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Приоритети јП „србијашуме“ за 2012. годину су очување 
и побољшање општег стања шума, одрживо коришћење ловишта 

и рибарских подручја уз максималну бригу о запосленима који 
свакодневно брину о заштити и газдовању шумама

У просторијама Генералне дирекције крајем 
децембра одржан је Колегијум директора Јавног 
предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ на 
којем је изнет извештај о спровођењу пословне 
политике и годишњег програма за 2011, као и 
планови за 2012. годину.

Колегијуму су присуствовали директор Игор 
Брауновић, извршни директори Сектора за шумарство 
и заштиту животне средине др Предраг Алексић, 
Сектора за комерцијалне послове Тихомир Мурић, 
Сектора за коришћење шума Бранислав Илчић, 
Сектора за развој и међународну сарадњу Александар 
Васиљевић, Сектора за ловство, рибарство и остале 
ресурсе др Милутин Ђорђевић, Сектора за маркетинг 
мр Живорад Михајловић, Сектора за правне послове 
Ђурица Михаљчић, заменици извршних директора 
др Синиша Перић и Александар Илић, директори 
шумских газдинстава и других делова предузећа, 
саветници генералног директора, као и председник 
Јединствене синди-калне организације предузећа.

На колегијуму су изнети подаци о пословању 
сваког сектора предузећа у протеклој години, као и 
планови за наредну. 

У Сектору за шумарство и заштиту животне 
средине у 2011. побољшан je квалитет послова 
планирања газдовања шумама, а у плану је 
осавремењивање опреме која се користи за ову 
врсту послова. Извршни директор сектора др 
Предраг Алексић указао је на то да нас у 2012. години 

очекују крупне обавезе на плану рационализације 
расадничке производње, увођење савремене 
опреме у експериментално-производни расадник 
у оквиру Семенског центра у Пожеги и сакупљање  
расположивог семена. Планирано је даље увећање 
обима производње саднице лишћара, као и саднице 
са заштићеним кореновим системом.

У 2011. години предузеће је поступило по свим 
захтевима шумовласника упркос чињеници да 
средства буџета за обављање стручно-техничких 
послова у приватним шумама ни изблиза не покри-
вају трошкове. 

ЈП „Србијашуме“ су активно учествовале у 
гашењу пожара у приватним шумама, што је изазвало 
додатне трошкове. Годишњи план гајења шума 
испуњен је са 98%, а план дознаке са 100%. Сви су 
свесни чињенице да обим пошумљавања треба 
да буде већи, али да је то условљено и буџетским 
средствима за проширену репродукцију шума. У 
државним шумама у току 2011. године догодило се 
око 100 пожара, бесправно је посечено око 16000m3 
дрвета, од тога 2/3 на територији Шумског газдинства 
Куршумлија и то у копненој зони безбедности. 

У 2012. се очекује појачана активност губара, 
што је утицало на повећање планских величина за 
потребе сузбијања губара. 

Планира се већа активност на изградњи 
противпожарних пруга и водозахвата, што такође 
зависи од обима буџетских средстава, али ће 

Припремила:
Тања Дојчиновић

Фото:
Иван Окановић

Годишњи колегијум 

2012 - година правих изазова
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предузеће за ове потребе ангажовати што је 
могуће више сопствених средстава. 

С обзиром на то да су ЈП „Србијашуме” највећи 
управљач заштите природних добара, Сектор за 
шумарство и заштиту животне средине је и у 2011. 
години обављао послове заштите и развоја на 
94 заштићенa подручја површине 216.805ха, што 
чини 42% укупне површине у Србији. 

План производње дрвних сортимената за 2011. 
годину увећан је за 40000m3 у односу на претходну 
и испуњен са 99%, рекао је извршни директор 
Сектора за коришћење шума Бранислав Илчић 
и додао да постигнути резултати јасно указују 
да је учињен велики труд. Неопходно је и даље 
радити на унапређењу квалитативне структуре 
производа, као и на контроли и умањењу трошкова 
производње. План производње за 2012. годину је 
такође увећан у односу на 2011. и то за 30000м3. 
Припреме за производњу у наредној години су на 
време спроведене.

Податке о раду Сектора за развој и међународну 
сарадњу изнео је извршни директор Александар 
Васиљевић. Управни одбор донео је Пословну 
политику и Годишњи програм пословања, који је 
упућен влади и министарствима на сагласност. 
Предузеће је опредељено да сертификацију шума 
спроведе у целости. За 2012. годину планирана је 
производња 1.253.827m3 дрвета. План је условљен 
потребама и могућностима предузећа у домену 
гајења шума.

Програм активности у ловству саображен је 
ловним основама, а исти случај је и са рибарством, 

с тим што је план продаје риболовних дозвола 
увећан за 43%. 

Сектор за ловство, рибарство и остале ресурсе 
информисао је колегијум директора да ће Ловачка 
комора Србије од 1. фебраура 2012. године почети 
са пословима лиценцирања ловних радника, 
сходно Закону о дивљачи и ловству. Обавезују се 
директори делова предузећа-шумских газдинстава 
да овом Сектору доставе предлог организације 
Службе за ловство, рибарство и остале ресурсе 
са именима ловних радника, који ће радити у 
овој служби, а испуњавају законске услове за 
лиценцирање. 

Извршни директор Сектора за ловство, 
рибарство и остале реурсе др Милутин Ђорђевић  
информисао је чланове колегијума да од 15. 
априла 2012. године почиње примена новодонетог 
Закона о дивљачи и ловству, као и пратећих 
подзаконских аката. Такође је још једном упознао 
директоре газдинстава да је Управни одбор ЈП 
„Србијашуме“, на седници одржаној 10. новембра 
2011. године, донео Правилник о изменама и 
допунама Правилника о унутрашњој организацији 
за газдовање шумама “Србијашуме”, по коме су 
сва шумска газдинства, као делови предузећа, 
обавезна да на нивоу газдинства формирају 
Службу за ловство, а у газдинствима на чијој је 
територији ЈП „Србијашуме“ корисник рибарског 
подручја, морају да организују Службу за ловство 
и рибарство на нивоу газдинства.

У складу са донетим одлукама Управног 
одбора, директори делова предузећа - газдинстава 

Очекује нас веома тешка пословна година
„Већ почетком 2012. године озбиљно смо затегли каиш. Морамо да будемо доследни 

и чврсти у остварењу пословних опредељења и циљева. Упркос проблемима са 
којима смо били суочени у претходној години, успели смо да превазиђемо пословне 
тешкоће искључиво сопственим снагама“, истакао је директор ЈП „Србијашуме“ Игор 
Брауновић и нагласио да сви чланови колегијума директора треба да буду свесни да 
сви заједно морамо да се боримо за очување интереса предузећа.

Годишњи 
колегијум директора

 ЈП “Србијашуме”
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се обавезују да Сектору за ловство, рибарство и 
остале ресурсе доставе предлог систематизације 
наведене службе, како би се урадила јединствена 
систематизација за послове ловства и рибарства на 
нивоу система и испоштовале све законске обавезе. 
Колегијум директора је такође информисан да ће 
у наредном периоду бити започета процедура 
установљења нових граница ловишта, као и њихове 
доделе и да је у складу са тим неопходно извршити 
реалну процену на којим површинама је потребно 
установити ловишта за посебне намене, којима ће 
у будућности газдовати ЈП „Србијашуме“, а у складу 
са Законом о дивљачи и ловству. Постоји велико 
интересовање одређених ловачких удружења да у 
будућој расподели ловишта газдују ловиштима или 
одређеним деловима која су на шумском земљишту 
чији је корисник ЈП „Србијашуме“. Поред ловачких 
удружења велико интересовање за газдовање 
или закуп одређених делова ловишта показују и 
приватне фирме, у складу са донетим Законом о 
дивљачи и ловству и Законом о приватно јавном 
партнерству. 

У наредном периоду на нивоу система из области 
ловства неопходно је формирати професионалну 
стручну и ловочуварску службу, максимално 
спроводити све  планске документе, реализовати 
пројекте изградње објеката за промет меса 
дивљачи, пројекте изградње ограђених ловишта и 

репроцентара за производњу живе дивљачи, који 
се у највећем делу финансирају из фондова за развој 
дивљачи и у будућности представљају добар извор 
прихода. 

У Сектору за некретнине очекују да у наредној 
години приход од некретнина буде увећан за 15% до 
20% у односу на 2011. 

Извршни директор Сектора за комерцијалне 
послове Тихомир Мурић изнео је податак да 
је продаја дрвета за 2012. годину уговорена са 
купцима који су испунили обавезе према предузећу. 
Предузеће је пружило шансу и другим купцима да 
до 20. јануара стекну услов за уговарање. Пословном 
политиком утврђена је политика продаје у наредној 
години, што је унето и у Годишњи програм пословања. 
Мурић је уозорио на стриктно примењивање 
Закона о јавним набавкама и најавио јачу интерну и 
екстерну контролу његовог доследног спровођења 
у газдинствима.

Да се економска криза осетила и у пословању 
ЈП „Србијашуме“ потврдио је саветник генералног 
директора Милорад Слијепчевић. Он је нагласио да 
пословни резултати јесу позитивни, али да стање у 
дрвној индустрији утиче на ликвидност предузећа. 
Ликвидност се може побољшати смањењем 
трошкова у непроизводне инвестиције, као и 
инвестирањем само у оне послове који у кратком 
року могу да врате уложена средства. 

Дочек Српске нове године у Лепосавићу
Шумско газдинство „Ибар” Лепосавић

Заменик генералног директора ЈП „Србијашуме“ Игор 
Брауновић присуствовао је прослави Српске нове године 
у Шумском газдинству „Ибар“ Лепосавић. Честитајући Нову 
годину радницима овог газдинства, директор Брауновић је 
изјавио:  

 „Година пред нама доноси бројне изазове с којима ћемо 
се суочити и на које морамо наћи адекватне одговоре како 
бисмо очували целовитост шумског богатства Србије, којем 
и ово газдинство припада.” 

Директор газдинства Саша Вукашиновић захвалио се 
члановима Генералне дирекције који су присуствовали 
прослави и уручио директору Брауновићу на поклон слику 
„Косовка девојка“ аутора Ивана Гаљака.

ШГ „Ибар“ Лепосавић газдује горњоибарским шумским 
подручјем. Простире се на територији четири општине: 
Зубин поток, Лепосавић, Косовска Митровица и Звечан. 
Располаже са 53.000 хектара државних шума и шумског 
земљишта, али због безбедносне ситуације, стварну контро-
лу има на око 33.000 хектара шума и шумског земљишта и на 
око 27.000 хектара шума у приватном власништву. 

Заменик генералног директора Игор Брауновић, 
директор ШГ Ибар Лепосавић Саша Вукашиновић 

и директор ШУ Зубин поток Сретко Јакшић
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У редакцији Ревије “Шуме” разговарали смо са 
спец.инж.шум. Тихомиром Мурићем, извршним 
директором Сектора за комерцијалне послове у 
Генералној дирекцији ЈП “Србијашуме” о постигнутим 
резултатима у протеклој и плановима за ову годину.

Какви су резултати продаје дрвних 
сортимената у протеклој години?

У периоду од јануара до децембра 2011. године 
у ЈП “Србијашуме” је продато 1.175.830м3 дрвних 
сортимената, односно 433.791м3 техничког дрвета и 
742.039м3 просторног дрвета. 

У овом периоду план продаје на нивоу ЈП 
„Србијашуме“ извршен је са 95%, а план продаје 
извршила су и шумска газдинства Ниш са 109%, 
Београд са 107%, Лозница и Деспотовац са 106%, 
Крагујевац са 101% и Пријепоље са 100%. Следе их 
шумска газдинства која су остварила план продаје 
који је изнад или у нивоу остварења плана на нивоу 
предузећа, а то су Краљево и Ивањица са 98%, 
Бољевац и Пирот са 97% и Ужице са 95%, док су 
остала остварила нижу продају од продаје на нивоу 
предузећа.

Koje пословне активности су предвиђене у 
области продаје и спољне трговине?

У 2012. години Сектор за комерцијалне послове у 
Генералној дирекцији Jавног предузећа „Србијашуме“ 
или комерцијалне службе шумских газдинстава 
закључиваће више врста уговора о продаји дрвних 
сортимената, од којих издвајам: годишње уговоре 
о купопродаји дрвних сортимената, уговоре о 
дугорочној пословној сарадњи са стратешким 
купцима, уговоре о продаји дрвних сортимената 
„на пању“, уговоре са купцима који су у поступку 
лицитационе продаје понудили најповољније услове, 
уговоре о продаји огревног дрвета синдикалним 
организацијама и удружењима пензионера, уговоре 
о јавној набавци добара који се закључују са правним 
лицима која се по Закону о јавним набавкама сматрају 
наручиоцима (МУП, Војска Србије, просветне и 
здравствене  установе, општине и сл.) и која су 
у обавези да набавку огревног дрвета врше у 

одговарајућем поступку јавне набавке.
Сектор за комерцијалне послове ЈП „Србијашуме“ 

ће на основу стања на релевантном тржишту у 
Републици Србији и окружењу благовремено предла-
гати Управном одбору корекцију цена, рокове пла-
ћања и услове продаје.

Обавезна је стриктна примена свих јединствених 
ценовника. Уколико дође до озбиљних поремећаја 
продаје, роба ће бити усмерена на ино-тржиште.

