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Помоћ Краљеву
Најугроженијим породицама у Краљеву Србијашуме су упутиле помоћ 

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

Јавно предузеће „Србијашуме“ обезбедило је помоћ становницима 
-

Заменик генералног директора  посетио је 5. но-
 оби-

-

Подсећамо да су у земљотресу јачине 5,4 степена Рихтерове скале, 
-

Активности

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

Одлучни у спречавању 
криволова и заштити рибљег фонда

Спречавање криволова

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

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

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

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

професионалних рибочувара брине о 30 киломе

иду у криволов то раде под окриљем мрака. Вели

риболовци који без икаквих дозвола, уз помоћ ди
намита и нехуманих замки, уништавају велике ко

се догађа да рибокрадице приликом легитими
сања пружају отпор.
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Награда за ЈП “Србијашуме”

Компанија “Business Initiative Directions” 
(BID) је и ове године на Међународној конвен-
цији квалитета у Њујорку доделила Пословни-
ци општег туризма ЈП “Србијашуме” - “Србија-
шуметурс” Сертификат за изузетан квалитет 
пословања у дијамантској категорији.

Међународна конвенција у Њујорку одр-
жава се сваке године. Циљ Компаније BID је 
да прати рад, развитак и лидерство компанија 
у свету и на тај начин унапреди њихов ангаж-
ман на међународној сцени. 

Делегацију “Србијашуме” представљали су 
Никола Соврлић, директор Сектора за марке-
тинг, Живорад Михајловић, директор Сектора 
за некретнине и Светлана Козић, члан Управ-
ног одбора.

Сертификат за 
изузетан 
квалитет

пословања

Никола Соврлић, 
директор Сектора за 
маркетинг и 
Живорад Михајловић, 
директор Сектора за 
некретнине 

На додели награде 
са представницима 
компаније BID
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Апел

Јавно предузеће “Србијашуме” апелује и 
упозорава све грађане на забрану паљења 
ватре на свим јавним и зеленим површинама 
или изазивања било ког отвореног пламена у 
близини шумских комплекса и пољопривред-
них површина, као и у самој шуми, где често 
долази до неконтролисаног ширења ватре 
која прелази у пожар са несагледивим после-
дицама.

Протеклих пар месеци евидентирани су 
бројни пожари на отвореном простору, првен-
ствено пожари настали паљењем суве траве 
и растиња на пољопривредним површинама. 
Несавесно и неправилно поступањe мањег 
броја грађана приликом уређења пољопри-
вредног земљишта и паљења прикупљеног 
отпада, изазива шумске и друге пожаре.

Пожар се веома брзо шири, уништава ма-
теријална добра, земљу, шуме, али и људске 
животе. С друге стране, гашење пожара је 
веома споро и захтевно, посебно на непри-
ступачним местима. 

С обзиром на ове вреле летње дане, 
скрећемо пажњу грађанима да буду врло оба-
зриви приликом руковања ватром или лако 
запаљивим предметима и стварима који би 
могли да изазову пожаре с тешким последи-
цама, и да се у циљу правовремене заштите 
од пожара придржавају следећих упутстава:

1. Приликом чишћења парцела, прикупље-
ни отпад не спаљивати.  

2. Не остављати упаљену ватру или жар 
неконтролисано на њиви.

3. Приликом боравка у шуми, ватру палити 
искључиво на за то предвиђеним местима.

4. Пре одласка са њиве или из шуме, полити 
ватру или жар водом, или затрпати земљом.

Уколико пожар избије, гасити га само ако 
је то безбедно. Веће пожаре не треба гасити 
самоиницијативно из безбедносних разлога, 
већ о томе хитно обавестити надлежне орга-
не најближу шумску управу или МУП, Сектор 
за ванредне ситуације.

Упозорење – пожари

Шумски пожари годишње наносе непроцењиве штете шумском фонду 
Републике Србије. Проблем појаве шумских пожара је глобалан и у свету 

сваке године страда око 350 милиона хектара шума према подацима 
Организације за храну и пољопривреду при Уједињеним нацијама 

(Food and Agriculture Organization of the United Nations).
Пожари представљају сталну опасност за шумске комплексе. У 

одређеним околностима могу у кратком периоду да изазову огромне 
материјалне штете и поприме димензије природне и еколошке 

катастрофе.    
Узрок избијања пожара је према статистичким показатељима у преко 

95% случајева људски фактор. 

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

Одлучни у спречавању 
криволова и заштити рибљег фонда

Спречавање криволова

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

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

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

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

професионалних рибочувара брине о 30 киломе

иду у криволов то раде под окриљем мрака. Вели

риболовци који без икаквих дозвола, уз помоћ ди
намита и нехуманих замки, уништавају велике ко

се догађа да рибокрадице приликом легитими
сања пружају отпор.

5

Јавно предузеће „Србијашуме“, Завод за 
заштиту природе Србије, Секретаријат за 
заштиту животне средине града Београда и 
Општина Сурчин заједнички су обележили 
Међународни дан шума и Светски дан вода 
представљањем Студије заштите Бојчинске 
шуме, којом газдује ЈП „Србијашуме“, Шумско 
газдинство  „Београд“ - Шумска управа „Зе-
мун“. На Летњој позорници Бојчинске шуме 
окупљени учесници ове манифестације при-
дружили су се бројним организацијама ши-
ром света у обележавању 21. марта - Међуна-
родног дана шума и 22. марта - Светског дана 
вода. 

О многострукој улози и значају шума, 
својеврсном остваривању стратешких циље-
ва на очувању и заштити шума Србије и 
доприносу унапређењу квалитета животне 
средине на основу бриге о кључним приро-
дним ресурсима, у својим поздравним речи-
ма говорили су директор Завода за заштиту 
природе Србије проф. др Ненад Ставретовић, 
секретар Секретаријата за заштиту животне 
средине града Београда Горан Триван, пред-
седник Општине Сурчин Војислав Јаношевић 
и извршни директор Сектора за шумарство и 
заштиту животне средине ЈП „Србијашуме” др 
Предраг Алексић. 

- Дан шума је дан прославе и обележа-
вања три кључна аспекта шумарства: заштите, 
производње и рекреације. Управо Бојчин-
ска шума представља прави пример за сва 
три апсекта, изјавио је извршни директор др 
Предраг Алексић. 

Он је подсетио да су шуме одувек делиле 
судбину народа, што најбоље илуструје ова 
вишевековна оаза, која је имала историјски 
значај током коришћења у војне и цивилне 
сврхе. 

- За време Првог светског рата била је скло-
ниште за мештане и војнике, била је ловиште 
краља Александра (1934. године), а за време 
Другог светског рата била је веома значајан 
политички, војни и економски центар. Због 
својих природних вредности, историјског 
значаја и очуваних објеката са споменичким 

својствима, још 1965. године заштићена је као 
меморијални природни споменик, рекао је 
извршни диркетор др Предраг Алексић и до-
дао: 

- Шумари су сачували, заштитили и унапре-
дили Бојчинску шуму као еколошки важно 
подручје са многобројним заштићеним и 
вредним биљним и животињским врстама, и 
са пуним правом очекују да буду и управљачи 
будућег заштићеног подручја. 

Бојчинска шума представља једну од дра-
гоцених зелених оаза Београда, која својим 
природним, амбијенталним, културно-рекре-
ативним и другим вредностима доприноси 
унапређењу квалитета животне средине Бе-
ограда и очувању биодиверзитета у градској 
средини. Стога је презентација Студије заш-
тите Бојчинске шуме била добар повод и при-
лика да се најширој јавности укаже на значај 
и корист шума, као и водног ресурса оваквих 

Обележен 
Међународни дан шума 

и Светски дан вода

Међународни дан шума

Припремилe:
Тијана Груловић и 
Тања Дојчиновић

Фото: 
Миле Радоичић

Уводно излагање 
др Предрага Алексића, 
извршног директора 
Сектора за шумарство 
и заштиту животне 
средине ЈП „Србијашуме“
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-

Драгић Томић – руководилац 

-

-
-

-

-

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

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

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

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

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

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

Кратким приказом историјата шума ваљевског 
подручја покушали смо да приближимо читаоцима 
узроке за овако ниску шумовитост и велико учешће 
приватних шума.
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подручја, али и на неопходност заштите, очу-
вања и мудрог управљања овим  драгоценим 
природним ресурсима. 

- Бојчинску шуму смо прогласили за једно 
од заштићених природних добара на тери-
торији Београда, јер ова шума свим својим 
карактеристикама и кад је флора, фауна и хи-
дрологија у питању заиста то већ одавно и за-
служује. То се уклапа у нашу причу о пошумља-
вању Београда. Стратегија пошумљавања, 
коју смо усвојили прошле године на седници 
Скупштине града, нешто је шири контекст ове 
приче. Ми смо ту стратегију протекле године 
и почели да примењујемо, па је више од 300 
хектара на територији Београда пошумљено. 
Решење за побољшање квалитета животне 
средине је пошумљавање - истакао је градски 
секретар за заштиту животне средине Горан 
Триван. Према његовим речима, прошле го-
дине је за пошумљавање издвојено близу 100 
милиона динара, а ове године ће акција бити 
настављена. Суштина је, додао је, да је ре-

шење за Београд и читаву планету озелења-
вање и пошумљавање. 

Студију „Споменик природе Бојчинска 
шума, једна од драгоцених зелених оаза Бе-
ограда”, израдио је Републички завод за заш-
титу природе, уз помоћ ЈП „Србијашуме” и 
општине Сурчин. У правом шумском амбијен-
ту, учесницима манфистације представљене 
су природне вредности и карактеристике 
Споменика природе „Бојчинска шума“. Струч-
ни сарадници Завода Милош Вукелић, руко-
водилац израде Студије заштите Бојчинске 
шуме, Дејан Баковић и Сава Симић, говорили 
су о различитим аспектима Бојчинске шуме 
као природног добра.

Бојчинска шума смештена у равничар-
ском пределу југоисточног Срема на југоза-
падној граници Београда у приобаљу Саве, 
представља сачувано острво некадашњег 
лужњаковог пространствa, и предлаже се за 
заштиту као споменик природе. Значајна је 
са становишта очувања специфичне оазе хра-
ста лужњака као заосталог фрагмента некада 
огромних старих низијско-мочварних шума, 
биљних и животињских врста које су ту нашле 
уточиште: евидентирано 185 биљних врста, 
од тога 15 биљних врста које имају статус заш-
тићених и строго заштићених врста, 108 врста 
птица односно 30% укупног броја врста пти-
ца забележених у Србији, присуство укупно 
10 врста водоземаца и гмизаваца, од чега чак 
8 врста ужива законску заштиту, од 165 врс-
та гљива 15 врста ужива статус заштите, док 
се две врсте налазе на Црвеној листи гљива 
Европе. Бојчинска шума има и свој културно-
историјски и друштвени значај, заштићена 
као меморијално знаменито место од великог 
значаја за Републику Србију. 

Бојчинска шума уједно својим многостру-
ким вредностима даје основ, подстицај и за-
мах за бројне аспекте одрживог развоја, као 
на пример излетничког, манифестационог, 
спортско-рекреативног, екотуризма, сеоског, 
ловног и риболовног туризма, чуло се на пре-
зентацији заштићеног природног добра Бој-
чинска шума, поводом светских еколошких 
датума. 

Програм обележавања Светског дана 
шуме и Светског дана воде обогаћен је насту-
пом Културног друштва „Срем“ из Јакова, под 
управом председника Драгана Илића и умет-
ничког руководиоца Дамира Мутапџића.  

СВЕТСКИ ДАН ШУМА И ВОДЕ

Светски дан шума обележава се у циљу 
подизања свести човечанства о значају шума, 
које чине више од 30 одсто укупне копнене 
површине Земље и простиру се на око четири 
милијарде хектара. Одлука о томе донета је на 
XXIII седници Генералне скупштине Европске 

Учесници манифестације 

Наступ ансамбла КУД 
„Срем“ из Јакова
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На 29. Светском првенству шумских радника 
– секача моторном тестером одржаном у Загребу 
(Јарун) у периоду од 23-27. септембра 2010. године, 
учествовале су екипе из 30 земаља, међу којима су 
Аустрија, Белгија, Француска, Немачка, Мађарска, 
Италија, Холандија, Норвешка,  Шведска, Швајцарска, 
Велика Британија, Шпанија, Русија, Јапан и  др.

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

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

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

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

 

углом у односу на осовину трупца.  

29. Светско првенство шумских радника

Две бронзе за Србију
а Драган Беретић бронзу у дисциплини обарање стабла

Припремио: 
Драан Дубљанин,

ил.инж.

Репрезентативци Србије са светским прваком Андреасом Олеском

7

пољопривредне конфедерације 1971. године, 
коју је подржала Организација Уједињених 
нација за храну и пољопривреду (FAO). 

За обележавање Дана шума симболично 
је одабран 21. март, први дан пролећа, у знак 
буђења природе и вегетације, као дан јесење 
равнодневице на јужној, односно пролећне 
на северној хемисфери.

Шумске површине у свету су се, према 
подацима Уједињених нација, у последњих 
15 година смањиле за више од троструке по-
вршине Немачке. Шума је некад прекривала 
скоро две трећине копна, али до данас је више 
од половине тог богатства уништено претера-
ном сечом. Уништавана је  зарад дрвне грађе 
и материјала за потпалу или зарад простора 
за обрадиве површине. 

Процењује се да шуме данас покривају 31% 
укупне земљине копнене површине, као и да 
чувају преко 80% биолошке разноликости 
планете. Представљају извор хране и сиро-
вине за велики део становништва, повољно 
утичу на климу и режиме водотокова и штите 
земљиште од ерозије. У новије време све се 
више говори о важности шума у социјалном 
смислу, општекорисним функцијама шума и 
њиховој важности за здравље људи. 

Еколошка важност шума данас је више-
струка. Шуме учествују у прочишћавању под-
земних и површинских вода, а оне изнад и у 
близини водотокова штите акумулације пи-
тке воде од загађења. Код дуготрајних киша 
и пљускова с великом количином воде и код 

топљења снега, шуме акумулирају велике ко-
личине воде коју касније полако отпуштају. 

Веће шумске површине утичу и на климу 
тако да ублажавају велика колебања темпе-
ратуре у оближњим насељима и спречавају 
појаву струјања хладних ваздушних маса. Лети 
повећавају влажност ваздуха и на тај начин  
спречавају промене микроклиме одређеног 
подручја, штите насеља од загађеног ваздуха, 
јаког ветра и буке и задржавају велике коли-
чине прашине. 

Здраве шуме произведу око 20 тона ки-
сеоника по хектару годишње, а пружају уто-
чиште и храну бројним животињским и биљ-
ним врстама због чега су важне за очување 
биолошке разноликости.

Светски дан воде обележава се 22. марта, 
који су установиле Уједињене нације ради 
предузимања иницијатива и акција у вези 
са водом и упозоравања најшире светске 
јавности на значај очувања и одрживог уп-
рављања водним ресурсима. Омогућити 
доступност питке воде и основне хигијен-
ске услове за све људе на свету представља 
глобални задатак и изазов који су дефини-
сале Уједињене нације. Стога је Генерална 
скупштина Уједињених нација период од 
2005. до 2015. године прогласила  Међуна-
родном деценијом за Акцију „ВОДА ЗА ЖИ-
ВОТ 2005-2015“, с циљем да се број људи, 
којима још увек није доступна вода за пиће 
и вода за хигијенске потребе, смањи бар за 
половину.

Представници 
ЈП „Србијашуме“
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Помоћ Краљеву
Најугроженијим породицама у Краљеву Србијашуме су упутиле помоћ 

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

Јавно предузеће „Србијашуме“ обезбедило је помоћ становницима 
-

Заменик генералног директора  посетио је 5. но-
 оби-

-

Подсећамо да су у земљотресу јачине 5,4 степена Рихтерове скале, 
-

Активности

Ревија „Шуме”

Дан заштите животне средине

ЈП „Србијашуме“ је, у сарадњи са ЕПС, РБ 
Колубара и Институтом за шумарство Бео-
град, као и компанијом LIECO GmbH,  Kalwang 
из Аустрије, компанијом Landesbetrieb Wald 
und Holz NRW из Немачке и Eвропском 
унијом у оквиру пројекта In2Wood, органи-
зовало Дан садње огледне плантаже за про-
изводњу биомасе на површинским коповима 
на огледној плантажи у близини копа код Ла-
заревца.

За разлику од већине развијених земаља, 
у Србији се примена дрвне биомасе за про-
изводњу нових облика дрвних горива још 
увек налази на самом почетку. Недостатак 
искуства у производњи биомасе из намен-
ских плантажа је само један од чиниоца који 
утичу на спор развој ове делатности. Циљ ог-
леда, који је реализован у сарадњи са већим 
бројем еминентних домаћих и страних ин-
ституција, представља проверу могућности 
производње биомасе за енергетске потребе 
на земљишту које се налази у процесу рекул-
тивације. Претходна искуства у производњи 
биомасе на оваквим земљиштима не постоје, 
због чега је у оквиру In2Wood пројекта 

покренута иницијатива да се на две локације 
у Србији и Немачкој изврши практична про-
вера могућности за ову врсту производње.

У оквиру реализације овог пројекта орга-
низован је Округли сто на тему „Могућност 
производње биомасе на одлагалиштима по-
вршинских копова лигнита“, након чега су на 
локацији огледне плантаже у Јунковцу запо-
чели радови на садњи енергетског засада уз 
присуство представника In2Wood пројекта 
из Немачке, као и представника аустријске 
компаније LIECO, која је донирала 5.000 сад-
ница за подизање овог засада. 

На локацији огледне плантаже у селу 
Јунковац своја излагања о значају и актив-
ностима пројекта представили су Милорад 
Веселиновић из Института за шумарство, 
Александар Васиљевић из ЈП „Србијашуме“, 
Курт Рамскоглер из компаније LIECO GmbH, 
Аустрија и Вукица Попадић из РБ Колубара, 
након чега су уследили радови на садњи 
енергетских засада на локацији огледне 
плантаже у Јунковцу.

Отварању радова присуствовао је и дипл. 
инж. шум. Александар Васиљевић, извршни 
директор Сектора за развој и међународну 
сарадњу у ЈП „Србијашуме“, који је том при-
ликом изјавио: 

- Овај пројекат има вишеструки значај. 
Поред тога што желимо да испитамо могућ-
ности за производњу биомасе на земљишти-
ма чија је намена веома специфична и усло-
вљена активностима рудника, циљ је и да се 
енергетски сектор подстакне у производњи 
и примени биомасе. Глобално постављени 
задаци у правцу супституције дела традици-
оналних извора енергије и смањења емиси-
је штетних гасова захтевају интензивирање 
активности сектора енергетике и шумарства 
у правцу њиховог испуњења. Такође, као 
друштвено одговорне компаније, “Србија-
шуме”, ЕПС и РБ Колубара имају обавезу да 
промовишу и подстакну производњу и упо-
требу биомасе и других обновљивих извора 
енергије. Посебан значај пројекта се огледа 

Садња на површинским 
коповима рудника 

Колубара
Припремила:
Сузана Васиљевић  

Фото:
Иван Окановић  

Предстaвници In2Wood 
пројекта, компаније LIECO 
и ЈП “Србијашуме”

8
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На 29. Светском првенству шумских радника 
– секача моторном тестером одржаном у Загребу 
(Јарун) у периоду од 23-27. септембра 2010. године, 
учествовале су екипе из 30 земаља, међу којима су 
Аустрија, Белгија, Француска, Немачка, Мађарска, 
Италија, Холандија, Норвешка,  Шведска, Швајцарска, 
Велика Британија, Шпанија, Русија, Јапан и  др.

