска документација НП „Ђердап“ и потребе 
унапређења и иновације - Горан Секулић, Завод 
за заштиту природе Србије; Природне и култур-
не вредности и ресурси подручја НП „Ђердап“ 
- Ненад Радаковић, НП „Ђердап“; Културно ис-
торијско наслеђе уз Дунав са акцентом на НП 
„Ђердап“, - Лепенски вир - Софија Стефановић, 
Археолошки факултет; Дунавска стратегија - Вук 
Дапчевић, кабинет потпредседника за европске 
интеграције и министра за науку и технолошки 
развој; Заштита шума и управљање шумама 
у заштићеним подручјима - Гордана Јанчић, ЈП 
„Србијашуме“; Могућност и потреба укључивања 
корпоративног сектора у рад јавних установа 
- Тијана Марковић, Милица Стефановић, Coca - 
Cola систем. 

Поред предавања учесници еко кампа има-
ли су прилике да се упознају са заштићеним 
подручјима: Предео изузетних одлика „Велико 
Ратно острво“ и Споменик природе „Ботаничка 
башта Јевремовац“, као и да обиђу постројења за 
прераду воде за пиће „Макиш“ и постројења за 
прераду отпадних вода у комплексу Coca - Cola. 
Након предавања студенти су имали рад на сту-
дији случаја на тему Националног парка „Ђердап“, 
који је оцењивао стручни жири. Победници су 
награђени постом НП „Ђердап“.  

Припремилa: 
Гордана Јанчић,
дипл.инж.шум.

Велико ратно острво свој милитантни назив дугује историјским збивањима чије је поприште 
било, као сјајна стратешка тачка са које је Београд час нападан, час брањен. Током опсаде Београ-
да 1521. године, Турци су своје нападе започињали управо одавде. Три века касније, 1806. године, 
Карађорђеви устаници су одавде топовима гађали Калемегдан. Острво су 1915. у сличне сврхе 
користили и Аустроугари, чија је империја почињала управо ту, од Земуна и куле Гардош. 

Носио је и локални назив „Сиротињско острво“, због сојеница које су подигли сиромашни ста-
новници Земуна. Плављено и моделовано Дунавом, хранило је Земун између два светска рата. 
Велико ратно острво лежи на ушћу Саве у Дунав, готово у центру Београда, тачно преко пута 
Калемегдана – београдске тврђаве. Заузима површину од преко два квадратна километра и пред-
ставља мали изоловани свет бујног растиња, са око 500 врста биљки. Станиште је 196 врста птица 
и бројних инсеката. Другим речима, представља нетакнуту џунглу у самом срцу престонице. Да-
нас је Велико ратно острво заштићено природно добро – предео изузетних одлика којим упра-
вља ЈКП „Зеленило „Београд“.

Студентски Eко камп



Ревија „Шуме” фебруар 2011.22 Ревија „Шуме”фебруар 2011. 23

Европски парламент и Европска комисија по-
стигли су договор око Регулативе о дрвету чији 
је циљ да спречи трговину дрветом у Европској 
Унији ако је оно непровереног порекла. Регула-
тива ступа на снагу 2013. године и односиће се 
како на дрво посечено у Европи, тако и на дрво 
које се у Европску унију увози, да ли у виду тру-
паца, производа од пуног дрвета, иверице, кар-
тонске лепенке, намештаја, целулозе или папира. 
Сматра се да је дрво непровереног порекла ако 
је посечено, транспортовано или продато про-
тивно одредбама закона земље из које потиче. Ту 
се првенствено мисли на илегалне сече, пореске 
малверзације, као и фалсификовање царинских 
докумената. 

У многим земљама илегална сеча је саставни 
део широко распрострањене корупције, са 
којом се слабије развијене земље тешко боре. 
Процењено је да у том контексту земље произ-
вођачи дрвета губе годишње око 10-15 милијар-
ди евра од пореза, који би се могао искористити 
на едукацију, здравство или промоцију одрживог 
газдовања шумама. Поред тога, неконтролиса-
но коришћење шумског богатства осиромашује 
рурална подручја, нарушава права локалног ста-
новништва и прети биолошкој разноврсности.   

Када не би постојало тржиште илегално посе-
ченог дрвета, не би постојала ни илегална сеча. 
Иако службена статистика не постоји, претпоста-
вља се да количина илегално посеченог дрвета 
износи једну петину укупне вредности дрвета 
увезеног у ЕУ, што у преводу значи 10-20 мили-
она кубика. 

Европски произвођачи дрвета, као и крајњи 
корисници, трпе неправду због наведеног увоза 
јер је такво дрво по цени компетитивније, а да не 
спомињемо штету која настаје у земљама извоз-
ницама. Осим тога, наведени поступци умањују 
напоре који се улажу у борбу са климатским про-
менама у земљама у развоју.  

Европска унија је још 2003. године донела 
одлуку да са својим трговачким партнерима јача 
шумарско законодавство, трговину дрветом, као 
и праксу доброг газдовања и управљања шума-
ма. У оквиру тога, EU FLEGT акциони план базира 
се на билатералним Добровољним партнерским 
уговорима који треба да пруже сигурност око ле-
галности порекла увезеног дрвета. 

Нова Регулатива о дрвету

У контексту 
Регулативе 
о дрвету (енг. Timber 
Regulation) улога 
Европског шумског 
института је да
анализира 
Добровољне 
партнерске 
уговоре (енг. VPA- 
Voluntary Partnership 
Agreements), пружа 
подршку око њиховог 
склапања, помаже у 
комуникацији око 
EU FLEGT-a 
(European Union 
Forest Law 
Enforcement, 
Governance and 
Trade), 
и подржава 
Европску комисију 
у имплементацији

Европска унија
Уговори су до сада потписани са Ганом, Каме-

руном и Конгом, а преговори се још воде, између 
осталог, и са Либеријом и Индонезијом. Неколико 
земаља разматра почетак преговора са ЕУ, а оче-
кује се повећање интересовања како се ступање 
на снагу Регулативе о дрвету буде приближавало.   

Партнерски уговори нису у супротности са 
законом и регулативом земље са којом се склапа 
уговор. Напротив, ланац производње дрвета од 
пања до места извоза у потпуности се докумен-
тује и ради се независни надзор (енг. monitoring).

Према регулативи о дрвету, трговци су одго-
ворни за порекло дрвета којим тргују. Када дрво 
долази на тржиште Европске уније први пут, онда 
је добављач дужан да прикаже доказ о томе да 
оно, или производ од дрвета, не потиче из иле-
галних сеча у земљи порекла. Увозник, дакле, 
мора да зна ко је дрво посекао и где, као и све 
остале детаље у вези са ланцем производње. 

Кад купује дрво од неке друге земље из           
Европске уније, или из властите земље, трговац 
мора имати документацију о томе од кога је дрво 
купљено и коме је продато. За многа предузећа 
из шумарског сектора ово и није нека новост, 
јер регулатива чини обавезним само оно што 
друштвено одговорне фирме раде већ годинама.

Развијање ефикасног система контроле је 
крупан задатак. Добровољни партнерски угово-
ри и њихова имплементација играју важну улогу 
у дефинисању легалности порекла дрвета. Сер-
тификација шума умањује ризик, али обично по-
крива само почетак производног циклуса. Зато је 
одговорност сваке земље чланице ЕУ да санкци-
онише кршење правила. До сада у ЕУ није било 
случајева тужби, али зато САД и њихов познати 
произвођач гитара Гибсон могу послужити као 
пример. Наиме, у САД већ дуже време постоји 
слична регулатива и пре годину дана у фабрици 
гитара у Нешвилу инспекција је открила дрво 
које је из Мадагаскара увезено без потребне до-
кументације. Тужба је у току.  

Велики европски произвођачи ће се прила-
годити новој регулативи, али мање компаније 
забрињава повећање бирократских процедура. 
Такође се боје евентуалних системских пропуста 
који би омогућили непријатна изненађења. 

Регулатива сама по себи не укључује и штам-
пани материјал, па стога постоји бојазан и око 
тога да би Кина могла бити у предности, ако не 
буде спроводила контролу сировине тако риго-
розно како се то ради и планира у Европи. Вред-
ност штампаног материјала који се у ЕУ увози из 
Кине износи 2.5 милијарде евра. 

Прави утисак о утицају Регулативе о дрвету 
на шумарски сектор у Европи стећи ће се у на-
редних неколико година. Ипак, важно је имати 
у виду следеће: искорењивање илегално про-
изведеног дрвета са тржишта ЕУ је важан корак 
ка добром управљању и газдовању шумама, што 
је предуслов одрживости. Добро управљање 
и одрживо газдовање шумама широм света су 
кључ у борби против сиромаштва и негативних 
утицаја климатских промена. Промовишући 
овакав приступ актери у европском шумарском 
сектору само могу бити на добитку. 

Припремио: 
Ристо Паивинен, 

директор Европског шумског института

Сa енглеског превела:
Мирјана Стеванов

Европска унија жели да оконча трговину дрветом 
које није провереног порекла

 Увозници ће одговарати за порекло сировине
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У Арборетуму Шумарског факултета

„DHL дaн добре воље“

Под слоганом 
„DHL Day of Goodwill“, 
око 30.000 активиста 
компаније, 
запослених 
у преко 100 земаља 
широм планете, 
учествовало 
је у пригодним 
програмима 
едукативног, 
хуманитарног 
и еколошког 
карактера

Припремила: 
Марина Вукин

Младе снаге - студенти Одсека за шумарство,
 учесници акције промоције Арборетума

Током више од пола века свог постојања, Арборетум су посећивали  представници бројних научних институција и стручњаци 
из земље и окружења, привредних и друштвених организација, као и заинтересовани појединци. У 2010. години, гости Арборетума 
били су представници Деканског колегија Биотехничког факултета Универзитета у Љубљани и млади научници са Шумарског 
факултета из Брна, у Чешкој. Однедавно, након реализације прве фазе реконструкције и ревитализације овог изузетног простора и 
у очекивању проглашења Арборетума спомеником природе (какав статус има и Ботаничка башта „Јевремовац“ у Београду), могуће 
су индивидуалне и организоване посете, уз претходну најаву управи Арборетума, на тел.  +381 11 30 53 958, +381 11 30 53 983 и 
централу Факултета: +381 11 30 53 800, или на e-mail: arboretum@eunet.rs и marina.vukin@sfb.rs. 

На иницијативу представника DHL Interna-
tional Beograd d.o.o, у септембру 2010. године, 
на површини Арборетума Шумарског факултета 
Универзитета у Београду, реализован је део  
програма, под називом „DHL Дан добре воље“.  
Спроведене активности везане су за укључење 
великог броја запослених из светске логистичке 
и поштанске групације Deutsche Post DHL, као 
и њихових клијената и пословних партнера, у 
глобалне пројекте одрживог развоја и заштите 
животне средине. Основни циљ ове глобалне 
акције је указивање на значај личног доприноса 
запослених у унапређењу заштите животне 
средине и подизању корпоративне друштвене 
одговорности. Једну од специфичности 
пословања корпорације, у којој ради око 500.000 
људи у преко 220 земаља света, представља 
велика брига о свестраној едукацији својих 
чланова. На овај начин, настоји се искористити 
развојни потенцијал сваког запосленог и 
унапредити њихов лични развој, али и успех и 
напредовање компаније.

