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СТОП 
ЗЛОУПОТРЕБИ!

У циљу ефикаснијег пословања и спречавања било каквих злоупотреба, 
ЈП „Србијашуме“ планира да почетком маја ове године стави у промет 
холограмски заштићене отпремнице и пропратнице за промет свих дрвних 
сортимената.

Први пут у историји ЈП Србијашуме отпремнице и пропратнице имаће 
јединствене серијске бројеве које ће пратити све дрвне сортименте 
стављене у промет, било да се ради о дрвним сортиментима из државних 
шума којима газдују „Србијашуме“ или из приватних шума, којима Јавно 
предузеће има обавезу да пружа стручно-техничке услуге.

Игор Брауновић, заменик генералног директора ЈП „Србијашуме”

Холограмски заштићене отпремнице и пропратнице за промет свих дрвних сортимената
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 Овај фестивал у природи је мултимедијални 
уметнички пројекат, који окупља људе свих узраста, 
где кроз музику и остале видове уметности могу 
ближе да се упознају са еколошким проблемима да-
нашњице, као и решењима и новим идејама за одр-
живи развој, рециклажом, обновљивим изворима 
енергије, и уопште здравим начином живота.

Визија Supernatural покрета је напредна еко-
лошка Србија у којој су примарне вредности знање, 
екологија и култура. Мисија покрета је да заједно са 
осталим организацијама, владиним и невладиним, 
допринесе остваривању ове визије, која ће не само 
допринети побољшању нашег живота, већ будућим 
генерацијама неће ускратити право на здрав живот 
у складу са природом.

У складу с тим, ЈП “Србијашуме” учествовале су на 
овогодишњем фестивалу и изложиле своје прехрам-
бене и производе од дрвета које израђује Заштитна 
радионица у Бољевцу и Косјерићу. Према званичној 
процени организатора и медија, штанд ЈП Србија-

шума био је један од најпосећенијих на фестивалу. 
Захваљујући изузетном залагању радника Заштитне 
радионице, посетиоци фестивала су били у прилици 
да дегустирају слатко од малина, купина, дивљих ја-
года и боровнице, пробају џем од шипурка и уживају 
у хладу дрвене кућице из Косјерића, коју су ЈП Ср-
бијашуме након фестивала донирале Сигурној жен-
ској кући у Сомбору. 

Дан планете Земље

Поводом Дана планете Земље покрет Supernatural организовао је фестивал у 
Ботаничкој башти. Посетиоци су имали прилику да уживају у природи, ор-
ганској храни, забавним радионицама, занимљивим предавањима, добром 
дружењу и музици

Према проценама 
организатора 
и медија,
штанд 
ЈП „Србијашуме” 
један од 
најпосећенијих 
на фестивалу

Чувајмо 
планету Земљу!

Припремила: Тања Дојчиновић
Фото: Иван Окановић
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Земљотрес у Јапану се може сврстати међу 
највеће природне катастрофе које су се догоди-
ле на планети. О његовој разорној моћи не гово-
ре само подаци о жртвама - око 13.000 мртвих и 
15.000 несталих, него и пустош која је остала за 
цунамијем чији су таласи достизали невероватних 
десет метара. Јапанска острва померена су за два 
и по метра, оса ротације планете за 10 центиметра, 
брзина ротирања планете такође, а дан је скраћен 
за 1.6 микро секунди.

Био је то један од шест најјачих земљотреса 
икада забележених у историји. Многе зграде одо-
леле су потресу, али их је потом срушио цунами 
који је за собом оставио пустош. Пустош од блата 
и велике количине отпада сада се протежу дуж се-
вероисточне обале где су некада били градови и 
села.

Помоћ Јапану је одмах понудило више од 70 
земаља света, међу којима и Србија. Организо-
ване су многобројнe манифестације на којима су 
грађани Србије прикупљали помоћ за становнике 
Јапана. 

Истим поводом у Београду је организован 
скуп подршке и захвалности народу Јапана под 

називом Београд за Јапан, на коме су ЈП “Србија-
шуме” и “Зеленило – Београд” грађанима поделили 
1001 садницу јапанске трешње. Из једног од 93 ау-
тобуса, које је јапански народ донирао Београду, 
бесплатно су подељене саднице трешње грађа-
нима, како би изразили солидарност са страда-
лима у овој катастрофи. На штандовима Црвеног 
крста постављене су кутије за добротворне нов-
чане прилоге, а грађанима је било омогућено да 
на посебно припремљеним картама упишу своје 
жеље народу Јапана. Скупу, који су организовали 
Град Београд и Српско-јапанско друштво “Београд 
- Токио”, присуствавале су истакнуте личности из 
културног, јавног и спортског живота Србије.

Земљотрес подигао цунами

Природне катастрофе

У Јапану постоји 
веровање да 
просперитет, 
напредак и љубав 
очекују свакога 
ко пролећни дан 
са породицом 
проведе испод 
расцветале трешње

Земљотрес јачине 8.9 степени Рихтерове скале погодио 
је Јапан 11. марта ове године, изазвавши разорни цунами 
и проузрокујући оштећења на нуклеарној централи Фукушима. 
Од тада је на тлу Јапана регистровано више од четири стотине 
потреса јачих од пет степени

Осим 93 градска аутобуса, Јапан 
је Београду донирао и санитетска 
возила, рендген апарате и разну 
медицинску опрему намењену 
здравственим институцијама, 
реконструисао и опремио више 
београдских основних, средњих 
школа и факултета, као и установа 
културе, помогао изградњу 
станова за ратне војне инвалиде, 
као и станова у оквиру социјалног 
становања у насељу Камендин
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По занимању сте новинар-сниматељ. 
Дугачак пут од ратишта у Босни, Хрватској, 
Ираку до Србијашума?

Почетком деведесетих сам се вратила у 
Београд са студија журналистике и немачког језика 
на факулатету у тадашњем Западном Берлину, који 
је још увек делио зид, шокирана сликама које су 
тада долазиле из моје земље. Са те дистанце све 
је изгледало страшније, па сам спаковала кофере и 
вратила се. Годину дана касније узела сам камеру у 
руке и отишла да сликам рат.  

Године 1994. почела сам да радим као продуцент 
за BBC телевизију на серији о распаду бивше 
Југославије. Тако је на бојним пољима, после две 
године, настала серија “Умирање Југославије” једно 
од најбољих светских телевизијских остварења. 
Све до 2008. године, радећи за BBC, CNN и друге 
светске телевизијске станице, обишла сам многе 
фронтове - Хрватска, Босна, Косово, Ирак. Након 
сваке приче о трагичној судбини, ужасних слика 
које су биле наша свакодневица, након сваког 
снимљеног филма, надала сам се да ће то безумље 
једном престати и да ћемо коначно угасити камере.

Неколико дана пред почетак рата у Ираку 
носили смо помоћ деци оболелој од леукемије у 

болници Садам Хусеин у Багдаду. Мислим да сам 
тада донела одлуку да престанем да се бавим 
продуцентским послом.  Ужаснута сликама болесне 
деце, сузама њихових беспомоћних родитеља, 
рекла сам себи да је то последња битка у којој 
учествујем. Оставила сам из себе четрдесетак 
документарних филмова, мноштво награда и још 
више неиспричаних прича.

Одлучила сам да своје дугогодишње 
новинарско искуство искористим у маркетиншке 
сврхе. Похађала сам курсеве и обуке из ПР и 
кризног менаџмента у Вашингтону, Бриселу и 
Лондону.

Онда сте прешли у Министарство 
унутрашњих послова. Нова битка, само на 
другом пољу?

Да, 2008. године прешла сам на место шефа 
Бироа за сарадњу с медијима. Преда мном је био 
нови изазов и велика обавеза. Радили смо за 
министра и 40.000 запослених у Министарству. 
Лош имиџ и нимало наде да ћемо успети да га 
поправимо. Осим огромне жеље, велике подршке 
наших колега новинара и међународне заједнице, 
нисмо имали ништа. 

Радило се двадесет четири сата дневно, седам 

Живот у сликама

Интервју: Сузана Васиљевић

“Последњих година посао ПР-а је постао све тежи због брзине слања вести и њиховог                
двадесетчетворочасовног емитовања. Новинари више немају времена да на одговор                 
чекају данима, зато је веома важно да ПР или служба за односе са јавношћу буде доступна                        
медијима 24 сата. Ако на време не добију одговор новинари ће се обратити другој страни 
или ће закључак донети сами”, каже Сузана Васиљевић, нови ПР менаџер ЈП „Србијашуме”

„Понекад 
морате бити 
стратег и знати 
коју поруку људи 
треба да чују и ко 
је најбоља особа 
да им ту поруку 
саопшти. Важно 
је наступати 
проактивно 
и јавности 
пружити што 
опширнију 
информацију 
о раду вашег 
предузећа, 
компаније или 
државне 
институције. 
Без медијске 
промоције ваши 
резултати ће 
остати 
невидљиви”

Припремила:
Тања Дојчиновић
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дана у недељи.  Покренули смо интерни часопис  
“Полиција данас” , нови интернет сајт,  за који данас 
кажу да је један од најбољих полицијских сајтова 
у Европи. Направили смо телевизијски студио, а 
наше материјале емитовале су све домаће и светске 
телевизије. Пропутовали смо скоро све европске 
земље у борби за визну либерализацију која је 
трајала скоро годину дана. Из Брисела, Лондона, 
Париза, Рима стизали су наши снимци, а затим из 
Кине, Америке, Латинске Америке… 

Израдили смо Стратегију комуникације    
Министарства уз помоћ колега из ОЕБС-а, а да би 
били успешни на свим нивоима организовали смо 
семинаре на којима смо, уз помоћ домаћих и светских 
медијских стручњака, обучавали портпароле и 
начелнике полиције из целе Србије.  

После скоро две године, труд се исплатио. Према 
последњем истраживању јавног мњења, поверење 
грађана у полицију Србије порасло је за 6%, а у прва 
три месеца 2010. године у новинама је објављено око 
4000 текстова о полицији, од тога само 2% негативно.  

Своју двоипогодишњу мисију завршила сам 
организацијом прославе „Два века Министартсва” у 
Сава центру и 1. фебруара ове године постала део 
сјајне екипе људи која ради у ЈП „Србијашуме”.

Са Вама је прешао и део тима. Шта можемо 
очекивати у овој години на плану медијске 
промоције ЈП „Србијашуме”?

Да. Са мном су прешли Тања Дојчиновић, 
Тијана Груловић и Иван Окановић, људи са којима 
сам постигла успехе у Министарству у протекле 
две године. Ово је за нас нови изазов. Уз подршку 
коју добијамо од директора Игора Брауновића 
и руководства предузећа, надамо се да ћемо 
остварити одличне резултате. 

Већ смо покренули неколико акција које су 
добиле позитиван медијски публицитет – донација 
Сигурној женској кући, промоција локалитета за 
снимање филмова, обележавање Међународне 

године шума, учешће на Супернатурал фестивалу… 
Редизајнирали смо и поново покренули штампу 
интерне ревије „Шуме”. Пратећи најсавременије 
трендове, на друштвеној мрежи Facebook отворили 
смо страницу ЈП „Србијашуме”. Друштвене мреже 
постале су незаобилазан фактор у данашњем начину 
пословања свих модерних компанија, а с обзиром на 
то да је наш циљ да ЈП „Србијашуме” постане синоним 
друштвено ангажоване и модерне компаније, 
социјални медији су један од начина да наша порука 
стигне до што већег броја људи, поготову младих. 

У току је и редизајн веб сајта који ће садржати 
основне податке о раду ЈП „Србијашуме”, електронске 
верзије свих промотивних материјала, фотографије, 
аудио и видео презентације. 

Планирамо маркетиншке активности у циљу 
промовисања наших прехрамбених производа, 
израђених у Бољевцу, као и производа од дрвета 
који су веома тражени на европском тржишту.  

 Надам се да ћемо планираним акцијама и 
медијским промоцијама постићи да ова 2011. година 
остане обележена не само као Међународна година 
шума, него и година ЈП „Србијашуме”.

У Ираку 2003. године

Са старим тимом 
у новом окружењу
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Одрживо газдовање шумама

Кроз историју, крчење шума и претварање шум-
ског у пољопривредно земљиште уз истовремену 
изградњу насеља и фабрика, сматрано је цивилиза-
цијским напретком. Снага једне државе посматрана 
је кроз степен развијености индустрије. Шума је била 
само средство за постизање једног циља - индус-
тријске развијености. Почетком и средином прош-
лог века степен уништавања шуме био је још виши. У 
шумама тропског појаса, вршене су неконтролисане 
сече на великим површинама. Једини критеријум за 
сечу била је потражња дрвне индустрије и тржишта 
дрветом.

Уз пад квалитета шуме у другим подручјима, губи-
так шуме постао је озбиљан социјални, еколошки и 
економски проблем. Средином 80-их година прош-
лог века, покренуто је неколико међународних ини-
цијатива, чија је намера била да се допринесе заш-
тити тропских шума. Без обзира на ове иницијативе, 
губитак шуме био је у порасту. Иницијативе неколи-
ко међународних организација за забрану и бојкот 
увоза тропског дрвета нису дале резултате. Као 
једно од могућих решења почиње се са увођењем, 
применом и праћењем одрживог газдовања шумама 
– сертификацијом шума.

Сертификацијом шума добија се гаранција треће 
стране (произвођач и купац дрвета су прве две) да 
су неки производ, процес и услуга у складу са захте-

вима стандарда одрживог газдовања шумама. Под 
сертификацијом подразумевамо процедуру којом 
овлашћена организација даје писано уверавање да 
је производ, процес или услуга у складу са специ-
фичним захтевима – захтевима стандарда. Стандард 
одређујемо као документ у коме се дефинишу пра-
вила, смернице или карактеристике за активности 
или њихове резултате (производ или услуга може 
бити тај резултат) ради постизања оптималног степе-
на уређености.

Ако шумски ресурс поседује сертификат одржи-
вог газдовања шумама, то значи да се шумом одго-
ворно газдује у функцији одрживости (трајности) и 
сертификатом се обезбеђује да утицај човека буде 
у складу са дефинисаним еколошким, социјалним и 
економским захтевима стандарда.

FSC (Forest Stewardship Council) сертификатом 
доказује се да производ пореклом из шуме није 
настао неконтролисаним уништавањем шума, од-
носно, поседовање FSC сертификата гарантује да је 
производ пореклом из шуме којом је газдовано на 
еколошки прихватљив, социјално праведан и еко-
номски исплатив начин. Испуњавајући сва три усло-
ва, сертификат може добити свако ко се бави шумар-
ском делатношћу или је на неки начин повезан са 
шумарством и производима из шуме.

Припремиo:
дипл. инж. шум. 

Зоран Тинтор

Фото:
Владимир Лазић

Сертификација шума 
- стање и правац развоја
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FSC стандард за сертификацију шуме и производа из шуме (FM/
CоC стандард) састоји се од 10 принципа и 56 критеријума. Прин-
ципи су следећи:
1. Поштовање закона и FSC принципа (6 критеријума)
2. Права и одговорности власништва и коришћења (3 критеријума)
3. Права аутохтоног становништва (4 критеријума)
4. Односи са заједницом и права радника (5 критеријума)
5. Користи од шуме (6 критеријума)
6. Утицај на животну средину (10 критеријума)
7. План газдовања (4 критеријума)
8. Надзор и процена (5 критеријума)
9. Одржавање шума високе заштитне вредности (4 критеријума)
10. Плантаже (9 критеријума).

Осим сертификације шуме и производа из шуме, може се сер-
тификовати и ланац надзора (Chain of Custody - CoC сертификат). 
CoC сертификат је сертификат који се даје за транспорт и прераду 
производа од дрвета, од шуме кроз процес обраде до финалног 
производа за купца, значи целог ланца «од шуме до продавнице».