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

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

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

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

 

углом у односу на осовину трупца.  

29. Светско првенство шумских радника

Две бронзе за Србију
а Драган Беретић бронзу у дисциплини обарање стабла

Припремио: 
Драан Дубљанин,

ил.инж.

Репрезентативци Србије са светским прваком Андреасом Олеском

и у међусекторској сарадњи на Европском 
нивоу у оквиру које постављени циљеви тре-
ба да буду достигнути, не само у Србији већ 
и Немачкој покрајини северна Рајна – Вест-
фалија и Аустрији. Питање производње био-
масе данас превазилази националне оквире 
и надлежности сектора шумарства и зато су 
нам потребни партнери и подршка у активи-
рању неискоришћених земљишних ресурса 
подизањем нових шумских засада. Очекује-
мо да ће овај пројекат да отвори простор и 
за друге будуће заједничке пројекте и актив-
ности.

Дрво као најстарији облик енергије, који 
се користи већ хиљадама година, данас по-
ново добија заслужену пажњу. Међутим, 
обим сеча шума који се може реализовати 
за потребе производње енергије је ограни-
чен природним условима, с једне и стручним 
критеријумима, с друге стране. 

Коришћење шума и производња дрвних 
сортимената, укључујући и дрво за енер-
гетске потребе, морају увек бити усклађени 
са потребама гајења шума, захтевима тр-
жишта и очувања општекорисних функција 
шума и животне средине. Нажалост, незадо-
вољавајуће стање шума у Србији не може да 
задовољи све потребе које друштво очекује.

У активностима усмереним ка повећању 
производње енергије из обновљивих изво-
ра, посебно шумске биомасе, “Србијашуме” 
се интензивно повезују са сектором енерге-

тике и другим сродним предузећима из ок-
ружења. Из такве сарадње је проистекао и 
овај пројекат. Наша жеља је да пројекти који 
подстичу нова пошумљавања буду све број-
нији и ЈП “Србијашуме” ће увек, у складу са 
својим могућностима, подржавати њихову 
реализацију.

Саднице на огледној 
плантажи у селу Јунковац

Отварање радова на 
садњи енергетског засада

9



10 Ревија „Шуме” Ревија „Шуме” 11

Помоћ Краљеву
Најугроженијим породицама у Краљеву Србијашуме су упутиле помоћ 

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

Јавно предузеће „Србијашуме“ обезбедило је помоћ становницима 
-

Заменик генералног директора  посетио је 5. но-
 оби-

-

Подсећамо да су у земљотресу јачине 5,4 степена Рихтерове скале, 
-

Активности

Ревија „Шуме”10

Јавна продаја шумских дрвних сортимена-
та може се извршити у основи на два начина, 
и то путем лицитација (најчешћи облик јавне 
продаје у Европи – Француској, Румунији и 
Пољској) и путем субмисија (у Немачкој).

Лицитација представља такав начин про-
даје код кога продавац по претходном јавном 
оглашавању, а на основу претходно тачно 
утврђених услова и уз назнаку почетне цене и 
вредности, износи на продају одређену коли-
чину производа на тачно одређеном месту, у 
тачно одређено време и уз присуство заинте-
ресованих лица. 

У зависности од форме у којој се износе, 
понуде лицитације могу бити усмене и лици-
тације са запечаћеним понудама.

Основне карактеристике јавне продаје 
дрвних сортимената:

- њена припрема је скупља и изискује више 
времена од осталих облика продаје,

- препоручује се када је потражња за шум-
ским дрвним сортиментима већа од понуде,

- омогућава потенцијалним купцима ком-
плетан увид у понуђене количине дрвних сор-
тимената,

- доприноси повећању транспарентности 
продаје и 

- у већини случајева доприноси повећању 
финансијског ефекта продаје и др.

Јавна продаја трупаца у Немачкој 

Јавне продаје субмисијом се организују у 
свим деловима Немачке, али су најпознатије 
у деловима који су богати квалитетним храс-
том, буквом и бором. Сезона јавних продаја 
почиње у децембру и завршава се крајем ап-
рила. Количина дрвне сировине која се прода 
путем јавних продаја, заснованих на систему 
субмисија је различита од године до године и 
креће се од 5 до 15 %, у односу на укупну ко-
личину обловине.

Најчешће заступљен начин продаје пред-
ставља заједничка продаја израђених дрвних 
сортимената шумских управа државних шума 
са приватним шумовласницима, на стовариш-
тима или на шумско-камионском путу.

У погледу начина организовања, у највећем 
броју области јавне продаје су организоване 
на традиционалан начин, путем запечаћених 
понуда и поред чињенице да постоје савре-
мене информационе технологије.

Потребно је истаћи да код јавне продаје 
субмисијама – најзначајније одлуке доноси 
продавац, пре свега одлуку о томе са којим 
понуђачима ће да склопи уговор. Такве од-

Рaзвој модела 
електронске продаје 

шумских сортимената у 
Србији

Припремио:
спец.инж.шум. 
Тихомир Мурић

Сектор за комерцијалне послове 
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На 29. Светском првенству шумских радника 
– секача моторном тестером одржаном у Загребу 
(Јарун) у периоду од 23-27. септембра 2010. године, 
учествовале су екипе из 30 земаља, међу којима су 
Аустрија, Белгија, Француска, Немачка, Мађарска, 
Италија, Холандија, Норвешка,  Шведска, Швајцарска, 
Велика Британија, Шпанија, Русија, Јапан и  др.

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

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

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

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

 

углом у односу на осовину трупца.  

29. Светско првенство шумских радника

Две бронзе за Србију
а Драган Беретић бронзу у дисциплини обарање стабла

Припремио: 
Драан Дубљанин,

ил.инж.

Репрезентативци Србије са светским прваком Андреасом Олеском

луке се врло често доносе без присуства по-
нуђача и о њима понуђачи бивају обавештени 
накнадно.

Јавна продаја трупаца у Румунији

Начин владавине који је постојао у Руму-
нији пре 1990. године карактерисао се држав-
ним власништвом над шумама и предузећима 
за прераду дрвета. Под државном контролом 
се водила политика сече и прераде дрвета, 
док су цене дрвета на вештачки начин одржа-
ване ниским.

После промена 1990. године започео је 
процес приватизације државних предузећа 
и враћања шума приватним власницима кроз 
процес реституције.

Структура власништва над шумама у Руму-
нији у периоду 1991 – 2005. године

Основне карактеристике јавне продаје 
дрвета у Румунији

Око 2/3 дрвета продаје се у дубећем стању, 
а остатак као произведени дрвни сортименти. 
Од укупне расположиве количине дрвета за 
једну годину око 80% се продаје путем лици-
тација. Лицитације за посечено дрво се орга-
низују као велике и мале лицитације.

 Велике лицитације се организују два пута 
годишње (у пролеће и на јесен) и на њима се 

продају велике количине најквалитетнијег др-
вета (трупци за фурнир и резану грађу). Мале 
лицитације се одржавају сваке треће недеље.

Продаја дрвета у Србији - актуелно 
стање и искуства 

Прва јавна продаја дрвета у Србији забе-
лежена је далеке 1871. године. Јавне продаје 
дрвета лицитацијама са мањим или већим ин-
тензитетом одржале су се све до 1941. године. 
Период од завршетка другог светског рата до 
деведесетих година XX века је у великој мери 
био изван утицаја тржишта.

Године 1991. формирано је јединствено 
Јавно предузећe за газдовање шумама у др-
жавној својини ‘’Србијашуме’’, у коме су се ли-
цитације као облик продаје први пут појавиле 
октобра 2001. године. Лицитације у периоду 
2001-2005. године организоване су стихијски 
и на површан начин, док су лицитације у пе-
риоду 2005-2010. године биле организованије 
него у претходном периоду и спровођене на 
основу упутства о одржавању лицитација.

Потребно је истаћи да је у Србији одржан 
мали број лицитација, а основни разлози су :

- недовољна производња и понуда квали-
тетних трупаца и

- смањена потражња у односу на понуду ЈП 
„Србијашуме”.

Општи закључак о спроведеним лицита-
цијама у Србији био је да постоји много про-
блема, упркос чињеницама да су на појединим 
лицитацијама постигнути одговарајући пози-
тивни резултати. То је представљало мотив да 
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-

Драгић Томић – руководилац 

-

-
-

-

-

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

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

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

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

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

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

Кратким приказом историјата шума ваљевског 
подручја покушали смо да приближимо читаоцима 
узроке за овако ниску шумовитост и велико учешће 
приватних шума.
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се почне са дефинисањем новог модела јавне 
продаје шумских дрвних сортимената.

МОДЕЛ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПРОДАЈЕ 
ШУМСКИХ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА У СРБИЈИ

У модел електронске јавне продаје шум-
ских дрвних сортимената у Србији могу се 
укључити поједини искуствени и научно по-
тврђени елементи из постојећег модела про-
даје дрвета путем лицитација, као и искустве-
ни и научно потврђени елементи из система 
електронске продаје дрвета изабраних зе-
маља Европске уније.

У основи модел се састоји из три сегмен-
та од којих сваки чини засебну целину, а сви 
заједно чине јединствену целину. Модел је 
тако структуриран да постоји веома јака ин-
теракција између сегмената модела при чему 
ће, уколико дође до појаве неправилности и 
недостатака у једном сегменту, доћи до про-
блема у функционисању целог модела.

За разлику од досадашњих начина јавне 
продаје основ предложеног модела пред-
ставља израда Каталога шумских дрвних 
сортимената и развој електронског система 
за спровођење лицитација. У предложеном 
моделу Каталог шумских дрвних сортимената 
има двоструку улогу:

- продавац дефинише своју понуду (кроз 
врсту, димензије, запремину и почетне цене по 
јединици мере за сваки дрвни сортимент) и

- потенцијални купац се упознаје са струк-
туром понуде продавца и даје своју званичну 
понуду за оне дрвне сортименте за којима 
постоји његова потреба.

Основни елементи Каталога шумских дрв-
них сортимената су:

- насловна страна,
- позив потенцијалном купцу за учешће на 

лицитацији,
- услови лицитације,
- мапа места у коме се одржава лицита-

ција са ознаком места у којима се налази 
стовариште/а са изложеним дрвним сорти-
ментима,

- листа особа задужених за контакт и ин-
формације,

- модел Извештаја о излицитираној коли-
чини и вредности дрвних сортимената,

- модел Уговора о купопродаји,
- збирни преглед понуђених дрвних сорти-

мената по врстама дрвета, намени и укупним 
количинама и

- образац понуде дрвних сортимената.
Припрема Каталога за продају шумских 

дрвних сортимената захтева доста времена и 
пажње, а све релевантне информације о про-
изводу треба да буду проверене и предста-
вљене на јасан и разумљив начин.

Насловна страна Каталога шумских дрв-
них сортимената треба да садржи елементе 
којима ће бити препознатљив продавац, еле-
менте који указују да се ради о Каталогу шум-
ских дрвних сортимената и елементе о месту 
и датуму одржавања лицитације.

Позив потенцијалном купцу за учешће на 
лицитацији упућује се поред јавног оглаша-
вања, у циљу привлачења што већег броја 
учесника. Обраћање челних људи продавца 
потенцијалним купцима представља чин 
њиховог уважавања (за постојеће купце) и 
допринос развоју или успостављању нове по-
словне сарадње.

Услове лицитације потребно је да дефи-
нише посебан тим на челу са стручњацима 
из области права, комерцијалних и техничких 
(стручних шумарских) послова. Овај део ка-
талога садржи у целини услове који су дефи-
нисани Законом, општим актима Продавца и 
другом правном регулативом. У циљу успеш-
ног спровођења лицитација и спречавања 
евентуалних неспоразума, препорука је да 
буду објављени на интернет страници про-
давца, како би били доступни у сваком тре-
нитку потенцијалним купцима.

Мапа места у коме се одржава лицита-
ција са ознаком места у којима се налази 
стовариште/а са изложеним дрвним сортимен-
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На 29. Светском првенству шумских радника 
– секача моторном тестером одржаном у Загребу 
(Јарун) у периоду од 23-27. септембра 2010. године, 
учествовале су екипе из 30 земаља, међу којима су 
Аустрија, Белгија, Француска, Немачка, Мађарска, 
Италија, Холандија, Норвешка,  Шведска, Швајцарска, 
Велика Британија, Шпанија, Русија, Јапан и  др.

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

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

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

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

 

углом у односу на осовину трупца.  
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тима од користи је за учеснике у циљу њихове 
оријентације и ради планирања пута и време-
на које им је потребно да стигну до тог места.

Поред мапе потребно је потенцијалне 

учеснике снабдети и осталим обавештењима 
са детаљним упутствима за лакше пронала-
жење адресе одржавања лицитације, као и 
информацијама о тачним локацијама, удаље-
ности сваког стоваришта и оријентирима за 
њихово лакше проналажење.

Листа особа задужених за контакт и ин-
формације обавезно садржи имена, функ-
ције и бројеве телефона стручних особа које 
потенцијални учесници могу контактирати 
у циљу добијања потребних информација.

Извештај о излицитираној количини и 
вредности дрвних сортимената представља 

званичан документ који на крају лицитације 
издаје продавац на свом меморандуму, са 
циљем потврде купцу о излицитираној ко-
личини и вредности по сортиментима.

Модел Уговора о купопродаји треба да 
буде свеобухватан и могућ за извршење. 

Потребно је укључити све битне одредбе 
које садржи типичан купопродајни уговор, 
као и посебности и специфичности продаје 
и самих дрвних сортимената.

Збирни преглед понуђених дрвних сор-
тимената даје се по врстама дрвета, намени 
и укупним количинама и представља важну 
информацију потенцијалним учесницима за 
стицање слике о величини понуде и сагле-
давање сопствених потреба у односу на по-
нуђене сортименте, али из своје позиције у 
односу на конкуренте.

Обрасци понуде дрвних сортимената 
представљају табеларне приказе у којима 
су појединачно представљени сви дрв-
ни сортименти који се нуде на продају са 
својим основним карактеристикама (број 
лота, број трупца, врста дрвета, пречник, 
дужина, запремина изражена на две деци-
мале, почетна цена по јединици мере, на-
зив шумске управе и други битни елемен-
ти). Образац понуде истовремено користе 
понуђачи за попуњавање и достављање 
своје понуде.

Сви наведени обрасци служе као подло-
га за електронски систем спровођења јав-
них продаја (лицитација) шумских дрвних 
производа у смислу да податке о понуђе-
ним ценама по сортиментима уносе директ-
но оператери у одговарајући софтвер који 
представља трећи корак у оквиру фаза фор-

мирања описаног модела.
Приликом израде софтвера морају се 

узети у обзир бројне специфичности ком-
паније која организује јавну продају дрвета 
као и карактеристике одговарајућих профи-
ла.
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Помоћ Краљеву
Најугроженијим породицама у Краљеву Србијашуме су упутиле помоћ 

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

Јавно предузеће „Србијашуме“ обезбедило је помоћ становницима 
-

Заменик генералног директора  посетио је 5. но-
 оби-

-

Подсећамо да су у земљотресу јачине 5,4 степена Рихтерове скале, 
-

Активности
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Јединствена синдикална организација ЈП 
„Србијашуме“ је у новембру 2011. године распи-
сала конкурс за избор председника, потпред-
седника, чланове Одбора и Надзорног одбора 
Јединствене синдикалне организације ЈП „Ср-
бијашуме“, као и за избор председника, чланове 
Одбора и Надзорног одбора Синдикалне орга-
низације дела предузећа и то на мандатни пе-
риод од три године.

За председнике синдикалних организација 
делова предузећа и чланове Одбора изабрани 
су: 

- Петар Нећак, Генерална дирекција 
- Александар Поповић, ШГ Београд
- Славица Јоксимовић, ШГ Крагујевац
- Златко Грујић, ШГ Крушевац
- Микица Обрадовић, ШГ Деспотовац
- Љубисав Ракић, ШГ Лозница
- Гордана Живковић, ШГ Ужице

- Милош Петровић, ШГ Ивањица
- Фарук Ћоровић, ШГ Рашка
- Мирослав Макарић, ШГ Лесковац
- Горан Петковић, ШГ Кучево
- Горан Ергарац, ШГ Бољевац
- Дејан Митровић, ШГ Ниш
- Бранко Мартиновић, ШГ Куршумлија
- Оливер Панајотовић, ШГ Пирот
- Горан Бојанић, ШГ Краљево
- Новица Петровић, ШГ Врање
- Властимир Утвић, ШГ Лепосавић
- Драгомир Рвовић, ШГ Пријепоље
- Звонимир Баковић, Биро за планирање и 

пројектовање.

Предложени кандидати за председника Је-
динствене синдикалне организација ЈП „Србија-
шуме“ били су Гордана Живковић из ШГ Ужице 
и  Петар Нећак из Генералне дирекције, који је 
и изабран за председника на изборној скупш-

Резултати избора ЈСО 
ЈП „Србијашуме“

Основни задатак синдиката је ангажовање на заштити радних, 
економских, социјалних и професионалних интереса 

и остваривање и унапређивање права чланства

Синдикат

Припремила: 
Тања Дојчиновић

Фото: 
Миле Радоичић

Дипл.инж.шум. Петар Нећак запослен је у 
Сектору за ловство, рибарство и остале ресурсе 

на месту руководиоца Одељења рибарства и 
осталих ресурса. У ЈП „Србијашуме“ је од оснивања. 

Најпре је био ангажован у Бироу за планирање и 
пројектовање, затим у Сектору за остале ресурсе, од 
2001. године у Сектору за шумарство на пословима 

рибарства и ловства, а од 2008. године у Сектору 
за ловство и рибарство на пословима рибарства и 

осталих ресурса.
- Циљ Јединствене синдикалне организације је 

да заштити права запослених у нашем предузећу. 
Сматрам да заједничким радом и максималним 

напором можемо да превазиђемо тешкоће упркос 
проблемима са којима се суочавамо. Заступаћемо 
колеге и све запослене како бисмо постигли боље 

резултате у  свим сегментима рада, изјавио је 
новоизабрани председник ЈСО Петар Нећак. 
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На 29. Светском првенству шумских радника 
– секача моторном тестером одржаном у Загребу 
(Јарун) у периоду од 23-27. септембра 2010. године, 
учествовале су екипе из 30 земаља, међу којима су 
Аустрија, Белгија, Француска, Немачка, Мађарска, 
Италија, Холандија, Норвешка,  Шведска, Швајцарска, 
Велика Британија, Шпанија, Русија, Јапан и  др.

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

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

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

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

 

углом у односу на осовину трупца.  

29. Светско првенство шумских радника

Две бронзе за Србију
а Драган Беретић бронзу у дисциплини обарање стабла

Припремио: 
Драан Дубљанин,

ил.инж.
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Основна права и обавезе члана самосталног синдиката у Савезу самосталних 
синдиката Србије су:

1. право на бесплатну правну помоћ у остваривању права из рада и по основу 
рада;

2. право на основну зараду и зараду у складу са колективним уговором или 
другим правним актом;

3. право на безбедност и здравље на раду и услове рада у складу са законом и 
колективним уговором;

4. право на остваривање права на превенцију радне инвалидности и 
рекреативни одмор;

5. право на коришћење помоћи из синдикалних фондова;
6. право на помоћ за време штрајка у складу са Правилником штрајкачког фонда;
7. право да предлаже, бира и да буде биран у органе самосталног синдиката и 

Савеза самосталних синдиката;
8. право да буде информисан;
9. право и обавеза да се образује и оспособљава за синдикални рад;
10. обавеза да поштује статуте, програме и одлуке самосталног синдиката и 

Савеза самосталних синдиката Србије и
11. обавеза да уредно плаћа синдикалну чланарину.

