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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 Игор Брауновић, 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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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 Игор Брауновић посетио је 5. но-
Љубишом Симовићем оби-

-

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

Активности

Ревија „Шуме”4

Интервју - Игор Брауновић

Протеклу годину обележили су шумски пожари који су на великом 
броју локација уништили шумске комплексе од више хиљада хектара. 

Глобалне климатске промене, са повећањем просечних дневних 
температура и смањеном количином падавина, уз несавесно пона-
шање људи и у будућности ће представљати сталну опасност од појаве 
пожара током читаве године.

У циљу благовременог деловања, у наредној години ће ЈП ,,Ср-
бијашуме” у сарадњи са надлежним државним органима предузети 
превентивне мере у неколико сегмената. Један од битних сегмената у 
превенцији шумских пожара коме ћемо посветити посебну пажњу је 
сарадња са локалним самоуправама, у циљу едукације локалног стано-
вништва и подизање свести људи о значају заштите шума од пожара, 
рекао нам је на почетку разговора Игор Брауновић, заменик генерал-
ног директора ЈП ,,Србијашуме”. 

За нама је једна веома тешка пословна година обележена економском 
кризом и великим  шумским пожарима који су се појавили на више ло-
калитета широм Србије. Нажалост, и овога пута узрочник највећег броја 
пожара је човек, који пожаре изазива из незнања, нехата и немара, мада је 
било и случајева намерног паљења.

Акције гашења пожара на читавој територији Републике Србије траја-
ле су током целе године. Захваљујући великом пожртвовању радника ЈП 
„Србијашуме“, ватрогасно-спасилачких јединица МУП-а, жандармерије, 
полиције и војске, као и ангажовању локалног становништва спречене су 
огромне штете и еколошка катастрофа. Зато ће стручне службе ЈП „Ср-
бијашуме“ у наредном периоду предузети низ превентивних мера у са-
радњи са надлежним државним органима, а у циљу опремања специјали-
зованих екипа за брзу детекцију и хитно реаговање у случајевима појаве 
пожара. Такође, стручне службе предузећа покренуће широку акцију ус-
постављања сарадње са локалним становништвом у циљу даље едукације 
и подизање свести о значају заштите шума од пожара.

Значајан проблем ЈП „Србијашуме“ представљају велика територијал-
на покривеност и површина шумских комплекса, које делом користи ЈП 
„Србијашуме“, а делом су у власништву приватних лица. Спровођење пре-
вентивних мера не може бити селективан посао који се реализује само у 
државним шумама јер су у великом проценту шумски комплекси везани 
једни за друге, те често услед немара и незнања локалног становништва 
пожари прелазе са приватних пољопривредних површина и приватних 
шума на велике државне шумске комплексе.

Зато је неопходно да се направи јединствени државни програм, који 
поред формирања специјализованих тимова и њиховог опремања, укљу-
чује и изградњу противпожарних пруга и прилазних путева на читавој 
територији шумских комплекса без обзира на њихово власништво, како 
би се шумски пожари мањeг обима на време локализовали и како би се 
спречило њихово даље ширење.

Колики је обим пожара и колико их је забележено у 2012. години?
У току 2012. године на територији државних шума о којима се стара 

ЈП „Србијашуме“ забележено је укупно 328 шумских пожара на површи-
ни од 11.462,73 хектара.

Одмах по њиховом гашењу, у сарадњи са Министарством пољопри-
вреде, шумарства и водопривреде - Управом за шуме урађен је програм 
санације пожаришта са циљем да се у наредном периоду на квалитетан и 

стручан начин обави процена штета и санација истих. Нажалост, штете 
од пожара су велике и за санацију пожаришта неопходна су значајна фи-
нансијска средства. Свесни кризе и проблема са буџетским издвајањима, 
искрено се надамо да ће Министарство пољопривреде, шумарства и во-
допривреде – Управа за шуме наћи начин да обезбеди неопходна средства 
за санацију пожаришта.

Поред пожара који су обележили ову годину, да ли сте имали про-
блеме са бесправним сечама?

Проблем бесправних сеча константно је присутан и углавном се од-
носи на спорадичне случајеве у унутрашњости Србије, када приватна 
лица у већем или мањем обиму спроводе бесправне сече у државним 
шумама.

Такође, сталан проблем је присутан и на административној граници 
са Косовом и Метохијом, где бесправне сече у државним шумама нај-
чешће спроводе организоване криминалне групе са тог подручја, често 
помогнутe неодговорним појединцима из надлежних државних органа, 
и то у касним вечерњим сатима или ноћу.

У сарадњи са МУП-ом Републике Србије ради се на решавању про-
блема у вези са бесправном сечом, при чему морамо имати на уму да 
стручне службе ЈП „Србијашуме“ покушавају да реше овај проблем 
у складу са својим реалним могућностима и у оквиру постојећих за-
конских решења. Нажалост, ни промет огревног дрвета није предмет 
адекватне контроле одређених државних органа, јер се често дешава да 
појединци или организоване криминалне групе украдено огревно дрво 
пореклом из државних шума пласирају на тржиште без документације 
или преко фиктивних папира приватних шумовласника. Због тога је не-
опходно да надлежни државни органи у сарадњи са ЈП „Србијашуме“ 
дефинишу процедуре за промет огревног дрвета у циљу спречавања не-
легалног промета истог, чиме ће се утицати и на бесправне сече.

Како решавате  велику потражњу за огревним дрветом?
 ЈП „Србијашуме“ као државно предузеће мора водити рачуна о нис-

ком животном стандарду појединих категорија становништва. Живимо 
у времену економске кризе и велике незапослености, што утиче да зна-
чајан проценат нашег становништва и локалних заједница због већих 
цена других енергената користи дрво као огрев у својим домаћинстви-

Чувајмо наше шуме кao прави 
српски домаћини!

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

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

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

Такмичарске дисциплине
Такмичари се боре за постизање што бољих ре-

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

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

 

Комбиновано пререзивање

углом у односу на осовину трупца.  

29. Светско првенство шумских радника

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

Припремио: 
Драган Дубљанин,

дипл.инж.

Репрезентативци Србије са светским прваком Андреасом Олеском

5

ма и појединим установама. Такође, у последње време све је већи број 
дрвопрерађивачких капацитета који као сировину користе просторно 
дрво.

Уважавајући реалне потребе привреде и водећи рачуна о потребама 
нашег становништва, уз домаћинско одрживо коришћење наших шума, 
ЈП „Србијашуме“ ће у наредном периоду приоритет у продаји огревног 
дрвета дати школским, предшколским и социјалним установама, као и 
најугроженијим слојевима становништва у Србији.

Свесни свих проблема и захтева тржишта, као државно одговорна 
компанија у наредном периоду максимално ћемо се водити потребама 
становништва за огревним дрветом, а реално ћемо планирати и произ-
водњу просторног дрвета за потребе прерађивачке индустрије, посебно 
водећи рачуна о одрживом коришћењу наших шума због будућих гене-
рација.

Kако видите место и улогу ЈП „Србијашуме“ у производњи дрвне 
биомасе?

Савремена производња дрвне биомасе отвара нове могућности по 
питању коришћења шума лошег квалитета и нове перспективе у вези са 
њиховим превођењем у виши узгојни облик. Приоритет код ове произ-
водње треба да имају састојине лошег квалитета на добром станишту, у 
близини насељених подручја са одговарајућом мрежом шумских путе-
ва. Врло је важно напоменути да шуме и шумска биомаса представљају 
условно обновљив природни ресурс чије се газдовање мора заснивати и 
спроводити на поштовању принципа одрживог управљања и коришћења 
шума и других природних ресурса. 

Да ли сте задовољни пословним резултатима и колики је приход 
остварен у овој години?

У 2012. години, уважавајући стање српске привреде, велику економ-
ску кризу и реалност у којој живимо, забележили смо добар пословни 
резултат. 

У првих 10 месеци, укупни приходи су за 6,94% већи у односу на исти 
период прошле године. Пратећи реалне токове наше привреде и уважа-
вајући конкуренцију, а уз све претходно наведене социјалне моменте, за 
2013. годину планирамо повећање прихода за 10% у односу на текућу по-
словну годину.

Које активности планирате у циљу развоја ловства?
ЈП „Србијашуме“ је корисник ловишта посебне намене, која се по но-

вом Закону о дивљачи и ловству додељују без конкурса. Зато је неопход-
но да као систем предузмемо све законске мере у циљу професионалне 
организације и стручног газдовања ловиштима, како би нам држава и у 
будућности поверавала ловишта на даље газдовање.

ЈП „Србијашуме“ је у склопу спровођења планираних активности 
донело унутрашње акте предузећа којима су установљене службе за лов-
ство или службе за ловство и рибарство на нивоу шумских газдинстава. 
Сви радници службе ловства и рибарства су лиценцирани и технички 
опремљени да могу професионално и стручно да обављају своје задатке. 
У складу са законом, у наредном периоду наше предузеће ће у сарадњи 
са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управом 
за шуме кренути са установљавањем ловишта посебне намене, као зао-
кружених целина на већинском државном шумском земљишту, са циљем 
стварања оптималних услова за интензивно газдовање крупном дивљачи 
која представља велико национално богатство.

Посебну пажњу треба посветити изградњи ловишта и узгајалишта 
јелена, дивокоза и дивље свиње, у којима ће поред производње трофеј-
не дивљачи за туристички одстрел, ЈП „Србијашуме“ производити и 
живу дивљач која ће се продавати домаћим и страним корисницима 
ловишта. У току је изградња седам објеката за пријем и службени пре-
глед меса дивљачи, са циљем да се у 2013. години изгради још девет 
објеката, како би се са шеснаест објеката решила прва фаза пријема 
и привременог складиштења меса дивљачи на територији уже Србије. 

Наведени објекти ће бити у функцији нашег предузећа, али и наших 
комшија ловаца. 

Поред решавања промета меса дивљачи, покренута је и процедура 
за регистрацију објеката који могу пружати услуге смештаја и исхране 
ловцима, извиђачима и другим љубитељима природе у нашим ловачким 
кућама. Планирана је адаптација 15 ловачких кућа и искрено се надамо 
да ће држава у нашим плановима препознати могућност за развој ловног 
туризма који би био у директној функцији запошљавања људи и развоја 
локалних средина.

Које ћете активности предузети у циљу повећања шумовитости?
Наредне године ћемо организовати више акција пошумљавања у свим 

нашим газдинствима.
ЈП „Србијашуме“ поседује 25 расадника у којима се производи 14 до 

16 милиона садница. Сваке године у току пролећне и јесење садње наше 
предузеће засади 4 до 5 милиона садница.

Наш циљ за наредни период је да у што краћем временском року 
санирамо сва шумска пожаришта. Такође, зарад постизања планиране 
шумовитости на територији Републике Србије, планирамо да у сарадњи 
са Управом за шуме у што краћем року пошумимо све површине у др-
жавном власништву и посебном подстицајном политиком мотивишемо 
власнике приватног земљишта на пошумљавање појединих категорија 
приватног земљишта, како би се у планираном року постигла шумови-
тост Србије од 40%. 

Шта су приоритети у наредној години?
У наредној години наши приоритети су очување економске стабил-

ности предузећа и социјалне сигурности запослених. 
ЈП „Србијашуме“ је државно одговорна компанија и бићу слободан 

да кажем - народна фирма која се простире на 110 општина у Србији и 
запошљава 3.250 радника, од чега је половина високо образованих. Овако 
велики систем који брине о значајној народној имовини има важну улогу 
у будућем развоју наше државе, како на републичком, тако и на локалном 
нивоу.

Као и у претходном периоду, ЈП ,,Србијашуме“ као јавно предузеће 
наставиће са успехом да извршава све поверене послове од стране Владе 
Републике Србије и њених министарстава, у оквирима своје делатности и 
законске надлежности. 

У циљу одрживог коришћења ресурса којима газдујемо, посебну 
пажњу ћемо посветити реорганизацији предузећа, побољшању техничке 
опремљености и стручном оспособљавању запослених како би ефикас-
ним пословањем успешно одговорили свим будућим изазовима који нас 
очекују, притом водећи рачуна да смо јавно предузеће које највећим делом 
тржишно послује.

Само домаћински однос, велики рад и професионални приступ послу 
обезбедиће да ЈП ,,Србијашуме“ успешно послујe и у будућности. 

СРЕЋНИ НОВОГОДИШЊИ И БОЖИЋНИ ПРАЗНИЦИ!
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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 Игор Брауновић посетио је 5. но-
Љубишом Симовићем оби-

-

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

Активности

Ревија „Шуме”

Пожари

Шумски пожари су најекстремнији вид девастације 
или потпуног уништења шума. По штетама и последица-
ма које изазивају, као и површинама шума које се сваке 
године униште, шумски пожари представљају светски про-
блем и захтевају ангажовање свих институција и субјеката 
друштва на спречавању њихове појаве и гашењу.

 Шумски пожари су глобални, еколошки и економски 
проблем. У свету се просечно годишње региструје више од 
50.000 шумских пожара који униште око 400.000 хектара 
шума.  

Утицај климатских промена на појаву шумских 
пожара 

Појава пожара у шуми зависи од климатских прилика, 
стања влажности, количине горивог биљног материјала и 
активности човека. Последњих деценија у Србији домини-
ра тренд раста температуре ваздуха и смањења падавина. 
Климатске промене увећавају опасност од појаве и ширења 
шумских пожара.

Настанак екстремних појава попут великих шумских 
пожара, поплава, ерозија земљишта, олуја и таласа троп-
ских врућина повећан је због климатских промена. Клима 
се одувек мењала и до почетка индустријске револуције 
промене су биле резултат природних околности. Данас се 
термин климатске промене користи када се говори о про-
менама климе које се догађају од почетка XX века, а настале 
су као резултат човекових активности. 

Прошла деценија је била најтоплија откако је 1850. го-
дине почела да се води евиденција. Климатске промене су 
се убрзале у првој деценији XXI века, а тренд је настављен 

и 2011. године која је била најтоплија откад се води еви-
денција. 

Утицај климатских промена евидентан је и у Србији. 
Процене будуће климе указују да се у Србији може очекива-
ти знатно топлија клима и смањење количина падавина. Тем-
пературни екстреми ће све више доћи до изражаја. Очекује 
се повећање у учесталости, интензитету и трајању таласа 
врућина, док ће се број мразних и ледених дана смањивати. 
Климатске промене увећавају опасност од појаве и ширења 
шумских пожара. 

Климатске промене се сврставају у највеће глобалне еко-
лошке проблеме савремене цивилизације. Конвенција Ује-
дињених нација о климатским променама препоручује свим 
земљама потписницама, међу којима је и Србија, да раде на 
едукацији и подизању свести јавности о климатским про-
менама.

Шумски пожари у ЈП „Србијашуме“

У 2012. години у периоду јануар-октобар забележено 
је 328 шумских пожара на површини од 11.462,73 ха. Број 
пожара у шумама у државном власништву је 209 са опожа-
реном површином од 7.533,91 ха, а у шумама у приватном 
власништву десило се 119 пожара са опожареном површи-
ном од 3.928,82 ха

Највећа опожарена површина је код ШГ Врање - 4.520,24 
ха, што чини око 60% укупно опожарене површине у др-
жавним шумама. Велика опожарена површина је и код ШГ 
Ивањица (802,76 ха), Куршумлија (523,88 ха), Ниш (328,42 
ха), Бољевац (292,40 ха), Рашка (210,35 ха), Лесковац (204,74 
ха) и Ужице (170,67 ха).

Шумски пожари обележили 
2012. годину

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

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

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

Такмичарске дисциплине
Такмичари се боре за постизање што бољих ре-

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

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

 

Комбиновано пререзивање

углом у односу на осовину трупца.  

29. Светско првенство шумских радника

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

Припремио: 
Драган Дубљанин,

дипл.инж.

Репрезентативци Србије са светским прваком Андреасом Олеском

Највећи број пожара забележен је у другој половини ав-
густа и првој половини септембра када су шумски пожари 
буктали по целој Србији. 

У акцији гашења шумских пожара били су ангажовани 
радници ЈП „Србијашуме“, ватрогасно-спасилачке јединице 
МУП Србије, Жандармерија, Полиција, Војска Србије, до-
бровољна ватрогасна друштва и локално становништво. У 
периоду јануар-октобар преко 2.200 радника ЈП „Србијашу-
ме“ учествовало је у гашењу шумских пожара.

У акцијама гашења шумских пожара били су ангажова-
ни: хеликоптер К32 и три авиона Руске Федерације (типа Ба-
ријев и Иљушин); три хеликоптера МУП Републике Србије; 
један хеликоптер Ми-8 Војске Србије и 3 авиона ЈАТ При-
вредна авијација.

Мере заштите од шумски пожара у ЈП „Србијашуме“

Сходно законским прописима, унутрашњој органи-
зацији предузећа и службе за заштиту шума, ЈП „Србија-
шуме“ заједно са припадницима ватрогасно-спасилачких 
јединица носилац је акција гашења шумских пожара. Про-
блеми са којима се ЈП „Србијашуме“ сусретало, а и данас се 
сусреће су недостатак сопствене радне снаге – људства за 
гашење шумских пожара (услед процеса реструктурирања 
предузећа дошло је до смањења броја радникa који су ра-
дили на пословима гајења, заштите и коришћења шума и 
сада тај посао у предузећу обављају трећа лица-услужни-
ци); ниска свест грађана и неодазивање на позив за гашење 
шумских пожара, пре свега у приватним шумама (проблем 
да сопственици шума – приватни власници шума чак ни 
своје шуме не штите од пожара, иако им је то законска оба-
веза). 

Проблем недостатка људства које је врло важно за га-
шење шумских пожара, ЈП „Србијашуме“ покушало је да 
реши кроз Програм унапређивања заштите шума од пожа-
ра, односно набавком специјализованих возила за гашење 
шумских пожара. Ова возила намењена су за гашење шум-
ских пожара са водом на тешком и неприступачном тере-
ну, опремљена воденим пумпама и резервоаром капацитета 
800 литара, имају погон на сва четири точка и у пратњи су 
3 гасиоца која ће у критичним периодима појаве шумских 

пожара дежурати и настојати да врло брзо стигну на место 
појаве шумског пожара и угасе га. Возило је пројектовано 
у сарадњи са стручњацима МУП-а. Програм унапређивања 
заштите шума од пожара уз финансијску помоћ Министар-
ства пољопривреде, шумарста и водопривреде - Управе за 
шуме, реализован је у 2008. години куповином 9 специјали-
зованих возила за гашење шумских пожара. 

ЈП „Србијашуме“ мишљења је да је потребно обезбедити 
средства за набавку нове, савремене опреме за гашење пожа-
ра јер би се улагање у нову опрему и одржавање постојеће ви-
шеструко исплатило. Полазећи од овог става, крајем прошле 
године Сектор за шумарство и заштиту животне средине 
припремио је Пројекат унапређења заштите шума од пожара 
у ЈП „Србијашуме“ Београд, на који је МУП Србије - Сектор 
за ванредне ситуације дао позитивно мишљење. Циљ проје-
кта је да се уочени шумски пожари угасе брзо и ефикасно, и 
у том смислу пројектом је предвиђена набавка одговарајуће 
противпожарне ручне опреме (млатилице и напртњаче) и 
набавка специјализованих возила за гашење шумских пожа-
ра. Вредност пројекта је око 270 милиона динара. 

Нажалост, иако је пројекат добио позитивно мишљење 
од МУП Србије, Управа за шуме у овој години суфинанси-
рала је само изградњу и одржавање противпожарних пруга, 
док набавка противпожарне опреме за гашење шумских по-
жара није била приоритет.

Да је неопходно да се више улаже у набавку опреме и у 
обезбеђивање људских ресурса, закључено је и на ванредној 
седници Републичког штаба за ванредне ситуације која је 
одржана 07.09.2012. године, а чији је комадант премијер Вла-
де Републике Србије Ивица Дачић. На седници Републичког 
штаба за ванредне ситуације, између осталог закључено је да 
је под хитно потребно да се изврши попуна са 500 ватрогаса-
ца-спасилаца, да се изврши набaвка одговарајуће опреме за 
ватрогасце, као и опреме и средстава за гашење шумских 
пожара. 

Штаб је наложио Министарству пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде и Јавним предузећима „Србијашуме“, 
„Војводинашуме“ и националним парковима да хитно пре-
дузму неопходне мере на уређењу постојећих и наставе са 
изградњом нових противпожарних пруга и путева, набав-
ком технике и опреме за гашење шумских пожара, а у складу 
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са све израженијим климатским променама и великим су-
шама.

Да је један од најважнијих чинилаца у гашењу пожара и 
добра опремљеност и обученост ватрогасаца, показао је и 
семинар који је организовао МУП Србије - Сектор за ван-
редне ситуације у сарадњи са  Данском агенцијом за ван-
редне ситуације (DEMA) и Иницијативом за превенцију и 
спремност на несреће (DPPI) за Југоисточну Европу. Семи-
нар  „Шумски пожари – искуства и научене лекције“ одр-
жан је 10-11.10.2012. године у Београду и окупио је преко 60 
учесника из 12 земаља Југоисточне Европе и из Данске. На 
семинару ЈП „Србијашуме“ активно је учествовала и Горда-
на Јанчић, која је представила организацију заштите шума 
од пожара у ЈП „Србијашуме“ Београд.