У Србији, са стањем на дан 31.03.2011. важећа су три FM/CоC 
сертификата. Први сертификат додељен је ЈП «Србијашуме» ШГ 
«Борања» Лозница, затим ЈП «Војводинашуме» (цело подручје - 4 
Шумска газдинства) и ЈП «Србијашуме» Шумска газдинства «Бе-
оград» Београд, «Расина» Крушевац, «Столови» Краљево, «Јужни 
Кучај» Деспотовац и «Ужице» Ужице. У току су активности на сер-
тификацији преостале површине државних шума којом газдује ЈП 
«Србијашуме».

Сертификациони кодови су следећи:

Сертификациони код Назив организације
Почетак 
важења

Завршетак 
важења

SGS-FM/CоC-003731 ЈП “Србијашуме” ШГ “Борања” Лозница 04.10.2007. 03.10.2012.

SGS-FM/CоC-005064 ЈП “Војводинашуме” Петроварадин 08.08.2008. 07.08.2013.

SGS-FM/CоC-007100 ЈП “Србијашуме” Београд, део предузећа 18.12.2009. 17.12.2014.

Преглед

FM/CoC CoC

површина 
(ха)

број 
серт.

просечна 
површина серт. 

(ха)

број 
земаља

број 
серт.

број 
земаља

Укупно 15.03.2010. 128.474.116 1.001 128.346 80 16.415 100

Укупно 15.03.2011. 140.979.357 1.026 137.407 81 19.935 105

Разлика 2011/2010. +12.505.241 +25 500.210 +1 +3.520 +5

Однос (%) 2011/2010. 110% 102%  101% 121% 105%

Укупно 15.02.2011. 134.848.900 1.019 132.335 81 19.670 105

Укупно 15.03.2011. 140.979.357 1.026 137.407 81 19.935 105

Разлика март/феб. +6.130.457 +7 875.780 0 +265 0

Однос (%) март/феб. 105% 101%  100% 101% 100%
Извор: www.fsc.org

Тренд сертификације површина под шумом (FM/CoC), као и 
ланца наздора (CoC), и даље је у порасту. Ако посматрамо период 
од годину дана (март 2011/март 2010. године) површине под шу-
мом сертификоване FSC сертификационом шемом доживљавају 
значајан раст од 10%. Посматрајући период од последњих месец 
дана, раст површина под шумом које су сертификоване је чак 5%. 
Ако се настави тај тренд, за очекивати је да се у наредних годину 

дана, глобално, сертификује нових 14 милиона хектара под шумом.
Број сертификата је такође повећан за 2, односно 1% у посма-

траним периодима. Увећање броја сертификата не прати тренд 
повећања површина под шумом зато што је свака нова сертифико-
вана површина, просечно, вишеструко већа од просека у периоду.

Дрвна индустрија, као следећа карика у ланцу сертификације, 
такође остварује раст по питању броја сертификата.

Преглед по регионима - глобално, показује да Европа и Север-
на Америка заједно имају 82% сертификоване површине са 61% 
FM/CоC сертификата. Европа и Африка имају приближну уједна-
ченост сертификоване површине и броја сертификата у односу на 

остале регионе. Северна Америка има мање сертификата на већим 
површинама, за разлику од осталих региона где је просек површи-
не једног сертификата знатно мањи од просека.

Табела у процентима:

Регион
FM/CoC CoC

 по површини
по броју 

сертификата
по броју 
земаља

по броју 
сертификата

по броју 
земаља

Европа 44 42 39 49 37

Северна Америка 38 19 4 24 4

Латинска Америка и Кариби 9 22 22 4 18

Океанија 1 3 5 2 4

Азија 3 10 14 20 22

Африка 5 4 16 1 15

Укупно 15.03.2011. 100 100 100 100 100
Извор: www.fsc.org
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Преглед
FM/CoC COC

површина (ха) број валидних 
сертификата

број валидних 
сертификата

број 
суспендованих 

сертификата
Хрватска 2.018.987 1 136 1

Босна и Херцеговина 823.100 2 40 2

Србија 374.285 3 34  

Словенија 256.549 2 74  

Мађарска 251.906 4 44 2

Бугарска 186.664 11 11  

Румунија 36.902 2 43  

Укупно 15.03.2011. 3.948.393 25 382 5
Извор: www.fsc.org

Сертификационо тело Број FSC сертификата

SGS South Africa (Pty) Ltd. (SGS) 182

Soil Association Woodmark (SA) 112

Bureau Veritas Certification (BV) 40

TÜV Nord Cert GmbH (TÜV) 39

Control Union Certifications B.V. (CU) 33

SmartWood, Rainforest Alliance (SW) 23

ICILA Srl. (ICILA) 9

BM TRADA Certification Ltd (TT) 3

GFA Consulting Group GmbH (GFA) 2

LGA InterCert GmbH (IC) 2

Scientific Certification Systems (SCS) 2

Det Norske Veritas Certification AB (DNV) 1

HolzCert Austria (HCA) 1

Укупно 31.03.2011. 449
Извор: www.fsc.org

Следeћа табела даје нам преглед важећих и суспендованих сертификата за подручје бивше СФР Југославије и земаља у окружењу, уз 
напомену да тренутно не постоји ниједан суспендовани FM/CоC сертификат за посматрано подручје.

Постојање могућности суспензије сертификата показује да није је-
дино значајно обезбедити услове за добијање FSC сертификата, него и 
трајно одржавати усаглашеност рада предузећа са захтевима стандарда.

Посматрајући регионалну заступљеност сертификационих кућа, 
највеће учешће са преко 40% има SGS, следи Soil Association са око 25%. 
Остала сертификациона тела имају заступљеност мање од 10%.

Ако хронолошки посматрамо добијене сертификате (посматране су само главне локације сертификације), од првог FSC сертификата 
добијеног 2000. године, евидентан је раст броја добијених сертификата (стање на дан 31.03.2011. године). 

Година Хрватска Словенија Румунија Мађарска БиХ Србија Бугарска Укупно
2000. 3       3
2001. 2 1 2     5
2002. 1 4 1 2    8
2003. 5 2 1 1    9
2004. 8 4  1    13
2005. 10 5 3 1   1 20
2006. 10 3 2    1 16
2007. 17 6 2   1  26
2008. 18 10 7 5 2 1 3 46
2009. 25 18 11 18 8 12 9 101
2010. 32 22 16 16 27 21 8 142

I-III 2011. 12 9 11 8 13 4 3 60
2011/10. 38% 41% 69% 50% 48% 19% 38% 42%

Извор: www.fsc.org

На основу напред наведеног, евидентно је да сертификација шума добија на значају. Применом захтева FSC стандарда, Јавно преду-
зеће за газдовање шумама “Србијашуме” наставља са усаглашавањем својих активности са еколошки прихватљивим, друштвено одговор-
ним и економско исплативим приступом управљању шумским ресурсима.
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У посети Шумском газдинству „Ниш“

Традиција стручног шумарског рада у Шумском 
газдинству „Ниш“ дуга је 111 година. У прошлости, ово 
газдинство пролазило је кроз различите облике орга-
низовања, а последњих 20 година део је ЈП „Србијашу-
ме“. На овом подручју радили су шумарски стручњаци 
светског гласа као што су проф. Жарко Милетић, Сте-
ван Коларевић, др Драгољуб Петровић, Момчило По-
повић и други, а генерацијама шумара који су дошли 
касније и радни век провели и проводе у овом шум-
ском газдинству, очување традиције стручног рада и 
угледа газдинства је обавеза, али и понос.    

Газдовање државним шумама на великој и ра-
зуђеној површини у оквиру дванаест општина и 
три шумске управе - Алексинац, Ниш-Бела Паланка 
и Сокобања - захтеван је задатак, нарочито уколико 
се има у виду квалификациона структура дрвне за-
премине којом ово шумско газдинство располаже. 

Подсећамо да је 80 процената шума овог подручја у 
току и после II светског рата било посечено. Учешће 
изданачких шума, шикара и шибљака од око 70 про-
цената у укупно обраслој површини резултат је пре-
комерних сеча у том ратном и послератом периоду. 
Било је потребно много рада, правих потеза, усавр-
шавања кадрова и коришћења научних достигнућа у 
сарадњи са Шумарским факултетом у Београду, Ин-
ститутом за шумарство, Заводом за заштиту приро-
де Србије и ресорним министарствима. Труд се ис-
платио, али ваља наставити са негом скоро 6 000 ha 
вештачки подигнутих састојина и култура насталих 
пошумљавањем голети и мелиорацијом деградира-
них шума и шикара, углавном шездесетих и седамде-
сетих година прошлог века, а приоритетан задатак је 
конверзија, односно превођење изданачких шума у 
високи узгојни облик природним обнављањем. 

Спој традиционалног 
и савременог

 Резултат континуитета, одговорности и јасне визије

ШГ „Ниш“ газдује 
шумским подручјем 
са укупном 
површином државних 
шума, шумског земљишта 
и осталог земљишта 
од 58.040,67 ha.
Високих шума има на 
површини од 
7.282,11 ha или 15%, 
изданачких шума 
16.407,15ha или 34%, 
вештачки подигнутих 
састојина и култура 
5.691,33 ha или 12%, 
а шикара и шибљака 
18.824,78 ha или 39% 
укупно обрасле 
површине подручја 
у државном власништву. 
Укупна дрвна запремина 
је 5.627.136m3. 
Просечана запремина 
високих шума је 
268m3/ha, а изданачких 
шума 186m3/ha
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Шумско газдинство „Ниш“ се тренутно налази у 
процесу сертификације шума у оквиру треће групе 
коју чини 11 шумских газдинстава у Србији. Одрживо 
газдовање шумама по FSC стандардима на еколош-
ки прихватљив, социјално праведан и економски 
исплатив  начин, за ово шумско газдинство у много 
чему није новина. И до сада се велика пажња по-
клањала како заштити и унапређивању стања шума, 
тако и људским ресурсима. Задовољавајући фина-
насијски резултати, који дужи низ година Шумско 
газдинство „Ниш“ сврставају у боља у систему ЈП „Ср-
бијашуме“, указују на добру пословну оријентацију 
и организацију пословања на економски исплатив 
начин.

Увек свесни чињенице да активности на побољ-
шању стања постојећих шума и подизању нових 
унапређују животну средину, успостављамо и одр-
жавамо сарадњу са државним органима, локалном 
самоуправом, невладиним организацијама и локал-
ним становништвом. Указујемо и подсећамо да је то 
обавеза и одговорност свих на локалном, регионал-
ном и глобалном нивоу. 

У том циљу, ове године централну акцију обеле-
жавања Светског дана шума организовали смо са 
нишком Градском општином Пантелеј и спровели 
акцију пошумљавања голети садњом садница црног 
бора у ГЈ „Каменички вис I“. Такође, Светски дан шума 
обележили смо и на подручјима општина Бела Па-
ланка и Сокобања, заједничким учешћем са предста-
вницима локалних институција. 

Спремност да увек изађемо у сусрет и помогнемо 
реализацију идеја које ће пренети поруку о значају 
шума и улоге шумарства, показали смо и тиме што 
смо, на позив учесника и некадашњих припадника 
Омладинске радне бригаде „Јован Митић-Ђорђе“ из 
Беле Паланке, активно учествовали у обележавању 
1. априла, Дана добровољног омладинског рада. 
Како је бригада у периоду од 1978-1989. године уг-
лавном учествовала у акцијама пошумљавања голе-
ти, идеја ветерана је била да симболичном акцијом 
пошумљавања брда „Курило“ изнад Беле Паланке 
обележи овај дан. 

Шумском газдинству „Ниш“ поверени су и струч-
ни послови у приватним шумама на површини од 
55.362 ha, на подручју десет општина и 298 КО, a кон-
такти са власницима шума су свакодневни. Поред 
послова на дознаци стабала за сечу, жигосању по-
сеченог дрвета, издавању пропратница, власници-
ма смо обезбедили и садни материјал за пошумља-
вање, по захтевима, а према условима и програмима. 
Подношење обавештења о извршеним бесправним 
радњама у приватним шумама није ни пријатан ни 
лак задатак који морамо обавити. У незавидној еко-
номској ситуацији, суочени са недостатком посла и 
животом у најнеразвијенијим општинама у Србији, 
којима припада више од половине општина на под-
ручју које покрива ово шумско газдинство, власници 
секу своје шуме да би преживели. Наш задатак је да 
својом саветодавном функцијом утичемо на свест 
становништва, да их едукујемо и помажемо да стање 
својих шума поправе. Остварујући саветодавну функ-
цију, посебну пажњу поклањамо шумским пожарима, 
који су, у највећем броју случаја, изазвани из нехата 
или немара. У том смислу важно је подизање свести 
човека о еколошкој и материјалној вредности шуме.

Шумски пожар настао јула 2007. године у услови-
ма екстремне температуре која је тих дана бележи-
ла максимум од чак 47°С, причинио је велику штету 
шумама у ГЈ „Сврљишко-гулијанске планине“, Шумске 
управе Ниш-Бела Паланка. Дрвну запремину са опо-
жарене површине лошег квалитета и структуре тре-
бало је брзо уклонити како би се извршила санација 
и површина привела намени и остваривању свих 
функција шума. У условима који су тада постојали и 
суочени са проблемом пласмана огревног дрвета, 
због смањења потрошње и престанка рада фабрика 
за хемијско-механичку прераду дрвета, морали смо 
да се прилагодимо новим условима. 

Шумско газдинство „Ниш“ је 2008. и 2009. године 
пронашло купце огревног дрвета у Италији. Ита-
лијанско тржиште захтевало је специфичне начине 
припреме и паковања дрвета за разне намене. У 
том смислу почели смо производњу палета у које се 
дрво пакује, по поруџбини купца. Извозом у Италију 

Пошумљавање голети на Каменичком вису Пошумљавање голети-Бела Паланка 

За 2008. годину
додељено нам 
је угледно признање 
„Капетан Миша 
Анастасијевић“ 
у категорији
За допринос заштити 
животне средине које 
Регионална привредна 
комора Ниш, 
Media-invent д.о.о 
Нови Сад и Факултет 
техничких наука Нови 
Сад додељују дужи 
низ година. Повељу 
и златник са ликом 
Капетана Мише 
Анастасијевића, 
по оцени стручног 
жирија, добили смо 
као носилац заштите 
и очувања природне 
средине у региону
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обезбедили смо део финансијских средстава по-
требних за даље активности на санирању последица 
тог великог шумског пожара.

Уз суфинансирање Управе за шуме и помоћ ЈП 
„Србијашуме“ изградили смо пут у функцији сана-
ције и пошумљавања пожаришта. Међутим, послови 
на нези и одржавању ни издалека нису завршени. 
Очекује нас нега подигнутих култура, као и подмлат-
ка који се појавио као последица природног обна-
вљања на опожареним површинама.                 

Шумско газдинство „Ниш“ газдује отвореним ло-
виштима „Обла глава-Озен-Девица“, „Буковик“, „Мали 
и Велики Јастребац“ и „Ртањ“, а на подручју ГЈ „Буко-
вик-Мратиња“. Уз суфинансирање ЈП „Србијашуме“ и 
Управе за шуме изграђено је затворено ловиште за 
интензивно гајење јеленске дивљачи и дивље свиње 
површине 587 ha, као и пратећа инфраструктура. 

Више од половине површине отворених ло-
вишта, као и ограђено ловиште припадају подручју 
Шумске управе Сокобања, тако да је брига о дивљачи 
и ловиштима  превасходно задатак запослених у овој 
шумској управи уз стручну помоћ ЈП „Србијашуме“. 