DHL International Beograd d. o. o, као 
огранак водеће светске компаније, послује 
на подручју Србије већ 28 година. У циљу 
спровођења наведене корпоративне стратегије, 
њени лидери пропагирају одговорност и 
посвећеност својих запослених, као и успешан 
тимски рад, за добробит компаније, њених 
клијената и целокупне друштвене заједнице. У 
оквиру глобалног пројекта одрживог развоја, 
у компанији су осмишљени програми под 

слоганима Go Green, Go Teach и Go Help. У склопу 
реализације пригодног програма „Go Green“, 
бројни волонтери DHL-а су обавили успешну 
еколошку акцију у којој су на поједине парцеле 
Арборетума Шумарског факултета у Београду 
посадили укупно 80 садница дрвенастих и 
жбунастих врста. Акција садње и уређења 
Арборетума обављена је уз помоћ младих 
снага са Факултета, групе вредних ентузијаста – 
постдипломаца, апсолвената и студената Одсека 
за шумарство. Садни материјал произведен је у 
расаднику „Арборетум Лисичине“ из Адашеваца, 
власника Ђуре и Звјездане Јоргић. Ове саднице 
представљају вредне лишћарске и четинарске 
врсте и унутарврсне култиваре, чијом садњом је 
унапређен биљни фонд наше дендроколекције. 
Међу њима, посебно се истичу примерци 
метасеквоје (Metasequoia glyptostroboides Hu et 
Cheng), егзоте која је, попут наше оморике и гинка, 
преживела ледено доба и, уједно, брзорастуће 
декоративне врсте која, још увек, представља 
реткост на нашим просторима; затим саднице 
тиловине или негњила, балканског ендемита 
(Petteria ramentacea (Sieber) K. B. Presl ); култивари 
планинског јавора (Аcer heldreichii „Vistani“); 
егзоте Abies x vilmorinii, Acer macrophylum, Cer-
cidiphylum japonicum; форме декоративних 
лишћара и четинара: Carpinus betulus „Piramida-
lis“, Fagus sylvatica „Tricolor“, Crataegus x lavallei, Ber-
beris otavensis „Superba“, Chamaecyparis lawsoni-
ana „Pendula“,  Picea abies „Virgata“ и бројне друге. 
Набавку садница, потребног алата за извођење 

ових радова, као и пригодног парковског мобилијара обезбедила 
је компанија DHL International Beograd. 

Уз поздравни говор, активности су, поред координатора Mарине 
Вукин, отворили др Ненад Ставретовић, ванредни професор 
Одсека за пејзажну архитектуру и хортикултуру Шумарског 
факултета у Београду и директор Завода за заштиту природе 
Србије и Дарко Бабић, генерални директор DHL International 
Beograd. Директор Завода за заштиту природе је нагласио значај 
Арборетума као јединственoг простора са специфичном наменом 
који, поред комплетирања наставног процеса на Факултету, 
представља и другу ботаничку башту Београда и Србије и будуће 
заштићено природно добро, у категорији споменика природе. 
Кроз дан волонтирања, запослени у DHL дали су активан допринос 
промоцији еколошке и едукативне вредности Арборетума и тиме 
остварили део циљева корпоративног програма ‘Go Green’ и 
стратегије компаније, у вези са обликовањем одрживе будућности, 
истакао је Дарко Бабић.

Скупу и реализацији програма су присуствовали продекани 
Шумарског факултета Универзитета у Београду, проф. др Здравко 
Поповић и проф. др Ратко Ристић, затим, мр Мирко Шкорић, 
организатор расадничке производње у Центру за производњу 
садног материјала и Слободанка Кужета, дипл. економиста, 
референт за комерцијално-туристичке послове у Центру за 
наставно-научне објекте Факултета. Учесници скупа били су и 
гости, званичници из ресорног министарства и јавних установа: 
Александар Весић, помоћник министра у Министарству за 
заштиту животне средине и просторног планирања Републике 
Србије, Бранислав Илчић, извршни директор ЈП за газдовање 
шумама „Србијашуме“ др Драгана Остојић, научни сарадник 
и Марија Трикић, стручни сарадник, представници Завода за 

заштиту природе Србије, колеге из шумарске струке, наставници 
и ђаци XIII београдске гимназије, грађани општине Чукарица и 
представници медија. 

Спроведена акција представља прву организовану активност 
овог типа, реализовану у нашој „учионици и лабораторији на 
отвореном“. Овом приликом изражавамо захвалност компанији 
DHL International Beograd, на изузетној подршци у промовисању 
наше дендроколекције, као и на томе што је, кроз спровођење 
пригодних волонтерских активности, препознала потенцијале 
и капацитете Арборетума, као мултифункционалног зеленог 
простора. 

Треба нагласити да су драгоцену и значајну помоћ, у 
досадашњим фазама реконструкције нашег вредног дендроархива, 
пружиле наше најближе колеге из струке, ЈП за газдовање шумама 
„Србијашуме“ Београд, посебно, ШГ „Београд“ и ШГ „Ужице“, 
Институт за шумарство Београд, Завод за заштиту природе Србије, 
ЈКП „Зеленило Београд“, Градски секретаријат за заштиту животне 
средине Београд, затим, ЈКП „Београдски водовод и канализација“, 
„Blažex“ d.o.o. Краљево, „San Marin Max“ д.o.o. Београд, расадници 
„Жића“, „Града“ и расадник Драгане Ђорђевић из Великог 
Шиљеговца, „Лепо поље“ из Љига, „Арборетум Лисичине“ из 
Адашеваца; „Џамбула“ из Суботице, „Браћа Топаловић“ Липолист и 
„Грас“ Сремчица.

Овогодишњи „DHL Дан добре воље“ симболично је спојио 
„зелену науку“, и један од најстаријих факултета у оквиру београдског 
Универзитета, са волонтерима великог гиганта, DHL. Поред 
наставно-образовне и научно-истраживачке функције Арборетума, 
указано је на конкретне могућности које ова површина може да 
понуди широј јавности, у циљу јачања опште друштвене еколошке 
свести и стварања здравијег и „зеленијег“ окружења.  
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На овогодишњем сајму представљене су 
најомиљеније туристичке дестинације, као што су 
Грчка, Турска, Египат и Тунис, али и све популарнији 
аранжмани за Аустрију, Шпанију, Италију, Француску 
и све европске земље, с обзиром на то да нашим 
путницима више нису потребне визе за чланице 
шенгенског споразума. Кроз понуду великих агенција 
туристима су представљене и далеке дестинације 
попут Бразила, Индије и Тајланда. Посетиоци су 
на једном месту могли да добију информације 
о понудама домаћих и страних туристичких 
организација, авио компанија, хотела, банака, 
осигуравајућих друштава, о туристичким центрима 
и ловном туризму. Излагачи су посетиоцима 
представили и богат пратећи програм са великим 
бројем предавања, презентација, радионица, 
промоција локалних, националних и регионалних 
култура, атракција и гастрономије. 

По други пут одржан је и Сајам вина, на коме 
је своје производе изложило 105 винара из десет 
земаља, међу којима су Италија, Француска, Шпанија, 
Словенија, Хрватска и Аргентина. 

Тема броја

Посетиоци београдског сајма на једном месту разгледали туристичке 
понуде из целога света, уживали у сајму сувенира и промоцији вина

33. Међународни сајам туризма
Међународни сајам туризма одржан је од 24. до 27. фебруара у Београду. 

У пет излагачких дворана своју понуду представило је 850 излагача из 43 земље. JП Србијашуме 
промовисале су своју туристичку понуду, локације за филмске продукције и еко храну

Међународни сајам туризма је водећа 
туристичка сајамска манифестација у Србији 
и региону и једна од пет најпосећенијих 
приредби на Београдском сајму. Основан 
је 1978. године, а 2003. примљен у чланство 
Европске асоцијације туристичких пословних 
сајмова (ETTFA), у којој је чланство омогућено 
по критеријумима квалитета. На основу високих 
стандарда овог сајма, чланство је потврђено и 
у Светској асоцијацији туристичких пословних 
сајмова (ITTFA). Захваљујући правовременом 
планирању и доброј организацији, на сајму 
је из године у годину присутан све већи број 
излагача из земље и иностранства, као и 
заинтересованих посетилаца. Своје програме 
на сајму излажу највеће домаће и бројне 
међународне туристичке организације и 
агенције, туроператери, хотели, одмаралишта, 
летовалишта, бање, осигуравајућа друштва, 
факултети, високе школе, специјализовани 
медији.

Припремилa: 
Тања Дојчиновић

Фото:
Иван Окановић
Миле Радоичић

ЈП Србијашуме
Туристички аранжмани

ЈП „Србијашуме“ су на овогодишњем сајму туризма про-
мовисале своју туристичку агенцију, која има у сталном заку-
пу хотеле и смештаје на територији Грчке.

 „Поред Халкидикија, где су Мармарас, Порто Карас, Ха-
ниоти, Пефкохори, Неа Муданиа, иначе врло атрактивне дес-
тинације за наше туристе, од ове године у понуди први пут 
имамо и Лефкаду“, истакла је ПР менаџер Србијашума Сузана 
Васиљевић и указала на погодности плаћања аранжмана че-
ковима грађана. 

Представљајући туристичку понуду Србијашума, Васиље-
вићева је указала и на значај промовисања домаћег туризма. 

„У нашој понуди су апартмани на Златибору и Гочу, шум-
ска кућа на Руднику, а посебно место заузимају смештајни 
капацитети на Златару и недавно отворени апартмани на 
Копаонику. Шумска кућа на Златару налази се на надморској 
висини од 1450 метара и од Нове Вароши је удаљена 10км, 
док се комплекс апартмана на Копаонику налази у непосред-
ној близини хотела „Путник” и 1,5 км од центра туристичког 
комплекса”. 

Ново у понуди
Србијашуме су на сајму промовисале и неколико новина, 

које су привукле велику пажњу медија и посетилаца. Према 
речима Васиљевићеве, Србијашуме ће у 2011. години бити 
више тржишно орјентисане. У складу с тим, филмским 
продукцијама биће понуђене локације у централној, јужној и 
западној Србији. 

„Циљ нам је да за филмске локације преузмемо примат 
у односу на Мађарску, Чешку и да истовремено кроз 
филмове представимо локације у Србији“, истакла је она и 
најавила да ће на сајту Србијашума ускоро бити објављена 
мапа са филмских локацијама на територији централне, 
јужне и западне Србије, из којих ће бити изузете заштићене 
територије. 

„У току су преговори са једном страном компанијом 
која хоће да организује концерт на Хајдучкој чесми, док са 
другом преговарамо о довођењу холивудске продукције, 
која би снимала филм на територији Сурчина“, рекла је 
Васиљевићева. 

На овогодишњем сајму, први пут је промовисана и еко 
храна Србијашума. 

„Реч је о органској храни коју производи радионица у 
Бољевцима, где ради око 30 запослених. Ту су мармеладе од 
шипка, слатко од шумског воћа и свега што се може убрати у 
природи и шумама. Ове године радићемо на промоцији ових 
производа и конкурисати за један од европских фондова 
како бисмо што више уложили у производњу“, објаснила је 
Сузана Васиљевић. 
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Викенд у апартманима Србијашума
У циљу промовисања домаћих дестинација, за 

новинарске екипе организована је и наградна игра. 
Прву награду – викенд у апартманима на Копаонику – 
освојио је сниматељ ТВ Пинка Александар Палајић. Један 
викенд на Златару провешће Зорица Савић, новинарка 
Радио телевизије Крагујевац, док ће Иван Недељковић, 
сниматељ Новинске агенције Ројтерс, бити у прилици да са 
пријатељима на вечери испроба специјалитете у ресторану 
Србијашума „Пословни клуб Кошутњак“. Добитницима је 
награде уручио Никола Соврлић, саветник генералног 
директора Србијашума. О утисцима награђених у наредним 
бројевима Ревије.

Шумски доручак
За представнике медија Србијашуме су организовале 

„шумски доручак“. На богатој трпези нашли су се бројни 
специјалитети, од којих издвајамо палачинке са вргањима, 
куване јабуке пуњене слатким купинама и слатко од малина 
у принцес крофнама. 