тини одржаној 9. марта 2012. године у Врњачкој 
бањи.

На конститутивној седници Одбора Једин-
ствене синдикалне организације, одржаној 26. 
марта 2012. године, изабрани су потпредседни-
ци ЈСО, чланови Председништва ЈСО, Надзорног 
одбора ЈСО, чланови комисија ЈСО, представни-
ци ЈП „Србијашуме“ у Републички одбор самос-
талног синдиката шумарства и прераде дрвета, 
а усвојен је и План рада ЈСО за 2012. годину. 

За потпредседнике ЈСО изабрани су Златко 
Грујић из ШГ „Расина“ Крушевац и Звонимир Ба-
ковић из Бироа за планирање и пројектовање, 
а за чланове Председништва ЈСО: Петар Нећак - 
Генерална дирекција, Звонимир Баковић - Биро 
за планирање и пројектовање, Златко Грујић 
- ШГ Крушевац, Гордана Живковић - ШГ Ужице, 
Горан Петковић - ШГ Кучево, Фарук Ћоровић - 
ШГ Рашка, Микица Обрадовић - ШГ Деспотовац, 
Бранко Мартиновић - ШГ Куршумлија и Миро-
слав Макарић - ШГ Лесковац.

На седници су избрани и чланови Надзорног 
одбора ЈСО, чији је задатак да врши надзор над 
распоредом и употребом финансијских сред-
става Јединствене синдикалне организације. За 
чланове Надзорног одбора именовани су: Свет-

лана Ђуђић – Биро за планирање и пројекто-
вање, Вијолета Станковић – ШГ Пирот и Милан 
Узелац – ШГ Крагујевац. 

Формирана је Комисија за доделу помоћи 
и стандард запослених, чији је задатак да по 
поднетим захтевима приступи њиховом раз-
матрању, уважи и праведно одобри помоћ по 
правилнику и критеријумима за доделу помоћи 
чланству. Чланови су Славица Јоксимовић – ШГ 
Крагујевац, Гордана Живковић – ШГ Ужице и Го-
ран Бојанић – ШГ Краљево. 

Именовани су и чланови Комисије за заш-
титу на раду: Новица Петровић - ШГ Врање, 
Мирослава Макарић – ШГ Лексовац и Љубисав 
Ракић - ШГ Лозница.

Чланови одбора сагласни су у оцени да за 
чланове Комисије за спорт и рекреацију треба 
изабрати оне који су спортски активни и макси-
мално се залажу за одређене спортске дисци-
плине. Комисија ће имати значајну улогу прили-
ком одржавања Радничко-спортских игара. За 
чланове ове комисије изабрани су: Александар 
Поповић - ШГ Београд, Драгомир Рвовић - ШГ 
Пријепоље, Оливер Панајотовић - ШГ Пирот, 
Дејан Митровић - ШГ Ниш и Милош Петровић - 
ШГ Ивањица.
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Помоћ Краљеву
Најугроженијим породицама у Краљеву Србијашуме су упутиле помоћ 

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

Јавно предузеће „Србијашуме“ обезбедило је помоћ становницима 
-

Заменик генералног директора  посетио је 5. но-
 оби-

-

Подсећамо да су у земљотресу јачине 5,4 степена Рихтерове скале, 
-

Активности
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Научно-стручна конференција IMW3

Заштита и унапређивање животне сре-
дине, у нашем веку, налази се доминантно 
на врху универзалних светских вредности. 
Глобалном стратешком проценом друштве-
но-економског развоја и производње у це-
лини, с једне стране и заштите природе и 
унапређивања квалитета животне средине, 
с друге стране, свет је дошао до безусловног 
сазнања о доминантности права живота на 
здраву животну средину - «еколошког пра-
ва». Ово право је заједничка платформа за 
савремене односе у свету, било да су у пи-
тању многобројни национални, регионални 
или међународни односи, из било које об-
ласти људских активности и деловања на 
Земљи. 

Заштити и унапређивању животне среди-
не мора се посветити мултидисциплинарна 
стручна брига. У светлу оваквог приступа жи-
вотној средини одржана је Трећа регионална 
научно-стручна конференција о управљању 
индустријским отпадом у сфери одрживог 
развоја, крајем октобра 2011. на Копаонику. 
Организатор скупа је ФОРУМ КВАЛИТЕТА, у 
сарадњи са својим чланицама и партнери-
ма, а под покровитељством Министарства 
просвете и науке. Скуп се традиционално 
одржава у изразито радној атмосефери, под 
будним оком професионалног организацио-
ног тима, који својим квалитетом привлачи 
реномиране стручњаке не само из Србије, 
већ и региона, као и бројне стране госте. 

Скуп је почео посебном Уводном сесијом. 
Ова сесија обухватила је прелиминарна изла-
гања стручњака из различитих области које 
су битне за унапређивање животне средине. 

Мр Душан Стокић из Привредне коморе 
Србије имао је излагање под називом Ас-
пекти животне средине у новом стандарду 
СРПС 2600:2011: «Упутство о друштвеној од-
говорности». Он је истакао значај овог стан-
дарда за одрживи развој, уз неопходност ње-
гове промоције кроз обуку и семинаре. 

Дипл.инж. Божидар Јанићијевић, руко-
водилац у ЕПС-у, представио је свој рад под 

називом “Имплементација и развој ИС упра-
вљања индустријским отпадом у Електро-
привреди Републике Србије” и том приликом 
истакао  значај имплементације нових знања 
за заштиту и унапређивање животне среди-
не и указао на напоре које ЕПС свакодневно 
чини у овој области.

Посебно место заузима однос нашег 
друштва у односу на законску регулативу у 
области животне средине.

Весна Стевановић, судија Апелационог 
суда у Нишу, изложила је рад под називом 
Управљање отпадом у казненом законо-
давству Републике Србије. Она је изјавила 
да је заштита животне средине обухваћена 
свим деловима казненог законодавства Ре-
публике Србије /кривична дела, привредни 
преступи, прекршаји/. Управљање отпадом 
регулисано је одредбама целокупне мате-
рије казненог законодавства. У Кривичном 
закону, у групи кривичних дела која се одно-
се на заштиту животне средине, постоје два 
кривична дела која су у вези са управљањем 
отпадом и која се у погледу значења «опасан 
отпад» и «опасне материје» терминолошки 
ослањају на значење тих појмова из Закона о 
управљању отпадом. Привредни преступи и 
прекршаји који се односе на управљање от-
падом, регулисани су казненим одредбама 
Закона о управљању отпадом и одредбама 
неких других закона, а пре свих одредбама 
Закона о заштити животне средине.

Ова проблематика изазвала је велико 
интересовање, па је инспектор за зашти-
ту животне средине, дипл.инж.тех. Зденка 
Миљковић, одговарала на бројна питања и 
стрпљиво давала поучне и практичне савете 
из области животне средине.

Осамдесетих и деведесетих година прош-
лог века увидело се да друштвено-економ-
ски развој, а нарочито привредна експанзија 
мањег броја високо развијених земаља, те 
снажног замаха земаља у развоју доводи до 
енормних глобалних промена у животној 
средини и да се наставком оваквог развоја и 

Милка Зелић, специјалиста 
за јавне мултимедијалне 
комуникације

Припремила:
Тања Дојчиновић

16

Мултидисциплинарни научни 
скуп за спас Планете

Преставници ЈП “Србијашуме” учествовали на Трећој регионалној научно-
стручној конференцији о управљању индустријским отпадом у сфери 

одрживог развоја - IMW3 и презентовали рад
 “Аудио-видео информације у функцији очувања животне средине”
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На 29. Светском првенству шумских радника 
– секача моторном тестером одржаном у Загребу 
(Јарун) у периоду од 23-27. септембра 2010. године, 
учествовале су екипе из 30 земаља, међу којима су 
Аустрија, Белгија, Француска, Немачка, Мађарска, 
Италија, Холандија, Норвешка,  Шведска, Швајцарска, 
Велика Британија, Шпанија, Русија, Јапан и  др.

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

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

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

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

 

углом у односу на осовину трупца.  

29. Светско првенство шумских радника

Две бронзе за Србију
а Драган Беретић бронзу у дисциплини обарање стабла

Припремио: 
Драан Дубљанин,

ил.инж.

Репрезентативци Србије са светским прваком Андреасом Олеском

примене актуелних технологија свет налази 
пред колапсом. Када су се 1996. године поја-
вили први међународни стандарди серије 
ИСО 14000, многе државе и њихове компа-
није широм света прихватиле су «концепт 
еколошког менаџмента». Тиме су утврђени 
глобални правци могуће реализације датих 
решења која су ишла у сусрет овако дефи-
нисаном еколошком управљању, односно 
дефинисаном систему управљања заштитом 
животне средине. Научне и стручне институ-
ције такође су прихватиле принципе и захте-
ве програма, тако да су се и међу њима јави-
ле прве пилот-фирме вољне да уведу систем 
еколошког менаџмента у свој пословни 
систем. Предвиђања се већ остварују, да ће 
производни системи радити на реализацији 
кружног тока инпута и аутпута, док ће дизајн 
производа или нових процеса бити усме-
рен у потпуно другом смеру, превасходно у 
смеру остварења могућности неке поновне 
употребе (насталог отпада) након потрошње. 
Већ се остварује модуларни дизајн, комбино-
вањем кратких технолошких процеса са ду-
гим веком употребе производа, као и даља 
истраживања могућности рециклирања, 
побољшања трајности производа/процеса, 
увођење нових материјала, технологија и сл.

Профитабилност и дугорочна успешност 
компаније имплицира прихватање модали-
тета еколошки оријентисаног управљања 
компанијом. Руководиоци успешних компа-
нија, уместо да све строже еколошке стан-
дарде доживљавају као претњу, пре свега, 
доживљавају их као велики изазов. Схватили 
су да је могуће кроз тржишну утакмицу обно-
вити деградирану животну средину, као и да 
прихватљива пословна еколошка политика 
мора да буде и профитабилна. 

Што се тиче наше земље, све предности 
глобалне методологије еколошког менаџ-
мента још увек не могу да надокнаде бројне 
недостатке домаће нехомогенизоване регу-
лативе, која још увек не уважава логику је-
динствености животне средине. Ова тврдња 
не важи само за национални оквир, већ обух-
вата и наше суседе и подразумева потребу 
за одговарајућом «регионалном еколошком 
стандардизацијом». Мора се прихватити 
чињеница да ваљано регулисан еколошки 
оријентисан менаџмент омогућава стално 
побољшавање еколошког учинка - трајно 
смањење негативног утицаја активности 
компанија на животну средину.

Сарадња у региону, у најширем смислу 
речи, има пресудну улогу имајући у виду: 
различитост појединих земаља у нивоу ефи-
касности заступљених технологија, могућ-
ност адаптације и усклађивања постојећих 
актуелним технолошко-техничким решењи-
ма, степен модернизације - усклађености 

домаћих стандарда са стандардима ЕУ и сл. 
Значи, није само у питању непостојање еко-
лошких граница, већ је значајна и конкретна 
повезаност електропривредних целина кроз 
процес економске ефикасности, производње 
и дистрибуције електричне енергије, чији је 
незаобилазни фактор заштита животне сре-
дине. 

На скупу су, поред наведених уводних 
излагања, представљена и педесет два ау-
торска рада домаћих и страних аутора. Међу 
њима је и рад под називом: АУДИО-ВИДЕО 
ИНФОРМАЦИЈЕ У ФУНКЦИЈИ ОЧУВАЊА ЖИ-
ВОТНЕ СРЕДИНЕ, аутора Јоване Антић, Мил-
ке Зелић и Гордане Јанчић. Рад је на скупу из-
ложила Милка Зелић, специјалиста за јавне 
мултимедијалне комуникације. 

- Постоји глобално изражена «глад» за 
сировинама и енергентима, а та глад носи 
све већи ризик за животну средину, па је 
неопходна континуирана промоција значаја 
благовремене бриге о животној средини.  
Ову промоцију, у светлу нових технолошки 
софистицираних комуникација,  на једноста-
ван и свима разумљив начин, остварује при-
мена визуелних и аудио-видео информација 
у пословној  комуникацији, истакла је Милка 
Зелић.

Ово је разлог великог интересовања 
присутних за тему Аудио-видео информа-
ције у функцији очувања животне среди-
не, што на најбољи начин изражава Андреј 
Чоха, потпредседник Асоцијације за глобал-
на питања одрживог развоја у свом допису 
упућеном «Србијашумама»: 

„Захваљујемо Вам се што сте својим ак-
тивним учешћем са занимљивим стручним 
ауторским радом под називом: “АУДИО-ВИ-
ДЕО ИНФОРМАЦИЈЕ У ФУНКЦИЈИ ОЧУВАЊА 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ”, допринели успеху ово-
годишње Треће регионалне научно-стручне 
конференција о управљању индустријским 
отпадом у сфери одрживог развоја – IMW3, 
која је одржана на Копаонику од 18 до 21. ок-
тобра 2011.

Ваш рад је у складу са мисијом ЈП „Србија-
шуме“. Истичемо да је Ваша презентација 
квалитетна и презентована од стране Милке 
Зелић јасним језиком уз стручна објашњења. 
Ваша презентација је и атрактивна и зани-
мљива за слушаоце, јер користи слику и звук, 
као једноставна, а пријемчива изражајна 
средства, што је и суштина самог рада. Ми 
Вам честитамо што сте успели да практично 
реализујете мисију ЈП „Србијашуме“ на до-
бробит обичног човека и што је презентација 
показала да се сваком човеку обраћате на 
једноставан, разумљив и допадљив начин и 
желимо вам нове успехе у раду».

Сви презентовани радови биће објавље-
ни у Зборнику.
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Помоћ Краљеву
Најугроженијим породицама у Краљеву Србијашуме су упутиле помоћ 

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

Јавно предузеће „Србијашуме“ обезбедило је помоћ становницима 
-

Заменик генералног директора  посетио је 5. но-
 оби-

-

Подсећамо да су у земљотресу јачине 5,4 степена Рихтерове скале, 
-

Активности

Ревија „Шуме”

Дан планете Земље 

Еколошки фестивал “Supernatural”, обе-
лежио је Дан планете Земље, на београдској 
Ади Хуји, а према проценама организатора на 
фестивалу је присуствовало око 7.000 посети-
лаца.

Ада Хуја је годинама девастиран простор 
и служио је као депонија шута. „Supernatural“ 
је покренуо иницијативу да трајно реши про-
блеме екосистема Аде Хује, фокусирајући се 
на земљиште и воду. 

ЈП „Србијашуме“ је донацијом садница хра-
ста лужњака, белог јасена и врбе, као и дрвне 
грађе за израду великих саксија (касета) за 
садњу дрвећа, помогао стварање нове зелене 
површине.

На “Supernatural” фестивалу су се предста-
виле организације из области заштите живот-
не средине - Лига орнитолога Србије, Светски 
фонд за природу, Факултет за примењену 
екологију ФУТУРА, Рикен фонд за рециклажу 
лименки и Центар за промовисање, развој и 
примену обновљивих извора енергије.

Посетиоци су на фестивалу могли да при-
суствују предавањима и презентацијама из 
области заштите животне средине и да дегу-
стирају органски произведену храну.

Био је организован и час хортикултуре у 
сарадњи са Београдским фестивалом цвећа 

где су посетиоци могли да се упознају са 
принципима хортикултуре, да науче нешто 
ново о биљкама, као и да стекну практична 
знања из те делатности.

Оснивач “Supernatural” фестивала Срђан 
Станковић најавио је да ће на простору 
од два хектара где је одржан фестивал, а 
који је уз помоћ Градске чистоће очишћен 
од грађевинског шута, бити успостављен 
Supernatural еколошко - едукативни камп.

Он је подсетио да је идеја овогодишње 
манифестације била “ревитализација” Аде 
Хује као места поред реке Дунав које је го-
динама било депонија грађевинског шута и 
другог смећа.

- Локација је одабрана са идејом да се ре-
витализује Ада Хуја у наредним годинама и 
да поремећени екосистем овог краја врати 
колико је могуће у првобитно стање, казао 
је Станковић.

У музичком делу фестивала наступили су 
дечји хор “Чаролија”, групе “Земља грува”, 
“Sharkes, snakes and planes”, џез музичар Ду-
шко Гојковић и словеначки музичар Гушти.

Фестивал су, поред ЈП „Србијашуме“, по-
држали и Град Београд, општина Палилула, 
Градска чистоћа и Градско зеленило Београ-
да.

Припремиле:
Сузана Васиљевић и
Тијана Груловић 

Фото: 
Иван Окановић

Еколошки фестивал 
на Ади Хуји
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Помоћ Краљеву
Најугроженијим породицама у Краљеву Србијашуме су упутиле помоћ 

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

Јавно предузеће „Србијашуме“ обезбедило је помоћ становницима 
-

Заменик генералног директора  посетио је 5. но-
 оби-

-

Подсећамо да су у земљотресу јачине 5,4 степена Рихтерове скале, 
-

Активности
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Свечаном Скупштином у амфитеатру Шу-
марског факултета ЛУ ,,Мирко Лавадиновић” 
је прославило свој 60-ти рођендан. ЛУ ,,Мирко 
Лавадиновић” је удружење студената Шумар-
ског факултета и запослених на Шумарском 
факултету, а oсновано је 1952. године као ло-
вачка секција студената Шумарског факултета 
Универзитета у Београду. Оснивачка скупшти-
на је одржана у Дому агронома и шумара у Ка-
рађорђевој улици, а иницијативу за оснивање 
ловачке секције дали су бројни студенти, који 
су већ били активни ловци и чланови ловачких 
удружења, међу првима били су браћа Душан 
и Никола Јовић (касније професори), Винко 
Мункачевић и Милорад Мијатовић. Године 
1956. ловачка секција се развија у стрељачку 
дружину под називом ,,Стеван Синђелић”, која 
временом постаје ловачка дружина, потом ло-
вачко друштво, и најзад регистровано ловачко 
удружење.

Данашњи назив Удружење је добило 1992. 
године у знак сећања на свог трагично настра-
далог члана мр Мирка Лавадиновића, асистен-
та на предмету Ловство са заштитом ловне фа-
уне на Шумарском факултету у Београду. 

Од оснивања до данас, Удружење је про-
лазило кроз различите организационе фазе и 
услове бављења ловом и заштитом ловне фа-
уне. Упркос томе, за протеклих шест деценија 
успешно је окупљало студенте, професоре и 

сараднике  Шумарског факултета, по чему је 
било специфично и доскора јединствено код 
нас, кад су у питању промоција ловства, дру-
жење, љубав према дивљим животињама и 
љубав према природи уопште. 

Бројне генерације студената Шумарског фа-
култета своја прва ловачка искуства стекли су 
кроз активан рад у Удружењу, међу којима су 
многи по завршетку редовних студија успешно 
радили у Ловству и постали наши најпознатији 
ловни стручњаци. Највећи број спроведених 
активности Удружења имао је, углавном, еду-
кативни и промотивни карактер као што су 
предавања и курсеви из области ловства са 
заштитом ловне фауне, посете и обиласци до-
маћих и међународних сајмова лова и излож-
би ловачких трофеја, лабораторија за ловство, 
фазанерија и ограђених ловишта. 