Када је пре више од 15 година Шумском газ-
динству „Ниш“ поверен на управљање Специјални 
резерват природе „Јелашничка клисура“, почеле су 
наше активности у заштићеним подручјима. Неке 
од њих могу се сматрати пионирским у систему ЈП 
„Србијашуме“. Учили смо о специфичним облицима 
заштите и радили у мери у којој су нам то финан-
сијске могућности дозвољавале, с обзиром на то 
да се дуги низ година управљање, тада старање о 
заштићеним природним добрима, финансирало из 
сопствених средстава предузећа, а пара никада до-
вољно. Доношењем новог Закона о заштити приро-
де 2009. године, чини се да су дошли и бољи дани за 
управљаче заштићеним подручјима, па су и финан-
сијска средства опредељена Шумском газдинству 
„Ниш“ из ЈП „Србијашуме“ за активности на заштити и 
управљању заштићеним подручјима била знатна. То, 

као и чињеница да ће, стављањем под заштиту Суве 
планине са површином од преко 18.000 ha, заш-
тићена подручја у већем обиму учествовати у укуп-
ној површини којом газдујемо, утицало је да се овој 
делатности посвети већа пажња и да се ангажујемо 
на проналажењу нове, ефикасније и рационалније 
организације рада, која ће дати још боље резултате. 
Важно је поменути да у оквиру заштићених подручја, 
која су стављена под заштиту актом Владе Републике 
Србије, управљамо и рибарским подручјима, а орга-
низована је и рибочуварска служба.

У Шумском газдинству „Ниш“ дужи низ година 
постоји Одсек за израду основа и планова газдо-
вања. Усавршавање кадрова и улагање како у ос-
новну опрему и теренска возила, тако и у рачунарс-
ку опрему, GPS уређаје, као и примена GIS програма, 
нужно је како би се одговорило новим захтевима и 
очувао и унапредио квалитет планова и пројеката.

Мерама неге позитивно се утицало на стање 
шума и квалитет дрвне запремине у  Шумском газдин-
ству „Ниш“, а квантитативно запремина је повећана за 
77 процената у односу на 1982. годину. Континуитет 
у вођењу и организацији рада, као и постојање јасне 
визије, утицали су на то да ово шумско газдинство ста-
не у ред са много богатијим газдинствима. Изузетна 
пажња се поклања рационализацији, ефикасности, 
праћењу трошкова и њиховом смањењу, у мери у 
којој је то могуће. Брига о запосленима постоји по 
традицији, а од запослених  се очекује да посао оба-
вљају на ефикасан и ефективан начин. 

Данас Шумско газдинство „Ниш“ има 108 за-
послених различитих профила, а преовлађују шума-
ри. Од 17 шумарских инжењера, колико их је било и 
1995. године, 65 процената је старости 40-50 година. 
Некада шумско газдинство са најмлађим стручним 
кадром у систему, данас са стручним шумарским 
кадром у напону снаге и искуства. Од свих нас зави-
си да ли ће се континуитет и визија очувати и у бу-
дућности.

Негована изданачка 
шума букве

У претходном периоду 
постављено је више 
огледних површина 
за потребе научних и 
стручних истраживања, 
највише на подручју 
ШУ Алексинац. 
Шумари ШГ „Ниш“ 
су у циљу стручног 
усавршавања 
спроводили 
истраживања 
за потребе израде 
два магистарска рада, 
једне  докторске 
дисертације и једног 
специјалистичког рада. 
Једини доктор 
шумарских наука 
запослен у 
ЈП „Србијашуме“ 
потиче из наше 
средине 

Шумском газдинству „Ниш“ поверено 
је седам заштићених подручја на управљање 
и то: Специјални резерват природе  
„Јелашничка клисура“ , Парк природе 
„Сићевачка клисура“, предео изузетних 
одлика „Лептерија-Сокоград“, који су под 
заштиту стављени актом Владе Републике 
Србије и Парк шума „Студена водица“, 
Спелеолошки споменик природе 
„Попшичка пећина“, Пећински  систем
 „Самар“ и Пећински систем „Језава“, 
који су заштићени општинским одлукама. 
Укупна заштићена површина је 8.231ha, 
од чега је 13% у државном валсништву
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Семинар ГОЧ 2010.

Планирање 
газдовања шумама

Семинар је припремио и водио проф. др. Милан 
Медаревић, професор на катедри Планирања газ-
довања шумама и декан Шумарског факултета у Бе-
ограду. Гости на семинару били су колеге шумарски 
инжењери из Црне Горе. 

Теме семинара биле су: Плански документи у шу-
марству; Интегрални систем – Програм развоја шу-
марства Србије и Одрживо газдовање шумама букве 
у Србији.

После уводне речи и добродошлице коју је упу-
тио скупу, професор Медаревић осврнуо се на нови 
Закон о шумама („Службени гласник РС“ бр.30 од 
7.05.2010. године) који је управо тог дана ступио на 
снагу. У својој презентацији проф. Медаревић по-
себно је указао на дефинисање појмова „управљања 
шумама“, које обухвата стратешко и регионално 
планирање, обављање управних послова и других 
стручних и саветодавних послова и „газдовања шу-
мама“, које подразумева обнову, заштиту, негу, по-
дизање нових шума и коришћење шума и шумског 
земљишта, као и друге активност за одржање и 
унапређивање функција шума. Шумарство код нас је 
организовано на четири нивоа, па су сходно томе и 
планска документа: за Републику  - Програм развоја 
шумарства - доноси се за Републику Србију, а основ 
је Национална инвентура шума; за шумско подручје 
- план развоја шумског подручја (стратешки план 
којим се утврђују правци развоја шума и шумарства, 

са планом за његово спровођење); за газдинску је-
диницу - основа газдовања шумама (оперативни 
план газдовања са прецизно планираним радови-
ма на заштити, гајењу и коришћењу шума, као и ко-
ришћењу осталих ресурса) и за одељење - годишњи 
извођачки план.

Своје презентције изложили су дипл.инж.шум. 
Предраг Јовић „Развој и имплементација Национал-
ног шумарског програм“, мр Биљана Шљукић „Наци-
оналне стратегије као оквир за одрживо газдовање 
шумама“, мр Браца Кисин „Приватне шуме у Србији“ 
мр Ненад Петровић „Приватне шуме у новом плану 
развоја шумског подручја“, мр Невена Васиљевић 
„Примена Европске конвенције о пределима“, дипл.
инж.шум. Гордана Јанчић „Управљање заштићеним 
природним добрима у ЈП „Србијашуме”“, дипл.инж.
шум. Дејан Баковић „План развоја шумског подручја 
– Заштита природе“, др Драгана Остојић „Студија 
заштите природе за потребе израде Плана развоја 
шумског подручја будућег резервата биосфере Тара“, 
дипл. биолог Владан Бједов „Планирање у ловству 
као део плана развоја шумског подручја“, дипл. инж. 
Александар Ђурић „НП Тара–шумарство“, дипл.инж.
шум. Ана Стефановић „Идентификација Натура 2000. 
шумских станишта у Србији“, дипл.инж.шум. Новица 
Милојковић „Правилник о изради планских докуме-
ната у шумарству“ и дипл.инж.шум. Радивој Каурин, 
који је представио Пројекат „Обнављање букве у Ср-
бији“ у сарадњи са Шумарским факултетом.

Сви учесници активно су учествовали у диску-
сијама после сваке презентације, као и у доношењу 
закључака. Заједничко за све презентације је исти-
цање потребе за учешћем свих заинтересованих 
страна у процесу развоја подручја, целовитој међу-
секторској сарадњи, доследном поштовању преузе-
тих међународних обавеза, екосистемском приступу 
и подизању нивоа свести становништа. 

Припремиo: 
дипл.инж.шум. 
Драгомир Томашевић

Традиционално, 
по шести пут, 
на Гочу је одржан 
семинар 
из планирања 
газдовања 
шумама. 
Учесници су били 
стручњаци 
и научни радници 
ЈП“Србијашуме“, 
ЈП “Војводинашуме“, 
Управе за шуме 
Републике Србије, 
Друштва инжењера 
и техничара Србије 
и ЈП Национални 
паркови
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X саветовање о заштити биља

Нови 
трендови у 
заштити шуме

Припремилa: 
дипл.eл.инж. 

Милка Зелић, 
специјалиста за 

мултимедијалне јавне 
комуникације

X саветовање о заштити биља одржано 
је на Златибору крајем 2010. године 
у организацији Друштва за заштиту биља 
Србије. Овај традиционални скуп има за циљ 
да кроз процес перманентног образовања 
учесницима омогући иновацију стручних 
знања и упознавање са актуелним 
проблемима из области заштите биља 
у Србији и окружењу

Саветовању је присуствовало преко 700 учес-
ника из Србије, Русије, Украјине, БиХ, Словеније, 
Црне Горе, Хрватске и Македоније. Презентовано је 
86 радова. Тематске области су биле: заштита воћа 
и винове лозе, заштита шумског и украсног биља, 
заштита у повртарству, заштита у ратарству и инте-
грална заштита биља. 

Скуп су одликовала квалитетна излагања са до-
бро осмишљеним маркетингом. Наиме, презента-
ције су биле пријемчиве за слушаоце, а многи од 
аутора користили су и пратеће материјале у форми 
флајера и „рол-апа”.

Јавно предузеће  „Србијашуме“, схватајући значај 
познавања актуелних проблема у области заштите 
биља, пре свега заштите шумског биља, активно је 
учествовало на овом скупу. Саветовању о заштити 
биља присутвовало је 20 шумарских инжењера, 
који раде на пословима гајења и заштите шума, од-
носно спровођења процеса сертификације шума. 
Били су представници из шумских газдинстава из 
Београда, Деспотоваца, Кучева, Крушевца, Куршум-
лије, Лознице, Ивањице, Ужица, као и Генералне 
дирекције. Гордана Јанчић је један од аутора запа-
женог рада „Примена пестицида у сертификованим 
шумама“. Неопходно је истаћи да су поменути рад и 
излагање о „Управљању амбалажним отпадом” били 
најпосећенији, с обзиром на то да је тема веома 

битна за сертификацију шума у Србији.
На саветовању су одржана три округла стола: 1. 

Нови модел организовања Извештајно прогнозне 
службе (ИПС) у биљној производњи; 2. Управљање 
амбалажним отпадом средстава за заштиту биља и 
3. Актуелности у извозу свежих пољопривредних 
производа, активности Управе за заштиту биља у 
наредном периоду – законска регулатива. 

Представљене су и две нове књиге: Пестициди 
у пољопривреди и шумарству у Србији 2010. године, 
Друштво за заштиту биља и Приручник о совицама 
(Noctuidae, Lepidoptera) на светлосној клопци, мр 
Драган Вајганд. 

Учесницима саветовања нове производе, или 
нова искуства у вези са примењиваним производи-
ма, представиле су компаније: Galenika Fitofarmacija; 
VST Trend; Chemical Agrosava; BASF; Agromarket; 
Luxembourg; Bayer; Dow Agroscience; Delta Agrar; 
Hemovet и Agrovojvodina Komrecservis. Универзи-
тет у Београду, Пољопривредни факултет из Земуна 
представио је своје огледно добро „Радмиловац“.

Саветовање о заштити биља омогућило је 
учесницима размену искустава, стицање нових 
знања и препорука из области заштите биља, као 
и препоруке експерата из фирми које се баве про-
изводњом, продајом и пласманом средстава за за-
штиту и исхрану биља.

Учесници ЈП „Србијашуме“  
са професором др Чедомиром Марковићем

Радно председништво Саветовања
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Екологија

Мотив за покретање иницијативе је акција Ми-
нистарства животне средине и просторног плани-
рања „Очистимо Србију“.

- Ова акција је свакако добродошла, али код нас 
се упорно ради на решавању последица, а не узро-
ка проблема. Можемо санирати једну депонију, али 
после извесног времена нићи ће нека друга с плас-
тичним отпадом. Треба опорезивати пластичну ам-
балажу, то је решење, а не трошење пара пореских 
обвезника за акције које не допиру до корена про-
блема – каже Драгић Томић, руководилац Службе за 
коришћење шума  ШГ „Борања“ Лозница.

Увођење дажбина на коришћење пластичних 
кеса показало се као веома ефикасно. Ирска је, на 
пример, одредила цену кесе од 15 центи, што је до-
вело до пада њиховог коришћења за 95%, а влади 
Ирске донело милионе евра за реализацију еколош-
ких пројеката.

Посебан проблем у Србији су бесплатне танке 
пластичне кесе, као и пластичне флаше. За произ-
водњу пластике користи се природни ресурс – наф-
та, које је све мање, а насупрот томе погона за произ-
водњу пластичне амбалаже код нас је све више. Наш 
саговорник се залаже за максимално опорезивање 

Иницијатива за опорезивање 
пластичне амбалаже

Да ли сте знали да једну трећину укупног отпада чини пластика која се не може 
разложити ни за 500 година? У намери да покрене решавање овог проблема, 

Гљиварско друштво Ваљева и Удружење домаћина Ваљева покренули 
су иницијативу да се опорезује пластична амбалажа

Припремила:
Нада Мијук

Фото:
Иван Окановић
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пластичне амбалаже, посебно увозних компоненти 
у пластици, а за ослобађање пореза од стаклене и 
друге повратне амбалаже.

Проблем пластике је проблем целог света који 
се не може решити рециклажом, зато што рецикла-
жа пластичних кеса није исплатива, скупља је не-
колико пута од материјала који се добија на крају 
рециклаже. У неким земљама танке пластичне кесе 
су апсолутно забрањенe, док се у другима доследно 
поштује начело да загађивач плаћа.

Велики проблем је и што рибе сматрају пласти-
чне кесе храном, упозорио је Томић. 

– Пластика је трајни производ разних отрова 
који уништавају природу. Разлаже се стотинама го-
дина и ругло је на сваком кораку. Ови проблеми се 
морају решавати на републичком нивоу доношењем 
закона и одређеним одлукама на локалном нивоу, а 
не треба занемарити ни едукацију и оштрију казнену 
политику.

На наше питање у којем би проценту могла да 
буде опорезована пластична амбалажа, Томић каже:

- Онолико да повратна амбалажа буде јефтинија. 
Битно је да купци имају интереса да узму пиће у по-
вратној амбалажи, тако бисмо лако избацили плас-
тику. Колики је то проценат, небитно је рећи. Важно 
је да сваки производ у повратној амбалажи буде је-
фтинији. На пример, пластични столови и столице 
коштају багателно, али кад се сломе не могу се по-
правити и морају да заврше на некој депонији. Про-
блем је и што се пластична амбалажа опорезује исто 
као и повратна, а моје залагање иде у правцу да сви 
који стварају отпад плате посебан порез којим ће се 
финансирати еколошке акције, истакао је Томић.

Према подацима којима располажемо, Србија 
највише пластичне амбалаже увози из Турске.

Интезивније коришћење пластичне амбалаже у 
Србији, према подацима до којих је дошао инжењер 
Томић, почело је применом оштријих критеријума за 
произвођаче пластике.

- Наиме, људи са запада су почели да извозе, по 
веома јефтиним ценама, апаратуру за производњу 
пластичне амбалаже. Први приватни бизнис у Ср-
бији 90-тих година била је производња пластичне 
амбалаже. Од тада почиње најезда пластичних кеса. 
У последњих 20 година у Србији су никли мали пого-
ни за производњу пластике и они сад имају свој лоби 
– сматра Томић и додаје да он не протежира никакав 
лоби, већ само износи аргументоване чињенице.

Посебан проблем представљају остаци пласти-

чне амбалаже у парковима природе, рекама, пла-
нинама. Чак и на обронцима Хималаја, према неким 
подацима, има више хиљада бачених кеса, а у јужној 
Африци толико боду очи да их подругљиво зову 
„беле раде поред пута“. Свете краве на индијским 
улицама страдају пошто поједу кесу са остацима 
хране, а хиљаде корњача, птица и других морских 
животиња сваке године угине, јер од милиона кеса у 
светским океанима помисле да су лигње или медузе.

Драгић Томић нам прича да ретко у ком селу, бар 
у ваљевском крају, можете пронаћи пластику.

- Ако је нађете она је донета из града. Људи са 
села су одувек сав отпад органског порекла претва-
рали у ђубриво. Флаше или тегле од стакла на селу 
нико не баца, па би било добро да и људи у граду 
понуде вишкове флаша или тегли житељима села.