Сузана Васиљевић,  Александар Палајић и Никола Соврлић

Медији о промоцији  Србијашума 
            на Сајму туризма

Расположиви 
ресурси и 
потенцијали шума 
и шумских подручја 
не само да захтевају 
већ и обавезују 
ЈП „Србијашуме“ 
да у интересу 
сопственог развоја 
дефинише програме 
рационалног, 
контролисаног 
и планског 
коришћења

У циљу адекватног запошљавања инвалида 
рада 1997. године основана је Заштитна ради-
оница и заштита на раду са циљем да оспособи 
инвалиде рада за послове које могу да обављају 
у посебним погонима и који нису штетни по њи-
хово здравље. 

 Програм „Сакупљање, откуп и дорада гљива, 
лековитог биља и шумских плодова“ спада у ред 
приоритетних развојних програма и по свом зна-
чају превазилази интересе само ЈП „Србијашуме“. 
Реализацијом овог програма омогућава се:  
1. коришћење постојећих ресурса и потенцијала 

шумских подручја;
2. коришћење постојећих објеката и техничких 

капацитета; 
3. запошљавање великог броја радника инвалида; 
4. запошљавање радника који су постали техно-

лошки вишак;
5. стицање допунских прихода сеоских домаћин-

става; 
6. ревитализација и развој села;
7. повећање националног дохотка и развоја Србије.

Ради стварања једног, пре свега, тржишно 
оријентисаног дела предузећа, Заштитна ради-
оница се бави откупом, дорадом и пласманом на 
домаћем и иностраном тржишту неколико група 
производа: 

  1. Печурке
Програм печурака подразумева откуп, органи-

зовање сакупљања, дораду и продају (90% на ино-
страном тржишту) претежно две врсте шумских пе-
чурака: вргања (Buletus sp.) и лисичарке (Cantarellus 
cibarius). Прерада се врши у неколико облика: све-
же, замрзнуте или сушене за шта постоје обучени 
кадрови и технолошки капацитети. 

2. Шумски плодови који се откупљују и до-
рађују намењени су домаћем тржишту, али и из-
возу: дивља јабука, шипурак, боровница, шумска 
јагода, клека... 

Прерада се врши у неколико облика: свежи, 
замрзнути или сушени плодови, а развијен је 
програм прераде у слатко, џем и чајеве. 

 3. Воће
Програм откупа и дораде воћа се углавном 

односи на малину, купину и вишњу које се замр-
завају и намењене су извозу.

 4. Пољопривредни производи
С обзиром на то да имамо развијену сарадњу 

са пољопривредним произвођачима на терену, 
откупљујeмо и дорађујемо поједине пољопри-
вредне производе претежно намењене домаћем 
тржишту: плод ораха, пасуљ, бундевска семенка и 
друго.

 
5. Лековито биље
Заштитна радионица откупљује и у сушарама 

дорађује преко 20 различитих врсти лековитог 
биља, који се пакује у оригиналну амбалажу и 
продаје у виду природних чајева. Најважније вр-
сте су: дивљи лук (сремуш), кантарион, мајчина 
душица, липа, зова и друге.

 6. Дрвни сортимент
Програм дрвних сортимената подразумева 

откуп од сопственика и намењен је претежно 
преради, али и извозу у зависности од квали-
тета: трупци тврдих лишћара (углавном дивља 
трешња и орах), трупци храста, букве, јасена и др, 
као и огревно дрво.

 7. Програм готових производа: „Природ-
на храна шумских подручја“

Заштитна радионица је развила програм на-
мењен домаћем тржишту који обухвата палету 
производа природне хране сврстану у неколи-
ко група: домаћа слатка и џемови, чајеви, мед и 
пољопривредни производи.

 У циљу промовисања ових прехрамбених 
производа на домаћем и страном тржишту, у току 
је израда маркетиншког плана којим ће, између 
осталог, бити обухваћен и редизајн амбалаже. 

Дарови природе
Припремиo: 

Директор 
Заштитне радионице

Јовица Стефановић, 
дипл. инж. шум. 

Заштитна радионица и заштита на раду
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Припремила: 
Анђелка Јевтовић, дипл.инж.пејз.арх.

Први Београдски фестивал цвећа одржан је у септембру 
2010. године с циљем да подстакне обнову и заштиту паркова 
и зелених површина у Београду.

На Платоу испред Филозофског факултета постављена је 
изложба цветног и садног материјала, у Академском парку 
одржане су креативне дечије радионице и такмичење 
у шумарском вишебоју, у Галерији Прогрес изложба 
уметничких пројеката, дела ликовне и примењене уметности, 
инсталација, скулптура и филмског и видео програма, а 
у Културном центру Град веома занимљива презентација 
Подмлатка удружења пејзажних архитеката Србије (ПУПАС) 
о Урбаним џеповима. 

Београдски фестивал цвећа

Драгоцена размена искустава

Шумарски вишебој у Академ-
ском парку био је најатрак-
тивнији догађај на фестивалу, 
у коме су учествовали уче-
ници шестих, седмих и осмих 
разреда основних школа са 
општина Стари Град и Савски 
венац. Свим такмичарима ЈП 
„Србијашуме“ је поклонило 
борове саднице, а победнику 
пехар који је дизајнирао дипл. 
инж. Игор Лакић, а израдио 
Живко Михајловић.

Током обиласка региона западне Србије, гости су 
посетили Национални парк „Тара“, Мокру гору и Др-
венград, а прави доживљај била је вожња Шарганском 
осмицом. У оквиру шумарског дела програма, посебан 
утисак је оставио савремени визиторски центар на 
Митровцу, хранилиште за медведе, шетња кроз најреп-
резентативније шуме јеле, смрче и букве до вештачки 
подигнуте састојине оморике и строгог природног ре-
зервата Црвени поток – локалитет тепих ливада, где се 
оморика у природном амбијенту јавља на тресетишту, 
што је јединствен случај за ову врсту. 

За колеге из Словеније организовано је и разгле-
дање кањона реке Дрине, вештачког језера и бране 
на Перућцу, као и најкраће реке у Европи - Врело, коју 
зову „река година“, јер јој је ток дуг свега 365 метара. 

У циљу што бољег упознавања са српском исто-
ријом и културом, организован је обилазак манастира 
Благовештење и Рача, као и задужбине Карађорђевића 
на Опленцу.

Посета Подравског шумарског друштва завршена је 
панорамским разгледањем Београда и обиласком поз-
натих локација, као што су Скадарлија, Калемегдан, Кнез 
Михајлова улица и Mузеј 25. мај. 

Догађаји

Србију су у септембру прошле године посетиле коле-
ге Подравског шумарског друштва из Словеније. По-
сета је имала стручни и туристичко-културни аспект 
ради унапређења односа и размене искуства о начину                 
газдовања у заштићеним деловима природе у Слове-
нији и код нас

Припремио: 
Мр Братислав Кисин
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Припремиo: 
Игор Лакић, дипл.инж.

У складу са годишњим програмом управљања заштићеним 
подручјем Авала, ЈП „Србијашуме“, ШГ „Београд“, Шумска управа 
Авала, организовало је у октобру такмичење основних школа 
у „Шумарском вишебоју 2010“. Учествовало је 6 екипа шестих 
разреда из основних школа „Васа Чарапић“ из Белог Потока, Зуца 
и Пиносаве, „Војвода Путник“ из Рипња, „Вук Караџић“ из Рипња и 
„Свети Сава“ из Врчина.

Такмичари су се надметали у следећим дисциплинама: 
хајдучко прескакање трупчића различите висине, круњење 
кукуруза, прелаз преко греде, с пања на пањ, прелаз преко 
брега, карике на марике, забијање ексера чекићем у пањ и трка 
у џаковима до циља. Школама са најбољим временом подељене 
су фудбалске лопте и дипломе, а најбоља екипа је добила и 
специјално израђени дрвени пехар.

Повод за организовање вишебоја био је дан ЈП „Србијашуме“ 
које су основане 1. октобра 1991. године.

Шумарски вишебој на Авали

Фестивал је организовала Невладина организација 
„ЕКОСФЕРА“ уз подршку Градске управе и многих 
институција и предузећа, међу којима и ЈП „Србијашуме“ 
ШГ „Београд“. Поставком високих четинара, цвећа и 
травног тепиха оплемењен је део бетонског платоа 
испред Филозофског факултета. Представници ШГ 
„Београд“ су уз помоћ изложених карти информисали 
посетиоце о одржавању једанаест излетничких шума 
Београда, активностима на заштити Предела изузетних 
одлика „Авала“ и „Космај“, као и о расадницима за 
производњу садног материјала. Приказивањем филма 
„Сто педесет година заштите шуме на Авали“ у Галерији 
Прогрес, посетиоци су детаљно информисани о 
историјату шуме на Авали, садашњем стању, као и о 
плановима за будућност. 

Фестивал цвећа привукао је велики број посетилаца 
и скренуо пажњу грађана и градске власти на потребу 
да се урбани простор више оплемени зеленилом у циљу 
лепшег, креативнијег и здравијег окружења.

Плато испред Филозофског факултета 
током трајања Београдског фестивала цвећа
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На 29. Светском првенству шумских радника 
– секача моторном тестером одржаном у Загребу 
(Јарун) у периоду од 23-27. септембра 2010. године, 
учествовале су екипе из 30 земаља, међу којима су 
Аустрија, Белгија, Француска, Немачка, Мађарска, 
Италија, Холандија, Норвешка,  Шведска, Швајцарска, 
Велика Британија, Шпанија, Русија, Јапан и  др.

Репрезентативци Србије наступали су обу-
чени у заштитну опрему немачког произвођа-
ча STIHL, са моторним тестерама STIHL МS 460 
Мagnum, које је обезбедило предузеће ITH – 
Београд, заступник реномиране Немачке ком-
паније STIHL за Србију и Црну Гору. Ова компа-
нија пружила је изузетно квалитетну сервисну 
подршку нашим такмичарима у току припрема 
и за време трајања такмичења.

Репрезентацију Србије предводили су проф. др 
Милорад Даниловић - тим менаџер (Шумарски фа-
култет) и Иван Томашевић - вођа екипе (ЈП „Војводи-
нашуме”). Екипа је наступала  у саставу Милан Зујић, 
Сенад Бећировић и Драган Беретић у конкуренцији 
сениори-професионалци и Марко Нешковић у 
конкуренцији јуниори.  

Такмичарске дисциплине
Такмичари се боре за постизање што бољих ре-

зултата у 5 дисциплина које се бодују за појединачни 
и екипни пласман, а нова дисциплина Штафета уве-
дена је у Немачкој 2008. године, која се још увек не 
бодује за екипни пласман.

Обарање стабла је дисциплина која представља 
суштину рада секача моторном тестером.  Стабло се 
мора посећи у року од три минута и мора да падне 
што је могуће ближе кочићу, који је удаљен 15 метара 
од стабла. Максимални број бодова је 660, због чега је 

ова дисциплина битна за укупни резултат. 
 Златну медаљу освојио је Johann Raffl из Ита-

лије – 659 бодова (2 минута и 18 секунди), сребр-
ну медаљу освојио је Jean Michel Petitquex из 
Француске - 659 бодова (2 минута и 19 секунди), 
а бронзану медаљу освојио је наш Драган Бере-
тић - 659 бодова (2 минута и 36 секунди).  

Окретање водилице (мача) и замена ланца
Моторном тестером, спремном за коришћење, 

такмичар мора демонтирати и монтирати резну гар-
нитуру. Ланац мора бити скинут, водилица окренута, 
а нови ланац мора бити постављен тако да моторна 
тестера буде без накнадног подешавања спремна за 
коришћење у две наредне дисциплине.

На првенству је чак 10 такмичара ову дис-
циплину извело за време краће од 10 секунди, а 
носилац новог светског рекорда и освајач злат-
не медаље је Gerhard Briechle из Немачке, који 
је поправио свој рекорд од 132 бода (из 2006. 
године) на 138 бодова, а дисциплину је извео 
за невероватних 8,93 секунди. Сребрну медаљу 
освојио је Hannes Herzog из Aустрије са 134 
бода (9,69 секунди), а бронзану медаљу Robert 
Rittlinger из Мађарске са 134 бода (9,79 секунди).

