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апел

У току је критични период појаве шумских пожара, који 
представљају највеће непријатеље наших шума.

Узрок појаве пожара је у 98% случајева људски фактор 
(непажња, немар или намерно паљење). 

У циљу заштите наших шума, ЈП „Србијашуме“ апелује 
на грађане :

-не спаљујте траву, ниско растиње и смеће на отвореном 
простору, у урбаним срединама, као и на обрадивим повр-
шинама у близини шуме

-не бацајте упаљене цигарете на отвореном простору
-не палите роштиљ на отвореном простору у близини 

шума или у близини суве траве или грана
-избегаваjтe радове на отвореном који би могли да иза-

зову пожар 
-не остављајте смеће у шуми због могућности самоза-

паљења
-поштујте знаке забране приступа у областима велике 

опасности од пожара

Шуме имају немерљив значај за животну средину, у про-
изводњи кисеоника, апсорпцији угљен диоксида, умањењу 
буке, заустављању честица прашине и пепела. Шуме утичу на 
пречишћавање атмосферске воде, штите од штетног дејства 
ветра, доприносе повећању пољопривредне производње и 
производње здраве хране.Позитивно утичу на климу, убла-
жавање дејства издувних и eмисионих гасова, разноврсност 
пејзажа, развој спорта и рекреације. Стварају услове за веће 
коришћење горива на бази дрвета као замена за фосилна го-
рива и на тај начин доприносе одржавању еколошке равно-
теже у природи.

Шуме су произвођачи чистог ваздуха и основ живота на 
земљи.

У случају појаве пожара, молимо грађане да обавестe 
ватрогасну службу на телефон 193. 

Taкође, било би јако пожељно обавестити и дирекцију ЈП 
“Србијашуме“ на телефон: 011 711-50-27 као и Шумска газ-
динства на подручјe где се појавио пожар:

МЕСТО
НАЗИВ ГАЗДИНСТВА ТЕЛЕФОНИ

Београд 3611-083;3611-618;3611-457
Бољевац-

Тимочке шуме“ 030/463-879;463-713;463-443

Деспотовац
„Јужни Кучај“ 035/611-662; 611-886;611-712

Ивањица „Голија“ 032/663-321;662-253;
Крагујевац 034/381-424;381-421;381-423

Краљево „Столови“ 036/392-963; 392-964; 316-970
Крушевац „Расина“ 037/421-519; 420-750; 420-751

Кучево
„Северни Кучај“ 012/852-171; 851-978; 851-911

Куршумлија „Топлица“ 027/381-317; 381-325

Лесковац 016/243-034; 213-593;
212-797; 243-068

Лепосавић 028/83-528; 83-058
Лозница „Борања“ 015/876-047; 876-046;

Ниш 018/249-439; 254-886
Пирот 010/342-474; 342-475

Пријепоље 033/713-650; 713-651
Рашка „Шумарство“ 036/736-252; 736-049

Ужице 031/3516-133; 3521-585; 3514-655
Врање 017/422-228; 421-610

Биро за план.и пројект. 26-46-288
Заштитна радионица Локал – 321, 232

Шуметурс 383-72-84, 2454-467
Ресторан „Кошутњак“ 2661-344

Неопходно је да пружите јасне информације о тачној ло-
кацији пожара,опишeте каква вегетација је захваћена пожа-
ром и да не прекидате везу док не доставите све потребне 
информације.

Припремила: Сузана Милићевић
Фото: Миле Радоичић

Заштитимо наше шуме од 
пожара
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дан заштите животне Средине 

Будимо одговорни према животној 
средини током целе године

Међународни дан заштите животне средине сe обележава 5. 
јуна у преко сто земаља света.Генерална скупштина Уjeдињених 
нација 1972. године, одредила је овај датум на предлог тадашње 
Југославије.

Током целе године морамо бити одговорни према животној 
средини и акције које организујемо имају за циљ промену еколош-
ке свести становништва у правцу одговорнијег понашања према 
свом окружењу.

Уједињене нације овај дан обележавају под слоганом: ,,Мисли. 
Једи. Сачувај“. 

У Србији је обележен манифестацијама у више од педесет 
градова заједничком акцијом Сектора за ванредне ситуације при 
Министарству унутрашњих послова, ЈП „Србијашуме“,Савеза 
извиђача Србије и Канцеларије за младе у сарадњи са Министар-
ством омладине и спорта.

На читавој територији су чишћене шумске стазе, обале река, 
дељене су саднице бора и биоразградиве кесе.

У Београду, на Кошутњаку је организована општа едукација 
о значају животне средине и превенцији пожара, а након тога је 
изведена показна вежба гашења пожара у организацији сектора за 
ванредне ситуације МУП-а.

Заменик генералног директора ЈП ,,Србијашуме“ Игор Брау-
новић говорио је о значају дана заштите животне средине, o после-
дицама шумских пожара и о досадашњој доброј сарадњи ЈП „Ср-
бијашуме“ са Министарством унутрашњих послова и сектором за 
ванредне ситуације као и са Министарством омладине и спорта. 

Изразио је велико задовољство што се све више младих укљу-
чује у овe акције и што њихова свест о значају шума постаје све 
већа.

Ненад Боровчанин, државни секретар Министарства омлади-
не и спорта, рекао је да је према подацима „Србијашума“ за пре-

тходних десет година изгорела приближно површина на којој је 
за десет година на територији којом газдује ЈП ,,Србијашуме“ из-
вршено пошумљавање. Све је то дело људских руку, оних што су 
садили као и оних што су то запалили.

Предраг Марић, помоћник министра и начелник сектора за 
ванредне ситуације при Министарству унутрашњих послова, 
нагласио је да су пожари ризик број један за Републику Србију, да 
је у 2012. години било двадесет великих пожара и да је штета про-
цењена на око педесет милиона евра. Свест људи у Србији мора да 
се промени, нарочито када је реч о шумама.

Тамара Перуновић, руководилац одељења за заштиту живот-
не средине, навела је два велика проблема са којима се стално су-
срећемо у шуми: отпад и шумске пожаре. Отпад је и даље један од 
највећих проблема са аспекта заштите животне средине у нашој 
земљи и још увек није довољно развијена свест људи о значају от-
пада и његове рециклаже. 

Отпад у суштини није отпад, већ група нових ресурса, односно 
секундарних сировина.Рециклажом отпада штедимо сировинске 
ресурсе, енергију, помажемо заштити животне средине и допри-
носимо смањењу депонија и деградацији тла. 

Сваке године, због све израженијих климатских промена, до-
лази до повећања ризика од настанка шумских пожара и зато је 
неопходно повећати мере и активности на заштити шума. Едука-
ција најшире популације један је од начина смањења ризика појаве 
шумских пожара, као и боља опремљеност свих субјеката који гасе 
пожар.

Пошумљавање је једна од мера у борби против климатских 
промена. Управо квалитет животне средине зависи од степена шу-
мовитости.

Циљ ове манифестације је да се скрене пажња на последице 
појединих људских активности које угрожавају живот на планети 
као што су загађивање ваздуха, вода, уништавање шума, нестанак 
великог броја биљних и животињских врста. 

Припремила: Сузана Милићевић
Фото: Миле Радоичић
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Јавно предузећа „Србијашуме“ и Програм за развој Уједиње-
них нација (UNDP) заједнички обележили Недељу биодивер-
зитета, 18.05.-22.05.2013. године на Светски дан биодиверзите-
та – 22. мај свечано је ОТВОРЕН ЦЕНТАР ЗА ПОСЕТИОЦЕ 
„ВРЕЛО“.

Обележавање Недеље биодиверзитета заједнички су органи-
зовали ЈП „Србијашуме“ и UNDP, у оквиру пројекта „Подршка 
одрживом финансирању система заштићених подручја у Ср-
бији”. Сврха овог пројекта је да се унапреди финансијска одржи-
вост и ефикасност система заштићених подручја, и на тај начин 
допринесе јачању целокупног система заштите природе у Ср-
бији.

Програм за развој Уједињених нација (UNDP) је глобална 
развојна мрежа Уједињених нација, која се залаже за промене, 
повезује земље и обезбеђује приступ знању, искуствима и ресур-
сима, чиме помаже људима да изграде бољи живот. Постоји у 
166 земаља, а у Србији од 1952. године, где ради на решењима за 
глобалне и националне развојне изазове. 

Сектор за шумарство и заштиту животне средине, пола-
зећи од чињенице да је Јавно предузеће „Србијашуме“ водеће 
предузеће у управљању заштићеним подручјима, предложио 
је UNDP-u, да се недеља биодиверзитета организује кроз разне 
манифестације у заштићеним подручјима: Пределу изузетних 
одлика „Авала“, Парку природе „Стара планина“, Споменику 
природе „Лазарев кањон“ и Споменику природе „Островица“.

Школа фотографије на Авали - Млади упознају природу кроз 
забаву и едукацију

Са обележавањем недеље биодиверзитета почело се 18. маја, 
када је на Авали организована школа фотографије за штићени-
ке Центра за интеграцију младих. Циљ програма је да млади, на 
забаван начин и уз помоћ стручњака, савладају основне вештине 
фотографисања, али и да се упознају са разноврсношћу биљног 
и животињског света Авале.

 „Креативни рад са децом је од изузетне важности, јер подр-
жава дете за успешно савладавање свакодневних обавеза и мо-

тивације да се одговорно поставе према себи и свету око себе. 
Програм за развој Уједињених нација оваквим и сличним ак-
цијама настоји да кроз занимљив приступ едукује младе о пот-
реби заштите и очувања животне средине“, рекла је г-ђа Милена 
Козомара, портофолио менаџер Програма за развој Уједињених 
нација (UNDP).

Парк природе „Стара планина“ - Симбол прохујалих времена

На Светски дан биодиверзитета који се ове године обележа-
ва под слоганом „Вода и биодиверзитет“ у ПП „Стара планина“ 
отворен је Центар за посетиоце „Врело“. Савремени Центар за 
посетиоце отворен је у присуству бројних званица, представ-
ника Амбасаде Словачке, Министарства природних ресурса, 
рударства и просторног планирања, Министарства пољопри-
вреде, шумарства и водоприведе, Шумарског факултета, Завода 
за заштиту природе Србије, Покрајинског секретаријата за за-
штиту животне средине, Покрајинског завода за заштиту при-
роде, општине Пирот и Димитровград, ЈП „Војводинашуме“, 
ЈП „Скијалишта Србије“, ЈП НП „Фрушка Гора“, Туристичких 
организација Пирота, Димитровграда и Књажевца, Шумских 
газдинстава и др. 

Посебан печат обележавању дала је и продајно – изложбена 
поставка традиционалних производа и услуга са подручја Старе 
планине. За учеснике организован је излет до Јеловичког врела и 
посета фармама аутохтоних раса домаћић животиња. 

Изградња Центра за посетиоце „Врело“ реализoвана je у ок-
виру Пројекта реформе пољопривреде у транзицији у Србији 
(СТАР пројекат ), компоненете „Управљање Парком природе 
Стара планина“. СТАР пројекат имао је три компоненте: јачање 
система подршке пољопривредном и руралном развоју; про-
ширивање знања и изградња капацитета пољопривредних про-
извођача и прерађивача и унапређење управљања ПП „Стара 
планина“. Прва и друга компонента финансиране су на основу 
Споразума о зајму са Светском банком у износу од 12.500.000 
евра, а трећа је финансирана на основу Споразума о донацији 
са Светском фондом за заштиту животне средине у износу од 
4.500.000 долара. 

Отворен центар за посетиоце 
„Врело“

Биодиверзитет
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Najava

Изградњу и опремање Центра за посетиоце „Врело“ дони-
рала је Светска банка (350.000 евра), UNDP је донирао набавку 
компјутера, пиротских ћилима, израду и штампање пропаганд-
ног материјала за потребе ЦП „Врело“.

Подручје Старе планине, која се протеже делом у Србији и 
делом у Бугарској, представља скуп природних вредности које су 
настајале, формирале се и нестајале заједно са развојем геолошке 
грађе. Стара планина проглашена је за Парк природе (1997. годи-
не) као подручје изузетно вредно са становишта разноврсности 
биљног и животињског света и њихових заједница, геоморфо-
лошких, геолошких, хидролошких и хидрогеолошких особенос-
ти и појава, са присуством традиционалног облика живота и 
културних добара. Укупна површина Парка пироде „Стара пла-
нина“ износи 142.332 ha, регионално припада источној Србији, 
а администартивно се простире на територији четири општи-
не: Зајечар, Књажевац, Пирот и Димитровград. Парк природе 
„Стара планина“ је заштићено природно добро номиновано за 
програм „Човек и биосфера“ (UNESCO-MAB). Влада Републике 
Србије Парк природе „Стара планина“ поверила је Јавном пре-
дузећу за газдовање шумама „Србијашуме“ на управљање. 

Центар за посетиоце „Врело“ треба да омогући: успоста-
вљање свих видова сарадње са корисницима ПП „Стара пла-
нина“ - подручја које покрива Центар за посетиоце „Врело“; 
савремену и квалитетну презентацију природних, културних и 
стечених вредности; адекватан и благовремен пријем посети-
лаца ПП „Стара планина“, којима ће се моћи на једном месту, 
брзо и ефикасно презентовати вредности заштићеног подручја, 
подаци о одрживом коришћењу, подаци о свим садржајима које 
пружа ПП „Стара планина“, дозвољене и забрањене активности 
у ПП „Стара планина“ и др.; локалном становништву да буде 
информисано о ПП „Стара планина“, да може да пласира ло-
калне производе и туристичку понуду; локалној самоуправи да 
кроз канцеларију Центра спроводи неке од својих обавеза према 
локалном становништву и друге облике сарадње управљача са 
корисницима ПП „Стара планина“. 