У Британији се годишње искористи до 20 ми-
лијарди пластичних кеса, а велики супермаркети 
деле биолошки разградиву алтернативу. Само у Аус-
тралији 20 милиона становника годишње искористи 
и баци 7 милијарди пластичних кеса. Процењује се 
да се широм света сваке године употребе десетине 
милијарди комада те готово неуништиве амбалаже. 
Аустралијска влада је наредила супермаркетима да 
до 2005. године преполове коришћење пластичних 
кеса. Бангладеш, Ирска и Тајван увеле су забрану или 
посебан порез на кесе.

Министарство животне средине и просторног 
планирања апеловало је на трговинске радње да 
уместо пластичних, користе биоразградиве или ви-
шенаменске кесе. Предложило је и једну од мера 
коју би спровело одмах по доношењу Закона о уп-
рављању отпадом, а која подразумева забрану увоза, 
производњу и промет кеса које би биле тање од 14 
микрона. Та мера би подразумевала и да се из Фон-
да за заштиту животне средине субвенционише ко-
ришћење адитива које би кесе чиниле биоразгради-
вим, како би се спречило бесплатно дељење кеса у 
супермаркетима и њихово одлагање на депонијама 
одакле их ветар наноси на градове.

Пластичне кесе, измишљене 
60-тих година прошлог века, 
у почетку су изгледале као 
прихватљива идеја, јер су лаке
и троше мало енергије
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Република Аустрија је наследник Аустро-
Угарске монархије, која је имала велики утицај 
на развој модерне српске државе. Овај утицај је 
обликовао многе привредне гране и сфере дана-
шњег живота, између осталог и секторе шумар-
ства и ловства. Наслеђе Аустро-Угарске монархије 
је приметно и у нашем језику: ауто, плац, палачин-
ке, луфтирати, шацовати и кукуруз само су неке од 
речи које смо усвојили од Аустријанаца. 

Аустрија је по уређењу федеративна републи-
ка, јер се састоји од 9 провинција: Бургенланд/
Градишће, Каринтија/Корушка, Доња Аустрија, 
Горња Аустрија, Тирол, Штајерска, Форарлберг, 
Салзбург и Беч. Површина Републике Аустрије је 
донекле мања од површине наше земље – 83 858 
km² и одликује се изразито контрастним преде-
лима. Западни и јужни део земље карактерише 
планински масив Алпа, док су источни и северни 
део земље претежно равничарски.

Надморска висина варира од 115 метара 
(Нојсидлерзе) до 3798 метара (Гросглокнер), због 
чега се Аустрија одликује прелепим пејзажима 
и разноврсном флором и фауном. Аустријанци 
су препознали тај дар природе као одличну мо-

гућност за развој туризма, због чега је чак 36,4% 
укупне територије државе под неким видом 
заштите природе. Аустријанци имају високо раз-
вијену свест о очувању биодиверзитета, где од 
83 врсте сисара и 230 врста птица, само 7 врста 
сисара и 3 врсте птица имају статус угрожених 
врста. Шуме и шумско земљиште покривају 46% 
укупне територије.

ловно наслеђе
Ловство у Аустрији има дугу традицију, која 

датира још од феудалних времена. Данас је у Аус-
трији регистровано 115.000 ловаца (Србија има 
око 80.000 регистрованих ловаца), од 8.160.000 
држављана, што значи да ловци чине 1,4% од 
укупног броја становника. Ловна организација 
у Аустрији припада домицијалном систему, од-
носно „Ревирном систему“ како га зову Аустријан-
ци, Немци и Швајцарци. Основа за увођење 
„Ревирног система“ је створена 1768. године, 
када су у Аустријској монархији укинута феудал-
на права лова. У почетку су ова феудална права 
припала федералним покрајинама, да би 1818. 
године сви грађани у монархији имали право 
лова. Систем власништва над дивљачи који данас 
постоји, настао је 1849. године и од тада је претр-
пео минималне измене. Овај систем је заснован 
на праву власништва, што значи да право лова 
имају само власници земљишта где се врши лов. 
Ипак, да би власници добили право лова, морају 
да имају посед минималне целовите површине 
од 115ha до 300ha, у зависности од провинције. 
Уколико власник нема жељу да се бави ловом, он 
има право да уступи своје ловиште у закуп. По-
вршине које су мање од минималне прописане 

Из региона

Административна подела Аустрије 
1-Бургенланд, 2-Каринтија, 

3-Доња Аустрија, 4-Горња Аустрија, 
5-Салзбург, 6-Штајерска, 

7-Тирол, 8-Форарлберг, 9-Беч

Организација и традиција 
ловства у Аустрији

Припремио: 
Вукан Лавадиновић, МScEF 
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Сваки ловац у Аустрији је обавезан да положи ловачки испит пре него што почне 
да се бави ловом. Области које мора да савлада су: практично и безбедно руковање 
ловачким оружјем, биологија и екологија дивљачи, основе ловног газдовања, 
кинологија и дресура паса, обрада меса након улова, познавање ловачке традиције, 
пружање прве помоћи у лову и познавање основа пољопривреде и шумарства

величине за оснивање ловишта, групишу се и изнајмљују. Закупац 
има сва права као и власник ловишта, али и обавезу да законитом 
власнику плаћа надокнаду за коришћење. Аустрија има 12.225 ло-
вишта, са просечном површином ловишта од 75ha. 

Начини извођења лова
По важећим законима, постоје строге одредбе о начинима из-

вођења лова, кao и оружју које се том приликом сме користити. 
За ловачке пушке са глатким цевима (сачмаре) не постоје никаква 
ограничења, а у употреби су најчешће, као и код нас, калибри 12, 16 
и 20. За лов двопапкара смеју да се користе само пушке са жљебље-
ним цевима (карабини), минималног калибра 5,5mm и минималне 
дужине чауре од 40mm. Ударна енергија метка за дивљач до 30 kg 
мора бити минимум 1000 џула, 2000 џула за дивљач до 80 kg и 2500 
џула за дивљач тежу од 80 kg. Лов са полуаутоматским оружјем и 
карабинима ограничен је на два метка. Ова одредба је од скоро на 
снази и код нас. Дозвољени начини лова су коришћење ватреног 
оружја (погон, пригон, чекање, претраживање...), јамарење, сокола-
рење, коришћење мамаца сова и орлова, као и хватање животиња. 

ловачки савез Аустрије
За разлику од многих држава чланица Европске уније, у Аус-

трији је обавезно чланство ловаца у националном ловачком савезу. 
У осам од девет федералних провинција ловци су обавезни да буду 
чланови федералних ловачких удружења, док у Форарлбергу так-
ва обавеза не постоји. Сви ови федерални савези су удружени на 
нивоу државе у Централни ловачки савез, који представља ловце 
Аустрије. Као чланови Централног ловачког савеза, сви федерал-
ни савези су аутоматски и чланови Аустријског друштва за заштиту 
природе и животне средине, Аустријске заштитарске федерације, 
Федерације удружења за лов и заштиту природе у Европској унији 
(FACE), као и Међународне уније за очување дивљачи (CIC). Ловач-
ки савез Аустрије се, поред заступања ловаца, бави издавачким и 
едукативним делатностима.

Структура ловаца
Само трећина ловаца у Аустрији су шумари или земљорадни-

ци, 25% њих су приватни предузетници, док је само 9% запослено 
у сектору шумарства или ловства.  Највећу групу чине ловци који 
су запослени у предузећима (36%), због чега је аустријско ловство 
јединствено, јер није искључиво везано за рурално становништво, 
као што је то случај у другим државама. Једнакост полова, нажа-
лост, није заступљена ни у Аустрији, где припаднице лепшег пола 
чине у просеку 5% ловаца, мада у неким регионима ово учешће 
иде и до 8%. 

ловни фонд
Аустрија има сличне ловне врсте са Србијом (изузетак је ко-

зорог кога нема у нашим ловиштима), али је евидентна разлика у 
фонду. У нашој земљи су звери (вук, медвед, рис, па нажалост и ша-
кал) многобројније у односу на аустријска ловишта, али се зато наш 
бивши северни сусед може похвалити већом бројношћу дивљих 
папкара. Због велике бројности дивљачи, у многим ловиштима се 
не врши пребројавање које је код нас обавезно по закону, тако да 

званична статистика о бројности дивљих папкара не постоји. Због 
тога је бројност дивљачи једино могуће проценити на основу оби-
ма одстрела, који је приказан у табели. 

Одстрел дивљачи у Аустрији за ловну 2004/05. годину

Врста дивљачи Одстрел

Јелен 47 955

Срндаћ 266 023

Дивља свиња 24 585

Муфлон 1 895

Дивокоза 25 042

Зец 150 188

Лисица 56 527

Јазавац 8 204

Куна 23 719

Фазан 143 346
Пољска јаребица 4 515

Ловство у Аустрији је засновано на дугогодишње негованој 
традицији, које је утицало на развој ловства у многим државама 
Источне Европе, па и у нашој. Ловци кроз дисциплинован и орга-
низован лов исказују љубав и поштовање према природи. Због тога 
аустријско ловство успешно одолева притисцима невладиних заш-
титарских организација. Осим дуге традиције, могу се похвалити и 
великом бројношћу дивљих папкара, посебно јеленске дивљачи, 
чија бројност је по неким незваничним проценама и 10 пута већа 
него у нашој земљи.  

Аустријска организација и неговање традиције ловства, као и 
мере одрживог газдовања које спроводе, могу послужити за при-
мер и земљама са много уређенијим сектором ловства од нашег. 
Стога би за нас било корисно да анализирамо главнe особине аус-
тријског ловства и да, у складу са нашим условима и могућностима, 
покушамо да унапредимо постојеће стање у сектору.

Ревија „Шуме”април 2011. 19



Ревија „Шуме” април 2011.20

Пројекат реформе пољопривреде у транзицији у 
Србији (СТАР пројекат) садржи три компоненте: јачање 
система подршке развоју села и пољопривреде, 
проширивање знања, изградња капацитета 
пољопривредних произвођача и прерађивача и 
управљање Парком природе „Стара планина“. 

Активности у оквиру треће компоненте су 
унапређење управљања Парком природе „Стара 
планина“, заштита и очување биолошке разноврсности, 
одрживо коришћење природних ресурса, техничка и 
саветодавна подршка, обука и oпремање управљача, 
подршка у изради планова управљања, подизање 
свести јавности о неопходности заштите и очувања 
заштићене природе, јачање сарадње са локалним 
властима и заједницама, јачање прекограничне 
сарадње, обнављање и одржавање природних 
станишта (пре свега деградираних високопланинских 
пашњака и ливада), унапређење одрживе 
пољопривредне производње, прераде и маркетинга 
локалних пољопривредних и занатских производа 
и услуга, подршка очувању и одрживом коришћењу 
ретких и аутохтоних раса домаћих животиња, 
подршка успостављању и унапређењу агро и еко 
туристичке понуде, као и друге активности које ће 

допринети опстанку руралних заједница на подручју 
Старе планине.

Активности СТАР пројекта финансира Светски 
фонд за заштиту животне средине (GEF). Скупштина 
Републике Србије донела је Закон о потврђивању 
Споразума о донацији из Глобалног фонда за заштиту 
животне средине (Пројекат реформе пољопривреде у 
транзицији) између Републике Србије и Међународне 
банке за обнову и развој, у својству Агенције за 
имплементацију Глобалног фонда за заштиту животне 
средине. 

Циљ студијске посете Резервату биосфере 
Entlebuch у Швајцарској био је представљање 
концепта програма УНЕСКО „Човек и биосфера“ 
и предности успостављања резервата биосфере у 
погледу локалне економије и заштите природних 
ресурса, с обзиром на то да је Парк природе „Стара 
планина“ на листи за добијање статуса Резервата 
биосфере. Учесници студијског путовања били 
су представници Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, Завода за заштиту 
природе Србије, ЈП „Србијашуме“ - управљача ПП 
„Стара планина“, Општинске управе Зајечар, Књажевац, 
Пирот и Димитровград, Завода за пољопривреду 
у Пироту, Млекарске школе  „Др Обрен Пејић“ у 
Пироту, Природњачког друштва „Натура Балканика“ 
из Димитровграда, Удружења грађана „Зелена 
алтернатива“ из Димитровграда, Удружења сточара 
из Књажевца, „Пиротских новина“ и ТВ „Зајечар“.

Током посете Резервату биосфере Ентлебух, чије 
је седиште у Шупфајму (кантон Луцерн), учесници 
су имали прилике да се упознају са радом Управе 
резервата који је основан 2001. године. Има 8 стално 
запослених радника, који поред послова у РБЕ 
обављају и своје фармерске послове. Површине 
је 39.000 хектара - први степен 3.301 ха, други 
степен - бафер зона 16.358 ха и трећи степен 20.000 
ха. Највиши врх износи 2.350 метара. На подручју 
резервата живи око 17.000 становника који се 
претежно баве пољопривредном производњом, 
односно сточарством и овчарством.

За учеснике студијског путовања организован 
је обилазак Визиторског центра односно Центра за 
посетиоце, који представља модерно опремљену 

Студијска путовања

Посета резервату 
биосфере Еntlebuch

Припремила: дипл.инж.шум. Гордана Јанчић

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, 
у оквиру СТАР пројекта  организовало је студијску посету Резервату 
биосфере Entlebuch у Швајцарској и Парку природе „Лоњско поље“
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зграду са изложбеним просторијама, просторијама за пријем 
посетилаца, као и за одржавање едукативних предавања и 
презентација. У оквиру центра је и пољопривредна школа. 
Реализоване су и посете фармама: овчарској фарми у месту 
Емша, партнеру Резервата биосфере Ентлебух (РБЕ), која поседује 
сертификат који додељује РБЕ у оквиру пројекта „Регионални 
производи“, агротуристичкој фарми у месту Биркенхоф Соренберг, 
где постоји дуга породична традиција узгоја стоке, производње 
млечних производа, плантажног узгајања јагоде и производње 
вина од јагоде, као и органској фарми Шнеберг, где се органска 
производња одвија уз велике субвенције државе и обавезе фармера, 
који је партнер РБЕ, да своје производе (месо и млеко) пласира у 
оквиру регије резервата. Шетња пределима резервата имала је за 
циљ упознавања са темељним вредностима РБЕ (влажне ливаде и 
мочварна подручја - тресетишта са разноврсним биљним светом) и 
политике Швајцарске у области заштите природе и животне средине 
у циљу очувања природне вредности и традиционалне делатности 
у РБЕ кроз стимулативне мере - субвенције фармерима који се 
баве органском производњом, за одржавање влажних ливада - 
ручно кошење и др. Субвенције износе од 1.000 до 4.000 франака 
у зависности од културе и начина коришћења земљишта, односно 
одржавања пашњака и ливада. 

Део програма студијског путовања биле су презентације 
развојних пројеката у овом резервату, међу којима су најважнији: 
пројекат развоја туризма у РБЕ - бања у месту Kneipp, где је извор 
хладне воде уређен и представљен као место које доприноси 
побољшању здравствене кондиције становништа, тако да ово место, 
поред локалног становништва, посећују и многобројни туристи; 
пројекат развоја локалног бренда правилницима који се доносе за 
сваки производ - месо, млеко, млечни производи, хлеб, вино, воћни 
сокови и др, као и начинима контроле њиховог поштовања; затим 
пројекат Zyberliland намењен посетиоцима млађег узраста за које 
се осмишљава читав низ садржаја у циљу упознавања са РБЕ, кроз 
игру, забаву и боравак у природи и пројекат едукације школске 
деце - локални едукативни центар са библиотеком која поседује 
преко 23.000 разних медија (књиге, часописе, брошуре, ДВД, ЦД и 
др) за едукацију ученика, која је законски уређена на нивоу кантона 
у оквиру образовног система. 