Комбиновано пререзивање
Такмичар на два трупца мора пререзати котур 

дрвета не тањи од 30 mm и не дебљи од 80 mm. То 
мора бити учињено резањем прво с доње стране 
трупца према горе на трупцу, а затим резом одоз-
го надоле. Такмичар добија највише бодова кад се 
горњи и доњи рез потпуно преклапају „без зуба” 
унутар зоне означене црвеном бојом и под правим 
углом у односу на осовину трупца.  

29. Светско првенство шумских радника

Две бронзе за Србију
На 29. Светском првенству шумских радника – секача моторном тестером у Загребу 
Милан Зујић освојио бронзану медаљу у дисциплини комбиновано пререзивање, 

а Драган Беретић бронзу у дисциплини обарање стабла

Припремио: 
Драган Дубљанин,

дипл.инж.

Репрезентативци Србије са светским прваком Андреасом Олеском На штанду произвођача STIHL

Andreas Olesk из Естоније је освојио злат-
ну медаљу на првенству и  постао носилац но-
вог светског рекорда са 199 поена.  Vesa Kurki 
из Финске освојио је  сребрну медаљу, а реп-
резентативац Србије Милан Зујић и Thomas 
Wickert из Немачке поделили су треће место 
и освојили бронзане медаље.  

Прецизно пререзивање
Такмичар мора пререзати котур дебљине из-

међу 3 cm и 8 cm с краја два трупца. Котур треба 
пререзати под правим углом у односу на уздужну 
осу трупца, тако да не оштети даску на којој се на-
лази трупац.

Ole Kjaer из Данске освојио је златну ме-
даљу са 251 бодом у времену 22,45 секунди, 
Armin Taner из Лихтенштајна сребрну са 246 
бодова време 24,09 секунди, а Hans Herzog iz 
Austrije бронзану медаљу са 242 бода, време 
26,14 секунди. Милан Зујић са освојених 238 
бодова и временом 25,01 секунди освојио 12 
место, а Сенад Бећировић са 234 бода и вре-
меном 30,95 секунди 19. место. 

Кресање грана
Ово је једна од најзанимљивијих дисциплина. 

Тридесет „вештачких грана“ цилиндричног облика 
усађује се у цилиндрично „машински обрађено“ 
дебло.  Такмичар треба да одреже све гране с деб-
ла у што је могуће краћем времену, са што мање 
оштећења. 

Светски рекорд у дисциплини Кресање 
грана до овог првенства са 456 бодова (2006) 
држао је Vadim Imankulov из Русије. Ова дис-
циплина је обично одлучујућа за коначни 
пласман и доноси драматичне измене у конач-
ном пласману. Тако је било и у Загребу.  

Златну медаљу освојио је Andreas Olesk 
из Естоније са 448 бодова (18,10 секунди), 
сребрну медаљу Ole Ludvig Gjeby из Норвеш-
ке са 446 бодова (18,85 секунди), а бронзану 
медаљу Biemi Masimiliano из Италије са 434 
бода (16,70 секунди и 20 казнених бодова). 

Штафета
Штафета је екипно такмичење у којем четири 

такмичара из екипе морају одрезати дрвени котур 
на сваком од посебно постављених стојећих или 
лежећих дебала у најкраћем могућем времену. 
Осим времена, судије обраћају посебну пажњу на 
поштовање сигурносних прописа. Дисциплина се 
бодује као екипно такмичење, а резултат се не об-
рачунава за пласман за преосталих 5 дисциплина. 

У овој дисциплини обарањем светског ре-
корда из 2008. године (1022 бода) победила је 
Швајцарска са 1262 бода и временом 1.58,00, 
друго место је освојила Италија са 1257 бодо-
ва и временом 2.03,00, а треће Финска са 1255 
бодова и временом 2.05,00.

У појединачној конкуренцији светски 
првак и освајач златне медаље постао је 
Andreas Olesk из Естоније са освојених 1640 
бодова, сребрну медаљу освојио је Jean 
Michel Petitquex из Француске са 1614 бодо-
ва, а бронзану Benjamin Greber са 1611 бодо-
ва (уз 20 казнених бодова).

У екипној конкуренцији злато су освојили 
Аустријанци (4749 бодова), сребро Италијани 
(4748 бодова), а бронзу Естонци (4659 бодова).

У јуниорској конкуренцији светки првак је 
постао Ole Harald L. Kveseth из Норвешке (1655 
бодова), сребрну медаљу освојио је Florian 
Huster из Немачке (1586 бодова), а бронзу 
Lerch Orlando из Швајцарске (1577 бодова).

На скупштини Међународног комитета (IALC) 
одлучено је да домаћин светског првенства 2012. 
године буде Белорусија. 

Светско првенство 
шумских 
радника-секача 
моторном тестером 
је традиционално 
такмичење шумских 
радника у вештинама
рада моторном 
тестером. 

Званично 
се одржава од 
1970. године, када су га 
заједнички организовале 
Мађарска и Југославија.  
Југославија је била 
домаћин 1971. године, 
када је такмичење 
одржано у Дрвару. 

Екипа Југославије 
је последњи пут 
учествовала на 
Светском првенству 
у Данској 1989. године. 
Рат и распад СФРЈ 
допринели су да 
се направи пауза 
од 15 година, тако да је 
наша екипа пропустила 
могућност да учествује 
на девет светских 
првенстава

Наша екипа са Јоханом Рафлом

Најбољи такмичар 29. Светског првенства је јуниор Ole Harald L. Kveseth из 
Норвешке који је освојио 6 медаља (3 златне, 2 сребрне и 1 бронзану) и укупно 
1655 бодова, чиме је у сенци оставио светског првака у сениорској конкуренцији 
(3 златне по дисциплинама и бронзана екипно) Andreasa Oleska из Естоније, који 
је освојио 1640 бодова.  Kvesetha је оборио сопствени рекорд са претходног пр-
венства (Немачка 2008), као и рекорд Швајцарца Balza у сениорској конкуренцији, 
постигнут такође на 28. Светском првенству у Немачкој 2008. године.
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IX Сабор шумара – Шумаријада 2010.

Ужичани поново победници
IX Сабор шумара – „Шумаријада 2010“ одржан је у септембру на Златибору 

у организацији Јединствене синдикалне организације, уз подршку 
Управног одбора и велику помоћ пословодства

Ова значајна спортска шумарска манифестација 
окупила је око 800 учесника и гостију. 

Међу бројним гостима били су директор и пред-
ставници ЈП „Шуме Републике Српске“, ЈП „Војводи-
нашуме“, Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, Управе за шуме, Института за шумар-
ство, националних паркова, декан и професори Шу-
марског факултета, Шумарске школе Краљево, пред-
седник и чланови Управног и Надзорног одбора ЈП 
„Србијашуме“, председник Удружења шумарских ин-
жењера и техничара Србије, представници Завода 
за заштиту природе Србије, Самосталног синдиката 
шумарства Србије и Републичког већа самосталног 
синдиката.

Шумаријаду је отворио Момчило Којић, председ-
ник Управног одбора. Изражавајући задовољство 
што је поново гост на Шумаријади Неђо Илић, ди-
ректор ЈП Шуме Републике Српске, поздравио је 

учеснике и пожелео да сарадња два шумарска пре-
дузећа буде успешна као и до сада. 

Учесницима и бројним гостима обратили су се 
Игор Брауновић, заменик генералног директора и 
Саша Орловић, директор Управе за шуме са жељом 
да ово значајно такмичење протекне у најбољем 
реду, другарској атмосфери и добром расположењу. 
У име Јединствене синдикалне организације учесни-
ке и госте је поздравио Миле Сладојевић, председ-
ник, пожелевши да и ове спортске игре протекну уз 
фер-плеј борбу. 

На спортским теренима Златибора учесни-
ци Шумаријаде такмичили су се у малом фудбалу, 
одбојци, убацивању тројки, стоном тенису, пикаду, 
шаху, стрељаштву – гађању глинених голубова, шу-
марском вишебоју, древној дисциплини повлачење 
конопца, трци на 200 метара за жене итд.

Резултати
Секачи: 

1. Сенад Бећировић – ШГ Пријепоље, 2. Иван Црног-
лавац - предузећe Јела промет, 3. Драган Гајовић – 
ШГ Краљево.

Мали фудбал: 
1. Ужице, 2. Крушевац, 3. Деспотовац.

Одбојка: 
1. Генерална дирекција, 2. Пријепоље, 3. Крагујевац.

Убацивањe тројки: 
1. газдинство „Београд“, 2. Ужице, 3. Кучево.         

Појединачно убацивање тројки: 
1. Дарко Дамјановић - ШГ „Београд“, 2.  Александар 
Миливојевић - ШГ „Ужице“, 3. Горан Ћалдовић - Биро 
за планирање и пројектовање у шумарству.

Надвлачење конопца: 
1. Крагујевац, 2. Лозница и 3. Лепосавић.

Пикадо: 
1. Ужице, 2. „Борања“ Лозница, 3. „Ибар“ Лепосавић.

Појединачно такмичење у пикаду: 
1. Госпава Миловановић - ШГ „Ужице“, 2.  Радица Тр-
бољевац – ШГ  „Ибар“ Лепосавић, 3. Драгана Мано-
вић – ШГ „Борања“ Лозница.

Шах: 
1. Михал Туран – ШГ „Београд“, 2. Милан Поповић – 
ШГ „Столови“ Краљево, 3. Небојша Станковић – ШГ 
„Шума“ Лесковац.

Стрељаштво – гађање глинених голубова: 
1. Ненад Бјелановић - Генерална дирекција, 2. Алек-
сандар Бишевац - „Ибар“ Лепосавић, 3. Саша Трпко-
вић - газдинство „Ниш“.

Шумарски вишебој: 
1. Вељко Јанковић – ШГ „Ужице“, 2. Радојко Лазовић – 
ШГ „Пријепоље“, 3. Милан Мадић – ШГ „Пирот“.

Стони тенис у женској конкуренцији: 
1. Сузана Милићевић – Генерална дирекција, 2. Ми-
рјана Недић - газдинство „Пријепоље“, 3. Горица Ђо-
новић - газдинство „Ужице“.

Стони тенис у мушкој конкуренцији: 
1. Владимир Митровић – ШГ „Шума“ Лесковац, 2. Бо-
жидар Чарапић – ШГ „Ужице“, 3. Мерсад Дрековић – 
ШГ „Рашка“.

Трка на 200 метара за жене: 
1. Јелена Жунић – ШГ „Ужице“, 2. Снежана Јаковље-
вић – ШГ „Београд“, 3. Биљана Милојевић – ШГ „Ибар“ 
Лепосавић.

Победник Шумаријаде је Шумско газдинство 
„Ужице“. Друго место припало је газдинству „Бео-
град“, а треће Генералној дирекцији.

Пехаре и медаље најбољим такмичарима предао 
је Момчило Којић, а заменик генералног директо-
ра Игор Брауновић уручио је моторну тестеру нај-
бољем секачу Сенаду Бећировићу.

Срдачне честитке најбољима до наредне X шума-
ријаде.
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Накнада штете услед повреде на раду и про-
фесионалне болести уведена је у правни систем 
развијених држава крајем XIX и почетком XX 
века, доношењем посебних закона о одговор-
ности за накнаду штете. У складу са тим, тежи се 
да се осигурањем ризика од повреде на раду и 
професионалне болести раднику олакша накна-
да штете, али се при том не елиминише у потпу-
ности грађанска одговорност. 