У области набавке Сектор за комерцијалне 
послове треба да оствари циљеве утврђене Планом 
набавке за 2012. годину, који је усвојио Управни 
одбор ЈП „Србијашуме“, спроводећи при том доследно 
Закон о јавним набавкама и друге важеће прописе из 
ове области. Важно је истаћи да су директори свих 
шумских газдинстава у обавези да пошаљу запослене 
на обуку о спровођењу Закона о јавним набавкама, 
чиме  стичу сертификат овлашћеног службеника за 
јавне набавке. Ову обавезу већ је извршила већина 
шумских газдинстава.

Интервју: Тихомир Мурић

Припремила:
Тања Дојчиновић

Фото:
Миле Радоичић

Пословање сектора 
за комерцијалне послове

Тихомир Мурић је у октобру 2011. године на Шумарском факултету у Београду завршио Међународне специјалистичке академске 
студије на програму Трговина дрветом и производима од дрвета. Одбранио је специјалистички рад на тему „Развој модела 
електронске продаје шумских сортимената у Србији“ и стекао академско звање специјалисте инжењера шумарства из ове области. 
Предмет истраживања специјалистичког рада је систем јавне продаје дрвета у Србији, а основни циљ дефинисање модела и разрада 
процедура и поступака јавне продаје дрвета путем лицитација уз коришћење савремених електронских средстава. Нови модел има 
за циљ постизање максималне транспарентности и максималног финансијског ефекта за сортименте који су предмет продаје, као и 
усклађивање система продаје дрвета у Републици Србији са трендовима у овој области у окружењу и Европи.
Поред наведеног, посебан циљ предложеног модела представља дефинисање процедура и техника којима ће се подједнако заштитити 
интереси продаваца и купаца, што је од великог значаја за превазилажење постојећих проблема који у значајној мери оптерећују 
пословне односе између сектора шумарства и прераде дрвета у Србији. 
Више о развоју модела електронске продаје шумских сортимената у Србији у наредном броју Ревије. 



Ревија „Шуме” март 2012.8

Краљевина Шведска је земља са савременим 
приступом и организованом производњом у шу-
марству и дрвној индустрији. Она се сврстава у 
ред водећих земаља извозница производа од др-
вета. Шума као ресурс игра важну улогу у економ-
ском развоју Шведске. Иако је ово земља са дугом 
пољопривредном традицијом, дрво је основ за 
развој многих грана индустрије. 

Укупна површина копна у Шведској износи 41 
милион хектара, док шумско земљиште заузима 
23,5 милиона хектара, односно 57% површине. Од 
тога четинарске шуме учествују са 61%, лишћарске 
са 5%, а 34% су мешовите шуме.

У Шведској се разликују четири шумске зоне: 
зона брезе у планинским регионима северозапад-
ног дела земље, зона четинара на северу (смрча и 
бели бор), зона четинара на југу и зона лишћара 
на југозападу (буква, лужњак, китњак, јасен и јавор).

Учешће шумског фонда по површини износи: 
шуме смрче 46%, шуме белог бора 37%, брезе 10% 
и шуме осталих лишћара 5%. 

Приоритетне мере и предуслови за реализа-
цију унапређења стања шумског фонда и повећања 
степена шумовитости у Србији су конверзија из-
даначких шума, реконструкција деградираних 
високих шума и санација опожарених површина 
и оштећених састојина, а један од предуслова за 
њихову реализацију је производња квалитетног 
шумског семена и садног материјала. Због тога Ми-
нистарство пољопривреде, трговине, шумарства 
и водопривреде, Управа за шуме субвенционише 
радове на пошумљавању, мелиорацији, произ-
водњи семена, расадничку производњу, као и мо-
дернизацију и опремање расадника. 

У складу са тим, у област расадничке производ-
ње и семенарства у ЈП „Србијашуме“ последњих 
година улаже се веома много. У расаднику 
у Шумском газдинству „Пирот“ 2008. године 
набављена је и инсталирана најсавременија линија 
за производњу садница четинара са обложеним 
кореновим системом. У Шумском газдинству 
„Ужице“ 2007. године подигнут је Семенски 

Посета Шведској

модернизација расадничке
 производње у јП „србијашуме“

Представници ЈП „Србијашуме“ и Шумарског факултета у Београду посетили 
шведску фирму Björkemar Construction and Consulting BCC AB и потписали 

Уговор о набавци најсавременије опреме у области расадничке производње

Припремила: 
дипл.инж.шум. 
Јелена Јездимировић

Ревија „Шуме”8

Семенска стабла брезе

март 2012.
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центар у Пожеги - најсавременији центар за шумско 
семе у региону. Капацитети Центра омогућавају 
пријем и дораду целокупне количине шишарица и 
семена које се у Републици Србији сакупи у години 
пуног урода, али и пружање услуга дораде семена 
другим земљама. Ово је и циљ ЈП „Србијашуме“ – да 
Семенски центар у Пожеги постане водећи центар 
за шумско семе у читавом региону.

На даљем развоју и модернизацији у области 
расадничке производње се стално ради, а доказ 
је набавка линије за производњу контејнерских 
садница лишћара за расадник у Пожеги. Björkemar 
Construction and Consulting BCC AB из Шведске је 
водећа фирма у свету која се бави опремањем ра-
садника и центара за шумско семе. С обзиром на то 
да је њихова технологија водећа у свету у овој обла-
сти, ЈП „Србијашуме“ у циљу модернизације и развоја 
расадничке производње и семенарства у Србији, 
сарађује са BCC већ неколико година. Представници 
ЈП „Србијашуме“ посетили су Шведску због потписи-
вања уговора о набавци аутоматизоване линије за 
контејнерску производњу лишћара и наставка са-
радње,  као и због упознавања са искуствима и прак-
сом у шведским расадницимa.

Данас скоро нема развијеније земље која не при-
мењује контејнерски систем производње шумских 
садница. У биљној производњи под контејнерском 
производњом подразумева се производња садница 
са заштићеним кореном.  

Успешно пошумљавање није могуће постићи без 
садног материјала који мора да задовољи биолош-
ке, економске и технолошке захтеве, те су због тога 
почели да се изучавају алтернативни методи произ-
водње садног материјала, а као најбоља показала се 
производња садница са заштићеним кореном – кон-
тејнерске саднице. 

Предности коришћења контејнерских садница 
су следеће:
- период садње произведених садница је дужи;
- потреба за радном снагом је мања, а расподела 
послова у току године у расаднику је много равно-
мернија;
- контрола услова гајења је олакшана чиме је могуће 
постићи: већи број садница од килограма семена, 
краћи период времена за производњу, мањи прос-
тор потребан у расаднику, велики број ћелија по м2;
- већи проценат пријема и успешан развој;

- мере неге и заштите су заступљене у мањој мери.
Треба напоменути да коришћење контејнерског 

садног материјала представља дуго примењивану 
праксу у тропским и семи-аридним регионима, где 
се то показало као неопходно да би се обезбедило 
преживљавање и пораст биљака после садње. Та-
кође, коришћење контејнерских садница у Сканди-
навији је постала опште прихваћена пракса и главни 
метод производње садног материјала. У Шведској се 
производња садница са заштићеним кореновим сис-
темом са 150 милиона садница 1974. године, повећа-
ла на 250 милиона 1980. године. Данас се укупно у 
Шведској годишње произведе 370 милиона садница. 
Од тога се у државним расадницима производи око 
125 милиона, а остатак у четири приватна расадника.  

У расадницима Svenska Skogsplantor у којима се 
користи BCC технологија и које су током ове посете 
обишли представници ЈП „Србијашуме“ и Шумарског 
факултета у Београду, производња садног материја-
ла је потпуно аутоматизована. У пластеницима, чији 
је капацитет 1 милион садница по пластенику, про-
изводе се две до три генерације биљака у току једне 
године. 

Захваљујући аутоматизованој линији за произ-
водњу четинарских садница са заштићеним коре-
новим системом, дневно се у расаднику Svenska 
Skogsplantor постиже велика продуктивност, а садни 
материјал је високог квалитета. 

Од сетве у контејнере до паковања садница и чу-
вања у хладњачама, губитак је свега 15%.

Набавка опреме за расадничку производњу, овог 
типа и оваквог значаја, одвија се у фазама. Због ве-
личине инвестиције и неопходног времена за савла-
давање нових технологија, ове године је набављен  
део аутоматизоване линије за производњу лишћар-
ских садница са заштићеним кореновим системом, 
која ће бити смештена у расаднику “Пожега” у Поже-
ги, Шумско газдинство “Ужице”.

Резултати су показали да се 
пријем биљака са балираним 

кореном, у свету и код нас, 
креће од 85 до 90%.

Ревија „Шуме” 9

Потписивање уговора -  
заменик генералног 

директора ЈП "Србијашуме” 
Игор Брауновић 

и Андреас Бернер, 
BCC AB

март 2012.
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Следећи корак је да се запослени у ЈП „Србија-
шуме“, ангажовани на пословима расадничке произ-
водње, обуче за рад и упознају са новом технологијом. 
У том циљу уговорене су стручне посете и едукације 
наших инжењера у иностранству тј. у земљама где 
се користи BCC технологија. Упознавање са новом 
технологијом и савладавање новог начина рада је-
дан је од предуслова да се модерна производња 
контејнерских садница успешно одвија и у Србији. 
Ово је прилика да се на прави начин искористе но-

вонастале могућности и да се развој расадничке 
производње у ЈП “Србијашуме” унапреди, а стална 
едукација запослених, праћење светских трендова 
и достигнућа, као и размена искустава, саставни су 
и неизоставни део сваког напретка.

Осим посете и обиласка представништва фирме 
BCC AB и државних расадника у којима се користи 
опрема ове фирме, домаћини су организовали и по-
сету Skogsforsk институту – шведском Институту за  
истраживања у шумарству. 

Саднице се пакују 
у картонске кутије, 
складиште и чувају 

у хладњачама на -3 до -4  °C, 
до испоруке купцу.

Посета делегације ЈП „Србијашуме” и Шумарског факултета 
у Београду шведској фирми и партнеру BCC, Landskrona

Презентација директора Истраживачког центра Боа Карлсона 
о шведском шумарству и активностима Института Skogsforsk

Ревија „Шуме”10 март 2012.
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Дубећа дрвна залиха у шведским шумама изно-
си 3 милијарде м3. Годишњи укупни прираст је 120 
милиона м3, а на годишњем нивоу сече се око 90 
милиона м3 дрвета. Климатски услови објашњавају 
релативно низак интензитет прираста дрвета.  

Међутим, коришћење бољег и квалитетног семе-
на је најбољи и најјефтинији начин да се принос по-
већа. У Шведској се за производњу шумских садница 
користи семе из семенских плантажа 71%, док се оста-
ло семе (семе познатог порекла) користи свега у 29%.

У оквиру државних шума, семенске плантаже се 
простиру на површини од 1105 ха и тренутно се ко-
ристи семе из треће генерације семенских плантажа.  

У Шведској је врло изражена функција и висок 
пораст шумског богатства. Биодиверзитет и очу-
вање природе уз максималну продукцију дрвета и 
њено умерено коришћење јесу доминантни циљеви 
којих се Швеђани придржавају. Овде је спроведена 
и глобална стратегија озелењавања планете. За бу-

дућност се планира још интензивније управљање 
шумама тј. подизање плантажа близу фабрика за 
производњу целулозе, повећано коришћење дрвета 
за огрев и друго.

Неопходно је да наша земља искористи постојећа 
искуства Шведске и почне са њиховом применом. 
Управо кроз овакве посете, кроз размену идеја 
и искустава може се много научити. Захваљујући 
праћењу светских трендова, новим технологијама 
које ће од сада бити доступне и код нас, напредак 
у области расадничке производње, а самим тим и у 
шумарству, у Србији је остварљив циљ.

С обзиром на улагања и напоре које Јавно пре-
дузеће за газдовање шумама „Србијашуме“ уз помоћ 
Министарства пољопривреде, трговине, шумарства 
и водопривреде улаже у развој једне од фундамен-
талних грана шумарства, Србија има реалних потен-
цијала и могућности да у региону постане водећа у 
области семенарства и расадничке производње.

Трака за транспорт 
контејнера са садницама
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у укупној производњи шумског садног материјала у 
шведској 80% чине контејнерске саднице,  а саднице са 

голим кореновим системом учествују са свега 20%. 

март 2012.
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Припремиo:
дипл.инж.шум. 
Зоран Тинтор

Фото:
Миле Радоичић

Сертификација шума

Основана 1993. године, као одговор на забри-
нутост због глобалног уништавања шума, FSC 
(Forest Stewardship Council - Савет за надзор у 
шумарству) је независна, невладина, непрофитна 
организација основана са циљем промоције одго-
ворног управљања шумама у свету и данас је при-
сутна у више од 50 земаља широм света (извор: 
http://www.fsc.org).

Одговорност FSC огледа се кроз три основна 
принципа одрживог развоја: однос према шуми и 
производима из шуме мора да буде еколошки од-
говоран, друштвено користан и економски одржив.

Газдовање шумом подразумева одговорно уп-
рављање са економског, социјалног, еколошког и 
свих других аспеката који доприносе побољшању 
стања квалитета и квантитета шума, а тиме и сиро-
вине за дрвну индустрију и друге делатности које 
користе производе из шуме.

FSC сертификација шума (FM/CoC) и FSC сер-
тификација прераде дрвета (CoC) има за циљ ус-
постављање “ланца надзора” (Chain of Custody 
– CoC) ради јасног раздвајања сертификоване и 
несертификоване шуме (дрвета) у свим фазама (по-
вршине под шумом – прерада – транспорт – про-
изводња – продаја).

FSC CoC сертификат не односи се на квалитет 
дрвета и производа од дрвета, већ гарантује по-
рекло и одговоран однос према шуми – дрвету.