Студијска посета РБЕ пружила је прилику учесницима да 
се упознају са начином успостављања резервата биосфере и 
значајем комуникације са локалним становништвом које прво 

мора да прихвати концепт успостављања резервата биосфере као 
нешто што ће им донети развој и бољи стандард, а не забране и 
ограничења. Занимљиво је рећи да је и у овој регији на почетку било 
отпора локалног становништа успостављању резервата биосфере, 
па је кантонална власт образовала тимове стручњака који су са 
локалним становништвом комуницирали, представљали им значај 
и предности успостављања резервата, те је локално становништво 
на референдуму већински изгласало прихватање РБЕ. Такође врло 
важну улогу има и држава кроз јасне мере субвенционисања и 
надокнаде за традиционалне делатности и начине одржавања 
темељних вредности резервата. 

У циљу побољшања услова живота фармера врло је битно 
нагласити да су сва села међусобно повезана изузетно добрим 
путевима, као и да је инфраструктура на изузетном нивоу. Фармерске 
породице имају савремену механизацију коју набављају уз одређене 
стимулативне мере. Наследници пољопривредног земљишта у 
породици могу бити само они који су завршили пољопривредну 
школу. Фармери своје куће и фарме граде у вишевековном 
традиционалном стилу, од дуготрајних и еколошки прихватљивих 
материјала уз коришћење алтернативних извора енергије.

Организатор студијске посете се потрудио да учесници при 
повратку из Швајцарске посете и Парк природе „Лоњско поље“ 
који представља пример настојања да се природне вредности и 
културно наслеђе са традиционалним делатностима искористе у 
циљу развоја еко и агротуризма. 
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Прослава уласка клуба „Клек Србијашуме” у Су-
пер лигу одржана је 16. априла ове године, када су 
на пријатељској утакмици снаге одмерили нови су-
перлигаш ОК „Клек Србијашуме” и суперлигаш ОК „Је-
динство” из Старе Пазове. Од почетка првог сета Клек 
је играо боље у пољу и успео да добије први сет са 
25:23. У другом сету одбојкаши Јединства су поврати-
ли самопоуздање и добили тесним резултатом 27:25, 
али су након одлучујућег трећег сета (25:21) победу 
забележили нови суперлигаши: Томић, Црњански, 
Лазић, З. Атељевић, М. Атељевић, Косољевић, Тано-
вић, Тришић, Ивковић, Провиџало, Петровић, Слав-
нић, које је предводио тренер Мишко Кијат.

Одбојкашком клубу „Клек Србијашуме” уручен је 
пехар Удружења одбојкашких клубова прве лиге, који 
је примио председник клуба Игор Брауновић.

Прослави су присуствовали спонзори и донато-
ри клуба, представници Града Зрењанина, спортског 
савеза Града Зрењанина, Савета МЗ Клек и великог 
броја спортских удружења и клубова Средњобанат-
ског округа, као и бивши играчи клуба, међу којима 
су и освајачи државног првенства у одбојци 1971. 
године.

Одбојкашка Супер лига

ОК „Клек Србијашуме” 
- Супер лига!

Припремио: 
Рајко Петровић

спортски директор клуба

Фото: 
Иван Окановић

Договор о спонзорству ОК Клек био је најкраћи договор у историји. 
Играчи су обећали да ће играти свим срцем, тренер да ће их 
водити, а ми да ћемо им помагати колико год будемо могли. 

Игор Брауновић, председник клуба

Игор Брауновић након доделе пехара
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Одбојкашки клуб „Клек Србијашуме” из Клека ос-
нован је 1957. године, иако су прве одбојкашке утак-
мице одигране 1949. године. Од свог оснивања па до 
данас препознатљиво је одбојкашко име у земљи и 
ван ње. Током година клуб је више пута мењао назив: 
до 1961. године ДТВ Партизан, потом Ремонт, затим 
ОК Партизан од 1962. до 1964. године, када постаје 
прволигаш, а 1969/70. носио је назив Слобода Клек. 
Од 1970. до 2010. године клуб је био познат под на-
зивом ОК Гик Банат, а од сезоне 2010/2011. носи име 
ОК „Клек Србијашуме” по новом спонзору.

ОК „Клек Србијашуме” прошао је све рангове 
такмичења, како у старој Југославији, тако и у Ср-
бији. У сезони 1971. године Гик је био шампион Ју-
гославије, а сада је као „Клек Србијашуме” остварио 
пласман у Супер лигу Србије. 

У Клеку су стасали играчи који су прославили 
не само наш клуб, већ и нашу земљу, играчи који су 
предводили, а неки сад предводе репрезентацију, 
међу којима су легендарни Милош Грбић, Недељко 
Иванковић, Бранко Берак, Миро Ћук, Бранко Вујо-
вић, Радомир Дурсун, а од млађих Марко Наранчић, 
Немања Дукић и, наравно, Никола и Владимир Грбић. 

Оно што овај клуб разликује од осталих је то да 
боје клуба, како у прошлим временима тако и сада, 
бране искључиво играчи  из Клека, који су прошли 
клечку школу одбојке, што указује на добар рад 
у клубу, добар одабир кадрова за остварење тих 
циљева и оно најважније да само такав рад омогућа-
ва дугорочан и успешан наступ клуба. 

Клуб у свом раду има и све млађе селекције, ге-
нерације од 2002. године и млађе, (пионирске, ка-
детске, јуниорске), који наступају на клупским такми-
чењима и који су у врху одбојкашких нада Србије, 
што показују успеси на државним такмичењима тих 
селекција. За изузетан рад са млађим категоријама 
клуб је добитник највиших спортских признања, као 

што су највећа покрајинска СПАРТАКОВА награда и 
награда Спортског савеза Града Зрењанина.

Велики број играча Клека Србијашуме наступају 
у иностраним клубовима и клубовима Супер лиге 
(Владимир и Никола Грбић, Немања Дукић, Марко 
Наранчић, Владимир Груеску, Милан Ћелић, Горан 
Иванковић, Јован Вукановић), што потврђује да ова 
средина има изузетно талентоване младе спортисте, 
који уз стручан и квалитетан рад тренера стасавају у 
врхунске играче. 

У сезони 
2011/2012. 
ОК „Клек 
Србијашуме” 
такмичиће се 
у Супер лиги 
Србије. 
Пласман 
обезбеђен 
4 кола пре 
редовног 
завршетка 
првенства, 
што потврђује 
надмоћ екипе, 
управе 
и спонзора 
који су 
подржали 
овај клуб
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Хуманост на делу

Донација сигурној 
женској кући

Поштујући, уважавајући и промовишући међународна начела 
о женским и дечјим људским правима, као и права жена да 
подједнако учествују у свим друштвеним процесима, 
Сигурна женска кућа реализује програме јавног заступања 
и едукације јавности, пружајући жртвама домаћег насиља 
привремени дом, сигурност, бесплатну правну, психолошку 
и медицинску помоћ и подршку при контакту с институцијама. 
Ово је место где жене и деца проналазе заштиту од насиља 
у породици. Кроз уточиште за жртве породичног насиља до сада 
је прошло 1.059 жена и деце - жртава породичног насиља

Победнички рад

ЈП “ Србијашуме” обележиле су званичан по-
четак пролећа и Међународну годину шума уру-
чењем донације Сигурној женској кући. Женама 
и деци, становницима Сигурне куће поклонили 
су парк и дрвену кућицу за игру, производ пре-
дузећа „Србијашуме”. 

Донацију је уручила Сузана Васиљевић, ПР 
менаџер овог предузећа: 

- Овим симболичним гестом желимо да        
охрабримо особе које су преживеле насиље у 
породици и да као одговоран колектив скре-
немо пажњу на овај озбиљан проблем са којим 
се наше друштво и даље суочава, нагласила је 
Васиљевићева.

Весна Станојевић, координаторка Сигурне 
женске куће, захвалила се на донацији и позва-

ла друге компаније и јавна предузећа да следе 
пример ЈП „Србијашуме”. Она је уручила цртеже 
на тему „Моје пролеће” које су деца, становни-
ци Сигурне женске куће, насликали као по-
клон представницима ЈП „Србијашуме”. Цртежи 
су  били постављени на фејсбук профилу овог 
предузећа како би грађани могли да изаберу 
најбољи рад. 

Победник је награђен седмодневним бо-
равком у апартманима ЈП „Србијашума” на Ко-
паонику.

- Идеја је да оваква врста донација постане 
традиционална, те да се Србијашумама прикљу-
че друга јавна предузећа у Србији, како бисмо 
направили ширу акцију и помогли најугроже-
нијима, истакла је Васиљевићева.  

Фото: Иван Окановић
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ЈП “Србијашуме” ће током целе 
године иницирати низ догађаја 
у циљу подстицања учешћа 
јавности у активностима везаним 
за шуме, на свим нивоима. 
Најављиваћемо нове иницијативе 
у пејзажној рестаурацији шума, 
као и напоре за заустављање 
уништавања и сече шума

Весна Станојевић и Сузана Васиљевић приликом уручивања донације Сигурној женској кући

Званични почетак Међународне године 
шума године обележен је крајем фебруара у 
седишту Уједињених Нација у Њујорку, током го-
дишњег састанка Форум о шумама (УНФФ), који 
је носилац пројекта Шуме 2011.

Пројекат Шуме 2011 са основном поруком 
„Шуме за људе” има за циљ да повећа свест 
јавности о кључној улози коју имају шуме у из-
градњи зеленије и одрживије будућност. 

На основу података које је изнела организа-
ција УН за исхрану и пољопривреду, око 13 ми-
лиона хектара шума у свету су изгубљене сва-
ке године, углавном као резултат претварања 
шумског земљишта у друге сврхе. Најмање 1,6 
милијарди људи директно зависи од шума, а 
60 милиона људи, углавном припадника старосе-
делачких и локалних заједница, живи у шумама.

ЈП „Србијашуме” су имале кључну улогу у про-
цесу очувања шума дуги низ година. 

Наставићемо да стимулишемо владу, 
приватни сектор и заједнице које су зави-
сне од шума да предузму конкретне акције 
које ће нам помоћи да постигнемо одржи-
во управљање шумама у корист садашњих и  
будућих генерација. 

Радићемо на развијању партнерства са ло-
калним заједницама, владиним и приватним 
сектором, као и на уклањању баријера за локал-
ну контролу шума и повећање вредност шума за 
све.

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 читаву планету.
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Светска интернационала грађевинарства и др-
вета (BWI - Building and Wood Workers' International) 
Пројектна канцеларија за југоисточну Европу орга-
низовала је регионалну радионицу за женску мре-
жу у Југоисточној Европи под називом „Стратегије 
за унапређење родне равноправности и достојан-
ственог рада у грађевини, шумарству и дрвној ин-
дустрији“.

Главни циљ радионице, одржане у марту ове 
године у Београду, била је размена искуства о син-
дикалном раду, питањима значајним за жене и обо-
гаћивање рада Светске интернационале у Европи 
коришћењем примера добре праксе и практичних 
идеја за будуће акције. Циљеви су и стручна обу-
ка за жене, боља заштита материнства и сигурност 
на радном месту, промоција запошљавања жена и 
промоција веће заступљености жена у структура-
ма синдиката. Радионица је окупила жене лидере 
из пет земаља: Босне и Херцеговине, Хрватске, Ма-
кедоније, Црне Горе и Србије, као и дванаест син-
диката. 

У име домаћина учеснике је поздравила Алек-
сандра Стојковић, председавајућа Групе 5 Европ-
ског женског комитета BWI, а у име Европског 
женског комитета BWI присутнима се обратила 
Мерцедес Ландолфи, председавајућа. 

мерцедес ландолфи је нагласила значај ос-
наживања и јачања жена синдикалних лидера 
у борби за права радника жена у условима еко-
номске кризе, када су владе увеле мере штедње у 
Европи. Посебно у садашњој ситуацији жене трпе 
због кршења права радника, губе посао и због не-
достатка прихода принуђене су на несигурне об-
лике запошљавања. Ова дешавања нису адекватно 

представљена у медијима и потребно је да се више 
уради да би овај озбиљан проблем био видљив. 
Повећања привременог запошљавања жена рад-
ника је велики проблем за жене и мора се решити 
кроз активности синдиката, кампањама које утичу 
на то да владе промене и прилагоде своју политику 
о равноправности полова у запошљавању. Треба 
узети у обзир неке добре примере других земаља 
које су обезбедиле бољи и достојанствен посао за 
жене (изградња обданишта у близини радног мес-
та, итд).

Претња све већег ангажовања жена радника 
кроз индивидуалну, а не колективну заштиту њихо-
вих права из радног односа мора да се заустави и 
спречи кроз снажан приступ синдикалног органи-
зовања на радном месту и на националном нивоу. 
Недостатак приступа стручној обуци и програмима 
преквалификације за жене, посебно младе жене, и 
пре кризе је представљало озбиљну препреку за 
напредак жена у њиховим каријерама, што је ре-
зултирало да многе раднице буду искључене са 
тржишта рада. Ово мора да се промени. Велике 
могућности запошљавања жена у биограђевинар-
ству и зеленој економији морају се искористити за 
повећање запослености радница у BWI сектори-
ма. Синдикати морају да улажу напоре у пружање 
подршке женама да остваре своја радна права 
на свим радним местима, без обзира на њихове 
одговорности на радном месту. Примери неких 
земаља показују да „ружичасте” квоте омогућавају 
на различитим нивоима повећано учешће жена у 
руководствима компанија, јавној администрацији, 
итд. Ако се запошљавање и учествовање жена не 
повећа, квоте за жене ће морати да се уведу. На 
крају, Мерцедес Ландолфи је изразила подршку 
BWI Европског женског комитета доброј иниција-
тиви овог подрегиона која ће подстаћи све жене 
и њихове синдикате да наставе рад на постизању 
равноправност између жена и мушкараца.

јасмин Реџеповић, Координатор BWI SEE 
пројектне Канцеларије, представио је резиме BWI 
резултата истраживања у подрегиону Југоисточне 
Европе. Истраживање показује да просечан проце-
нат жена међу организацијама - чланицама BWI у 
Групи 5 износи 16,61% и да оне углавном раде на 
административним, финансијским или чиновнич-
ким позицијама. Око половине BWI организација-
чланица има женске структуре (мреже, секције или 
одборе). Недостатак свести синдиката, анти-синди-
кална понашања предузећа, уговори на одређено 
и сезонски радови препрека су за учлањивање и 
организовање жена. Умрежавање и размена ин-

Радионица BWI 

Радионицa BWI за женску 

Стратегије BWI 
за промоцију 
родне 
равноправности 
и достојанственог 
рада у 
грађевинарству, 
шумарству 
и индустрији 
дрвета

Припремила: Александра Стојковић
Фото: Миле Радоичић

Александра Стојковић, 
председавајућа 

Групе 5 Европског 
женског комитета BWI
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формација и искустава, заједничке регионалне 
кампање о правима радница и образовни програ-
ми препознати су као кључне области којима треба 
да се бави BWI Европски женски комитет.

јасенка вукшић, секретар Синдиката гради-
тељства Хрватске - СГХ и чланица Европског од-
бора BWI, одржала је презентацију о трендовима 
запошљавања и положају радница у СГХ и раднич-
ким вијећима (11% СГХ чланова су жене). Бесплат-
ни здравствени прегледи - мамографија за жене 
које су старије од 50 година, ограничавање закљу-
чивања уговора на одређено време и законодав-
но спречавање смањења права радника запосле-
них преко агенција за привремено запошљавање, 
представљени су као примери добре праксе рада 
жена у синдикатима у борби против несигурног 
рада у Хрватској. Истакнут је и значај сарадње син-
диката са невладиним организацијама, правобра-
нитељицом за равноправност полова и другим 
организацијама.

Благица Стојкоска, секретар СГИП Маке-
доније и Александра Стојковић, председница 
Секције жена СССПД Србија, представиле су акци-
оне планове за 2011. годину и размениле искуства 
са претходних акција. У свом излагању фокусирале 
су се на значај прикупљања података о положају 
жена-радника, али и на умрежавање жена у преду-
зећима и на националном нивоу, што се показало 
као добро средство за размену искустава и при-
купљање идеја у заједничким акцијама. 