У Србији се накнаде, трошкови и друга да-
вања за случај повреде на раду и професионалне 
болести остварују у складу са прописима о оба-
везном социјалном осигурању, а део непокривен 
овим осигурањем као накнада штете по основу 
грађанске одговорности и осигурања од грађан-
ске одговорности, ако је повређени осигуран по 
овом основу.

Права за случај повреде на раду и професи-
оналне болести остварују се на основу прописа 
о радноправној заштити, социјалном осигурању 
и  грађанској одговорности. Послодавац је оба-
везан да запосленом који претрпи повреду или 
штету на раду или у вези са радом, надокнади 
штету у складу са законом и општим актом.

Накнада штете се може остварити у складу 
са општим актом послодавца (колективним уго-
вором или правилником о раду) уколико је тим 
актом регулисан начин накнаде штете, или по 
основу грађанске одговорности у складу са За-
коном о облигационим односима.

Повреде на раду и професионалне болести 
представљају основ за остваривање одређених 
права из здравственог и пензијског и инвалид-
ског осигурања, као и подношење захтева за 
накнаду штете. Међутим, чињеница да је осигу-
раник претрпео штету није довољна за накнаду 
штете. Основаност овог захтева и одговорност за 
накнаду штете цени се у сваком конкретном слу-
чају. Поводом спорних питања често се ангажује 
и вештак који даје мишљење за сваки конкретан 
случај.

Одговорност за штету због повреде 
на раду и професионалне болести

Основ одговорности због повреде на раду 
и професионалне болести може бити кривица 
(субјективна одговорнoст) и ризик од опасне 
ствари или опасне делатности (објективна одго-
ворност). За штету насталу због повреда на раду 
и професионалне болести основ одговорности 

може бити кривица и/или ризик пословања по-
слодавца.

Кривица послодавца произилази из радног 
и заштитног законодавства по коме је обавезан 
да запосленом обезбеди безбедне услове рада 
и заштиту здравља на раду. Она је према Закону 
о облигационим односима претпостављена, и 
запослени није дужан да доказује кривицу пос-
лодавца, али је оборива, јер је послодавац може 
обарати доказима да штета није настала његовом 
кривицом. Код утврђивања кривице за накнаду 
штете узима се у обзир потребно, односно оче-
кивано понашање послодавца у погледу оства-
ривања безбедних услова рада.

Ризик је основ одговорности за штету која 
потиче од опасне ствари или опасне делатности. 
Тада послодавац одговара за штету проузроко-
вану опасном ствари или опасном делатношћу, 
независно од кривице, по основу поседовања 
такве ствари, односно бављења опасном делат-
ношћу.

Искључење, подела  и ограничење 
одговорности

Искључење одговорности за штету услед по-
вреде на раду и професионалне болести могуће 
је у случајевима: кривице оштећеног, кривице 
трећег лица и више силе.

Кривица оштећеног за повреду на раду или 
професионалну болест искључује одговорност 
послодавца по основу ризика ако је применио 
све предвиђене мере заштите али их запослени 
није поштовао, па је због његове повреде пона-
шања дошло до повреде на раду или професи-
оналне болести и штете. Међутим, треба има-
ти у виду да је запослени према Закону о раду, 
одговоран за штету коју је на раду или у вези са 
радом проузроковао послодавцу намерно или 
крајњом непажњом, те да и по основу повреде 
на раду и професионалне болести може одгова-
рати само ако их је учинио намерно или крајњом 
непажњом.

Кривица трећег лица за повреду на раду 
или професионалну болест ослобађа одго-
ворности послодавца за насталу штету ако се 
скривљено понашање трећег лица није могло 
предвидети нити предузети мере да се избегну 
последице таквог понашања. Запослени код ис-
тог послодавца сматра се трећим лицем ако иза-
зове штетни догађај  из разлога који нису у вези 

Безбедност и здравље на раду

Одговорност и накнада штете

Седма национална 
конференција са 
међународним 
учешћем 
„Мултидисциплинарно 
остваривање 
безбедности 
и здравља на раду“  
одржана је на Тари 
у септембру 2010. 
године. Једна од тема 
скупа била је 
одговорност 
и накнада штете
због повреде на раду 
и професионалне 
болести у духу 
постојећих прописа 
и обавеза које нас 
очекују 
усклађивањем 
нашег са 
законодавством 
Европске уније 

Припремиo: 
Раде Петровић,

 дипл.инж.знр

са радом. У том случају запослени може остваривати право на нак-
наду штете од трећег лица по правилима грађанске одговорности.

Виша сила као догађај изазван природним факторима спољњег 
порекла који су ван контроле послодавца, искључује његову одго-
ворност. Ако их својом делатношћу није изазвао и не може спречи-
ти њихово дејство, нема кривице за евентуалне повреде на раду, 
нити одговорности за проузроковану штету.

У питању су непредвидиве природне појаве које се не могу 
избећи као што су: земљотрес, поплаве, клизишта, одрони, олујни 
ветрови и др.

Подела одговорности може бити између послодавца и за-
посленог ако су заједничким деловањем допринели настанку ште-
те или између више послодаваца када заједнички организују и из-
воде радове, а унапред се не договоре о обавезама у спровођењу 
мера заштите на раду у складу са Законом о безбедности и здрављу 
на раду.

Ограничена одговорност подразумева делимичну одго-
ворност послодавца за штету изазвану вишом силом кад својим 
поступцима допринесе да се увећа штета коју претрпи запослени. 
Послодавац у таквим случајевима одговара за део увећања штете 
за који постоји његова кривица, те се одговорност не може искљу-
чити.

Накнада штете 
Обавезу накнаде штете послодавац може имати према запосле-

ном (оштећеном), као и према Заводу за здравствено осигурање и 
Фонду пензијског и инвалидског осигурања.

Накнада штете запосленом врши се у случају утврђивања одго-
ворности или дела одговорности послодавца за настанак штете од 
повреде на раду или професионалне болести, а на основу Закона о 
раду и општим актом послодавца.

Према чл. 193. Закона о здравственом осигурању, матична фи-
лијала, односно републички завод има право да захтева накнаду 
штете од послодавца ако су професионалне болести, повреда на 
раду и смрт осигураника настали услед тога што нису спроведе-
не мере безбедности и здравља на раду, у складу са прописима 

о безбедности и здрављу на раду. Штета се односи на трошкове 
здравствене заштите – лечења, накнада за време привремене 
спречености за рад, накнада путних трошкова у вези са лечењем и 
оспособљавања за рад и др.

Према члану 208. Закона о пензијском и инвалидском оси-
гурању „Фонд је дужан да захтева накнаду штете од послодавца 
уколико је до повреде на раду и професионалне болести дошло 
непредузимањем одговарајућих мера безбедности и заштите здра-
вља на раду“. Штета коју претрпи фонд односи се на исплате и да-
вања која је имао остваривањем права по основу инвалидности, 
телесног оштећења или смрти осигураника.

Из формулације наведених чланова произилази да је основ 
одговорности послодавца његова кривица због непредузимања 
мера безбедности и здравља на раду, услед чега је дошло до по-
вреде на раду или професионалне болести.

Закључак
Накнада штете због повреде на раду и професионалне болести 

може да представља велики издатак, а да при томе оштећеном не 
обезбеди адекватну и задовољавајућу замену за изгубљену или уг-
рожену радну и животну способност. 

Многи нису упознати да их, поред високих казни за прекршаје 
због неспровођења прописаних мера заштите, могу оптеретити и 
високи издаци за накнаду штете због повреде на раду и професи-
оналне болести, па се олако схвата значај превентиве и озбиљног 
приступа овој проблематици. Још мање се зна о обавези накнаде 
штете фондовима социјалног осигурања, која се са успостављањем 
тржишне економије све ревносније извршава.

Усклађивањем система социјалног осигурања са моделима Ев-
ропске уније извесно је да ће накнада штете добити још већи значај 
и подршку увођењем нових економских инструмената, као што је 
Закон о осигурању и накнади штете од повреда на раду и профе-
сионалних болести, који ће бити донет до краја 2011. године, али и 
других прописа који се убрзано припремају, а који ће отежати и фи-
нансијски оптеретити пословање уколико их не схватимо озбиљно 
и не понашамо се одговорно и у складу са њиховим захтевима.
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Традиција

Рабаџилук као
породична традиција

Припремио: 
Жељко Дулановић

Са својих деветнаест лета Слободан Лечић из села 
Амзићи најмлађи је рабаџија у југозападној Србији и 
један од малобројних који се бави поткивањем воло-
ва, необичним и готово замрлим занатом. Рабаџилука и 
извлачења трупаца воловском запрегом из планинских 
врлети Слободан се прихватио како би након смрти 
деде и оца наставио породичну традицију, док се пот-
кивачких клешта и чекића латио из нужде. Без доброг 
кова волови нису способни за тежак физички рад, а за 
рабаџије је чист трошак сваки дан чекања на долазак 
ретких мајстора поткивача и замену воловске обуће.

Занатом поткивача волова у овом крају се, поред 
Слободана, бави још свега неколико људи. Поткивање 
волова, грдосија тешких и по тону, није нимало лак по-
сао, а како би се „рогоња“ оборио на земљу и припре-
мио за замену поткова, мајстору поткивачу потребна је 
асистенција и до четири-пет снажних и вештих људи. 
Добар ков на воловима који су често у послу, траје и 
по неколико месеци, а поткивање пара волова газду 
кошта од 35 до 40 евра.

- Занат и скоро заборављену вештину поткивања 
волова „украо“ сам од старог мајстора Риза, који је био 
родом из села Косатица на Златару. Мајстор Ризо је 
пуне три деценије поткивао волове мом деди Милу и 
оцу Драгомиру, а ја, још голобрад дечак жељан знања, 
из прикрајка сам посматрао како воловима скида из-
лизан ков и прикива им нову обућу, пажљиво и вешто 
како им не би нанео ни најмањи бол. Од пре две године 
почео сам из нужде да се и сам бавим овим занатом, а 
данас ме ради поткивања траже са свих страна. Нажа-
лост, у овим крајевима све је мање рабаџија и волова, 
па нисам сигуран до када ће за мене као поткивача во-
лова бити посла  – каже Слободан.

Слободан Лечић је и један од ретких голобрадих 
рабаџија у овом делу Србије, а на његова још увек неја-
ка плећа већ годинама се ослања пола Амзића, села 
које је доживело судбину многих сличних на широком 
простору од Златибора и Златара до Јавора, Голије, 
Чемернице и Јадовника. У селу у коме се полако гасе 
огњишта, готово да нема куће којој Слободан није са 

воловском запрегом притекао у помоћ при обављању 
свакодневних сеоских радова. Има у Амзићима и окол-
ним селима још стаситих момака, али је мало њих који 
попут Слободана у штали још увек држе волове, ра-
баџиликом зарађују хлеб и издржавају породицу.

- Рано сам остао без оца који је и сам био рабаџија. 
Умро је пре четири године, једне ноћи изненада, само 
пар сати пошто се уморан и исцрпљен од посла из 
шуме вратио кући и легао да одмори. Са непуних седам 
година живота први пут сам са оцем и дедом кренуо у 
шуму, гледао како раде и опходе се према воловима и 
полако од њих учио занат. Не либим се ни данас да пи-
там за савет старије и искусније рабаџије које су оседе-
ле радећи овај посао, јер да би сачувао и себе и волове 
рабаџија мора да зна како да их поткује, јарам направи, 
када и чиме да их нахрани. Без волова му нема ни зара-
де ни живота – прича Слободан.

Прича о Слободану Лечићу је у ствари прича о ма-
лобројним момцима старог кова које нису завела свет-
ла града. Остали су у сеоским недођијама да обрађују 

имања, чврсто везани прадедовским коренима. Мада 
још дечак, Слободан након преране смрти оца није 
дозволио да кућа и петочлано домаћинство пропадну, 
а земља остане необрађена, већ се прихватио рабаџи-
лука и тешког сеоског рада. Данас Слободан предводи 
екипу момака, у којој су и његов млађи брат Виде и ста-
рији Миле, која воловском запрегом из планинских вр-
лети до најближих колских стаза извлаче трупце грађе.