Са стањем на дан 31.12.2011. године у Србији је 
регистровано 57 FSC сертификата. Од тог броја, 3 
сертификата су FSC FM/CoC – сертификати за газ-
довање шумом, а преостали број од 54 се односи 
на FSC CoC сертификате – сертификате ланца над-
зора. У случају када носилац сертификата сертифи-
кује више од једне локацијe, FSC база сертификата 
(http://info.fsc.org) показује све локације тако да је 
број носилаца FSC CoC сертификата у Србији 43.

FSC FM/CoC сертификација као механизам за 
успешно потврђивање одговорности према шуми, 
даљу потврду одговорности добија сертифико-
вањем следећих карика у ланцу одговорности – 
сертификацијом корисника дрвета, односно посе-
довањем FSC CoC сертификата.

У Србији, према примарној активности, носио-
це FSC CoC сертификата можемо да поделимо на:

1. примарне произвођаче (везане за дрво и 
производе од дрвета),

2. финалне произвођаче (везане за дрво и про-
изводе од дрвета) и

3. трговце (дрветом и производима од дрвета).

FSCTM Chain of custody –
следећа карика у сертификацији шума
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Имајући у виду да је у условима економске 
кризе чак 33% од укупног броја сертификата у 
Србији (14 сертификата) добијено 2011. године, 
сертификовање предузећа може се сматрати као 
снажан ослонац и подршка пословању носиоца 
сертификата.

Додатну потврду оваквом размишљању 
доприноси и чињеница да је од 14 добијених 
сертификата у 2011. години, чак 50% сертификата 
добијено за предузећа чије је пословање везано 
за примарну производњу. Из тога је видљиво да 
предузећа која поседују FSC сертификат очекују 

даљи напредак у пословању (и извозу) с обзиром 
на то да тржиште Србије још увек није у потпу-
ности препознало значај куповине FSC сертифи-
кованих производа.

У региону, од 7 посматраних држава (у Маке-
донији и Црној Гори не постоји сертификовано 
предузеће), Србија је са 43 сертификата (8% од 
508) у релативно неповољном положају у односу 
на остале земље у региону.

Позитивно је да је цео регион у 2011. години 
добио 38% од укупног броја сертификата. Србија 
се са 33% налази близу просека.

У целом региону постоји 508 FSC CoC серти-
фиката. Приближан број сертификата поседује и 
Швајцарска (493). У поређењу са Великом Брита-
нијом (око 2.200) или Немачком (око 1.700), Хо-
ландијом и Италијом (око 1.200), број сертифика-
та у региону је незадовољавајући.

Раст сертификације у 2011. години у односу 
на укупан број сертификата у држави, у Швајцар-
ској је 19%, односно 20% у Великој Британији. 
Мањи раст од просека у региону (38%) може да 
се објасни чињеницом да је већи број предузећа 
спровео сертификацију пре 10 и више година. 

Ипак, и у условима економске кризе, FSC серти-
фикат не само да се одржава него и уводи у зна-
чајном обиму.

Јавно предузеће за газдовање шумама “Ср-
бијашуме”, као предузеће које поседује FSC FM/
CoC сертификат за газдовање шумом и које је 
прва сертификована карика у ланцу за већи-
ну сертификованих предузећа у Србији и даље 
наставља у правцу унапређивања рада у складу 
са принципима одговорног управљања шумом 
које представљa Forest Stewardship Council.

Хронолошки преглед добијених FSC CoC сертификата у Србији
(стање на дан 31.12.2011. године)

Примарна активност 2009. 2010. 2011. укупно %

Примарна производња 6 15 7 28 65

Финална производња 2 1 4 7 16

Трговина 2 3 3 8 19

укупно 10 19 14 43 100

% 23 44 33 100  
Извор: www.fsc.org

Хронолошки преглед добијених FSC CoC сертификата у региону
(стање на дан 31.12.2011. године)

до 2010. 2011. Ук. 2011/ук.

Ранг 
према 
серт. у 
2011.

Ранг 
према 

ук. броју 
серт.

Ранг 
према %

Хрватска 108 44 152 29% 1 1 7

Словенија 65 30 95 32% 4 2 6

Румунија 35 22 57 39% 5 5 4

Мађарска 37 31 68 46% 3 4 3

БиХ 34 40 74 54% 2 3 2

Србија 29 14 43 33% 6 6 5

Бугарска 8 11 19 58% 7 7 1

Укупно 316 192 508 38%      
Извор: www.fsc.org

Период

Држава
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Уговором о коришћењу средстава Републике 
за израду планских докумената за шуме у приватној 
својини, који је склопљен између Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде  - 
Управе за шуме и Јавног предузећа за газдовање 
шумама „Србијашуме“ – Београд, предвиђена је 
израда Програма газдовања приватним шумама 
за општине Ћуприја, Параћин, Јагодина, Рековац, 
Свилајнац и Варварин. У име “Србијашума” за 
овај посао је био задужен Биро за планирање и 
пројектовање у шумарству. 

Уговор је потписан средином 2010. године, 
а рок за завршетак израде програма је био 
крај 2011. године. С обзиром на велики обим 
теренских радова, прикупљању података се 
приступило одмах после припремних радњи 
укључујући припрему карата, избор методологије, 
организационо–техничке припреме и сл. Теренски 
радови су трајали од септембра до децембра 2010. 
и од марта до маја 2011. године. Уследили су унос 
и обрада прикупљених података, а након тога и 
израда Програма за поједине општине. 

На седници Управног одбора Јавног предузећа 
“Србијашуме” у септембру 2011. године усвојени су 
програми и прослеђени надлежном министарству 

на усвајање, након чега су достављени јавности на 
увид. У новембру је одржана јавна презентација 
и расправа у општинама Свилајнац, Ћуприја, 
Параћин, Варварин, Рековац и Јагодина. На свим 
расправама су били присутни представници 
надлежног министарства, ЈП „Србијашуме“, 
предметних општина и заинтересовани пред-
ставници месних канцеларија (заједница), уз 
обавезно присуство локалних медија. Тиме је цело 
Јужнокучајско подручје покривено Програмима 
газдовања приватним шумама (за општину 
Деспотовац програм је израђен 2007/2008). У 
најскорије време очекује се добијање сагласности 
на свих шест програма.   

Треба похвалити напор Министарства и Јавног 
предузећа на интензивирању израде програма 
газдовања приватним шумама уз посебну 
захвалност Бироу за планирање и пројектовање, 
које је својим кадровским, организационим и 
техничким капацитетима у потпуности стручно 
и компетентно одговорило оваквом изазову. 
Несебична помоћ, у логистичком смислу, на терену 
је пружена од стране запослених у Шумском 
газдинству „Јужни Кучај“ – Деспотовац.  

Јужнокучајско подручје

Програми газдовања 
приватним шумама

Припремиo:
дипл.инж.шум. 
мр Братислав Кисин

извршена јавна презентација и расправа поводом израде Програма 
газдовања приватним шумама за општине јужнокучајског шумског подручја

Са Јавне расправе 
поводом израде 

Програма газдовања 
приватним шумама 

за општине
 Јужнокучајског

шумског подручја
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Распрострањеност приватних шума  у општинама Јужнокучајског шумског  подручја

Рековац

Ћуприја

Параћин

Јагодина

Варварин

Свилајнац
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Семинар

ПлАН – РеАлиЗАЦијА - кОНтРОлА
Планирање газдовања шумама

Припремиo:  
проф.др Милан Медаревић, 
декан Шумарског 
факултета у Београду 

Проф.др Милан Медаревић, 
декан Шумарског 
факултета у Београду 

традиционални семинар из Планирања и газдовања шумама 
под називом ПлАН–РеАлиЗАЦијА-кОНтРОлА одржан је на Гочу 

уз учешће гостију из Црне Горе и Републике српске, у организацији 
јП „србијашуме“, јП „војводинашуме“, Националних паркова, 

управе за шуме Републике србије, шумарског факултета 
и удружења шумарских инжењера и техничара

Ревија „Шуме”16

Већ осам година за редом на Гочу се одржава 
јесењи семинар из Планирања газдовања шумама. У 
последњих неколико година централна тема, поред 
осталог, била је посвећена потреби унапређивања 
система планирања. Неке од тема које смо 
обрађивали односиле су се на: 

- нови систем планирања газдовања са посебним 
освртом на потребу израде садржаја и хармонизације 
стратешких и оперативних планова 

- актуелни проблеми при изради посебних основа 
газдовања шумама 

- стање и перспективе примене ГИС технологије у 
планирању газдовања шумама

- приступ изради стратешких планова
- интегрисани систем планирања
- дефинисање садржаја новог стратешког планског 

документа за шумско подручје - План развоја шума 
шумског подручја и др.

Првог дана семинара, који је био посвећен 
плану, у уводном предавању - презентацији проф.
др Милана Медаревића, представљен је концепт 
Адаптивног управљања шумским екосистемима. 

У оквиру тога, скуп је упознат са неким основним 
одредницама актуелног Закона о шумама када је 
у питању систем планирања газдовања. Потом су 
саопштена искуства из праксе израде планова 
газдовања у оквиру ЈП „Војводинашуме“ (дипл.инж. 
Драган Лукач), Шума Црне Горе (дипл.инж. Витомир 
Тепавчевић) и Шума Републике Српске (мр Брано 
Злокапа). Значај информационих технологија у 
систему планирања газдовања шумама, притом 
посебно потребу интегрисаности, истакао је у 
својој презентацији дипл.инж.шум. Александар 
Васиљевић. Допринос дискусији је свакако осврт на 
сертификациони процес, његове карактеристике и 
везу са планским документима приказан на примеру 
и искуству ЈП „Србијашуме“ (дипл.инж. Зоран Тинтор 
и дипл.инж. Живко Ињац). Осврт на однос планова 
на различитим нивоима у досадашњем периоду 
приказан је у излагању мр Звонимира Баковића, 
док је у излагању дипл.инж. Саше Стаматовића 
представљен предлог садржаја правилника о 
садржини Плана развоја и његовој вези са Законом 
о шумама.

Други дан, посвећен реализацији, у програмском 
смислу садржао је излагања дипл.инж. Владе 
Стоичкова, дипл.инж. Александра Воркапића, 
дипл.инж. Бориса Безеншека, дипл.инж. Бобана 
Миловановића, дипл.инж. Радета Петровића о 
процедури израде извиђачких пројеката, припреме 
тендера за јавне набавке, приказа технолошких 
поступака при реализацији и истицања неких 
реалних недостатака, чије решавање може 
допринети бољитку процеса реализације као 
таквог. Оно што је јасно закључено је озбиљност 
процедуре у припремном и радном периоду 
у јавним предузећима која газдују шумама. О 
проблемима при изради и реализацији планова 
обнављања на примеру букових шума, а на темељу 

март 2012.



Ревија „Шуме”март 2012. 17Ревија „Шуме” 17март 2012.

резултата актуелног пројекта „Обнављање букових 
шума“ говорио је дипл.инж. Радивоје Каурин. Након 
тога уследила је анализа измена и допуна Посебне 
основе газдовања шумама уз претходне опсервације 
проф.др Милана Медаревића и дипл.инж. Новице 
Милојковића.

Контрола израде и реализације планова била 
је тема којом су се бавили учесници трећег дана 
семинара. Значајан  допринос у том смислу је 
излагање проф.др Станише Банковића, дипл.инж. 
Александра Ђурића и проф.др Милана Медаревића. 

Закључци семинара 
•	 У Србији се може говорити о постојању система планирања газдовања шумама (у доброј мери и у Црној Гори и 

Републици Српској).
•	 Систем је подржан законом и јасно су опредељене планске равни, плански нивои и врсте планова.
•	 У току је израда Правилника за израду стратешких планова. Неопходно је хитно се изјаснити о понуђеном пред-

логу Управе за шуме.
•	 Проверу Правилника, тестирање, извршити израдом Модел плана за одређено шумско подручје.
•	 Обавеза достављања коментара на предлог Правилника о изради  Основе газдовања шумама.
•	 Уочен је висок ниво квалитета организације процеса реализације планова. Недостаци су: необученост кадрова 

– извршиоца, средња школска спрема пословођа на коришћењу шума...
•	 Иницијатива за израду локалних сортиментних таблица.
•	 Истакнуте су повољности реализације у сопственој режији.
•	 Апострофирана је потреба темељније обуке кадрова у вези са реализацијом планова и поред примера добре 

праксе са Техничком школом из Краљева.
•	 Учесници семинара су упознати са сертификационим процесом и бенефитом у односу на субјекте који су њиме 

обухваћени.
•	 У односу на законску обавезу предаје посебних основа шест (6) месеци пре истека учесници семинара су потвр-

дили захтев са семинара 2010. да рок буде крај последње актуелне године у односу на план. 
•	 Констатована је корист размене искустава не само у овој области.
•	 У том смислу упућена је посебна захвалност колегама из Црне Горе (Витомир Тепавчевић) и Републике Српске 

(Брано Злокапа) који су пренели своја искуства у вези са темом семинара.
•	 Неопходно је интензивирање радова у сва три сегмента у односу на видан напредак у њима током времена.
•	 Посебан значај је разрада интегрисаног ИС за несметано одвијање овог процеса.
•	 Посебан значај има даље перманентно учење и образовање на свим нивоима у односу на актере процеса који 

се зове „ План-реализација–контрола“.
Сам семинар, због неспорног значаја за праксу планирања газдовања шумама, биће одржан у истом периоду и 
2012. године. 