Мере и план за ревитализацију шумског фонда униш-
теног у пожару на подручју града Чачка и општине Горњи 
Милановац

Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“ Бе-
оград, по захтеву  Министарства пољопривреде, шумарства 
и водопривреде - Управе за шуме, а у складу са Закључком 
Комисије за утврђивање штете од елементарних непогода 
Владе Републике Србије, након завршетка гашења пожара 
на подручју Сувобора било је у обавези да предложи Вла-
ди Републике Србије мере и план за ревитализацију шум-
ског фонда уништеног у пожару на подручју града Чачка и 
општине Горњи Милановац. 

Предлог мера и план ревитализације шумског фонда 
урађени су у оквиру Програма санације опожарених повр-
шина на подручју града Чачка и општине Горњи Милано-
вац. 

ЈП „Србијашуме“ као корисник државних шума на под-
ручју града Чачка (које се налазе у оквиру Голијског шум-
ског подручја којим газдује Шумско газдинство „Голија“ 
- Ивањица, Шумска управа Чачак) и као предузеће које 

обавља стручне послове у шумама сопственика-физичких 
лица на подручју града Чачка (Шумско газдинство „Голија“ 
- Ивањица, Шумска управа Чачак) и општине Горњи Ми-
лановац (Шумско газдинство „Крагујевац“ из Крагујевца, 
Шумска управа Горњи Милановац), а у складу са Законом 
о шумама и Законом о заштити од пожара, урадило је Про-
грам санације опожарених површина.

Носилац израде Програма санације опожарених повр-
шина на подручју града Чачка и општине Горњи Милановац 
био је Сектор за шумарство и заштиту животне средине. 
Програм је урађен у сарадњи са Сектором за коришћење 
шума и Шумским  газдинством „Голија“ - Ивањица, Шумска 
управа Чачак.

Израда Програма санације опожарених површина 

Поступајући по Закону о шумама, током октобра урађе-
ни су програми санације пожаришта по шумским газдин-
ствима (12 програма), односно урађен је збирни Програм 
санације пожаришта за ЈП „Србијашуме“ који је достављен 
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде - 
Управи за шуме.

Површина пожаришта на којој треба извршити санацију 
износи 4.921,85 ха. 

Штете изазване пожаром на састојинама које су обух-
ваћене санацијом износе 9.657.087.955,00 динара, од тога 
директне штете су 1.330.732.151,00 динар, индиректне штете 
– штете од изгубљеног приноса су 1.386.743.182,00 динара, а 
еколошке штете су 6.939.612.622,00 динара. 

Трошкови гашења шумских пожара износе 12.867.736,00 
динaра. 

Трошкови санације су 2.363.462.144,00 динара.
Припремила: 

Гордана Јанчић, дипл.инж.шум.
Фото: 

Миле Радоичић
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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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2012. година била je екстремна у погледу дужине периода 
са тропским температурама које су прелазиле 40 степени. 
Дуг период без падавина погодовао је настанку шумских по-
жара. 

Шумско газдинство „Голија“ - Ивањица ове године забе-
лежило је највећи број шумских пожара након 2000. године. 
Регистровано је 15 случајева пожара на површинама у др-
жавном власништву. 

У три општине на којима се простире ШГ „Голија“ - 
Ивањица (Ивањица, Чачак и Сјеница) изгорело је укупно 
779,20 ха шума и шумског растиња. Људским немаром или 
нехатом, познатим или непознатим узроцима настанка по-
жара, ово газдинство остало је без: 2,62 ха високих шума, 
157,48 ха изданачких шума, 432,16 ха вештачки подигнутих 
састојина, 147,27 ха шикаре и шибљака, као и 39,79 ха чис-
тина.

Највећа површина под пожаром налази се у општини Ча-
чак - 671.31 ха, затим у општини Сјеница - 100,15 ха, док је 
најмања у општини Ивањица - 7,74 ха.

Пожари су се јављали у две етапе. Прва је била током 
априла, а друга током јула и августа. Када су метеоролози 
коначно најавили кишу и када су се радници ШГ „Голија“ 
понадали да ће она пасти и да је најгоре прошло, пожар у 
ШУ „Чачак“ захватио је ГЈ Рожањ-Јељен у атару села Мио-
ковци, Милићевци и Горња Горевница. За мање од 24 часа 
у пожару је страдало 671,31 ха шуме и шумског растиња, 
неколико кућа и помоћних објеката. Са лица земље нестало 
је 418,68 хектара борових култура старости око 50 година, 
чиме је нанета велика економска и еколошка штета.  

Овај пожар доказао је како је човек немоћан да заустави 
ватрену стихију, уништавање  шума и материјалних доба-
ра. У гашењу пожара учествовало је више десетина људи из 
сектора за ванредне ситуације, војске, полиције, радници ЈП 
„Србијашуме“, ловци и мештани.

За санацију ове и осталих површина биће потребни ог-
роман труд и рад и велика материјална средства, како би се 
најпре опожерана стабла посекла и уклонила са површине, 
а потом површина припремила за поновно пошумљавање. 
Тако нову и младу састојину треба неговати и одбранити од 
корова. 

Текст припремио:
Живомир Маричић, дипл.инж.шум.

Пожари буктали на подручју 
газдинства

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

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

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

Такмичарске дисциплине
Такмичари се боре за постизање што бољих ре-

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

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

 

Комбиновано пререзивање

углом у односу на осовину трупца.  

29. Светско првенство шумских радника

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

Припремио: 
Драган Дубљанин,

дипл.инж.

Репрезентативци Србије са светским прваком Андреасом Олеском
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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 Игор Брауновић посетио је 5. но-
Љубишом Симовићем оби-

-

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

Активности

Ревија „Шуме”

Смернице

Основне смернице Министарства пољопривреде, шу-
марства и водопривреде у развоју шумарства пројектоване 
су кроз Стратегију развоја шумарства Републике Србије и 
Нацрт програма развоја шумарства на територији Републи-
ке у периоду од 2011. до 2020. године.

Стратегија установљава десет кључних циљева за развој 
и унапређење шума и шумарства Републике Србије, међу 
којима су:

1. Улога државе Републике Србије мора бити кључна у 
онемогућавању смањивања површина под шумама, спро-
вођењу одрживог газдовања, рационалном коришћењу, 
унапређењу и заштити, уважавајућу принцип вишефунк-
ционалности и очувања еколошке равнотеже.

2. Повећање доприноса сектора шумарства економском 
и друштвеном развоју Републике Србије, кроз повећање 
површина под шумама, повећање продуктивности макси-
малним и рационалним коришћењем укупног производ-

ног потенцијала шумског подручја, одрживо коришћење 
општекорисних функција шума, ефикаснијом заштитом 
шума од штетних утицаја и бесправног коришћења, про-
тивправног заузећа и др.

3. Унапређење биодиверзитета шума, заштитних, со-
цијалних, културних и регулаторних функција шума.

4. Држава, као власник скоро 50 % шума не сме умањити 
вредност тог капитала, већ се иста мора увећавати, нарочи-
то кроз вишеструку корист од тог капитала.

5. У области газдовања дивљачи, очување и унапређење 
генетског потенцијала, бројности и квалитета популација 
дивљачи применом одговарајућих мера планирања, газдо-
вања и контроле.

6. Ради унапређења сектора дрвне индустрије, устано-
вљавање система управљања квалитетом производње, хар-
монизација техничких норми из ове области са европским 
и међународним стандардима.

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

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

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

Такмичарске дисциплине
Такмичари се боре за постизање што бољих ре-

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

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

 

Комбиновано пререзивање

углом у односу на осовину трупца.  

29. Светско првенство шумских радника

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

Припремио: 
Драган Дубљанин,

дипл.инж.

Репрезентативци Србије са светским прваком Андреасом Олеском

7. Стално стицање и примена нових знања, усвајање но-
вих технологија и унапређење шумарског образовног сис-
тема, у складу са потребама струке, у погледу квалитета и 
квантитета.

8. Координација истраживачких капацитета у постојећим 
истраживачким институцијама.

9. Унапређење међусекторске и унутарсекторске са-
радње, као и медијска промоција позитивних мера и прак-
се.

10. Активна међународна сарадња у свим аспектима 
шумарства и сродним областима, као и стварање услова за 
имплементацију ратификованих међународних резолуција, 
конвенција и споразума.

Мере за постизање циљева су:
- Унапређење система планирања у шумарству,
- Унапређења модела финансирања делатности од ја-

вног интереса и инвестирања у шуме и шумарство,
- Унапређење секторске и међусекторске координације 

и сарадње,
- Реформа секторске и међусекторске координације и 

сарадње,
- Реформа организационо-институционалног оквира у 

шумарству,
- Ревизија постојећег законског оквира,
- Унапређење међународне и регионалне сарадње,
- Стално праћење и оцена достигнутих резултата.

С обзиром на то да је ЈП „Србијашуме“ највећи ко-
рисник државних шума којима газдује у име власника, 
тј. Републике Србије, а да такође врши и стручно-терен-
ске послове у приватним шумама, Управа за шуме с једне 
стране сарађује са ЈП „Србијашуме“ у циљу унапређења 
стања шума у Републици, као добра од општег интереса, а 
са друге стране врши надзор над спровођењем прописа из 
области шумарства и ловства од стране jавног предузећа. 

Сарадња подразумева учествовање представника ЈП 
„Србијашумe“ и консултације приликом припреме аката 
које доноси Управа за шуме, интензивирање активности 
којима се решавају актуелни проблеми (нпр. на зашти-
ти шума од пожара, биотичких и абиотичких фактора, 
бесправних сеча, неге шума, унапређењу семенарства и 
расадничке производње).

Планови о сарадњи са ЈП „Србијашуме“ за 2013. годи-
ну предвиђају следеће:

1. унапређење стања шума кроз средства субвенција 
којима ће се приоритетно финансирати радови на сана-
цији пожаришта и изградњи шумских путева, а нарочито 
у деловима неотворених шума које су угрожене од пожа-
ра, 

2. сарадњу на изради недостајућих подзаконских аката 
по основу Закона о шумама.

Управа за шуме
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
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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 Игор Брауновић посетио је 5. но-
Љубишом Симовићем оби-

-

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

Активности

Ревија „Шуме”

Велики потенцијал 

Дрво као најстарији облик енергије који се користи већ 
хиљадама година, данас поново добија на значају. Високе 
цене фосилних горива и политичке одлуке у правцу по-
већања енергетске сигурности и ублажавања климатских 
промена, пружиле су снажан стимуланс развоју обновљи-
вих извора енергије. У активностима усмереним ка по-
већању производње енергије из обновљивих извора, енер-
гетски сектор се данас интензивно повезује са сектором 
шумарства и дрвне индустрије и поспешује конкуренцију 
и потражњу за дрветом и шумском биомасом. 

Примена шумске биомасе на глобалном нивоу има 
изузетан значај за људску популацију. Коришћење биома-
се као енергента расте сразмерно са растом популације у 
свету. Ова врста енергије посебно значајну улогу игра у 
неразвијеном делу света и процена је да представља при-
марни извор енергије за око 2,4 милијарде људи (IEA,1998). 
Разлог овоме је њена лака приступачност и примена за 
грејање и припрему хране. Међутим, у највећем броју слу-
чајева коришћење дрвне биомасе као енергента је углав-
ном неадекватно, у отвореним пећима, тако да су губици 
енергије изузетно високи. 

У развијеном делу света разлози за коришћење об-
новљивих извора енергије се налазе у потреби за ко-
ришћењем еколошки прихватљивих извора енергије, као 
и због веће енергетске самосталности. Из тог разлога у 
последњих десет година тржиште дрвне биомасе бележи 
нагли раст. Усвајањем Кjото протокола у оквиру Конвен-
ције о климатским променама (UNFCCC), многе земље су 
преузеле обавезе у правцу стабилизације концентрације 
гасова који чине ефекат стаклене баште, чиме су се укљу-
чиле у решавање овог глобално веома значајног проблема. 
Коришћење биомасе у енергетске сврхе представља једну 
од могућности у редукцији емисије CO2 са једне стране 
и усладиштење угљеника у шумама и шумским засади-
ма са друге. Емисија штетних гасова, а посебно CO2 при 
сагоревању горива на бази дрвне биомасе је минимална. 
Због тога дрвна горива представљају једно од решења за 
смањење емисије гасова који у атмосфери изазивају ефе-
кат стаклене баште (Hagauer D.2007). 

Подручје Балкана је кроз историју било значајно ос-
лоњено на шумске ресурсе и дрво као њихов највреднији 
производ. Становништво је ово природно благо корис-
тило за задовољење својих основних животних потреба, 
за грејање и грађевинарство, а дрво  представља и зна-
чајну индустријску сировину и извор прихода. Дрво је 
на нашем простору веома важан енергетски извор, али 
је његово коришћење у домаћинствима изузетно нера-
ционално. Традиционалним начином коришћења дрвета 
степен његовог искоришћења ретко прелази 40%, услед 
коришћења застарелих и неадекватних пећи. Међутим, 

овај вид енергије је становништву економски и даље нај-
прихватљивији. Становништво дрво најчешће користи из 
својих шума, сами врше сечу, израду и транспорт дрвета, 
тако да су производни трошкови минимални. 

Савремени појам биомасе подразумева биоразградиву 
материју из пољопривреде и шумарства или пратеће ин-
дустрије и обухвата биљке и делове биљака; гориво до-
бијено од биљака и делова биљака; остатке биљака нас-
тале у пољопривреди и шумарству (грање, кора, делови 
дебла и други остаци након сече или прераде дрвета и сл); 
стајњак са фарми; биоразградиве остатке у прехрамбеној 
и дрвној индустрији који не садрже опасне супстанце и 
сепарисану биоразградиву фракцију комуналног отпада. 
Биомаса као роба која до скора није имала значајну еко-
номску вредност постаје све траженија (на пример кора, 
остаци од резања трупаца, дрвна биомаса изван шуме, 
дрво рециклирано након уобичајене потрошње и др), а 
количине које се мобилишу и којима се тргује рапидно се 
повећавају. 

Данас се у пракси коришћења шума од укупне биомасе 
стабла најчешће користи надземни део дебла и гране до 7 цм 
дебљине. Сва остала биомаса (корен, танке гране, лишће), 

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

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

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

Такмичарске дисциплине
Такмичари се боре за постизање што бољих ре-

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

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

 

Комбиновано пререзивање

углом у односу на осовину трупца.  

29. Светско првенство шумских радника

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

Припремио: 
Драган Дубљанин,

дипл.инж.

Репрезентативци Србије са светским прваком Андреасом Олеском

укључујући натруле, оштећене и из других разлога неупо-
требљиве делове, остаје у шуми као шумски дрвни остатак. 
Са еколошког аспекта и становишта газдовања шумама, овај 
остатак није штетан јер се у процесу разлагања претвара у 
корисне материје. Међутим, посматрано са економске стра-
не може утицати на умањење прихода од коришћења шума-
ма. Количина дрвета које остаје у шуми након сече зависи 
од многобројних чинилаца, од врсте дрвета, старости и ква-
литета шуме, начина обнове и организације послова на ко-
ришћењу шумама. Сама технологија сече и извлачења дрв-
них сортимената утиче на повећање степена искоришћења 
дрвета, а њена примена зависи од инвестиционих улагања 
у савремену опрему, стање састојине и начина газдовања 
шумама, приступачности терена и многих других фактора. 
По правилу, чисте сече, као и сече јачих интензитета омо-
гућавају већи степен искоришћења шумске дрвне биомасе, 
али су оне мање пожељне са становишта модерног газдо-
вања шумама. Савремене шумарске политике инсистирају 
на томе да се чиста сеча и вештачка обнова шума замењују 
природном обновом. 

Ограничења која се јављају у производњи шумске би-
омасе се углавном односе на високе трошкове сакупљања, 
транспорта и прераде. Ниска цена и високи трошкови до-
воде до тога да економски није увек исплативо коришћење 
дрвног остатка након сече, као ни коришћење другог дрвета 
лошег квалитета које се може наћи у шуми. 

Огревно дрво се често сврстава под биомасу с обзиром 
да је првенствено намењено за производњу топлотне енер-
гије. Међутим, традиционални начин коришћења огревног 
дрвета је у супротности са циљевима савремене примене би-
омасе и неопходно је да се посматра одвојено. Коришћење 
огревног дрвета има веома изражен социјални значај јер за 
многе становнике представља једини доступан енергент. 
Преусмеравање тржишта огревног дрвета са садашњих пот-
рошача (домаћинства) на другу врсту потрошње (централ-
ни системи грејања, пелете, дрвене плоче и сл) може довести 
или до нежељених социјалних проблема (услед смањења 
понуде огревног дрвета за становништво) или до повећаног 
обима коришћења шума, односно - социјалне и еколошке 

функције газдовања шумама могле би бити нарушене. Из 
тих разлога, огревно дрво у садашњем обиму производње и 
начину потрошње не може допринети обезбеђењу додатних 
количина биомасе. Међутим, значајне резерве се могу про-
наћи у повећању степена ефикасности коришћења огревног 
дрвета као енергента. Кроз уштеде у потрошњи дрвета могу 
се отворити нове перспективе за његову употребу.

Значајни потенцијали за производњу биомасе могу се 
наћи у наменској производњи у плантажама брзорастућих 
врста дрвећа. Такође, није редак случај да се шумска биомаса 
производи у поступку санације запуштених пољопривред-
них површина обраслих шумским растињем или у процесу 
реконструкције деградираних шума. Присуство изданачких 
и деградираних шума као резултат непланског коришћења 
и крчења шума у даљој прошлости значајно умањује укупан 
квалитет шума и њихову економску и еколошку вредност. 
Оне представљају узгојни и привредни проблем чије реша-
вање тек предстоји. Међутим, лош квалитет дрвета, изоста-
нак сортимената техничког квалитета, као и мали интензи-
тети сече често онемогућавају економичну производњу у 
овим шумама и упућују на производњу дрвета за енергетске 
потребе. Савремена производња дрвне биомасе отвара нове 
могућности по питању коришћења шума лошег квалитета и 
нове перспективе у вези са њиховим превођењем у виши уз-
гојни облик. Приоритет код ове производње треба да имају 
састојине лошег квалитета на добром станишту, у близини 
насељених подручја са одговарајућом мрежом шумских пу-
тева.

На крају је важно нагласити да шуме и шумска био-
маса представљају условно обновљив природни ресурс 
чије се газдовање мора заснивати и спроводити на пошто-
вању принципа одрживог управљања и коришћења шума 
и других природних ресурса. Обими коришћења морају 
бити усклађени са производним потенцијалима шума, а 
начин коришћења и остале мере које се у газдовању спро-
воде у складу са узгојним потребама сваке појединачне 
састојине. 

Припремио:  Александар Васиљевић, дипл.инж.шум.
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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 Игор Брауновић посетио је 5. но-
Љубишом Симовићем оби-

-

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

Активности

Ревија „Шуме”

Производи 

ШГ „Ужице” налази се у југозападном делу Републике Ср-
бије и газдује државним шумама на површини од 37.129,88 ха 
које се простиру на територијама чак 8 општина. Осим тога, 
врши и стручно-техничке послове у шумама сопственика на 
површини од 60.655 ха. У запреминској структури домини-
рају високе шуме у којима је концентрисано 72% запреми-
не, а остатак чине изданачке шуме и вештачки подигнуте 
састојине (претежно четинара). Лишћари чине 38,7% запре-
мине, док су четинари заступљени са 61,3%. Од лишћарских 
врста доминира буква, док је код четинара најзаступљенији 
црни бор, а у мањој мери смрча, бели бор и јела.

Ово газдинство се организационо састоји од три шумс-
ке управе („Ужице”, „Златибор” и „Косјерић”) и две радне 
јединице. Радна јединица „Центар за репродуктивни мате-
ријал шумског дрвећа” се налази у Пожеги и бави се про-
изводњом, дорадом и складиштењем шумског семена, као и 
производњом шумског и хортикултурног садног материја-
ла. Радна јединица је настављач вишедеценијске традиције 
ШГ „Ужице” у семенарству и расадничкој производњи, која 
је започета после II светског рата оснивањем трушнице у 
Кремнима и првих расадника у којима су произвођене сад-
нице за масовна пошумљавања голети. Круна дугогодишњег 
рада је оснивање центра који је опремљен најсавременијом 
технологијом у овој делатности 2007. године.