Споменик природе „Лазарев кањон“ - Место где живе 
дивокоза и кримски бор

У оквиру Недеље биодиверзитета, а на Европски дан прако-
ва (24. маја), извршена је посета Лазаревом кањону и Лазаревој 
пећини, којој су присуствовали и министарка енергетике, раз-
воја и заштите животне средине проф.др.Зорана Михајловић и 
William Infante, стални представник UNDP у Србији.

Лазарев кањон је изабран за место обележаавња, јер предста-
вља пример добре сарадње управљача са локалном самоуправом, 

пример заједничког управљања - јер туристича организација 
Бор задужена је за пријем туриста и посетилаца Лазареве пећи-
не, а ЈП „Србијашуме“ задужено је за заштиту, очување, одр-
живо коришћење и презентацију заштићеног подручја. Такође 
Бор са својом природом представља туристичку дестинацију, 
која са мало улагања може да привуче доста посетилица, пре 
свега љубитеља природе, планинара, спелеолога, авантуриста и 
поклоника екотуризма. Лазарев кањон по више обележја своје 
морфологије представља јединствен и редак феномен флувијал-
не ерозије и других геоморфолошких процеса. Посебно треба 
истаћи Лазареву пећину (која положајем и дужином канала, 
начином настанка, археолошким и палеонтолошким налазима, 
одликама херпетофауне и других облика животињског света и 
стогодишњим присуством у науци представља реткост) и пећи-
ну Верњикицу (која се истиче својим положајем и старошћу, а по 
димензијама канала и пећинских дворана, богатству и разноврс-
ности кристалне орнаментике представља јединствену и једну 
од најлепших и најведнијих пећина Србије). 

Споменик природе „Лазарев кањон“, одликује се јединстве-
ним сплетом кречњачких, кањонских долина импозантних ди-
мензија и изразитих морфолошких одлика, бројним и веома 
значајним спелеолошким објектима, интересантним појавама и 
процесима крашке циркулације вода, изузетном флористичком 
и фитоценолошком разноврсношћу, богатим и разноврсним 
животињским светом и изванредном предеоном разноликошћу 
и лепотом. Лазарев кањон је једно од ретких станишта кримског 
бора и у њему живи дивокоза и многе друге аутохтоне врсте жи-
вотиња. Подручје је под именом „Злотска клисура“ уврштено у 
Листу значајних орнитолошких подручја Европе.

Споменик природе „Островица“

Недеља биодиверзитета завршена је организовањем успона 
на Островицу (25.05.2013). Успон је организован за представ-
нике медија који су пратили и извештавали са манифестација у 
оквиру недеље биодиверзитета и УНДП. За безбедан успон свих 
учесника били су задужени планинари и алпинисти из Горњег 
Милановца и Чачка.

Темељни феномен СП „Островица“ је палеовулкански нек у 
виду маркантног купастог врха, који је део рудничког вулканског 
масива. Островица није класична вулканска купа већ маркантно 
узвишење од вулканских стена створено флувио-денудационим 
процесом. На овом месту током терцијара дошло је до надимања 
лаве и образовања нека. Отпорне вулканске стене очувале су 
се у облику стрмог усамљеног врха, док су околни терени били 
изложени спирању и одношењу материјала низ речне токове. 
Због свега тога Островица је заостала у рељефу као специфич-
на морфолошка композиција, јасно издвојена, са стеновитим 
и назубљеним врхом који је у великом контрасту са питомим 
околним пределима Шумадије. На подручју Споменика природе 
„Островица“, по значају и флористичком диверзитету, издваја се 
станиште стена и камењара на коме опстају балканско-карпатски 
ендемит Рајхенбахова перуника, балкански ендемит мишјакиња 
и арктички флорни елемент каменика. Истовремено Острови-
ца је изузетан објекат културне баштине са остацима најнепри-
ступачнијег и природно најбоље брањеног утвђења у средњеве-
ковној Србији, опстајући више од четири века као неми сведок 
преломних тренутака у српској историји и представља добар 
пример средњевековних утврђења. 

Гордана Јанчић, дипл.инж.шум. 
Дарко Ђорђевић, дипл.инж.шум



8 Ревија “Шуме”

интервју: проф. др ваСилије иСајев

Дугогодишњи професор Шумарског факултета др Васи-
лије Исајев, који је од недавно у пензији, на почетку разговора 
нам је рекао: ,,Велика је привилегија радити са студентимa“.

- На основу личног искуства закључио сам да сва сложе-
ност универзитетске едукације подразумева адекватно изба-
лансиране три основне компоненте: хуманост, образовање и 
васпитање. За пун ефекат односа наведених компонената не-
опходан је стални ниво поштавања студентског аудиторијума 
и студената појединачно. Трудио сам се да одсуство заинте-
ресованости на настави или незнање на испиту превазиђем 
стимулацијом пажње на часовима или оцењивањем. Моја 
предавања су била у форми интегралне мреже са бројним 
наставним дисциплинама које се предају на истој или су биле 
у програму на претходним годинама студија. У образовном 
процесу настојао сам да студенатима учиним прихваљивим 
значење познате латинске пословице Non scholae, sed vitae 
discimus ( Не учим за школу, већ за живот ) и да је знање 
вештина умећа примене и комбинација наученог, а не пука 
акумулација чињеница.

Какви су Ваши утисци о едукацији студената на 
факултету?

- Просветно-педагошки рад са студентима није само 
трансфер садржаја уџбеничке литературе. Као асистенти, 
нажалост, нисмо имали професионално образовање из педа-
гогије и андрагогије, већ смо свој рад у настави формирали 
у оквирима личних склоности и мање-више према моделима 
својих професора. Генерацијско искуство јасно показује да се 
основе васпитањa стичу у породици, али ипак, не сме се забо-
равити да култура понашања и комуникација наставника код 
великог броја студената има ефекат ненаметнутог модела. 

Од краја осамдесетих година у највећем броју магистар-
ских и докторских радова за анализе међу и унутар попула-
цијског варијабилитета дрвећа уведена је примена генетич-
ких маркера. На бази личних контаката и сарадње омогућено 
је већини кандидата да раде у лабораторијама за биотехно-
логију водећих научних институција у Београду, највише у 
Институту за кукуруз „Земун Поље“. У менторском раду мој 
приступ у консултцијама са кандидатима и у завршној изра-
ди текста заснивао се на два основна приступа - на поруци 
Рабиндраната Тагора: до истине се може допрети само онда 
ако нам је дата слобода да грешимо и на чињеници да је успех 
у раду кандидатов, а неуспех менторoв. 

Како оцењујете стање у производњи репродуктивног 
материјала (шумског и хортикултурног) у Србији?

- У циљу унапређења производње шумског репродуктивног 
материјала у Србији, урађене су две студије Шумарског факулте-
та у Београду и реферeнтних стручњака ЈП „Србијашуме“. Прва 
је под насловом Рeорганизација расадничке производње у ЈП 
“Србијашуме”, 2007. године и друга Рeорганизација производње 
семена у ЈП “Србијашуме”, 2010. године. После јавних дискусија 
организованих у Београду, студије су прихваћене као стратешка 
документа.

С обзиром на непромењено стање у произвдњи шумског ре-
продуктивног материјала у Србији, без обзира на урађене сту-
дије у 2012. години, Александар Васиљевић, директор Сектора 
за развој и међународну сарадњу у ЈП „Србијашуме“, са фор-
мираном радном групом, а на основу садржа студија, израдио 
је модел категоризације расадника и расадничке производње са 
предлогом мера за његову имплементацију. Моја даља излагања 
ће бити краће интерпретације закључака наведних студија и 
овог модела. 

Колико имамо семенских плантажа? Какав је њихов значај 
и на које врсте треба обратити пажњу?

 - У ЈП „Србијашуме“ само је семенска плантажа оморике у 
Годовику код Пожеге укључена у производњу и промет шумског 
семена. Остали објекти ове намeне су у јувенилној фази, не цве-
тају, као што је случај са основаном плантажом белог бора на Је-
ловој гори код Ужица и планинског јавора код Ивањице или се у 
њима не спроводе редовне мере неге за стимулацију редовности 
и обилности урода, за шта је пример семенска плантажа црног 
бора на Јеловој Гори. У ЈП „Војводинашуме“ у клонској семенској 
плантажи лужњака (основаној 1987/88.године) организована је 
производња и редовни промет урода. Новоосноване клонске 
и генеративне семенске плантаже лужњака, на територији ШГ 
„Сремска Митровица“, још увек нису на пуном производном 
нивоу. У подигнутим семенским плантажама прве генерације - 
оморике, смрче, црног бора, белог бора, лужњака и планинског 
јавора обављена су истраживања при изради већег броја магис-
тарских и докторских теза, тако да су оне значајне и за едукацију 
научног кадра. 

У више планских и стратешких докумената шумарства 
Србије истакнута је неопходност даљег оснивања семенских 
плантажа и дат је списак приоритетних родова и врста. Њима 
су обухваћене: ендемно-реликтни четинари - муника, молика, 
и оморика ( за другу генерацију плантажа); лишћари из родова: 
Quercus ( пре свега китњак ), Acer и Fraxinus , црни граб и дивље 
воћкарице из родова Prunus, Sorbus, Malus и Pirus ( за селекцију 
подлога ). Још увек се, нажалост, са реализацијом ових докуме-
ната није започело.

Какви су потенцијали у смислу производње семена 
шумског дрвећа и његове реализације на тржишту наше 
земље и у иностранству?

- Производни потенцијал постојећих семенских објеката у 
великој мери превазилази тренутне и приказане потребе у ок-
виру ЈП „Србијашуме“. Исти закључак се односи и на дорадне 
капацитете у Семенском центру у Пожеги. Усмерено коришћење 
њиховог капацитета може се значајно повећати извозом семена 
и пружањем услуга дораде семена ( плодова и шишарица ) до-
маћим и страним привредним субјектима. Потписани споразум 
2011. године са Управом за шуме из Пљеваља о коришћењу ка-
пацитета Центра за шумско семе за потребе дораде шишарица 
борова и смрче то добро илуструје. За динамичну измену са-
дашњег пословања шумског семенарствa Србије неопходан је 
снажнији маркетиншки приступ кроз постојање вишејезичне 

Привилегија је радити са 
студентима

„Увек се прво разбију огледала у којима се огледамо на начин како не желимо да се видимо“ - Иво Андрић
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интернет презентације са конкретном понудом и описом про-
извода и услуга, као и константно присуство и активно учешће 
у релевантним међународним организацијама и на стручним и 
научним скуповима. Посебну пажњу треба посветити билате-
ралној сарадњи са сродним, развијеним семенским и расаднич-
ким центрима. Ово се може постићи само уколико је руководећи 
кадар, поред одговарајућег образовања и додатних способности, 
обогаћен и извесном дозом ентузијазма и пожртвованости.

Усавршавање у расадничкој производњи и семенарству у 
складу са новим трендовима у производњи репродуктивног 
материјала

- Према просторном плану Републике Србије (1995) до 2010. 
године предвиђено је оснивање 103.400 хектара шума. Овај план 
је на саветовању “Пошумљавање у циљу реализације простор-
ног плана и развоја пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Републике Србије”, одржаног 2006. године, пролонгиран до 2015. 
године и редукован на 37.700 хектара. Реализација било ког 
од ових планова поставља велики изазов пред расадничаре, у 
смислу довољне и правовремене производње наменског садног 
материјала, које ће испунити све захтеве које пред њих поста-
вљају функције шума. Наменска производња садница се засни-
ва на производњи такозваних циљних садница (target seedlings 
production). Овај термин је релативно нов (Rose et al. 1990) и од-
носи се на биљке које су у расаднику гајене (подвргнуте посеб-
ним агротехничким радовима) тако да преживе и расту на тачно 
одређеном станишту и испуне и друге циљеве пошумљавања.

У ком правцу треба да иде реорганизација расадничке 
производње у оквиру система ЈП „Србијашуме“?

- Реализација реорганизације расадничке производње на 
основу категоризације расадника у оквиру ЈП „Србијашуме“ за-
хтева са једне стране јасну и недвосмислену подршку доносиоца 
одлука у самом предузећу, а са друге стране подршку и промену 
концепта финансирања, односно суфинансирања од стране Уп-
раве за шуме. Мере које је потребно спровести у функцији им-
плементације предложеног модела датог у студији су: извршити 
недостајуће анализе, пре свега анализе квалитета земљишта и 
воде у свим расадницима и након тога ажурирати предложе-
ну листу, обезбедити активну подршку за дефинисан модел 
реструктурирања од стране Управе за шуме и руководства ја-
вног предузећа, а у оквиру Управе за шуме и буџетског фонда, 
успоставити јасне процедуре финансирања, тј. суфинансирања 
расадничке производње које ће бити усмерене само ка предло-
женим расадницимa.

Шта је за Вас у раду био највећи изазов и одакле црпите 
огромну количину енергије за даљи рад са студентима?

- Ваше питање звучи афирмативно. Одговор је једноставан. 
Волео сам и волим свој просветно-педагошки рад. Новчана ком-
пензација ми нија била примарна, без обзира на то што већина 
нас радом обезбеђује породици и себи егзистенцију. Изнет лич-
ни став може да звучи нетачно, смешно или чак инфантилно, јер 
се актуелна стварност базира на реду ствари и њиховим после-
дицама које једноставно објашњава изјава Јована Скерлића из 
1912. године: „Дали смо суверенитет људима чије смо васпитање 
занемарили“. Без обзира на то, желим на крају да истакнем да 
сам се увек трудио да прихваћене дужности и радне обавезе не 
превазилазе моје биолошке капацитете и да не будем „редовни 
професор опште праксе“. Осећај за меру није гарант успеха, али 
може да редукује број потенцијалних непријатеља и да олакша 
схватање њиховог, често неоснованог анимозитета.