Учесници семинара
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Јавно предузеће за газдовање шумама 
“Србијашуме”, Шумско газдинство “Борања” Лозница, 
Шумарска кућа “Торничка Бобија” представља 
потенцијалну локацију овог пројекта. У том смислу, 
веома је важна сарадња ЈП „Србијашуме“ са 
Министарством пољопривреде, трговине, шумарства 
и водопривреде, Министарством за животну средину 
и просторно планирање или регионалним центрима 
општина: Мали Зворник, Љубовија, Ваљево, Бајина 
Башта и другим институцијама.

Циљ Образовног центра је да привуче што већу 
заинтересованост грађана за коришћење и ширење 
знања и искуства у економском искоришћавању 
у овом малом региону. На тај начин постигли би 
одређени ниво знања из области заштите животне 
средине и очувања екосистема.

Како би се постигли што бољи резултати 
неопходно је спровести: 
- заинтересованост за економски успех локалног 
становништва у покушају да се спречи његово 
осипање-миграције
- едукација из области оптималног коришћења 
шумских ресурса процесом компостирања при 
чему се подразумева али не ограничава само на 

компостирање, детерминацију јестивих гљива, 
лековитог биља, семена-хладно-цеђено, коришћење 
сунчеве енергије, ветра, воде, производња компоста, 
високо-жбунасте боровнице, производња маховине 
за хортикултуру, ћумура или „пиролиза“, 
- утицај климатских промена.

Корист од компостирања је вишеструка: уклања 
- чисти отпад, даје потребне састојке обрадивом 
пољопривредном или девастираном земљишту, 
шумским расадницима, пошумљавању итд. Задатак 
пројекта је научити што већи број становника о 
процесу компостирања: да се смањи количина 
органског отпада без обзира на место настанка и 
да се добије производ који има све више значаја 
у органској пољопривреди. Компостирање је 
одавно постала уходана привредна активност. Са 
незнатним улагањем може се брзо добити производ 
који има широку примену у свим областима биљне 
производње.

Јавно предузеће за газдовање шумама 
“Србијашуме” је предузеће које одговорно, одрживо 
газдује ресурсом повереним на управљање. Доказ 
овој тврдњи је чињеница да део Предузећа ШГ 
“Борања” Лозница успешно поседује и одржава 
међународно признати престижан ФСЦ сертификат 
одрживог управљања шумама са још пет делова 
предузећа. Добијање и одржавање сертификата 
подразумева међу осталим захтевима стандарда и 
обуку, иновирање знања као и сарадњу са локалном 
заједницом. Овај образовни центар може да одговори 
овим захтевима.

Образовни центар

Припремио: 
дипл.инж.шум. 
Владимир Марјановић

Едукативни центар 
Бобија

„Едукативни центар Бобија“ је практично-образовни центар у којем је могуће 
стицање знања и праксе на степену личног образовања за оптимално коришћење 

постојећих шумских ресурса (компостирање, енергија воде, ветра, сунца и др) 
изузимајући експлоатацију шума.

Бобија је планина у 
западној србији 
са највишим врхом 
торничка Бобија,
који је висок 1272м. 
Обилује јаким и 
хладним изворима 
пијаће воде на 
великим надморским 
висинама. красе је 
четинарске и букове 
шуме, пашњаци и 
пропланци. станиште 
је Белоглавог супа, 
највеће птице у 
европи.

Инжењери шумарства у шумари 
ШГ Борања Лозница на компостишту Бобија

Израђени компостери на Бобији
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Припремиo:
дипл.инж.шум. 

мр Братислав Кисин

После уводног представљања домаћина из 
Охрида и презентације локалних пројеката, уследила 
су предавања о могућностима међудржавне/
регионалне сарадње у сектору шумарства и 
водопривреде. Евентуални простор за сарадњу 
би морао бити сливно подручје Дрима, затим 
Национални парк Дурмитор и Национални парк 
Сутјеска, слив реке Дрине, Спачвански базен, Горње 
Подунавље и Копачки рит и сл.

Уследила је размена искустава у газдовању 
водним и шумским ресурсима између појединих 
земаља и на крају виђење регионалне сарадње из 
ових области од стране мешовитих међусекторских 
и међудржавних група које су састављене на самој 
радионици.

Учесници радионице су били у прилици да 
током боравка у Охриду посете велико археолошко 
налазиште на брду Плаошник, на коме је 
реконструсана црква/манастир св. Пантелејмона, а 
у плану је и обнова првог Словенског Универзитета, 
св. Климент и св. Наум из IX века (једног од 
најстаријих у Европи). Затим су посетили цркву/
манастир св. Јована Богослова, Канео, на самој 
обали језера и прoшетали старим трговачким делом 
града. У Охриду се, по казивању домаћина, налази 
365 цркава, за сваки дан у години, па га због тога и 
зову македонски Јерусалим.

Међународна радионица

сарадња сектора 
шумарства и водопривреде

Поред представника јавног предузећа “србијашуме” мр Братислава кисина 
и дипл.инж.шум. Ненада марковића, радионици су присуствовали и представници 

шумарства и водопривреде из земаља региона. Предавачи из европе су били уважени 
експерти из својих области: хенк Зингстра из холандије и Kарина китнес из данске.

Манастир 
св. Јована Богослова, 
Канео, Охрид

Радионица  у хотелу
„Славија Спектар”

Свака размена искуства са колегама из земаља 
региона значајна је за успостављање и проширивање 
сарадње, као и за евентуално укључивање у нове 
пројекте.
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Сајам iSEC, који је одржан у новембру на Београдском 
сајму, обухватио је тематику из области Закона о тајности 
података, Закона о заштити података о личности, Студије 
случаја савремених облика високо-технолошког криминала 
и одговор на њих са препорукама за превенцију, практичну 
примену квалификованог електронског сертификата.

У складу са најновијим трендовима iSEC је представио 
следеће изложбене програмске  целине:
- високе технологије у финкцији јавне безбедности
- интеграција безбедности и управљања објектима и 
пословања
- корпоративна и индустријска безбедност
- информациона безбедност и управљање подацима у 
привреди и државним институцијама (sBIT) 
- осигурање - финансијски потенцијал заштита лица и имовине
- интеграција безбедности и конфора у аутомобилској 
индустрији.

На изложбеном делу манифестације наступило је 36 
излагача из Србије, Хрватске и Босне међу којима су излагачи 
који заступају водеће светске брендове из Сједињених 
Америчких Држава, Канаде, Енглеске, Немачке, Италије и 
Аустрије. Сајам је обишло око 2000 регистрованих пословних 
посетилаца из земље и иностранства, а посебно радује 
интерес представника великих светских кућа.

На сајму су учествовали и представници ЈП „Србијашуме” 
Драган Телесковић саветник за економску безбедност и 
Велимир Пешић стручни сарадник за послове одбране и 
зашите.  Драган Телесковић је у свом радно-стручном излагању 
указао на значај очувања шума Србије. 

„Морамо да заштитимо шуме од пожара, физичких 
оштећења, нелегалне  сече, да их подмлађујемо и негујемо. 
Да би ове захтеве испунили, осмислили смо програм 
„Мониторинг шума” у сарадњи са националним кластером 
шумарства и блиских делатности, односно Министарством 
унутрашњих послова (Сектором за ванредне ситуације, 
Сектором за аналитику, телекомуникационе и информационе 
технологије, Хеликоптерском јединицом, Одељењем за 

управљање пројектима), Институтом за шумарство, Вазду-
хопловним савезом, Аероклубовима, Директоратом за 
цивилно вазухопловство, Војском Србије и Војно-техничким 
институтом. Тренутно завршавамо пројекат „Мониторинг 
пожара из ваздуха у функцији повећања ефикасности гашења”. 

Према речима Драгана Телесковића, ЈП „Србијашуме” 
је велики технички систем од посебног значаја за државу 
и друштво, те ће запослени који раде у том систему увек 
посећивати такве скупове и изложбе и активно учествовати у 
раду сајмова са својим стручним тимом.

Безбедносна наука је жива наука која се стално усавршава 
и развија, па људи који се баве овим позивом морају стално 
да се едукују. У складу с тим, стручни тим је израдио програм 
едукације локалног становништва и корисника Заштићених 
природних добара који се реализује од октобра и има не-
колико нивоа обуке. Тренутно се спроводи програм за 
основне и средње школе. Након тога, циљне групе биће 
урбано и рурално становништво које гравитира заштићеним 
природним добрима.

У реализацији програма безбедности и заштите посебна 
пажња биће посвећена противпожарној превентиви, техници 
и тактици гашења пожара, противпожарним мерама и 
законским обавезама, санитетској обуци, епидемиолошкој 
обуци, спасавању и збрињавању унесрећених лица усред 
земљотреса и поплава.

Наглашавамо да је овај процес обуке обавеза свих 
запослених у систему ЈП „Србијашуме”, да се укључе према 
својим способностима у тај посао, јер је то наша људска, 
радна и морална обавеза. Развијање безбедносне културе 
и савладавање вештина из ове области гарант су бољег, 
сигурнијег и здравијег живота.

Припремиo: Милорад Борковић, специјалиста из области наука безбедности

Сајам безбедности 

други међународни сајам безбедности
Представници ЈП „Србијашуме“ на Другом међународном сајму 

заштите имовине, лица и пословања (iSEC)

Драган Телесковић, 
саветник за економску безбедност у ЈП „Србијашуме“

Стручно излагање 
Активности 
ЈП „Србијашуме“ 
у ванредним 
ситуацијама, 
заштити шума 
од пожара 
и бесправних сеча
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Изузетно богата и квалитетна понуда туристичких 
агенција у потпуности је оправдала овогодишњи 
мото Сајма туризма – “Пут око света за четири 
дана”. Своју туристичку привреду представило је 46 
земаља са свих континената, а преко 1000 излагача, 
уз посебне погодности и сајамске попусте, понудило 
најразличитија туристичка путовања и аранжмане. 
На Сајму су први пут учествовали и представници 
Немачке, Израела и Чешке. 

Истовремено са Сајмом туризма одржан је и 
Сајам вина, HORECA – Међународни сајам хотелско-
угоститељске опреме и Сајам сувенира. У оквиру 
изузетно богатог стручног пратећег програма ове 
године је организована и Међународна конференција 
о руралном туризму, на којој су учествовали 
представници свих земаља у региону.

Сајам туризма су посетили представници готово 
свих најзначајнијих туристичких организација и 
асоцијација из целог света. Према оцени представника 
Светске туристичке организације, београдски Сајам 
туризма представља веома значајно дешавање у 
свету туризма. Реч је о манифестацији која је из 
године у годину све јача и боља, јер ова привредна 
грана бележи стални раст. У последњој деценији број 
туриста у свету се удвостручио. Србија је земља која 
је забележила високу стопу раста у овој области, а 
одличне резултате бележи и Турска, која је ове године 

била земља партнер. Добри резултати се очекују и у 
2012. години, без обзира на економске тешкоће са 
којима се суочава цео свет.

Сајам туризма је добра прилика за промоцију 
нових дестинација и услуга. Упркос великим 
економским проблемима, интересовање посетилаца 
превазишло је сва очекивања представника 
туристичких агенција. У односу на прва два дана 
прошле године број индивидуалних и посетилаца 
који су групно посетили Сајам туризма већи је за 
5.180. На основу интересовања које су показали 
на сајму, српски туристи и даље најрадије летују у 
Грчкoj, Турској, Бугарској и на Јадрану, а све траженије 
дестинације су и Кипар, Малта, Тунис, Шпанија и 
Италија.

Сајам туризма

Пут око света за четири дана!
Београдски сајам туризма је највећа туристичка манифестација у 
земљи и југоисточној европи. квалитетном понудом и разноврсним 
дешавањима сваке године привлачи све већи број посетилаца  

Пословница општег туризма ЈП “Србијашуме“ - Препорука за сигурно путовање

Заменик генералног
директора Игор Брауновић 
и директор Сектора за 
маркетинг Никола Соврлић

Велико интересовање 
посетилаца за аранжмане 
„Србијашума“

Припремила:
Тања Дојчиновић

Фото:
Иван Окановић
Миле Радоичић
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Пословница општег туризма јП “србијашуме“
Из богате понуде Туристичка агенција “Србијашуме” ове године 

је посебно издвојила хотеле у Грчкој (на Халкидикију, Тасосу и 
у Подолимпиској регији), затим Словеначким термама (Чатеж, 
Олимија, Лашко, Тополшица), Бледу, планинама у Србији (Златибор, 
Копаоник, Златар, Гоч, Рудник и Тара) и Врцима, као и ски центрима 
Бугарске, Словеније и на Јахорини.

“Препоручујемо хотеле на Халкидикију, који за ране уплате 
одобравају и до 35% попуста, док деца до 12 година у хотелима 
бораве бесплатно. Нудимо велики избор хотела од 2* до 5* у 
регији Северне Грчке уз одличне цене, добру анимацију и услугу са 
богатим факултативним излетима”, кажу у Агенцији и додају: 

“Очекујемо да ће излагање на овогодишњем сајму дати 
добре пословне, финансијске и промотивне резултате. Оне који 
нису били у могућности да обиђу штанд Туристичке агенције 
“Србијашуме” на овогодишњем Сајму туризма, позивамо да посете 
наш сајт www.srbijasume.rs или Пословницу општег туризма ЈП 
“Србијашуме” у Његошевој 44 и Булевару Михајла Пупина 113 и 
изаберу неку од жељених дестинација”.

Посетиоци  Сајма туризма задовољни 
су припремљеном понудом,

 а туристичке агенције продајом 
аранжмана

Препорука 
за сигурно путовање

Туристичка агенција
 “Србијашуме” послује од 1993. године

у саставу ЈП “Србијашуме”, 
отворена са намером да сервисира 

домаћи и ловни туризам.
Временом понуда Агенције 

је проширена, те се поред ловног 
туризма бави и креирањем 

и организацијом летњих и зимских 
аранжмана, организацијом семинара и 

конгреса, као и продајом домаћих 
и међународних авио карата.