- Рабаџилук нам је у крви и зато нам ваљда није 
тешко да се бавимо овим послом. У шуми омркнемо и 
осванемо, често и мокри и гладни, а деси се да и одећа 
заледи на нама. Али боље ово да радимо и будемо 
своје газде, него да седимо код куће и чекамо да нам 
неко пружи милостињу, а биро за запошљавање нађе 
било какав посао. За доброг рабаџију с воловима у 
овим крајевима још дуго ће бити посла, јер су јаруге 
и потоци по Босању, Златару и Камљу још увек обрас-
ле густим четинарским и листопадним шумама и пуне 
трупаца које због конфигурације терена није могуће 
извући трактором и машинама – каже Слободан.

Слободан Лечић (19) из Амзића код Нове Вароши бави се необичним 
и готово замрлим занатом. Он је један од малобројних који у овом делу 
Србије поткива волове

За рабаџије ће увек бити посла: екипа Слободана Лечића у шумама Златара
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«...Да вам што прозборим о нашим шумама, да 
вам покажем њихову важност за живот наш, за наше 
здравље, за свуколику нашу радњу и промишљеност, 
а то чиним у тој поглавитој нади, да ће се од сада о 
нашим шумама много више и озбиљније промишља-
ти.

...Друга је корист од шума, што нам чисте ваздух 
који дишемо и који нам је за живот исто тако пот-
ребан као и хлеб. Коме није познато оно пријатно 
чувство, које нас обузима кад на жарком дану у шуму 
ступимо, груди нам се шире, глава се бистри, низ 
уморено тело струји нека нова снага и по одмору од 
краткога часа повраћамо се опет у стање да можемо 
свој пут или своју радњу продужити.

...Трећа је велика корист од шума, што оне за-
државају силу ветрова. Ваздух гоњен тим ветром 
расхлади се, бива гушћи у путу своме преко висо-
ких брда и ваља се удвојеном тежом низ оголићене 
стране, а попушта тек онде од своје силе, где му ка-
кова шума на пут стане.

...Не мање важна је она корист, што нас шуме 
чувају од поплаве. Вода која кишом на шумовити 
предео пада, задржава се већим делом на лишћу, 
гранама и стаблу од дрвећа и на оној маховини или 
другим биљкама, којима је у шуми земља обрасла, 
а безбројне цевчице на површини свеколиког тог 
раића упијају уз ту воду и друге свакојаке ствари и 
обраћају све то или на своје органичке потребе да 
расту, док се она по закону теже полако кроз земне 
слојеве не провере, и ту као већи или мањи извор на 
видик не изађе. 

...А шта бива са водом, која из облака пада на ка-
мен или на голу земљу?

Она тече, ничим незадржана, обично врло вели-
ком брзином низ брдске стране руши све што јој се 

на путу нађе и сноси лом и камење у нижа, питомија 
места.

Тешко стаду или селу, које се таковој бујици на 
путу задеси, неизбежне су јој последице смрт и пус-
тош.

...Још су нам шуме од превелике користи тим, 
што усмеравају жегу и цичу и што од њих зависи рас-
поређење влаге на земљи. Крајеви, где има много 
шума, обично су хладнији од оних што су голи. 

...Где су шуме и гола места сразмерно подељена, 
ту влада она температура која је ком појасу природ-
на. Гола се земља брже и јаче загреје од сунчане то-
плоте.

Нема тога који не увиђа, да се у густом хладу 
шума скупља вода у изворе, потоке и речице, и да 
шуме задржавају силу ветрова и бујица.

...А да би могли шуме да сачувамо и да осигурамо 
себи све користи које од њих имамо, потребно је да 
шуме познајемо.

...А ово је, браћо, баш оно на шта сам желео нашу 
пажњу да обратим, јер ту има највише погрешака, у 
нашем народном газдовању, погрешака због којих 
ће нас потомство, ако им лека не потражимо, љуто 
осуђивати.

...У нас се секло и данас сече шумско дрвеће, где 
је коме најудесније и најближе.

...А шта ваља да радимо, да се сачувамо од даљих 
погрешака и да шуме доведемо у оно стање, као 
што то наука прописује и као што то наша и нашега 
потомства корист изискује? Овим прелазим на дру-
ги најважнији, али уједно и најтежи део мог говора, 
јер ту треба много шта, чиме један човек не влада, 
ту треба да пораде законодавци, вешти шумари и 
добра воља народа, који се шумом на разне своје 
потребе служи.»

Нешто о нашим шумама
1870. година Др Јосиф Панчић

Из прошлости

Приредиo: 
Драгић Томић

Шумарски 
енглеско-српски речник

Мр Ана Тонић

Речник стручних термина из области шумарства (и 
сродних дисциплина) намењен је као допуна уз 

стандардни енглеско-српски речник. Многи стручни тер-
мини не могу се наћи у стандардним речницима, или се 
налазе у својим другим значењима. С друге стране, неки 
општи термини имају своја специфична значења у обла-
сти шумарства. 

 Речник шумарства неминовно се осавремењује и 
проширује и еколошким терминима у складу са Агендом 
21, документом Рио конфренције о животној средини и 
развоју, у коме се предлажу правци активности међуна-
родне заједнице и држава појединачно на плану оства-
ривања циљева одрживог развоја. Мултидисциплинарни 
прилаз газдовању шумама и друге савремене филозофије 
газдовања шумама, као и наглашене општекорисне функ-
ције шума, уносе нове термине, који раније нису били ка-
рактеристични за шумарство.

W

winch - витло
winching - привлачење витлом
windthrow - ветроизвала
winter moth (Operophthera brumata) - мали мразовац
wire rope winch; cable winch - ужетно витло, витло са 
ужетом
wireworm (Elateridae) - жичани црв  
wolf tree – прејако стабло
wood borer - дрвојед
wood flour - дрвено брашно
wood preservatives - средства за заштиту дрвета
wood rotting fungi - гљиве трулежнице
woodrush - бекица
wood based panels - плоче на бази дрвета
wood waste - дрвни отпаци
wooden – дрвен
woody - дрвенаст
working cycle - секоред
worm hole - црвоточина, бушотина (од инсеката)

X
xerophilous – ксерофилан
xerophyte – ксерофит 

Y
yard; logyard; woodyard – стовариште за дрво
yarding line; skidding line; operating cable – вучно уже
yew (Taxus baccata L.) – обична тиса
yield – принос, добит, родност
yield assessment – процена приноса

Z
zero tillage - без обраде земљишта
zonation – зонирање

Јосиф Панчић је рођен 17. априла 1814. године, 
у селу Угрине испод падина Велебита. Школовао се 
у Госпићу, Ријеци, Загребу и Пешти, где је докторирао 
1842. године из области ботанике. По препоруци Вука 
Караџића, у Србију долази маја 1846. године као лекар 
опште праксе, прво у Јагодину, а потом у Крагујевац. 

Панчић је био велики флориста свог времена, ува-
жени научник и педагог. У Београду је 1853. године на-
кон добијања српског држављанства Указом министра 
просвете постављен за сталног професора јестастве-
нице (природне науке) на Лицеју у Београду. Указом 
Краља Милана 5. априла 1888. године изабран је за 
првог председника Српске краљевске академије 
наука. Највећа Панчићева љубав је била ботаника, 
којој је посветио 42 године рада. На свом капиталном 
делу „Флора кнежевине Србије“, објављеном 1884. 
године, радио је пуних 28 година. У њему је описао 
2.422 биљне врсте које самоникло расту на овом под-
ручју. Монографско дело „Шумско дрвеће и шибље 
у Србији“, објављено 1871. године, сматра се за прву 
дендрологију код нас. У овом делу описао је 189 врста 
дрвећа и жбуња, од којих је 174 самоникло у Србији, 
док је 15 врста страног порекла које су се прилагоди-
ле новој средини. Током 42 године рада открио је 121 
врсту, 50 варијетета и 7 форми, што укупно чини 178 
за науку нових таксона различите систематске вре-
дности. Од тога 64 врсте биљака прихваћене су у це-
лом свету.

Прича о Јосифу Панчићу и оморици почиње у Баји-
ној Башти 1855. године, када је чуо од сељака да код 
њих расте четинар који не расте нигде другде у свету 
и зову га оморика. Године 1865. утврдио је и признате 
су му две врсте оморике, које заиста не расту нигде у 
свету осим на Тари, у крају око Бајине Баште. Рад о но-
вој врсти Pinus omorika објавио је 1876. године на нема-
чком језику, сматрајући је врстом бора. Ту исту оморику 
је касније велики природњак Пуркyне сврстао у Genus 
of Piceа (Spruce), што значи смрча. Панчићева оморика 
карактеристична је по високом стаблу уских и ретких 
грана и обично расте на рубовима шума. Има блиске 
сроднике у Азији, а недавно је откривена и у околини 
реке Милешевка.
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У народу позната као ељда, јелда, голокуд, 
хељда, Fagopyrum esculentum, припада просоли-
ким житима, чије семе је ризница есенцијалне 
аминокиселине, лизина, витамина (B

1
, B

2
, P, D), 

биљних влакана и флавоноидног гликозида-ру-
тина. Фармацеутску примену хељда налази 
као природни антиартеросклеротик, дерметик, 
дијетик, хемостипик, козметик, вермифуг, седа-
тив. Медицинске индикације за примену хељде 
у исхрани су превенција и терапија поремећаја 
венске и лимфне периферне циркулације, сни-
жавање нивоа глукозе у крви, хиперхолестеро-
лемије и целијакије (хељда садржи најквали-
тетније беланчевине глобулин и глутамин, а не 
садржи глутен). 

Хељда се код нас гаји у брдско планинском 
подручју планина Златар, Јадовник и високо је 
котирана у исхрани становништва тог краја. По-
знати специјалитет су хељдопита и палачинке од 
хељде. Ботанички припада породици дворника, 
Polygonaceae, обична хељда се највише гаји у зла-
тарском крају и то сорта сива голубица. Хељда је  
дикотиледона, ксеногамна биљка, клија на + 40C, 
пропада  на -20C, а подноси до + 300C. Веома је 
важно да има довољно падавина у фази цветања 
и плодоношења. Хељда је и медоносна биљка.

Мед од хељде, садржи антиоксидансе што 
га чини квалитетнијим у односу на друге врсте 
меда. Служи и као зимска храна за пчеле, јер 

благо кристалише и лако се отвара у кошница-
ма. Поред наведених својстава хељде као хлеб-
не, медоносне, лековите биљке она је и вредна 
пољопривредна култура и одличан пригушивач 
корова због брзог пораста и кратке вегетације, 
те је често предусев стрним житима. Сортимент 
хељде је раније базиран на руским сортама Крас-
нострелецкаја и Мајскаја, а данас имамо и наше 
сорте обичне хељде, као што су сива голубица, го-
лубица и друге. Један од задатака домаће селек-
ције хељде је добијање сорти уједначеног цве-
тања и зрења, што руске сорте чини погодним за 
узгој у брдско-планинском подручју и омогућава 
жетву једнофазним комбајнима. Утврђивање оп-
тималног времена жетве је отежано, јер цветање 
траје и преко месец дана. На истој биљци исто-
времено протиче фаза цветања и формирања 
плода. Најбољи моменат за жетву је када је 2/3 
зрна на биљци мрке боје.

Има много начина припреме пите од хељде а 
ево једног врло једноставног: 300 гр пуномасног 
сира, две кашике кајмака уједначити, додати 5 
кашика интегралног хељдиног и 8 кашика куку-
рузног брашна, шољицу уља, прашак за пециво 
и мало киселе воде да маса буде уједначена до 
лаког изливања. Ставити у подмазан плех и пећи 
на 2000C, 30 - 35 минута. 