ВАСИЛИЈЕ В. ИСАЈЕВ је рођен 1947. године у Београду. На 
Шумарском факултету је дипломирао 1970. године, магистрирао 

је 1978., а докторирао 1987. године.Докторску специјализацију 
обавио је у Стокохолму 1983. године, а 1985. у Копенхагену и 
Упсали. У периоду од 1978-1984. године био је ангажован у из-
вођењу вежби из предмета Оплемењивање биљака на Пољопри-
вредном факултету, Институт за воћарство, виноградарство 
и хортикултуру у Новом Саду. Од школске 1992/93. године на 
Шумарском факултету у Београду био је професор из предме-
та Генетика са оплемењивањем биљака на три Одсека. Од 1992. 
изабран је за професора за предмет Семенарство, расадсничар-
ство и пошумљавање на два Одсека Шумарског факултета. Од 
1995. до 2012. предавао је на Шумарском факултету у Бањалуци. 
У Центру за Мултидисциплинарне студије Универзитета у Бе-
ограду био је професор по позиву за предмет Загађивање и би-
оиндикације угрожености природне средине на профилу. Одр-
жао је више предавања по позиву у трајању од неколико дана у 
иностранству (Норвешка, Грчка и Чешка). У два мандата је био 
продекан Шумарског факултета у Београду. Био је председник 
Управног одбора Института за шумарство у Београду. Био је 
ментор при изради и одбрани четрдесет два дипломска рада, 

петнаест магистарских теза, осам докторских дисертација у Ср-
бији и два на Шумарском факултету у Бањалуци. Публиковао је 
четири монографије, три основна и три помоћна Универзитет-
ска уџбеника, седам приручника и двеста педесет девет научних 
радова у домаћим и страним часописима од чега је седамнаест 
објављено у водећим међународним часописима. Као коаутор 
урадио је и извео четири иновациона пројекта: 1. “Генеративна 
семенска плантажа оморике у Годовику” - 2. “Метапопулациона 
стратегија оснивања семенских плантажа црног бора”, 3. ”Прове-
нијенични тест смрче на три локалитета код Ивањице” и 4. ”Пи-
лот објeкaт за тестирање двадесет линија полусродника планис-
ког јавора” (Acer heldraichii Held.). Од 1994. до 2010. године је био 
координатор осам пројеката које је финасирало Министарство 
за науку и технологију Републике Србије и једанаест пројеката 
које је финасирала Управа за шуме. Од 2005. до 2008. године био 
је ангажован у више међунардоних. Био је председник Друштва 
генетичара Србије. Члан је већег броја међународних и домаћих 
научних друштава и асоцијација.

Припремила: Сузана Милићевић
Фото:Миле Радоичић

Проф.др Исајев са сарадницима у семенској 
плантажи оморике у Годовику
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Светски дан шума се више деценија обележава широм света. Обеле-
жавање Светског дана шума покренула је Генерална скупштина европске 
конфедерације пољопривреде још 1971. године када је Организација УН за 
храну и пољопривреду – ФАО прихватила ову иницијативу сматрајући да 
ће се тиме допринети јачању свести најшире јавности о значају шума и ње-
ној вредности и улози за човека заштитној, производној и рекреативној. 

За обележавање Светског дана шума симболично је одабран 21. март, 
први дан пролећа, у знак буђења природе и вегетације, али и као знак но-
вог почетка, вечитог обнављања живота.

Површине под шумама у свету се убрзано смањују. Томе доприно-
си и процес глобалног загревања планете Земље. Према подацима УН, 
у послењих петнаест година су се шумске површине у свету смањиле за 
више од троструке површине Немачке. Светски дан шума установљен је 
како би се нагласила неопходност мудрог управљања шумама и њиховог 
одрживог коришћења, управо због њихове вишеструко значајне улоге 
за човека и опстанак планете у целини. По обиму и улози у животној 

средини шуме имају велики значај. Оне су фактор стабилности климат-
ских елемената и појава и представљају стабилизатор климе са великим 
утицајем на целу сферу и стабилност свих екосистема. Шуме су, такође, 
главни регулатор односа кисеоника и угљен-диоксида у ваздуху и учес-
твују у пречишћавању загађеног ваздуха, те их метафорично називамо 
плућима биосфере. 

Шуме у највећој мери утичу на пречишћавање ваздуха од прашине и 
других честица које доспеју у атмосферу. Утицај шума на водне ресурсе 
је велики и комплексан - шума има хидролошку и водозаштитну функ-
цију и значајну улогу у спречавању поплава. Оне доприносе да се значај-
не количине воде задрже у шумској простирци и шумском земљишту, а 
одатле постепено одлазе у водене токове. 

Шума има изузетно позитиван и комплексан утицај и на земљиште 
- побољшава хранљивост земљишта, односно доприноси повећању 
његове плодности. Сваке године шумска вегетација врати у тло знатне 
количине минералних (хранљивих) материја у виду органских отпадака 
које чине лишће, четине, гранчице, плодови, корен и други делови биљке 
и тиме хумификацијом утиче на физичка и хемијска својства земљишта. 
Заштитна функција шума огледа се и кроз спречавање ерозије, клизишта 
и забаривања земљишта, а нарочито у спречавању еолске ерозије. Шума 
је станиште бројним врстама биљака и животиња чији опстанак и развој 
у значајној мери управо зависи од очувања шуме.

Шуме представљају један од најсложенијих екосистема на земљи и 
драгоцени природни ресурс од изузетног економског значаја за човека. 
Њихово претерано коришћење довело је до константног смањивања по-
вршина под шумом и до деградације животне средине. Зауставити овај 
процес, следити стратегију рационалног и мудрог управљања шумама, 
један је од предуслова здраве животне средине и борбе за опстанак пла-
нете.

Поводом Светског дана шума, 21.марта, представници ЈП ,,Ср-
бијашуме“- ШГ ,,Београд“, Управе за шуме при Министарству 
пољопривреде,шумарсва и водопривреде, Секретаријата за заштиту жи-
вотне средине града Београда као и познате личности узели су учешће у 
акцији пошумљавања на Ади Циганлији.

Припремила: Гордана Јанчић,дипл.инж.шум.

Светски дан шума Губар у шумама Србије

Познате личности у акцији пошумљавања на Ади Циганлији

21. март 
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Najava

Губар у шумама Србије

Губар (Lymantria dispar L.) је највећа штеточина лишћар-
ских шума и воћњака која се појављује у цикличним гра-
дацијама (пренамножењима). Ларве губара (гусенице) у 
пролећe започињу брст лисне масе што доводи до слабљења 
виталности стабала, губитка прираста, приноса, напада се-
кундарних штеточина, уланчавања штета и сушења на вели-
ким површинама.

Стручне службе Јавног предузећа „Србијашуме“ су у 
периоду од септембра до новембра 2012. године извршиле 
контролу лишћарских шума у циљу утврђивања присуства 
губара и узорке губаревих легала доставиле Институту за 
шумарство из Београда на анализу.
Површине шума под нападом губара у ЈП „Србијашуме“

Шуме
Интензитет напада губара (ha)

слаб средњи јак врло јак свега

Државне шуме 20.220,78 17.258,03 6.417,93 17.611,62 61.508,36

Шуме 
сопственика 19.948,60 21.622,31 4.729,50 22.502,50 68.802,91

свега 40.169,38 38.880,34 11.147,43 40.114,12 130.311,27

% 30,83 29,84 8,55 30,78 100,00

Одредбама члана 42. Закона о шумама ( „Службени 
гласник РС“, број 30/10 ) утврђена је обавеза сопственика 
и корисника шума да прати утицај биотичких и абиотич-
ких чинилаца на здравствено стање шума и благовремено 
предузима мере на заштити шума, а чланом 44. став 3. истог 
Закона, сопственик, односно корисник шума, дужан је да у 
праћењу здравственог стања и спровођењу мера заштите 
шума од биљних болести и штеточина поступа у складу са 
препорукама и предлозима правног лица које врши повере-
не послове од јавног интереса у области дијагностике штет-
них организама и заштите здравља шумског биља.

Институт за шумарство који врши поверене послове од 
јавног интереса у области дијагностике штетних организа-
ма и заштите здравља шумског биља сачинио је извештај о 
стању популације губара на подручју централне Србије у 
јесен 2012. године и предлог мера за сузбијање његовог пре-
намножења у циљу информисања и даљег поступања соп-
ственика и корисника шума.

Према прогнози и извештају о стању популације гу-
бара, y 2012. и у 2013. години очекује се даље повећање 
бројности и ширење угрожене територије ( сада је 175.000 
ha шума ). Институт за шумарство је препоручио суз-
бијање губара. Зависно од интензитета напада, односно, 
на подручјима где је интензитет напада у категоријама од 
средњег до врло јаког, поменути институт препоручује 
примену биолошких, односно биотехничких препарата 
методом авиотретирања у пролеће 2013. године (у ста-
дијуму ларве) уз поштовање одређених критеријума. ЈП 
„Србијашуме“ обавезно је да поштује захтеве сертифи-
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кације шума, тако да у државним шумама којима газдује 
за авиосузбијање губара треба да се користи биолошки 
препарат, а у шумама сопственика ( приватне шуме ) које 
нису обухваћене сертификацијом могуће је применити 
биотехнички препарат.

На површинама где је констатован слаб интензитет 
напада препоручено је механичко уклањање ( у стадију-
му јајних легала ). Најугроженије површине шума су на 
подручју којим газдују ЈП ”Србијашуме” ( ШГ „Тимочке 
шуме”, Бољевац и ШГ „Северни Кучај“, Кучево) и ЈП НП 
„Ђердап”, Доњи Милановац. 

Поступајући у складу са извештајем Института за шу-
марство о стању популације губара на подручју централне 
Србије у јесен 2012. године и предлогом мера за сузбијање 
његовог пренамножења, ЈП „Србијашуме“ приступило је 
спровођењу механичких мера, односно уништавању губа-
ра на површини од 25.871 ha државних, а код сопственика 
шума на површини од 429 hа.

Стручне службе ЈП“Србијашуме“, које раде и повере-
не стручно-саветодавне послове у шумама сопственика 
на подручјима којима газдују, обавестиле су сопственике 
шума о обавези и начину спровођења мера заштите шума, 
сагласно одредбама Закона о шумама и препоруци Инсти-
тута за шумарство. 

ЈП „Србијашуме“ за потребе ефикаснијег спровођења 
уништавања губаревих легала, као и у едуактивно-пропа-
гандне сврхе, урадило је плакат и флајер „УНИШТАВАЈ-
МО ГУБАРА“ и исти дистрибуирало јединицама локалне 
самоуправе, месним заједницама, школама, еколошким уд-
ружењима, сопственицима шума, ловачким удружењима и 
др.

Механичке мере сузбијања могуће је спроводити све до 
половине априла месеца ове године, односно све до почет-
ка пиљења ларви ( гусеница ). Уколико се не буду спрове-
ле предложене мере сузбијања губара, током месеца маја 
и јуна треба очекивати да ће оштећеност лисне масе бити 
значајна на великим површинама, а реална је и појава 
потпуног голобрста.

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде 
формирао је посебну радну групу за праћење градације 
штетног инсекта губара чији је руководилац директор Уп-
раве за шуме Перица Грбић, а чланови су: проф. др Љу-
бодраг Михајловић, Шумарски факултет, др Љубинко 
Ракоњац, директор Института за шумарство, др Предраг 
Алексић, извршни диркетор Сектора за шумарство и заш-
титу животне средине у ЈП „Србијашуме“, Срђан Стефа-
новић, директор ЈП НП „Ђердап“, Доњи Милановац, Иван 
Лазаревић, директор ЈП „Борјак“, Врњачка Бања, Слађана 
Лукић, Управа за заштиту биља, Видосава Јовановић, Упра-
ва за шуме и Душица Усановић, Управа за шуме.

Гордана Јанчић, дипл.инж.шум.
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„Чувајмо шуме, њих нисмо добили од предака,већ смо их 
позајмили од наших потомака......“ је основно гесло ШГ „Бо-
рања“ Лозница, које газдује са 36.479 ха државних шума и 
обавља стручно техничке послове у шумама сопственика на 
површини од 110.000 ха. 

Имајући ово у виду , ШГ „Борања“ Лозница, између ос-
талог редовно обавља послове заштите шума. Поступајући 
по налогу Института за шумарство и Сектора за шумарство 
и заштиту животне средине, током августа 2012.обављени 
су радови на прикупљању и обради података о бројности 
губара.Код теренског испитивања, поред маршутног метода 
примењиван је и метод контроле бројности на сталним ог-
ледним површинама.

Површина шума у државном и приватном власништву 
на којој је констатован напад губара ( различитих интензи-
тете) је 21.509,23 ха.

У шумама у државном власништву, та површина је 
8.207,23 ха, а у шумама сопственика та површина износи 
13.302,00 ха.

Током октобра месеца Институту за шумарство смо дос-
тавили узорке јајних легала, који је обавио анализу и пред-
ложио мере сузбијања.

ШГ „Борања“ Лозница је са механичким мерама 
борбе,почела још током новембра месеца. Почетак ове го-
дине је за све запослене био у знаку борбе против губара. 

До средине марта месеца акција уништавања губара је окон-
чана. Уништавање и спаљивање јајних легала губара рађено 
је искључиво сопственом радном снагом. Поред шумских 
радника у акцију су били укључени сви чувари шума, као 
и ревирни инжењери. Трошкови акције уништавања губара 
износиће око 4.000.000,00 динара.