Радна јединица „Обрада дрвета” такође је настављач ду-
гогодишње традиције у пословима израде дрвне галантерије 
за рекреацију деце и одраслих и подизање и опремање зеле-
них површина. Почеци су везани за столарску радионицу на 
Каони поред Косјерића у којој је започете прве активности 
у овој делатности. Данас се ова радна јединица бави про-
изводњом парковских столова и клупа, жардињера, пано – 
табли, ограда, љуљашки, клацкалица, корпи за смеће, мањих 
дрвених објеката (летњиковаца, кућица за одмор) и рекви-
зита за рекреацију у парковима (корачнице, тобогани, игра-
онице). Велики број ових производа је уграђен у парковима 
у Београду и на Златибору и Тари, као и у многим вртићима, 
школама и предузећима. Дрвни мобилијар се користи у свр-
ху оплемењивања простора и активног одмора, а истовре-
мено представља и спону човека са природом с обзиром да 
је дрво еколошки материјал. Незаменљив је у опремању пла-
нинских туристичких центара и других природних дестина-
ција у којима се жели истаћи здрава природна средина. Оп-
ремањем простора који су намењени за игру, деца уче прве 
лекције о животној средини и важности њеног очувања. 
Рустични изглед овог мобилијара, нарочито објеката, веома 
је битан у очувању традиционалне архитектуре и спојева ка-
рактеристичних за овај део Србије. Посебна специфичност 
су настојања у примени еколошких принципа у производњи 
који подразумевају између осталог и коришћење премаза на 
воденој бази и одговорно управљање отпадом који настаје 
у производњи мобилијара. Потврда таквих настојања је и 

поседовање FSC – CoC сертификата којим се потврђује да 
сировина за производњу мобилијара потиче из шума којима 
се одрживо газдује. 

Осим производње мобилијара од дрвета, радна јединица 
„Обрада дрвета” се у радионици у Кремнима бави и произ-
водњом облица од проредног материјала из борових шума. 
Проредни материјал је до 90-их година прошлог века био 
тражен на тржишту, али је убрзо затим потражња опала и 
као последица тога се почетком овог века прешло на про-
изводњу облица да би се проредни материјал из борових 
култура учинио што атрактивнијим за купце. Међутим, овај 
вид производње је подстакао и мере неге у боровим култу-
рама, што још више даје на значају производњи облица с 
обзиром на кашњења у проредним сечама које касније могу 
имати негативне последице по развој вештачки подигнутих 
састојина. Осим тога, и овде се уочава еколошки аспект јер 
се користи дрво фенотипски најслабијих јединки које би 
биле одстрањене и природном селекцијом. Њиховим ко-
ришћењем се подстичу мере усмерене на неговање наших 
шума.   

Облице имају велику употребну вредност и убрзо по за-
почињању њихове производње извршена је замена резане 
грађе која је до тада коришћена у производњи мобилијара у 
радионици на Каони. Облице се производе машински, преч-
ника су од 6 до 20 цм и дужина до 4 м. Могу се користи-
ти као анкери за саднице или као стубови за противградне 
мреже, а као полуоблице и за градњу објеката или облагање 
постојећих зиданих објеката. Такође се могу користити и у 
индустрији намештаја, пољопривреди и грађевинарству. 

Припремио: Горан Станић

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

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

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

Такмичарске дисциплине
Такмичари се боре за постизање што бољих ре-

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

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

 

Комбиновано пререзивање

углом у односу на осовину трупца.  

29. Светско првенство шумских радника

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

Припремио: 
Драган Дубљанин,

дипл.инж.

Репрезентативци Србије са светским прваком Андреасом Олеском
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ЈП "Србијашуме" Београд 

Сектор за комерцијалне послове 
Булевар Михаjла Пупина 113 

 
 

ЈАВНИ ПОЗИВ  
ЗА УГОВАРАЊЕ ПРОДАЈЕ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА  

       ЗА 2013. ГОДИНУ                
   
 

Пословном политиком Јавног предузећа „Србијашуме“ за 2013.годину предвиђено 
је склапање уговора о продаји трупаца букве у два наврата и то: за период од 01.01. до 
31.08.2013. године и за период од 01.09. до 31.12.2013. године, односно о продаји трупаца: 
тополе, јеле-смрче, храста и осталих врста за период од 01.01. до 31.12.2013. године. 
Склапање уговора о продаји: огревног дрвета, дрвета за дрвене плоче и целулозног дрвета 
закључиваће се за период од 01.01. до 31.12.2013. године са купцима који имају 
инсталиране дрвопрерађивачке капацитете, а са осталима у два наврата и то: за период од 
01.01. до 30.06.2013. године и за период од 01.07. до 31.12.2013. године.   

       
Потписивање уговора са купцима за испоруку трупаца букве у периоду од 01.01. до 

31.08.2013. године, односно за испоруку трупаца: тополе, јеле-смрче, храста и осталих 
врста у периоду од 01.01. до 31.12.2013. године,  као и за испоруку: огревног дрвета, дрвета 
за дрвене плоче и целулозног дрвета у периоду од 01.01. до 31.12.2013. године, односно у 
периоду 01.01.-30.06.2013. године, обавиће се у периоду од 12. до 26. децембра ове године. 

 
Распоред и место потписивања уговора ће 20. новембра ове године бити 

објављен на веб сајту ЈП „Србијашуме“, www.srbijasume.rs 
 
Заинтересовани купци дужни су да поднесу ЗАХТЕВ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ 

УГОВОРА О ИСПОРУЦИ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА на обрасцу који се налази у 
прилогу овог позива или се може преузети у сваком шумском газдинству.    

 
Попуњен образац доставља се шумском газдинству са чијег подручја потенцијални 

купац жели да преузима дрвне сортименте. Ако купац има потребе да дрвне сортименте 
преузима на подручју два или више шумских газдинстава дужан је да сваком од тих 
газдинстава достави захтев са исказаним количинама дрвних сортимената које жели да 
купи од тог шумског газдинства. 

 
Рок за подношење Захтева је 28. новембар 2012. године. 
 
Шумско газдинство коме је потенцијални купац доставио уредно попуњен и оверен 

образац захтева дужно је да попуни и овери образац МИШЉЕЊЕ О ЗАХТЕВУ КУПЦА 
и да исти, уз списак предложених купаца, достави Сектору за комерцијалне послове, 
најкасније до 04.12.2012. године.  

 
Потенцијални купци који не постигну задовољавајући договор са шумским 

газдинствима могу се обратити Сектору за комерцијалне послове у Генералној дирекцији 
ЈП „Србијашуме“, лично или путем телефона или телефакса на број 011/711-50-34 или на  
e-mail: komercijala@srbijasume.rs. 
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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 Игор Брауновић, 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.

У посети 

На основу Студије заштите природе планине Космај коју 
је урадио Завод за заштиту природе Србије, а на предлог ор-
ганизационе јединице Градске управе надлежне за заштиту 

животне средине, Скупштина града Београда на седници 
одржаној 26. децембра 2005. године донела је Решење о ста-
вљању под заштиту природног добра „Космај“, којим је при-
родно добро „Космај“ сврстано у III категорију заштите као 
значајно природно добро.

Природно добро „Космај“ стављено је под заштиту ради 
очувања и унапређења живописних пејзажних обележја 
и примарних предеоних вредости, структуре и квалитета 
шума, разноврсности и богатства биљног и животињског 
света и станишта, квалитета вода, земљишта и ваздуха, 
ради очувања и унапређења добара културне баштине и њи-
ховог амбијента, стварања услова за одрживи развој тури-
зма, рекреације и пољопривреде, односно планско уређење 
простора и коришћења простора и изградњу објеката за те 
намене.

Укупна површина заштићеног природног добра износи 
3.514,50 ха, од тога је 688,30 ха у државној својини и 2.826,20 
ха у приватној и другим облицима својине. 

Заштићено природно добро „Космај“ налази се на тери-
торији административног подручја Београд, градске општи-
не Младеновац и градске општине Сопот.

Скупштина града Београда одредила је за управљача (са-
гласно новом Закону о заштити природе) ЈП „Србијашуме“ 
Београд, а послови непосредног управљања на терену спро-
воде се преко Шумског газдинства „Београд“, Шумске упра-
ве „Липовица“.

Космај и његова шира околина представљају подручје 
од посебног културно-историјског значаја, са већим бројем 
заштићених културних добара и евидентираних споменич-
ких објеката и места. На самом подручју, главне културно-
историјске вредности су манастири Павловац и Тресије и 
споменик културе од великог значаја - заштићено археолош-
ко налазиште Кастељан, који је према предању подигао дес-
пот Стефан Лазаревић који је често долазио у лов на Космај. 
Манастир Тресије се први пут спомиње у турским извори-
ма 1560. године. Често је за време буна рушен и обнављан. 
Оснивање овог манастира такође се приписује деспоту Сте-
фану Лазаревићу, као и оснивање манастира Павловац, који 
грађен првих деценија 15. века, а спомиње се први пут 1425. 
године. Манастир је за време Велике сеобе Срба страдао од 
Турака и све до нашег времена остао пуст и разрушен. Об-
нова је почела тек 1966. године. Од значаја су и црква Све-
тог Петра и Павла у Неменикућама и црква Свете Тројице 
у Кораћици, које су на листи споменика културе. Из новије 
историје, на Космају су два споменика из Првог и Другог 
светског рата.

На заштићеном подручју успостављен је режим заштите 
II (другог) и режим заштите III (трећег) степена. Режимом 
заштите другог степена обухвата се део заштићеног под-
ручја/предела површине 677,00 ха, и то простор ГЈ „Космај“ 
којим управља и газдује ШУ „Липовица“, а режимом зашти-
те трећег степена обухвата се остали простор у границама 
заштићеног предела површине 2837,50 ха.

 Подручје ПИО „Космај“ у фитогеографском погледу 
припада балканској флористичкој провинцији у оквиру 
средњеевропског региона, а у вегетацијском погледу налази 
се у зонама климатогене шумске вегетације сладуна и цера, 
китњаково-грабових шума и букових шума. Мала надмор-
ска висина од 626 м утицала је да потенцијална шумска веге-
тација у вишим деловима Космаја буде лишћарска (храст и 
буква), док се у побрђу целокупног масива јављају углавном 

Заштићено природно добро 
„Космај“ 
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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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зељасти типови вегетације представљени брдским ливада-
ма.

У овој газдинској јединици према типолошкој класифи-
кацији шума изведени су следећи комплекси:

2-комплекс (појас) сладуново-церових и других типова 
шума 

3-комплекс (појас) китњакових и грабових шума 
4-комплекс букових и буково-четинарских типова шума
Живи свет Космаја представљен је са:
- 550 врста биљака: у флори Космаја има 30 реликтних 

и 10 субендемичних врста биљака, 5 врста које припадају 
групи строго заштићених и заштићених врста, 1 врста са 
светске Црвене листе, 25 врста које се могу подвести под 
неку категорију угрожености, 150 врста у категорији леко-
витих и јестивих и око 60 врста које су под контролом ко-
ришћења,

- преко 300 врста гљива, од којих је 120 врста детерми-
нисано, 

- 24 врсте гмизаваца и водоземаца, 
- 51 врста сисара, 
- 96 врста птица, од којих су 66 врста гнездарице.
У заштићеном природном добру „Космај“, полазећи од 

законом утврђених режима заштите, издвојене су и устано-
вљене следеће наменске целине: 

- Наменска целина „10“ – производња техничког дрвета,
- Наменска целина „73“ – рекреативно-туристички цен-

тар I степена (шуме за рекреацију).
Програмом заштите и развоја предела изузетних одлика 

„Космај“ утврђени су следећи приоритетни циљеви, које уз 
опште функције шума могуће сврстати у 3 групе: 

1. Социјалне функције, 
2. Општекорисне функције, 
3. Производне функције.
Приоритетни циљеви који нису временски ограничени 

већ имају дугорочни карактер су:
1. Очување предела изузетних одлика „Космај“, 
2. Заштита и очување станишта природних реткости 
3. Усклађивање дозвољених видова коришћења ресурса 

са потребама заштите и очувања, 
4. Истраживање и валоризација компонената екосисте-

ма, успостављање континуираног мониторинга стања еко-

система угрожавајућих фактора, ефеката мера активне заш-
тите и утицаја дозвољених активности, 

5. Унапређење и развој едукативних активности, 
6. Унапређење туристичко-рекреативних активности, 
7. Сарадња у оквиру националне мреже заштићених при-

родних подручја и у том оквиру - одговарајуће презентације 
природних вредности. 

У складу са Решењем о стављању под заштиту природног 
добра „Космај“, управљач је дужан да:

1. Управља природним добром у складу са режимом и 
мерама заштите и коришћења прописаним законом и овим 
Решењем,

2. У случају настанка околности и промена које могу на-
нети штету заштићеном природном   добру или нарушити 
његова битна својства, без одлагања обавести организацију 
за заштиту природе и надлежни инспекцијски орган,

3. Заштићено природно добро обележи и стара се да не-
прекидно буде обележено на прописан начин,

4. Организује чуварску службу,
5. Обезбеђује успостављање и развој дозвољених делат-

ности, односно функцију заштићеног природног добра на 
прописан начин,

6. Прати израду и имплементацију програма и пројеката 
развоја пољопривреде, шумарства, туризма, уређења пре-
дела, санације и рекултивације оштећених и деградираних 
површина, као и програма и пројеката истраживања, очу-
вања и презентације културно-историјских и природних 
вредности,научно-истраживачког и образовног рада и дру-
гих активности,

7. Донесе годишњи Програм управљања,
8. Донесе акт о унутрашњем реду, организацији и раду 

чуварске службе и стара се о његовој примени.
Програмом управљања за 2013. годину као приоритет су 

дефинисани:
1. Чување и надзор ПИО „Космај“,
2. Израда планских докумената, аката и извештаја,
3. Праћење стања, нега и заштита шума,
4. Мере уређивања ПИО „Космај“,
5. Популаризација, едукација и презентација ПИО 

„Космај“.
Припремио: дипл.инж.шум. Душан Исајев
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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 Игор Брауновић, 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.

Међународна конференција

Према подацима Светског института за природне ресур-
се, до данас је уништено више од 80% природних прашума 
на Земљи, речено је на Међународној научној конференцији 
„Шумски екосистеми и климатске промене“ која је одржана у 
Институту за шумарство Србије.

Од 1900. године нестало је скоро 90% шуме у западној Аф-
рици, док је у Бразилу и Индонезији, земљама с највећим об-
ластима под кишним шумама, ситуација забрињавајућа – до 
сада је уништено 2,3 милиона од некадашња четири милиона 
хектара прашуме, а сваке године се у овим регионима искрчи 
око 62.000 хектара џунгле. На Земљи сваке секунде нестане је-
дан хектар тропске шуме, односно - 86.000 хектара за дан или 
31 милион хектара за годину дана, што је једнако површини 
Пољске.

Ослањање целокупног развоја цивилизације на произ-
водњу енергије сагоревањем фосилних горива повећало је 
емитовање гасова стаклене баште у атмосферу. Један од нај-
заступљенијих гасова стаклене баште је угљен диоксид који 
настаје при сагревању сваког фосилног горива, односно са-
горевањем дрвета, бензина, нафте, земног гаса, итд. Уколико 
се смањи обим сагоревања фосилних горива и успори и заус-
тави сечење шума, највероватније би се смањила и количина 
гасова стаклене баште око Земље. Ма какве драстичне мере 
предузели, сада је прекасно да се зауставе глобално загревање 
и промене климе, мада је могуће утицати на интензитет тих 
промена. 

Научници ову појаву интензивно изучавају већ дужи низ 
година. Међувладин панел о климатским променама (IPCC) 
Уједињених нација закључио је да се ми заиста суочавамо са 
кризом која може бити библијских размера, као резултат гло-
балног загревања изазваног повећањем гасова стаклене баш-
те у атмосфери. 

Према досадашњим сазнањима, само 2 степена промене у 
периоду од 100 година (што је уздржана процена онога што се 
може десити), имаће за последицу померање светског климат-
ског појаса за више од 400 километара према половима, што је 
једнако 10 метара сваког дана. „Веверице ће бити у стању да се 
померају при таквим стопама промене, али храстово дрвеће 
неће моћи.”   

Тренд температура ваздуха за подручје Републике Србије 
од 1951. до 2005. године за период од 55 година има позитивну 
вредност. Температура ваздуха се повећала између 1,0°C и 
2,0°C за 100 година. Са скраћивањем низа података који се 
завршава 2005. године, интензитет тренда расте. Од 1983. го-
дине, изразито до 1987. године, детектују се позитивни трен-
дови, прво краћим низовима, а касније све дужим. Може се 
закључити да је од 1983. године започео раст годишње темпе-
ратуре у Србији, који и даље траје. 

Пројекције климатских промена за Европу показују 
смањење годишњих количина падавина у Југоисточној Евро-
пи за 1% по деценији. Тренд количина падавина за подручје 

Републике Србије показује да су годишње суме падавина у 
Србији последњих 55 година имале тенденцију опадања. Ин-
тензитет смањивања је 5% нормале за 50 година. Периоди пре-
овлађујућих негативних вредности тренда годишњих падави-
на и периоди преовлађујућих вредности тренда годишњих 
температура ваздуха се скоро поклапају. Практично, у Србији 
је почетак периода раста температуре ваздуха праћен пери-
одом редукције годишњих количина падавина. 

У свом развитку, под условом да екосистем не буде грубо 
нарушен променом неког фактора средине, шумска вегета-
ција достиже свој врхунац, представљен стабилном заједни-
цом, усклађен са регионалним климатским приликама. Ком-
плексно деловање високих температура и суше одражавају се 
и на земљиште и на вегетацију. Услед загревања смањује се 
садржај влаге у земљишту, а то утиче и на околну вегетацију.

Од шумских врста дрвећа, прве ће на удару бити чети-
нарске врсте са плитким тањирастим кореном (нпр. смрча). 
Док су стабла млађа, штетно дејство је слабије изражено. 
Међутим, већ код средњедобних стабала (чије су потребе 
за водом веће) јавља се физиолошко слабљење, па затим и 
сушење. Појава сушења омогућава и појаву паразитних ор-
ганизама. 

Онолико дуго колико буде постојао одређени (за сада 
непознат) проценат живог дрвећа, биће могуће да се упије 
вишак угљен-диоксида. Али када губитак шума падне до та-
чке да преостало живо дрвеће не може више да упије вишак 
угљен-диоксида, резултат ће бити уништавајући домино ефе-
кат са веома великим увећањем угљен-диоксида у атмосфери. 
Његова количина ће се повећавати полако, али сигурно, све 
док „критична граница” сечења шума не буде пробијена, а 
онда ће доћи до изненадног и незабележеног повећања, што 
ће довести до велике промене у глобалној клими.

Критични моменти за вегетацију настају услед дисхармо-
није утицаја климатских параметара и појаве фенофаза, ка-
рактеристичних за одређени регион. Подаци које су сакупили 
фенолози, нарочито од средине 90-их, јесу алармантни. Један 
од највећих проблема тиче се времена када неке врсте почињу 
да се „буде” у пролеће и њиховог одласка на миграцију или 
зимски сан у зиму у зависности од температуре, док код дру-
гих врста имамо њихове сезонске промене у зависности од 
броја часова и минута сунчеве светлости. Када су врсте које 
заснивају свој живот на ова два различита система међусоб-
но зависне и температурни циклус се мења, при чему циклус 
сунчеве светлости остаје исти, а последица може бити масов-
но изумирање. 

Садашње шуме представљају најмасивнији систем за скла-
диштење постојећег угљеника из атмосфере. Научници ис-
тичу да постоји мерљива годишња промена у атмосферском 
нивоу угљен-диоксида, што се дешава када биљке расту током 
лета (узимају угљеник из ваздуха) и када им опада лишће у 
јесен и зиму (распадање или спаљивање лишћа такође доводи 

Узајамни утицаји климатских 
промена и шума
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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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до отпуштања угљеник у ваздух). Промене у овом циклусу су 
се повећале за више од 40% током последњих 30 година, веро-
ватно због продужења сезоне раста у северној хемисфери за 
једну седмицу. 

Глобално загревање довело је до тога да биљке почињу 
да отпуштају угљен-диоксид у атмосферу, уместо да га ап-
сорбују. Ово доводи до тога да шуме уместо плућа планете 
постају загађивачи, јер уместо кисеоника почињу да про-
изводе штетан угљен-диоксид. Научници тврде да биљка-
ма заправо сметају све топлије јесени, јер је то време када 
оне пролазе кроз процес производње енергије и отпуштају 
угљен-диоксид. У том периоду смањује се фотосинтеза. Про-
дуживање топлог периода продужава и овај процес, па је све 
мање дана годишње када биљке производе кисеоник којим 
обогаћују атмосферу.

Резултати истраживања објављени 2007. године пока-
зују да би због повећаних температура проређене тропске 
шуме могле почети да у атмосферу емитују знатну количину 
угљен¬диоксида, гаса стаклене баште, уместо да га апсорбују 
као до сада. Раст стабала и емисија угљен-диоксида знат-
но су варирали, и то у корелацији с температуром – током 
најтоплијих “Ел нињо” година (1997-98) раст стабала био је 
најслабији, а апсорпција угљен-диоксида умањена у корист 
емисије. Из тога следи закључак да су тропске шуме знатно 
осетљивије на раст температуре него што се сматрало, што 
би могло да изазове повратну спрегу у подизању температу-
ре. По мишљењу истраживача, то значи да ће плућа планете 
у будућности убрзавати ефекат стаклене баште и процес гло-
балног отопљавања, уместо да га успоравају.