Пријатно!

Хељда
Припремила: 

Светлана С. Стојковић, 
инж. агрономије

У исхрани је 
присутна већ 
хиљаду година.
Ген-центар хељде 
је Кина, где се гаји
још у X веку, 
одакле је у XV веку 
пренета у источне 
делове Европе. 
Данас се највише 
гаји у Русији, 
Пољској, Канади, 
Јапану и Србији

Биљке

Лековито биље
Аутор: Драган Недељковић

Станиште – Честа, по ливадама и 
камењарима, на шумским чистинама, 
поред путева.

Дрога – Осушена херба скупљена у 
почетној фази цветања. Познат је вели-
ки број подврста и форми.

Састојци – Дрога садржи до 
1% етарског уља чији су најважнији 
састојци цинеол, камфор, пинен. Поред 
тога садржи и мешавину фенолкарбон-
ских киселина, флавоноиде, танине и 
сесквитерпенске лактоне који јој дају 
горак укус.

Деловање – Састојци хајдучке 
траве делују антиинфламаторно, анти-
микробно и спазмолитички. Користи 
се као горко ароматично средство за 
побољшање апетита и варења, омо-
гућава боље стварање и излучивање 

жучи, смирује упале и проливе. Корис-
ти се и код уринарних инфекција, код 
нередовног и болног циклуса код жена. 
Употребљава се и споља код упала слу-
зокоже и коже, помаже епителизацију, 
лечи ране и гнојне процесе и зауставља 
крварење.

Употреба 
Чај: 1 кашичица дроге се прелије са 

150 мл кључале воде, поклопи и после 
20 минута процеди. Пије се пре јела 2 - 4 
шоље незаслађеног чаја.

Сок добијен цеђењем сирове биљ-
ке се користи за чишћење организма у 
дози од 3 к. к. дневно.

Купка се припрема од 100 гр дроге 
на 20 л воде.

Данас се све више користе разни 
фитопрепарати у облику таблета, капсу-
ла и масти.

Хајдучка трава

Медвеђе грожђе

(Achillea millefolium L.) хајдучица, столисник

Arctostaphylos  планика, увин чај

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

Станиште – На високим планин-
ским масивима. Због прекомерне екс-
плоатације биљка је угрожена.

Дрога – Користи се лист. Прикупља 
се одсецањем полеглих грана у фази 
цветања. 

Састојци – Најважнији активни 
састојци уве су фенолни хетерозиди 
арбутин и метиларбутин. Поред тога 
садржи и танине, флавоноиде и мало 
етарског уља.

Деловање – Увин чај се најчешће 
користи код инфекција уринарног 
тракта. Најбоље је користити хладни 
мацерат чиме се избегава екстракција 
танина и непријатан укус. Да би дело-
вање било боље, потребно је да мок-
раћа буде алкална што се постиже узи-

мањем малих количина соде бикарбоне 
или изостављањем намирница богатих 
киселинама. Због присуства танина 
увин чај се користи и код пролива и 
упала хемороида.

Употреба – Хладни мацерат: 3 гр 
листа уве се прелије са 150 мл хладне 
воде, остави се да стоји 6  - 12 сати, па 
се процеди. 

Припрема чаја: 3 гр листа уве се 
прелије са 150 мл кључале воде и по-
сле 15 минута процеди. Пије се 4 пута 
по шоља чаја уз додатак соде бикарбо-
не на врх ножа.

Због високог садржаја танина, код 
предозирања и дуготрајне употребе 
може доћи до мучнине и повраћања.
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Буенос Ајрес је привредни, културни и обра-
зовни центар Аргентине у коме живи трећина ста-
новништва државе. Најевропскији од свих градова 
јужноамеричког континента, са широким булевари-
ма, велелепним парковима, грађевинама и богатим 
културним и ноћним животом, с правом је назван 
Паризом Латинске Америке. 

Основан је 1536. године под именом „Puerto de 
Nuestra Señora Santa María del Buen Aire“. По алтер-
нативној верзији, име је одабрано због повољних            
ветрова који су пратили бродове у овом подручју.  

Ева Перон
Обилазак овог магичног града требало би запо-

чети на централном градском тргу где се налази 
председничка палата Casa Rosada (ружичаста кућа), 
у којој је живела Ева Перон, супруга некадашњег ар-
гентинског председника Хуана Перона. Бивша глу-

мица, за чији живот су везане бројне контроверзне 
приче, остаће запамћена као једна од најпопулар-
нијих првих дама, али и најмоћнијих жена у историји. 
Освојила је симпатије Аргентинаца зато што је сао-
сећала са радничком класом, била велики борац за 
права жена и тако постала легенда коју Аргентинци 
и данас поштују. 

Тадашњег генерала Хуана Перона упознала је на 
добротворном скупу одржаном поводом настрада-
лих у земљотресу на северу земље. Венчали су се 
крајем октобра 1945. године. Активно је учествовала 
у синдикатима, основала је своју фондацију која је 
помогла сиромашнима изградивши на хиљаде домо-
ва и школа широм Аргентине.    

Зато не можете отићи из Буенос Ајреса, а да не 
посетите чувено гробље Реколета (Recoleta), где је 
у гробници породице Дуарте сахрањена Ева Перон. 

Буенос Ајрес
У граду танга и Еве Перон

На ушћу реке Рио де ла Плата у Атлантски океан смештен је овај град, у непрегледној 
долини познатој по имену Пампас, на истоку Аргентине. Овде се живот одвија непрекидно 

двадесет и четири сата

Путовања

Припремила: 
Сузана Васиљевић

Сваки дан стотине посетилаца дође да остави цвеће на вратима ма-
узолеја. Чак четрдесет година касније Ева представља понос и тра-
гедију. Волели је или осуђивали, њен дух и данас живи на Реколети.

Ла Бока
Потребно је одвојити цео дан за посету Ла Боки (La Bocа), луч-

ком делу града, насељу које су пре стотину година основали ита-
лијански емигранти. Како је већина радила на бродоградилишту, из 
њега су доносили остатке боје и фарбали фасаде својих кућа. Улица 
Каминито (Caminito) представља туристичку атракцију због шаре-
но обојених лимених, сиротињских кућа, продавница, али и заба-
вљача који ће једва чекати прилику да вас ухвате за руку и заплешу 
чувени аргентински танго. Ово је можда најдивнија успомена коју 
ћете понети из Буенос Ајреса. 

Овде се налази и познати стадион Бомбоњера и један од нај-

познатијих аргентинских фудбалских клубова Бока Јуниорс (Boca 
Juniors), где је Марадона започео своју каријеру.

Танго
Поред Еве Перон, Марадоне и Боке Јуниорса оно што је про-

славило овај град је и плес који је 30-их година прошлог века про-
мовисао Карлос Гардел (Carlos Gardel), чији лик је постао легенда 
за Аргентинце.  

Свеприсутна танго култура, од музеја, ресторана, кафеа, ба-
рова и ноћних клубова, до филмова, литературе, медија, суве-
нира и веома популарних такмичења у плесу која се одржавају 
сваке године, окупљајући учеснике из целог света, говоре ко-
лико је овај плес нераскидив део живота сваког Аргентинца.  
Буенос Ајрес и танго су на толико начина испреплетани да је танго 
одавно престао да буде само плес. Танго је стил живота.
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Национални паркови

Yosemite 
Национални парк у Северној Америци
Пре ма критери ју ми ма Светске баштине из 1984. Yosemite је међународно признат 

због својих спектаку ла р них гранитних стена, водопада, потока, шуме секвоје 
и би олошке разно врс ности

Национални парк Yosemite налази се у САД, 
а протеже се источним деловима Tuolumna, 
Mariposa и Madera, округа у источној и централ-
ној Калифорнији. Парк се простире на површини 
од 761.268 хектара (3,080.74 km2) преко ланца за-
па д них падина планине Сијера Невада. За нацио-
нални парк проглашен је 1890. године.

Сваке године преко 3.7 милиона људи посети 
овај парк, а већину времена про воде у 18 km2 у 
дугој долини Yosemite. Скоро 95 одсто парка је 
пусто, са дивљом природом и мноштвом водо-
пада, од којих је најпознатији Yosemite Falls висок 
739 m. 

Иако није први проглашен као национал-
ни парк, представља централну идеју у развоју 
националних паркова. Познат је по предивним 
пределима и шумама секвоје и један је од нај-
посећенијих паркова у Сједињеним Америчким 
Државама.

Живописни крајолик националног парка је 
настао сударањем континенталног глечера са 
гранитним масивом планина Сијера Неваде. Кли-
матски процеси начели су горњи слој гранита, 
а огромне ледене лавине су га докрајчиле, док 
су стене испод њега остале недирнуте. Највиши 
врх је висок скоро 1.500 m. Иако су се глечери 
отопили пре неколико хиљада година, вода је да-
нас овде карактеристичан елемент топографије. 
Парк обухвата на хиљаде великих и малих језе-
ра, а укупна дужина потока и река које кривудају 
кроз ову област већа је од 2.500 km. Познат је и 
по водопадима чија се вода спушта низ гранит-
не гребене, међу којима два спадају у највише на 
свету: Yosemiti (висок 739 m) и Тракасти водопад 
(висок 491 m).

 Белци су у ову област доспели тек 1851. го-
дине, кад је један батаљон америчке вој ске, под 
командом мајора Џемса Сејвиџа, следио трагове 

Припремила: 
проф. др Љиљана Вујковић

америчких домородаца и та ко стигао до ових 
планинских долина. Заслужан за успостављање 
овог националног парка је Џон Мур, шкотски 
усељеник који је пешке истраживао долину 
Yosemitе. Амерички при ро д њак, писац и један 
од првих заговорника очувања природних пре-
дела основао је Клуб Сијера, чији је циљ заштита 
природних лепота Сијера Неваде. Током својих 
истраживања обишао је многобројне локације 
природних лепота у Америци, од глечера на 
Аљасци до Великог кањона у Аризони. Његово 
дело је и данас ин с пирација генерацијама еко-
лога и природњака. Називају га „оцем америчког 
система националних паркова“. 

Yosemite је један од највећих и најмање фраг-
ментираних блок станишта у Сијера Невади. У 
парку се истиче велика различитост биљног и 
животињског света. Надморска висина се креће 
од 648 до 3.997 m и садржи пет главних веге та-
цијских зона: храстова шума, нис копланинска, 
високопланинска, субалп ска и алпска. Од кали-
форнијских 7000 биљних врста, око 50% се јавља 
у Сијера Невади, а више од 20% у оквиру Yosemite 
парка. Ту је и погодно ста ниште за више од 160 
ретких биљака, са ретким локалним геолошким 
формацијама и је дин  с твеним земљиштем.

Геологија Yosemite подручја се одликује гра-
нитним стенама и остацима ста ријих стена. Пре 
око 10 милиона година, Сијера Невада је била 
уздигнута, а затим су се у Yosemiti долини  током 
раних гла ци јалних периода, фо р мирале рела-
тивно благе западне падине и још драматичније 
источне падине. Издизање је повећало стрмост 
потока и речног корита, што је резултирало 
форми ра њем дубоких, уских кањона. Пре мили-
он година, акумулирани снег и лед форми ра ли су 
глечере на вишим алпским ливадама, који су се 
спуштали низ речне долине. Дебљина леда, стр-
мо кретање ледене масе срезало је и извајало 
у облику латиничног слова U долину која данас 
привлачи велики број посетилаца својим сцен-
ским призорима.