Од стране службе за приватне шуме, урађена су оба-
вештења, која су заједно са плакатима и флајерима „Уништа-
вајмо губара“. На локалним и регионалним медијима указали 
смо на законске обавезе ЈП „Србијашуме“, али и на закон-
ске обавезе сопственика шума у спровођењу мера заштите 
шума, тј.обавезе механичког уништавања губара.

Али и поред успешно обављене акције уништавања губа-
ра у државним шумама, постоји опасност, због несавесног 
и недомаћинског односа највећег броја сопственика шума 
према властитој шуми да се гусенице ( стадијум инсекта 
када причињава највеће штете) преселе у државне шуме, јер 

оне не познају границе и облик својине.
Нека и ово буде још један апел сопственицима шума да 

заштите своје шуме.
Припремила: Наташа Банковић,дипл.инж.шум.

ШУМСКА
УПРАВА шуме

Интензитет напада
слаб средњи јак

Мали
Зворник

државне 1030,87 1645,15 2676,02
приватне 2130,00 2130,00
укупно 3160,87 1645,15 4806,02

Крупањ

државне 1588,62 283,32 1990,54 3862,48
приватне 6173,00 2586,00 268,00 9027,00
укупно 7761,62 2869,32 2258,54 12889,48

Шабац

државне 719,50 719,50
приватне
укупно 719,50 719,50

Ваљево

државне 949,23 949,23
приватне 2115,00 30,00 2145,00
укупно 3064,23 30,00 3094,23

ШГ „Борања“

државне 4288,22 1928,47 1990,54 8207,23
приватне 10418,00 2586,00 298,00 13302,00
укупно 14706,22 4514,47 2288,54 21509,23

Акција уништавања губара
на подручју ШГ „Борања“ - Лозница
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Еко - парк ,,Братољуб”
У организацији Министарства омладине и спор-

та Републике Србије, ЈП ,,Србијашуме“ и Министарства 
породице,омладине и спорта Републике Српске oбележен је 
Дан планете Земље у Љубовији.

У дворишту Основне школе „Петар Враголић” засађено 
је тридесет девет садница и формиран је еко-парк симбо-
личног назива ,,Братољуб”.

Поводом Дана планете Земље акцију су реализовали мла-
ди еколози из Љубовијe и Братунца и Зворника из Републи-
ке Српске, а уз подршку ЈП ,,Србијашуме” које је обезбедило 
саднице.

Пројекат се заједнички реализује у оквиру специјалних и 
паралелних веза Србије и Републике Српске.

Формирање еко-парка „Братољуб” представља промо-
цију и допринос заштити природе, јер само здрава и чиста 
околина омогућава здрав живот, правилан развој младих за 
бављење спортом и постизање врхунских резултата.

Представник Министaрства породице, омладине и спор-
та Републике Српске господин Драган Купрешанин позвао 
је младе, али и одрасле да више брину о околини и природи 
и да на тај начин допринесу здравијем животу.

Државни секретар Министарства омладине и спорта Ср-
бије Ненад Боровчанин је, такође, упутио позив младима да 
се укључе у акције пошумљавања и заштите природу.

Изразио је уверење да ће еко-парк ,,Братољуб” као сим-
болично заједничко име за суседне општине Братунац и Љу-
бовија које Дрина спаја, постати препознатљив и симбол за 
наредне заједничке активности на заштити природе у доли-
ни Дрине и другим крајевима Републике Српске и Србије.

Овде живи један народ и треба да се остварује сарадња у 
свим сегментима живота, посебно међу младима у спорту и 
култури. „Верујем да ће и нови мост, који ће се ускоро гра-
дити између Љубовије и Братунца, такође, добити име Бра-
тољуб“ - рекао је Боровчанин пре симболичног засађивања 
садница у новом еко-парку.

Овом приликом ученици ове школе извели су садржајан 
културно- забавни програм посвећен природи и планети 
Земљи. 

Припремила: Сузана Милићевић
Фото:Миле Радоичић

22. април. - дан планете земље
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У периоду од 1912. до 1919. године шуме са подручја Ко-
сова биле су у оквиру шумарског одељења Косовска Митро-
вица и инспектората у Скопљу. 

Године 1919. основана је окружна шумска управа Косов-
ска Митровица која од 1921. године послује као ШУ у оквиру 
дирекције Скопље. 

После Другог светског рата подручје припада државном 
Шумско-индустријском предузећу „Звечан“ које је основа-
но 1946. године. Од 1951. године до 1962. године подручје 
шумарства је организовано у оквиру ШГ „Косовска Мит-
ровица“ са ШУ: Косовска Митровица, Лепосавић, Србица и 
Вучитрн. После 31. марта 1962. године, када се прешло на 
самофинансирање и када је дошло до стварања више мањих 
предузећа на Космету, у овиру општинских атара, на овом 
подручју су основани Шумско предузеће „Мокра Гора“, Зу-
бин Поток и ШИТП „Храст“, Лепосавић. После формирања 
СОУР-а „Косодрво“ 1977. године, у оквиру РО за газдовање 
шумама „Шари“, имамо два ООУР-а, ШГ Лепосавић и ШГ 
„Мокра Гора“, Зубин Поток.

Од 1991. године, када је формирано ЈП за газдовање шу-
мама „Србијашуме“, за целу територију Србије, ШГ „Лепоса-
вић“ је ушло у његов састав као део предузећа са Шумским 
управама Лепосавић и Зубин Поток.

Шумско газдинство “Ибар”, Лепосавић се бави негом, 
заштитом, унапређењем и коришћењем шума и шумског 
земљишта на простору северног Косова и Метохије, односно 
у општинама Лепосавић, Звечан, Косовска Митровица и Зу-
бин Поток.

Ово газдинство газдује површином од 53.435 хектара 
шума и шумског земљишта у државном власништву и 27 
хектара шума у приватном власништву. 

После ратних дешавања 1999. године Шумско газдинство 
„Ибар“, Лепосавић је остало без дела површине за газдовање 
који је безбедоносно недоступан нашој служби, а чија по-
вршина износи око 35 % или 20.000 хектара. Преостала по-
вршина је у послератном периоду била изложена великим 
бесправним сечама па је у том периоду поднесено преко 
3.500 пријава, највише кривичних, које нису процесуиране 
због нефункционисања органа извршне власти: тужилаш-
тва, судства и полиције. Ова евиденција није потпуна, јер 
су наши службеници врло често, при обављању дужности, 
били изложени разним видовима насиља од стране почини-
лаца, па је тако у пар наврата неколико наших службеника 
физички нападнуто, возила су оштећена, а нападнута је и 
приватна имовина запослених. Поред свих ових специфич-
них проблема са којима се газдинство сусретало и сусреће, 
газдинство је трпело огромне притиске од стране привре-
мених институција и појединих страних организација да се 
интегрише у косовски систем, односно, Косовску агенцију 
за шумарство. 

Упркос многобројним политичким, безбедоносним, 
финансијским и другим проблемима са којима се суочава, 
шумско газдинство “Ибар”, Лепосавић успешно брине о шу-
мама на том простору. 

Поред свих притисака, међутим, Шумско газдинство 
„Ибар“, Лепосавић опстаје у систему ЈП „Србијашуме“.

 ШГ ,,Ибар“- Лепосавић 
Упркос тешкоћама опстају и раде

у поСети



16 Ревија “Шуме”

Од 1999. године, са малим изменама у ШГ „Ибар“, Лепоса-
вић запослено је око 120 стално запослених радника. Поред 
овог броја запослених, ангажован је и знатан број сезонских, 
односно услужних радника. Није мали број и предузећа која 
су своју делатност везала за послове у шумарству као и са-
радњу са Шумским газдинством.

После најновијих дешавања у јулу 2011. године и поста-
вљања барикада, а самим тим и онемогућавања слободног 
кретања људи и робе, јавили су се нови проблеми у виду 
немогућности пласмана производа шумарства и сепарације 
шљунка и песка, набавкe репроматеријала, резервних дело-
ва, горива, мазива и осталог, како према централној Србији, 
тако и према остатку Косова и Метохије.

Сви производи шумарства, као и производи сепарације 
шљунка и песка који су се пласирали и пласирају се на тр-
жиште централне Србије, уз нашу уредну документацију и 
одговарајуће шумске жигове, садрже и потврде о уредном 
плаћању обавезе ПДВ-а. Према централном делу Косова и 
Метохије Косовска агенција за шумарство дозвољава само 
транспорт огревног дрвета пореклом из шума сопственика, 
којима на мобилном пункту у Косовској Митровици издаје 
нова документа на основу наших, врши прежигосавање ог-
ревног дрвета и наплаћује таксу од 2,оо €/м³.

До настанка свих ових проблема, главни корисници ус-
луга наше сепарације шљунка и песка су била предузећа 
која се баве пословима везаним за изградњу и одржавање 
путне инфраструктуре у овом делу Србије (ЈП „Косметпут 
инжињеринг“, Рудница, ЈП „Нови Пазар пут“, Нови Пазар), 
али и приватна лица из региона која су корисила исте услуге 

за своје потребе, у првом реду руководећи се квалитетом, 
квантитетом и континуитетом наших услуга и производа. 

Године рада сепарације, немогућност реалног улагања у 
модернизацију и обнову опреме на сепарацији, довеле су до 
тога да тренутно нисмо у могућности да на прави начин ис-
пунимо услове квалитета и одржимо константан ниво, од-
носно континуитет квалитета производње.

Напомињемо, до тог датума, уз све наведене тешкоће, 
уредно смо сервисирали све наше обавезе према држави Ср-
бији, запосленима и добављачима, потпуно из сопствених 
извора, што и сада чинимо, али уз још већу помоћ и подрш-
ку дирекције ЈП “Србијашуме“.

Како се решење за проблеме пословања на северу Косо-
ва и Метохије не назире у скорије време, а шумски фонд je 
знатно редукован и у великој мери искоришћен, како нашим 
редовним пословањем, природним катастрофама (суше, 
пожари) тако и илегалним активностима, то се намеће као 
болно реално питање даље могућности пословања Шумског 
газдинства „Ибар“, Лепосавић.

У своме пословању Шумско газдинство „Ибар“, Лепо-
савић, као стварни и конститутивни део Јавног предузећа 
„Србијашуме“, Београд, руководи се свим законским нор-
мама и правилима пословања којa се примењују у остатку 
овог јавног предузећа, почевши од планских докумената, 
реализације дознаке одговарајућим жиговима, реализације 
отпреме одговарајућим жиговима и реализацијом пратеће 
документације, све у складу са Законом о шумама Републике 
Србије.

Припремио: Бранко Бојовић, дипл. инж.шум.
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БеСправна Сеча - куршумлија

Већ дуги низ година Албанци са Косова организовано 
прелазе административну границу између Србије и Косова 
и на територији општине Куршумлија илегално секу шуму.

Скоро свакодневно прелазе и пустоше приватне и др-
жавне шуме. Бесправна сеча се обавља уз наоружану стра-
жу, врло често и уз пуцањ из аутоматског оружја.

Запослени ЈП „Србијашуме“ нису безбедни и нису у мо-
гућности да сами изађу на терен. 

Из тог разлога помоћ жандармерије је неопходна.
У атару села Трпезе, у скорије време, за само неколико 

дана шумокрадице су посекле неколико десетина хектара 
приватних и државних шума. Мештани овог села су поред 
продаје стоке имали зараду једино од дрвета.

Поред подручја Куршумлије веома су угрожена и под-
ручја Лесковца и Врања, где се од 1999. године немилосрдно 
секу државне и приватне шуме.

У последњих годину дана шумокрадице су опустошиле 
шуму дуж целе административне границе и причиниле ог-
ромну материјалну штету.

Газдинске јединице које су најчешће биле нападнуте су: 
Добри До - шуме атара Добри До и Трпезе, дуги део - Бањска 
Црна чука - шуме атара Тачевац и Рашевац, Шумата – атар 
села Растелица Алилов поток, Слепи Јелак, атари села Штава 
и Мрче око Пилатовице...

Сече се шума и до три-четири километра по дубини 
на територији општине Куршумлија, напада се територија 
копнене зоне бзбедности, делови општина који су практич-
но ненастањени - пусти. Еулекс и КФОР толеришу шумску 
крађу у државним и приватним шумама на административ-
ној линији.

Лугари ШГ “Топлица” - Куршумлија чији су реони чу-
вања у копненој зони безбедности су немоћни! Један чувар 
покрива цео реон тако да при упаду наоружаних и организо-

ваних група Албанаца не може да им се супротстави. Остаје 
му, нажалост, само да обавести подручну јединицу полиције 
и поднесе извештај о причињеној штети. 

Бројни новински чланци и телевизијске репортаже уро-
диле су плодом. Крајем јануара су припадници жандарме-
рије ухапсили тројицу Aлбанаца у илегалној сечи шуме.

Наплаћена је штета у износу од 375.000 РСД. 
Сечом шума се не причињава само огромна директна 

материјална и штета изгубљеног прираста, већ и еколошка 
штета која је најмање пет пута већа од директне материјалне 
штете и мери се милионима евра!

Међународне институције на Косову и Метохији из зе-
маља које толико брину о екологији уопште не реагују, иако 
је реч о еколошкој катастрофи.

Поставља се питање: како ово спречити? Србија мора 
хитно да поведе причу са одговарајућим институцијама 
о модификацији Кумановског споразума да би повратила 
потпуни суверенитет над територијом која је још увек, на-
жалост, под „присмотром“ НАТО-а. Једини начин је потпуна 
контрола административне линије са Косовом и Метохијом, 
било физичким обезбеђењем или применом најновијих тех-
нологија за осматрање одређеног простора.

Друго решење чувања националног блага за сада не 
постоји. 

Ако тренутно не можемо да утичемо на стање у јужној 
српској покрајини, Србија може и мора да покаже да постоји 
на овим просторима – заштитом своје територије и имови-
не!