Један од основних циљева код нас је планско обезбеђи-
вање заштите животне средине у најширем смислу, а у складу 
са основном циљном дугорочном потребом њиховог раци-
оналног коришћења, као и њихова усаглашеност са истове-
тним искуствима у свету (критеријуми FAO, YUFRO, IUCN 
и слично). Један од начина заштите шумских екосистема код 
нас је и увођење стандарда одрживог газдовања шумама и уп-
рављања заштитом животне средине (FSC, PEFC, ISO 14000 и 
сл) који су базирани на паневропским критеријумима и инди-
каторима одрживог газдовања шумама.

У односу на већ постојећа сценарија у свету и у Србији се 
почело са развијањем техника адаптације и ублажавања ре-
акције шумских и других екосистема на климатске промене. 
Адаптација може смањити рањивост екосистема на краћи и 

на дужи рок. Међутим, не очекује се да се само адаптацијом 
може изаћи на крај са свим очекиваним ефектима климатских 
промена, посебно на дужи период где се очекује повећање ин-
тензитета највећег броја ефеката. Ефикасно коришћење енер-

гије и коришћење обновљиве енергије омогућава садејство са 
одрживим газдовањем. Редуковање губитка природних ста-
ништа и обезшумљавања може значајно допринети очувању 
биодиверзитета, земљишта и вода и може се спровести на 
друштвено и економски одржив начин. 

Пошумљавање и подизање интензивних засада може по-
правити деградирано земљиште, уредити отицање воде, са-
чувати земљишни угљеник, побољшати руралну економију. 
Један од значајних доприноса је смањење ефекта стаклене ба-
ште насталог сечом шума. 

Познато је да клима, земљиште и биљке представљају ос-
нову шумарства на коју се надовезују друштвено-економски 
чиниоци. Свакако да климатске промене значајно утичу на 
појаву нових приступа у шумарској науци и пракси. То је раз-
лог због чега друштво треба да преко својих одговарајућих 
институција посвети пажњу фундаменталном проучавању 
климатских промена и пратећих појава.

Шумски екосистеми припадају оним природним еко-
системима који ће у скоро свим регионима света бити изло-
жени неповољним утицајима климатских промена. У бројним 
међународним расправама прихваћен је значај потенцијала 
шума на ефекат ублажавања глобалних промена климе. Због 
тога ће управљање шумама имати значајан утицај на правац 
глобалног загревања у 21. веку. 

У оквиру низа мера у борби против глобалног загревања 
издваја се и инвестирање у шуме и шумарство. Посебан зна-
чај има повећање површина под шумом (пошумљавање), 
унапређење стања постојећих шума, одрживо управљање 
шумама, уређење и повећање шумских комплекса око индус-
тријских зона. 

Агресивније деловање у циљу смањења штетних ефеката 
климатских промена је условљено повећањем степена по-
шумљености. Просторним планом Србије планирано је да се 
шумовитост у Републици подигне на оптималних 41,4%. Ова 
стратегија има за циљ да омогући оптимално вишефункцио-
нално коришћење станишних и састојинских потенцијала, а 
самим тим и интезивирање позитивног утицаја шуме на кли-
матске промене.

Припремила: Сузана Милићевић

Штета од поплава - општина Трговиште
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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 Игор Брауновић, 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.

Пошумљавање

У Шумској управи ,,Крагујевац“- ГЈ ,,Бешњаја“, 10.но-
вембра ове године, организована је акција пошумљавања са 
2.875 садница. У акцији су учествовали запослени радници 
ШУ ,,Крагујевац“. Леп и сунчан дан измамио је и остале љу-
битеље природе, тако да су се акцији прикључили и Плани-
нарско-еколошки клуб ,,Гора“, Ловачко удружење ,,Шума-
дија“ и 55 мештана села Дренак.

Пошумљавање је извршено садницама јавора, млеча и 
горског јавора. Ове врсте племенитих лишћара јављају се 
природно на овој локацији у зони букових шума. На овој по-
вршини вештачки подигнута састојина америчког јасена није 
дала жељене резултате јер је алохтона унешена врста. Из тог 
разлога уносимо домаћу аутохтону врсту на своје природно 
станиште, где може да искористи оптимални производни 
капацитет земљишта и потенцијал станишних услова да би 
достигла очекиване резултате у количини и квалитету дрвне 
запремине. ГЈ ,,Бешњаја“ има укупну обраслу површину од 
1.349 ха, са просечном запремнином 229 м3/ха. 

За организацију ове акције и предивно дружење учесни-
ка заслужни су Стево Јовановић, мр шум-ревирни инжењер 
и Драгомир Лазаревић, шум.техничар.

Ова акција била је пропраћена у средствима јавног инфо-
рмисања - на локалној телевизији Крагујевац и РТС, за које 
је директор ШГ ,,Крагујевац“ Ђуро Гвоздић, дипл.инж.шум. 
дао кратку изјаву о сарадњи са ПЕК ,,Гора“ и Ловачким уд-
ружењем ,,Шумадија“, напоменувши да су ове организације 
и ранијих година сарађивале са  ШУ ,,Крагујевац“. Помагали 
су нам у различитим активностима: механичком чишћењу 
губаревих легала, гашењу шумских  пожара, чишћењу кому-

налног отпада, чишћењу и одржавању  шумских извора, као 
и приликом пошумљавања. 

 Квалитативно и квантитативно гледано, јавор је врста 
која је економски вреднија и траженија на тржишту од бук-
ве. Из тог разлога, даваће му се више простора у површини 
и учешћу у зони букових шума на њеном природном ста-
ништу.    

ЈП „Србијашуме“ у 2013. години наставиће интензивније 
са акцијама пошумљавања, како би се повећала шумовитост, 
а самим тим и концентрација кисеоника у циљу побољшања 
квалитета живота грађана Србије.

Припремио:       
 Стево Јовановић, мр шум.

Почеле акције пошумљавања  
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 Игор Брауновић посетио је 5. но-
Љубишом Симовићем оби-

-

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

Активности

Ревија „Шуме”

Дани гљива - Медведник 2012

Више стотина љубитеља природе провело je први викенд 
октобра на планини Медведник на манифестацији „Дани 
гљива на ваљевским планинама”, која се одржава по 17 пут 
у организацији Гљиварског друштва Ваљево, а под покрови-
тељством града Ваљева. 

На самом улазу госте je дочекивао пањ “Меда”, озелењен 
разним садницама и тек покојом гљивом, јер их је било ско-
ро немогуће наћи због изузетно сушне године. Након отва-
рања манифестације, уследило је традиционално награђи-
вање најбољих дечијих цртежа, а пажњу је привукао веома 
богат програм ученика  ОШ „Здравко Јовановић” Поћута. 
Посетиоци су имали прилику да виде и  изложбе  дечијих 
радова, лековитог биља, шумских плодова, слика,  фотогра-
фија, хортикултуре, литературе о гљивама, а ученици ОШ 
„Здравко Јовановић” Поћута и ОШ „Илија Бирчанин” из 
Става поставили су посебну етно-изложбу.

За посетиоце је приређена и необична дегустација ди-
вљег ћервиша, гулаша од гљива, вегетаријанских шницли и 
хлеба са укусом природе у организацији Друштва истражи-

вача „Владимир Мандић Манда“. Кулинари су се надметали 
у припремању гулаша од гљива, а у котлићима су се крчка-
ли вргањи, лисичарке, рујнице, црне трубе. За оне који нису 
љубитељи гљива припремљени су домаћи специјалитети, од 
разних лепиња па до печења.

Као успомену са Медведника, посетиоци су могли да па-
заре производе домаће радиности које су продавали житељи 
села у подножју Медведника, као и козји сир, туршију, слат-
ко, домаће сокове.

Председник Гљиварског друштва Драгић Томић сматра 
да су многобројни гости из Суботице, Панчева, Београда, 
Новог Сада, Пожеге доказ да ово подручје има велики по-
тенцијал за развој руралног туризма и да манифестација 
има за циљ, поред едукације о гљивама, и промоцију овог 
подручја, све у циљу оживљавања села подно Медведника. 

„Природна и културна добра и велика посећеност ука-
зују да су туризам и производња органске хране једина 
шанса за развој овог подручја. Ова манифестација је мали, 
конкретан корак ка том циљу, па се надамо да ће и други, 

Удахнимо природу 
Медведника

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

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

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

Такмичарске дисциплине
Такмичари се боре за постизање што бољих ре-

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

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

 

Комбиновано пререзивање

углом у односу на осовину трупца.  

29. Светско првенство шумских радника

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

Припремио: 
Драган Дубљанин,

дипл.инж.

Репрезентативци Србије са светским прваком Андреасом Олеском

посебно надлежни учинити нешто. Све студије и страте-
гије које скупљају прашину немају вредност, јер треба неш-
то и конкретно учинити, а надам се да ће се и политичари 
који су дошли на манифестацију сетити својих предизбор-
них обећања. И надам се да ћете следеће године на ову ма-

нифестацију доћи асфалтним путем и да неће бити про-
блема са водом и струјом као ове године” поручује Драгић 
Томић.
   Припремио: Драгић Томић
   Председник Гљиварског друштва
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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 Игор Брауновић посетио је 5. но-
Љубишом Симовићем оби-

-

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

Активности

Ревија „Шуме”

Ловство

Сектор за ловство, рибарство и остале ресурсе је 
током 2012. године посебну пажњу у својим активнос-
тима поклањао усаглашавању организације стручне и 
ловочуварске службе са одредбама Закона о дивљачи 
и ловству, као и регулисању промета меса дивљачи у 
складу са одредбама Закона о ветеринарству, рекао је 
на почетку разговора проф. др Милутин Ђорђевић, из-
вршни директор Сектора за ловство, рибарство и оста-
ле ресурсе.

У сарадњи са Ловачком комором Србије, кроз зако-
ном предвиђену процедуру  обезбеђене су лиценце за 
обављање одређених послова у ловству за више од 120 
запослених у Јавном предузећу. Лиценцирана су струч-
на лица за израду планских докумената, за обављање 
стручних послова газдовања ловиштем, као и за оба-
вљање послова ловочуварске службе.

Сектор за ловство је паралелно са лиценцирањем 
запослених на пословима ловства, обезбедио службене 
легитимације за стручна лица и ловочуваре, као и озна-
ке ловочувара које су прописане подзаконским актима 
и општим актима предузећа.

У новембру ове године лиценцирани радници учест-
вовали су у првом кругу едукације (организованом од 
стране Ловачке коморе уз активно учешће запослених у 
Сектору), како као полазници обуке, тако и као преда-
вачи. Екукацијом су обухваћене следеће теме:

• Улога и значај прихране дивљачи;
• Службено оружје ловочувара и стручне службе за 

газдовање ловиштем;
• Организација групног лова са посебним освртом 

на безбедност у ловишту;
• Промет меса дивљачи - законска регулатива.
Како је континуирана едукација обавеза свих ли-

ценцираних ловних радника, запослени у Јавном пре-
дузећу ће се и у наредном периоду активно укључивати 
у све активности које Комора организује на овом пољу, 
са циљем унапређења квалитета рада службе.

Очекује се да надлежно министарство у складу са 
одредбама Закона о дивљачи и ловству започне проце-
дуру установљења и доделе ловишта, при чему се ло-
вишта не додељују посебно путем конкурса, али је за 
газдовање овим ловиштима потребно испунити услове 
организационе и техничке природе.

У том смислу, ЈП „Србијашуме“ је у току 2012. го-
дине предузело активности на организацији стручне и 
ловочуварске службе у складу са одредбама Закона о 
дивљачи и ловству и подзаконских аката. Уз опште акте 
предузећа чије је доношење прописано законом, извр-
шене су и измене правилника о систематизацији, који-
ма је служба за ловство у деловима предузећа организо-
вана тако да испуњава законске норме, а да уједно чини 

функционалну организациону целину која обезбеђује 
стручно газдовање повереним природним ресурсом.

Имајући у виду да је интегрално газдовање природним 
ресурсима дугорочни стратешки циљ ЈП „Србијашуме“, оче-
кујемо да ће надлежно министарство у процесу установљења 
и доделе ловишта испоштовати тај принцип и променити 

дугогодишњу праксу нерационалног управљања дивљачи и 
њеним стаништима.

На конкурсу за расподелу средстава Фонда за развој лов-
ства, ЈП „Србијашуме“  конкурисало је са шеснаест проје-
ката изградње, односно адаптације објеката за службени 
преглед и складиштење одстрељене дивљачи. Са надлежним 
министарством су потписани уговори о финансирању седам 
објеката, чија је реализација у завршној фази.

Изградњом наведених објеката у ШГ Београд, Бољевац, 
Крушевац, Деспотовац и Краљево, као и реализацијом још 
најмање девет објеката у другим деловима предузећа, за које 
су припремљени пројекти, стећиће се услови за регулисање 
промета меса дивљачи, а самим тим и за употпуњивање ква-
литета ловно-туристичке понуде. Надамо се да ће при на-
редној расподели средстава Фонда за развој ловства бити 
финансирана изградња како ових објеката, тако и других 
пројеката усмерених на развој ловства и ловног туризма. 

Припремио: проф. др Милутин Ђорђевић 

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

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

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

Такмичарске дисциплине
Такмичари се боре за постизање што бољих ре-

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

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

 

Комбиновано пререзивање

углом у односу на осовину трупца.  

29. Светско првенство шумских радника

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

Припремио: 
Драган Дубљанин,

дипл.инж.

Репрезентативци Србије са светским прваком Андреасом Олеском

На крајњем југу Србије, прибијена уз преко сто киломе-
тара дугу административну линију са Косовом и Метохијом, 
напуштена и заборављена од многих, простире се општи-

на Куршумлија. Широј јавности позната је по свакоднев-
ном бомбардовању 1999. године, протестима резервиста и 
обесправљених радника, напуштеним просторима, екстрем-
ним температурама.

Шуме и воде (топле и пијаће) којима ови простори не 
оскудевају, представљају прилично чврст темељ за иници-
рање нових пројеката и подухвата који би слику општине, 
а и читаве Топлице учинили лепшом, светлијом и свеобух-
ватнијом. Чекали су се само визионари, занесењаци, гради-
тељи.

И како то често по забитима и сиромашним просторима 
бива, први су се са идејом, а потом и њеном реализацијом, 
појавили шумари. Базирајући пројекат на сопственим по-
тенцијалима, али и гаранцији и помоћи система ЈП „Србија-
шуме“ који је за пар година постојања израстао у правог го-
ростаса, пословодство ШГ „Топлица“ међу првима прихвата 
идеју произашлу из пословне политике ЈП „Србијашуме“ о 
коришћењу шумских потенцијала кроз узгој и ширење ди-
вљачи на просторе са којих су нестали.

По налогу генералног директора, стручне службе лов-
ства ЈП „Србијашуме“ у сарадњи са стручним службама ШГ 
„Топлица“ - Куршумлија реализовале су за само пар месе-
ци прихватилиште и насељавање јеленске дивљачи. На овај 
начин започето је ново поглавље у приступу и коришћењу 

шумских простора топличког подручја, узгоју и очувању ди-
вљачи, развоју туризма, општине и читаве регије.

Ентузијазам проткан одговорношћу, постојеће и у међу-
времену стечено знање о природи јеленске дивљачи, несе-
бична брига и помоћ одговорних у ЈП „Србијашуме“ учини-
ли су да привикавање на нову средину, као и раст и развој 
дивљачи на самом почетку да добре резултате.

Да је јелен аутохтона дивљач ових простора, са којих 
је немаром и небригом протеран, најбољи су сведоци сада 
већ одрасли примерци расути по соколовичким висовима 
од Радуловца до Великог крша чија рика одјекује Раданом 
све до Ђавоље Вароши и Иванове Куле. Међутим, неколико 
година после настањивања јелена, суочени са свеприсутним 
проблемом криволова, шумари су схватили да упоредо са 
променом географије дивљачи морају уложити много труда 
и у промену свести овдашњих (криво)ловаца, па и читавог 
становништва у односу на дивљач.

Свеобухватно деловање кроз огромне напоре успоста-
вљања сарадње са ловцима, месним становништвом, локал-
ном самоуправом и републичким органима, утрошени дани 
и непроспаване ноћи дали су резултате, можда и веће од 
очекиваних.

Прошле 2011. године одстрељен је први трофејни приме-
рак, а ове 2012. други, најбољи и најјачи у оквиру ловишта ЈП 
„Србијашуме“. Године пред нама ће показати да ли Соколо-
вица израста у центар јеленске дивљачи Србије. Старијима 
за понос, а млађима за наук. 

Припремио: Бранислав Проловић, дипл.инж.шум.
ШГ „Топлица“ -  Куршумлија

Рика јелена на Соколовици
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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 Игор Брауновић посетио је 5. но-
Љубишом Симовићем оби-

-

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

Активности

Ревија „Шуме”

На иницијативу потпредседника Владе Републике 
Србије Јована Кркобабића и уз подршку ЈП ,,Србија-
шуме”, представници нашег предузећа посетили су 
породицу Дуњић која живи надомак села Осаоница на 
Пештеру. Циљ посете био је пружање помоћи овој шес-
точланој породици која своје дане проводи у трошној 
кући, у соби од 9 квадрата, са два кревета, сточићем и 
три столице, уз шпорет и телевизор.

Једини извор прихода ове породице до сада су били 
дечији додатак од 9.000 динара и мала надница коју је 
Миодраг тешком муком зарађивао.Зато и не треба да 
чуди што су Миодрагу од радости кренуле сузе када је 
сазнао да му ЈП „Србијашуме“ даје стално запослење.

Решење о запослењу Миодрагу је уручио Ђурица 
Михаљчић, извршни директор Правног сектора ЈП 
,,Србијашуме”, истакавши том приликом да је циљ пре-
дузећа, као друштвено одговорне компаније да олак-
ша живот овој породици и помогне деци у школовању. 
„Миодраг је сада радник ЈП „Србијашуме“ и ми ћемо 
о њему и породици водити рачуна“, додао је господин 
Михаљчић.

Директори ЈП „Србијашуме“ Ђурица Михаљчић и 
Никола Соврлић у дом Дуњића унели су и више од лепе 
вести – плишане играчке, новогодишње пакетиће, мно-
гобројне поклоне за четворо малишана, пакете хране, 
обућу и одећу, а све како би живот ове породице учи-
нили лепшим и лакшим.

Срећа се ипак осмехнула породици Дуњић са 
Пештерa.

Хуманост на делу

У емисији “Квадратура круга” РТС-а, пре неколико годи-
на емитована је прича о дечаку Милији Јелићу из села Радо-
бића код Мионице.

Стицајем околности, на његова плећа пао је терет који 
би и  многи одрасли тешко носили. Од своје 10.године дечак 
брине о тешко болесном оцу, млађој сестри Милици  и води 
рачуна о комплетном домаћинству.

Као прави домаћин, обрађује земљу, гаји пшеницу, куку-
руз, намирује стоку.

Устаје ујутру рано око пола пет да намири стоку, помузе 
краве и иде у школу, а по повратку из школе све то из почет-
ка.

Овог дечака живот није штедео и мазио, био је мукотрпан 
и тежак.

У акцији листа Вечерње Новости „Најплеменитији подвиг 
године“, 2009.год. Милија је добио признање, златну плакету.

Његова изјава поводом тог признања је да му ништа није 
тешко, да му је једино битно  да оцу и сестри омогући прис-
тојан и безбрижан живот.

Ове године је постао пунолетан, завршио је средњу  
Пољопривредну школу.

Милија, доброћудни младић који не скида осмех са лица, 
прошле недеље је посетио ЈП „Србијашуме“.

Директори предузећа су га дочекали као правог домаћи-
на, како и заслужује.

Игор Брауновић, заменик генералног директора обећао је 
Милији школовање и запослење ловочувара у његовом крају.

У срдачном разговору, Милија је открио да му је од малена 
највећа страст и жеља да постане ловац и одавно машта да 
има ловачку пушку.

Директор Брауновић му је услишио жељу и поклонио 
пушку „бокерицу“,која му се веома допала. 

Уз речи захвалности, Mилија каже да му се сан остварио.
Припремила: Сузана Милићевић 

Милијин  сан се 
остварио 

Бољи дани 
за Дуњиће са 

Пештера

фото: Миле Радоичић

фото: Зоран Шапоњић
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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 Игор Брауновић, 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.

Ове године Сабор шумара одржан je у прелепој Врњачкој 
Бањи која са својим зеленим парковима и мноштвом сезон-
ског цвећа посетиоцима пружа предивну слику. Са богатом 
околином, Врњачка Бања нуди кутак мира за свакога.

Jеданаеста по реду Шумаријада одржана је у периоду од 
07 до 09. септембра и на њој су учешће узела сва газдинства 
и појединци, који су се надметали у разним спортским и шу-
марским дисциплинама.