Од децембра 2000. године ЛУ ,,Мирко Лава-
диновић” је пуноправни члан Ловачког савеза 
Србије и има једног представника у Скупшти-
ни ловачког савеза Србије. Удружење у својим 
активностима сарађује са ловачким организа-
цијама и предузећима која газдују ловиштима, 
а чланови Удружења су као гости учествовали 
у бројним акцијама бројања дивљачи и лово-
вима на ситну и крупну дивљач у ловиштима 
широм Србије. 

Свечаној Скупштини ЛУ ,,Мирко Лавади-
оновић” присуствовали су поред студената, 
професора и сарадника на Шумарском факул-
тету и гости из Ловачког савеза Србије,  ЈП ,,Ср-
бијашуме”, ЈП ,,Војводинашуме”, Шумарске шко-
ле из Краљева, као и Ловачке коморе Србије.  

Председник Ловачког савеза Србије проф. 
др Зоран Поповић је у поздравном говору 
члановима ЛУ ,,Мирко Лавадиновић” честитао 
јубилеј 60 година рада и постојања, а најза-
служније његове чланове одликовао највишим 
ловачким одликовањима, при чему су дипл. 
инж. Милорад Мијатовић и проф. др Војислав 
Бајић одликовани Златним ловачким орде-
ном Ловачког савеза Србије, а проф. др Милан 
Медаревић Сребрним ловачким орденом Ло-
вачког савеза Србије. Такође, поред помену-
тих поздравне говоре одржали су дипл. инж. 
Живко Радосављевић и у име Ловачке коморе 
Србије дипл. инж. Миодраг Дренић.

60 година постојања Ловачког 
удружења ,,Мирко Лавадиновић” 

на Шумарском факултету

Јубилеј

Припремили:
дипл.инж. мастер 
Предраг Ћировић и
председник Удружења 
Дејан Ристовић
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Запажања

Грмеч, Клековача, Копаоник, Јастребац, 
Јухор, Северни Кучај, Јужни Кучај, Кукавица, 
Радан итд. Све планине које сам познавао, 
и на којима сам провео многе дане. Научио 
сам да их гледам, да им отворим стране као 
књизи. Знао сам њихове законе и правила 
којих се мораш тамо држати. Знао сам шта 
која појава у њима значи: потоци правцем 
свога тока означавају путеве у насеља, у 
цивилизацију, међу људе. Страна букве 
која је обрасла маховином је северна. По 
растињу сам знао где у земљи има воде, а 
по мрдању траве где се кроз њу вуче змија. 
Кад се увече зацрвени запад, дан ће сутра 
бити леп, а када се око месеца ухвати лак 
маглени обруч, биће падавина. 

Знам све ветрове, који у разним краје-
вима имају различита имена: студени ветар 
у зору, вечерњи лахор, југовину и развиго-
рац. Волео сам онај пролећни који мекша 
снегове; свеж је и доноси расположење и 
наду. Још више сам волео развигорац, који 
се никако не смирује, лепрша, игра се са 
свачим на шта наиђе, топло милује људе и 
растиње које под њим буја. То је онај нес-
ташко кога сте видели и у граду: одједном 
дојури улицом однекуда, завлачи се свуда 
по ћошковима, наиђе на неку хартију, по-
несе је, поигра се мало са њом, па је остави 
на вашем прагу и одјури даље. 

Оштри ветрови у зиму, северац и коша-
ва, мучили су ме, па их нисам волео. Секу 
лице као ножем. Никакво одело не пома-
же, завлаче се у сваки шав, мењају правац 
и дувају са свих страна тражећи отворе на 
оделу. Верујем да и у гробове силазе. То је 
једина хладноћа од које се не можеш ни на 
који начин заштитити.

Шума се дању понаша као и њени ста-
новници: ћути, мирује, као да спава. Живот 
шуме почиње ноћу. Све живо се размили, 
па и она као да се прене. Кад наступи ле-
тња ноћ, одједном се гласно и живље чује 
шумљење у крунама дрвећа. Као да су 
почели разговори којих дању нема. И то 
шумљење наилази у благим таласима, јаче 
или слабије, као јачи и слабији нагласци 
у том разговору. За моменат, у близини то 
нестане, а онда као после паузе поново 
почиње и то издалека, шум некако умирен 
и разблажен, личи на морски шум. Долази 
све ближе и најзад га чујеш над главом. Де-
лује умирујуће. Полако нестане, дође ти-
шина, па опет споро крене и све јаче шуми. 
Ипак је то друкчије него море, које шуми 

испрекидано, на ударце, а шума шуми као 
успаванка. 

Нигде нисам видео лепшу смрчеву шуму 
него на почетку мог службовања у Клекова-
чи. Ту она, гајена и очувана, висока и мирна, 
даје онај утисак који човек добија улазећи у 
катедралу. И овде је цела унутрашњост пуна 
величанствених стубова од као свећа пра-
вих и глатких стабала, високих и чистих од 
грана по 40 метара. И овде су горе у висини 
сводови, огромни лукови од склопљених 
грана, које једна смрча пружа другој као 
руке. И овде се местимично пробијају зраци 
сунца као кроз затамњене прозоре катедра-
ле. Усамљен човек се ту осећа свечано. 

У вечитој трци за сунцем и ваздухом, 
смрча брзо расте достижући висину и преко 
50 метара. Упркос тој грандиозној висини, 
она својим кореном не иде дубоко у земљу. 
Има плитак, тањираст систем корења, па јој 
је стабилност мала на ударе свог најљућег 
непријатеља – олујног ветра. Стога оне рас-
ту густо склопљене и у том склопу сестрин-
ски чувају једна другу од опасних налета 
ветра, разбијајући му снагу заједнички. Кад 
јаки ветрови ипак негде направе брешу у 
том густом склопу, отворили су пут својој 
сабраћи да убудуће лако изваљују из коре-
на ове шумске лепотице. 

Букова шума није весела. Ни у сунчане 
дане сунце не успева да у њу завири. Скло-
пљена је и затворена за сунце. Ту влада ве-
чна мртва тишина, ту не расте трава, ту нема 
птица ни пчела. Чак ни змија. Ни ветра! Њега 
ова густа гора одмах задави. Букова шума 
је троми и сиви народ који стоји непомич-
но на хиљадама дебелих ногу, непокретан, 
урастао у тле. Само лепа, глатка бело-сива 
кора која чини контраст са зеленим лишћем 
буди у човеку лепа осећања. Ваљда сам се 
зато ту осећао добро, сам и сигуран, пун и 
задовољан. Због тога сам више волео бу-
кову него храстову шуму. Храстова шума 
је ретка, у њој си откривен, изложен сунцу 
и грому. Храстови су размакнути један од 
другога, осамљеници, повучени у себе и не-
дружевни. Много им простора треба да би 
раширили што више своје моћне гране, које 
у старости остају без коре, голе и беле као 
кости, па подсећају на скелет и смрт. Кора 
им је храпава. Ветар не успева да покрене 
тешке и велике гране и отуда утисак потпу-
не непомичности и мртвила. Окорела је то 
и тврда гора у коју је и таква душа удахнута. 
Жао ми је што су ова моја опажања о храсто-

Аутор текста:
инж. Сава Максимовић

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

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

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

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

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

 

углом у односу на осовину трупца.  

29. Светско првенство шумских радника

Две бронзе за Србију
а Драган Беретић бронзу у дисциплини обарање стабла

Припремио: 
Драан Дубљанин,

ил.инж.

Репрезентативци Србије са светским прваком Андреасом Олеском

вој шуми површна, јер сам сразмерно мало 
провео у тим шумама, мање је посматрао и 
мање је осетио. 

Лескар је прича за себе. Изнад храсто-
вих и букових шума, у каменитим врхови-
ма шири се леска, али за чудо исто тако и 
у дубодолинама поред потока. За леску се 
оправдано каже да није ни шума ни тра-
ва. Мала да би била шума, превисока да би 
била трава на коју личи. Ресе, њени цветови 
личе на оживеле црве који гамижу кроз цео 
лескар. А плодови у овим цветовима спре-
мају се као у фабрикама. Ресе се у пролеће 
њишу да ухвате што више полена, ваздуха и 
сунца, а у лето кад отежају, умире се. И слу-
те... То се пролетос живот у њима заметао, а 
сада ће ускоро плод да се ослободи стеге у 
којој је растао. Кад већ почну дуге, јесење 
кише, стеге се цепају и на земљу се расипа 
новорођенчад. У пролеће ће већ око леске 
да куљају густе младице. Обисну јој се о 
скуте, пузе јој уз бедра, гуше дах, оштро се 
пробијају ка ваздуху и сунцу. Једног дана ће 
прерасти мајку, одузеће јој сунце и – живот. 

Граб је шумско дрво, али ретко има гра-
бових шума. Он је сиромашак и бедник, ко-
пиле храста и букве, прибија се час уз храст, 
час уз букву, примешан и спорадичан. Не 
расте у висину, па нити је дрво, нити је грм. 
Људи једва чекају да га ишчисте из шуме и 
тек тада долази до изражаја као одлично го-
риво дрво.

Кад олуја обори једно стабло, сва око-
лина као да се томе силно обрадује, одмах 
проваљује у створени слободан простор, 
отима га и прождире у борби за ваздух и 
светлост. Јер, дрво је смртни непријатељ 
онога до себе, нижег и слабијег, у борби за 
тло и сунце. И та борба је вечита. Надвла-
дано дрво се суши, пада, на земљи скупља 
влагу у себе и – трули. Шума је велико по-
родилиште и велико гробиште. Јер, овде се 
сав живот на крају нађе на тлу, у трулежи, 
сопственом брлогу, у гробу што га сам ство-
ри. Све се на тлу сједињује: пала стабла, 
опале гране, суво лишће, маховине, губе са 
стабала, угинуле птице и веверице, мише-
ви, шумске жабе. И то у слојевима: најдоњи 
једе земља и претвара га у хумус, други 
трули и силази на место првога, а онај нај-
горњи прикупља се, таложи и припрема. 
Али та трулеж, влага и тама зачетници су 
новог живота. Нелепа је истина да је тако 
лепа и величанствента појава као што је 
живот, у ствари повезана у своме стварању 
за полутаму, густ и млак ваздух и воду пуну 
трулежи. Па и то, да се и сам човек, влада-
лац света, зачиње у воњавим скривеним 
местима, слузокожама, клоакама. И први 
настанак живота везује се за густу, устајалу 
воду, за муљ. 

Шума може да буде дивна, али и сурова. 
Не зна се да ли је лепша у тихо зимско 

јутро, са непокретним гранама оптереће-
ним снегом, тиха и свечана, као невеста, 
или у летње вече кад лахор лепрша лишћем 
и доноси све шумске мирисе, благо милује 
по лицу и уноси ведрину и спокојство у 
душу. Да ли је лепша босанска шума, без-
водна, на крашком терену, од огромних 
стабала, равномерна на огромном прос-
транству, или је лепша у Србији, разуђена 
косама и повијарцима, пуна жуборавих 
потока, бистрих и пенушавих, насељених 
пастрмкама и раковима. 

Са друге стране, не може се рећи кад је 
суровија: кад снежни ковитлац засипа очи 
и завејава трагове, или кад громови грме 
над главом, или кад олујни ветар са страш-
ним праском руши стабла около, или кад из 
дебелих, црних облака лије густа киша од 
које нема заштите, за коју не постоји без-
бедна одећа. Доживео сам дане у мећави, 
када је изгледало да је дошао крај света, 
или је личило на први дан постања, када се 
свет болно порађао из хаоса. Како се човек 
тада осети ситним и беспомоћним! Искон-
ски страх га целог испуни, срце уситни и 
зебе, ноге се подсеку. Чула трну и отказују, 
снага издаје, мисао се под страхом дефор-
мише у чудовишта, која преувеличавају све 
опасности. Кад се у таквим околностима 
изгуби пут, остаје само тешка борба да се 
очува здрав разум и снага за даље кора-
чање. 

У силним кишама, у силним снеговима, 
мразевима и маглама провео сам толико 
времена. У таквим тренуцима ми се наша 
цивилизација чинила толико мала!

Али у тим планинским кишама и у ду-
боким планинским снеговима стварао сам 
своја средства за живот. 

И не треба заборавити да су ове не-
пријатности о којима сам говорио само 
једна страна. Са друге стоје све лепоте 
које шума може да пружи, разноврсне, за 
сва чула: праскозорја, јутра, сутони и вече-
ри, ливаде у младом зеленилу и осунчани 
бљескави снег, горостасна стабла која се 
пројектују на обзорју за чуло вида, а шу-
морење, савршена тишина, жубор пото-
ка, цвркут птица за чуло слуха; па мирис 
земље у пролеће, цвеће, озон за чуло ми-
риса; шумске малине, купине, јагоде и из-
ворска вода за чуло укуса; јутарња роса и 
умивање на извору за чуло додира. Мало је 
пет чула да се осети шума свеобухватно у 
свим њеним видовима и лепотама.  
Текст, који је настао пре више од 20 година, 
редакцији доставили проф.др Војислав Бајић и 
дипл.инж.шум. Часлав С. Максимовић, син инж. 
Саве Максимовића. 
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Помоћ Краљеву
Најугроженијим породицама у Краљеву Србијашуме су упутиле помоћ 

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

Јавно предузеће „Србијашуме“ обезбедило је помоћ становницима 
-

Заменик генералног директора  посетио је 5. но-
 оби-

-

Подсећамо да су у земљотресу јачине 5,4 степена Рихтерове скале, 
-

Активности

Ревија „Шуме”

Сајам хортикултуре 

17. међународни сајам хортикултуре и 15. 
изложба лековитог биља  одржани су у Београ-
ду од 29. марта до 1. априла 2012. године, под 
покровитељством Министарства пољопри-
вреде, трговине, шумарства и водопривреде. 
Осим Србије, на овим сајамским манифеста-
цијама учествовали су и излагачи из Мађарс-
ке, Словачке, Белгије, као и представници из 
земаља бивше Југославије. Мађарска, Сло-
вачка и Белгија имале су по једног излагача. 

Зеленила је потребно да буде све више и 
више у градовима, који су пренасељени, па 
стога треба тежити озелењавању сваке мо-
гуће површине. Правилан избор биљака омо-
гућава становницима велеграда леп поглед и 
уживање, али и ублажавање буке.

Посетиоци су на сајму могли да виде раз-
новрстан семенски материјал, саднице, де-
коративни дендролошки материјал, свеже 
цвеће, биљке од свиле, суво цвеће, опрему, 
прибор и механизацију за хортикултуру, фи-
тофармацију, затим опрему за наводњавање 
и заливање, климатизацију у стакленицима, 
посуде за садњу и декорацију биљака, као и 
богату стручну литературу.  

Међу укупно осамдесет два излагача запа-
жено место имало је Јавно предузеће за газ-
довање шумама “Србијашуме” – Шумско газ-
динство „Београд“. ЈП „Србијашуме“, у складу 
са својом делатношћу, представило се друк-
чије у односу на остале излагаче, на начин 

који је за посетиоце био веома привлачан и 
подсећао их на београдске излетничке шуме. 

Шумско газдинство „Београд“ представи-
ло се излагањем свог редовног рада на пољу 
расадничке производње, пејзажног уређења 
слободних површина, као и одржавања из-
летничких површина у шумама Београда и 
заштићених природних добара.

Уместо класичног сајамског штанда Јавно 
предузеће за газдовање шумама  “Србијашу-
ме” - ШГ „Београд“ определило се за излет-
нички амбијент у којем посетиоци могу да 
уживају. Шумски амбијент дочарале су сад-
нице произведене у расадницима Шумског 
газдинства „Београд“, а при избору изложеног 
садног материјала, нагласак је стављен на тзв. 
класичне врсте (јасен, јела, Панчићева омори-
ка, бор, смрча), чију лепоту су истакле кугла-
ста форма јасена и сребрна боја дугоигличаве 
јеле и смрче. 

Цео простор, као и у реалним излетнич-
ким шумама, употпуњен је дрвеним клупама. 
За овај квалитетан садржај и шумско-урбану 
естетику заслужни су директор Шумског газ-
динства „Београд“ Владан Живадиновић и ру-
ководилац Анђелка Јевтовић.

У шумско-сајамском простору СРБИЈА-
ШУМА посетиоци су се понашали опуштено 
и слободно. На клупама «усред» шуме, а под 
куполом  Београдског сајма, од 29. марта до 
1. априла одмарали су се посетиоци свих ге-
нерација, њих око 6.500, кажу организатори 
Београдског сајма.

Шумски амбијент под 
куполом Београдског 

сајма

ЈП „Србијашуме“ на Међународном сајму хортикултуре

Припремила:
Милка Зелић, 
спец. за јавне 
комуникације

Фото: 
Миле Радоичић

Изложбени простор 
ЈП „Србијашуме„  

Директор ШГ „Београд“ Владан Живадиновић 
са сарадницима
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У шумској управи 
Рит уништена су 
средства и алати 
намењени 
за обављање 
криволова. 
Реч је о 
недозвољеним 
средствима које је 
током 2010. године 
на делу рибарског 
подручја 
Србија-Запад 
одузела 
рибочуварска 
служба нашег 
предузећа током 
редовних и 
ванредних 
контрола

Одлучни у спречавању 
криволова и заштити рибљег фонда

Спречавање криволова

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

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

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

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

професионалних рибочувара брине о 30 киломе

иду у криволов то раде под окриљем мрака. Вели

риболовци који без икаквих дозвола, уз помоћ ди
намита и нехуманих замки, уништавају велике ко

се догађа да рибокрадице приликом легитими
сања пружају отпор.

На манифестацији су се поред домаћих, 
представили и излагачи из Србије, Словеније, 
Хрватске, Италије, Француске, Шведске и САД. 
У Хали 1 било је изложено око 45 пловила: од 
чамаца за риболов и излете, преко једрилица, 
кајака, кануа, бродића, глисера и луксузних јах-
ти. ЈП “Србијашуме” представиле су производе 

из свог програма у оквиру промотивног штан-
да “Сасвим природно” , у хали 1.

У понуди Салона наутике, 34. по реду, била 
су и половна пловила, бродски и ванбродски 
мотори, средства и прибор за коришћење и 
одржавање пловила, као и опрема за спортове 
на води.

На Салону су представљени пројекти на-
мењени потенцијалним инвеститорима, а ор-
ганизоване су и разноврсне промоције које 
подстичу развој слободне пловидбе рекама 
Србије. Значајан део ове манифестације био 
је и стручни пратећи програм који се бави на-
утичким туризмом и наутичком привредом, 
пловидбом, активностима дуж река, крста-
рењима и проблемима наутичара. Поред бро-
дова, барки, јахти, на Сајму су били изложени и 
занимљиви експонати из Музеја науке и техни-
ке, из збирке Речног бродарства.