Припремио: Бранко Мартиновић, дипл.инж.

Албанци пустоше шумe

Бесправна сеча на подручју Куршумлије по 
годинама:

2007. - 1.252 m3;
2008. - 1.112 m3;
2009. - 1.318 m3;
2010. – 1.385 m3;
2011. - 15.202 m3;
2012. - 13.555 m3

Јануар и фебруар 2013. године близу 2.400 m3!
За 13 година посечено је посечено 40.000 m3 и про-

цењена је дирекна материјална штета од око 120 мили-
она динара.

Југозападна граница општине Куршумлија већим де-
лом, у дужини од 105 km, поклапа се са природном и по-
литичко - административном границом Топлице и Кос-
мета, са два главна превоја, Мердаре и Преполац, који се 
налазе на том потезу.
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ФЛОРА И ВЕГЕТАЦИЈА 
ЈАСТРЕПЦА

Смештен у средишту Србије, Јастребац је велики масив 
који припада Родопском систему. Протеже се правцем ис-
ток–запад у дужини од скоро 45 км. Ширина му је различи-
та, јер се налази у простору ограниченом рекама – Расином 
на северу, Топлицом на југу, Блатачком реком на западу и до-
лином Јужне Мораве на истоку. У висину се уздиже до 1492 
м, док му се подножје налази на 170 м над морем. 

Јастребац са околином има значајно место у флори Ср-
бије с обзиром на географски положај, геолошки и педолош-
ки састав, климу и историју флоре и вегетације. Присуство 
великог броја различитих типова станишта и разноврсност 
биљног и животињског света који је на њима саградио своје 
заједнице, учинили су да Јастребац буде један од флористич-
ки веома интересантних делова Србије. 

О шумама Јастрепца у прошлости постоји доста писа-
них докумената. Тако је наш познати научник, ботаничар и 
заљубљеник у природу Јосиф Панчић, путујући по Србији, 
обишао неколико пута и планину Јастребац, први пут 1856. 
године. Пре нешто више од сто педесет година Јосиф Панчић 
је написао „Јастребац нема у Србији себи пара у смотренију 
неприступачности и богатства разнородне шуме и шибљака, 
којим су његове стране тако густо обрасле да се пешак једва 
с места помиче, а коњаник без опасности проћи не може“.

О том богаству написао је и Ламартин, лирски песник 
и дипломата Француске, и оставио нам фантастичну слику 
старих шума тога времена „Већ седам дана и седам ноћи, не 
видећи ни сунца ни месеца, како тонемо у океану српских 
шума, горостасних храстова и букова“.

Према истраживањима из 1992. године на подручју 
Јастрепца установљено је 90 фамилија, 285 рoдова и 537 врс-
та. У флори Јастрепца јавља се читав низ драгоцених врста. 
Од значајних биљних врста, поред планинског јавора – Acer 
нeldreichii, који предсавља реликтну врсту, треба навести 
и кострику – Ruscus aculeatus и зеленику jlex aquifolium, 
такође реликтне врсте. Оне представљају остатке флоре са 
обала некадашњег Панонског мора ( Јовановић, 1951. ). По-
ред горе наведених, на Јастрепцу расту и још неке реликтне 
биљке као: Ruscus hуpoglossum, Staphуllea pinata, Aremonia 
agrimonioides, Carpinus betulus, Carpinus orientalis, isopуrum 
thlictroides, Tamus communis, Viscum album. 

На подручју северног дела Јастрепца, захваљујући бо-
гатом флористичком саставу, налазе се различити типови 
шумских и ливадских заједница. Ливадске заједнице су бога-
те биљним врстама од којих су многе лековите. Изучавањем 
флоре установљено је 220 лековитих врста, а најзаступљеније 
су: бели слез – Althaea officinalis, боквица – Plantago lanceo 
lata, бреберина – Anemone nemorosa, дивизма – Verbascum 

phlomoides, зелениче – Vinca minor, здравац – Geranium 
macrorhizum, јагорчевина – Primula veris, кантарион – 
Hуpericum perforatum, кичица – Centaurium umbellatum, 
матичњак – Melissa officinalis, лазаркиња – Asperula odorata, 
вранилова трава – Origanum vulgare, маслачак – Taraxacum 
officinalis, навала – Dryopteris filix - mas, оман – Inula helenium, 
подбел – Tussilago farfara, цремош – Allium ursinum и др.

Од шумских заједница на овом подручју констатоване су 

следеће шумске заједнице:
Alnetum glutinosae, Jov. – шуме црне јове – поред потока и 

на влажним стаништима у самом подножју Јастрепца.

Упознајмо наше планине, јер познавање и очување 
флоре и вегетације и њиховог диверзитета представља 

основу заштите животне средине

Јастребац је планина која чини еколошко залеђе 
града Крушевца, оазу шумског зеленила и најближе 

место за одмор у природи.

природа
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Najava

ФЛОРА И ВЕГЕТАЦИЈА 
ЈАСТРЕПЦА

Смештен у средишту Србије, Јастребац је велики масив 
који припада Родопском систему. Протеже се правцем ис-
ток–запад у дужини од скоро 45 км. Ширина му је различи-
та, јер се налази у простору ограниченом рекама – Расином 
на северу, Топлицом на југу, Блатачком реком на западу и до-
лином Јужне Мораве на истоку. У висину се уздиже до 1492 
м, док му се подножје налази на 170 м над морем. 

Јастребац са околином има значајно место у флори Ср-
бије с обзиром на географски положај, геолошки и педолош-
ки састав, климу и историју флоре и вегетације. Присуство 
великог броја различитих типова станишта и разноврсност 
биљног и животињског света који је на њима саградио своје 
заједнице, учинили су да Јастребац буде један од флористич-
ки веома интересантних делова Србије. 

О шумама Јастрепца у прошлости постоји доста писа-
них докумената. Тако је наш познати научник, ботаничар и 
заљубљеник у природу Јосиф Панчић, путујући по Србији, 
обишао неколико пута и планину Јастребац, први пут 1856. 
године. Пре нешто више од сто педесет година Јосиф Панчић 
је написао „Јастребац нема у Србији себи пара у смотренију 
неприступачности и богатства разнородне шуме и шибљака, 
којим су његове стране тако густо обрасле да се пешак једва 
с места помиче, а коњаник без опасности проћи не може“.

О том богаству написао је и Ламартин, лирски песник 
и дипломата Француске, и оставио нам фантастичну слику 
старих шума тога времена „Већ седам дана и седам ноћи, не 
видећи ни сунца ни месеца, како тонемо у океану српских 
шума, горостасних храстова и букова“.

Према истраживањима из 1992. године на подручју 
Јастрепца установљено је 90 фамилија, 285 рoдова и 537 врс-
та. У флори Јастрепца јавља се читав низ драгоцених врста. 
Од значајних биљних врста, поред планинског јавора – Acer 
нeldreichii, који предсавља реликтну врсту, треба навести 
и кострику – Ruscus aculeatus и зеленику jlex aquifolium, 
такође реликтне врсте. Оне представљају остатке флоре са 
обала некадашњег Панонског мора ( Јовановић, 1951. ). По-
ред горе наведених, на Јастрепцу расту и још неке реликтне 
биљке као: Ruscus hуpoglossum, Staphуllea pinata, Aremonia 
agrimonioides, Carpinus betulus, Carpinus orientalis, isopуrum 
thlictroides, Tamus communis, Viscum album. 

На подручју северног дела Јастрепца, захваљујући бо-
гатом флористичком саставу, налазе се различити типови 
шумских и ливадских заједница. Ливадске заједнице су бога-
те биљним врстама од којих су многе лековите. Изучавањем 
флоре установљено је 220 лековитих врста, а најзаступљеније 
су: бели слез – Althaea officinalis, боквица – Plantago lanceo 
lata, бреберина – Anemone nemorosa, дивизма – Verbascum 

phlomoides, зелениче – Vinca minor, здравац – Geranium 
macrorhizum, јагорчевина – Primula veris, кантарион – 
Hуpericum perforatum, кичица – Centaurium umbellatum, 
матичњак – Melissa officinalis, лазаркиња – Asperula odorata, 
вранилова трава – Origanum vulgare, маслачак – Taraxacum 
officinalis, навала – Dryopteris filix - mas, оман – Inula helenium, 
подбел – Tussilago farfara, цремош – Allium ursinum и др.

Од шумских заједница на овом подручју констатоване су 

следеће шумске заједнице:
Alnetum glutinosae, Jov. – шуме црне јове – поред потока и 

на влажним стаништима у самом подножју Јастрепца.

Fraxino – Quercetum roboris, Rudcku – шума пољског јасе-
на и лужњака на подручју велике Ломнице, а у виду фрагме-
ната.

Carpino – Quercetum roboris, Jov. – шума лужњака и граба 
– на подручју Наупара

Quercetum frainetto ceris, Rudski – шума цера и граба – 
наставља се на шуме лужњака у вертикалном низу.

Querco – Carpinetum, Rudski – шуме лужњака и граба на 
нижим надморским висинама и у увалама.

Quercetum montanum, Černjavski et Jov. – шуме китњака – 
настављају се на шуме лужњака.

Musco – Fagetum, Jov. – шуме букве са маховином - на 
надморским висинама на којима се налазе китњакове шуме, 
на северним експозицијама јавља се буква која од 750 м над-
морске висине почиње да доминира. Буква формира клима-
регионалну шуму.

Fagetum montanum – Rudski – брдска букова шума налази 
се на јаким нагибима, северно и северозападно експонира-
ним. Она је доминатна на Јастрепцу, природно се обнавља, 
и не само то, већ потискује сваку унешену врсту на њеном 
станипту. Витална, високa, гордa царицa буквa заузима по-
часно место на Јастрепцу. 

 Abieti – fagetum, Jov. – шума букве и јеле – налази се из-
над појаса брдске букове шуме.

Fagetum subalpinum, grab - шума субалпске букве, на над-
морској висини од 1200-1345 м изнад појаве букве и јеле.

Aleri heldreichii – fagetum, Jov. – шума планинског јавора 
и планинске букве. Са овом шумском заједницом завршава 
се вертикално зонирање вегетације на Јастрепцу на надмор-
ској висини од 1350-1480 м.

Прва пошумљавања на Јастрепцу почела су далеке 
1920. године. Форсирано уношење четинара у лишћарске 
шуме почиње крајем 1963. године доношењем Резолуције о 
друштвено – економском развоју шумарства до 2000. годи-
не. У том периоду унето је на Јастребац доста интрадукова-
них четинара ( дуглазија, ариш, пачемпрес, стробус, кедар, 
секвоја ). Вредно је напоменути да је од домаћих врста унета 
Панчићева оморика. 

Придошле врсте налазиле су своја нова станишта и ту 
остајале да живе што је додатно обогатило укупну биолошку 
разноврсност Јастрепца. 

Данас шумовити Јасребац, како га називају у уџбеницима 
географије, указује на потребу очувања шума на Јастрепцу. 
То је један од озбиљних задатака шумарских инжењера на 
заштити животне средине. Зато се наш посао на гајењу, 
заштити и коришћењу шума сврстава у основну стратегију 
развоја друштва и може се сложити у неколико речи: гајимо 
шуме што брже и користимо их што боље. 

Један од поузданих доказа о стабилности природних 
система на Јастепцу је велики број биљних врста од којих се 
многe убрајају у лековите, јестиве, ретке и ендемичне.

Да се не заборави, а то казује историја, Јастребац је оду-
век био богат разноврсном дивљачи. Тако је Јосиф Панчић, 
приликом једног од својих обилазака Јастрепца написао: 
„У овим густим шумама, живи велико число дивљих зверо-
ва које ловац нигде неће у толикој многостручности наћи 
као на Јастребцу, а нарочито срна, лисица, зечева, златки, 
лештарки, а по шиљовитим стенама има медведа, који се у 
тим најнеприступачнијим гудурама легу“.

Данас на Јастребцу постоји уређено ограђено ловиште 
на око 400 хектара, насељено европским јеленом и дивљим 
свињама, које перспективно обезбеђује развој ловног тури-
зма. 

Да би нам било јасније, за садашње стање шума на 
Јастрепцу, уз све проблеме које је носило време и које је ос-
тавило трага, постоји обим и структура изведених радова на 
подизању, обнови, нези и заштити шума. Посебан акценат је 
стављен на негу младих букових шума, на проширење ареа-
ла аутохтоне јеле, осветљавање подмлатка и на негу новопо-
дигнутих култура. 

Ово је, такође, добар доказ да се на Јастрепцу газдовало 
и газдује плански, одговорно или најједноставније речено – 
поштено ради.

Невена Војиновић, дипл .инж. шум.

Упознајмо наше планине, јер познавање и очување флоре и вегетације и њиховог диверзитета представља основу 
заштите животне средине. Јастребац је планина која чини еколошко залеђе града Крушевца, оазу шумског зеленила и 
најближе место за одмор у природи.
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заштита животне Средине

Под отпадом се подразумева сваки материјал или пред-
мет који настаје у току обављања производне, услужне или 
друге делатности, предмети искључени из употребе, као и 
отпадне материје које настају у потрошњи и које са аспекта 
произвођача, односно потрошача, нису за даље коришћење 
и морају се одбацити.

Неадекватно управљање отпадом представља један од 
највећих проблема са аспекта заштите животне средине у 
нашој замљи и искључиво је резултат неадекватног става 
друштва према отпаду. 

Јавност је спознала отпад и поступање с отпадом као 
проблем. Oна га, међутим, не осећа и не доживљава као свој, 
него као туђи и за чије решавање је надлежан неко други - 
држава, локална самоуправа, индустрија, итд. У највећем 
броју случајева спремност на учешће у решавању овог про-
блема јавност показује само када је сама угрожена или уко-
лико је сама заинтересована за његово решавање.