Колегинице из Црне Горе, Босне и Херцегови-
не, Србије и Македоније придружиле су се презен-
товању најбољих пракси са примерима из њиховог 
искуства. Сви они фокусирани су на значај бор-

бе против мобинга и потребу да се развије боља 
синдикална стратегија комуникације и информи-
сања радника и радница на радном месту. Већа 
заступљеност младих жена радника у програмима 
стручног образовања и одборима за заштиту здра-
вља и безбедности на раду може да повећа капа-
цитете синдиката у одбрани радничких права жена.

Закључци BWI подрегионалне радионице
Радионица подржава основне циљеве BWI 

Европског женског комитета усвојене у 2011: а) 
боља информисаност и професионална обука 
жена, б) боља заштита материнства и сигурност 
на радном месту, в) подстицање запошљавања и 
стабилизација запошљавања жена у овом пери-
оду светске економске кризе, г) већа промоција за-
ступљености жена у органима наших синдиката. 

Публикације, као што су BWI женски алманах и 
видео клипови на интернету, оцењени су као до-
бар начин за повећање видљивости жена.

BWI мрежа жена Југоисточне Европе ће разви-
ти специфичне активности информисања и кам-
пање о мобингу и борби против несигурног запо-
шљавања. Ове активности ће бити организоване 
на локалном и националном нивоу у неколико зе-
маља у региону током 2011. године.

Организатори BWI радионице захвалили су 
се на подршци представницама ФЕС регионал-
ног пројекта „Радни односи и социјални дијалог 
у Jугоисточној Европи” и СЛА Србија „Синдикати 
и социјални дијалог у Србија”, као и Самосталном 
синдикату шумарства и прераде дрвета Србије - 
СССПД, BWI Пројектној канцеларији за Југоисточ-
ну Европу - Сарајево и Централи Интернационале 
грађевинарства и дрвета - BWI.

Следећи BWI 
Европски женски 

комитет биће 
одржан 

19. октобра 
у Мадриду

мрежу Jугоисточне Европе
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90. година Шумарског факултета у Београду

Представници ЈП „Србијашуме“ и Шумарског факултета учествовали су  на 
презентацији пројекта „Одрживо газдовање укупним потенцијалима шума у Републици 
Србији“ у априлу на Брезовици.

Министарство за науку и технолошки развој расписало је 23. маја 2010. године 
јавни конкурс за пројекте у оквиру Програма основних истраживања, Програма 
истраживања у области технолошког развоја, Програма суфинансирања интегралних и 
интердицсиплинарних истраживања и Програма обезбеђивања и одржавања научно-
истраживачке опреме и простора за научно-истраживачки рад за циклус истраживања 
2011-2014. године.

Презентација Пројекта из Програма истраживања у области технолошког развоја 
саставни је део акционог плана за прву годину истраживања у оквиру активности 
разрада програма истраживања.

Презентација пројекта

Одрживо газдовање укупним потенцијалима шума

Посао за 
најбоље студенте

Захваљујући сарадњи између Јавног предузећа 
„Србијашуме“ и Шумарског факултета у Београду, троји-
ца најбољих студената, сада већ инжењера шумарства, 
добило је стално запослење у овом предузећу. 

- Србијашуме и Шумарски факултет већ годинама 
успешно сарађују и велико нам је задовољство што 
смо у прилици да овим младим људима омогућимо за-
послење одмах по завршетку студија. Од њих очекује-
мо да својим залагањем на послу докажу да Србија има 
перспективне и амбициозне младе људе који чекају 
праву прилику. Ми смо дубоко уверени да привреда и 
универзитет треба да сарађују и да главни потенцијал 
Србије лежи у квалитетном стручном кадру за чије смо 
стварање и усавршавање сви одговорни - истакао је 
том приликом Игор Брауновић, заменик генералног 
директора ЈП „Србијашуме”. 

Зоран, Владимир и Предраг завршили су Шумарски 
факултет са највишим оценама. Уз подршку декана Ми-
лана Медаревића и руководства Србијашума запосли-
ли су се у струци одмах по завршетку студија. 

- Искрено, нисам очекивао да ћу добити посао чим 
завршим факултет. Овим потезом Србијашуме су нам 

показале да постоје они који цене успех младих људи 
постигнут у току студирања. Посебно сам захвалан де-
кану нашег факултета који нас је подржао и оправдао 
титулу омиљеног професора на факултету - рекао је 
Зоран Максимовић, који је запослен на месту референ-
та за генофонд и расадничку производњу у Сектору за 
шумарство и заштиту животне средине.

Предраг Главоњић, који је добио посао референ-
та у Сектору за коришћење шума, дели мишљење свог 
колеге:

- Труд уложен током студирања се исплатио. Веома 
сам задовољан што ћу радити у струци и то баш у Ср-
бијашумама. Поверење које ми је указано, сигурно ћу 
оправдати. 

Владимир Васић, запослен у Сектору за шумарство 
и заштиту животне средине као референт за плани-
рање газдовање шумама, такође је изразио захвалност 
и рекао да је ово сјајна прилика за наставак школо-
вања. Владимир је уписао мастер студије на Шумар-
ском факултету, а Зоран и Предраг већ раде на доктор-
ској дисертацији. 

Новозапослени не крију своје одушевљење и задо-
вољство сматрајући да су људи, који раде у овом пре-
дузећу, изузетно коректни и да су у сваком тренутку 
спремни да изађу у сусрет својим млађим колегама и у 
сваком тренутку несебично пренесу своје знање. Ови 
млади људи су одушевљени и чињеницом да имају мо-
гућност да, примењујући стечена знања на факултету, 
покажу свој труд и залагање, и напредују у будућности.

На свечаности 
поводом 
обележавања 
90. година 
Шумарског 
факултета, 
Зорану 
Максимовићу, 
Владимиру 
Васићу 
и Предрагу 
Главоњићу 
у ручена 
решења 
о запослењу 
у ЈП „Србијашуме“

Припремила: 
Тања Дојчиновић

Фото: 
Миле Радоичић

Зоран Максимовић Предраг Главоњић Владимир Васић
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Догађаји

Једанаест стабала за Београд

Удружење грађана за заштиту шуме ШУМСКА 
ВИЛА и ове године организовало је традиционалну 
акцију садње стабала поводом Светског дана шума. 
Акција је носила симболичан назив 11 стабала за 
011 (Београд, 2011).

Ове године своје стабло посадиле су глумице из 
представе ЗВЕЗДАРСКЕ ЗВЕЗДИЦЕ Горица Поповић и 
Тања Бошковић. Једанаест садница сада краси прос-
тор дечијег игралишта у Звездарској шуми. 

Акција је реализована уз активну помоћ ЈКП „Зе-

ленило” и ЈП „Србијашуме”, а у сарадњи са Градском 
општином Звездара. 

Удружење грађана Шумска вила има иза циљ 
очување и унапређење животне средине у градским 
подручјима, очување зелених површина, њихово 
стално унапређење и чишћење.

У досадашњим акцијама удуржења учествовале 
су и своја стабла посадиле Мирјана Бобић Мојси-
ловић, Јасна Шекарић, Ања Суша, Кристина Ковач, 
Горица Нешовић, Тања Петернек...

ЈП „Србијашуме” 
донирало 
саднице 
Удружењу 
грађана 
Шумска вила

У свечаној сали Скупштине града Београда одржана је хуманитарна аук-
ција слика „Десет најсликарки Србије нашој деци” поводом Дана жена. Сва 
прикупљена средства намењена су реконструкцији Дневног боравка за децу 
оболелу од аутизма у Диљској улици на Палилули. 

На аукцији је учествовало десет српских сликарки, по избору новинара ре-
дакција културе, које су са задовољством прихватиле да помогну деци оболе-
лој од аутизма. Своје радове понудиле су Биљана Цинцаревић, Алиса Матовић, 
Јелена Блечић,  Даница Маринковић, Ивона Плескоња, Тања Бандовић, Ивана 
Живић, Јармила Сабо, Зузана Верески и Галерија „Тајна” Милке Михаиловић. 

Представници ЈП „Србијашуме” купили су на аукцији „Портрет” Ивоне Плес-
коње и дело Јелене Блечић „Срећко, добри дух”.

Срећко за лепше детињство

“Срећко, добри дух”  Јелене Блечић“Портрет” Ивоне Плескоње
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ИНФОТЕХ 2011

У другој половини марта 2011. године, на Јахо-
рини je одржан десети јубиларни међународни на-
учно-стручни Симпозијум Инфотех 2011. Свечаном 
отварању овог еминентног Симпозијума присуство-
вали су угледни научници, стручњаци, друштвено-
политички представници региона, као и аутори и 
студенти релевантних факултета универзитета из 
Србије, региона, Америке и Јапана.

Скуп је отворио редовни проф. др Божидар Кр-
стајић, декан Електротехничког факултета Источно 
Сарајево. Скуп су поздравили редовни проф. др 
Слободан Милојковић, председник Програмског од-
бора, као и професори Електротехничког факултета 
Универзитета у Бањалуци, Електротехничког факул-
тета Универзитета у Београду, Електронског факулте-
та Универзитета у Нишу и Факултета техничких наука 
Универзитета у Новом Саду.

На Симпозијуму је усмено изложено 280 аутор-
ских радова који обрађују шест тематских области, а 
које је Програмски одбор одобрио за јавну презен-
тацију. Сви радови били су распоређени у 13 радних 
сесија. Навешћемо само неке од области: е-управа, 
е-медицина, е-екологија, е-образовање. На скупу су 
били представници свих јавних предузећа, како из 
Србије, тако и из региона, међу којима су ЈП „Желез-
нице Србије”, ТЕЛЕКОМ Србија, Нафтна индустрија 
Србије, ЕПС и ЈП „Србијашуме”.

Међу изложеним ауторским радовима је и рад 
предузећа „Србијашуме”: Информационе техно-
логије у јП „Србијашуме“ - Пример у газдинству 

„Београд“, аутора владана Живадиновића, мил-
ке Зелић и момчила Поповића.

Рад је усмено презентовала Милка Зелић. Про-
грамски одбор је нагласио да је наведени рад 
презентован уз коришћење свих расположивих 
могућности ICT-a, уз визуелно богат и атрактиван 
материјал.

ЈП „Србијашуме” је модерно предузеће чији рад 
доприноси стварању плућа животне средине. Газдује 
шумама и шумским земљиштем на површини од пре-
ко 917.000 хектара. Ова чињеница јасно указује на 
значај стручног рада и активности ЈП „Србијашуме”. 
Визија предузећа је живети са природом и за при-
роду, а то значи да се стручњаци о шумама старају 
на професионалан начин. Стручњаци  улажу велике 
напоре да очувају постојеће шуме, али и да унапреде 
њихово стање. Активности су систематске и планске 
уз континуирану примену информационих техноло-
гија, јер је предузеће препознало комплексност гло-
балних промена и спремно се  укључило у процесе 
„дигиталне“ ере.

Дакле, комплексна шумарска делатност у дана-
шње време није могућа без примене информацио-
но-комуникационих технологија.

Јавно предузеће за газдовање шумама „Србија-
шуме“ примењује информационо - комуникационе 
технологије у свим сегментима шумарства, у свакој 
од активности, али и у области угоститељства у ШГ 
„Београд”. Информациони систем угоститељства има 
основни задатак да унапреди послове у раду са гос-

Информационе технологије 
- садашњост и будућност пословања

ЈП “Србијашуме” на међународном Симпозијуму ИНФОТЕХ 2011

Припремила: 
дипл.ел.инж. 
Милка Зелић

Фото: 
Дарко Ковачевић

Циљ 
Симпозијума 
је свеобухватно 
и  мултидисци-
плинарно 
сагледавање 
актуелности 
у области 
информационих 
технологија 
и њихова 
примена 
у свим 
областима 
од интереса 
за бржи 
и успешнији 
привредни 
развој 
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тима, повећа квалитет услуга, омогући прецизније 
планирање и допринесе смањењу трошкова.

Сви производи развијени су у Интернет тех-
нологијама чиме омогућавају креирање дистри-
буираних система (са међусобно веома удаљеним 
објектима) на једноставан начин. Систем је реа-
лизован као трослојна клијент - сервер архитек-
тура у којој се комуникација између елемената 
система обавља TCP/IP протоколима. У наредним 
фазама поједине просторно одвојене целине би 
се интегрисале у јединствен систем повезивањем 
средњег слоја са централним сервером.

ЈП „Србијашуме” има и јавну и привредну ми-
сију и понаша се друштвено одговорно, те је пре-
дузеће у свим активностима усмерено ка добро-
бити припадника најшире јавности. 

Развојни планови ЈП „Србијашуме” имају за циљ 
реализацију јединствене идеје, заштиту природе, 
развој руралних подручја и стварање јединстве-
них, симболично речено, плућа наше животне 
средине. Све ове комлексне активности у „диги-
талној“ ери нису могуће без примене софистици-
раних технологија.

Проф.др Божидар Крстајић, декан 
Електротехничког факултета Источно Сарајево

Шумарски 
српско - енглески речник

мр Ана тонић

Речник стручних термина из области шумарства (и сродних 
дисциплина) намењен је као допуна уз стандардни српско-
енглески речник. Многи стручни термини 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 области шумарства. 

Речник шумарства неминовно се осавремењује и проширује 
еколошким терминима у складу са Агендом 21, документом Рио кон-
френције о животној средини и развоју, у коме се предлажу правци 
активности међународне заједнице и држава појединачно на плану 
остваривања циљева одрживог развоја. Мултидисциплинарни при-
лаз газдовању шумама и друге савремене филозофије газдовања 
шумама, као и наглашене општекорисне функције шума, уносе нове 
термине, који раније нису били карактеристични за шумарство. 

А

абиотички, неживи - abiotic   
авионска прскалица - aerial sprayer; aircraft sparayer
авионски снимак - aerial photograph   
Агенција за заштиту околине - Environment Agency 
аграрна политика - agrarian policy, agricultural policy, 
         agricultural policy measures  
аграрна реформа - agrarian reform
агроеколошки услови - agroecological factors
агроекосистем - agroecosystem
акционар - shareholder; stockholder
агротехника - agricultural engineering
адвентивни пупољак - adventitious bud   
аеротаксација - aerial photographic survey; aerial photographic inventory
ажурирати - update
азот - nitrogen   
азотофиксирајући - nitrogen fixing   
аклиматизовати - acclimatize; to acclimate 
аконтација - advance payment
акредитив - letter of credit; documentary credit
аксијално лежиште - thrust bearing
аксијално помицање - axial displacement
актива - asset
актива и пасива - assets and liabilities
активна камата - interest received, interest earned
активни рачун - active account
активни састојак - active ingredient (a.i.)   
акумулација (воде) - storage
акумулација, таложење разореног материјала - accumulation 
акумулацијско језеро, акумулација (воде) - storage
акумулацијска брана - wood floating dam; splash dam 
акцептни кредит - acceptance credit 
акцизе - excise duties
акција - share; stock; action
акционарско друштво, деоничарско друштво - joint stock company
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Многи не знају да се најстарије задужбине Сте-
фана Немање, манастири мушки Светог Николе и 
женски Богородичин, налазе баш у Куршумлији.

Велики српски жупан је своју историјску ми-
сију почео у данашњој Куршумлији. Пре него што 
је постао велики жупан, њему су припадале об-
ласти око реке Топлице, Ибра и Расине. Данашња 
Куршумлија је била седиште Немањине државе и 
он је овде имао свој двор. У близини своје прве 
престонице, Немања је саградио прве задужби-
не, манастире Св. Богородицу (саграђен 1159. 
године, у њему се замонашила Немањина жена 
Ана као Анастазија) и Св. Николу (грађен од 1165. 
до 1168. године).