ЈП „Србијашуме“ и Јединствена синдикална органи-
зација као домаћини ове традиционалне манифестације 
побринули су се да свим такмичарима и посетиоцима 
боравак у Врњачкој Бањи учине што пријатнијим. Такми-
чарима и гостима су се обратили заменик генералног ди-
ректора ЈП „Србијашуме“ Игор Брауновић, председник 
ЈСО-а Петар Нећак, као и председник општине Врњачка 
Бања Бобан Ђуровић, пожелевши такмичарима фер бор-
бу и леп провод .

Такмичари су се надметали у малом фудбалу, скоку у даљ, 
трчању, кошарци и другим спортовима, а показали су своје 
професионалне способности и у стрељаштву и руковању 
тестером. Свеукупни победник XI Шумаријаде је газдинство 
„Крушевац“, већ другу годину заредом.

 У доброј забави и здравом спортском духу, многи су се 
опробали у спортовима преко дана, док су у вечерњим са-
тима уживали у дружењу и  квалитетној забави. Успешно је 
организована и презентација Одељења за заштиту животне 
средине у оквиру Сектора за шумарство и заштиту животне 
средине. 

У петак, 07.09. око поднева сви тимови и њихове вође 
заузели су позиције на платоу, поносно држећи банере са 
називом свог газдинства и тима за који су дошли да се боре. 
Игре су почеле.

Резултати у шумарским дисциплинама за секаче:
Шумаријада 2012
Обарање стабла: стабло се сече за 3 минута, тако да падне 

што ближе кочићу удаљеном 15 м. Ласером или дигиталним 
инструментом се мери путања стабла и означава на пању, 

при чему се бодови додељују у зависности од прецизности 
обарања. Максималан број бодова је 660. 

Обарање стабла: 
1. Дарко Ивановић - 598 
2. Марко Радовић  - 463 
3. Сенад Бећировић - 442

Окретање водилице: знање и спретност коришћења мо-
торне тестере судије у овој дисциплини бодују тако што 
такмичари морају да демонтирају и монтирају резну гарни-
туру. Ланац мора бити скинут, водилица окренута и нови 
ланац стављен. 

Окретање водилице: 
1. Горан Чамагић - 91
2. Марко Радовић - 90
3. Сенад Бећировић - 87

Поново најбољи
ШГ “Крушевац”

Шумаријада 2012
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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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Комбиновано пререзивање: такмичар реже трупац од 
дрвета дебљине између 30 и 80 мм, почевши моторном тес-
тером са доње стране ка горе и наставља са горње стране на 
доле. Поени се добијају уколико се оба реза поклапају - за 
тачност и брзину, а такође се води рачуна и о ланцу који не 
сме да спадне како такмичар не би изгубио поене од претхо-
дне дисциплине. 

Комбиновано пререзивање : 
1. Дарко Ивановић - 197 
2. Сенад Бећировић - 161
3. Јерослав Јовановић - 156
Прецизно пререзивање: такмичар реже котур са краја 

два трупца под правим углом, притом водећи рачуна да не 
пререже даску на којој се котур налази, док резање отежа-
вају танак слој пиљевине са обе стране и тег постављен на 
трупац.

Прецизно пререзивање: 
1. Милорад Микановић - 172 бода 

2. Иван Црноглавац - 171 бод 
3. Марко Нешковић - 143 бода

Кресање грана: тридесет „вештачких грана“ усађује се у 
цилиндрично обрађено дебло, као имитација грана на дрве-
ту. Такмичари морају у што краћем временском периоду да 
прережу све гране тако да не оштете дебло, да сваки остатак 
гране не буде дебљи од 5мм , при чему морају строго да се 
придржавају прописа заштите на раду. 

Кресање грана: 
1. Марко Нешковић 
2. Марко Радовић 
3. Сенад Бећировић 
Посебно: 
Победници у генералном пласману секача моторном тес-

тером 2012. године су: 
1. Дарко Ивановић - ШГ „Борања“
2. Сенад Бећировић - ШГ „Пријепоље“
3. Марко Нешковић - ШГ „Ивањица“ 
Свеукупни победник XI Шумаријаде на основу збирних 

резултата и ове године је Шумско газдинство „Крушевац“. 
Друго место припало је Генералној дирекцији, а треће ШГ 
„Београд“. 

Спортски резултати: 
Појединачно:
Пикадо : 
1. Јадранка Милетић - ШГ „Крагујевац“
2. Слађана Петровић - ШГ „Бољевац“
3. Снежана Николић - ШГ „Кучево“ 
Шах: 
1. Менсур Судић - ШГ „Рашка“ 
2. Михал Туран - ШГ „Београд“
3. Небојша Станковић - „Лесковац“ 
Стрељаштво:
1. Далибор Вељковић - ШГ „Крушевац“
2. Ненад Бјелановић - Генерална дирекција
3. Александар Бишевац - ШГ „Лепосавић“ 
Стони тенис мушкарци: 
1. Мерсад Дрековић - ШГ „Рашка“ 
2. Малиша Милосављевић - ШГ „Крушевац“ 
3. Александар Поповић - ШГ „Београд“ 
Шумарски вишебој: 
1. Вељко Јанковић - ШГ „Ужице“ 
2. Драгољуб Шеклер - ШГ „Рашка“ 
3. Миша Николић - ШГ „Крушевац“ 
Стони тенис жене: 
1. Мирјана Недић - ШГ „Пријепоље“ 
2. Нада Тодоровић - Генерална дирекција 
3. Гордана Миловановић - ШГ „Крушевац“
Тројке: 
1. Синиша Живковић - ШГ „Лозница“
2. Горан Дуркић - ШГ „Кучево“ 
3. Саша Мамић - ШГ „Врање“
Трчање 200 м, жене: 
1. Јелена Жунић - ШГ „Ужице“ 
2. Наташа Николић - ШГ „Крушевац“ 
3. Данка Мићић - ШГ „Лозница“ 
Скок у даљ: 
1. Дубравка Михајиловић - ШГ „Београд“ 
2. Наташа Николић - ШГ „Крушевац“ 
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На 29. Светском првенству шумских радника 
– секача моторном тестером одржаном у Загребу 
(Јарун) у периоду од 23-27. септембра 2010. године, 
учествовале су екипе из 30 земаља, међу којима су 
Аустрија, Белгија, Француска, Немачка, Мађарска, 
Италија, Холандија, Норвешка,  Шведска, Швајцарска, 
Велика Британија, Шпанија, Русија, Јапан и  др.

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

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

Такмичарске дисциплине
Такмичари се боре за постизање што бољих ре-

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

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

 

Комбиновано пререзивање

углом у односу на осовину трупца.  

29. Светско првенство шумских радника

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

Припремио: 
Драган Дубљанин,

дипл.инж.

Репрезентативци Србије са светским прваком Андреасом Олеском

3. Сузана Обрадовић - ШГ „Лепосавић“ 
ЕКИПНО: 
Вуча конопца: 
1. ШГ „Лозница“ 
2. ШГ „Ивањица“ 
3. ШГ „Кршумлија“ 
Пикадо: 
1. ШГ „Бољевац“ 
2. ШГ „Кучево“ 
3. ШГ „Краљево“ 
Мали фудбал: 
1. ШГ „Врање“ 
2. Генерална дирекција 
3. ШГ „Крушевац“ 
Тројке: 
1. ШГ „Кучево“ 

2. ШГ „Београд“ 
3. ШГ „Врање“ 
Одбојка: 
1. Генерална дирекција 
2. ШГ „Пријепоље“ 
3. ШГ „Краљево“ 
Директор ШГ „Крушевац“ Синиша Јовановић за наш 

часопис изјавио је да је веома поносан на успех и на своје 
раднике, и додао: ,,Само желимо да упозоримо конкурен-
цију за следећу Шумаријаду: Поново долазимо да победи-
мо!“ 

Препорука за следећу Шумаријаду је да почнете са при-
премом јер време брзо пролази. 

Видимо се следеће године. 
Припремила: Редакција

Фото: Миле Радoичић
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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 Игор Брауновић посетио је 5. но-
Љубишом Симовићем оби-

-

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

Активности

Ревија „Шуме”

Приче шумара

Шума крије много тајни и прича, неке су везане за љубав, 
друге за пријатељства, породичне традиције и све су подјед-
нако занимљиве. Ова наша прелепа прича траје већ четири 
генерације и постоје назнаке да ће се наставити. У селу Би-

нићи (Рашка), на југоисточним обронцима Голије, кућа Врн-
дића преноси своја искуства и знања из области шумарства 
са колена на колено и љубоморно чува већ четврту генера-
цију шумарских стручњака.

Почнимо од најстаријег, јер тако ред налаже. Милутин 
Врндић (1889-1965) био је општински шумар на реону Ди-
ван-Бисер Вода, који је радио све до почетка рата 1941. годи-
не. Његов син Вукашин Врндић (1916-1996) наставио је оче-
вим стопама од 1946. до 1976. године. У Краљеву је завршио 
шестомесечни курс за шумара и почео да ради на реону Би-
сер Вода (Голија), где је основао први расадник у овом делу 
комплекса Голије и пошумио све веће голети у свом реону. 

Прича о његовом блиском сусрету са медведом се још 
увек препричава у крају. Наиме, Вукашин је током обиласка 
подручја набасао на медведа, и попут било ког другог у тој 
ситуацији – уплашио се, саплео и пао. Устао je брзо, почео 
да трчи колико су га ноге носиле, док је медвед све то мирно 
посматрао и не померивши се.

Вукашинов син Милутин трећа je генерација шумара 
у овој јединственој породици. Милутин Врндић (1944) за-
вршио је средњу шумарску школу у Краљеву и радио до 
своје пензије 2004. године (ШУ „Рашка“), на месту ревирног 
техничара на ревиру лева обала Ибра, који је у комплексу 
где су радили и његов деда и отац. Из тог разлога страсно je 
бринуо о подизању шумских култура. На почетку свог рада 
Милутин је постављен за управника радне јединице „Бисер 
Вода“ у којој је тек тада формирано радилиште и почело 
коришћење овог шумског комплекса. У овој шумарској по-
родици Вукашин и његов син Милутин радили су 11 годи-
на заједно на истом терену. Милутин, као управник радне 
јединице „Бисер Вода“ био је претпостављени и свом оцу 
Вукашину, тако да су улоге биле измењене у односу на оне у 
породици. 

У то време, када још нису постојала теренска возила, Ми-
лутин је током рада и боравка на терену у комплексу Лиса 
због нагле промене времена и захлађења са снегом претрпео 
последице смрзавања у покушају да дође до неког заклона. 
Уз помоћ својих колега, доведен је до прве сеоске куће где му 
је указана помоћ. Опоравио се без озбиљних повреда, али му 
је остала прича као успомена.   

И долазимо до четвртог поглавља генерацијe шумара. 
Милутинов син Милош (1984) после гимназије дипломи-
рао je на Шумарском  факултету у Београду и запослио се 
у ШУ„Рашка“ као ревирни инжењер. На свом радном месту 
овај млади шумар чува своје наслеђе, али не на истим прос-
торима као његови преци, већ на ревиру десна обала Ибра. 
Милош није губио време и радио је на томе да створи нове 
генерације шумара. Планира и нада се да ће његови синови 
Филип и Ђорђе поћи стопама својих предака. Никад се не 
зна.

Млађи су ту да продуже презиме породице, да га учине 
важнијим од њихових деда и прадеда, али ова заиста једин-
ствена породица чува нешто што може да се нађе у бајци, 
када принц наследи краља или принцеза краљицу.

Надамо се да ће генерације које долазе узети за пример 
нашу породицу из малог места на обронцима Голије, погле-
дати своје претке и запитати се шта они могу оставити својој 
деци у наслеђе. 

Припремио:  дипл.инж.шум. Милош Врндић 

Занимљиве приче шумара

Породица Врндић

Пета генарација шумара
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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 Игор Брауновић, 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.

Дечија страна

У сарaдњи са Министарством пољопривреде, шумарства и 
водопривреде - Управом за шуме и Покретима горана општина и 
градова, Покрет горана Србије организовао је еколошке радиони-
це на Тари у периоду од 18. до 25 августа.

Одабрани су ученици VI разреда основних школа са подручја 
40 општина и градова. Циљ је пре свега да се ученици упознају са 
пошумљавањем, значајем  шума, врстама дрвећа које успева на тим 
подручјима, акцијама и активностима, као и програмом заштите и 
унaпређења шума у 2012. години.

У оквиру реализације пројекта „Вишенаменско коришћење 
шумских богатстава (заштита, подизање и одрживо коришћење 
шумских богатстава), V део и спровођења Програма едукације за 
најмлађе, током године се организују еколошке радионице. Ради-
онице су одржане у Кули, СРП „Засавица“, Сурдулици, Сврљигу, 
Вршцу, Брусу, Пожаревцу, Неготину, Белушићу, Бајиној Башти и 
Београду. Завршна радионица одржаће се 15. децембра у Београду, 
у просторијама ОШ „Радојка Лакић“.

За време распуста, у току лета, реализоване су и друге едука-
тивне активности у организацији Покрета горана Србије и то:

-Горански ЕКО камп „Вршачки брег 2012“ од 16. до 23. августа. 
У раду кампа учешће је узело 35 представника, међу њима и пето-
ро деце из заједнице Срба из Темишвара;

-Школа лековитог биља „Кoпаоник 2012“ од 14. до 21. јула. 
Учесници школе, њих 38, били су смештени у хотелу Апартмани 
„Копаоник“ у Брзећу, а програм су извели на подручју национал-
ног парка Копаоник.

Покрет горана Србије је у сарадњи са Електропривредом Ср-
бије и уз помоћ четири привредна друштва: „ТЕ Костолац“, Косто-
лац, „Дринсколимске ХЕ“, Бајина Башта, „Колубара“, Лазаревац и 
ТЕНТ „Обреновац“ организовао пети горански ЕКО камп „Тара 
2012“ од 18. до 25. августа 2012. године и обележио јубилеј. У раду 
кампа учешће је узело 40 представника привредних друштава (по 
5) и Покрета горана награђених из предмета биологија са општин-
ских, окружних и републичког такмичења, као и из горанских 
радионица. Програм еколошког кампа реализован је на подручју 
националног парка „Тара“, уз пуно ангажовање ментора - пред-
ставника Покрета горана и националног парка „Тара“. Радом кам-
па руководио је Мирослав Михајиловић, секретар Покрета горана 
Србије.

За време трајања кампа, најмлађи учесници имали су прилику 
да се упознају са врстама дрвећа (лишћари и четинари) и лекови-

тог биља  које успева на подручју националног парка „Тара“, расад-
ничком производњом у два расадника (хортикултурни и лекови-
тог биља), акцијама и активностима које се организовано воде у 
Покрету горана Србије, значајем и улогом шума, производњом 
електричне енергије у хидроелектрани Бајина Башта и са култур-
но-историјским и туристичким знаменитостима и понудом овог 
краја.

Поред плевљења култура у расаднику лековитог биља на-
ционалног парка „Тара“ на Калуђерским барама и уређења дела 
окућнице хотела „Језеро“, учесници кампа посетили су и Бајину 
Башту, манастир Рачу, Дрвенград Емира Кустурице, Шарганску 
осмицу (вожња чувеним „Ћиром“), ергелу (уз јахање), Митровац 
на Тари са тепих ливадом, Заовине, Центар дечијих одмаралишта, 
дечије село и др. Свима је посебно пријала вожња по језеру пре-
тпоследњег дана, уз прављење договора како поново доћи на Тару 
на камп. Увече су одржана такмичења по програму рада кампа. 

Пуну подршку организовању кампа дало је Министарство 
пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде Републике 
Србије.

На крају рада кампа, учесници су одали признање организато-
рима кампа, Покрету горана Србије са привредним друштвима и 
националном парку „Тара“ на успешној организацији овог петог 
ЕКО кампа „Тара“, са жељом да се и даље настави са његовим ор-
ганизовањем.

РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА СА ГОРАНСКОГ ЕКО КАМПА 
„ТАРА 2012“ БИЉА

Израда цветних аранжмана:
I место – „Алегрија“, Влада Јанковић, Зајечар
II место – „Штреберко“, Влада Кунчак, Бајина Башта
III место – „Тарзаново двориште“, Влада Јовановић, Зајечар
КВИЗ ТАКМИЧЕЊЕ У ПРЕПОЗНАВАЊУ ВРСТА ДРВЕЋА 

И ЛЕКОВИТОГ БИЉА
I место:
1. Анђела Швиковић, Костолац
2. Ивана Марковић, Обреновац
3. Алиса Шаботић, Лазаревац
4. Игор Гнус, Београд
награда: бесплатан седмодневни боравак на Школи лековитог 

биља „Копаоник 2013“ 
II место:
1. Ксенија Мицић, Сурдулица
2. Гаврило Јеина, Пожаревац
3. Јелена Петковић, Бајина Башта
4. Алекса Плевник, Лазаревац
најуспешнија маска:
1. Марко Петровић, Товаришево, Бачка Паланка
2. Марта Нинић, Зајечар
3. Матеја Радосављев, Вршац
мала школа сликања:
1. Марко Петровић, Товаришево, Бачка Паланка
2. Дајана Минић, Пожаревац
3. Никола Предраговић, Београд 

Аутор: Редакција 

Eдукација за најмлађе и
сарадња са Покретом горана
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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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Спортске игре 
за децу

Нек се сади

Завршене су још једне САРС летње спортско-еду-
кативне игре за децу и омладину у Чању. Учествовало 
је више од 160 деце и младих из преко 15 градова Ср-
бије. Сви учесници су имали прилику да се упознају и 
опробају у великом броју спортова и спортских дис-
циплина, као шо су: кошарка, одбојка, бадминтон, 
стреличарство, ултимат фризби, надвлачење конопом, 
атлетика, набацивање потковица, скок у даљ, боћање, 
различити полигони спретности, итд.

Осим тога, учесници су прошли кроз школу пли-
вања, а посебну пажњу је привукла жонглерска секци-
ја. Сваки дан је започињао јутарњом гимнастиком, а 
завршавао се забавним вечерњим програмом. На пла-
жи су сваки дан биле организоване разне забавне игре, 
уз незаобилазне музичке игре и латино кореографије. 
На играма су учествовала и деца радника ЈП „Србија-
шуме“. 

Аутор: Редакција 

Драга децо и остали,
требало би сви да знате
како треба да се живи, 
да се расте и остари. 

Пожурите хитро, лако,
да се ради,
да се сади. 

На кораку сваком прво
садићемо ново дрво.

Нека ничу сваким даном
нова стабла и засади

Тако треба да се живи,
тако треба да се ради. 

Припремила: Љиљана Бујић 
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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 Игор Брауновић, 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.

Акција

Апел ЈП „Србијашуме”
Купујте јелке са бусеном

Предстојећи новогодишњи и божићни празници право 
су време за породична окупљања и традиционално кићење 
јелке.

Препорука ЈП „Србијашуме“ је да се за наступајуће праз-
нике купују јелке са бусеном и тако спречи сеча младих ста-
бала и нелегална продаја. На тржишту ће се појавити и се-
чене јелке које потичу из приватних шума. За све јелке, како 
државне, тако и оне које потичу из приватних шума, мора 
да постоји обавезна пропратна документација и картица за 
сваку од њих, на којој стоји име произвођача и жиг за др-
жавне и приватне шуме. Инспектори шумарства у сарадњи 
са МУП-ом Србије, тржишном и финансијском инспекци-
јом контролишу промет новогодишњих и божићних јелки.                                                                                                                                           
И ове године у расадницима ЈП ,,Србијашуме” широм Ср-
бије можете купити јелке са бусеном. Поред тога што ће 
испунити своју функцију, стабло са бусеном које након завр-
шетка празника можете засадити, допринеће кроз набавку и 
садњу, смањењу сече шума и одржању шумског фонда. Јелке 

са бусеном можете купити у расадницима ЈП „Србијашуме” 
у Београду у Сремчици, Рипњу, Зуцу и Топчидеру.

У циљу спречавања неконтролисане сече младих чети-
нарских стабала и заштите животне средине, ЈП ,,Србијашу-
ме“ апелује на грађане да купују јелке са бусеном.

Можете је изнети на терасу, испред куће или засадити у 
дворишту. Јелку треба држати у пластичној посуди у коју се 
претходно сипа до 5 цм шљунка, а затим се стави слој ху-
муса помешаног са петнаестак грама ђубрива. Након тога, 
дрво треба добро залити, па тек онда окитити. Када будете 
желели да је засадите, у случају да је земља залеђена и ако 
је температура испод -10 о Ц , посуду треба обложити, нпр. 
картоном или тканином, те је једном месечно добро залити, 
све до пролећа. На пролеће, када временски услови то дозво-
ле, извршите садњу јелке где желите.

Сађење јелке је леп начин да започнете Нову годину 
друштвено одговорно, у циљу заштите животне средине.

Припремила: Редакција
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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 Игор Брауновић посетио је 5. но-
Љубишом Симовићем оби-

-

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

Активности

Ревија „Шуме”

Екологија

У циљу унапређења знања и системске размене практич-
них искустава између стручњака из праксе, цивилног (НВО) 
сектора и представника академске заједнице, средином но-
вембра 2012. године одржана је Међународна научно-струч-
на конференција о систему управљања заштитом животне 
средине на Копаонику, под покровитељством Владе Репу-
блике Србије, Министарства енергетике, развоја и животне 
средине, Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја и Града Београда.