Свака људска делатност утиче на животну средину и 
здравље, што указује на све већу међузависност привреде и 
квалитета животне средине. Савремен и брз начин живота, 
потрошачко друштво и све већи јаз између урбаног станов-
ништва и природе покренуо је питања одрживости оваквог 
понашања. 

По подацима из извештаја Европске агенције за заштиту 
животне средине ( EEA ) за 2011. годину просечно домаћин-
ство у већини земаља ЕУ на годишњем нивоу направи од 
300 до 500 kg отпада. Већи део овог отпада се у земљама ЕУ 
рециклира, па од 1999. године до данас постоји значајан тр-
енд опадања одлагања отпада на депоније, што, нажалост, у 
нашој земљи још увек није случај. Према подацима Агенције 
за заштиту животне средине просечна годишња количина 
насталог отпада по глави становника за 2011. годину у Ср-
бији је 370 kg. 

Хијерархија управљања отпадом

Хијерархија управљања отпадом представља редослед 
приоритета у пракси управљања отпадом:

- превенција настајања отпада и редукција, односно 
смањење коришћења ресурса и смањење количина и/или 
опасних карактеристика насталог отпада;

- поновна употреба, односно поновно коришћење произ-
вода за исту или другу намену;

- рециклажа, односно третман отпада ради добијања си-
ровине за производњу истог или другог производа;

- искоришћење, односно коришћење вредности отпада ( 
компостирање, спаљивање уз искоришћење енергије и др. );

- одлагање отпада депоновањем.
Постојећа пракса управљања отпадом у нашој земљи је 

обрнута у односу на хијерархију, јер велике количине отпада 
завршавају на депонијама. Циљеви одрживог управљања от-
падом подразумевају минимизирање количине произведе-
ног отпада на извору, а тиме и удео количине отпада који се 

може поново употребити, рециклирати и искористити. Удео 
отпада који се одлаже на депонију треба смањивати.

Рециклажом отпада доприносимо очувању животне 
средине и сировинских ресурса

Рециклажа је издвајање материјала из отпада и његово 
поновно коришћење. Укључује сакупљање, издвајање, пре-
раду и израду нових производа из искоришћених ствари 
или материјала. Веома је важно, најпре, одвојити отпад пре-
ма врстама.

Рециклажом материје, којe би иначе завршиле на отпа-
ду, добијају нову вредност. Отпадни материјали из индус-
тријске производње и домаћинстава у великом броју слу-
чајева могу бити сировине за већ постојећу производњу. 
Техничко – технолошки и економски аспекти производње 
посебно долазе до изражаја када је висока цена основне 
сировине (бакар, на пример). Са становишта заштите 
животне средине два су битна фактора: први је што се 
смањује количина отпада, па према томе и простор за из-
градњу депонија, као и загађивање са ових депонија; други 
је што се при коришћењу секундарних сировина прескаче 
део технолошког процеса који је потребан кад се користе 
природне сировине (вађење руде, флотација и добијање 
метала из руде), чиме се смањује и загађивање животне 
средине до кога долази у току наведених процеса. 

Успех и способност рециклаже зависе од извора отпада 
и структуре заједнице. Степен свесности становништва и 
њихови ставови према рециклажи највише утичу на сам 
процес рециклаже. Рециклажа је пре свега локално пи-
тање. Сакупљање отпада се врши од стране комуналних 
(јавних или приватних) предузећа, које га углавном при-

Отпад као ресурс
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купљају у контејнере. Када на месту прикупљања отпада 
не постоје контејнери за селекцију отпада говоримо о не-
диференцираном отпаду који се одвози на депоније где се 
даље третира. Недиференцирани отпад је тешко збринути 
на депонијама због различитости отпада који се распада 
различитом динамиком, а запремина отпада која се мора 
покрити земљом и испресовати компакторима је макси-
мална.

Диференцирано сакупљање отпада је кад се отпад 
сакупља и разврстава у контејнере намењене одређеној 
врсти отпада, нпр. контејнери за ПET амбалажу, метал, 
папир, стакло. Ова врста сакупљања отпада се назива и 
примарном селекцијом и најидеалнија је за даљу рецикла-
жу, јер се оваквим сакупљањем отпад најмање прља.

Отпад са којим се најчешће, односно свакодневно су-
срећемо је амбалажни отпад. Управљање амбалажом и ам-
балажним отпадом има врло изражен еколошки, друштве-
ни, социјални и економски значај.

Еколошки значај огледа се кроз заштиту животне сре-
дине, а испољава се кроз:

смањење емисија загађујућих материја у ваздух;•	
смањење емисија загађујућих материја у подземне и •	
површинске воде;
заштиту земљишта од загађивања процуривањем и•	
смањење заузимања земљишта.•	
Друштвени значај подразумева очување природних ре-

сурса државе, јер амбалажни отпад у суштини није отпад 
већ група нових ресурса - секундарних сировина. Кроз 
различите подстицајне мере и накнаде држава може суб-
венционисати прераду амбалажног отпада, али и његову 
примену у производњи нових производа. Субвенције, као 
и примена рециклабилних материјала, доводе до снижења 
цена новодобијених производа и повећања конкурент-
ности произвођача на тржишту. У исто време се додатно 
опорезују предузећа која могу, а не користе рециклабилне 
амбалажне материјале у производњи.

Социјални значај се испољaва кроз формирање звани-
чне мреже сакупљача и прерађивача амбалажног отпада. 

Економски значај представља се кроз однос директно 
мерљивих економских ефеката рециклаже амбалажног 
отпада у односу на прераду природних сировина и руда.

Интегрисани систем управљања амбалажним отпадом 
подразумева укључење свих релевантних делова једног 
друштва. Држава прописује обавезе других учесника у сис-
тему и контролоше степен испуњења тих обавеза. Привреда 
финансира процес поновног искоришћења амбалажног от-
пада. Грађани обављају примарну селекцију, а локална само-
управа брине о прикупљању и завршној селекцији отпада. 

Табела: Време разлагања различитих материјала
Материјал Време разлагања

Храна, цвеће, органски 
производи 1-2 недеље

Папир 1-6 месеци

Памучна одећа 2-5 месеци

Дрво 10-15 година
Конзерве, лименке 100-500 година
Гуме 100-1000 година
Биоразградиве кесе 4 године

Пластика, PET боце, кесе Од неколико стотина до 1000 година

Стаклене флаше Никада

Симбол за рециклажу представља Мобиусову петљу која 
садржи три повезане стрелице у облику троугла са заобље-
ним угловима. Свака стрелица је повратно пресавијена и све 
три се надовезују једна на другу, што условно представља 
циклус рециклаже са значењем сакупити, поново прерадити 
и поново употребити. Овај симбол није заштићен и користи 
се на разне начине и у разним варијацијама. 

Користи од рециклаже:
смањује се количина отпада на депонијама;•	
штеде се природни ресурси; •	
чува се енергија и врши превенција загађивања узроко-•	
вана вађењем руда;
прерађује се чист материјал;•	
смањује се емисија гасова стаклене баште који доводе до •	
глобалног загревања;
доприноси се стварању нових радних места и •	
помаже се очувању животне средине за будуће генера-•	
ције.

Одељење за заштиту животне средине
ЈП ,,Србијашуме“
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Оснивање нових шума – пошумљавање представља је-
дан од најважнијх задатака који је постављен пред оне који 
су задужени за газдовање шумама. Поред повећања шумо-
витости и производње дрвета и дрвне биомасе, пошумља-
вањем се побољшавају и друге функције које шуме имају, а 
пре свега глобални биланс угљеника (производња кисеони-
ка и везивање угљеника из ваздуха), регулише се микрокли-
ма, ублажавају макро-климатске промене, а има и заштитну 
функцију (заштита земљишта од ерозије, заштита водног 
режима, заштита инфраструктуре од неповољних утицаја и 
др.). 

 Јавно предузеће „Србијашуме“ примењује интегрални 
начин газдовања шумама и шумским земљиштем који почи-
ва на принципима одрживог газдовања. Повећање површи-
на под шумом са садашњa 34% (29.1% шума + 4.9% остало 
шумско земљиште) на нивоу Србије је циљ и по Просторном 
плану Србије, а дугорочни циљ је да се приближимо eвроп-
ском просеку од 46% шумовитости. Имајући то у виду ЈП 
„Србијашуме“ преко својих делова предузећа настоји да се 
придржава основних принципа из дефиниције о одрживом 
газдовању шумама која гласи: „Одрживо (трајно) газдовање 
шумама подразумева управљање и коришћење шума и шум-
ског земљишта на такав начин и у таквом степену да се очу-
ва биодиверзитет, а продуктивност, обнављање, виталност 
и потенцијал шума да буду на нивоу којим би се задовољиле 
одговарајуће еколошке, економске и социјалне потребе и да-
нашње и будућих генерација, како на локалном, тако и на 
националном нивоу, а да се при том не угрозе и оштете неки 
други екосистеми” (MCPFE, Helsinki, 1993).

Укупна површина којом газдује ЈП „Србијашуме“ је око 
902.000 хектарa. У категорији необраслих површина је око 
139.000 хектара. Однос обраслих и необраслих повшина је 
84,6% : 15,4%. По важећим планским документима у наред-

ном уређајном периоду се планира пошумљавање на повр-
шини од око 15.300 хектара. Очекивани ефекат таквог обима 
пошумљавања је да ћемо на крају уређајног периода имати 
однос обраслих и необраслих повшина на повшини којом 
газдује ЈП „Србијашуме“ од 86,3% : 13,7%, односно увећање 
шумовитости за око 1,7%. Имајући у виду предвиђену повр-
шину за пошумљавање, а знајући просечну густину садње, 
за остварење оваког плана потребно је око 38.250.000 кома-
да садница разних врста дрвећа, у зависности од типа ста-
ништа, предвиђене узгојне потребе и биоекологије конкрет-
них врста дрвећа. 

Потребан садни материјал комплетно ће бити обезбеђен 
из расадника ЈП „Србијашуме“, који годишње произведе око 
10.000.000 комада садница високог квалитета. За пошумља-
вање у приватним шумама обезбеђено је око 2.000.000 кома-
да садница.

За овакав обиман посао потребна су и велика додатна 
финансијска средства која ЈП „Србијашуме“ својим редов-
ним пословањем у потпуности не може обезбедити. Зато 
је неопходно укључивање свих заинтересованих страна за 
шуму (државе, приватних шумовласника, невладиних ор-
ганизација) у остварењу овако значајног посла који је од 
општег друштвеног интереса. У том смислу постоји велика 
заинтересованост од стране ЈП „Србијашуме“ и државе да, 
преко својих ресорних Министарстава, превасходно Ми-
нистарства пољопривреде шумарства и водопривреде - Уп-
раве за шуме, реализују овакав план.

Оваквим начином газдовања шумама и шумским 
земљиштем са израженим еколошким приступом, ЈП „Ср-
бијашуме“ показује да је и друштвенo одговорно предузеће.

Припремио: Звонимир Баковић, маст.инж.шум.

Оснивање нових шума у 
функцији општег добра
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шину за пошумљавање, а знајући просечну густину садње, 
за остварење оваког плана потребно је око 38.250.000 кома-
да садница разних врста дрвећа, у зависности од типа ста-
ништа, предвиђене узгојне потребе и биоекологије конкрет-
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10.000.000 комада садница високог квалитета. За пошумља-
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финансијска средства која ЈП „Србијашуме“ својим редов-
ним пословањем у потпуности не може обезбедити. Зато 
је неопходно укључивање свих заинтересованих страна за 
шуму (државе, приватних шумовласника, невладиних ор-
ганизација) у остварењу овако значајног посла који је од 
општег друштвеног интереса. У том смислу постоји велика 
заинтересованост од стране ЈП „Србијашуме“ и државе да, 
преко својих ресорних Министарстава, превасходно Ми-
нистарства пољопривреде шумарства и водопривреде - Уп-
раве за шуме, реализују овакав план.

Оваквим начином газдовања шумама и шумским 
земљиштем са израженим еколошким приступом, ЈП „Ср-
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Припремио: Звонимир Баковић, маст.инж.шум.

Оснивање нових шума у 
функцији општег добра

Уочи 8. марта, међународног дана жена, 
на Ади Циганлији је организована акција 
пошумљавања у којој су запослене жене из 
Јавног предузећа „Србијашуме“ поклониле 
саднице пољског јасена Београђанима. 
Највредније жене дирекције „Србијашума“ 
су се окупиле у 11 часова на Ади и уз помоћ 
својих колега засадиле саднице пољског 
јасена. Садња је протекла у пријатној и радној 
атмосфери. 
Акцију пошумљавања су подржали Бисерка 
Стојановић, представница Управе за шуме 
при Министарству пољопривреде, шумарства 
и водопривреде, Владан Живадиновић 
директор ШГ „Београд“ и др Предраг Алексић, 
извршни директор сектора за шумарство и 
заштиту животне средине.

На овај начин желели смо да скренемо пажњу 
јавности и укажемо на значај и допринос 
културног, економског, политичког и 
социјалног напретка жена у друштву, али 
и да утичемо на подизање нивоа еколошке 
свести.
Реализацијом ове идеје само је започет 
процес овогодишњег пошумљавања који 
ће се убудуће спроводити у континуитету. 
Основни покретач је добра воља и жеља да се 
оплемене зелене површине у граду како би се 
човек вратио природи чији је и он сам део. 
Повећаће се, такође, површине под шумама 
што има немерљив значај за животну средину 
и производњу кисеоника, а самим тим и бољи 
квалитет живота.

Припремила: Тијана Лаловић

Жене ЈП „Србијашуме“ 
поклониле саднице Београђанима

акција
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догађаји

Шумарски факултет у Београду свечано је обележио 
92.годинe рада и постојања 5. децембра 2012. године. 