Сајам наутике 

Припремила:
Сузана Васиљевић

Фото:
Иван Окановић

Сајам наутике 
На Међународном сајму наутике у априлу ове године представило 

се 60 домаћих и страних произвођача и увозника пловила и 
опреме

САСВИМ ПРИРОДНО
Почасни гост и промотер Салона наутике ове године био је Јован Мемедовић, 

новинар, заљубљеник у природу, риболов, спорт, рекреацију на води и 
заговорник здравог начина живота. На церемонији свечаног отварања он је 

истакао да Салон наутике има традицију, а Србија ресурсе за пловни туризам:
- У нашој земљи има око две хиљаде километара пловног пута и око 

хиљаду километара пловних стаза, што је значајан потенцијал. Рекама 
и пловидбом се вреди бавити, а моја најбоља инвестиција у последњој 

деценији је кану, који сам купио пре три године. Због њега сам се спустио на 
воду и имам прилику да откривам пространства и уживам у природи. Реке 

се не користе довољно или бар не на прави начин, јер код нас спуштање на 
реку подразумева одлазак на сплавове, кафиће и ресторане на води. То мора 
да се промени, а ми морамо да стекнемо навику окупљања на рекреативним 

догађајима, рекао је Мемедовић.
Јован Мемедовић

Пловила 
на Сајму 
наутике

Штанд ЈП „Србијашуме“
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Помоћ Краљеву
Најугроженијим породицама у Краљеву Србијашуме су упутиле помоћ 

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

Јавно предузеће „Србијашуме“ обезбедило је помоћ становницима 
-

Заменик генералног директора  посетио је 5. но-
 оби-

-

Подсећамо да су у земљотресу јачине 5,4 степена Рихтерове скале, 
-

Активности
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Активности

Парк пријатељства Против злоупотребе 
и кријумчарења 

дроге

У ОШ „Марко Орешковић” садњом платана и изложбом 
посвећеној Израелу отворен је парк пријатељства. Отва-
рању парка присуствовали су амбасадор Израела, предс-
тавници градског секретаријата за заштиту животне сре-
дине, градске општине Нови Београд и јавног предузећа 
“Србијашуме” . 

Амбасадор Израела, Јосеф Леви истакао је да је отва-
рање парка пријатељства изванредан допринос озелења-
вању читаве планете, као и одлична прилика да Београђа-
ни од најмлађег доба развијају добре односе са Израелом 
и заједно граде мостове пријатељства.

Пројекат „Паркови пријатељства” осмишљен је са 
идејом да све основне школе на Новом Београду добију по 
један парк посвећен некој од земаља која има дипломат-
ско седиште код нас. Први парк је отворен 2011. године и 
посвећен је Индонезији.

У дворишту школе посађено је четрнаест платана, а 
парк краси и изложба посвећена Израелу.

Пројекат „Паркови пријатељства” реализује се уз фи-
нансијску подршку града Београда, а парк пријатељства 
Основне школе „Марко Орешковић” и Амбасаде Израела 
отворен је у сарадњи са Еколошким волонтерским цен-
тром.

Основна школа “Никола Тесла” у Раковици и Дом здра-
вља те општине обележили су у јуну Светски дан борбе 
против злоупотребе и кријумчарења дроге, уз песму, игру, 
балоне, дечије цртеже, певаче и спортисте. Порука коју су 
организатори послали са скупа била је “Здрав живот - пу-
токаз ка циљу”. 

У акцију су се укључили познати глумци, уметници, 
музичари, културно-уметничка друштва, спортисти, при-
падници војске и полиције и ватрогасне јединице, који су 
покушали да приближе деци здраве стилове живота и за-
нимања која треба да их инспиришу. 

Манифестација је одржана под покровитељством Се-
кретаријата за здравство града Београда и уз подршку ЈП 
„Србијашуме“. 
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У шумској управи 
Рит уништена су 
средства и алати 
намењени 
за обављање 
криволова. 
Реч је о 
недозвољеним 
средствима које је 
током 2010. године 
на делу рибарског 
подручја 
Србија-Запад 
одузела 
рибочуварска 
служба нашег 
предузећа током 
редовних и 
ванредних 
контрола

Одлучни у спречавању 
криволова и заштити рибљег фонда

Спречавање криволова

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

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

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

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

професионалних рибочувара брине о 30 киломе

иду у криволов то раде под окриљем мрака. Вели

риболовци који без икаквих дозвола, уз помоћ ди
намита и нехуманих замки, уништавају велике ко

се догађа да рибокрадице приликом легитими
сања пружају отпор.

Београд угасио 
светла на сат времена

Награде најбољима

Симболичним гашењем расвете 
и декоративног осветљења на 

један сат Београд je учествовао 
у глобалној акцији за очување 

животне средине 
“Сат за нашу планету”

Покрет горана Србије у сарадњи са Министарством животне 
средине, рударства и просторног планирања, Министарством 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, ЈУ Еко радијом, 
ревијом „Шуме“ – ЈП „Србијашуме“ и ЈКП „Зеленило Београд“, а 
поводом обележавања 5. јуна Светског дана заштите животне 
средине, доделио је 83 награде за прозни састав, песму, цртеж, 
карикатуру, плакат, горанску еколошку поруку и фотографију. 

На конкурсу је учествовало 28 општинских и градских организација 
Покрета горана са подручја Републике Србије.

ЈП „Србијашуме“ 
подржало акцију

ЈП „Србијашуме“ у потпуности подржава све 
активности које имају за циљ промовисање очувања 

животне средине и здравог начина живота. Посебно нас 
радује што је ове године акценат стављен на климатске 

промене које веома утичу на природне екосистеме, 
као и на рационално коришћење природних ресурса. 

Сматрамо да је веома важно развијање свести, нарочито 
код младих људи, о здравом животу и животној средини, 

а акција „Сат за нашу планету„ представља добар пут 
ка едукацији свих нивоа друштва. У складу са таквим 

опредељењем подржали смо одржавање акције „Сат за 
нашу планету“ коју организује Светски фонд за природу.

Београд се укључио у глобалну акцију за очување 
животне средине “Сат за нашу планету” гашењем расве-
те и декоративног осветљења на један сат. 

У српској престоници на сат времена је, поред ос-
талог, искључено декоративно осветљење свих мосто-
ва, као и декоративна расвета на Скупштини Србије и 
Скупштини града Београда, на Храму светог Саве, Црк-
ви светог Марка и Руској цркви, палати Албанија. На 
Тргу републике у Београду активисти Светског фонда 
за природу (WWF) поставили су свеће у облику логоа 
акције 60 плус.

Светла су искључена и на светски најпознатијим 
споменицима и грађевинама, као што су Забрањени 
град у Пекингу, Ајфелов торањ у Паризу, Бакингемска 
палата у Лондону, зграда опере у Сиднеју, мост Голден 
гејт у Сан Франциску. 

Акција „Сат за нашу планету” покренута је ради 
смањења утицаја климатских промена и ове године 
одржана је 31. марта. Градови широм света угасили су 
своја светла на један час како би показали да је могуће 
нешто предузети против климатских промена. Сушти-
на акције није само једночасовно, већ трајно уношење 
промена у начин на који трошимо електричну енер-
гију.

ПРВОНАГРАЂЕНИ НА РЕПУБЛИЧКОМ КОНКУРСУ ЗА: 
ПРОЗНИ САСТАВ, ПЕСМУ, ЦРТЕЖ, КАРИКАТУРУ, ПЛАКАТ, 
ЕКОЛОШКУ ПОРУКУ И ФОТОГРАФИЈУ

ЦРТЕЖ ПРЕДШКОЛЦИ
- Петковић Сандра, 6 година, Вртић ‘’Бошко Буха’’ ПУ ‘’Наше дете’’, 

Врање
- Додић Дина, 6 година, Вртић ‘’Бошко Буха’’ ПУ ‘’Наше дете’’, Врање 
- Сара Крупљанин, 6,5 година, Вртић ‘’Бубамара’’, ПУ ‘’Бамби’’, Кула
ЦРТЕЖ ОД I –IV РАЗРЕДА
- Стевановић Ива, II/3, OШ ‘’Десанка Максимовић’’, Зајечар
- Голбош Дорина 4ц, ОШ ‘’Јован Микић’’, Суботица
ЦРТЕЖ ОД V-VIIIРАЗРЕДА
- Клинко Ребека, VIII/3, OШ ‘’Б.П.Пинки’’, Стара Пазова
-Ђорђевић Кристина, VIII/1, ОШ ‘’Предраг Девеџић’’, Врањска Бања
- Златковић Тамара, VIII/2, ОШ ‘’Вук Караџић’’, Пирот
КАРИКАТУРА ОД I-IV РАЗРЕДА
- Миодраговић Аница, II/1, ОШ ‘’Аца Алексић’’, Александровац
КАРИКАТУРА ОД V-VIII РАЗРЕДА
- Вуковић Тамара, VII/2, OШ ‘’Б.П.Пинки’’, Стара Пазова
ПЛАКАТ ОД I-IV РАЗРЕДА
- Марковић Мила, IV/4, ОШ ‘’Вук Караџић’’, Пирот
ПЛАКАТ ОД V-VIII РАЗРЕДА
- Радановић Марина, VII/2, OШ ‘’Б.П.Пинки’’, Стара Пазова
- Трифунов Гордана, VIII/2, OШ ‘’Б.П.Пинки’’, Стара Пазова
ФОТОГРАФИЈА ОД I-IV РАЗРЕДА
- Митровић Кристина, IV/2, ОШ ‘’Вук Караџић’’, Пирот
ФОТОГРАФИЈА ОД V - VIII РАЗРЕДА
- Марковић Луна, VIII/2, ОШ ‘’Вук Караџић’’, Пирот
- Домоњи Евица, VII/2, OШ ‘’Б.П.Пинки’’, Стара Пазова
- Милетић Милица, VIII/6, ОШ ‘’Димитрије Давидовић’’, Смедерево
ПРОЗА ОД I ДО IV РАЗРЕДА
- Радуловић Олга, II/2, ОШ ‘’Аца Алексић’’, Александровац
ПОЕЗИЈА ОД I ДО IV РАЗРЕДА
- Гогић Анђелија, III/1, ОШ ‘’Јован Јовановић’’, Врање
- Тимотијевић Анђела, IV разред, ОШ ‘’Бранко Радичевић’’, Дупци, 

Брус

Активности
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Помоћ Краљеву
Најугроженијим породицама у Краљеву Србијашуме су упутиле помоћ 

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

Јавно предузеће „Србијашуме“ обезбедило је помоћ становницима 
-

Заменик генералног директора  посетио је 5. но-
 оби-

-

Подсећамо да су у земљотресу јачине 5,4 степена Рихтерове скале, 
-

Активности

Ревија „Шуме”

Пољопривреда

Произвођачи кромпира из нововарошког 
краја свакодневно ће добијати податке о ме-
теоролошким приликама у свом селу и опти-
малном временском року за прскање засада, 
како би се прекомерна употреба пестицида 
свела на потребну меру и произвео кром-
пир који испуњава захтеве пробирљивог тр-
жишта. Правовременом заштитом од биљних 
болести повећаће се и приноси, а трошкови 
производње смањити за два до три пута.

Како би унапредили производњу, овде су 
решили да у помоћ позову науку и струку. У 
селу Комарани на ободу кањона Увца недав-
но је инсталирана савремена „метеос“ стани-
ца која ће електронским путем на сваки сат 
прикупљати и агрономима Пољопривредне 
стручне службе „Ужице“ прослеђивати подат-
ке о температури земље и ваздуха, количина-
ма падавина и дужини осунчавања и влажења 

листа. Након што их систематизују, агрономи 
ће прогнозе о времену појаве биљних боле-
сти и упутства за прскање засада произвођа-
чима достављати интернетом и посредством 
локалних радио станица и сеоских поверени-
ка. 

- Прецизном проценом појаве болести 
кромпира као што је пламењача и правовре-
меним реаговањем преполовиће се број пр-
скања засада, а мештани ће производити робу 
која је квалитетом и ценом конкурентна на тр-
жишту. Они су до сада време радова у кром-
пириштима одређивали на основу личних 
процена. Од тога је, међутим, често било мало 
користи, јер је прскање најчешће обављано у 
погрешно време – каже Миленко Гавриловић 
из Пољопривредне стручне службе „Ужице“.

Савремене „метеос“ станице наредних ме-
сеци биће инсталиране у свих десет општина 
Златиборског округа и прикупљаће податке 
који су релевантни за производњу доминант-
них култура на покривеном подручју. Након 
што пројекат заживи и пристигне додатна 
опрема произвођачи ће обавештења о вре-
мену и року прскања засада добијати и путем 
СМС-а.

- Станица са савременим уређајима поди-
гнута у Комаранима у огледном кромпиришту 
на око 1.130 метара надморске висине покри-
ваће месне заједнице Акмачићи и Божетићи 
са десетак села. Овде је за око 300 сеоских 
газдинстава кромпир основни извор прихо-
да, али због високих трошкова и неоргани-
зованог откупа већина њих производи са ми-
нималном добити  – каже Милинко Шапоњић 
из нововарошке Канцеларије за локални еко-
номски развој.

Интернетом против 
пламењаче

На Златару инсталиран савремени систем 
за заштиту кромпиришта од болести

Припремио:
Жељко Дулановић

Мање пестицида: прскање кромпиришта на 
Златару

Производња јефтинија два до три пута: вађење 
кромпира на Јавору

ЈАВНО СКЛАДИШТЕ

У селу Акмачићи на падинама Златара градиће се јавно складиште 
за кромпир с подручја Нове Вароши, Ивањице, Сјенице и Пријепоља. 

Општина ће уступити плац од једног хектара, а до краја године уз 
помоћ USAID биће урађен главни пројекат и обезбеђене сагласности за 

радове.
- Географски положај Нове Вароши омогућава да јавно складиште 
буде у самом средишту подручја најпогоднијег у Србији за узгој 

кромпира, па ће трошкови транспорта са њива бити минимални. 
Јавно складиште ће омогућити повећање производње, могућност 

јединствене понуде већих количина кромпира и његову континуирану 
испоруку током целе сезоне. Зиме су овде оштре и пуне снега, па купци 

и камиони не могу и по шест месеци до трапова произвођача и то 
баш у доба године када је за кромпиром највећа тражња – каже Ненад 

Тодоровић, заменик председника општине Нова Варош.

28
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У шумској управи 
Рит уништена су 
средства и алати 
намењени 
за обављање 
криволова. 
Реч је о 
недозвољеним 
средствима које је 
током 2010. године 
на делу рибарског 
подручја 
Србија-Запад 
одузела 
рибочуварска 
служба нашег 
предузећа током 
редовних и 
ванредних 
контрола

Одлучни у спречавању 
криволова и заштити рибљег фонда

Спречавање криволова

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

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

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

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

професионалних рибочувара брине о 30 киломе

иду у криволов то раде под окриљем мрака. Вели

риболовци који без икаквих дозвола, уз помоћ ди
намита и нехуманих замки, уништавају велике ко

се догађа да рибокрадице приликом легитими
сања пружају отпор.

Ледена пећина у кањону Увца отворила је вра-
та за туристе након уређења првих 600 метара 
подземних ходника. Захваљујући радовима које 
је предузеће „Резерват Увац“ извело уз помоћ Вла-
де Пољске, у богаству и лепоти каменог накита, 
кога је природа брусила милионима година, сада 
ће моћи да уживају сви посетиоци Специјалног 
резервата природе „Увац“, а не само они аванту-
ристичког духа.

Ледена пећина у којој је температура кон-
стантно и зими и лети осам степени, део је Ушач-
ког пећинског система који је са истражених 6.185 
метара канала међу три најдужа пећинска система 
у Србији. Налази се у готово неприступачном делу 
кањона и до ње се може једино стићи чамцима, 
након сат пловидбе меандрима Увачког језера у 
чијим се литицама гнезди белоглави суп. Дворане 
Ледене пећине пуне су ретко виђених украса, а 
поред накита на сводовима и каменим стубовима, 
ту су и језерца - бигарне каде, из којих посетиоци 
без бојазни могу пити као лед хладну воду. 

- На око метар изнад каменог и земљаног пода 
постављене су дрвене подлоге са рукохватима 
ради безбедности посетилаца, а на више места у 
пространим подземним галеријама подигнуте су 
и  платформе са којих ће посетиоци разгледати 
раскош драгуља. Ледена пећина, међутим, и даље 
нема електрично светло, јер његово постављање 
због заштите камених украса није дозволио Завод 
за заштиту природе. Због тога ће се посетиоци 
уређеним стазама кретати уз лампе, што је издваја 
од осталих уређених спелеолошких објеката у Ср-
бији и обилазак чини још атрактивнијим  – каже 
Дарко Ћировић из предузећа „Резерват Увац“, који 
газдује заштићеним природним добром у кањону 
Увца.  

Уређене стазе откривају гостима тек десетину 
природних лепота овог пећинског система. Про-
лаз је даље могућ једино уз пратњу чувара и спе-
леолошку опрему, јер су на појединим местима 
пећински канали уски, а сводови нижи од метра. 

- За организоване посете до Ледене пећине 
је обезбеђен превоз бродићем од бране на Рас-
токама, а на стрмој језерској обали ради лакшег 
приступа изграђено метално степениште. Због 
бројних нелегалних посета и обесних поједина-
ца који су ломили и уништавали накит, на улазу у 
Ледену пећину постављена је заштитна метална 
ограда, па је приступ овом драгуљу природе у 
делу кањона који је под строгим режимом зашти-
те сада једино могућ у пратњи ренџера и водича 
– каже Ћировић.

Природне лепоте

Припремио:
Жељко Дулановић

Ледена пећина доступна 
туристима

Завршени радови на уређењу драгуља природе

ПРИСТУП ЧАМЦИМА
На стотинак метара узводно 

од Ледене пећине налази се 
Ушачка пећина са којом је спојена 

подземним каналима и чини 
јединствен пећински систем. 

Туристи у Ушачку пећину могу 
једино чамцима и то када је ниво 

Увачког језера знатно испод 
максималне коте. 

Након уређења дела подземних 
ходника, пећина поново доступна 

туристима

Изазов и за спелеологе: 
Ледена пећина

Приступ чамцима при ниском нивоу: 
Ушачка пећина

Простране дворане пећине

Обезбеђен превоз бродићем

29
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Помоћ Краљеву
Најугроженијим породицама у Краљеву Србијашуме су упутиле помоћ 

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

Јавно предузеће „Србијашуме“ обезбедило је помоћ становницима 
-

Заменик генералног директора  посетио је 5. но-
 оби-

-

Подсећамо да су у земљотресу јачине 5,4 степена Рихтерове скале, 
-

Активности

Ревија „Шуме”

Забава и рекреација

Трка је представљала изазов за све учес-
нице и учеснике уз прегршт мотивације дуж 
стазе. Није била намењена професионалци-
ма, већ рекреативцима. Организаторима, 
Клубу уличних тркача trcanje.rs и Сквош клу-
бу Squash Land, на првом месту je била добра 
забава.

Ове године препреке су биле прилагође-
не и онима који не посећују теретане или 
атлетске стазе, али већ од следеће године, 
препреке ће бити озбиљније. 

Трка јесте била захтевна због конфигура-
ције терена по којем се трчи и због препрека 
које су биле постављене. Ипак, ову трку је 
могао да заврши свако ко је довољно упо-
ран. Препреке су осмишљене да буду забав-
не, а не да онемогуће такмичаре да заврше 
трку. Стаза је била видно обележена траком 
и путоказима, а редари су били распоређе-
ни поред стазе и усмеравали тркаче према 
циљу.

С обзиром на то да је на самој трци било 
успона, стрмих низбрдица и узбрдица које 
су учесници морали да савладају  помоћу 
конопца, провлачења, прескакања и трчања 
по блату, организатори су саветовали такми-
чаре да полако, уживајући у природи и пре-
лажењу препрека, дотрче или доходају до 
циља.