Туристичка агенција “Србијашуме”
 остаје верна свом слогану 

Препорука за сигурно путовање 
и данас претендује да постане један 
од водећих тоуроператора Србије.

Поузданост, сигурност 
и висок ниво услуге 

учиниће да нам се увек 
задовољни вратите!
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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: booking@srbijasume.rs

Turistička agencija

Leto 2012 Grčka Turska Španija
Slovenija Srbija

HOTEL AKTI OURANOUPOLI  3*, Ouranoupolis                 

Tip sobe
Min.-max 
br.osoba

usluga
29.4.-01.06.
1.10-10.10.

02.6.-29.06
09.9.-30.09

30.6.-14.07.
25.8.-08.9.

15.7.-24.8.

1/1st.soba 1 HB 36 52 63 84
Family soba HB 28 32 37 49
1/2stan.soba 2-3 HB 28 32 37 49
1 /2sup.soba 2-3 HB 32 36 41 53
-10%  POPUST ZA 50%  UPLATE  DO 30.4. boravak do 1.6. i od 16.6. -20%popust za 50% uplate do 30.4. boravak od 2.6.do 15.6.

3.odrasla osoba  u family sobi 50% popust

1.dete od 2.do 11.99. god. besplatno 
2.dete od 2. do 11.99. god.50% popust u family sobi

3.odrasla osoba u st. i superior sobi 30% popust
U family sobi su dva spratna kreveta-bunk beds

PHILOXENIA BUNGALOWS 3*, Psakoudia, Sitonija                                        

Tip sobe
Min.-max.
Br.osoba

usluga
03.5.-25.05.
22.9.-13.10.

26.5.-08.06 09.6.-20.7.
25.8.-21.9.

21.7.-24.8.

1/2st.soba 2-3 HB 21 22 28 41
1/2bunk bed 2+2  HB Po sobi 55 60 80 112
-10% Popust za 50% uplate do 30.4. Boravak od 26.5. do 21.9.   10%
-10% Popust za celokupnu uplatu do 30.4. Boravak od 3.5. do  25.5. i od 22.9.     
3.odrasla osoba u stand.sobi 30% popust 1.dete od 2 do 11.99.god besplatno u standard sobi

2 standard i 2 kreveta na sprat  - bunk bed. 1.dete od 0 do 11.99.god besplatno u standard sobi

HOTEL MYKONOS PARADISE                        

Tip sobe
Min.-max. 
broj osoba

Usluga 17.4.-31.05.
01.6.-13.6. 14.6.-11.7.

01.9.-30.9.
12.7.-31.8.

1/2+1standard soba GV 2+2 HB 24 28 34 49
1/2+1standard soba SV 2+1 HB 27 32 38 54
1/2+1superior  SV 2 HB 31 36 41 58
-10% Popust za 50%  uplate do 31.3. 1.i 2. dete od 2 do11.99.god 11 eur
3.odrasla osoba 30% popust Doplata za All inc odrasli 17eur, deca 10 eur.

ALEXANDER THE GREAT 4*, Kriopigi, Kasandra        

Tip sobe Min-max br.osoba Usluga
10.5.-13.6.
12.9.-30.9.

14.6.-14.7.
29.8.-11.9.

15.7.-31.7.
15.8.-28.8.

01.8.-14.8.

1/1 soba 1 HB 67 82 97 127
1/2st.soba 2+1 HB 44 53 63 81
Family soba 2+2 HB 44 53 63 81
1.dete od 0 do 11.99.god besplatno 3.odrasla osoba 50% popust.
2.dete od 0 do 11.99.god 50% popust -25% popust za celokupne uplate do 30.3.
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Друштвене мреже

ЈП “Србијашуме” на друштвеној мрежи  
            Facebook

Савремени начини пословања су наметнули 
и нека нова правила на тржишту, а једно од њих 
свакако јесте и старање о потрошачима. Друштвене 
мреже уводе праву револуцију када је овај сегмент 
пословања у питању, јер омогућавају компанијама да 
на адекватан начин остваре комуникацију са својим 
потрошачима, омогућавајући им да се осећају 
посебним и јединственим. Управо ова интензивна 
комуникација истиче заједничку особину друштвених 
медија и друштвено одговорног пословања, а то је 
истицање појединца и његових потреба у први план.

Друштвене мреже дају моћно оружје, како 
купцима, тако и продавцима. У главном инструменту 
друштвених мрежа крије се и најјаче оружје, а то је 
слобода да се прокоментарише, критикује и похвали 
производ или компанија. Управо овде друштвена 
одговорност компанија добија свој значај. 

Друштвене мреже отварају врата свега онога 
што је купцима до сада било недоступно. Оне 
чине да се информације могу много боље и 

прецизније преносити како до постојећих, тако и 
до нових купаца, у било ком делу света. Захваљујући 
Facebook профилу, који је постављен пре годину 
дана, информација о ЈП “Србијашуме” је стигла 
до потенцијалних купаца у највећим европским 
градовима, али и у Народној Републици Конго, 
Мадагаскару, Катару, Русији, Сједињеним Америчким 
Државама итд. 

Зашто су друштвене мреже важне за концепт 
друштвено одговорног пословања? Разлога је 
много, али ипак треба истаћи оне најважније. Пре 
свега, друштвене мреже компанијама дају могућност 
да се упознају са својим купцима, односно са 
својом основном активом. Прошло је време када су 
компаније саме креирале свој бренд, своју поруку – 
сада тај исти бренд директно зависи од потрошача, 
па стога компаније треба да имају како храбрости 
тако и слободе да искрено и недвосмислено 
саопште истину о себи.  

Припремила:  
Сузана Васиљевић
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Ревија „Шуме”март 2012. 25

Информационе технологије

Представљен нови сајт

Руководству ЈП „Србијашуме” представљен је редизајнирани сајт са новим изгледом и проширеним садржајима, који су израдили Јован 
Богданов и Бранко Поповић, запослени у Сектору за развој и међународну сарадњу ЈП „Србијашуме”, док је за страницу на енглеском језику 
била задужена Снежана Илић.

Јединствени сајт омогућава корисницима да брзо и лако пронађу све информације. За такав приступ сајту одлучили смо се пратећи 
савремене трендове и у жељи да имплементирамо највише стандарде у области веб дизајна.

Нови сајт посетиоцима омогућава брзу 
претрагу, прегледност, као и изузетно важну 
повезаност са друштвеним мрежама.

“Веб сајт приказује различите аспекте 
пословања предузећа и окупља их на једном 
месту. Сајт је лична карта нашег предузећа и врло 
је важно на који начин ћемо се представити, како 
локално тако и на глобалној интернет мапи света. 
Атрактивна, добро дизајнирана страница приказује 
предузеће у најбољем могућем светлу и омогућава 
нам да конкуришемо и будемо компетентни са 
конкуренцијом. Сајт је доступан посетиоцима 24 
сата на дан, 365 дана у години. То је неупоредиво 
најоптималнији и најповољнији облик промоције 
и презентације фирме на глобалном тржишту 
производа и услуга” истакла је на презентацији 
новог сајта, Сузана Васиљевић, ПР менаџер ЈП 
“Србијашуме”. 
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Српска филмска асоцијација залаже се за 
стварање тзв. ’’film friendly’’- окружења наклоњеног 
филму кроз унапређење сарадње и контаката 
између филмске и ТВ индустрије и владе, државних 
органа и институција на свим нивоима власти, 
локалних самоуправа и кључних међународних 
организација, као и удружења, филмских компанија, 
професионалаца ради изградње индустријских 
капацитета, а са циљем обезбеђивања високог 
нивоа услуга домаћим и међународним филмским 
и ТВ продукцијама у Србији.

Потписници протокола препознају значај 
који филмска и ТВ продукција имају за економско 
и културно окружење и настоје да обезбеде 

одрживо окружење наклоњено филму на нивоу 
општина, општинске управе, предузећа и служби, 
кроз који ће обезбедити одговорно коришћење 
јавних ресурса и одржавање заједничких објеката 
и површина истовремено излазећи у сусрет 
потребама филмског и ТВ сектора.

Потписници протокола и Српска филмска 
асоцијација имају интереса да Србију промовишу 
на међународном нивоу као атрактивну филмску 
локацију, како би привукли што више страних 
пројеката у земљу чиме би се остварио приход 
за државу и општине, упослило локално 
становништво и предузећа, и привукли туристи.

Потписници протокола ће пружити подршку 

Сарадња са филмском асоцијацијом

Припремиле:  
Сузана Васиљевић 
и Тијана Груловић

Фото:  
Иван Окановић

Промоција Србије 
и подршка иностраној 
филмској индустрији

У хотелу „Арт” у Београду одржана је конференција “Развој пословног 
окружења наклоњеног филму” у организацији Српске филмске 
асоцијације. Том приликом потписан је Меморандум о сарадњи 
између Асоцијације, представника локалне самоуправе, филмских 
компанија, продуцентских кућа и јавних предузећа. У име Јавног 
предузећа „Србијашуме” протокол је потписала Сузана Васиљевић, 
ПР менаџер, која је напоменула да су „Србијашуме” једино предузеће 
које је промовисало своје локације за снимање филмова, док је Ана 
Илић, председница Српске филмске асоцијације упутила позив и 
другим компанијама у Србији да следе пример Јавног предузећа 
„Србијашуме”. 

Конференција “Развој пословног окружења наклоњеног филму”
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Српској филмској асоцијацији и филмском и ТВ 
сектору тако што ће се у оквиру својих надлежности 
укључити у развој окружења наклоњеног филму и 
промоцију локација, а Српска филмска асоцијација 
ће Потписницима протокола пружити подршку у 
погледу трансфера знања, управљања и подизања 
нивоа компетентности Потписника протокола 
и именованих службеника/служби у погледу 
пословног окружења наклоњеног филму кроз 
спровођење специјализоване обуке.

Film in Serbia
Српска филмска асоцијација је непрофитно 

удружење фирми и самосталних радника из 
подручја филмске и ТВ продукције основано у јулу 
2009. године. Фокус организације је економски 
развој у подручју филмске индустрије, којим 
се подстичу и привлаче иностране филмске 
продукције које користе српске локације, услуге, 
опрему и екипе, чиме ће се отворити радна 
места у Србији и генерисати приход за фирме 
регистроване у Србији.

Дугорочни циљеви СФА су да се кроз рад на 
међународним пројектима обучи велики број 
домаћих филмских радника, оснаже домаће 
филмске куће, подигне квалитет продукцијских 
услуга и инфраструктуре и промовише 
Србија као локација, регионални центар за 
филмско стваралаштво и едукацију у области 
кинематографије. Крајњи циљ СФА је да се оснажи 
и осавремени српска кинематографија и да се 
отвори пут ка новим ко-продуцентима за домаће 
пројекте и новим тржиштима за њихову промоцију. 

Ради постизања ових циљева, дефинисани су 
главни задаци Удружења: 

• промовисање Србије у интернационалној 
професионалној јавности као дестинације за 
међународну филмску, ТВ и продукцију реклама

• подстицање сарадње и контаката између 
чланова индустрије, државних институција 
и других кључних организација у земљи и 
иностранству ради стварања тзв. ’’film friendly’’- 
окружења наколоњеног филму

• стварање пословне климе у Србији која 
омогућава продуцентима и осталим компанијама 
из сектора филма да постану одрживи пословни 
субјекти способни за стварање и обезбеђивање 
вишег и доследнијег нивоа продукције у Србији

• подстицање кластерске сарадње локалних 
филмских компанија и професионалаца ради 
изградње индустријских капацитета, унапређења 
способности и стручних знања у свим 
областима неопходним за успешно и квалитетно 
функционисање филмског и продукцијског 
сектора, као и секторима на које се аудиовизуелна 
производња ослања.

Потписивање 
Меморандума о сарадњи

Ана Илић, председница 
Српске филмске асоцијације 
и Сузана Васиљевић, 
ПР менаџер ЈП “Србијашуме“
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Пошумљавање новобеоградске школе 
подржали су и београдски медији садњом 11 
стабала сибирског бреста, које је донирало 
ЈП “Србијашуме”. 

- Идеја нам је била да заједничким силама 
покажемо јавности да морамо одговорније 
да се понашамо према шумама. Наше 
предузеће је поклонило овим малишанима 
и шумску кућицу која ће бити претворена 
у летњу учионицу. С обзиром на то да је 
шумских површина све мање, планирамо 
да до краја 2050. године око 40 одсто наше 
земље прекријемо зеленом површином - 
рекла је Сузана Васиљевић, портпарол ЈП 
“Србијашуме”. 

Директор школе Горан Ковачевић се нада да 
је ово само почетак еколошких акција и да ће 
суграђани следити њихов пример.

- С обзиром на то да следеће године 
обележавамо 30 година постојања, надам се 
да ћемо до тада имати још неколико оваквих 
акција. Деца су презадовољна и сигуран сам 
да ће чувати летњу кућицу и дрвеће - додао је 
директор Ковачевић.

ЈП “Србијашуме” је, поред 11 стабала, 
донирало и дрвену шумску кућу, коју ће 

Екологија

За зеленији Београд
јП “србијашуме”, у сарадњи са јкП “Зеленило Београд”, 

oрганизовало акцију пошумљавања школског дворишта
 Основне школе “кнегиња милица” на Новом Београду 

поводом oбележавања међународне године шума

Припремила:  
Тања Дојчиновић
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ученици користити као летњу учионицу, док је 
ЈКП “Зеленило Београд” даривало 12 садница 
сибирског бреста и 3 саднице кугластог багрема. 