У препуном амфитеатру и уз присуство великог броја 
званица из света науке и шумарске струке, декан Шумар-
ског факултета проф. др Милан Медаревић поздравио је 
присутне и изразио задовољство што су дошли у великом 
броју.

У уводном излагању господин Медаревић је представио 
досадашње резултате и активности Шумарског факултета, 
као и планове за будући период. 

Како је рекао, неопходно је убудуће радити на интензив-
нијој сарадњи са Универзитетом и релевантним институ-
цијама у циљу побољшања високог образовања у свим сег-
ментима шумарства.

Свечаност су увеличали и угледни гости: Иванка Попо-

вић, проректор Београдског Универзитета, Перица Грбић, 
директор Управе за шуме, Зоран Говедар, декан факултета у 
Бањалуци, проф. др Олга Мијановић, професор у пензији.

У име ректора и професора Београског Универзитета ју-
билеј је честитала госпођа Иванка Поповић, проректор Уни-
верзитета, која је с пуно речи хвале говорила о Шумарском 
факултету.

Скупу су се обратили и Перица Грбић, директор Управе 
за шуме при Министарству пољопривреде, шумарства и во-
допривреде, Зоран Говедар,

декан факултета у Бањалуци и проф. др Олга Мијановић, 
професор у пензији.

Најбољим дипломираним студентима у школској 
2011/2012. години додељени су преносиви компјутери и то: 

- Милану Илићу, просек оцена 9,41-студијски програм 
Прераде дрвета; Љубињи Брадоњић, просек оцена 9,37 -сту-
дијски програм Пејзажна архитектура и хортикултура; 

- Предрагу Миљковићу, просек оцена 9,11-студијски 
програм Еколошки инжeњеринг у заштити земљишних и 
водних ресурса;

- Дејан Ристовић са просеком оцена 9,05 је добио посао као нај-
бољи студент у школској 2011/2012. –студијски програм Шумар-
ство. 

Као добри студенти посао су, такође, добили Иван Тодоровић и 
Јелена Плавшић.

У име ЈП „Србијашуме“ Драган Дубљанин, шеф кабинета, чес-
титао је јубилеј, указао на изузетну сарадњу са Шумарским фа-
култетом који је извео бројне генерације студената.Стручношћу и 
квалитетом многи од њих су дали и дају велики допринос у раду ЈП 
,,Србијашуме“.

Традиционално и ове године ЈП „Србијашуме“ наградило је нај-
боље студенте.

Дејан Ристовић, добио је посао у ШГ ,,Крагујевац“, ШУ „Горњи 
Милановац“, а Јелена Плавшић у ШГ „Голија“, Ивањица, ШУ „Ча-
чак“.

Кандидати који су стекли научни степен доктора науке у 2012. 
години су: Александар Лучић, Милан Дрекић, Светлана Били-
бајкић, Мирјана Тодосијевић, Ненад Петровић, Мира Мирић-Ми-
лосављевић, Млађан Поповић, Ивана Бједов, Мирослав Марковић 
и Небојша Тодоровић.

Декан факултета, проф. др Милан Медаревић, уручио је при-
знања запосленима који су стекли услове за пензију.

У музичком делу програма браћа Теофиловић су извели нацио-
налну химну и оживели давно изгубљену хармонију традиционал-
ног певања.

Међународну студентску химну Gaudeamus igitur (У весељу жи-
вимо) отпевала је Андријана Кувељић.

У холу факултета организована је изложба и постављена је Кси-
лотека (библиотека дрвних врста).

Пројекат је водила Јелена Матић испред Шумарског факултета и 
Драган Николић испред компаније ,,Страјко“.

Поводом Дана факултета објављена је књига „Поетика бића дрве-
та“ недавно преминулог историчара уметности Косте Богдановића. 

Припремила: Сузана Милићевић
Фото:Миле Радоичић

Шумарски факултет
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Удружењe шумарских инжењера и техничара Србије ос-
новано је 1907. године. 

У оквиру Удружења посебно издвајамо Подружницу 
‘’Ветерана’’ коју чине пензионисани инжењери шумарства. 
Она заслужује посебну пажњу јер је основана 1972. године и 
од тада редовно окупља своје чланове. 

Активно учешће Подружнице ветерана се огледа у број-
ним делатностима: писању научних и стручних радова као 
и прилога за научне и стручне часописе, активном учешћу у 
раду научних и стручних скупова, хуманитарном раду, орга-
низовању стручних екскурзија и преношењу својих искуста-
ва колегама у шумарској оперативи.

 Подружница ветерана шумарских инжењера и техни-
чара формирана је на иницијативу једног броја старијих 
колега са посебним залагањем академика професора При-
бислава Маринковића и професора Милутина Симоновића. 
Oсновни циљ оснивања је дружење и одржавање контакта 
са струком. 

Први председник Подружнице ветерана био је проф. др 
Прибислав Маринковић. 

Дужи период времена у просторијама Удружења, сваког 
трећег петка у месецу, окупља се већи број шумарских вете-
рана свих послератних генерација. Дружење колега у трећем 
животном добу сигурно има значајног утицаја на шумарску 
струку. 

Посебан део програма чине екскурзије које су организо-
ване са циљем да се обиђу шумска газдинства, да се одржи 
контакт са млађим колегама како би се упознали са њихо-
вим радом и делом проблема који имају. Често се организују 
стручна предавања и дискусије о актуелним проблемима из 
области шумарства.

Подружница прати и укупне активности Удружења 
шумарских инжењера и техничара Србије и даје значајан 
допринос у раду. 

Програмом је обухваћен обилазак културно-историјских 
знаменитости што је екскурзијама давало посебну драж. 

Организује се, такође, заједнички дочек Нове године крајем 
децембра у “Пословном клубу Кошутњак“. 

Поред дружења, на састанцима се добијају информације 
о болесним и одсутним колегама, одаје се пошта преминули-
ма и евоцирају успомене на драге колеге.

Пратећи, међутим, укупна кретања у овим тешким вре-
менима, примећујемо да све више долази до смањења ак-
тивности у Удружењу, што је обесхрабрујуће након сто пет 
година од оснивања. 

 У Подружници ветерана, такође, долази до озбиљног 
смањења активних чланова. Старије генерације биолошки 
одлазе, а укључивање млађих генерација је веома слабо, тако 
да се скоро преполовио број активних чланова Подружни-
це. 

У Београду живи велики број пензионисаних инжењера 
и техничара шумарства .

Овиме желимо да упознамо наше колеге да постоји место 
и време за заједничко дружење са старијим и млађим гене-
рацијама као и одржавање контакта са струком.

Покренута је идеја оснивања Клуба шумара који би био 
место свакодневног састајања и дружења.

Свакако да за то постоје услови у Удружењу, али недос-
таје број активних чланова да би се таква иницијатива реа-
лизовала. 

Садашње активности ветерана би могле престати уколи-
ко се не прикључе млађе генерације,

чиме би дух шумарске струке изгубио препознатљив ка-
рактер, као што су дружење и племенитост. 

У жељи да дате допринос очувању традиције шумарског 
дружења, молимо вас да се прикључите нашој Подружници 
ветерана. 

Било би пожељно и овим путем позивамо наше колеге да, 
у оквиру сваког шумског газдинства које је у саставу ЈП „Ср-
бијашуме“, организују и активирају Подружнице, како би и 
ветерани активно учествовали. 

Припремио: Милош Галeчић, дипл. инж.

Активни ветерани-шумари
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На Европском комитету жена BWI - Building and Wood 
Workers International (Интернационала радника у сектори-

ма грађевинарства и дрвета) одржаном у Варшави од 22. 
до 24. октобра 2012. године, донета је одлука да се поводом 
Међународног дана људских права – 10. децембрa, спроведе 
заједничка регионалана кампања под називом „Данас и увек 
– достојанствен рад за жене“. 

Организатори и учесници кампање су синдикати члани-
це BWI из Србије, Хрватске, Македоније, Црне горе, Босне и 
Херцеговине и Албаније.

У склопу ове кампање у Србији је одржан округли сто у 
згради Савеза самосталних синдиката Србије, 10. децембра. 
2012. године.

10. децембар -Међународни дан људских права – 
Кампања „Данас и увек – достојанствен рад за жене“

Теме округлог стола биле су:
Шта је достојанствен рад;•	
Борба против дискриминације жена на радном месту и•	
Усклађивање приватног и професионалног живота.•	
Запажено учешће у раду округлог стола имале су Биљана 

Малетин, консултанткиња за увођење принципа родне рав-
ноправности и Наталија Остојић, представница Министар-
ства за рад - Управе за родну равноправност.

Учешће су, такође, у конструктивној дискусији узеле и 
чланице женске мреже из четири синдиката: Самосталног 
синдиката шумарства и прераде дрвета Србије, Самостал-
ног синдиката путара Србије, Синдиката радника грађе-
винарства и индустрије грађевинских материјала Србије 
и Гранског синдиката грађевине, грађевинског материјала, 
дрвне индустрије и Путне привреде „Независност“. 

Позив за учешће на округлом столу упућен је Самос-
талном синдикату шумарства и прераде дрвета Србије, Је-
динственој синдикалној организацији ЈП „Србијашуме“, Је-
динственој синдикалној организацији ЈП „Војводинашуме“, 
Самосталном синдикату „Симпо“, Самосталном синдикату 
путара Србије, Синдикату радника грађевинарства и индус-
трије грађевинских материјала Србије и Гранском синдика-

ту грађевине, грађевинског материјала, дрвне индустрије и 
путне привреде Независност.

Чланице Самосталних 
синдиката грађевинарства, 
шумарства и путне привреде 
Србије упутиле су шефовима 
посланичких група у Парла-
менту и министру рада, за-
пошљавања и социјалне по-
литике Јовану Кркобабићу 
иницајативу за признавање 
и вредновање женског рада у 
кући. Оне тврде да домаћице 
доприносе друштву, иако раде 
само у својим домовима и сма-
трају да се мора наћи начин да 
друштво призна тај труд.

Закон о раду, као и други прописи, познаје разне облике 
радног ангажовања, на пример радни однос ван просторије 
послодавца, радни однос са кућним помоћним особљем, а 
једино није признат ни вреднован рад жена у кући, истакла 
је Александра Стојковић, потпредседница Европског коми-
тета жена.

Оне свакодневно обављају разноврсне послове у кући у 
трајању од више часова, целог живота вредно раде, а на крају 
остану без икаквих примања. Данас су ове жене невидљиве, 
не постоје, нема их на тржишту рада и нису на евиденцији 
незапослених. Требало би да имају минималну зараду или 
неко издржавање. Из тих разлога је послат захтев надлеж-
ним органима и иницијатива округлог стола да се донесу 
прописи на основу којих би се признао и вредновао рад 
жена у кући. 

Циљ ове кампање је да се чује глас жена из ових синдика-
та, дефинишу највећи проблеми са којима се жене суочавају 
на радном месту, као и предлози за њихово решавање.

Камапања је медијски изузетно пропраћена уз помоћ 
прес службе Савеза самосталних синдиката Србије. 
 

Припремила: Александра Стојковић
Фото: Миле Радоичић 

Данас и увек - достојанствен рад за жене

међународни дан људСких права
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занимљиве приче

Дрвосече и рабаџије које се посеку и повреде обарајући 
и извлачећи стабла из врлети Златара, Босања и Мурте-
нице, уместо код лекара, право из шуме одлазе Милутину 
Шапоњићу (74), једном од последњих народних видара на 
простору Старог Влаха. 

Поред тога што бесплатно и успешно лечи посекотине и 
ране мелемима од планинских трава и шумског биља, он је 
један од ретких који не крије рецепт, већ га несебично дели 
свима који верују у исцелитељска својства природе.

Поред шумских радника, у домаћинству Милутина 
Шапоњића на падинама Босања, у селу Амзићи код Нове 
Вароши, мелеме за ране траже и сељаци, домаћице и 
грађевинци – сви они који се посеку и озледе на радном 
месту или током кућних и пољских радова. Он већ готово 
шест деценија, на планинским пропланцима и у шуми, са-
купља све што је потребно за мелем и помаже народу, не 
тражећи при том за своје услуге било какву материјалну 
награду. 

-Ко није дошао - томе нисам дао мелем. Највећа ми је 
награда кад чујем да је мелем помогао при посекотини, 
огреботини, лишајевима, кад сретнем онога ко је извидао 
рану. Неки од мојих пријатеља и познаника неће чак ни да 
зазиме без овог мелема и народног лека. Данас, међутим, 
жалим што нисам преузео и сачувао тајну справљања це-
рота - мелема за убоје, коју је у гроб однео видар и травар 
Срето Матијевић из оближњег села Вилови.– каже Ми-
лутин Шапоњић који је скромну пензију стекао радећи 
у фабрици обуће некадашњег Индустријског комбината 
„Златар“.

Милутин је свој први мелем направио далеке 1954. годи-
не по сећању, онако како су му казивали укућани и комшије 
преносећи потомцима искуства предака. Поправљајући 
коло и вретено у породичној воденици на Злошници, тада 
шеснаестогодишњи Милутин се посекао по прсту. На путу 
од воденице, по мразу и снегу, у шуми је одсекао неколико 
прутова зове, а у кући пронашао восак и смолу, које је у то 
време свако, па и његово домаћинство током зиме чувало 
у сандуку или на полици за „не дај Боже“. Лечио се у пла-

нини, далеко до лекара, као и коју годину касније када се 
непажњом саплео и челом ударио у кућни праг.

- За мелем су потребне две шаке јелове смоле, грумен 
воска, пола литра јестивог уља и шака унутрашње коре 
зове. 