На трци је наступило укупно 146 такми-
чарки и такмичара, од чега 28 припадника 
Војске Србије. Сви учесници су успешно за-

вршили трку. Једна мала незгода задесила 
је такмичара који је угануо ногу, али се није 
предавао, па је трку завршио поскакујући на 
једној нози. Организатор је ангажовао и Гор-
ску службу за спасавање која је реаговала 
само једном када је у сусрет пошла такмича-
рима који су завршавали трку.

Након сабирања утисака, закључак свих 
који су учествовали био је да је трка изазова 
нешто заиста другачије, да је организација 
била веома добра, а атомсфера и провод вр-
хунски. 

- Трка изазова је до сада најлепша трка на 
којој сам учестовала. Невероватна количина 
позитивне енергије, адреналин, сјајна орга-
низација, спој младости и искуства, солидар-
ност тркача током трке, осмеси, вриштање, 
навијање, загрљаји, честитке, победнички 
дух и изнад свега прелепа идеја и визија за 
коју се залажу организатори реализујући ак-
тивности овог типа, изјавила је једна од учес-
ница.

На крају трке, настала је заједничка фо-
тографија победника и свих учесника који су 
имали храбрости да изазову себе и помере 
сопствене границе.

Припремила:
Тања Дојчиновић 

Трка изазова на Кошутњаку
У мају је одржана прва ‘изазов’ трка са препрекама на Кошутњаку. 
Најхрабријих 146 девојака и момака имало је прилику да заврши 

несвакидашњи подухват – пет километара крос трке са пет препрека на 
сваком километру трке. 

Препреке су 
изискивале 
спретност и умеће 
такмичара 

Савладавање препрека помоћу конопца 

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

Одлучни у спречавању 
криволова и заштити рибљег фонда

Спречавање криволова

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

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

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

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

професионалних рибочувара брине о 30 киломе

иду у криволов то раде под окриљем мрака. Вели

риболовци који без икаквих дозвола, уз помоћ ди
намита и нехуманих замки, уништавају велике ко

се догађа да рибокрадице приликом легитими
сања пружају отпор.

Квалификације за 
Шумаријаду

Балканска минијада

У Деспотовцу су у јуну одржане квалификације за једа-
наести Сабор шумара „Шумаријада 2012“. На манифеста-
цији, која се одржава сваке године, шумари имају прилику 
да покажу своје вештине на спортским теренама. Тако су 
се екипе шумских газдинстава такмичиле у малом фудбалу, 
одбојци и повлачењу конопца. 

Најбољи ће учествовати на XI „Шумаријади“.
У малом фудбалу сусреле су се екипе Генералне ди-

рекције, ШГ „Јужни Кучај“ Деспотовац, ШГ „Тимочке шуме“ 
Бољевац, ШГ „Северни Кучај“ Кучево и Бироа за планирање. 
Након врло неизвесних сусрета, а на основу постигнутих 
резултата, право да се такмиче на Шумаријади изборили су 
ШГ „Јужни Кучај“ Деспотовац и Генерална дирекција.

У одбојци су се надметале екипе Генералне дирекције, 
ШГ „Јужни Кучај“ Деспотовац, ШГ „Тимочке шуме“ Бољевац 
и ШГ „Северни Кучај“ Кучево, а на Шумаријаду су се пласи-
рали одбојкаши Генералне дирекције и ШГ „Тимочке шуме“ 
Бољевац.

У надвлачењу конопца такмичиле су се екипе ШГ „Јужни 
Кучај“ Деспотовац, ШГ „Тимочке шуме“ Бољевац и Генерал-
не дирекције, а на Шумаријаду одлазе шумари ШГ „Јужни 
Кучај“ Деспотовац и ШГ „Тимочке шуме“ Бољевац.

Пласираним екипама желимо пуно успеха на пред-
стојећој „Шумаријади“.  

Традиционална, четврта по реду, „Балканска минијада“ 
одржана је 23. јуна у Београду. На међународном скупу, 
који окупља љубитеље класичних Austin Mini аутомобила, 
учествовало је више од 120 „минија“. Сви учесници и по-
сетиоци имали су прилику да на једном месту погледају 
МИНИ аутомобиле из 15 земаља (Хрватска, Црна Гора, Сло-
венија, Македонија, Босна и Херцеговина, Грчка, Пољска, 
Мађарска, Аустрија, Енглеска, Финска, Русија, Турска, Бу-
гарска и Италија), старе и по неколико деценија, али и нај-
новије моделе, као што су MINI Countryman и MINI Coupe. 
Централни догађај организован је у суботу 23. јуна на пла-
тоу испред Скупштине града Београда и на Хајдучкој чесми 
до које су дошли ревијалном вожњом. 

ЈП „Србијашуме“ подржало је Балканску минијаду усту-
пајући простор око Хајдучке чесме учесницима скупа као 
и љубитељима Мини мориса.

Спорт

Припремила:
Сузана Васиљевић
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Помоћ Краљеву
Најугроженијим породицама у Краљеву Србијашуме су упутиле помоћ 

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

Јавно предузеће „Србијашуме“ обезбедило је помоћ становницима 
-

Заменик генералног директора  посетио је 5. но-
 оби-

-

Подсећамо да су у земљотресу јачине 5,4 степена Рихтерове скале, 
-

Активности

Ревија „Шуме”

Биљни свет

Баобаб дрво нараста до 30 метара у ви-
сину и 8 метара у ширину. Ово интересант-
но име потиче из арапског језика (Бу Бибаб 
– воћка са много зрневља). Припада роду 
„Adonsonia“, чије име је изведено из имена 
француског ботаничара М. Адонсониа (1727-
1806) који је проучавао ово необично дрво. 
Животни век баобаба је око 500 година, а за 
неке се верује да достижу и до 5000 година. 
Дрво нема годове, па се права старост не 
може тачно утврдити. 

Дрво је вишефункционално, те се користи 
у различите сврхе. Кора је отпорна на ватру 
и узузетно је чврста. Користи се као  „крпа“, 
тканина за ужад и одећу, или конопац. Листо-
ви се употребљавају као зачин и лек. 

Гране баобаба су рачвасте, а пошто су 
без лишћа по девет месеци, дрво називају 
„наопаким“, јер већи део године оно изгледа 
као да је наопако засађено. Стабло би могло 
представљати главни корен, док гране изгле-
дају као тањи, бочни коренови. У Африци се 
каже да је ово дрво Бог необично посадио.

Зрело дрвеће баобаба је често шупље и 
обезбеђује животни простор за бројне живо-
тиње и људе. Способно за складиштење сто-
тина литара воде. Цветови су појединачни, 
беле боје, висећи и са доста прашника. Свој 
мирис шире ноћу, а опрашују их шишмиши. 
Плодови су сиве боје, јајолики и са бројним 
семенкама. Зрела воћка, природно дехи-
дрирана, беле је боје. Најчешће се жваће, а 
у комбинацији са водом или млеком може се 
припрeмати и као пиће.

„Месо“ воћке је богато витамином Ц и 
познато је као „Мајмунски хлеб“. У плоду ба-
обаба овог витамина има и до 10% више него 
у поморанџи. Веома је лепог укуса (нешто 
између грејпа и тамаринда), тако да би се 
могао користити у пекарској индустрији или 
као додатак посластицама. Умаци за храну од 
житарица припремају се од свежих или осу-
шених листова, док се из семена извлачи уље 
које се може препржити и јести.

Чудесно дрво, као и све чудесне ствари, 
изазива дивљење код људи, што временом 
доводи до стварања различитих прича, које 
се претварају у легенде. Тако једна легенда 
говори да је дрво посадио Бог, а да је затим 
Ђаво ишчупао дрво, гурнуо његове гране у 
земљу, а корење оставио у ваздуху. Друга, бу-
шманска легенда, каже да је Велики дух сва-
кој животињи дао по једно дрво. Како је хије-
на  била на крају реда, добила је последње 
дрво баобаб. Хијена је због тога била веома 
љута, па је дрво посадила наопако. 

Једна од најзанимљивијих легенди тврди 
да је баобаб дрво било прво које се појавило 
на Земљи. После њега се појавило раскошно 
дрво палме. Када је Баобаб угледао дрво пал-
ме жалио се боговима што и он није виши. 
Онда се појавило пламено дрво (Flame tree), 
са прелепим црвеним цветовима и баобаб је 
опет био љубоморан. Потом је угледао дрво 
смокве и преклињао богове да и њему дају 
тако леп и сочан плод као што је смоквин. 
На крају богови су се наљутили на баобаб 
дрво, ишчупали га из земље са све корењем 
и посадили га поново, али наопачке да би га 
коначно ућутали.

Европска комисија одобрила је ко-
ришћење овог дрвета (плода). То му је отво-
рило пут за употребу у Европи као састојак 
хране. 

Припремила:
Смиљана Гавриловић

ДРВО ЖИВОТА - Баобаб
На планети постоји преко 23.000 различитих врста дрвећа, а једно од 

најстаријих и највећих је баобаб дрво. Потиче са Мадагаскара, 
где је и национални симбол. 

Бобаб (Аустралијски 
Баобаб) - Дрво 
затвореника је огромно 
издубљено дрво. Налази 
се јужно од Дербија, у 
западној Аустралији. 
Чувено је по томе што је 
послужило као притвор за 
аустралијске домороце на 
њиховом путу за Дерби, 
где су чекали изрицање 
казне 90-тих година XIX 
века.

Баобаб Авенија 
представља групу 

дрвећа дуж прашњавог 
дела на западном делу 

Мадагаскара између
два града. 

• Дрво је лако и 
јефтино за обрађивање и 
ослобођено било каквих 
озбиљних болести

• Пружа хлад и штити 
земљиште од ерозије

• Сви делови стабла 
имају лековита својстава

• Користи се као храна
• Кора садржи јака и 

отпорна влакна
• Пун је витамина и 

калцијума
• Лечи дијареју, 

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

Одлучни у спречавању 
криволова и заштити рибљег фонда

Спречавање криволова

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

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

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

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

професионалних рибочувара брине о 30 киломе

иду у криволов то раде под окриљем мрака. Вели

риболовци који без икаквих дозвола, уз помоћ ди
намита и нехуманих замки, уништавају велике ко

се догађа да рибокрадице приликом легитими
сања пружају отпор.

Биљни свет 

На јапанском реч „бон“ значи плитка 
посуда, а реч “саи“ - узгајати биљку. За ње-
гов узгој и обликовање потребно је много 
више од саме хортикултуралне вештине. 
Основни принцип је узгојити минијатур-
но стабло које има све карактеристике те 
биљне врсте у нормалној величини у при-
роди. Сам узгој захтева много неге и пос-
већености. Ова минијатурна стабла могу 
да живе и преко сто година. Наравно, овак-
ви примери су права реткост.

Није довољно само посадити дрво и 
све остало препустити природи, јер резул-
тат неће личити на дрво и брзо ће увенути. 
Потребно је у почетку уклонити све сувиш-
не гранчице и добијени облик одржавати 
сталним орезивањем. Временом добија-
те патуљасто дрво које изгледа као оно у 
природној величини. Висина дрвета може 
да варира: око 15цм „baby“ bonsai, до 30цм 
„ko“ bonsai, до 60цм „chui“ bonsai и до 90цм 
„dai“ bonsai.

Људи узгајају биљке у посудама хиља-
дама година (зачине, лековито биље и 
биље за украс због лепоте цвета и листо-
ва). Узгајање биљака у посудама познато је 
кроз историју још од давнина.

Најстарији писани документ пронађен 
је у гробници принца Занг Хуаиа, за време 
Танг династије. Две зидне слике у гробни-
ци приказују слуге како носе минијатурни 
пејзаж са камењем и биљкама у посуди 
лотосовог облика. Пењинг је био веома 
цењен током Сонг династије и развијао се 
према софистициранијем уметничком об-
лику. Тада почиње и узгајање појединачног 
стабла у бонсаи посуди. Ти први примерци 
имали су дебла изрезбарена,тако да личе 
на змајеве и друге животиње и звали су се 
„пун саи“.

Кроз XI и XII век Кина је извршила зна-
тан културни утицај на околне земље, по-
себно на Јапан преко уметности и фило-
зофије. За преношење бонсаиа у Јапан и 
ширење међу јапанском аристократијом 
и самурајима, најзаслужнији су Зен ре-
довници. За њих је бонсаи бои религиоз-
ни објект - „Зелене степенице које воде ка 
небу“, односно спона између људи и Бога. 
У центру узгајања је успостављање равно-
теже између човека и природе. 

Тек у Муромачи ери у XIV веку бонсаи се 
популаризује и заједно са оригамијем, ике-
баном, суисекима и чајном церемонијом 
(Чадо), постаје део  јапанске културе. У 

XVIII веку бонсаи је достигао свој врхунац 
и постао веома цењен. Поједине технике 
су ритуализоване, а смештај грана и дебла 
одређен је строгим правилима.

Бонсаи стиже на запад крајем XIX века. 
Изложбе су одржане најпре у Паризу 1878, 
1889. и 1900. године, а онда је уследила и 
прва велика изложба у Лондону 1909. го-
дине.

Бонсаи се може узгајати на више начи-
на: из семена, преобликовањем лончарице 
из расадника, вађењем погодног пример-
ка из природе итд. Узгајање из семенке је 
свакако најдуготрајнији процес. Први ре-
зултати се виде тек након десетак година. 
Важно је нагласити да није свако малено 
стабло у плиткој посуди бонсаи. Бонсаи 
није малено и младо, већ патуљасто и ста-
рије стабло.

Постоји више врста бонсаиа: Јапански 
јавор, Трозуби јавор, Граб, Чемпрес, Јапан-
ски чедар, Глог, Фикус, Mаслина, Храст, Ја-
пански брест.

Јапански јавор

Јапански јавор је краљица бонсаиа. 
Потиче из Јапана. Малени листови у ком-
бинацији са гранчицама стварају отмене 
облике. Изузетно су цењени примерци цр-
веног јавора. Добро подноси све бонсаи 
технике, стварајући нове пупове из свих 
делова грана. Ране брзо зарастају, а мла-
де гране су савитљиве и врло брзо остају у 
жељеном положају. Ово стабло се убраја у 
отпорну врсту и погодно је за узгој бонса-
иа. Ипак, због његове склоности да потера 
мноштво ситних гранчица, па чак и да фор-
мира корење из старог дрвета, треба пази-
ти да се стабло не исцрпи и да услед наглог 
раста не дође до сушења осетљивих гран-
чица које праве крошњу. Такође, може се 
десити да крошња постане неуредна због 
настајања нових избоја. Због прегусте кро-
шње умањује се прозрачивање стабла због 
чега је подложно гљивичним болестима. 
Недостатак светлости по згуснутим под-
ручјима може узроковати пропадање не-
ких важних грана. Такође, недостатак свет-
лости може довести до губитка црвенила 
листова уколико се ради о црвеном јавору. 
Решење је у уклањању свих нежељених 
грана чим се оне појаве. Како Ваш бонсаи 
буде старио, пожељно је одрезати неке 
старије гранчице. 

БОНСАИ
Припремила:

Сања Робовић 
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Помоћ Краљеву
Најугроженијим породицама у Краљеву Србијашуме су упутиле помоћ 

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

Јавно предузеће „Србијашуме“ обезбедило је помоћ становницима 
-

Заменик генералног директора  посетио је 5. но-
 оби-

-

Подсећамо да су у земљотресу јачине 5,4 степена Рихтерове скале, 
-

Активности

Ревија „Шуме”

Путовања

Кина је четврта по величини и најмногољуд-
нија земља света. Древна и мистериозна, одувек 
занимљива и интересантна авантуристима из 
целог света; широке лепезе природних и климат-
ских разноликости, смештених и развијених на 
територији трећој по величини на свету. Петина 
светске популације прича кинески, док је манда-
рин кинески званичан језик у Кини и Тајвану.

Ова земља има једну од најдужих и најста-
ријих уметничких традиција на свету. Два 
највреднија дела кинеске литературе су Књига 
поезија и Књига историје, коју је, по легенди, са-
купио и забележио велики филозоф Конфучије. 
Познато је чак више од 300 типова кинеског теат-
ра у којима постоји комбинација музике, певања, 
говора и драме.  

Први су били и у архитектури. Кинески гра-
дитељи су пре више од 2000 година почели да 
зидају вишеспратне зграде, али оне нису биле 
предвиђене за становање, већ су служиле као 
храмови. Током низа година испробавали су раз-
не материјале и правили најразличитије облике, 
да би коначно настала занимљива и препозна-
тљива зграда која се назива пагода.  

„Када се Кина пробуди, свет ће да се затресе”, 
пророчки је предвидео Наполеон.

У историји, осим Кине, нема примера да је 
нека земља за само три деценије успела да пређе 
пут од сиромашне сељачке, неразвијене и затво-
рене државе до најбрже растуће привредне силе 
која је 2010. претекла Јапан и постала друга еко-
номија света. У најмногољуднијој и четвртој по 
величини земљи света у последње две деценије 
никло је преко 40 нових милионских градова.

Пекинг је главни град Народне Републике 
Кине и њен национални, политички и културни 
центар, са преко 15 милиона становника и тра-
дицијом дугом 3 000 година. У раним двадесетим 
годинама Пекинг је постао колевка кинеске де-
мократске револуције. Овде је 1919. године запо-
чет Покрет 4. мај усмерен против феудализма и 
империјализма. Првог октобра 1949. године Мао 
Це Тунг је објавио целом свету оснивање Наро-
дне Републике Кине.

Данас је Пекинг савремена кинеска престо-
ница, седиште више стотина међународних ком-

панија, један од најзначајнијих комерцијалних 
и финасијских градова Азије. Током боравка у 
Пекингу треба видети: Трг Тјенанмен („врата не-
беског мира”), Маузолеј оснивача кинеске Кому-
нистичке партије Мао Це Тунга и величанствене 
мермерне лавове, Забрањени град – огормни 
комплекс царских палата и будистичких храмо-
ва, Летњу палату са вртовима коју је подигла ди-
настија Куинг, Храм раја, Ботаничку башту, итд. У 
околини свакако треба посетити Велики Кинески 
зид, затим ЗОО врт са пандама, Храм Ламе и Ху-
тонг – кинеско село старо 500 година.

Шангај је од свих кинеских градова увек био 
најевропскији, а данас вртоглавим развојем и из-
градњом представља прави футуристички град.  

Париз истока, град брзог богаћења, добити 
сумњивог порекла и богатстава изгубљених због 
лошег броја на рулету, место где живе авантурис-
ти, преваранти, коцкари, дилери, тајкуни, мисио-
нари, гангстери и улични макрои – Шангај је био 
тамна мрља у кинеској историји.

Кина и парадокс 
просперитета

Припремила:
Сузана Васиљевић

Храм неба у Пекингу

Кинески зид

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

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

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

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

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

 

углом у односу на осовину трупца.  

29. Светско првенство шумских радника

Две бронзе за Србију
а Драган Беретић бронзу у дисциплини обарање стабла

Припремио: 
Драан Дубљанин,

ил.инж.

Репрезентативци Србије са светским прваком Андреасом Олеском

Средином 80-тих година прошлог века до-
нета је одлука да Шангај поново добије улогу 
предводника у модернизацији Кине. То је дове-
ло до енормног раста индустријске производње 
и страних инвестиција. Године 1990. основана је 
Специјална привредна зона Пудонг и тиме уте-
мељен „Нови Бунд“.