У акцији садње 11 стабала учествовали су 
уредници и новинари београдских медија, 
међу којима су РТС, ТВ Пинк, ТВ Авала, Прва ТВ, 
Политика, Блиц, Прес и Курир. Свако стабло било 
је обележено плочицом са именом редакције.  
Ученици су једва чекали да им се заврше часови 
и да помогну новинарима да посаде своја дрва. 
Кажу да им се на кућици највише допадају боје и 

да се радују што ће у току лета тамо моћи да се 
играју са другарима из разреда. 

На приредби, коју су приредили након садње, 
ученици су уз песму и игру поздравили госте, а 
еколошким рециталом упозорили: „Ми, ученици 
Основне школе „Кнегиња Милица“ из Београда, 
уплашени смо што је наш живот веома угрожен 
отровима савремене производње и градског 
начина живота. И зато вас молимо и саветујемо 
да се живот на земљи, у трави и ваздуху спаси.“ 
А онда су одраслима, између осталог, поручили: 

•	 Да бар недељом у свануће уђе чист ваздух у наше куће, а радним данима од два до пет, да нам 
замирише багремов цвет, бела рада и љубичица и да нам се врате лептир и птица.

•	 Умиру реке, поља, шуме, кап по кап, биљка по биљка, грумен по грумен! Земља на којој живот 
још тиња, постаје велика жута пустиња!

•	 Како земља губи зеленило, тако небо и море губе плаветнило, тако људско лице губи руменило.
•	 Онога ко посади дрво одликоваћемо орденом отаџбине. Онога ко посече дрво отераћемо из 

наше околине.
•	 Тешко је у овом времену болесних река и сувих шума одржати хигијену тела, душе и разума. 

Вода је пуна хемикалија, храна обилује пестицидима, а Земља, као стара Галија, хрли према 
страшним хридима.

•	 Е, па ваша екселенцијо, свеједно да ли сте председник, цар, краљ или кнез, немојте се правити 
Енглез, већ узмите екологију у руке и сачувајте Европу за будућу епоху!

(Из Еколошког рецитала „Молба за минут ћутања“ Биљане Бранков)

Основци са Јованом Јанковић, водитељком ТВ Пинк Ученици помогли Машану Лекићу у садњи сибирског бреста ТВ Прве 
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У oквиру реализације Пројекта „Вишенаменско 
кoришћење шумских богатстава (заштита, 
подизање и одрживо кoришћење шумских 
богатстава) - 4 део” и спровођења Програма 
едукације за најмлађе припаднике Покрета горана, 
Извршни oдбор Покрета горана Србије у сарадњи 
са Министарством пољопривреде, трговине, 
шумарства и водопривреде - Управом за шуме, 
Покретима горана општина и градова, школама, 
организовао је завршну горанску радионицу у 
просторијама Основне школе „Радојка Лакић“ у 
Београду. У раду завршне радионице учествовали 
су ученици седмих разреда из 40 општина.

Весна Вучићевић, директорка Основне школе 
“Радојка Лакић”, истакла је да је почаствована што 
је школа вишегодишњи домаћин Покрета горана. 
Након рецитације о екологији и очувању животне 
средине коју су извели ученици еколошке секције, 
организатори радионице позвали су учеснике на 
акцију “Посадите и Ви своја три дрвета”. Ученици су 
у предворју школе посадили три стабла сибирског 
бреста, у чему су им помогли шумарски инжењери.

Представници Министарства пољопривреде, 
трговине, шумарства и водопривреде - Управе за 

шуме поручили су свим присутнима да штите шуме 
за будућност свих генерација и позвали ученике 
да успешно обаве и следећи део радионице - 
тест знањa састављен од низа питања у вези са 
екологијом и очувањем животне средине.

Прву награду и седам дана на Копаонику 
у школи лековитог биља освојили су ученици 
Основне школе “Душан Поповић“ из Белушића, 
Рековац.

Друга награда и седам дана у Еко кампу на 
Тари припала је ученицима Основне школе “Јован 
Јовановић Змај“ из Сурдулице.

Трећа награда и седам дана у Еко кампу у Вршцу 
припала је Основној школи „Добрила Стамболић“ 
из Сврљига.

Представници Покрета горана позвали су 
све пристуне да и следеће године учествују у 
активностима и акцијама са еколошком тематиком 
и садржајем.

Покрет горана

Зaвршнa горанска радионица 2011.

Припремила:  
Сања Робовић

Акција „Посадите и ви своја три дрвета”

ОШ “Радојка Лакић” у Београду - вишегодишњи домаћин Покрета горана 

Радионица Добитници награда
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Одбојкашки клуб “Клек Србијашуме” играће у 
баражу као претпоследњи тим Wiener Stadtische 
Супер лиге, пошто је у последњем колу у ”Шумицама” 
направио изненађење и са 3:1 у сетовима савладао 
актуелног шампиона - Партизан Термоелектро.

Клечани су одиграли вероватно најбољу 
утакмицу у сезони и одушевили београдску публику. 
У првом сету су водили са 16:12, али су после 
пропуштених седам сет лопти изгубили са 32:30. 

Други сет је за Клек протекао глатко (25:18), док је у 
трећем напетости било до самог краја (25:23). Своју 
борбеност и жељу да опстану у Супер лиги Клечани 
су показали у четвром одлучујућем сету, који су 
добили са убедљивих 25:14.  

Овом победом „Клек Србијашуме” сачувао је 
статус суперлигаша. Следи припрема за бараж и 
сигурно меч са квалитетним противником чије ће се 
име сазнати у наредних неколико недеља.

Одбојкашка Супер лига

Партизан поклекао 
пред Клеком!

Клек изборио бараж победом против актуелног шампиона Партизана
Припремила: 

Тања Дојчиновић

Фото: 
Иван Окановић

ПАРтиЗАН теРмОелектРО: 
Минић 12, Пешут 9, Брђовић 2, 
М. Николић 16, Мијаиловић 21, 
Љубичић 11, Илић (либеро), 
Булатовић, Жарковић, Поповић, 
Самарџић, Јевтић (либеро). 
Тренер: Милан Ђуричић.

клек сРБијАшуме: Томић 14, 
З.  Атељевић 4, М. Атељевић 26, 
Тановић 4, П. Николић 10, 
Провиџало 11, Шкундрић (либеро), 
Ивковић, Црњански, Тришић, 
Славнић, Петровић. 
Тренер: Милорад Кијац.

Партизан термоелектро – клек србијашуме 1:3 (32:30, 18:25, 23:25, 14:25)
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Особености Баден-виртемберга
Баден-Виртемберг (Baden-Württemberg) је 

једна од 16 федералних покрајина Немачке, која 
је настала 1951. године након референдума о 
уједињењу три државе - Бадена, Виртемберг-Бадена 
и Виртемберг-Хохенколерна. Баден-Виртемберг се 
простире на 35.7 хиљада км² што га по величини 
чини трећом немачком федералном покрајином. 
Главни град покрајине је Штутгарт. Од 10.7 милиона 
становника 1.2 милиона су досељеници, од којих 
су најзаступљенији Турци (289.000), становништво 
бивше Југославије (227.000) и Италијани (162.000). 
Иначе, Немци у овој покрајини себе називају 
Швабама. 

Иако сиромашна природним ресурсима, 
покрајина Баден-Виртемберг развила се у најбогатију 
немачку покрајину, првенствено захваљујући 
људским потенцијалима, технологији и одличној 
мрежи научних установа. Данас се сматра једним 
од најразвијенијих региона како у Европи, тако и у 
свету. Много пажње се посвећује квалитету живота и 
заштити животне средине. Због тога шумарство има 
веома важну улогу у овој покрајини у којој су шуме 
заступљене на 39% укупне територије. 
ловство у Баден-виртембергу

Ова покрајина има отприлике 34.000 ловаца који 
имају могућност да лове на 3.37 милиона хектара, 
колико заузимају ловишта. Од укупне површине 
ловишта, држава газдује са мање од 10%, док су остала 

ловишта под закупом или у приватном власништву. 
Иако не постоји обавеза ловаца да буду учлањени 
у било какву организацију, Покрајински ловачки 
савез Баден-Виртемберга окупља око 28.000 ловаца. 
Овај ловачки савез је невладина организација која 
заступа интересе ловаца, због чега ужива велико 
поверење. Осим заступања интереса ловаца 
Покрајински ловачки савез организује и курсеве 
образовног садржаја за своје чланове. Такође, 
велики број стрељана припада овом савезу. Пандам 
покрајинском ловачком савезу је Еколошки ловачки 
савез који има свега пар стотина чланова и који 
више заступа интересе шумара у традиционалном 
сукобу са ловцима. 

У Баден-Виртембергу власници земљишта имају 
право лова на свом власништву или могућност 
изнајмљивања тог права другим лицима. Законом је 
минимална површина ловишта дефинисана на 75ха. 
Уколико приватни власници имају мању површину 
од законом дефинисане, имају право да се удруже 
ради оснивања ловишта. За изнајмљивање ловишта 
постоји уговор са два рока трајања - за лов ситне 
дивљачи и за лов крупне дивљачи. Овде се мора 
узети у обзир да се под уговором за лов ситне 
дивљачи такође сматра и одстрел дивљих свиња 
и срнеће дивљачи. Овакви уговори се склапају на 
9 година. Под уговором за лов крупне дивљачи се 
сматра право одстрела јеленске дивљачи и овакви 
уговори имају трајање од 12 година. Овакве уговоре 

Из Европе

Припремиo: 
Вукан Лавадиновић,  
MScEF докторант  
Алберт-Лудвиг  
универзитета 
у Фрајбургу

Газдовање дивљачи 
у Баден-виртембергу
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обично склапају људи којима финансијски аспект не 
представља проблем, али понекад и предузетници 
који желе да препродају одстрел трофејне дивљачи. 
Према неким веома слободним проценама, око 20% 
ловаца Баден-Виртемберга лови на овакав начин. 
Остали ловци морају да се договарају са њима или да 
плаћају индивидуалне одласке у лов. Ипак, најчешћи 
вид сарадње се огледа у расподели обавеза. Особа 
која изнајми ловиште на коришћење има обавезу да 
одржава бројност дивљачи на нивоу при којем ће 
се обнављање шума несметано одвијати. У неким 
ситуацијама овај посао је преобиман, због чега се 
прави договор између особе која изнајмљује ловиште 
и других ловаца да они врше селективни и санитарни 
одстрел, при чему заузврат добијају могућност да 
бесплатно лове. Квоте одстрела за крупне дивље 
папкаре предлажу шумари на основу обима штета 
у шуми. За друге врсте се не одређују квоте. Након 
ових процена државни органи одређују за свако 
ловиште обим одстрела за одређени временски рок. 
За јелена се обим одстрела одређује на годишњем 
нивоу, док се за срну одређује за период од три 
године, с тим што су ловци слободни да по својој 
процени распореде одстрел по годинама. Одстрел 
контролишу покрајински органи који по том питању 
нису посебно ригорозни. Понекад се из популације 
излучи и већи број јединки од планираног, али због 
велике бројности дивљачи надзорни органи не 
санкционишу такве поступке. Овакви поступци нису 
чести, јер  циљ газдовања дивљачи је њено одрживо 
коришћење.
ловачки испит

Да би неко постао ловац у Баден-Виртембергу 
мора прво да положи ловачки испит. До пре две 
године ловачки испит се полагао пред државним 

органима, након чега је покрајинска влада одлучила 
да приватизује неке своје надлежности, од којих 
је ловачки испит био први пример. Данас се 
ловачки испит полаже пред стручном комисијом 
покрајинског ловачког савеза. Осим практичног 
руковања ловачким оружјем, кандидат мора да 
покаже и теоријско знање. Испит се састоји од 30 
стручних питања. У 2010. години је 1.392 кандидата 
полагало ловачки испит, од којих је 1.198 положило, 
док 14% није успело да га положи. Након положеног 
ловачког испита, кандидати имају право да се баве 
ловом. Ипак, уколико желе да узму у закуп ловиште, 
морају да имају најмање трогодишње ловачко 
искуство. 
Бројност и одстрел дивљачи 

Са аспекта бројности дивљачи Баден-Виртемберг 
спада у једну од најбогатијих покрајина у Немачкој. 
Ипак у Немачкој, као и у већини других држава 
западне и централне Европе, временом је дошло 
до истребљења крупних звери. Такав је случај и са 
Баден-Виртембергом, одакле су вукови, рисови и 
медведи још давно истребљени. У последње време 
се јављају неки ловци који тврде да су приметили 
риса, али ове информације још увек нису потврђене. 
Бројност крупних дивљих папкара је некада ван 
контроле, због чега се јавља велики број несрећа. 
Током ловне 2009/10. године у овој покрајини је у 
несрећама настрадало 24.470 грла срнеће дивљачи, 
1.950 дивљих свиња, 65 јелена лопатара и 33 грла 
јеленске дивљачи. Најчешће су у питању саобраћајне 
несреће. По бројности дивљачи настрадале у 
несрећама испред ове покрајине су једино Баварска 
и Доња Саксонија. 