На овој међународној конференцији могле су се чути за-
нимљиве теме које се тичу друштвених промена, глобализа-
ције и растућих техничко-технолошких унапређења битних 
за животну средину. Међу бројним ауторима, запажено ме-
сто припада  ЈП „Србијашуме“ - Шумском газдинству „Бео-
град“ са радом на тему: „Значај едукативне промоције бео-
градских шума за здравље становништва“.

Стратешка визија ЈП „Србијашуме“ обавезује шумаре да 
буду одговорни према становништву Србије, а то значи и 
према становништву Београда, наше пренасељене метропо-
ле. Квалитет животне средине главног града у великој мери 
зависи од његових шума. Да нагласимо, шуме као најсложе-
нији екосистем имају посебно важну улогу у очувању жи-
вотне средине.                                                                  

Значајан део активности ЈП „Србијашуме“ усмерен је на 
повећање свести људи о неопходности увећања шумског 
фонда, повећања популације дивљачи и заштите животне 
средине, јер национално богатство можемо сачувати и по-
већати само заједничким снагама. У овим активностима које 
су усмерене ка најугроженијем делу становништва, најзна-
чајније су активности усмерене ка деци, омладини и академ-
цима, под слоганом „Пођите са нама у свет здравља!“, у циљу 
чувања шума за здравље сваког појединца.

Веза између здравственог стања становништва и стања 
животне средине је веома битна, али није директна, јер 
постоје и други фактори који утичу на људско здравље. Нео-
пходно је међутим истаћи да се у низу фактора који одређују 
здравствени статус становништва, фактор животне средине 
рангира високо, заједно са наслеђем, животним стилом и 
доступношћу здравствених служби. Фактори животне сре-
дине од посебног значаја за људско здравље укључују ста-
новање, исхрану, радне услове, снабдевање безбедном водом 
за пиће, правилно одлагање отпадних материја и контролу 
загађења животне средине. Познато је да постоји јака коре-
лација између одређених карактеристика окружења са бо-
лестима као што су нпр. астма или инфекције дигестивног 
тракта, али у градским срединама и са стресом и болестима 
које су са њим повезане. Загађење ваздуха, контаминација 
воде и хране, бука и зрачење представљају главне узроке на-
рушавања здравља због загађености животне средине. Стога 
је превенција један од јавно-здравствених приоритета у Ср-
бији. На значај и неопходност примене свих превентивних 
мера указује и  недавно истраживање Уједињених нација о 
просечном животном веку становника Западног Балкана. У 
складу са подацима овог истраживања, Срби најкраће живе. 

Подаци су следећи:  просечни животни век је најдужи у Ал-
банији и износи 76,4 године; у Србији људи у просеку живе 
74 године; у Хрватској 75,7 година; у Босни и Херцеговини 
просечан животни век износи 74,9 година; у Црној Гори 74,5 
година, а у Македонији 74,2 године.

Од осталих држава у регији Југоисточне Европе, најдуже 
живе Грци са просеком од 79,5 година, а следе Словенија са 
77,9, Мађарска са 73,3, Бугарска са 73, Румунија са 72,5 и Тур-
ска са просечном дужином животног века од 71,8 година.

Дугорочна стратегија Републике Србије у области заш-
тите животне средине и одрживог развоја подразумева по-
бољшање квалитета живота становништва, обезбеђивањем 
жељених услова животне средине и очувањем природних 
ресурса на начин да се обезбеди њихова расположивост за 
будуће генерације. У реализацији ове Стратегије значајну 
улугу има Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашу-
ме“.

Шуме смањују растуће глобално загревање. Презицније, 
шуме доприносе ублажавању климатских промена, скла-
диштењем угљеника у шумским стаблима, гранама, лишћу, 
корењу, као и земљишту, али се одликују и производњом 
кисеоника. ЈП „Србијашуме“  шумама одрживо газдује на 
начин и у обиму којим се трајно одржава и унапређује њи-
хова производна способност, биолошка разноврсност, спо-
собност обнављања и виталност, чиме се у садашњости и 
будућности обезбеђује испуњавање економских, еколошких 
и социјалних функција шума, а да се при томе не причињава 
штета околним екосистемима.

Стање животне средине на целој Планети, као и у Србији 
обухвата стање вода и водних ресурса, стање ваздуха, би-
одиверзитет, стање шума и земљишта.

Животна средина је битна за сваког појединца  без об-
зира на то колико има година, ког је пола и чиме се бави. 
Ово је управо разлог зашто се о животној средини морају 
брижљиво старати и стручњаци и становништво. Неопход-
на је мултидисциплинарна брига о животној средини, а она 
ће нам то узвратити. Специфичне теме из области здравља 
и образовања су у директној вези са питањима животне сре-
дине и морамо им посветити адекватну пажњу.

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

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

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

Такмичарске дисциплине
Такмичари се боре за постизање што бољих ре-

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

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

 

Комбиновано пререзивање

углом у односу на осовину трупца.  

29. Светско првенство шумских радника

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

Припремио: 
Драган Дубљанин,

дипл.инж.

Репрезентативци Србије са светским прваком Андреасом Олеском

Стручњаци морају континуирано и конзистентно да 
примењују стручна знања ради очувања природне биолошке 
разноврсности Србије. Висок степен биодиверзитета у Ср-
бији условљен је биогеографским положајем, отвореношћу 
територије према другим регионима и окружењу, као и ис-
торијским процесима флорогенезе и фауногенезе. 

Шуме су чувари биодиверзитета и генофонда од чијег 
опстанка зависе бројне врсте биљака, гљива и животиња. У 
шумама Србије живи 80% нашег биодиверзитета.

Директор ШГ „Београд“ Владан Живадиновић са за-
посленима у реализацији програма пошумљавања

Србија се већим делом налази на Балканском полуостр-
ву, које представља један од центара биодиверзитета Евро-
пе. Према проценама, у Србији постоји око 1.000 биљних 
заједница. Бројност и разноврсност фауне је такође висока 
– укупан број сисара, птица гнездарица, гмизаваца, водозе-
маца и риба чини 43,3% укупног броја ових група животиња 
у Европи. У Србији је око 600 биљних врста угрожено, као и 
око 500 врста сисара, птица, гмизаваца, водоземаца и риба. 
Укупна површина заштићених природних подручја износи 
око 6,5% територије Србије.

Шуме Београда имају богату традицију постојања која је 
условљена дугим и плодним радом шумарских стручњака. 
Најстарије дрво у граду Београду је храст лужњак на Цвет-
ном тргу који је стар пуних 200 година. У биолошко-геолош-
ка богатстава престонице убрајају се и срне на Авали и орао 
белорепан изнад Великог ратног острва, затим миоценски 
спруд на Калемегдану, који је остатак Панонског мора и пла-
тан код Милошевог конака. 

Схватајући колико зелени појас око града може да до-
принесе бољем и квалитетнијем ваздуху, шумари су веома 
прецизно испланирали изградњу квалитетних, густих и 
сврсисходних зелених појасева на градским локацијама, јер 
су шуме плућа града. Пошумљавање Београда је редовно, а 
саднице за пошумљавање производе се у расадницима који 
су у саставу  ШГ „Београд“. Шуме у заштићеном природном 
добру „Авала“, пределу изузетних одлика заузимају преко 
70% површине и представљају пример биодиверзитета Ава-
ле, како на нивоу врста, тако и на нивоу биљних заједница 
и екосистема. Заступљене су високе шуме китњака, цера, 
граба, букве, липе и изданачке шуме цера, сладуна, као и 
културе црног бора, багрема и осталих лишћара. Живи свет 
Космаја, предела изузетних одлика „Космај“ чини: 550 врс-
та биљака са доста реликтних, субендемних и ретких врста; 
300 врста гљива; 24 врсте херпетофауне; 51 врста сисара; 96 

врста птица; велики број различитих врста инсеката и бо-
гата шумска вегетација - преко 70% површине планине је 
под шумском вегетацијом (храстове и букове састојине, уз 
учешће четинарских култура). 

Све ово доприноси томе да, без обзира на пренасеље-
ност, Београд буде метропола која има здраву животну сре-
дину. Здравље не сме да буде привилегија, већ награда за 
бригу о себи, порука је Светске здравствене организације. 
Да би становници београдске метрополе могли да брину о 
себи, неопходно је да шумари брину о београским шума-
ма. Плућа Београда, излетничке шуме, простиру се на око 
3.800 хектара површине. Оне снабдевају Београд кисеони-
ком, везују угљен-диоксид и честице загађивача, ублажа-
вају климатска колебања, штите земљиште од ветра и воде, 
подстичу производњу лековитог биља, нектара, шумских 
плодова и гљива.

Београд има једанаест излетничких шума, које имају 
рекреативно-здравствену функцију и доприносе регенера-
цији психофизичких способности становништва. Добро 
уређена градска шума обезбеђује посетиоцима свежину и 
одмор, развија естетски смисао за природу, ствара микро-
климу и улепшава околину. О овим шумама брину стручња-
ци ШГ „Београд“. Осим основне делатности, ШГ „Београд“ 
редовно и континуирано улаже енергију и труд у стручну 
комуникацију и едукацију најмлађих становника престо-
нице са циљем да их еколошки васпитава. ШГ „Београд“ 
има активну сарадњу са више школа и образовних устано-
ва у Београду, као и са установама које се старају о деци са 
посебним потребама. Једна од акција које се реализују је и 
„Шумарски вишебој“.

„Шумарски вишебој“ је специфична врста такмичења 
школске деце и омладине у природи. Такмичари савлада-
вају препреке као што су прескакање трупаца, круњење 
кукуруза, прелазак преко греде, скакање са пања на пањ, 
садња садница, итд. Ово такмичење је осмишљено да би 
се деци и омладини показала важност одговорног одно-
са према шуми и да би им се на занимљив начин скре-
нула пажња на значај шума у њиховом окружењу, при 
чему се само такмичење организује у подножју Авале и 
на Космају. „Шумарски вишебој“ је у 2012. проширен и 
на студенте, те се ово специфично такмичење одржавало 
и у оквиру манифестације „Дани традиционалних игара 
студената“ у шуми Кошутњак. Осим за младе, ШГ „Бе-
оград“ редовно обавља и едукацију становништва свих 
старосних група у циљу заштите и унапређења постојећег 
стања београдских шума, као и предела изузетних одли-
ка (Космај и Авала) и споменика природе (Миљаковач-
ка шума).  ШГ „Београд“ едукативну мисију спроводи и 
у оквиру манифестације „Бeoградски фестивал цвећа“, 
коју организује градски Секретаријат за заштиту живот-
не средине  на веома атрактивним градским локација-
ма: Студентски трг (2010), Академски парк (2010),  Парк 
Мањеж (2010).

У земљама ЕУ, али све више и код нас, превентивно се 
улажу финансијска средства у заштиту животне средине 
урбаних подручја подизањем нових шума. У овоме зна-
чајну улогу има шумарска струка. Када је у питању град 
Београд, шумарима помажу у реализацији овог важног 
задатка и релевантни градски субјекти. 

Припремила: Редакција
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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 Игор Брауновић посетио је 5. но-
Љубишом Симовићем оби-

-

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

Активности

Ревија „Шуме”

Занимљивости

Живимо у свету пролазности. Све око нас се мења, стари и 
пропада. Жива бића мењају свој облик и структуру, али иако 
тога свесни, људи опет теже нечему што би, ако ништа друго, оно 
бар успорило ту пролазност и мењање.

Постоје ствари и бића која нас изненађују, фасцинирају и 
наводе  на помисао да не знамо  оно што мислимо да знамо и 
да нисмо сасвим и потпуно истражили оно у шта смо били тако 
сигурни. 

Наиме, како би спречио пропадање дрвета чији је животни 
век знао, и да би га сачувао у облику који му је наменио, човек је 
дрво користио и прерађивао на разне начине. Користећи разли-
чите врсте смоле, а данас и озбиљне хемијске препарате, човек је 
успео да дрвету подари дужи век. О томе, имеђу осталог сведоче 
старинске шкриње, саркофази древног Египта, дрвене фигуре 
племена Маје и други.

Али, као и увек, и овде је природа надмашила човека. 
Дуго се веровало да је настарије живо дрво на свету бор наз-

ван Метузалем (Methuselah), који се налази на Белим планинама 
Калифорније и који је ушао у Гинисову књигу рекорда са својих 
4.838 година. Тачан положај овог дрвета које је име добило по 
библијској личности званој Метузалем, није познат јавности.

Пре овог дрвета, најстарије живо биће на планети било је 
такозвани „Прометеј“ (Pinus Longaeva). Ово стабло било је нај-
мање 5.000 година старо, али је посечено 1964. године од стране 
студента Доналда Руска (Donald Rusk Currey), који је тврдио да 
није знао да је дрво било толико старо. Иначе, Прометеј је био 
члан породице познате у Великом басену бристелеконских бо-
рова на највишој планини у Невади.

Треба поменути и раније студије о климатским променама 
које су довеле до значајних открића везаних за ову тему. Наиме, у 
шведској области Даларма пронађене су две оморике чија је ста-
рост процењена између 4.800 и 5.500 година.  

Међутим, данас нам је познато дрво које је надмашило век 
Метузалема и „Прометеја“. Реч је о стаблу смрче коју су 2004. го-
дине шведски научници открили на планини Фулу, у централној 
провинцији Даларма. Ова „старица“ се налази на надморској ви-
сино од  2.985 м, а њен генетички материјал говори о томе да је 
стара 9.550 година.

Леиф Кулман, професор физичке географије на универзите-
ту Умеа у Шведској изјавио је да то значи да је дрво пустило ко-
рење око 7.542. године п.н.е. То је велико изненађење јер смо ми-
слили да је ова врста смрче почела да расте у овој области много 
касније, рекао је професор Кулман.

Старост дрвета је утврђена помоћу методе активног угљени-
ка. Анализе су рађене у лабораторији у Мајамију.

Ово фантастично дрво, најстарије на свету, настало је ве-
гетативним клонирањем. Стабло умире, али коренски систем 
опстаје, способан да даје нова стабла. Због сурових климатских 
прилика, хиљадама година смрче израсле на том корену имале 
су облик кржљавих жбунова. Међутим, услед глобалног загре-
вања током задњих стотинак година ова смрча се усправила. 
Њена висина тренутно износи пет метара.

Припремила:
Смиљана Гавриловић

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

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

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

Такмичарске дисциплине
Такмичари се боре за постизање што бољих ре-

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

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

29. Светско првенство шумских радника

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

Припремио: 
Драган Дубљанин,

дипл.инж.
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Дрво, посебно велико и старо, представља праву вели-
чанствену творевину коју не могу створити ниједна техника 
ни технологија - само време може омогућити настанак јед-
ног столетног стабла. Дрвеће је део нашег историјског и ге-
нерацијског наслеђа. Саставни је део сваког градског миљеа 
коме се одувек поклањала пажња. Наша обавеза је одувек 
била да чувамо свако стабло како би ову значајну природну 
вредност оставили у наслеђе будућим поколењима.

Свако дрво које расте и опстаје заслужује пажњу, а наро-
чито оно чије димензије, старост и очуваност омогућују 
да се уврсти у споменике природе ботаничког карактера. 
Законска заштита стабала започета је још 1949. године, на 
основу Закона о заштити споменика културе и природних 
реткости. Стабла са правно утврђеним заштитним статусом 
имају „повлашћен положај“ у односу на друга самим тим 
што је успостављен режим заштите, чиме добијају већу негу 
и пажњу од стране стараоца који брижљиво прати сваку њи-
хову промену.

Законом заштићена стабла су препознатљива не само по 
упечатљивој жутој табли којом се обележавају, већ и по изу-
зетним особинама као што су велика старост (у зависности 
од врсте), импозантне димензије (висина стабла, пречник 
крошње, обим дебла, прсни пречник дебла, итд), репрезен-
тативност стабла (правилан хабитус и друге особине типи-
чне за дату врсту), као и степен изворности, очуваности, тј. 
добро здравствено стање, природна реткост (нека стабла су 
ретка по својој врсти), пејзажна атрактивност и друге. Поје-
дина стабла су и сведоци историјских збивања и догађаја 
из прошлости. У зависности од њиховог вредновања, тј. 
својстава која поседују, могу се издвојити у категорији изу-
зетног и великог значаја, као и заштићено добро од локалног 
значаја.

Најстарије дрво у Србији је старо више од 700 година и 
налази се у порти културно-историјског споменика Пећка 
Патријаршија и представља и историјски споменик - запис 
- културно добро. То је „Шам дуд“. Према предању, стабло је 
засадио жупски архиепископ Сава II, син Стевана Првовен-
чаног. Овај споменик природе јединствен је примерак своје 
врсте, разгранатог хабитуса, настао ломљењем. Разграната 
крошња и дебло су распукли на два дела. Гране су оникле 
и наставиле да исхрањују богату, виталну и плодоносну ду-
гуљасту крошњу. Поред дуда, „Бор цара Душана“остатак је 
„Летњиковца цара Душана“ код Урошевца и до данашњих 
дана као културно добро чува спомен на Немањиће. Бор-
муника се налази у долини реке Неродимке, на њеној десној 
обали, и старост му се процењује на око 700 година.

Најзаштићенија врста дрвећа у Србији је храст и нај-
чешће је то храст лужњак. После „Шам дуда“ и „Бора цара 
Душана“, најстарије дрво у Србији је „храст запис“ у Кова-
чима код Краљева. Димензије храста и старост од око 600 
година указују да се ради о ретким представницима старих 

храстових шума којима је некада Србија обиловала. Нешто 
млађа стабла лужњака стара око четири века, „Рајковића 
храст“ код Ниша и „Самаилски крајпуташи храстови“ код 
Краљева, завидних су димензија и прелепог, широког хаби-
туса. 

Као јединствени очувани примерци некадашњих шума 
сладуна и цера појављују се заштићена стабла сладуна „Бу-
ковички храст запис“, „Стари храст у Годачици“ код Краље-
ва и „Јованов храст запис“ код Прокупља, који представљају 
капиталне примерке своје врсте по старости (400 година), 
димензијама и декоративности. Исте старости је и њихов 
„рођак“ китњак – „Храст запис код Бањичког језера“ код 
Ниша и „Дебела граница“ код Ужица. 

Понос Србије су не само ови храстови, већ и стабло ни-
зинског бреста у Зрењанину старости између 400 и 500 годи-
на, стабла бреста код Ниша и Лесковца стара око 400 година, 
крушка „Брђанка“ – дивља крушка код Крагујевца стара 250 
година, као и стабло дрена у Драгачеву старо око 200 година.

И наш главни град Београд има врло старо дрвеће. Међу 
заштићеним стаблима престонице, значајно место заузима 
храст лужњак на Цветном тргу који представља остатак 
аутохтоних храстових шума које су се некад простирале на 
данашњем потезу од Цветног трга преко парка „Мањеж“. Да-
нас најстарије заштићено стабло у граду, у које су уткана два 
века, својим импозантним димензијама доминира у просто-
ру окруженом бетоном. 

Поред тога, више од једног и по века Београд краси још 
један изузетно стар платан, у централном делу града на Вра-
чару, у башти чувене кафане „Трандафиловић“ у непосредној 
близини Каленић пијаце. Највећи „живи кишобран“ града, 
гигантско стабло платана велике старости „Платан код Ми-
лошевог конака“ сведок је времена изградње Топчидерског 
парка и обележја једне династије, те представља природно-
историјски „документ“ прошлости. Столетна „Буква на Де-
дињу“ у посебном окружењу, у дворишту некадашње виле 
грофице Олге Врагнер, једина је „дама“ међу храстовима и 
платанима.

Без обзира на општекорисне функције дрвећа у шуми и 
значај за планету и живот на њој, морамо да констатујемо 
да дрвеће, посебно појединачна стабла појединих врста, на 
сваком делу планете привлачи посебну пажњу и дивљење, те 
да је пред њим тешко остати равнодушан.

Нажалост, гигантска стабла привлачила су пажњу и као 
дрвна маса, па је њихов опстанак постао угрожен. Тако су 
многе врсте постале угрожене, а стара, гигантска стабла се 
чувају и негују као посебне вредности и реткости, док она 
најстарија представљају природну баштину Србије и гла-
вног града.

 Завод за заштиту природе
Биљана Крстески, дипломирани инжењер шумарства

Добринка Јокић, дипломирани биолог 

Најстарија стабла у Србији и 
Београду
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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 Игор Брауновић посетио је 5. но-
Љубишом Симовићем оби-

-

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

Активности

Ревија „Шуме”

Занимљивости

Много узгајана и током векова коришћена ружа налази по-
себно место у обликовању вртова и других категорија зелених 
површина, где се најбоље сагледавају њене праве вредности. 
Учинити руже вредним, истаћи њихову лепоту, омогућити да 
им се дивимо и осећамо њихов чаробан мирис главни је разлог 
који подстиче на то да им се у врту или било ком другом сло-
бодном простору да посебно место, од једноставног партера од 
неколико м2 до једног компонованог ружичњака знатно веће 
површине.