Неколико деценија касније, спектакуларни 
преокрет Шангаја и алхемијска трансформација 
главна су градска тема. Ниједан град у Кини није 
успео да свој пад преокрене тако паметно. Успев-
ши на неки начин да типизира савремену Кину, 
иако је град каквог нема у земљи, Шангај је у про-
цесу да постане синоним за успех, стил и непре-
кидну изградњу. 

Град се профилисао као центар за развој 
биотехнологије, информационих технологија и 
микроелектронике. У њему је седиште бројних 
међународних финансијских институција. У Шан-
гају се налази највиша зграда у Кини, Шангајски 
светски трговински центар висок 492 метра. То 
је једини град у свету у коме редовно саобраћа 
магнетни воз.

Многи туристи су разочарани, јер Шангај не 
може да се мери са епском историјом Пекинга 
или Ксијана. Ипак, он има сопствену причу као 
ниједан град у Кини – Бунд, Француска концесија 
и Шангајски музеј атракције су светског гласа које 
се не смеју пропустити.  

Шангај има 28 милиона становника и најбога-
тији је град у Кини (не рачунајући Хонг Конг, који 
и није сасвим у Кини, има границу и своју валуту). 
Нови део града Пудонг је пре 20 година био лива-
да, а сад има око педесет грађевина преко 50 сп-
ратова, од којих је скоро свака мало ремек дело.  

Неки од проблема у Шангају још нису реше-
ни, као што су изузетна пренасељеност, бука, за-
гађеност ваздуха и реке. Град је 1996. проглашен 
за један од еколошки најугроженијих градова на 
свету.

Град Шенжен је трећи град у Кини по развије-
ности и био је домаћин 26. универзијаде. Налази 
се у јужном делу Гвандзој (Гуангдонг) провинције, 
на источној обали Бисерне реке, веома близу 
Хонг Конга. Таква локација Шенжену даје гео-
графску предност за економски развој.

Пре нешто више од 20 година Шенжен је био 
само мали рибарски град. Године 1980. ту је из-
грађена прва специјална економска зона. Од тада 
Шенжен се убраја у важније градове у Кини, који 
је познат по веома брзом економском прогресу.

Овај град нема туристичких атракција као 

неки други градови у Кини, и зато је у њему из-
грађен велики број тематских паркова који за-
бављају посетиоце учећи их о Кини и свету. Ту су 
Splendid China (Величанствена Кина) и China Folk 
Culture Villages, села кинеске фолк културе која 
упознају посетиоце са кинеском традицијом и 
културом док вас прозори света (Window of the 
world) могу провести кроз цео свет за један дан. 
То је парк у ком можете видети многобројне ре-
плике светских чуда, историјских наслеђа и ре-
продукције светски познатих градова. 

Велики реформатор Денг Сјаопинг је чуве-
ним слоганом да „није важно да ли је мачка црна 
или бела, све док лови мишеве” комунистичку 
Кину отворио страном капиталу, обезбедио јој 
током три деценије годишњи раст од 10 одсто, 
учинио је богатијом, разноврснијом и изазов-
нијом. Очекује се да ће учешће Кине у глобалном 
расту 2012. износити близу трећине, а многи ин-
веститори рачунају да ће азијски гигант помоћи 
опоравку стагнантних западних економија. 

То да ли ће Кина и даље бити ауторитарни 
див, хоће ли стагнирати, распасти се или, како 
бисмо сви желели, постати слободнија и проспе-
ритетнија, неће само одредити будућност Кине, 
већ ће обликовати цео свет.

Забрањени град

Шангај

Шенжен

Шангај - стари град
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Помоћ Краљеву
Најугроженијим породицама у Краљеву Србијашуме су упутиле помоћ 

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

Јавно предузеће „Србијашуме“ обезбедило је помоћ становницима 
-

Заменик генералног директора  посетио је 5. но-
 оби-

-

Подсећамо да су у земљотресу јачине 5,4 степена Рихтерове скале, 
-

Активности

Ревија „Шуме”

Из света

Једна од најмногољуднијих земаља на 
свету, земља необичне традиције и културе, 
специфичних зачина и мириса, шарених боја 
и бајки, Народна Република Кина, каракте-
ристична је и по предивним пределима, шу-
мама и степама. Кинеска цивилизација је јед-
на од најстаријих, а десет најзанимљивијих 
дестинација света налазе се управо у овој 
фантастичној земљи. 

Кина има доста обрадивог земљишта, 
шума, степа, пашњака, пустиња и мочвара. 
На територији Кине налази се око 158 094 
000 хектара под шумом. У односу на друге 
земље света, покривеност под шумама изно-
си 30,8 посто.

Кина је позната по широким заштитним 
шумским појасевима. Један од таквих је онај 
који покрива североисточни, северни и се-
верозападни део земље дугачак више од 
7 хиљада километара. Овај заштитни шум-
ски појас је највећи еколошки пројекат на 
земљи.

Природне шуме у Кини се налазе на се-
вероисточном и југозападном делу, а рав-
ничарска подручја обухватају источни део 
земље. Североисточна шумска зона, која је и 
највећа зона природних шума у овој земљи, 
обухвата планине Велики и Мали Кинг и 
планину Чамбеи. Југозападна шумска зона 
је друга по величини и обухвата планинско 
подручје Хендурен, подножје Хималаја и 
већи део реке Јалуђиангу. Трећа по реду је  
југоисточна шумска зона. Ова зона обухвата 
планинска подручја јужно од масива Квин и 
реке Хајхе и источно од висоравни Јангви.

Кинеске шуме обилују различитим врс-
тама дрвећа. Разноликост се огледа у преко 
2800 врста, а неке од најређих и најегзотич-
нијих су врсте „Гинко“ и „Кинеска јела“. На 
североистоку Кине (где је умерено хладна 
клима) има доста четинара, а неки од њих 
су корејански бор и ариш. Од листопадног 

дрвећа су најзаступљенији бреза, храст, се-
вероисточни кинески јасен, топола, брест. 
На југозападу Кине успевају змајева омори-
ка, јела, јунански бор, црвена сандаловина, 
камфорово дрво и друго.

Ради заштите животне средине у Кини се 
интензивно спроводи програм пошумља-
вања земљишта. Кинези су схватили озбиљ-
ност ситуације у којој се свет налази (која 
се односи на несташицу природног ресурса 
ДРВО) и одлучно решили да допринесу очу-
вању животне средине.

Кинеска влада придаје велики значај раз-
воју шумарства. Пошумљавање и озелења-
вање територије су дефинисани као зајед-
ничке обавезе друштва.

Кина има најширу плантажу имања на 
свету, преко 20 милиона хектара. 

Према подацима Организације за храну и 
пољопривреду (FAO) површина под шумама 
у Кини се од 1990. изузетно повећала. 

 Република Кина је једна од пет највећих 
светских произвођача дрвета, мада мало 
мање од 2/3 своје производње користе као 
гориво. Ипак, треба напоменути да Кина уво-
зи значајне количине својих производа од 
дрвета, како би смањила сечу сопствених 
шума. Главни производи од дрвета произве-
дени у Кини су шперплоча, иверица и средња 
густина влакнасте плоче (MDF).

Друга мера за очување шумских ресурса 
је пројекат очувања природне шуме који је 
покренут 1998. године и којим је затражен 
престанак сече дрвета у целој земљи.  

Забрана сече дрвета на планини Хинган 
донета је 2011. године и биће на снази до 
2020. године. Овом мером влада Кине поку-
шава да заштити шуме и повећа њихов број 
за 40 милиона хектара. Тако би се, тврде ки-
нески стручњаци, смањила емисија штетних 
гасова, кључног фактора који доводи до гло-
балног загревања.

Припремила:
Смиљана Гавриловић

ШУМЕ КИНЕ

Једна од најлепших и најинтересантнијих шума у Кини свакако је Шанан шума. Често 
се користи као место где се снимају филмови епског карактера. Ова регија налази се 
на граници Чанинг и Јианган. Заузима површину од око 120 км. Планински обронци 

досежу до 1000м. Централни део шуме прекривен је са 5000 хектара бамбусовог дрвета, 
па се овај  део назива и „Бамбусово море“.

Шанан шума представља дом различитим врстама животиња и племенитим биљкама. 
Припада суптропској монсунској зони са умереном климом, коју карактерише обиље 
падавина. Просечна температура у овој области је око 15С, а током периода јул/август 

просечна температура је око 27,4С (никада не прелази више од 30С).
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«...Да вам што прозборим о нашим шумама, да 
вам покажем њихову важност за живот наш, за наше 
здравље, за свуколику нашу радњу и промишљеност, 
а то чиним у тој поглавитој нади, да ће се од сада о 
нашим шумама много више и озбиљније промишља-
ти.

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

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

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

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

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

места.

тош.

плоте.

шуме познајемо.

осуђивати.

је коме најудесније и најближе.

потребе служи.»

Нешо о нашим шумама
1870. година Др Јосиф Панчић

Из прошлости

Приредиo: 
Драић Томић

o-e
Мр Ана Тонић

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

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

 Речник шумарства неминовно се осавремењује и 
проширује и еколошким терминима у складу са Агендом 
21, документом Рио конфренције о животној средини и 
развоју, у коме се предлажу правци активности међуна-
родне заједнице и држава појединачно на плану оства-
ривања циљева одрживог развоја. Мултидисциплинарни 
прилаз газдовању шумама и друге савремене филозофије 
газдовања шумама, као и наглашене општекорисне функ-
ције шума, уносе нове термине, који раније нису били ка-
рактеристични за шумарство.
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боља страна - better face   
бонитет - site quality; site class
бонитет предузећа - creditworthiness
бонитет састојине - stand quality; stand quality class; yield class; 
бонитет станишта - site quality; site quality class; productivity class 
бонитетни разред - site quality class; productivity class 
бонитирање - site quality assessment, estimation of site quality
бонитирати, вредновати - to assess; to classify 
бор - pine (Pinus sp.)
бордоска чорба - bordeaux mixture; copper mixture   
борити се против загађења ваздуха - to combat air pollution
боров крстокљун - parrot crossbill (Loxia pytyopsittacus)
боров cyрлаш - pine weevil (Pissodes pini L.)
борова грба - bordered white beauty moth (Bupalus piniarius L.)   
борова рђа - white pine blister rust (Cronartium ribicola Dietr.)
боровац - white pine (Pinus strobus L.)
боровица, клека - juniper (Juniperus sp.)   
боровница – bilberry, blaeberry; whortleberry (Vaccinium myrtillus L.)   
бочна закривљеност - spring   
бочни - lateral   
бочни изданак - lateral shoot   
бочница - flat grain board   
брада (на пању); чуперак - breaking crest; cutting whiskers; cutting 
beard 
бразготина од гране - branch swelling
бразда од плуга - ploughed strip; ploughed furrow
браздаста ерозија - rill erosion   
брана са контрафорима - buttress dam   
брана у суво - dry dam 
брана, преграда; насип - dam   
брачна комора (поткорњака) pairing chamber; mating chamber
брегуница - sand martin (Riparia riparia)
бреза - birch  (Betula sp.) 
бреза обична - common birch (Betula verruosa Ehrh.) 
брезик - birch forest
брекиња - checquer tree; wild service tree  (Sorbus torminalis L.)                                                                                                                                             
бренд, марка; жиг - brand

Б

Једна од најлепших и најинтересантнијих шума у Кини свакако је Шанан шума. Често 
се користи као место где се снимају филмови епског карактера. Ова регија налази се 
на граници Чанинг и Јианган. Заузима површину од око 120 км. Планински обронци 

досежу до 1000м. Централни део шуме прекривен је са 5000 хектара бамбусовог дрвета, 
па се овај  део назива и „Бамбусово море“.

Шанан шума представља дом различитим врстама животиња и племенитим биљкама. 
Припада суптропској монсунској зони са умереном климом, коју карактерише обиље 
падавина. Просечна температура у овој области је око 15С, а током периода јул/август 

просечна температура је око 27,4С (никада не прелази више од 30С).
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Помоћ Краљеву
Најугроженијим породицама у Краљеву Србијашуме су упутиле помоћ 

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

Јавно предузеће „Србијашуме“ обезбедило је помоћ становницима 
-

Заменик генералног директора  посетио је 5. но-
 оби-

-

Подсећамо да су у земљотресу јачине 5,4 степена Рихтерове скале, 
-

Активности

Ревија „Шуме”

Национални парк Grand Canyon Colorada 
(Велики кањон Колорада) налази се у Аризони 
и најспектакуларнији је природни трезор на 
свету. Он је и најчувенији парк западне Аме-
рике, где долазе посетиоци из целог света да 
се диве његовим широким панорамама, ње-
говој величанственој пространости и бојама 
које се преливају у зависности од доба дана 
и периода године у скоро цео спектар дуги-
них боја, следећи пут сунца. Време подједна-
ко утиче на његове боје и модификује његов 
визуелни ефекат.

Сваке године Колорадо посети више од 
пет милиона посетиоца. Међу њима готово да 
нема особе која не застане на рубу кањона да 
би се дивила месту одакле директно може да 
се загледа у историју Земље. Многи се запуте 
и стазама низ литице у дубину кањона... Они 
најхрабрији у гуменим чамцима, који могу да 
приме три до четири особе, плове низ брза-
ке. 

Велики кањон Колорада није најдубљи, 
нити највећи кањон на свету. Ипак, Вели-

ки кањон је познат по својој визуелно за-
пањујућој величини и свом сложеном пејза-
жу. На неким местима он изгледа као чаробни 
град стена, са храмовима, кулама и дворцима 
раскошних боја.

Што је најчудније, Велики кањон је створи-
ла река! Вода реке Колорадо је током хиљада 
година усецала ову величанствену клисуру. 
Чак и данас, из године у годину, брза река Ко-
лорадо продубљује све више кањон.

На неким местима кањон Колорада је ско-
ро два километра дубок, а широк је између 7 и 
30 километара. Кањон је дуг 446 километара. 
Чине га стене са оштрим литицама, много до-
лина и дубоки кланци. Што се дубље река усе-
ца у плато да би формирала кањон, то више 
оголићује стеновите зидове кањона који тако 
својим постојањем причају причу стару стоти-
нама милиона година. Велики кањон је резул-
тат велике ерозије, вулканских ерупција, нас-
лага лаве и протицања реке Колорадо. Налази 
се на надморској висини између 1500 и 2600 
метара.

Велики кањон је релативно новијег порек-
ла, али је ерозија, изазвана протицањем реке 
Колорадо, почела још пре шест милиона годи-
на. Састав стена у кањону указује и на могућ-
ност да је овај регион некада био дно мора. 
Стварање и пропадање овог планинског лан-
ца, пре много милиона година, откривено је 
само захваљујући ерозији Великог кањона. 
У основи овог затрпаног планинског ланца 
леже наслаге кварца, пешчара и кречњака. 
Оне су се таложиле годинама кад су океанске 
воде са истока и запада плавиле ову област и 
када су се стварали и нестајали читави пла-

Национални парк „Велики 
кањон Колорада“ 

у Северној Америци

Национални парк 

Припремила:
проф. др Љиљана Вујковић
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На 29. Светском првенству шумских радника 
– секача моторном тестером одржаном у Загребу 
(Јарун) у периоду од 23-27. септембра 2010. године, 
учествовале су екипе из 30 земаља, међу којима су 
Аустрија, Белгија, Француска, Немачка, Мађарска, 
Италија, Холандија, Норвешка,  Шведска, Швајцарска, 
Велика Британија, Шпанија, Русија, Јапан и  др.

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

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

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

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

 

углом у односу на осовину трупца.  

29. Светско првенство шумских радника

Две бронзе за Србију
а Драган Беретић бронзу у дисциплини обарање стабла

Припремио: 
Драан Дубљанин,

ил.инж.

Репрезентативци Србије са светским прваком Андреасом Олеском

нински венци. Да су некада велике океанске 
воде заиста прелазиле преко ових стена, до-
кази су фосили морских алги, шкољки и риба.

У току 4 милиона година седиментне нас-
лаге од песка, наноса и блата су створиле 
слојеве различитих дебљина, који су се тран-
сформисали постепено у различите типове 
стена. Када се после дужег времена Океан 
повукао формиран је један плато. Река Ко-
лорадо и њене притоке почеле су да усецају 
горње слојеве стена, да односе велике ко-
личине муља, песка и шљунка, формирајући 
кањон све дубље, док се плато издизао изнад 
ње. Ветар је, такође, утицао на проширивање 
кањона.

Вегетацију овог региона чине углавном 
пустињске биљке, као што су агава и шпански 
бајонет (Yucca gloriosa). Клима је таква да су у 
летњим периодима неподношљиве врућине, 
а током зиме чак и „камен пуца“. Веома је мало 
падавина током године у овом региону. Мањи 
део националног парка је пошумљен и чине 
га зимзелене, претежно четинарске врсте.

Велики кањон Колорада је откривен од 
стране шпанске експедиције, још 1540. го-
дине. Били су то шпански копачи злата који 
су хтели да прокрстаре Великом америчком 
пустињом. Разочарано су одустали пред не-
савладивом препреком, због веома непристу-
пачног терена. У то време није било могуће у 
потпуности истражити кањон. Кањон је пао у 
заборав и до средине XIX века је остао бела 
мрља на географској карти. Са расположи-
вом техником тада су биле створене могућ-
ности за детаљније истраживање кањона. То 
су радиле америчке експедиције геолога уз 
асистирање војних јединица. Оно што је от-
кривено, у геолошком смислу, представљало 
је право природно светско чудо, које је омо-
гућило детаљније истраживање формирања 
копна на Земљи.

На најславнијег истраживача Џона Веслија 
Пауела, који је са својим пратиоцима стигао у 
непознато подсећа споменик на крају Кланца. 
Једноруки ветеран грађанског рата успео је 
да кроз Велики кањон спроведе две експеди-
ције на води. На првом истраживачком путо-
вању 1869. године, које је трајало 98 дана, Па-
уел је са својом екипом превалио укупно 1600 
километара на реци Колорадо. То је био један 
од највећих подвига у истраживању америч-
ког континента. Тешко је замислити како су ти 
храбри људи успели да са дрвеним чамцима 
савладају страховите брзаке реке Колорадо. 
Из првих филмских снимака из 1911. године 
наслућује се да је вожња са тадашњом опре-
мом морала бити изузетно опасна.

Занимљиво је да када је подигнута брана 
на Колораду 1963. године, недалеко од овог 
предела, готово да је прекинут природни до-
ток воде и песка у кањон. Америчка влада је 

тада спровела пројекат којим је више од 380 
милијарди литара воде пуштено са бране и 
тиме спречено угрожавање лепоте овог ту-
ристичког и природног чуда Аризоне. Вештач-
ка поплава је донела све природне елементе 
потребне за одржавање екстеријера Великог 
кањона.

Посета Кањону Јужног обода (South Rim) 
почиње од Трга Информативног центра за 
посетиоце, где одмах могу да се упознају са 
геологијом и историјом кањона. Музеј Цен-
тра за посетиоце садржи експонате приро-
дне и културне историје кањона и приказ 
историјских бродова који су се користили у 
почетку на реци ради путовања кроз кањон. 
Центар за посетиоце поседује и истраживачку 
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Драгић Томић – руководилац 

-

-
-

-

-

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

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

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

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

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

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

Кратким приказом историјата шума ваљевског 
подручја покушали смо да приближимо читаоцима 
узроке за овако ниску шумовитост и велико учешће 
приватних шума.
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библиотеку и канцеларије парковске админи-
страције.