 
Одстрел појединих врста дивљачи 

у Баден-Виртембергу у ловној 2009/10. години

Врста дивљачи Одстрел (број грла)
Јелен 1 511

Јелен лопатар 816
Сика јелен 428

Срна 159 223
Дивокоза 355

Дивља свиња 32 969
Јазавац 9 344
Лисица 70 312
Нутрија 1 377
Ракун 214

Куна златица 510
Твор 321

Кунић  6 071
Зец 10 556

Дивље патке 18 199
Фазан 3 958

Шварцвалд
Понос Баден-Виртемберга је Шварцвалд (Црна 

шума), планински масив правоугаоног облика којег 
су Римљани називали Силва Нигра. Шварцвалд се 
простире у правцу север-југ дужином од 200км 
и у правцу исток-запад ширином од 60км, са 
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приближном укупном површином од 12.000км². 
Највиши врх Шварцвалда је Фелдберг, висине 
1493мнв. Шварцвалд је испресецан рекама као што 
су Некар, Енц, Кинциг, Мург, Наголд, Рен, Визе и 
Дунав који и извире на овој планини. На Шварцвалду 
су заступљена два речна слива - атлантски и 
црноморски. У педолошкој подлози Шварцвалда 
доминирају пешчар, гнајс и гранит, док се флора 
одликује високим учешћем чистих четинарских 
састојина, где претежно преовлађују смрча и јела. 
Шумарство је првенствено било усмерено ка 
монофункционалној производњи дрвне грађе кроз 
подизање монокултурних четинарских састојина. 
Након 1999. године, када је Шварцвалд погодила 
олуја Лотар која је оборила 30 милиона кубика дрвне 
грађе, од којих је назаступљенија била смрча, Немци 
су се преорјентисали на успостављање пребирних 
мешовитих букових састојина. Ипак, најзначајнија 
привредна грана Шварцвалда је туризам, која се 
налази на првом месту са економског аспекта и 
којој су подређене скоро све друге активности у 
овој регији. За потребе туриста, у Шварцвалду је 
изграђено око 23.000км стаза различитих намена.
Газдовање јеленом 

Упркос повољним условима за газдовање 
јеленском дивљачи, њена бројност је у Баден-
Виртембергу ниска што се може закључити и из 
обима одстрела. Разлог лежи у законским мерама 
које су ступиле на снагу убрзо након завршетка 
Другог светског рата. Ради прехрањивања 
становништва, у годинама након рата који је уништио 
Немачку, одлучено је да се приоритет мора дати 
пољопривреди у конфликту са газдовањем јеленском 
дивљачи.  Да не би дошло до истребљења јелена 
у потпуности, у Баден-Виртембергу су дефинисане 
области где се газдује овом врстом дивљачи. Свака 

јединка се изван ових подручја одмах одстрељује, 
изузев високо трофејних мужјака и женки са младима, 
када су потребне одређене дозволе. 

Од пет области (Оденвалд, Сонбух, Аделег, 
Нордшварцвалд и Судшварцвалд) у којима се газдује 
јеленом, две се налазе на Шварцвалду. Области 
у Шварцвалду се зову Северни Шварцвалд, која 
спада у највећу област за газдовање јеленском 
дивљачи у Баден-Виртембергу, и Јужни Шварцвалд, 
са површином од 17.500 ха. Ове области се налазе 
највећим делом у шумским комплексима који 
припадају држави, јер ни приватни шумовласници 
не желе јелена у својим шумама, због штета које 
прави. Због тога се садашња станишта јелена налазе 
у ниско продуктивним шумама. 

Области у којима се газдује јеленском дивљачи 
у Баден-Виртембергу

Иако су и Немци свесни да овакви услови не 
одговарају јеленској дивљачи, ипак је економски 
аспект примаран у избору станишта. Али и у 
овако лошим условима, јеленске дивљачи има у 
овим подручјима у изобиљу због чега се не врши 
традиционално пребројавање дивљачи које доми-
нира код нас. Бројност се утврђује на основу про-
цене засноване на броју трагова, измета и штета на 
стаблима. 

Шварцвалд
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Научни скуп

Припремиле:  
дипл.инж.шум. 

Гордана Јанчић, 
дипл.ел.инж.
Милка Зелић

Императив XXI вeка је заштита природе
међународни научни скуп на Жабљаку

Европска унија је поставила, у свим областима 
људског деловања, стандарде континуиране едукације 
као неопходне за достигнути степен развоја културе и 
цивилизације.

У складу са овим, у години значајних јубилеја, 
одржан је Међународни научни скуп „Заштита природе 
у 21. вијеку“ у  Црној Гори. Скуп је одржан поводом 
50 година постојања и успешног рада најстарије 
институције у сфери заштите природе у Црној Гори 
- Завода за заштиту природе Црне Горе, 20 година 
од доношења Декларације о проглашењу Црне Горе 
еколошком државом, као и 50 година од оснивања 
WWF – Светског фонда за заштиту природе, 50 година 
од оснивања Института за биологију мора, 30 година 
од оснивања прве ботаничке баште планинске флоре 
Црне Горе у Колашину, 20 година од оснивања Одсјека 
за биологију ПМФ Универзитета Црне Горе и 40 година 
од РАМСАР конвенције.

Овај Међународни научни скуп одржан је у другој 
половини септембра 2011. године, на Дурмитору, на 
Жабљаку, у организацији Завода за заштиту природе 
Црне Горе, а под покровитељством Министарства 
одрживог развоја и туризма Владе Црне Горе. 

Основни циљ научног скупа био је представљање 
досадашњих комплексних стручних и научних 
еколошких истраживања у области заштите природе, 
као и промоција и публиковање резултата у оквиру 
зборника радова. 

На скупу су се окупили еминентни научници и 
стручњаци из бројних земаља. Активности научног 
скупа одвијале су се кроз пленарна саопштења, 
усмене и постер презентације и панел дискусије. 
Рад се одвијао у оквиру четири сесије: Еколошка 
држава Црна гора – 20 година након проглашења, 
Заштита природе у пракси, Биодиверзитет, Промоција, 
едукација и информатика у заштити животне средине 

и природе. У оквиру панел дискусија говорило се 
на теме Перспективе заштите природе у 21. веку и 
Глобални циљеви заштите биодиверзитета.

На овом значајном скупу, за који је пријављено 
више од 900 тематских радова, Јавно предузеће 
„Србијашуме“ представило се радовима:
- „Корпоративни промотивни материјали у функцији 
очувања животне средине“, ауторa Јованe Антић, 
Милкe Зелић и Горданe Јанчић, 
- „Управљање заштићеним подручјима у Јавном 
предузећу Србијашуме Београд“, ауторa др Предрагa 
Алексић и Горданe Јанчић. 

Први рад презентовала je Милкa Зелић, a други 
рад представила je Горданa Јанчић.  

На скупу се расправљало о мерама за заштиту 
нових заштићених природних добара и ревитализацију 
деградираних подручја, као и правним, законским, 
организационим, стручним, програмским, научним, 
културним и свим другим аспектима заштите природне 
баштине и уопште, животне средине у целини.

Организатор скупа, вреднујући квалитет стручних 
активности учесника, наградио их је атрактивним 
излетом последњег дана скупа. Учесници скупа 
имали су прилику да кроз кружну туру око Дурмитора 
упознају природне лепоте Националног парка 
„Дурмитор“. 

Гордана Јанчић 
и Милка Зелић 

на презентацији 
радова ЈП „Србијашуме”
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Вангари Матаји (Wangari Maathai) била је кенијска 
активисткиња, добитница Нобелове награде за 
мир 2004. године за допринос одрживом развоју, 
демократији и миру. Била је велики борац за заштиту 
животне средине. Рођена је у Њери дистрикту, у 
Кенији. Припадница је Кикују народа, најбројније 
етничке групе у Кенији. Основно и средње образовање 
завршава у Кенији, потом колеџ у Америци и након тога 
постаје дипломирани биолог уз споредне предмете 
хемију и немачки. За веома кратко време, завршава 
постдипломске студије и стиче звање магистра. 
Убрзо потом следи запослење у школи ветеринарске 
медицине.

Године 1971. постала је прва жена из Источне 
Африке са титулом докторских наука (постала је доктор 
анатомских наука). Наставила је са предавањима на 
Универзитету, поставши пре свега предавач, потом 
шеф катедре и на крају професор. То је чинило првом 
женом која је била постављена на наведене позиције 
у Најробију.

Поред рада на универзитету, бавила се многим 
активностима, а учествовала је и у великом броју 
организација. Основала је Envirocare ltd. компанију 

која се бавила садњом дрвећа уз укључивање људи из 
свакодневног живота.

Године 1977. Вангари Матаји оснива Покрет зеленог 
појаса (Green Belt Movement) који се обавезао да ће 
засадити милијарду садница, а до сада је посађено 
преко 15 милијарди стабала. Овај покрет има за циљ 
развој земље и животне средине. Покрет се бори против 
дефорестације тла до којег долази због претераног 
искоришћавања дрвета (дрво је најјефтиније гориво 
у регији и пружа могућност остваривања прихода 
најсиромашнијим становницима кроз сакупљање и 
продају). Покрет зеленог појаса охрабрује жене да 
саде дрвеће широм Кеније, на основу искуства сађење 
локалних врста.  

Тешко је навести све активности ове изванредне 
особе и поданика природе и човека. Саветујемо 
читаоце да, уколико желе, на њеним примерима науче 
како се чува и обнавља природа вољом, знањем, 
љубављу и радом. Тако ће бити више оних који ће 
сачувати Земљу од текућих и будућих негативних 
последица „климатских промена“.

Из Африке

Неуништиви борац за очување животне средине
Вангари Матаји  

Припремили: 
дипл. инж. шум. 
Владимир Марјановић,
Сања Робовић

у историји човечанства, вангари матаји је била прави пример особе са 
изузетним ентузијазмом и неограниченом количином љубави према природи 
и човеку. њена љубав према очувању животне средине и подизању еколошке 
свести била је заснована на идеји коју је следила. 

„Чувајте животну средину, негујте шуму, тај најсложенији 
копнени екосистем може много да вам пружи.“

•	 Вангари Матаји је била на челу Националног већа Кеније.
•	 Изабрана је за прву председницу Већа за економију, друштво 

и културу унутар Афричке уније 2005. године.
•	 Била је домаћин светске конференције младих еколога у 

Најробију 2007. године.
•	 Имала је снажну и недвосмислену визију коју је следила и 

успешно примењивала.
•	 Ове године 3. март проглашен је за Дан Вангари Матаји.
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Од специјалног дописника:  Georges Uriot

Република Јужни Судан је континентална 
држава источне Африке на реци Бели Нил, која 
је најдужа и најзначајнија река ових предела. 
Граничи се са Суданом, Етиопијом, Угандом, Конгом 
и Централноафричком Републиком. Главни и 
највећи град је Џуба, који се налази на југу државе. 
Последњих педесетак година ови простори су 
били захваћени грађанским ратом, који је однео 
око три милиона живота. Јужни Судан је једна од 
најмлађих независних држава, а самосталност је 
званично стекао 2011. године. 

Туристички потенцијали Јужног Судана су 
изузетно велики, али је он недовољно развијен 
услед дугогодишњег рата. Саванска пространства 
средишњег и северног дела земље насељена су 
великим бројем јединки газела, слонова, жирафа, 
зебри и других врста што омогућује развој фото-
сафарија. На југу су богате тропске шуме где живе 

шимпанзе и друге врсте мајмуна. Још за време 
некадашњег Судана, због својих изузетних одлика 
и великoг биодиверзитета законом су заштићене 
велике површине попут мочваре Суд, националних 
паркова Бома и Бандигило и резервата Зераф. 
Јужни Судан има 6 националних паркова и 12 
природних резервата.

Ревија “Шуме” у Јужном Судану

Из Африке
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Традиција

Занат прошлости
лепота будућности

Развој друштва довео је до занемаривања 
и изумирања старих традиционалних заната 
и вредности. Уколико се осврнемо око себе, 
видећемо да су оне мале занатске радње које су 
чиниле град живим и продуктивним замениле 
велике продавнице у којима можете купити 
различите производе јефтине фабричке израде 
најчешће кинеског порекла. 

Све је мање људи који се баве занатским 
послом и они су најчешће старијег животног доба, 
док се млади више окрећу пословима, као што су 
банкарство, право, маркетинг...

Дрво је одувек имало посебну важност у 
друштву. Његова вредност и значај огледа се 
кроз различите сфере и делатности. Данас су 
највреднији комади намештаја они направљени од 
„пуног дрвета“. Уколико се одлучите за један такав 
комад, будите спремни да одвојите поприличну 
суму новца, а уколико је исти украшен „ручним 
радом“, цена се увећава.

дуборез
Да би неки део намештаја или било ког другог 

предмета од дрвета био лепши на сцену ступа 
дуборезац. Као и многи други занати ни овај не 
одолева зубу времена. Полако нестају праве 
дуборезачке радње и ова врста посла све више 
постаје хоби младим људима. Правих дуборезачких 
радњи готово да нема. 

Пре него што се крене у овај посао неопходно 
је припремити сав материјал. Пре свега, неопходно 
је одабрати квалитетно дрво. Дрво мора бити фино 
за обраду, али и довољно чврсто како би у свом 
коначном облику дуго остало непромењено. 

На овим просторима за дуборез се најчешће 
користи јавор, орах, јасен, храст, буква, липа, али 
неретко и трешња.

Алати који се користе у овом занату су длета 
или стемајзле различитих профила. Поред тога, 
користе се различите турпије за дрво, тестерице, 
дрвени чекић, затим разне стеге за фиксирање 
дрвета које се обрађује, као и добар, стабилан сто.

Дуборез је имао примену у изради иконостаса, 
царских двери по православним храмовима на 
овим просторима, као и за фигуре личности из 
Библије за католичке цркве.