Највећу примену руже налазе у такозваним вртовима ружа 
или розаријумима – ружичњацима. Они представљају мање 
или веће делове парка, где је ружи дато централно место и где 
је она посебно наглашена. То не значи да је она овде искључи-
во, већ да се налази у композицији са другим биљним и ар-
хитектонским елементима који су углавном ту да би истакли 
њену лепоту и раскошност. Од архитектонских елемената то су 
најчешће: перголе, трејажи, водени базени, фонтане, мали па-
виљони, пилони, стари бунари, кладенци и низ скулптуралних 
елемената, који се врло добро уклапају у општу композицију 
ружичњака. 

У ружичњацима, на градским зеленим површинама и у пар-
ковима, руже се обично бирају на такав начин да се истакне до 
максималног степена њихов декоративан ефекат. Истовремено 
се гледа да се кроз одговарајући избор истакне и низ момена-
та који се односе на гајење, историјат и биолошке особености 
ружа. У розаријумима при ботаничким вртовима, кроз избор 
ружа жеља је да се покажу њихова класификација и еволуција, 
као и богатство и разноликост основних сорти у појединим 
групама ружа. 

У општу композицију розаријума често се укључују и други 
декоративни облици биљака. Такви облици могу да буду лепо 
цветајуће дрвеће и жбуње, четинарске врсте, разно зимзелено 
шибље и перене.

Прве организоване баште са ружама почињу да се подижу 
тек у XVI веку, за време ренесансе, кад су кнежеви и трговци 
почели да доносе руже из разних крајева земље у Европу. Ове 
баште су пре личиле на куриозитетне збирке, него на декора-
тивне баште са ружама. Овим сакупљачима главни и једини 
циљ био је да имају што више интересантних сорти и врста у 
својим баштама. 

У XVIII веку, за време барока, креатори вртова нису има-
ли велико разумевање за руже, те су своје баште покривали 
цветним теписима и шишаним шимширима, формирајући их 
у жељени облик. 

Врло значајна година у историји гајења ружа јесте 1804, кад 
је по налогу царице Жозефине, прве Наполеонове жене, под 
руководством баштована Дипона и Хардија подигнут познати 
врт са ружама испред њеног дворца у Малмезону, у близини 
Париза. Подизање овог ружичњака трајало је пуних 25 година. 
Краљица је живела у Малмезону до 1814. године и до тада је 

успела да прикупи све познате врсте и сорте ружа. Ова вели-
чанствена и ванредна збирка дала је подстицај и значај у гајењу 
и огледима и битно је утицала на даљи развој ружа.

Посебан значај у овом ружичњаку има колекција старих 
ружа које су сакупљене у доба реконструкције ружичњака у 
Малмезону. Реконструкцију је извео Жил Гравереу између 
1909. и 1910. године уз помоћ министра за пољопривреду Ви-
гера и госпође Филипе де Вилморин, и тада је прикупио 197 
већ познатих варијетета ружа. Ову колекцију је према пројекту 
пејзажног архитекте Туреа распоредио око самог замка, чиме је 
повратио сјај и вредност старог Малмезонског ружичњака.

После стварања ружичњака у Малмезону, крајем XIX века 
у Француској су поникли и други ружичњаци, који нису били 
само живи музеји ружа, већ и декоративи и врло пријатни вр-
тови. Први ружичњак достојан тог имена је онај од Жил Гра-
вереа у L’ Hay-Les-Roses, у близини Париза. Испројектовао га 
је око 1893. године Едуард Андре, један од највећих пејзажиста 
тога доба. Налази се на површини нешто мањој од два хектара 
у склопу једног већег парка (површине 12 хектара), у непосред-
ној близини париског предграђа Sceaux, на старом властелин-
ском поседу. Ту су сакупљене углавном све старе руже које су се 
у доба царице Жозефине налазиле у Малмезону, затим значајне 
колекције хибридних и већина дивљих врста ружа, засађене на 
две површине које су раздвојене стазом засвођеном ружама 
пењачицама, где се и данас налазе. 

За ружаре и ботаничаре, ова колекција је богат извор про-
учавања, али је она такође интересантна и за аматере који не 
знају ништа осим дивље руже живих ограда – Rose Canine.

Скоро све ове руже је око 1815. године насликао чувени 
сликар Жозеф Редут, кога су звали Рафаелом цвећа, а који је 
био официјелни сликар царице Жозефине. 

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

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

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

Такмичарске дисциплине
Такмичари се боре за постизање што бољих ре-

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

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

 

Комбиновано пререзивање

углом у односу на осовину трупца.  

29. Светско првенство шумских радника

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

Припремио: 
Драган Дубљанин,

дипл.инж.

Репрезентативци Србије са светским прваком Андреасом Олеском

Ове старе руже имају врло поетична имена: AIMABLE 
AMIE (љупка пријатељица), BELLE AURORE (чаробна зора), 
LA PUCELLE (девица), МANTEAU POURPRE (пур¬пурни огр-
тач), ТRIOMPHE DE FLORE (тријумф цвећа) и друга.  

У време док је стварао розаријум, Жил Гравереу се забављао 
сакупљањем предмета који се односе на ружу и сакупио их је 
у музеју који је сместио у један симпатичан павиљон норманд-
ског стила на ивици самог ружичњака. 

Збирка садржи слике (Dias, Luis Abema), аквареле, цртеже, 
старе гравуре славних Редутових ружа, сликане папире, ткани-
не, костиме, кутије, дугмад, бронзане делове намештаја, повезе, 
марке и друге ствари које представљају исти предмет - ружу. 
У витринама се налазе стихови посвећени ружи, детаљи упо-
требе ружа у фармацији, кулинарству, фолклору, производњи 
мириса, шансони. Ова колекција је 1970. године допуњена до-
кументима о садашњем гајењу ружа, када је и цео музеј био 
реконструисан. Данас ова скупина представља један заиста је-
динствен ансамбл, који не само да је живи музеј, већ и апотеоза 
ружи. 

У Паризу је 1906. године створен ружичњак у парку Bagatella, 
који поред свог јединственог положаја у Булоњској шуми има 
и изузетну историјску вредност и дужност успомене. Овај ру-
жичњак је испројектовао и подигао Квентин Раухарт. Он није 
као славни розаријум у L’ Hay-Les-Roses једна комплетна збир-
ка свих постојећих ружа, већ је засађен чисто декоративним 
ружама које у време цветања пружају чаробну слику.

Од 1907, у Bagatelli се одржава један интернационални кон-
курс нових ружа, где се целе године проучавају и прате раст, 
виталност и периоди цветања нових ружа. За тај конкурс, 
интернационални жири оцењује представљене варијетете и 
одређује награде. Интересовање изазвано новитетима који су 
добијени обезбеђује њихово разношење и изван Француске и 
дозвољава да се постигне уједначеност квалитетних сорти и 
њихова примена у целом свету. 

И у низу европских земаља створени су ружичњаци свет-
ског реномеа. То су у Француској: у Лиону, Орлеану, Саверни; 
у Италији: у Монци, Торину, Риму; у Швајцарској: у Лозани, 
Женеви; у Шпанији: у Мадриду; у Немачкој: у Баден-Бадену 
(сл.), Дортмунду, Хановеру, Сангерхаусену; у Енглеској: Парк 
принчева у Лондону, ружичњак Винстон Черчил у Чартвелу и 
други. 

Сангерхаусен розаријум налази се на површини од 12,5 ха, 
а представља највећу колекцију ружа на свету. Врт је подигнут 
1902. године, на површини од 1,5 ха, а пројектовао га је пејзаж-
ни архитекта Фридрих Ерик Дур из Ерфурта.

Кад је 1913. године постављена скулптура принцезе Аугусте 
Викторије, госпођа Аугуста Вогел донирала је 7.000 марака да 
се врт прошири на 12 ха. 1939. године врт је проширен на њего-
ву данашњу површину и тада је обухватао 5.000 сорти ружа.

Данас врт садржи 75.000 жбунова ружа, које предста-
вљају 8.300 различитих сорти и чине најсвеобухватнију 
збирку ружа на свету, са колекцијом дивљих ружа која броји 
око 300 врста.

Међу розаријумима се посебно истиче Лионски ружичњак 
који се налази у великом парку “Теte d’ Оr” на површини од 5 ха 
и по својој концепцији и величини представља уметничко дело 
вртно-парковске композиције (сл.). Цео розаријум је пројекто-
ван у пејзажном стилу и као такав може да послужи као прави 
узор компоновања, извођења и одржавања једне такве повр-
шине која представља специјалну категорију зеленила. 

Ружичњак је основан 1964. године и у њему је заступљено 
100.000 бокора ружа. За овај ружичњак посебно је интересант-
но да у њега долазе младенци после венчања да се ту сликају у 
мноштву боја и складу пејзажних композиција у којима доми-
нира ружа.

На целој његовој површини сусрећу се многобројни врт-
но-архитектонски детаљи: пер-голе, мостићи, бунари, стазе и 
путељци, који су вешто укомпоновани у мноштво разноврсних 
облика декоративних четинара, лишћара, шибља и перена. Ле-
поти и складу опште композиције доприноси и једна неправил-
на водена површина, чије водено огледало пружа ненадмашну 
игру светлости, облика и боја. 

  Розаријум у овом парку заузима површину од 3,5 ха и нала-
зи се на рубу Изложбеног дела парка. Он представља значајну 
колекцију од 9.000 бокора ружа са 465 варијетета и сорти ружа. 
Главне стазе су наткриљене серијом пергола уз које се пужу 
руже и клематиси. Руже су компоноване у комбинацији са пе-
ренама, а заступљени су стари миришљави варијетети, модер-
не и ботаничке руже, где се мешају њени мириси са мирисом 
лаванде и тхимуса (мајчине душице). 

Парк се налази на обали Женевског језера. Сваке године у 
јуну месецу одржава се Интернационални конкурс за избор 
нових ружа.

У Србији нема ниједног правог ружичњака, осим оних који 
су код колекционара и љубитеља ружа, као што је ружичњак 
Ђуре Киша у близини Панчева са око 1.000 сорти ружа из свих 
класа, али је нажалост ова вредна и значајна колекција тренут-
но доступна само мањем броју посетилаца. Она би била добра 
основа за стварање правог розаријума, који би требало да кра-
си не само ботаничке баште, већ и веће паркове попут Калеме-
гдана, Топчидера и др. 

Ту су и велике колекције производних погона у Липолисту, 
чувених произвођача ружа Милана Топаловића и Милана Ма-
ринковића који имају традицију у производњи од преко 50 го-
дина. Поред Липолиста, велика производња ружа је и у Сенти, 
где је некад и пројектован розаријум у парку „Народна башта”, 
али до његовог настанка никад није дошло. Како је Липолист са 
својом производњом и пласманом изван граница наше земље 
постао врло популаран, није ни чудо што се у њему сваке го-
дине, већ 18 година заредом, одржава чувени Фестивал ружа 
који окупља многе произвођаче да се такмиче у асортиману и 
квалитету ружа, а такође и у њеном аранжирању. 

На овом Фестивалу ружа, посебно учешће узимају и ђаци 
пољопривредних школа – смера хортикултура, који се такми-
че у аранжирању ружа и сваке године освајају признања. Ове 
године су две прве награде добили ђаци Пољопривредне шко-
ле из Шапца, као и II награду у укупном изгледу излагачког 
штанда. Није ни чудо што је и Европска унија у њима препо-
знала квалитет и истрајан рад, па је одабрала да финансира 
пројекат који ће унапредити рад ове школе, али и створити 
полигон за њихов даљи рад у производњи и колекционирању 
сорти ружа. Пројекат се односи на пројектовање и подизање 
розаријума у Липолисту са пратећим објектима за њихову 
обуку и праксу.

Надајмо се да ће се за две године и код нас створити ру-
жичњак, који можда неће бити на нивоу Bagatella или Tete d’Or 
из Лиона, али ће бројношћу сорти и креацијом завређивати 
пажњу посетилаца, и то не само у периоду одржавања Фести-
вала ружа.

Припремила: проф. др Љиљана Вујковић
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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 Игор Брауновић посетио је 5. но-
Љубишом Симовићем оби-

-

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

Активности

Ревија „Шуме”

Путовања

На егзотичном Балију, правом тропском рају и како мно-
ги тврде - најлепшем острву на свету је као у бајци. Прелепе 
пешчане плаже са кристално чистом водом, палме, храмо-
ви. Понећете дивне слике са овог чудесног острва у Индо-
незији коју чине различите етничке групе које користе око 
три стотине различитих језика и где се осећа утицај индијс-
ке, арапске, кинеске и европске културе, а управо је тај спој 
оно што их и чини посебним. Уживаћете у њиховим јелима у 
којима пиринач заузима важно место и комбинује се са јели-
ма од меса, рибе, разноврсним поврћем са љуткастим укус-
ним преливима. Оно што је заиста укусно и треба пробати 
су Уданг бакар рица-ракови, Икан сикуда бакар-риба, а ако 
волите љуто, ту је самбал и неизбежно пиво бинтанг. Ово 
острво обилује зеленилом - где год да се окренете, наићиће-
те на растиње које расте само на овом простору и изгледа 
нестварно.

Бали је покрајина Индонезије. Острво се налази у нај-
западнијем крају Лесер Суда острва и лежи између Јаве на 
западу и Лумбока на истоку. Бали је само једна од неверова-
тне 33 покрајине, са главним градом Денпасар на југу острва. 
Ова покрајина обухвата неколико мањих суседних острва, 
као и острво Бали са популацијом од 3.891.428 становника, 

како је забележено 2010. године. Оно представља дом Хинду 
мањине у Индонезији, при чему 92.29% становништва чини 
балинежанску хиндуистичку веру, док већина осталих ста-
новника следи ислам. 

Бали је такође најпопуларнија туристичка дестинација 
Индонезије, позната по својој високоразвијеној уметности 
која укључује традиционалан и модеран плес, вајање, сли-
кање, обраду коже, металургију и наравно музику. Бали 
је, једном речју, туристички, еколошки и културни рај на 
земљи. 

Ово острво су населили око 2000. године п.н.е. народи 
који су мигрирали из Тајвана преко поморске југоисточне 
Азије, због чега су становници Балија уско повезани са на-
родима индонежанског архипелага, Малезије, Филипина и 
Океаније. На древном Балију постојало је девет основних 
хинду секти и свака је поштовала друго божанство као свог 
једног Бога. Балинежанска култура била је под снажним 
утицајем индијске, кинеске, а нарочито хинду културе од 
почетка 1. века н.е. 

Географија: 
Оство Бали налази се на 3,2 км источно од Јаве, а око 8 

степени јужно од екватора. Централни венац планина на Ба-
лију укључује и неколико врхова преко 3000 м висине, а нај-
виши је Мт. Агунг (3.031 м) познат као мајка планина, који је 
уједно и активан вулкан. Вулканска природа Балија допри-
нела је његовој изузетној плодности, док планине пружају 
високе падавине и све то доприноси веома продуктивном 
сектору агрикултуре. Најдужа река Балија је Аиунг, чији је 
ток дугачак 75 км.

Екологија: 
Бали лежи на самом западу Валас линије и има фауну 

која је азијског карактера, али више заједничког има са Јавом 
него са Ламбоком. Изузетак од овога је жуто-ћубасти какаду, 
првенствено представник аустралијско-азијске породице. 
Постоји око 280 врста птица, укључујући и критично угроже-
не Бали Старлинг. Тек почетком 20. века Бали је постао дом 
неколико великих сисара: дивљег јаванског вола, леопарда и 
ендемског Бали тигра. Јавански во се и даље јавља у унутра-
шњости, леопарда има само у суседној Јави, а Бали тигар је 
изумро. Последњи забележени виђени Бали тигар датира из 
1937. године, када је један убијен, док су његове подврсте ве-
роватно преживеле до касних 40-их и 50-их. Доказано је да 
је баш ова врста тигра била најмања растом на свету. Због 
релативно мале величине острва, често је долазио у сукоб са 
људима, а криволов је само додатно допринео изумирању ове 
врсте. Сем неколико костију и лобања по музејима света, не 
постоји ни један снимак, фотографија или било који други 
доказ сем списа и дневника извиђача из 1920. године. Данас 
су највећи сисари Јаван Руса јелен и дивљи вепрови. Богати 
корални гребени у кристалним водама Балија су диван дом 
и скровиште неколико ретких врста риба, као што су гре-

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

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

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

Такмичарске дисциплине
Такмичари се боре за постизање што бољих ре-

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

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

 

Комбиновано пререзивање

углом у односу на осовину трупца.  

29. Светско првенство шумских радника

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

Припремио: 
Драган Дубљанин,

дипл.инж.

Репрезентативци Србије са светским прваком Андреасом Олеском

б ен-
с к а 
а ј к у л а , 
баракуда и 
неколико врсти 
морских змија. Бали, 
поред свог богатог живо-
тињског и подводног света, чува неке од 
ретких и јединствених биљака света на својим обалама, од 
којих су највеће: Бањан дрвеће, џекфрут, кокос, разне врсте 
бамбуса, као и бескрајне редове најразличитијих банана. 
Цвеће и његов узгој уско су повезани са хиндуистичком ве-
ром, те је и његова распрострањеност толика да на улицама 
можете брати орхидеје невероватних боја, хибискусе, пи-
осентије, лотуса, руже, бегуније и још много другог цвећа. 
Најлепше и најшареније цвеће расте у скривеним храмо-
вима дубоко у прашумама, где га можете слободно брати и 
дати као жртву различитим боговима хиндуистичке вере. 
На вишим врховима, нпр. око Кинтаманија, напредују раз-
личите врсте папрати, гљива, па чак и борова, а пиринач се 
јавља у најразличитијим варијантама и врстама, будући да 
је он замена за тесто и хлеб у овим крајевима. Друге биљке 
са пољопривредном вредношћу су кукуруз, салак, Китамани 
поморанџа, кафа и водени спанаћ.

Околина: 
Једна од најгорих ерозија се дешава баш овде, на плажи 

Лебих, где се више од 7 метара земљишта губи сваке године. 
Деценијама уназад, ова плажа је коришћена за света ходоча-
шћа са више од 10.000 посетилаца који су сада приморани да 
се преселе на Масцети плажу. На трећем месту, како је ран-
гиран последњи пут у 2010. години, Бали је добио резултат 
од 99,65 за квалитет индекса животне средине у Индонезији, 
што је најбољи резултат од све 33 провинције. Због велике сто-
пе експлоатације обрадиве земље, која се претвара у хотеле и 
летовалишта због растуће потражње туризма, од 200 до 400 
река на острву је пресушило, а на основу најновијих истражи-
вања јужни део Балија суочиће се са несташицама воде – већ 

с а д а 
у се-

к у н д и 
нестаје и 

до 2.500 литара 
пијаће, чисте воде. Како 

би олакшала и предупредила 
несташицу која је неизбежна у овом тре-

нутку, централна влада Балија планира да изгради објекат за 
прикупљање и обраду воде за пијење у близини реке Петан у 
Гианиару. Тиме би се око 300 литара воде у секунди усмери-
ло на Денпасар, Бадунг и Гианиар до 2013. године. 

Уметност Балија, нарочито позориште и плес, у већини 
случајева заснива се на приказу прича из Хинду епике (као 
што је Рамајана), али уз значајан утицај острва и његових 
мештана. 

Познати плесови Балија су пендет, легонг, барис, топенг, 
гонг кеибар и кецак (мајмунски плес). Бали има једну од 
најразноврснијих и најиновативнијих култура у извођач-
ким уметностима света, која се може видети и платити на 
разним фестивалима храмова, приватним церемонијама и 
јавним емисијама.

Занимљива чињеница из културе и обичаја овог раја на 
земљи је да се Нова година слави у пролеће, Даном ћутања. 
На овај дан сви остају код куће, чак се и туристи охрабрују 
да тај дан не излазе ван хотела. На дан пре Нове године, ули-
цама градова парадирају велике и шарене скулптуре познате 
као „огох-огох“ чудовишта, које људи на крају церемоније 
спаљују како би отерали све зле духове и чисти ушли у нову 
годину.

Ако желите да се осећате као да сте на другој планети, 
док вам стопала газе кварцни бели песак, кристално море 
шуми благом песмом делфина, а очи и нос се боре које боје 
или мирисе прво да заволе, знајте да не постоји фасцинант-
није место од острва Бали. Срећан пут!

Припремила: Милица Арсић 
Фото: Зоран Шкрбић 
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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 Игор Брауновић посетио је 5. но-
Љубишом Симовићем оби-

-

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

Активности
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Урбана оаза за 
цвеће и игре

GREEN FEST

Београдски сајам цвећа одржан је 22. и 23. септембра у 
најлепшој оази главног града - парку Мањеж.

 Сајам цвећа креиран је као несвакидашњи урбани ви-
кенд-врт и ове године био је пун изненађења. У сарадњи са 
Скупштином града Београда, општином Савски венац, ЈКП 
„Зеленило“ и ЈП ,,Србијашуме“, организован је још један ус-
пешан сајам у коме су захваљујући ,,ВРТ“ програму ужива-
ли сви посетиоци.