Манастири су били покривени оловним пло-
чама које су бљештале на сунцу и виделе се нада-
леко, па је по њима народ своја станишта назвао 
Беле цркве. Тај назив jе Куршумлија задржала до 
половине XVIII века (у Дубровачким књигама се 
под овим именом последњи пут помиње 1753. 
године). Поред тога што је Куршумлија једно 
време била Немањина престоница, од успоста-
вљања аутокефалности Српске православне 
цркве 1219-1220. године она је и седиште Бело-
цркванске епископије, а од оснивања Српске 
Патријаршије, седиште архиепископије!

Куршумлија (Беле цркве) је коначно пала под 
турску власт 1454. године од када почиње кул-
турно и економски да назадује. Некада седиште 
државне, световне и духовне власти и културе 
Србије, једно време биће оронула турска касаба, 
како су је неки путописци описали.

Иначе, црква Светог Николе је једнобродна 
грађевина над којом се уздиже купола која је, по 
узору на цариградске цркве, кришкасто подеље-
на. Олтарски простор јој је троделан, а у јужном 
је изграђен посебан део, предвиђен за гробницу. 
Немањин син Стефан је дозидао отворени егзо-
нартекс (трем) са двема кулама звонарама и још 
једним гробним местом у једној од њих. Поче-
тком XIV века, краљ Милутин је дозидао капелу 
са северне стране. Црква Светог Николе је први 
споменик са византијском техником грађења у 
опеци. Сваки други ред опеке је увучен и споља 
малтерисан.

Манастир је запуштен после Велике сеобе 
Срба 1690. године, након чега су му Османлије 
скинуле оловни кров, чиме је почело његово 
зарушавање. Временом су остале манастирске 
грађевине порушене, као и сама црква од које 
је опстао само средишњи део, који је покривен 
1910. године. Након Другог светског рата 1948. 
године, започети су радови на истраживању це-
лог комплекса и реконструкцији манастирске 
цркве, који су окончани 2003. године. У плану је 
реконструкција целокупног манастирског ком-
плекса.

Постоји веровање код Куршумличана да док 
се не обнови рад манастира Светог Николе – 
неће бити ни будућности за Куршумлију! Хајде да 
помогнемо обнови манастира: „Обновимо себе – 
обновимо манастир Светог Николе!“

Из прошлости

Најстарије 
Немањине задужбине

 У централном делу 
грба је стилизован 
Немањин манастир, 
споменик једног 
блиставог периода 
српске прошлости, 
али споменик 
каснијих злих времена 
и свирепих освајача, 
раскршће српске 
историје, место где 
су ударени темељи 
српској државности, 
духовном животу, 
најстарија грађевина 
на овим просторима, 
која траје скоро 
десет векова

Најстарије задужбине Стефана Немање, манастири Светог Николе и Свете Богородице старији 
су од Ђурђевих ступова шест година, Студенице двадесет, Хиланадара тридесет три, а од чувене 
катедрале Нотр-Дам у Паризу деведесет две године

Манастир Светог Николе је први 
Немањички манастир у коме је 
организована преписивачка школа

Припремиo: 
Бранко Мартиновић

Црква костурница

Стара 
црква
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Oдисеја белоглавог супа

Са увца слетео у јемен
Припремиo: Жељко Дулановић

Младунац белоглавог супа, који се пролетос испилио у 
кањону Увца, залутао је чак у далеку Републику Јемен. При пр-
вом лету изнад воде Увачког језера, птића нејаких крила небу 
под облаке подигле су ваздушне струје и однеле до крајњег 
југозапада Арапског полуострва, три и по хиљаде километара 
далеко од родитељског гнезда.

Вест о приземљењу младог белоглавог супа у непознате 
крајеве, у Србију су послали орнитолози из Јемена. На нози од-
беглог птића пронашли су идентификациони прстен и о долас-
ку незваног госта обавестили колегу др Сашу Маринковића из 
Београда, а овај запослене у предузећу „Резерват Увац“ које се 
стара о 7.500 хектара заштићеног природног добра и колонији 
од око 500 птица орла лешинара, који је под заштитом државе.

- Мада је ово најдужи забележени лет једног белоглавог 
супа из кањона Увца, ипак није велико чудо за птицу коју због 
задивљујућег лета и распона крила од готово три метра с пра-
вом зову „небески краљ“. Један од наших прстенованих орлова 
пре неколико година стигао је до Израела, на око две хиљаде 
километара од Увца, а други до Естоније – каже Слободан Љу-
бојевић, директор предузећа „Резерват Увац“.

Белоглави супови су високолетачи, који често досегну виси-
ну од око три хиљаде метара. Технику лета су, тврде орнитоло-
зи, усавршили до савршенства и једрећи на топлим ваздушним 

струјама често знају да превале и по пар стотина километара.
- Белоглави супови из нашег резервата редовно крстаре 

небом изнад Медитерана и враћају се овде на Увац. Није редак 
случај ни да ове птице залутају у кањон Увца из колонија ши-
ром Европе и Азије – каже Љубојевић.

Белоглави супови, својеврсни чистачи природе који су од 
вајкада летели изнад ових простора, пре само тридесетак го-
дина били су на ивици истребљења. Захваљујући акцији коју је 
средином деведесетих година прошлог века покренула група 
заљубљеника у ове птице и помоћи државе, данас се у литица-
ма изнад Увачког, Златарског и Радоињског језера и оближње 
Милешевке гнезди преко 80 парова птица, а колонија белогла-
вог супа у Специјалном резервату природе „Увац“ једна је од 
највећих у овом делу Европе. 

- Народ се у овом крају одувек према белоглавим суповима 
опходио са страхопоштовањем, па је „небески краљ“ верова-
тно због тога и одабрао да му кањон Увца буде једно од по-
следњих станишта на Балкану. У не тако давна времена када су 
се пашњаци на ободу кањона белели од стада, домаћини су, 
каже предање, најбољег брава из стада остављали за орлове. 
Данас се на два хранилишта у кањону Увца, уз помоћ мештана 
и кланичара, истера и орловима сервира преко сто тона меса 
угинулих животиња и кланичког отпада – каже Љубојевић.
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Ефикасна контрола бројности глодара је стални 
задатак, како у превенцији великих материјалних 
штета, тако и у заштити здравља људи и животиња. 
Приликом хемијског сузбијања глодара веома је 
важно време третирања. Против волухарице и 
пољског миша треба деловати у току лета и јесени. 
За смањење популације глодара важно је и превен-
тивно деловање. Ако се током зиме опазе штете од 
глодара, родентицидима треба сузбијати тзв. ини-
цијалне популације. То су зимске популације из којих 
се развијају први пролећни нараштаји. У годинама 
повољних климатских услова (дуги периоди са висо-
ким температурама и малим количинама падавина), 
долази до пренамножења глодара на пољопривред-
ним површинама. У тим условима најчешће се ја-
вљају Мicrotus arvalis, пољска волухарица и пољски 
мишеви, Apodemus spp. Сматра се да и редукована 
употреба агротехничких мера као што су орање, 
тањирање, наводњавање, култивација земљишта, 
будући да ремете свакодневну активност у живо-
ту глодара, на известан начин доприносе њиховој 
бројности. Пољска волухарица је изузетно плодна, 
већином глође кору стабла близу земље, а понекад 
се пење на воћку. Храни се озимим усевима, a актив-
на је и испод снега. У време јаког напада по метру 
квадратном се налази једна или више активних рупа 
(рупе углачаних рубова). За разлику од пољске, во-
дена волухарица је већих димензија и скупља храну 
за зиму. Највеће штете чини у пролеће и зими. Храни 
се корењем воћака и винове лозе, посебно младих 
насада. Карактеристичан је изглед нападнутих биља-
ка, кржљава воћка, малих листова који вену и суше 
се, лако се вади из земље. Ова волухарица се често 
среће у затрављеним воћњацима и виноградима.

 Средства за тровање глодара су родентициди, 
већином на бази бромадилона, хлорфацинона (ко-
мерцијални називи производа: faciron уљни кон-
центрат, faciron forte мамац, brodisan, ratimor pelete, 
brodilon pelete, hemus mamac ab и др). 

Пре стављања мамаца у активне рупе, потребно их 
је проверити. То се чини затрпавањем. Сутрадан 
су неке од њих поново отворене, што значи да су 
настањене. 

У екстремним случајевима великих количина па-
давина и поплављених великих пољопривредних 
површина, долази до повећања нивоа подземних 
вода и смањења бројности глодара, али и до њи-
хове миграције. Примера ради, 2006. године дошло 
је до масовне миграције хрчка, Cricetus cricetus на 
сувља подручја и његовог ранијег буђења. Те годи-
не, током марта и априла на појединим локацијама 
у Војводини забележен је јак напад на свим про-
лећним усевима: шећерна репа, соја, сунцокрет, 
кукуруз. Бројност хрчка кретала се до каламитетних 
вредности (30-100 рупа по хектару). Најезда хрчака 
може да умањи принос и до 30 процената.

Пажљивом посматрачу усева, неће промаћи 
„острва“ без усева која својом активношћу прави 
хрчак који вади зрно у близини рупе у којој станује. 
Такође, оштећује корен биљака и отвара пут гљи-
вичним обољењима. Индивидуални произвођачи 
се против ове штеточине боре водом, али то није 
довољно ефикасна мера. Засада, најбољи начин је 
употреба гасних таблета на бази цинк-фосфида, које 
се убацују у рупе које се потом затворе и на тај начин 
штите друге животиње које нису циљна група. Цинк-
фосфид је у првој групи отрова и не може се наћи у 
слободној продаји. 

Поред наведених глодара, велике штеточине су 
и пољски миш и зец. Овај миш велике штете чини 
у растилу где напада саднице јабуке, доње дело-
ве стабла и плиће делове жила. Ескалацији броја 
пољских мишева погодују необрађена и закоровље-
на земљишта. Одликује га висока плодност. Током го-
дине остави и неколико стотина потомака. Сузбијају 
се употребом мамаца од зрна пшенице, јечма или 
ситно исеченим плодовима јабуке затрованим цинк-
фосфидом. 

Превентивне мере

Заштита усева од глодара

Од свих 
штетних 
глодара, 
пољопривред-
ним усевима 
највише штете 
чине 
волухарице, 
хрчак, зечеви, 
пољски 
и шумски миш, 
веверице 
и слепо куче. 
У циљу 
сузбијања 
глодара 
примењују 
се превентивне, 
механичке и 
хемијске мере

Припремила: 
инж. агрономије 
Светлана С. Стојковић
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Зец је најкрупнији глодар наших крајева. Највећу 
штету наноси јабучњаку током зиме. Мета његовог 
напада је често сорта јабуке ајдаред. Заштита од зече-
ва се своди на механичку и малим делом на хемијску. 
Битно је стабло омотати неким материјалом попут 
заштитне решеткасте жице укопане око стабла да се 
зец не би могао подвући, висине од 150 цм да је зец 
не може прескочити ни кад падне снег. Заштићивање 
стабла може бити и перфорираним фолијама, јутеним 
врећама, стабљикама сунцокрета, кукуруза... Препа-
рати за прскање за основу имају рибље уље, чији ми-
рис зечеви не подносе.

За разлику од конвенционалних начина борбе 
против глодара пестицидима, у свету а и код нас све 
више се говори о органској пољопривреди. Виногра-
дар у долини Напа, Калифорнија, Стив Хениг је међу 
првима у САД-у почео с органским виноградарством 
и применом метода одрживе пољопривредне произ-
водње, што подразумева радикално смањење антро-
полошког негативног утицаја на природу, односно 
употребе хемијских средстава у заштити од болести 
и штеточина. Хениг је један од 375 виноградара који 
на својих 40 хектара винограда примењује принципе 
органског виноградарства. Изван спољних рубова 
свог винограда посадио је густе редове глодарима 
привлачних биљака, тзв. „еко-коридоре“, чиме им 
пружа могућност да се добро „угосте“ уместо да на-
падају винову лозу. Хeниг на подручју свог винограда 
ствара и услове  за птичји хабитат, јер се хране ситним 
глодарима и инсектима. Овај довитљиви виноградар 
користи и шишмише, који преузимају ноћну смену у 
винограду. Ноћу му још помажу и сове. Оне годишње 
поједу око хиљаду глодара, а преко дана у акцији су 
и копци. Да би се таква биолошка средства правилно 
применила, требало би познавати и тачно иденти-
фиковати штеточину, имати правовремену процену 
опасности, избор оптималног природног неприја-
теља за конкретне услове, утврђивање оптималног 
рока првог испуштања непријатеља, те броја и роко-
ва понављања. Употребом природних предатора гло-
дара значајно се умањује њихов штетни учинак.

У глодаре убрајамо многобројне 
мале сисаре који се одликују 
јаким и оштрим секутићима. 
Живе у широком ареалу, 
увек у близини човека. 
Изузетно су адаптивни, високе 
плодности и веома прождрљиви

Сматра се да су миш и пацов вектори 
преноса преко 40 различитих врста 
заразних болести човека
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Празилук, праса (Allium Porrum) је двого-
дишња биљка.  Умереног захтева према топлоти 
најбоље расте у јесен кад су средње температу-
ре 15-20 0C, подноси мраз до -10 0C. Захтева плод-
но, средње лако земљиште неутралне реакције. 
Према хранивима показује висок афинитет, па се 
препоручује око 5 kg компоста по m2, заједно са 
фито-еко препаратима. Углавном се производи 
из расада. Расад треба да има 4-6 листова. Сади 
се под садиљку све до првих листова. Време 
садње је од I-III за рану, од III-V за средње рану и 
од V-VI месеца за касну производњу. Препоруче-
но растојање међу биљкама је 10-15cm, 25-40cm 
између редова у бразде дубине 10-15cm. Вегета-
циони период 80-120 дана. Великог захтева за 
светлошћу, заливне норме 30-40 l/m2. У плодоре-
ду се враћа после четири године на исто место. 
Корови у усеву празилука се сузбијају окопа-
вањем или хербицидима. Пре окопавања је по-
жељно да се растури ђубриво. Наши одгајивачи 
једном или двапут скидају доње, старе листове 
са биљака чиме се добијају лепа и глатка стабла 
(Поповић, Повртарство, 1981, р.341-343). 

Постоје две групе сорти празилука: са дугим 
(источни еко-тип) и кратким стаблом (западни 
еко-тип). Сорте источног типа су мање љуте, дуже 
вегетације, већих приноса и мање отпорности на 
мраз, односно не могу презимити на отвореном 
пољу. Код нас се гаје сорте и популације домаћи 
и македонски. За разлику од источног типа, за-
падни има кратка дебела стабла, ширих листо-
ва са израженим воштаним пепељком, може да 

презими на парцели. Најпознатије су француска 
сорта карантан и немачка елефант. 

Празилук се вади у новембру; биљке се чупају 
а ако то тешко иде, корен се подсеца мотиком. 
Биљке се очисте од старих и поломљених листо-
ва, а корење поткреше на 2-3cm. На пијацу се из-
носи у облику снопића од 25, 50 или 100 струко-
ва, повезаних ражаном сламом или рафијом. Као 
и сви лукови садржи доста витамина C у стаблу и 
листовима који се не губи током зимског чувања. 
Поред угљених хидрата, садржи минералне ма-
терије и етерично уље без S-alil-cisteinsulfoksida, 
једињења које даје белом луку карактеристичан 
мирис и укус. 

Празилук је укусно вариво и салата која се 
може користити током целе године. Попут свих 
лукова, празилук поседује фитонцидна и анти-
оксидантна својства. Народна медицина препо-
ручује кувани празилук са неколико капи уља и 
лимуновог сока за лечење особа са оболелом 
жучи и јетром. Побољшава стање атериосклеро-
тичара. Када се припрема са ротквом, онда их по-
себно треба уситнити, зачинити сољу, сирћетом 
и уљем, па тек касније помешати. Лековитост ове 
салате се појачава ако одстоји извесно време 
пре употребе, јер се на тај начин повећава њено 
фитонцидно дејство (Ђиновић, Свет поврћа, 
2007, р.33) 

У долини реке Лим, становништво прасу како 
зову празилук, најчешће пржи са јајима. Ово јело 
се назива „Чимбур“. Ненадмашан је и укус пите са 
кромпиром у којој има сецканог празилука. 