   Најспектакуларнија и најатрактивнија за 
туристе је долина која се налази у југозападном 
делу парка. Дугачка је 11 km и оивичена стрмим 
гра нитним гребенима који се уздижу и до 1.200 
m изнад дна долине. Међу нај упе чат љивијим 
литицама су El Capitan, велика гранитна стена на 
западној страни долине, висока 1.100 m и веома 
популарна међу алпинистима, као и Half Dome, 
стена преполовљена ерозијом на два дела, висо-
ка 1.440 m, у чијем се подножју налази величан- 
с твено језеро. По то ци који се сли вају са литица у 
долину формирају неке од највећих и нај лепших 
водопада на свету. 

Река Merced изнад које се види водопад Bridalveil Creek

Yosemite  Falls 

Поглед са видиковца Glacier Point
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Секвоје великих димензија

Гризли џин, оштећен у пожару

Појава шумских пожара је највећи проблем у очувању овог парка 
и сва нега је усмерена у том правцу, како би се ово вишемиле-
нијумско благо заштитило и сачувало и за будућа поколења

Национални парк је познат и по шумама џиновске секвоје. Мари-
поса шу ма (Mariposa grove) налази се јужно од долине, близу јужне 
гра нице парка и то је највећа и најпознатија шума. Садржи око 500 
стабала џиновске секвоје (Sequoiadendron gigan te um), укљу чу јући и 
најстарије стабло „Гризли џин“, чија старост се процењује на више од 
1800 година. Ви си  ном од 64 m, једна је од највећих секвоја у свету. 
Дрво је мета сталних муња и громова, а само у једној олуји било је 
без број ковитлања горњих грана и врха, што је вероватно смањило 
његову висину. Његов раст у висину ограничен је у пожару који је 
оштетио његову ос но ву, оштећењем бељике и смањењењем снаге 
стабла. 

Иако са зна тним оштећењима, Гризли џин је опстао. Прва фо-
тографија направљена пре више од једног века, показала је њего-
ву нагнутост за 17 степени, па се дуго сматрало да би стабло могло 
да падне. Данас још увек опстаје под истим углом. Његова крошња 
као да балансира са проширеним, али плитким кореном. Гризли џин 
се неће осушити, осим у изузетним случајевима, јер су се ове врсте 
адаптирале и постале веома отпорне на већину нападача, укљу-
чујући инсекте и гљивице. 

Yosemite национални парк је углавном дивље природе. Најбоље 
га је упознати и сагле дати шетњом. Парк поседује преко 1.400 km  
путева и стаза, које су изванредно обележене. Бројна су и мања језе-
ра, а река Merced, која меандрира поред гранитне стене El Capitan,  
ствара незаборавне пејзаже. Неизоставно је нагласити и присуство 
богатих цветних ливада, ко је су у лет њем периоду у пуном цвету, по-
себно у близини Тиога Паса (Tioga Pas s).

Све ово привлачи велики број посетилаца, због чега је Yosemite 
један од најзначанијих и најпосећенијих националних паркова у Се-
верној Америци.

Туристичка понуда

Hanioti Cene su po studiju ili apartmanu za navedeni period u € 

Hotel/vila / Tip smeštaja
usluga

Maj
26

Jun
05

Jun
15

Jun
25

Jul
05

Jul
15

Jul
25

Avg
04

Avg
14

Avg
24

Sep
03

Sep
13

Sep
23

broj noćenja 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Vila Hermes Std 1/2 NA 95 170 330 410 470 510 540 540 520 410 270 220 90
Vila Livas Std 1/3 NA 140 160 350 470 520 570 590 590 540 480 295 230 90
Vila Fanis Std 1/3

NA
140 230 390 510 600 650 680 680 620 520 320 200 90

Std 1/4 160 310 420 560 640 740 760 760 690 580 330 250 95
App 1/5 180 320 460 610 670 770 790 790 750 660 350 280 95

Vila Maria Std 1/2 NA 95 170 280 395 440 540 560 560 480 410 240 180 90
Vila Delfin App 1/5 NA 250 460 680 810 950 1100 1180 1180 980 860 420 320 195
Vila Katerina Std 1/2

NA
95 150 295 440 510 570 590 590 530 460 250 220 90

Std 1/3 140 170 350 470 540 580 610 610 560 480 295 230 90
Std 1/4 150 280 380 510 590 630 660 660 610 520 350 270 90

Vila Eleni Std 1/2

NA

140 195 340 420 510 560 580 580 540 430 300 220 90
Std 1/2+1 160 220 370 460 540 630 650 650 610 480 330 250 90
App 1/4 220 330 510 670 770 860 880 880 820 680 500 380 110
App 1/6 265 360 520 690 790 900 930 930 840 710 540 390 130
App 1/7 290 380 540 730 870 950 970 970 950 740 610 460 140

LEGENDA: Std – studio (soba sa kuhinjskom nišom), App – apartman (soba sa kuhinjskom nišom i odvojena spavaća soba), NA – najam      

LEGENDA: Std – studio (soba sa kuhinjskom nišom), App – apartman (soba sa kuhinjskom nišom i odvojena spavaća soba), NA – najam      

Pefkohori Cene su po studiju ili apartmanu za navedeni period u €

Hotel/vila / Tip smeštaja
usluga

Maj
26

Jun
05

Jun
15

Jun
25

Jul
05

Jul
15

Jul
25

Avg
04

Avg
14

Avg
24

Sep
03

Sep
13

Sep
23

broj noćenja 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Vila Flezvos Std 1/2+1 NA 95 195 240 330 380 460 590 590 520 395 260 190 90
Vila Adonis Std 1/2

NA
105 180 260 375 415 465 515 530 475 335 245 180 95

Std 1/3 140 215 295 425 475 525 575 605 535 385 285 195 110
App 1/4 160 280 375 505 555 605 675 715 625 475 325 230 120

Apartmani Hanioti • Pefkohori

Туристичка агенција
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Asprovalta Cene su po studiju za navedeni period u €

Hotel/vila /Tip smeštaja
usluga

Maj
23

Jun
02

Jun
12

Jun
22

Jul
02

Jul
12

Jul
22

Avg
01

Avg
11

Avg
21

Avg
31

Sep
10

Broj noćenja 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Vila Dimitris Std 1/3
NA

90 135 255 360 405 420 495 495 465 390 270 195
Doplata za korišćenje klima uređaja 6€ dnevno po studiju 

Vila Elena Std 1/3
NA

90 135 255 360 405 420 495 495 465 390 270 195
Std 1/4 120 140 260 380 440 460 560 560 520 420 300 220

Doplata za korišćenje klima uređaja 5€ dnevno po studiju 

Nea Vrasna Cene su po studiju za navedeni period u €

Hotel/vila/Tip smeštaja
usluga

Maj
23

Jun
02

Jun
12

Jun
22

Jul
02

Jul
12

Jul
22

Avg
01

Avg
11

Avg
21

Avg
31

Sep
10

Broj noćenja 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Vila Paris Std 1/3
NA

90 135 240 330 390 420 480 480 450 360 255 180
Doplata za korišćenje klima uređaja 5€ dnevno po studiju 

Vila Smeraldo Std 1/3
NA

135 150 300 450 525 540 570 570 555 435 315 210
Std 1/4 140 160 320 500 580 600 620 620 600 480 360 240

Vila Paradise Std 1/3 NA 90 150 300 450 540 555 585 585 555 450 315 210

Stavros Cene su po studiju ili apartmanu za navedeni period u €

Hotel/vila /Tip smeštaja
usluga

Maj
23

Jun
02

Jun
12

Jun
22

Jul
02

Jul
12

Jul
22

Avg
01

Avg
11

Avg
21

Avg
31

Sep
10

Broj noćenja 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Vila Elanios Std 1/2
NA

60 140 230 350 410 430 450 450 430 370 270 180
Std 1/3 90 150 240 375 435 450 525 525 495 405 285 195

Doplata za korišćenje klima uređaja 5€ dnevno po studiju 

Vila Angeliki Std 1/3
NA

90 150 255 375 435 465 525 525 510 405 300 210
Std 1/4 120 160 280 420 480 500 580 580 540 460 320 220

Doplata za korišćenje klima uređaja 5€ dnevno po studiju 

Vila Helios Std 1/4
NA

120 160 260 400 460 480 580 580 540 440 320 220
Msn 1/4+1 140 180 280 420 480 520 600 600 580 480 340 240

LEGENDA: Std  – studio (soba sa kuhinjskom nišom), App  – apartman (soba sa kuhinjskom nišom i odvojena spavaća soba), Msn  – Maisonette
(apartman na dva nivoa)

Apartmani Asprovalta • Nea Vrasna • Stavros Apartmani Lefkada

Cene su po studiju za navedeni period u €

Hotel/vila / Tip smeštaja
usluga

Maj
27

Jun
06

Jun
16

Jun
26

Jul 
06

Jul 
16

Jul 
26

Avg
05

Avg
15

Avg
25

Sep
04

Sep
14

Broj noćenja 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Vila Philipos Std 1/2 NA 120 150 260 340 410 500 500 500 420 320 160 120
Doplata za korišćenje klima uređaja 5€ dnevno po studiju 

Vila Metropol Std 1/2
NA

140 170 290 360 440 520 520 520 450 340 170 130
Doplata za korišćenje klima uređaja 5€ dnevno po studiju 

Vila Babis Std 1/2
NA

140 170 330 390 470 540 540 540 470 370 190 150
Std 1/3 150 195 360 420 510 585 585 585 510 405 210 165

Doplata za korišćenje klima uređaja 5€ dnevno po studiju 

LEGENDA: Std – studio (soba sa kuhinjskom nišom), NA – najam

PREVOZ IZ BEOGRADA:
CENA POVRATNE KARTE JE 90€ (iz Niša 85€), A ZA DECU DO 10 g. 65€ (iz Niša 60€). Putnici koji ne koriste prevoz plaćaju doplatu u iznosu 
od 15€ po osobi (deca do 10g. ne plaćaju doplatu). 

Olympic Beach Cene su po studiju ili apartmanu za navedeni period u €

Hotel/vila / Tip smeštaja
Maj 
21

Maj
31

Jun
10

Jun
20

Jun
30

Jul
10

Jul
20

Jul
30

Avg
09

Avg
19

Avg
29

Sep
08

Broj noćenja 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Vila Penelopi App 1/5

NA
125 175 300 475 550 575 625 625 575 550 375 250

App 1/6 150 180 360 510 600 660 720 720 660 600 420 270
Doplata za korišćenje klima uređaja 5€ dnevno po apartmanu

Vila Korali Std 1/3 NA 120 135 225 345 390 405 420 420 405 390 270 180
Doplata za korišćenje klima uređaja 5€ dnevno po studiju

PARALIA Cene su po studiju ili apartmanu za navedeni period u €

Hotel/vila / Tip smeštaja
Maj 
21

Maj
31

Jun
10

Jun
20

Jun
30

Jul
10

Jul
20

Jul
30

Avg
09

Avg
19

Avg
29

Sep
08

Broj noćenja 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Vila Zinos App 1/4 NA / 160 300 480 580 600 660 660 640 580 400 240

Doplata za korišćenje klima uređaja 5€ dnevno po apartmanu
Vila Rodon Std 1/2

NA

120 130 220 350 410 420 440 440 430 390 260 170
Std1/2+1 105 120 225 345 405 405 450 450 435 375 255 165
Std 1/3 120 135 240 360 420 435 480 480 465 405 270 180
Std 1/4 140 160 260 400 460 480 520 520 500 440 300 200

Doplata za korišćenje klima uređaja 5€ dnevno po studiju
Vila Ziskos Std 1/2 PU

NA
130 160 260 390 480 490 530 530 510 460 290 180

Std 1/4 PM 160 180 300 440 560 580 620 620 600 540 320 200

Doplata za korišćenje klima uređaja 5€ dnevno po studiju

LEGENDA: Std – studio (soba sa kuhinjskom nišom), App – apartman (soba sa kuhinjskom nišom i odvojena spavaća soba), PM – pogled more, PU – 
pogled ulica, NA – najam
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