Центар се налази на месту Mather Point, где 
се посетиоци сусрећу са величином лепоте 
Великог кањона. Mather Point, први поглед на 
кањон за многе посетиоце, налази се на мање 
од 1.5 км од раскрснице јужног пута са пу-
тем на Источном ободу. Видиковац је на 2088 
метара надморске висине, а име је добио по 
првом директору службе Националног парка 
који се звао Stephen Tyng Mather.

Одавде, шетачи користе 20 км дугу стазу 
за шетњу, која иде ободом кањона до места 
Hermit’s Rest, још једне интересантне разглед-
не тачке. Стаза је врло лепо уређена, критичне 
тачке на самој ивици кањона су обезбеђене 
транспарентном лаком оградом, ненаметљи-
вом, а ипак веома функционалном у погледу 
заштите од случајног клизања.

Дуж стазе на по неким местима су поста-
вљене и клупе за одмор у сенци по неког че-
тинара, који је на овом простору претежна 
вегетација. 

Панорамски путеви – стазе налазе се са обе 
стране обода кањона, а са разгледних тачака, 
лоцираних на истакнутим местима, пружају 
се сликовите панораме, које заустављају дах. 
Наравно да од једне до друге разгледне тачке 
не мора да се пешачи овом прилично дугом, 
а врло пријатном стазом, већ постоје станице 
за шатл – мањи аутобус, који углавном прево-
зи путнике на целој релацији и који је беспла-

тан, јер је то све обухаћено улазницом која се 
узима на улазу у комплекс и траје 7 дана. То 
значи да је разгледање кањона и предвиђено 
у више наврата, како би се у том спектакулар-
ном пејзажу дуже уживало, боље сагледало 
све оно што се овде нуди и лепше забележило 
на фотографијама, јер оне увек зависе од по-
ложаја сунца и осветљености појединих дело-
ва кањона.

Један од најпопуларнијих америчких на-
ционалних паркова не привлачи само пажњу 
туриста и љубитеља чуда природе – он од 
давнина интересује и научнике који још увек 
нису разрешили његове тајне.
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У шумској управи 
Рит уништена су 
средства и алати 
намењени 
за обављање 
криволова. 
Реч је о 
недозвољеним 
средствима које је 
током 2010. године 
на делу рибарског 
подручја 
Србија-Запад 
одузела 
рибочуварска 
служба нашег 
предузећа током 
редовних и 
ванредних 
контрола

Одлучни у спречавању 
криволова и заштити рибљег фонда

Спречавање криволова

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

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

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

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

професионалних рибочувара брине о 30 киломе

иду у криволов то раде под окриљем мрака. Вели

риболовци који без икаквих дозвола, уз помоћ ди
намита и нехуманих замки, уништавају велике ко

се догађа да рибокрадице приликом легитими
сања пружају отпор.

Уметност или наука

Откриће да сагоревање одређених врс-
та дрвета одаје пријатне ароме можда је 
подстакло у људима идеју да ту технику 
користе не би ли добили пријатне мирисе. 
Тако је и настала реч парфем, чије је порек-
ло у латинском изразу perfumum, што значи 
“кроз дим” и односи се првенствено на ми-
рисне ритуале из древних времена. 

Први облик парфема био је тамјан. Та-
мјан су открили Месопотамци пре око 5.000 
година. Уметност прављења мириса добро 
је била позната у древној Кини, Египту, Пер-
сији, Индији, Картагини, Грчкој, Јудеји, Ара-
бији, а креаторка Лаура Бјађоти тврди да 
њен врло ексклузивни парфем Рома садржи 
делове рецепта још из римског доба. Пре 
најмање четири хиљаде година Египћани су 
спаљивали мирисно цвеће, зачине и смоле 
у част бога сунца Амона Ра. Тамјан је горео 
и у грчким домаћинствима сваком могућом 
приликом, а сваки бог имао је свој мирис. 
Убрзо су и Римљани прихватили овај оби-
чај, користећи га у ритуалима и у козме-
тичке сврхе. Сагоревали су мирисне смоле 
у својим домовима да би им собе биле ми-
ришљаве, а и сами су стајали у диму да би 
се намирисали.  

Великој популарности парфема у Евро-
пи допринела је Катарина Медичи. Када је 
дошла на француски престо после удаје за 
Анрија Другог, из Италије није само донела 
културу парфема, већ и свог личног креа-
тора парфема Ренеа ле Флорентена. Тако 
имућни Парижани, љубитељи овог луксуза, 
више нису морали да допремају миришља-
ве драгоцености из Италије, већ су могли да 
их купе у срцу француске престонице. 

Рађање модерне уметности стварања 
мириса везује се за XVII и XVIII век, односно 
појаве Колоњске воде. Створена је 1709. го-
дине из уља лимуна, наранџе, мандарине и 
још неких биљака као мирисна вода којој је 
произвођач, у част свог родног града Кел-
на, назвао Колоњска вода, на француском 
“Eau de Cologne”.

Крајем прошлог века појављују се и 
први синтетички мириси, па се као и у сва-
кој моди смењују разни трендови: таласи 
цветних мириса, горко-зелено-сувих, егзо-
тично-опојних оријенталних биљака...

Састојци парфема

Парфеми су хармонија више различитих 
састојака. Нов парфем се ствара тако што 

имамо две кључне компоненте. Затим се на 
основу ове две додаје трећа компонента и 
тако ствара мешавина, која даје базу парфе-
ма.

Компликоване хемијске формуле у који-
ма се као највећа тајна комбинују алкохоли, 
естри, алдехиди, феноли, бензил-ацетати 
са дабровом машћу, чине умесним питање 
да ли је прављење парфема уметност или 
заправо наука? Четворка краљева: Ив Сен 
Лоран, Герлан, Шанел и Кристијан Диор 
тврде да су њихови велики пројекти меша-
вина високе технологије и високог стила, а 
у томе има и уметности и науке. Формула је 
заправо још компликованија, јер су у тим 
мирисним флашицама упаковани и снови и 
емоције. Парфем који то не буди, није оно 
право.

Животињски састојци

Животињски екстракти се увек користе 
због неодољивог мириса. Када су разблаже-
ни у правој размери, они дају славни ефекат. 
Хемијски су веома блиски нашој сексуалној 
ароми. Животињски екстракти су битан део 
многих комерцијалних мириса. 

Ambergris или сиви амбер је жучни се-
крет који производи “спермасти” кит. Може 
се наћи како плута по површини воде, на-
нет на песак, а понекад и у самом абдомену 
кита. Највише га има у Атлантском Океану, 
на обалама Бразила и Мадагаскара. Има јак 
мирис, нијансе мошуса и мора, који је вео-
ма непријатан у свом сировом стању. 

Kastoreum је мирисни уљасти секрет 
који израђују трбушне жлезде дабра, и жен-
ке и мужјака. Мирис кастореума је оштар, 
са ватреном нотом катрана од брезе. Разб-
лажен са алкохолом мирише много блаже 
и пријатније са мошусним и чак воћним 
нијансама. 

Cibet је један од најважнијих живо-
тињских материјала који се користе за пар-
фем. То је уљани миришљави секрет којим 
афричка врста мунгоса обележава своју 
територију. С временом и разблажен овај 
мирис (који је иначе продоран и веома од-
вратан) постаје пријатан са животињско-
мошусном нијансом. 

Moschus је можда најмоћнији од свих 
мириса, а и најскупљи. Природни мошус се 
добија из полног секрета мошусног јелена 
и да бисмо добили килограм мошуса мора 
се убити 140 јелена. На срећу, природни мо-

Од дима до мириса
Припремила:

  Тијана Груловић
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Драгић Томић – руководилац 

-

-
-

-

-

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

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

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

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

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

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

Кратким приказом историјата шума ваљевског 
подручја покушали смо да приближимо читаоцима 
узроке за овако ниску шумовитост и велико учешће 
приватних шума.
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шусни мирис се може добити и из биљака: 
амбрете, галбанума и корена ангелике. Мо-
шус је кључни састојак многих парфема. 

Воће, лишће и корен

Ванила је откривена у Мексику и ко-
ришћена је као зачин за храну. Арома вани-
ле је данас присутна у већини мириса.

Пачулије су жбун који достиже 1 метар 
висине, распрострањен је у тропској Азији, 
Kини, Индији, Јужној Америци. У парфиме-
рији се користи његово миришљаво лишће 
које има најјачу арому у царству биљака. 
Мирис пачулија је тежак, надмоћан, са ја-
ком нијансом мириса земље што га чини 
тамним и мистериозним. 

Осушена луковица биљке Ириса је један 
од најважнијих материјала за парфеме. Ми-
рис је сличан љубичицама. Парфем коре-
на ириса је посебно цењен у време старих 
Грка. 

Цвеће

Многи мириса цветова се користе у 
парфимеријама. Земљиште, клима и разно-
врсност сваког цвета веома утиче на мирис. 
Најважнији цветови који се користе су:

Ружа, позната као “краљица цвећа”, 
представља један од највреднијих елеме-
ната парфема. Ружини парфеми су били 
веома популарни код Римљана и Грка. Беру 
се ноћу, јер су најмирисније пре изласка 
сунца. Две главне врсте ружа које се кори-
сте у парфемима су Rosa centifolia, гаји се 
на југу Француске, и Rosa damascene, која 
се првенствено гаји у арапским земљама. 
Rуже се налазе у 75% свих парфема.

Јасмин парфемима даје заокружен, за-
вршни квалитет. Бере се када им је мирис 
на свом врхунцу, тек пред зору. Цвеће мора 
бити одмах обрађено пре него што њихова 
свежина избледи. Јасмин и синтетичке вер-
зије јасмина користе се у 83% свих женских 
парфема.

Љубичице су вековима коришћене за 
прављене парфема, а највише Викторија и 
Парма. Данас се ретко користе, јер произ-
воде оскудне количине етеричних уља, па 
се употребљава њихова синтетичка заме-
на. 

Цвет наранџе или нероли је, такође, 
веома распрострањен у ароматерапији и 
парфимерији. Назив нероли потиче од јед-
ног малог средњовековног италијанског 
града Нероли покрај Rима и његове прин-
цезе Ане Мари Орсини, која је дестилирала 
цветове наранџе и направила есенцију уља 
од цветова. Наранџа, слатка и горка, као и 
остали цитруси, веома су честе компоненте 

парфемских композиција. Бар један од њих 
ће се сигурно наћи у сваком парфему.

Ylang Ylang је рајски цвет, опојан и сна-
жан. Латински назив му је Cananga Odorata и 
цвета на истоименом дрвету. Име овог цве-
та значи „дивљина“ на Тагалог језику (служ-
бени језик Филипина). Природно станиште 
су му Филипини, Индонезија, Полинезија, 
Меланезија и Микронезија. У Индонезији, 
овим цветовима ките брачне постеље мла-
денаца, јер његове ароме побуђују и узбур-
кавају скривене страсти.

Смола је супстанца која се добија из коре 
дрвећа. Обично се налази на кори храста и 
његова арома је јединствена, дајући парфе-
му земљану ноту. Тамјан је позната смола 
која се још увек користи у религиозним ри-
туалима, као лек и за пречишћавање пар-
фема.

Сандаловина се увек налази у бази пар-
фема, оној мирисној компоненти која најду-
же остаје на кожи. На Оријенту, у далекој и 
тајанственој Индији, за сандаловину кажу 
да је као Ганеша, свети слон - спор и веома 
моћан. Сматра се светим парфемом. Kедро-
во уље парфему даје дрвенасти призвук, а 
такође се користи као фиксир. Добија се од 
кедровог дрвећа које расте у Мароку, Либа-
ну и Источној Африци. 

Kако изабрати парфем

Избор парфема је веома субјективан. Наша 
кожа има свој мирис и тзв. “хемију”, која утиче 
на мирис који наносимо на њу. Један парфем 
може мирисати и осетити се другачије не само 
на различитим људима, него и на вашој кожи 
зависно од амбијента, вашег расположења, го-
дишњег доба и много других ствари. Пре него 
што кренете у потрагу за правим парфемом, од-
лучите које су вам врсте драже - цветне, оријен-
талне, теже или свеже ноте.

Јаки парфем – користе га особе пуне само-
поуздања, особе које желе да оставе утисак.

Слатки парфем – користе га особе које су 
увек пријатељски расположене.

Цветни парфем – користе га особе које 
имају смисла за хумор, ведре су нарави и 
увек позитивно гледају на свет.

Баш као што 
музичар треба 
да има добар 

слух, парфимер 
треба да има 

добар њух. Њихов 
мирисни орган 

мора бити добро 
обучен за ову 

професију. Они, 
такође, морају да 
буду маштовити 
и да имају добро 
знање из хемије. 
Парфимери не 
само да морају 
да буду у стању 

да везаних очију 
направе разлику 
између мириса 

руже и лале, већ 
њихов осећај за 
мирис мора да 

буде тако осетљив 
да у мешавини 

од 100 или више 
састојака могу 

да открију тачан 
износ и врсте 

разних супстанци 
које су коришћене 

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

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

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

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

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

 

углом у односу на осовину трупца.  

29. Светско првенство шумских радника

Две бронзе за Србију
а Драган Беретић бронзу у дисциплини обарање стабла

Припремио: 
Драан Дубљанин,

ил.инж.

Репрезентативци Србије са светским прваком Андреасом Олеском

Освежавајући парфем – користе особе 
које остављају утисак “хладне” особе, врло 
су домишљате и реално гледају на свет. 

• Јутро је најбоље доба дана за избор пар-
фема, јер је нос “свеж”, а чуло мириса најосе-
тљивије.

• Ограничите избор на највише три врсте, 
јер ако помиришете више парфема током 
куповине, нећете моћи да их разликујете.

• Приликом бирања на себи не смете да 
имате никакав други мирис како не би до-
шло до нежељеног мешања између вашег и 
мириса који “пробате”.

• Никад немојте прскати одећу.
• Парфем је најбоље тестирати на кожи 

или, ако то не желите, из тестера. Kада уди-
шете мирис директно из бочице, осетићете 
мирис алкохола и само високе ноте компо-
зиције. Парфеме је најбоље нанети на мес-
та где је јак пулс, јер на тим местима кожа је 
топлија и мирис јаче испарава. Kада парфем 
нанесете на зглобове, не треба трљати руке 
једну о другу јер се тако разбијају мирисни 
молекули. Грешка је наносити парфем иза 
ушију, јер је у том делу смештено много лој-
них жлезда које луче природну масноћу која 
мења и квари оригинални мирис.

• Парфеми настају мешањем састојака 
који се групишу у три слоја: горње, средње 
и базне мирисне ноте. Горње мирисне ноте 
најбрже испаравају и можете их осетити 
одмах након прскања парфема, а најдуже 
до петнаест минута. Најчешће су то освежа-
вајуће, цитрусне ароме. Средње мирисне 
ноте се развијају нешто касније из мешави-
не мирисних нота у срцу парфема – обично 
су то цветни састојци. Овај мирис се дуже 
задржава и даље се развија активирањем 
базних нота парфема. Базне мирисне ноте 
су најтрајније, а потичу од јачих мириса за-
чина и дрвета. Зато је важно сачекати да 
се парфем потпуно развије на вашој кожи: 
његов мирис може заиста да се драматично 
промени током дана, па оно што вам се на 
почетку свиђало може постати одбојно, или 
обрнуто.

• Kлима је још један битан фактор код ода-
бира мириса. Kада је врућина и висока влага, 
мириси се појачавају, постају гушћи и тежи, 

али исто тако и брже испаравају. Због тога 
је лети добро бирати лаганије мирисе, те их 
наносити чешће. Са друге стране, хладноћа 
појачава мирисе. У таквим условима они се 
дуже задржавају на кожи, а и толеранција на 
мирисе је далеко већа. Према томе, зими мо-
жете користити јаче парфеме.

• Битна је и порука коју парфем шаље, 
па пре него што се одлучите за одређени 
мирис, размислите шта њиме желите да 
поручите. Неки су мириси направљени за 
одређену старосну групу и то са добрим 
разлогом. Лагани мириси рађени су за децу 
и откривају невини поглед на живот, док је 
одраслим особама циљ да мирисом покажу 
одређено искуство. Немојте улазити у аферу 
с парфемом, дечји парфем неће вас учинити 
млађима него неозбиљнима, а то није циљ.

• Никада немојте наносити парфем тако 
да смета другима. Људи треба да примете 
вас, а не ваш мирис.

Kако чувати парфем?

Парфем се чува у просеку 3 године у 
случају да није отваран, а 6-18 месеци у 
случају да је отворен. Али то није правило 
за све парфеме, јер се неки мириси чувају 
десетинама година, а неки се кваре и након 
неколико месеци, јер су чувани у лошим ус-
ловима. 

Парфеми имају 3 непријатеља: светло, 
високу температуру и влагу. Најбоље је чу-
вати парфем у кутији, поготово ако га ретко 
користите и имате га у већој количини. Ако 
га чувате без кутије, не сме да буде изложен 
јаком светлу, чак ни електричном. Никад 
немојте чувати парфеме у купатилу, јер то-
плина и влага  утичу на његову структуру и 
промену мириса. Најбоље место за држање 
парфема је фиока у комоди. Дакле, не чу-
вајте парфем за специјалне прилике. От-
ворен парфем временом испарава и после 
неколико месеци потпуно промени мирис. 

Иако већина компанија сваке године 
пласира нове мирисе, постоје парфеми 
који имају своје верне потрошаче који их 
користе годинама, па и деценијама, као што 
су, Tosca, Shanel No5, Crep de Chine, Femme, 
Shalimar, Miss Dior, Soir de Paris. Неки људи 
су присталице тезе да свако треба да има 
свој парфем по којем је препознатљив. 
Неки опет воле да мењају парфеме и увек 
користе оне који су тренутно модерни. У 
сваком случају, да би неко одабрао парфем 
који му у потпуности одговара, мора да зна 
шта му се свиђа, које парфеме је до сада ко-
ристио и какве ноте му одговарају. Kојој год 
групи да припадате, следите своје срце, оно 
је увек најбољи путоказ и пратећи га сигур-
но нећете залутати при избору парфема.

У Библији 
(Ексодус) је дата 

формула прављења 
парфема која је 

током векова 
доживела бројне 
измене и допуне, 

али, у суштини, 
принцип је остао 

исти.
“Још рече Господ 

Мојсију говорећи: 
Узми мириса 

најбољих: смирне 
најчистије 500 сикала 

(око 6 кг смоле) и 
цимета мирисавог 

пола толико - 250, и 
иђирота (миришљава 

трска) такође 250, 
и касије (сена) 500 

мером светом, и уља 
маслиновог 1 ин 

(око 4 литре). И од 
тога начини уље за 

свето помазање, уље 
најбоље вештином 
апотекарском; то 

да буде уље светог 
помазања…”
“И рече Господ 

Мојсију: Узми 
мириса, стакте, 

ониха и халвана 
мирисавог, и тамјана 
чистог, колико једног 

толико другог. И од 
тога начини кад, 

састављен вештином 
апотекарском, чист 
и свет. И истуцавши 

га наситно, 
метаћеш га пред 
сведочанством… 
А такав кад какав 
начиниш немојте 
себи правити; то 

нека ти је светиња за 
Господа. Ако ли би ко 
начинио такав да га 
мирише, истребиће 
се из народа свог…”
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