 Фестивал цвећа је манифестација од великог културног 
и туристичког значаја која се одржава у многим градовима 
Европе и код нас, уз наду да ће једном прерасти у Фестивал 
паркова и као такав се проширити и на остале делове Ср-
бије.

 „ВРТ“ програм, који је обележио овогодишњи сајам био 
је сачињен од неколико фестивалских зона – осВРТ, ВРТ 
ВРТова, ВРТешка, ВРТоглавица, ВРТлог, изВРТање и ВРТић, 
захваљући којима су посетиоци уживали у свету квалитетне 
забаве са разноврсним музичким програмом.

ВРТић зона је била посвећена деци и у њој се ЈП „Ср-
бијашуме“ највише ангажовало кроз рад са малишанима и 
организацију еколошких и забавних радионица, учећи и по-
мажући најмлађима да се забаве у природи. Сви присутни у 
овој зони, од најмлађих па све до тинејџера, опробали су се 
на полигону прескачући дрвене препреке, гулећи  кукуруз и 
трчећи по пањевима, у нади да ће добити награде - биљке и 
мапе које су додељене најбољим и најбржим будућим нада-
ма шумарства.       

Занимљиве еколошке акције такође су биле део ового-
дишњег фестивала, а најмлађима је била посвећена акција 
под називом ,,Моја прва биљка, моја прва рециклажа – до-
неси 5 тетра пак амбалажа“.

 Док су се деца играла, а одрасли опуштали, примане су 
донације за оплемењавање Београда. Надамо се да су сви 
гости били задовољни, а да ће нам се они који нису били ове 
године, обавезно придружити следеће.

 Припремила: Редакција

Green fest - Међународни фестивал зелене културе 
свечано је отворен 14. новембра пројекцијом филма 
,,Play again“ (Играј поново).

 Филм говори о последицама које на децу оставља 
детињство отуђено од природе. За време трајања фес-
тивала, гледаоци су имали прилику да уживају у пре-
мијери кратких филмова словеначког редитеља Мајка 
Сајка, као и филма ,,Switch“ (Прекидач), који се бави 
темом енергије и обновљивих извора енергије.

 Креативним радионицама ученика основних школа 
и уметничким пројектом „Аријаднина нит“ уметника 
Ненада Вучковића, дат је додатни печат овогодишњем 
фестивалу.

Част да свечано затвори Green fest 16. новембра 
припала је филму „The island president“ (Председник 
острва). Ова занимљива прича говори о председнику 
државе која се суочава са потенцијалним нестанком 
услед климатских промена.

Овогодишњи Green fest одржан је уз подршку Се-
кретаријата за заштиту животне средине града Београ-
да,  у организацији низа важних институција.            

Припремила: Редакција

Дешавања
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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 Игор Брауновић, 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.

Природа

Багрем 
У народу, багрем се још назива „акач“, „бели багрем“, 

„краљ“, „краљево дрво“, „бело дрво“. 
Род багрема – Robinia L. обухвата око 20 врста дрвећа и 

жбуња из Северне Америке и Мексика. Свега три врсте су др-
веће, а међу њима је најраспрострањенији багрем – Robinia 
pseudoacacia L.

Багрем је добио име по француском ботаничару Jeanu 
Robinu, који је 1600. године донео у Европу семе из Северне 
Африке и у врту француских краљева засадио први багрем. 
Прилагодљива је и отровна биљка, у толикој мери да је поне-
где сматрају инвазивном биљном врстом. Багрем се издалека 
препознаје по реткој, прозрачној и округлој крошњи. Његов 
заштитни знак су оштре бодљице и бели мирисни цветови, 
који у висинским шумским подручјима представљају храну 
за пчеле.

Ово жуто-смеђе дрво има јако развијен корен. Прилагођа-
ва се сваком типу земљишта, па се овом врстом пошумљавају 
терени попут пешчара, али и голи терени. Често се гаји, ко-
ристи се као дрво за огрев, за израду делова чамаца и бродова, 
подних облога и слично. Припада врстама које воле светлост.

Медицинска примена багрема је ограничена само на цвет, 
јер се остали делови, а нарочито кора, сматрају отровним. 
Младе гране су са оштро зашиљеним трновима који штите 
пупољке. Листови су непарно перасти, састављени од 9 до 21 
листића који су елиптични, дугачки 2-6 цм, широки до 2,5 цм. 
Кора младих стабала је глатка, жуто-смеђа и рано почиње да 
пуца, док се код старијих стабала може љуштити. Прстенови 
прираста, у народу познатији као годови, јасно су видљиви на 
свим пресецима. Најбоље успева на растреситом и плодном, 
песковитом земљишту. Цветови су бели и мирисни, сакупље-
ни у лепе, висеће, гроздасте, растресите цвасти.

У многим крајевима багрем је најзаступљенија медоносна 
биљка.

Багрем цвета обилно од почетка маја па до краја јуна, 40-
45 дана, а после кретања првих пупољака и цветови су му вео-
ма миришљави. 

Почетак цветања зависи од надморске висине сорте, као и 
од степена осунчаности површина. Захваљујући овоме, могу 
да се користе две, па и три багремове паше у једној сезони, 
чиме се приноси меда знатно увећавају. На једној локацији 
цветање траје 10-15 дана. Спада у одличне медоноше, а даје 
и мало полена жућкасте боје. Усамљена стабла садрже веће 
количине нектара него када су у склопу шума. Такође, стара 
стабла знатно су продуктивнија од младих. У нижим преде-

лима са плоднијим земљиштем цветови садрже више нектара 
него у брдским и планинским. Цветови багрема садрже нај-
више нектара на температури 2-26 степени целзијуса. Дневни 
приноси на оваквој паши могу да буду до 15 кг нектара, а уку-
пан принос са једне паше и до 70 кг меда по кошници. Принос 
меда са 1 хектара може да буде до 1.000 кг.

Багремов мед је одличног квалитета, врло пријатног мири-
са и укуса. Спада у ред цењенијих медова. Скоро је безбојан, 
кристално провидан са једва приметном зеленкастом нијан-
сом. Врло дуго не кристалише, понекад и неколико година.

Багрем се размножава семеном и изданцима и скромних је 
захтева у погледу квалитета земљишта.

Веома је осетљив на касне пролећне мразове, па се поне-
кад деси да цветни пупољци потпуно смрзну, тако да изоста-
не цветање. 

Такође, осим у пчеларству, примена багрема може се наћи 
и у градњи мостова, чамаца и посуђа, за израду кровних кон-
струкција, као и за гајење малина. Багрем се користи и као  
лековито биље, у терапеутске сврхе, где се цветови багрема 
користе као чај.

Припремила: Сања Робовић
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Лековито биље

Појединим биљкама народ је давао имена по њиховим 
одликама да помажу у лечењу неких болести, да повољно 
делују на људско здравље или да терају болести. Честим на-
вођењем изгледа појединих биљних делова и указивањем 
на њихову сличност са неким људским органима, народ је 
показивао да верује да те биљке лече баш те органе (нпр. 
плућњак). Деловање многих биљака потврдила је и званич-
на медицина.

Најсугестивније име је здравац - Gerenium mecrorrhizum 
L. То је биљка која у народу симболизује и дочарава здравље 
и напредак. Нарочиту снагу има здравац убран на Биљани 
петак, уочи Ђурђевдана. Биљка је лепог изгледа и пријатног 
мириса, омиљена и опевана у песмама. Користи се у лечењу 
органа за варење и за плодност код жена. У званичној ме-
дицини - код упала коже и слузокоже и за снижење крвног 
притиска. У испитивању је њено антиканцерогено дејство.

Сличног имена је и здравињак - Geranium sanguineum L. 
У народној медицини користи се код дијареје и гастритиса, а 
споља код упала гнојних рана и чирева.

Здравчица, оздравица, милоглед - Sunicula europaea L. је 
биљка која се користи за испирање рана, чирева и екцема.

Верује се да сомобојка, добричица - Glechoma hederacea 
L. сама баје, или боље речено, лечи. Цењена је као лековита 
биљка за лечење дисајних органа, за појачано мокрење, за 
заустављање дијареје, јачање апетита и смирење. У научној 
медицини користи се код болести жучи и малокрвности, а 
споља код озледа и рана.

Одољен – Valeriana officinalis L. делује на организам тако 
да он одолева болестима. Сматра се универзалним леком. 
Колико се цени, говори и песма: „Да не има одољена трава, 
не би мајка одгајала сина, нит’ би сеја брата одњихала, на 
чистоме девојачком крилу“. Корен ове биљке користи се за 
умирење. Званична медицина такође је потврдила његову 
примену.

 Аутор: Драган Недељковић

Тајна је у имену
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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 Игор Брауновић, 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.

Сећања

Сећање  на шумарa
великог срца

Крајем септембра, навршило се пет година 
од страдања Митра Павловића, нашег 
колеге који је радио у Шумској управи 
„Горњи Милановац“. У срцу шуме, на Равној 
Гоsри, на месту где је преминуо, његове 
колеге откриле су споменик и сетили се 
Митра. Митар је са породицом живео на 
Косову и Метохији, у Пећи до 1999. године, 
где је радио као чувар на реону Руговска 
клисура. За време рата, силом прилика 
избегао је са породицом и доселио се у 
Горњи Милановац. Убрзо по доласку почео 
је да ради у ШУ „Горњи Милановац” као 

реонски лугар. Изузетно је волео свој 
посао, шуме, природу и људе. Као вредан 
и поштен човек племенитог срца, био је 
омиљен међу колегама и помагао је људима. 
Врло често, његове колеге се сете чувене 
Митрове реченице: „Вода ако не отиче из 
извора и није за пиће”.
Традиционално, сваке године колеге из ШУ 
„Горњи Милановац” окупљају се на овом 
месту и евоцирају успомене на време које 
су провели заједно са Митром.                                                                                                                                         

 Припремила: дипл.инж.шум. Славица Нововић                
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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.»

Нешто о нашим шумама
1870. година Др Јосиф Панчић

Из прошлости

Приредиo: 
Драгић Томић

Шумарски 
српскo-eнглески речник

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.

Ревија „Шуме”

бресква - peach tree; peach (persica vulgaris mill.)
брест - elm (ulmus sp.)  
брзина раста, способност раста; продуктивна способност - growth 
potential;  growth performance
брзо растући - fast-growing; quick growing
бројчаник; колоброј - numbering mallet; numbering hammer; 
numbering die; punching tool
бројност; обилност - abundance   
брстити - browse; graze
брус; тоцило - grind stone; whetstone   
брусилица - grinder, grinding machine; sander
брусилица са два добоша - double-drum sander 
бруто друштвени производ, бдп - gross domestic product, gdp   
бруто износ - gross amount
бруто профит - pre-tax profit
бршљан - ivy (hedera helix)   
бубањ витла - winch drum 
бубрење - swelling  
будак - navvy pick; pick axe
бујан раст - abundant growth   
бујица - torrent
бујична киша; пљусак - cloud burst   
буквин сурлаш минер - beech leaf miner (orchestes fag )
буквица (плод) - beech nut   
буковина - beechwood   
буков красац - beech borer (agrilus viridis)   
буков минер - beech leaf miner (lithocolletis fagi)   
буљина - eurasian eagle-owl (bubo bubo) 
бургија - auger
бусен - clod, sod, turf 
бусен око корена - ball   
бушење - boring; drilling   
бушилица, бушити; сондажно бушити земљу - bore   
бушити ходнике (инсект) - to tunnel; to bore; to make galleries
бушотина (инсект) - insect gallery; insect hole; mine; burrowing 
passage; feeding tunnel; borehole
в 
вадилица дрвећа виласта - tree lift forks   
вадилица за шпалирско дрвеће и жбуње - avenue tree harvesting 
machine   
вађење биљака (из земље) - lifting   
ваздушна кочница - air brake   
ваздушно сушење - air drying   
вансезонски - out-of-season
ватрогасна кола - fire engine   
вегетациони период - growing season; growth period   
вез - white elm; european elm (ulmus laevis pall.)
везана влага - bound moisture   
везана вода - adhesive water   
везана вода - bound water 
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Секвоје великих димензија

Гризли џин, оштећен у пожару

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

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

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

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

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

Apartmani

Туристичка агенција

ZIMA 2012/13. KOPAONIK   

Zahvaljujući velikom broju sunčanih dana ‐ 200 godišnje, Kopaonik je najveći planinski masiv i najpoznatiji turistički i skijaški centar u Srbiji, koji je zbog svojih prirodnih lepota 1981. godine 
proglašen za nacionalni park. Najviši vrh je Pančićev vrh (2017 m),  skijaški tereni se nalaze na visini od 1650 m do 2017 m. Sneg počinje krajem novembra i traje do maja, prosečno 159 
dana godišnje. Staze ukupne dužine 44 km opremljene su sa 22 žičare. Udaljenost od Beograda je 285 km. U našoj ponudi možete naći smeštaj u objektima:  Apartmani JP „Srbijašume“, 
hotel Grand, Angella, Apartmani Konak i JAT, hotel Putnik i Club A, kao i druge vile.  

Izdvajamo iz ponude:  

Apartmani JP „Srbijašume“ se sastoje iz tri objekta, od kojih su dva potpuno nova i nalaze se u neposrednoj blizini hotela „Putnik“. Od najbliže žičare ,,Sunčana dolina“ udaljeni su 700 m, 
a  od  centra  turističkog  kompleksa  Kopaonika  1,5  km.  Sadržaj  vila:  novi  objekti  raspolažu  dvokrevetnim  (4/2  studija)  i  trokrevetnim  studijima  (8/3  studija),  a  stariji  objekat 
četvorokrevetnim studijima (10/4 studija). U okviru ove vile je parking, skijašnica i TV sala. Sadržaj studija: jedna prostorija u okviru koje se nalazi deo za spavanje i kompletno opremljena 
kuhinja (šporet sa dve ringle, frižider, posudje, sto, stolice), kupatilo (tuš/WC) i TV. Studiji se nalaze u prizemlju, na prvom spratu i u potkrovlju. Grejanje je centralno. Posteljina i peškiri se 
menjaju jednom nedeljno. 

APP 
SRBIJAŠUME 

Tip 
sobe/smeštaj 

Usluga 
Dec  
22 

Dec  
29 

Jan  
05 

Jan  
12 

Jan 
19,26 

Feb 
02, 09 

Feb 
16, 23 

Mar 
02, 09 

Mar 
16,23,30 

ŠUMSKA KUĆA 1 
Studio   2+2  

Max. 4 osobe 
NA  29610  50890  50890  40740  29610  33320  33320  29610  20370 

Studio   1+0 
Max. 2 osobe 

20370  28420  28420  22750  20370  22400  22400  20370  14280 
ŠUMSKA KUĆA 

2 i 3  Studio  1+1 
Max. 3‐4 osobe 

NA 
24500  42000  42000  33600  24500  27510  27500  24500  17220 

Копаоник слике 
BUGARSKA ZIMA U SKI CENTRIMA: BANSKO, BOROVEC, PAMPOROVO 

Bansko je spoj starog grada i savremene arhitekture sa komforom u podnožju Pirinskog masiva, na 160 km od Sofije i 560 km od Beograda. Sa  novim hotelima i savremenim sistemom 
staza i ski liftova, Bansko je najprestižniji skijaški centar u istočnoj Evropi. Početna stanica gondole nalazi se pored hotela „Kempinski“, oko 2,5 km od centra grada. Od svakog hotela idu 
minibusevi do gondole. Za manje od 20 minuta popećete se njom do ski centra, koji se nalazi na približno 12 km od grada. Oni koji žele da se spuste do samog grada na skijama  ili 
snoubordu, mogu da probaju  jedinstvenu ski stazu dugu 16 km, koja prolazi kroz šumu  i odgovara svim skijašima. 45km odlično uređenih ski staza za sve kategorije skijaša, mašine za 
proizvodnju veštačkog snega, jedna staza za noćno skijanje,  gondola za 8 osoba kapaciteta 2.500 skijaša na sat, tri četvoroseda, šest vučnica i tri dečija lifta učiniće da doživite ski senzaciju 
kakvoj se niste nadali. A posle skijanja uživajte u nezaboravnom provodu u nekoj od 124 prekrasne mehane uz perfektnu hranu, muziku i vrlo prihvatljive cene. 

Izbor 70 hotela od 3*do 5*  

 Hoteli  4* za  7 polupansiona od 150 eur  

U našoj ponudi su programi evropskih gradova, paket bus ili avio, jesenji i novogodišnji aranžmani za:  Rim, Istanbul, Moskvu, Barselonu, Pariz,  Prag, Dvorce Bavarske, Beč, 
Budimpeštu, Bratislavu, Ohrid  

Izdvajamo iz ponude programe za Novu godinu  

Beč i Bratislava, 5 dana autobusom, hotel 4*  159 eur   

Istorija Beča počinje pre oko 4 milenijuma, čime se područje grada svrstava među najstarije ljudske naseobine na svetu. Beč je jedna od najstarijih metropola u „srcu” Evrope, carski grad i 
mesto  ukrštanja  raznih  kultura  i  uticaja,  grad  koji  je  vekovima  imao  vodeću  ulogu  u  kreiranju  političke  scene  Evrope. Bio  je  sedište  imperatora  Svetog  rimskog  carstva,  glavni  grad 
Austrijskog carstva  i Austrougarske monarhije, kada  i dostiže svoj vrhunac krajem 19. veka. Beč  je muzička  i kulturna prestonica Evrope sa: dvorovima Hofburg  i Šenbrun,  raskošnim 
palatama  Belvedere,  Švarcenberg,  španskom  školom  jahanja,  katedralom  Sv.  Stefana,  operama  i  teatrima,  čuvenim  poslastičarnicama,  kafanama,  pivnicama,  lepršavim  valcerima, 
stvaralaštvom Mocarta, Betovena, Hajdna, Štrausa. Pleni svojom raskošnošću i ne ostavlja posetiocu ni jedan neispunjen trenutak. Glavni grad Slovačke Republike, Bratislava smešten je 
na obroncima Karpata u blizini granice  sa Austrijom,  svega 60 km daleko od Beča. Grad  je osnovan 907. godine  i  jedno vreme  je  čak bio prestonica Mađarske. Mađari  su Bratislavu 
zvali Pozsony (nekoliko vekova su  je koristili kao prestonicu, tokom turske okupacije Mađarske), pa su tu krunisali svoje kraljeve  i kraljice u katedrali Sv. Martina, a mađarski parlament 
ovde je održavao sednice sve dok Turci konačno nisu proterani iz Panonske nizije. Kao središte viševekovne istorije bio je raskrsnica brojnih kultura i trgovinskih puteva, a obiluje brojnim 
kulturno‐istorijskim građevinama koje su većinom smeštene u starom delu grada. 

Prag i Bratislava, 6 dana autobusom, hotel 3 * 199 eur  

Prag    je magični grad, zlatni grad, grad stotinu tornjeva. Grad najveće  istorijske vrednosti sa dugom tradicijom. Nastao je  i razvijao se na raskrsnici puteva u srcu Evrope. Prag  je glavni 
privredni, ekonomski  i kulturni centar Češke Republike.  Istorijski centar grada  je pod zaštitom UNESCO‐a. U svojim delima, Prag su opisali mnogi umetnici  iz različitih epoha kao što su 
Bedžih Smetana, Antonjin Dvoržak i Franc Kafka, a njegovim ulicama su se šetali i Mocart, Ajnštajn i Nikola Tesla.  

Istanbul, 4 dana avionom, hotel 3 * od 240 eur   

Istanbul ‐  prirodna vrata izmedju Evrope i Azije, sa svojom raskošnom kulturnom ostavštinom nikad ne prestaje da fascinira. Ovaj sjajni grad, podignut na mestu gde se i bukvalno susreću 
istok i zapad, uobličile su 4 snažne civilizacije: grčka, rimska, vizantijska i osmanlijska. Kroz svoju istoriju ponosito je nosio imena: Bizantion, Novi Rim, Konstantinopolj, Carigrad i Istanbul. 
Danas je Istanbul velegrad, prava košnica sa preko 13 miliona stanovnika koji žive i rade na dva kontinenta, izvlačeći ono najbolje iz oba sveta. 

Rim, 5 dana avionom, hotel 3*  od 355 eur  

Rim je glavni grad Italije i regiona Lacio, poznat još i kao „prestonica sveta”, „večni grad” ili „grad na sedam brežuljaka”. Nalazi se na zapadu centralnog dela Apeninskog poluostrva. Deo 
Rima je i država Vatikan koji predstavlja suverenu teritoriju Svete stolice. Rim je nastao iz legende, a danas predstavlja grad čudesnih kontrasta i jedan je od najposećenijih u svetu. 

ЈП „Србијашуме“ – Poslovnica opšteg turizma  
 Njegoševa 44, Beograd, tel:+38111244‐09‐08, 2454‐467 , Bul.M. Pupina 113, N.Beograd, tel:+381116128‐304, 6128‐306 

PLAĆANJE  DO 8 MESEČNIH RATA, sve naše programe možete pogledati na www.srbijasume.rs 