Празилук
Припремилe: 
инж. агрономије 
Светлана С. Стојковић и
инж.агрономије
Јасмина Станојевић

Празилук 
је пореклом 
из Средоземља, 
древна повртарска 
култура која 
је позната 
још од старог 
Египта, где је 
посебно цењена 
као поврће, 
али и лековита 
биљка

Биљке
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Лековито биље
Аутор: Драган Недељковић

Станиште – Поред путева на пес-
ковитим и каменитим местима. Широко 
распрострањен.

Дрога – Осушени вршни делови биљ-
ке сакупљени у почетној фази цветања.

Састојци – Пелен садржи горке ма-
терије (артабсин, абсинтин), етарска уља, 
танине, витамин Ц и др.

Деловање – Састојци етерског уља 
и сесквитерпенска једињења присутна у 
пелену су горког укуса због чега се пелен 
пре свега користи као амарум за појачање 
апетита и за јачање организма. Користи 
се и као средство за побољшање варења 
и код поремећеног стварања и лучења 
жучи. Раније се користио као средство 
против цревних паразита, повишене тем-
пературе и болних менструација.

Етарско уље и херба пелена се кори-
сте у индустрији алкохолних пића за из-
раду горких ликера и ракија.

Неки састојци етарског уља пелена 
(тујон и туји алкохол) су неуротоксични, 
изазивају епилептичне нападе и проузро-
кују психичке поремећаје. Зато се свако-
дневна и дуготрајна употреба избегава.

Употреба 
Чај: 1гр дроге се прелије са 150мл 

кључале воде, поклопи и после 10 минута 
процеди.

Тинктура: 1 део суве дроге се маце-
рира 14 дана са 5 делова 70%-тног алко-
хола или 20гр дроге на 1л белог вина. 

Користи се код оболеле јетре и жути-
це 3x1 кашика пре јела.

Пелен

Бреза

Artemisia absinthium, бели пелен, пелин, вермут

Betula pendula, бела бреза

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

Станиште – У планинским предели-
ма, региону букових и јелових шума, пар-
ковима и у двориштима.

Дрога – Осушени развијени листови 
и неразвијени лисни пупољци обичне 
или маљаве брезе. Пупољци се сакупљају 
у пролеће, а лист током лета. 

Састојци – Лист брезе се користи 
као диуретик, док се лисни пупољци због 
веће количине етарског уља, користе као 
уроантисептици код упала органа ури-
нарног тракта. Бреза се користи и код ре-
уме и неких кожних болести.

Деловање – Лист брезе се користи 
као диуретик, док се лисни пупољци због 
веће количине етарског уља користе као 
уроантисептици код упала органа ури-
нарног тракта. Бреза се користи и код ре-

уме и неких кожних болести.

Употреба 
Чај: 2-3гр дроге се прелије са 150мл 

кључале воде, поклопи и после 15 минута 
процеди.

Купка против реуматских боле-
сти: 5-6 шака осушене и уситњенe коре 
прелити кључалом водом, оставити да 
стоји пола сата, загрејати и потапати руке 
и ноге 2 пута дневно.

Брезов сок, добијен засецањем гра-
на у пролеће садржи доста минералних 
материја и користи се као окрепљујуће 
средство (пити 3 пута дневно по 100мл 
сока, 15 - 20 дана).

Сувом дестилацијом коре и дрвета до-
бија се брезов катран који се користи као 
антисептик у дерматологији. 

Ревија „Шуме” 37април 2011.



Ревија „Шуме” април 2011.38

Путовања

Током већег дела XX века Уругвај је био економ-
ски равноправан са европским државама. Услед на-
предног социјалног система и стабилне демократије, 
постао је познат као „Швајцарска Јужне Америке“.

Монтевидео је најјужнији главни град америч-
ког континента. Налази се у природној луци реке 
Ла Плата. Са 1.325.968 становника, што је половина 
укупне популације државе, ово је привредни, адми-
нистративни и културни центар земље. 

Историја престонице је веома богата и то се види 
готово на сваком кораку, посебно у старом делу гра-
да, мада се сами мештани баш не поносе чињеницом 
да је тамо и време стало и да им град изгледа исто 
као што је изгледао почетком прошлог века. Али баш 
та чињеница овоме граду даје посебан шарм.

Монтевидео је основан 24. децембра 1726. годи-
не. Основао га је Бруно Маурисио де Сабала (Bruno 
Mauricio de Zabala) гувернер Буенос Ајреса. Две го-
дине пре тога су Португалци овде основали тврђаву. 

Легенда каже да име места потиче од једног Магела-
новог морнара који је, видевши обалу код данашњег 
Монтевидеа, узвикнуо: Monte vide eu! (Видео сам 
брдо!). 

Живот становника Монтевидеа се одвија на оба-
ли. Читавом дужином града пружа се кеј, којим се 
људи шетају, возе бицикле и ролере, сунчају се и 
уживају. На кеју се налазе и многобројни ресторани, 
у којима се служи најбоље спремљено месо на све-
ту. Уз сваки оброк никако не смете да пропустите – 
уругвајско вино.

Најближу околину луке заузео је Стари град 
(Ciudad Vieja). Дању се ту одвија живот, али ноћу ве-
личанствене историјске грађевине остају усамљене. 
Ако се током викенда нађете у овом делу града, гото-
во је сигурно да нећете видети много људи. 

Стари град је полуоство које се буди и тоне у сан 
с погледом на море - предиван и историјски важан 
део града који никако не смете заобићи.

Припремила:
Сузана Васиљевић

монтевидео

град у коме је почела фудбалска бајка

Ревија „Шуме” април 2011.38
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Посета Монтевидеу не може проћи  без посете 
Тргу Независности (Plaza Independencia), на ком се 
налази маузолеј, споменик посвећен уругвајском 
националном хероју, генералу Хосеу Артигасу (Јоsé 
Artigas). Ово је трг који дели Стари град од новог 
центра Монтевидеа.

Године 1930. у овом граду одржано је 
прво Светско првенство у фудбалу на коме је 
репрезентација тадашње Југославије освојила 
треће место. Поред стадиона Сентенарио, 
изграђеног за потребе великог светског такмичења, 
налази се Музеј спорта. У том музеју на почасном 
месту, можете видети и фотографију националног 
тима земље која више не постоји – Југославије, 
као и фудбалску лопту којом је одиграно Светско 
првенство 1930. године.

Поред вина и фудбала ова земља је позната и по 
тангу, музици која идентификује људе с две стране 

залива Рио де ла Плата. Настао је крајем XIX века као 
инструментална музика, у кафанама и борделима у 
Буенос Ајресу и Монтевидеу. Одатле се преселио у 
академије и плесне школе, где су настали типични 
Ривер Плата оркестри. 

Оно што сазнате чим стигнете у Уругвај је 
податак да је најпознатија танго нумера, коју 
читав свет познаје као аргентински танго, заправо 
уругвајска песма. Композиција La Cumparsita, чији 
је аутор Херардо Матос Родригес (Gerardo Matos 
Rodrigez) Уругвајац рођен у Монтевидеу, предмет је 
вековне расправе између Аргентине и Уругваја.

Лопта којом је одиграно прво 
Светско првенство у фудбалу
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Из света

Даинтри кишне шуме

Даинтри кишне шуме у Аустралији су једне 
од најразноврснијих и најлепших примера мајке 
природе у свету. То је дом од око 1200 квадрат-
них километара за већину биљака и животиња 
на земљи.

  Ова област, која се налази на листи Светске 
културне баштине, садржи највећи број биљних 
и животињских врста на свету које су ретке или 
им прети изумирање. 

Даинтри прашума даје дубоку слику древног 
и светог окружења. Његова шума је живи музеј и 
садржи најобимнији остатак популација прими-
тивних скривеносеменица и највећу концентра-
цију биљних и животињских врста. Њен екосис-
тем је један од најсложенијих на свету.

Глобално, она садржи ризницу биодиверзи-
тета, ретких и ендемичних врста и континуирано 
кроз живу историју приказује еволуцију биљних 
и животињских врста током већег периода од 
било ког другог природног земаљског пејзажа 
на земљи. У оквиру овог уточишта многе врсте су 
имале могућности да удобно живе без разлога за 
промену, тако да њихови потомци и данас имају 
многе примитивне карактеристике својих преда-
ка. Неке датирају од пре 120 милиона година.

Од укупно деветнаест примитивних поро-
дица цветних биљака на Земљи, дванаест је 
заступљено у Даинтри региону. Ове древне по-
родице биљака садрже бројне тајне у вези са 
пореклом цветних биљака - биљке за храну и 
лекове од којих људска раса зависи. 

Једна врста воћа (Idiospermum australiense), 
познатије као Идиот воће, једно је од најређих 
и најпримитивнијих цветних биљака које живи у 
овом подручју већ 120 милиона година. Његово 
откриће 1970. године једно је од најзначајнијих 
ботанички открића и у великој мери је научни-
цима повећало свест о томе колико су ове шуме 
стварно старе.

Припремила: 
Тијана Груловић
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Обилазак Даинтри кишне шуме пружају туристи-
ма на отвореном дивно искуство:
•	 нетакнуте тропске прашуме 
•	 златне плаже са мирним водама 
•	 планинске стазе 
•	 хиљаде врста птица и других дивљих животиња 
•	 забачену и далеку дивљину
•	 еколошке информације о најразличитијим еко-

системима у свету. 
Плаже Даинтрија су међу најспектакуларнијима 

на свету. Тропска топлина у комбинацији са засле-
пљујућим сунцем и кристално чистом мирном 
водом чини да се запитамo да ли би тако могао да 
изгледа рај. Једна од најлепших карактеристика Да-
интри плажа је што километрима можете да шетате 
по златном песку и не видите ниједног човека. 

Захваљујући приступу Риве, можете сами или са 
туристичком групом путовати кроз ове живе музеје 
са хиљадама врста флоре и фауне, торбарима, гми-
завацима, птицама и лептирима који су преживели 
природне катастрофе и климатске промене током 
135 милиона година. Бићете задивљени лепотом, 
животом и спокојством најстарије преживеле  троп-
ске шуме на Земљи и истински уживати у еко одмору.

Очување ове области је од суштинског значаја, 
јер оно што се дешава у Даинтри прашуми утиче на 
оно што се дешава на другој страни планете. Неса-
гледиве последице ефекта стаклене баште резултат 
су несавесне сече шума широм света. Преостале 
шуме треба заштитити не само да би зауставили 
погоршавање климатских промена, већ и да се 
одупремо утицају глобалног загревања. Здраве 
шуме апсорбују и складиште огромне количине 
угљеника и самим тим регулишу температуру и про-
изводе кише. Оне се, такође, боре против ерозије и 
штите подземне залихе воде. Због тога, веома је ва-
жно подићи свест људи о томе да одржавање шума 
стоји између проблема ублажавања климатских 
промена и прилагођавања топлијем свету.

Тропске кишне шуме су током XX века 
биле изложене великој сечи дрвета 
и пољопривредном чишћењу, па се подручје 
које је било покривено шумама широм света 
смањило. Биолози су проценили да је велики број 
врста доведен до истребљења (вероватно више од 
50.000 годишње) због уклањања станишта 
уништавањем шума. Е. О. Вилсон са Универзитета 
Харвард тврди да ће, ако се настави овим темпом, 
четвртина или већина свих врста на Земљи бити 
истребљена у року од 50 година 

Idiospermum australiense, познатије као Идиот воће
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Туристичка агенција
Туристичка агенција “Србијашуме” је за ову летњу сезону припремила бројна 

изненађења.  У својој широкој лепези понуде, поред луксузних хотела на 
Халкидикију, има и велики број апартманског смештаја на Халкидикију, Аспровалти, 

Неа Врасни, Ставросу, Паралији, Олимпик бичу и Лефкади. Свакако, поред већ 
примамљивих цена, припремљени су и попусти за “first minutе” уплату аранжмана 
који досежу смањење цене и до 20%.  Сви хотели, апартмани и студији пажљиво су 

бирани како би се задовољили сви захтеви клијената.

Турска - Алања, авионом, већ од 270€
Грчка острва попусти до 15%, авионом, већ од 285€

Шпанија - Мајорка, Коста Брава, авионом, већ од 495€
Халкидики хотели попусти дo 20%, већ од 180€

ПЛАЋАЊЕ НА РАТЕ ДО 31.12.2011.

Копаоник апартмани 
"Србијашуме" 1.200,00 динара! 

Најам студија за две особе
 СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА

Боравите 7, платите 6 дана! 
Боравите 10, платите 9 дана!

Боравите 14, платите 12 дана!
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ХАлКИдИКИ, ХАНИОтИ вила елени
Цене су по студију или апартману за наведени период у € 

термин /тип смештаја
услуга

Maj 
26

јун
05

јун
15

јун
25

Jул
05

Jул
15

Jул
25

Aвг 
04

Aвг
14

Aвг
24

Сеп
03

Сеп
13

Сеп
23

број ноћења 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

вила елени

Стд 1/2

НA

140 195 340 420 510 560 580 580 540 430 300 220 90

Стд 1/2+1 160 220 370 460 540 630 650 650 610 480 330 250 90

Aпп 1/4 220 330 510 670 770 860 880 880 820 680 500 380 110

Aпп 1/6 265 360 520 690 790 900 930 930 840 710 540 390 130

Aпп 1/7 290 380 540 730 870 950 970 970 950 740 610 460 140

локација: Ова комплетно реновирана вила смештена је у непосредној близини главног трга, а од плаже је удаљена 250 м. 
Студио: Сви студији и апартмани имају опремљену кухињу, купатило (туш wц), ТВ и терасу. У цену је укључено коришћење клима уређаја. 
Студио 1/2: Соба са 2 кревета. 
Студио 1/3: Соба са 3 стандардна кревета или француски и један стандардни кревет. 
Студио 1/4: Соба са француским креветом и 2 помоћна кревета. 
Апартман 1/6 и 1/7: Две спаваћа соба са два или три стандардна кревета и дневна соба са помоћним креветима.

ПАРАлИјА вила Родон    

Цене су по студију или апартману за наведени период у € 

теРмИНИ
 

 
Maj 
21

Maj
31

јун
10

јун
20

јун
30

Jул
10

Jул
20

Jул
30

Aвг
09

Aвг
19

Aвг
29

Сеп
08

 број ноћења/Tип aпп услуга 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

вила Родон

Стд 1/2

НA

120 130 220 350 410 420 440 440 430 390 260 170

Стд1/2+1 105 120 225 345 405 405 450 450 435 375 255 165

Стд 1/3 120 135 240 360 420 435 480 480 465 405 270 180

Стд 1/4 140 160 260 400 460 480 520 520 500 440 300 200

Доплата за коришћење клима уређаја 5€ дневно по апартману
локација: Ова једна од најлепших вила у новом делу Паралије од плаже је удаљена 180 м, а од центра 250 м. 

Студија: Сва студија имају купатило (туш wц), кухињу, САТ ТВ и терасу. Студија се налазе у приземљу, на првом и на другом спрату. 

Студио 1/2: Соба са француским или 2 одвојена кревета. 

Студио 1/2+1: Соба са француским и једним помоћним креветом. 

Студио 1/3: Соба са француским и стандардним креветом. 
Студио 1/4: Соба са француским и два стандардна кревета. 

Садржај: Вила у свом саставу има продавницу.

Издвајамо из понуде

јП „Србијашуме” Пословница општег туризма Лиценца ОТП 236/2010 од 11.02.2010. године,
полиса Дунав осигурања бр. 00019331 4 , Његошева 44, 11000 Београд, 

Тел: +38111244-09-08; +381112454-467  
e-mail:sales@srbijasume.rs
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