Појединци данас чине све како би овај 
уметнички занат колико – толико спасили од 
заборава. Сведоци смо постојања различитих 
школа, курсева и летњих радионица на којима 
млађе генерације уче технику дубореза. Једна 
од њих је и „Школа за уметничке занате“ у Шапцу, 
отворена 1993. године, која негује старе занате и 
доприноси очувању традиције и духовности.

Припремила:  
Смиљана Гавриловић
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Дрводељац Стојан Цупарић из Нове Вароши остао је 
веран традицији и један је од ретких мајстора свог заната 
у овом делу Србије који још увек израђује дрвене качице 
у којима се купе и чувају сир, кајмак, паприка у павлаци и 
туршија. 

У својој радионици у градском насељу Шанац, Цупарић 
дневно изради четири дрвене качице запремине од пет до 
педесет литара, а купци су они који избегавају пластичну 
амбалажу и држе до традиционалног начина зрења 
млечних производа и чувања зимнице. Уколико се уредно 
и правилно одржавају, чабрице могу да трају годинама, 
а бели мрс и зимница из дрвених судова специфичног су 
укуса и ароме и имају знатно бољу прођу на тржишту.

- Највише поруџбина ми стиже из села са Пештера где 
домаћинства још увек купе бели мрс у чаброве и чувају га 
на традиционалан начин. Поред оних највећих, све више су 
тражене и чабрице мање запремине, намењене за поклоне 
и слање белог мрса и зимнице рођацима и пријатељима 
који живе у градовима – каже Цупарић.

Чамову грађу за чабрице Цупарић сече у свом забрану 
на падинама Златара или је купује од комшија, па је онда  
месецима суши на традиционалан начин, на планинском 
ваздуху и сунцу. 

- Мада су ми столарске машине знатно олакшале рад 
у обради смрчевих дашчица, највећи део посла и даље 
обављам ручно. Израда качица је спор и захтеван посао, 
јер машине још увек не могу да замене руке у склапању 
качица, ударању дрвених обручева и финалној обради – 
каже Цупарић.

Припремио: Жељко Дулановић

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 значењи-
ма. С друге стране, неки општи термини имају своја специфична зна-
чења у области шумарства. 

Речник шумарства неминовно се осавремењује и проширује 
еколошким терминима у складу са Агендом 21, документом Рио кон-
ференције 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. 

Б

бељеница - resin face; resin blaze; face   
бенчмаркинг, поређење једне организације са најуспешнијим 
организацијама у циљу побољшања pезултата - benchmarking
бескарбонатни - non calcareous   
бесконачни ланац - endless chain
бесплатна дeоница - bonus share
бесправна сеча - illegal cutting; illegal logging 
бетонски елемент - concrete component   
биљка из семена, клијанац - seedling   
биланс успеха - income sheet/statement   
биљка љубитељ сенке - shade loving plant
биљка отпорна на хладноћу - hardy plant  
биљка с бусеном - balled stock; ball plant; root-ball plant  
балирана садница - balled stock; ball plant; root-ball plant  
биљна заједница - plant association; association; plant community
биљни покров тла, приземна флора - ground cover; 
groundcover; cover vegetation; ground vegetation
биљни сок - csap
биогориво, гориво настало из биолошког материјала - biofuel
биогас, гас настао биолошком разградњом органске материје 
у одсуству кисеоника - biogas
биогас за моторно гориво - biogas used as motor fuel   
биоетанол, етил-алкохол из биолошког материјала - bioethanol   
биолошки положај – crown class
биолошки разградљив, биоразградљив – biodegradable
биолошко разарање - biodeterioration 
биолошко сузбијање штетника  - biological control; biocontrol 
биомаса - biomass   
бити у минусу на рачуну - to be in the red 
бити у плусу на рачуну  - to be in the black
благајнички запис  - treasury note 
благотворне функције шуме - beneficial forest effects; beneficial 
forest functions; welfare functions 
блањалица за путеве - road scraper; road grader; road planer; 
drag planer; grader; motor grader 
блањалица, рендисаљка - planing machine; planer 
блистача - edge grain board, quarter sawed board, rift sawn board
божићна јелка - Christmas tree  
болест клице (клијанаца); труљење - damping off (of seedlings)

израђује качице 
за чување сира

Дрводељац Стојан Цупарић 
веран традицији
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Архитектура

Свако од нас је барем једном у животу пожелео 
да има нешто тако детињасто, а опет необично и 
фантастично као што је кућица на дрвету. Специјално 
место за одмор постаје све доступније и привлачније 
не само за децу, већ и за одрасле. Људи одрастају, 
али се неке жеље никад не мењају.

Необичне кућице, по свом изгледу више 
уметничка дела, праве се од различите врсте дрвета 
и могу бити постављене унутар крошње, на грани, 
или уколико су лоптастог облика могу се закачити за 
грану помoћу канапа, тако да више личе на гнездо или 
висећу лежаљку. Да би се повећала стабилност, кућа 
класичног облика подупире се дрвеним стубовима, 
под условом да се не повреди дрво или корен.

Различитих боја, облика и величина, ове кућице 
сигурно представљају прави изазов за маштовите и 
смеле људе. 

доме – слатки доме
Постоје и они којима овакве кућице 

представљају право место за живот. Зашто би се 
неко одлучио за живот тако другачији од осталих? 
Различити су разлози. Постоје они који тиме желе 
да помогну очувању животне средине. Такви људи 
на што једноставнији начин себи обезбеђују основе 
за живот не нарушавајући природна добра. Постоје 
и они којима такав живот представља луксуз и 
могућност да заувек остану деца.

Данас је све више компанија које се баве 
производњом кућица од природног материјала 
које се монтирају на дрвећу. Један од таквих 
произвођача је „Tree House Workshop“ из Сијетла, 
САД. Ова компанија гради у просеку једну кућицу 
месечно. Њихове куће су веома луксузне, а у некима 
чак можете видети и камин.

Пре него што се почне са прављењем кућице, 
неопходно је одабрати право дрво. Дрво на којем ће 
бити постављена кућа требало би да буде стабилно 
и снажних грана. При постављању посебно се мора 
водити рачуна о томе да се дрво не повреди, јер 
једном рањено, дрво је повређено за цео живот.

Због ветра дрво се благо савија, па је неопходно 
кућицу прилагодити кретању стабла, како не би 
дошло до пуцања куће или грана. Удари грома, 
такође могу бити претња по живот у оваквим 
„стамбеним просторима“.

Морамо поменути и оне којима је живот на 
дрвећу природна појава. Домороци из племена 
Короваји у индонезијској провинцији Папуи живе 
у не тако луксузним, али веома функционалним 
кућама на дрвећу. Разлог због којег племена у овој 
области своје куће постављају високо у крошњама 
је сигурност.

Стална претња од непријатеља и штеточина 
решава се подизањем спаваоница на високе гране 
дрвећа. Куће се подижу високо, до вртоглавих 
висина од 40 метара.

Враћање природи или само још један нови тренд 
мерења богатства и надметања? Разлози подизања 
оваквих кућица су различити, али маштовитост не 
може остати непримећена.

Припремила:  
Смиљана Гавриловић

Чардак ни на небу 
ни на земљи

• Поред класичних облика, кућице на 
дрвету могу бити  сферног, облика 
лопте, гнезда...

• Кућице лоптастог облика захтевају 
врло мало материјала и имају 
минималан утицај на дрво, јер оне 
висе на дрвету помоћу канапа или 
неког другог материјала.
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Лековито биље
Аутор: Драган Недељковић

Станиште – око села, по ободу лис-
топадних шума и шибљака, поред ограда 
и међа.

Дрога – Цели осушени листови са-
купљени непосредно пре цветања. Имају 
мирис лимуна.

Састојци – Лист садржи 0,05% - 0,3% 
етарског уља, око 6% - 14% розмаринске 
киселине, флавоноиде и др.

Деловање – Етарско уље матичњака 
делује антимикробно и спазмолитично. 
Розмаринска киселина има антивирусно 
и благо седативно деловање. Лист и етар-
ско уље матичњака се користи у облику 
чајева и разних фитопрепарата код благих 
несаница, мигрене и нервозе желудачно-
цревног тракта. Као стомахик и кармина-

тив се користи код лоших варења и по-
ремећаја гастроинтестиналног тракта. Од 
екстракта листа матичњака који се базира 
на присуству розмаринске киселине, пра-
ве се препарати за терапију инфекција 
изазваних Herpes simplex вирусом.

Највеће количине етарског уља ма-
тичњака се троше у парфимеријској и 
прехрамбеној индустрији.

Употреба 

Чај од цвета: 1,5 - 4,5 г дроге се пре-
лије са 150мл кључале воде, поклопи и 
после 15 минута  процеди. Пије се неко-
лико пута дневно незаслађено, пре обро-
ка и спавања.

Нема нежељених дејстава и може се 
пити дуже време.

Матичњак

Камилица

Melissa officinalis L., Пчелиња трава, пчелињак

Matricaria chamomilla L., Титрица, раменак

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

Станиште – Ливаде, слатине, поред 
усева и путева.

Дрога – Осушене главичасте цвасти. 
Скупља се на почетку цветања по лепом 
времену. Цветиште цвасти камилице је 
округло или купасто, у средини шупље по 
чему се разликује од сличних врста. 

Састојци – Етарска уља, флавоноид-
ни хетерозиди, танини, слузи, горке мате-
рије и др. Свеже етарско уље је плаве боје 
која потиче од хамазулена.

Деловање – Поједини састојци етар-
ског уља делују антимикробно (хамазу-
лен, бисаболол). Камилица се користи као 
антисептик, антиинфламаторно средство, 
карминатив и благ спазмолитик. Споља 
се користи код разних запаљенских про-
цеса на кожи и слузокожи за испирање 

уста, носа, очију и вагине, а интерно се ко-
ристи код грчева, лошег варења и упала 
дигестивног тракта. Камилица је због свог 
антинфламаторног деловања веома често 
састојак козметичких препарата намење-
них осетљивој кожи. Користи се у облику 
чаја или у облику многобројних фитопре-
парата, сама или у комбинацији са другим 
лековитим биљкама.

Употреба 
Припрема чаја: Чај се припрема од 

3г дроге на 150мл кључале воде. Овај на-
питак се пије неколико пута дневно или 
се користи за испирање и гргљање.

Код предозирања и дуже употребе 
код неких особа може доћи до алер-
гијских реакција. Посебна опрезност се 
препоручује астматичарима.
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Из света

Приредила: 
Тијана Груловић

Такмичење је почело још 2007. године у организацији 
швајцарске фондације “New7Wonders”. Могло се гласати 
за атракције природе у 15 различитих категорија: планина 
или вулкан, кањон или фјорд, подводни свет или гребен, 
глечер, обала или литица, оаза или пустиња,  животињски 
резерват, пећина или јама, шума, геолошко налазиште, 
парк природе, праисторијско налазиште, вода, море, 
језеро или река, водопади. 

После четири године такмичења, са преко 100 
милиона гласова из целог света, међу 28 финалиста 
изабрано је седам нових светских чуда природе.

Резултати гласања објављени су 11.11.2011. године у 
11:11 часова. Гласање широм света, које је водио Бернар 
Вебер, сада се проверава, обрачунава и верификује. 
Победници ће бити проглашени током 2012. године.

Након четири године изабрано је седам нових светских чуда

Организатори овог такмичења прелиминарно су саопштили победнике:

 1. Амазонска прашума - највећа светска 
прашума позната као подручје с највећом 
биоразноликошћу на свету. Заузима око 
трећину Јужне Америке око реке Амазон кроз 
девет држава, највећим делом у Бразилу. Осим 
разноликог биљног и животињског света 
Амазонска прашума скрива и многа домородачка 
племена.

2. Залив Ха Лонг у Вијетнаму - залив се састоји 
од 1960 острва. Море је обликовало низ купастих 
врхова и торњева који имају оштре литице. Осим 
острва бројна су и језера и пећине. Залив укључује 
и 14 ендемских биљних и 60 животињских врста.

НОВА 
СВЕТСКА 

ЧУДА
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3. Игуазу слапови - водопади на реци Игуазу, 
између Бразила и Аргентине. Водопади деле реку 
на два дела, горњи и доњи ток, а имају статус 
светске баштине. Сматрају се најспектакуларнијим 
водопадима на свету. Састоје се од 275 слапова 
висине до 70 метара и дужине 2,7 километара.

 5. Национални парк Комодо - обухвата три већа 
острва, Комодо, Ринца и Падар и 26 мањих острва. 
Острва су већином вулканског порекла, а висина 
им је до 735 метара. Испресецана су падинама 
зеленила с белим пешчаним плажама и морем у 
којем расту корали. У овом националном парку 
живи најпознатији и највећи светски гуштер - 
Комодо змај.

4. Острво Јеју - вулканско острво у Тихом 
океану, налази се у Корејском теснацу. Уједно је 
и највеће острво Јужне Кореје. Успавани вулкан 
Халасан чини 360 ситних сателитских вулкана, а 
његова последња активност забележена је пре 
800 година. На врху вулкана налази се кратер с 
језером. Значајни су и бројни тунели којима је 
некада текла лава, који су данас празне пећине.

6. Подземна река Пуерто Принсеса на Филипинима - у 
богатом биљном и животињском свету утврђено је 800 врста 
биљки из 100 породица, међу којима неколико врста кактуса и 
295 врста дрвећа. У Националном парку живи 95 врста птица, од 
којих је 15 ендемских.

7. Планина Тејбл (Равна/Стона планина) - Необична планина 
у Јужној Африци. Специфична је јер уместо планинских врхова 
углавном има равну плочу насталу ерoзијом током милиона 
година.



Ревија „Шуме” март 2012.44

Ф
от

о:
 М

ил
е 

Ра
до

ич
ић