Све ово се кува на шпорету док се восак не растопи и 
уље не уври, па се дрвеном кашичицом одстрани искувана 
кора. Мелем, као кајмак или бела крема, чува се у малим 
посудама и рок му је неограничен – открива Милутин на-
чин справљања лека.

Јелову смолу Милутин скупља са стабала по беспући-
ма Босања када отопле дани. Најчешће је налази тамо где 
стабло четинара при сечи и паду оштети кору другог или 
на месту одсечене гране. Посао око прикупљања смоле, 
каже, није ни мало лак, јер се често мора дуго пешачити по 
планини да би се нашло веће и старије стабло јеле на којем 
има више смоле.

- Посекотину прво треба добро опрати љутом ракијом и 
мелем мазати само једном у 24 сата. Рану не треба много за-
вијати и утопљавати, али се мора чувати од хладноће и она 
зацели за седам дана - преноси Шапоњић вишегодишње 
искуство.

Припремио:Жељко Дулановић

Смолом дрвосечама 
вида ране 

„ПУПАВИЦА“ ЗАУСТАВЉА КРВАРЕЊЕ

- Бела печурка, позната у селима Старог Влаха као 
„губа пупавица“, кад сазри и прах јој поцрни као кафа, 
посипа се на посекотину да заустави крварење и „поку-
пи“ рану- открива народни видар Милутин Шапоњић.

- Шуме и планинске ливаде су апотека под ведрим 
небом и у њима се може наћи лек за сваку бољку. Мла-
деж, међутим, мало о томе зна и слабо у њих залази, а 
нажалост, многи и не верују у лековиту моћ природе – 
каже Шапоњић. 

Милутин Шапоњић - народни видар
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Белоглави Суп

Из хиљаду километара далеке Пољске у коју је прошлог лета 
принудно слетео Урош Нејаки, одбегли белоглави суп из кањона 
Увца, крајем фебруара се вратио у постојбину на крилима ави-
она. 

Након што је специјална ваздушна лађа за транспорт угро-
жених животињских врста слетела на аеродром у Београду, ре-
нџери „Резервата Увац“ пребацили су га у волијеру Центра за 
опоравак птица у подножју увачких литица, где ће боравити до 
повратка у природу и матично јато.

Захваљујући међународној сарадњи заљубљеника у „небес-
ког краља“, како белоглаве супове зову због задивљујућег лета, 
Урош Нејаки добио је и трећу шансу за нови животни почетак. 
Орлић који се пре три године испилио у кањону Увца, пронађен 
је прошлог августа у Пољској, а вест да у Варшавском зоолошком 
врту одмара изморена крила, у Нову Варош су послали тамо-
шњи орнитолози посредтвом колеге др Саше Маринковића из 
Београда који деценијама другује са увачким птицама.

- Урош Нејаки је од рођења био болешљив и дуго времена је 
провео у увачкој волијери, а када је прошлог лета из ње враћен 
у природу доживео је нови пех. Напао га је одрасли сури орао 
и исперушао му крила, па је пуних шест месеци, чекајући ново 

перје, немоћан обигравао око хранилишта на Растокама. По-
следњи пут је уочен двадесетак дана пре него што је нетрагом 
нестао, а за све је право изненађење била вест да се због повреде 
ноге приземљио у Пољској пуна 1.102 километра од гнезда– каже 
орнитолог др Саша Маринковић.

Белоглави супови су високолетачи. Технику лета су усаврши-
ли до савршенства и једрећи на ваздушним струјама могу днев-
но да превале стотине километара, али током својих крстарења 
светским небима често знају да налете на далеководе и ветрења-
че или да страдају од отрова и ловаца. Урош Нејаки је, иначе, сед-
ми белоглави суп из колоније орла лешинара у кањону Увца који 
је затражио ветеринарску помоћ у иностранству, а овдашњи ор-
лови лечили су се и у Грчкој, Израелу, Турској...

- Урош Нејаки је направио прави подвиг, али дужина њего-
вог лета ипак није велико чудо за белоглавог супа, птицу која 
има распон крила од готово три метра. Од овдашњих триста 
орлова лешинара многи су прави светски путници, а апсолутни 
рекордер је белоглави суп Алибаба који је пре пар година стигао 
до 3.450 километара далеког Јемена. Други су, пак, везани за род-
ну колонију, попут орла Константина који је недавно одлетео до 
Бугарске и након пређених двеста педесет километара одлучио 
да се истог дана врати у кањон Увца – каже Слободан Љубојевић, 
директор предузећа „Резерват Увац“ које се стара о 7.500 хектара 
заштићеног природног добра.

Захваљујући акцији коју је покренула група локалних 
заљубљеника и помоћи државе, колоније белоглавог супа у 
кањону Увца данас је једна од највећих у овом делу Европе. За 
белоглавог супа, који је од вајкада летео изнад ових простора, ве-
зана су бројна веровања и легенде, а мештани га сматрају светом 
птицом.

- Пре две деценије у Србији је било само неколико парова бе-
логлавог супа и мало је ко веровао да ће опстати на овим просто-
рима. Општа подршка очувању ове птичје врсте омогућила нам 
је да белоглаве супове данас можемо населити на Стару планину, 
одакле су нестали пре шездесет година или на подручје Републи-
ке Српске, које су напустили пре двадесетак година – каже орни-
толог др Саша Маринковић.

Припремио:Жељко Дулановић

До увачких литица 
на крилима авиона

ЗАСНИВА ПОРОДИЦУ

- Урош Нејаки ће овог лета напунити пет година и 
достићи полну зрелост, па се надамо да ће се скрасити 
уз породицу коју би требало ускоро да оснује и да више 
неће бежати из кањона Увца. Прошле године имали смо 
преко 100 гнездећих парова, што је рекорд, а колонија у 
кањону Увца је највећа колонија орла лешинара на Бал-
кану– каже шеф чуварске службе “Резервата Увац” Не-
бојша Поповић
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дечија Страна 

У оквиру програма једнодневног боравка ученика из 40 
основних школа на подручју Србије, одржана је завршна 
еколошка радионица Покрета горана у Београду. Најбоље 
резултате оствариле су следеће екипе:

I место-ОШ ''Бранко Радичевић'', Поповац, Параћин, на-
града 7 дневни бесплатан боравак на Школи лековиотг биља 
''Копаоник 2013'' године;

II место-ОШ ''Душан Поповић'', Белушић, Рековац, на-
града 7 дневни бесплатан боравак на горанском ЕКО кампу 
''Тара 2013'' године;

III место-ОШ ''Добрила Стамболић'', Сврљиг, награда 
7-дневни бесплатан боравак на ЕКО кампу ''Вршачки брег 
2013'' године.

Најбоље пласирана екипа из Београда је ОШ ''Иво Ан-
дрић'', из градске општине Раковица и њима је припала на-
града Покрета горана Београда, 7-дневни бесплатан боравак 
на горанском ЕКО кампу ''Вршачки брег 2013'' године.

Награде и признања најуспешнијима на завршној горан-
ској радионици уручили су: Новица Милоjковић, председ-
ник и Мирослав Михајиловић, секретар Покрета горана 
Србије.

Покровитељ овог изузетно значајног едукативног Проје-
кта било је Министарство пољопривреде, шумарства и во-
допривреде-Управа за шуме.

Након одржаног теста на завршној радионици присут-
ни ученици , њихови наставници и други позвани гости са 
представницима средстава јавног информисања учествова-
ли су у акцији садње 17 садница школоване липе (симболич-
но једна садница-један век), а поводом обележавања 1700 
година од проглашења Миланског едикта.

Саднице су засађене на Светосавском платоу поред глав-
не стазе према Храму Светог Саве, паралелно са Народном 
библиотеком.

Пре почетка акције присутне учеснике поздравили су: 
Љубомир Попара испред ЈКП ‘’Зеленило Београд’’, Новица 

Милојковић, председник Покрета горана Србије и Горан 
Триван, градски секретар за заштиту животне средине гра-
да Београда.

Поводом обележавања 5. јуна Светског дана заштите 
животне средине Покрет горана Србије, 32 пут за редом, 
расписао је наградни конкурс за: прозни састав, песму, 
цртеж, карикатуру, плакат, еколошку поруку и фотогра-
фију. 

На конкурсу, право учешћа су имали сви припадници 
Покрета горана, од деце до пензионера у различитим ка-
тегоријама по сопственом интересовању.

Покрет горана Србије у сарадњи са Министартсвом 
пољопривреде, шумарства и водопривреде-Управом за 
шуме, YU-ЕКО из Суботице , Ревијом ''Шуме'' и ЈКП ''Зе-
ленилом Београд, поводом обележавања 5. јуна Светског 
дана заштите животне средине и интезивирања акција и 
активности, објавио је:

Н А Г Р А Д Н И К О Н К У Р С
1.а) ЗА ПРОЗНИ САСТАВ НА ТЕМУ
 - Засадио (ла) сам дрво, па сад размишљам шта ће 

бити с њим кад порасте
 - На ливади златних боја за ученике од I – IV разреда 

основне школе
б)  - И цвеће на мојој тераси део је светских плућа
 - Опомена шумских становника за ученике од V – VIII 

разреда основне школе
в)  - Живимо на планети коју смо позајмили од будућих 

поколења
 - И ја имам право на део плавог неба и свеже јутарње 

росе за ученике средњих школа
 г) На биолошком сату је 5 до 12 за остале
 ЗА ПОЕЗИЈУ
а ) - Шума зове 
 - по слободном избору за ученике од I – IV разреда 

основне школе
б) - ''Јутрос је лепши постао свет за један цвет''
 - по слободном избору за ученике од V – VIII разреда 

основне школе
в)  - по слободном избору за ученике средњих школа
3. ЗА ЦРТЕЖ
 - Из области рада и деловања Покрета горана
4. ЗА КАРИКАТУРУ
 - Из области рада и деловања Покрета горана
5. ЗА ПЛАКАТ
 - Из области рада и деловања Покрета горана, 
ФОТОГРАФИЈА
 - Из природе, са кампова, школа, радионица и из дру-

гих области рада и деловања Покрета горана
ЗА ГОРАНСКУ ЕКОЛОШКУ ПОРУКУ
Право учешћа на Конкурсу имају сви припадници Пок-

рета горана.

Седамнаест садница липе
поводом седамнаест векова 

Миланског едикта
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Jедну од тема ученици обрађују на часу или код куће, а 
наставник или професор српског језика или Комисија, од 
приспелих радова, бира три најбоља рада и доставља их 
Покрету горана општине или града. Ово се односи на учес-
нике у основним и средњим школама.

Остали припадници Покрета горана достављају своје ра-
дове директно Покрету горана у општини или граду.

Сваки Општински или градски одбор образује коми-
сију за праћење резултата Конкурса која има задатак да од 
приспелих радова изабере по три прозна састава, песме, 
плаката,цртежа, карикатуре, фотографије и еколошке пору-
ке и то у следећим категоријама:

А) Предшколско образовање
Цртеж
Б) Од I-IV разреда основне школе
Проза, песма, цртеж, карикатура, плакат, фотографија и 

горанска еколошка порука

Г) Од V-VIII разреда основне школе
Проза, песма, цртеж, карикатура, плакат, фотографија и 

горанска еколошка порука
Д) Средња школа
Проза , песма, цртеж, карикатура, плакат, фотографија и 

горанска еколошка порука
Е) Остали
Проза, песма, цртеж, карикатура, фотографија и горан-

ска еколошка порука
Награде најуспешнијима на конкурсу су уручене на при-

годној манифестацији у Београду 14.јуна ове године. Том 
приликом је отворена изложба награђених цртежа, карика-
тура, плаката и фотографија. 

Као суорганизатори, на конкурсу су учествовали и пред-
ставници редакције ревије ‘’Шуме’’.

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

ПОРУКУ И ФОТОГРАФИЈУ ЗА 2013 ГОДИНУ
КАТЕГОРИЈА ПРЕЗИМЕ ИМЕ И РАЗРЕД ИМЕ УСТАНОВЕ, ШКОЛЕ 

И МЕСТО
ЦРТЕЖ ПРЕДШКОЛЦИ Трајковић Теодора ,6.год. Вртић ‘’Чаролија’’, Врање

Николић Милица, 7.год. Вртић ‘’Језерце’’, ПУ 
Раковица

ЦРТЕЖ ОД I –IV 
РАЗРЕДА

Павловић Лука, I/2 ОШ ‘’Петефи бригада’’, 
Кула

Рацков Бојана, II/1 ОШ ‘’Бранко Радичевић’’, 
Стапар, Сомбор

ЦРТЕЖ ОД 
V-VIIIРАЗРЕДА

Јелић Никола, VI/1 ОШ ‘’Јован Јовановић 
Змај’’ Брус

Радоичић Анђела, VII /3 ОШ ‘’Душан Радовић’’, 
Ниш

Ухељи Теа, VII /4 ОШ ‘’Бошко Павковљевић 
Пинки’’, 
Стара Пазова

КАРИКАТУРА ОД I-IV
РАЗРЕДА

Јовановић Ђорђе, I/4 ОШ ‘’Вук Караџић’’, Пирот

КАРИКАТУРА ОД V-VIII
РАЗРЕДА

Банчевић Милан, VI 
разред

ОШ’’Добросав 
Радосављевић.Народ’’, 
Равње, М.Митровица

Петронијевић Петар, V/6 ОШ ‘’Петар Лековић’’, 
Пожега

Петровић Петра, VII /5 ОШ ‘’Душан Радовић’’, 
Ниш

ПЛАКАТ ОД I-IV
РАЗРЕДА

Манић Марија, I/4 ОШ ‘’Вук Караџић’’, Пирот

ПЛАКАТ ОД V-VIII
РАЗРЕДА

Радовановић Натaша, V/6 ОШ ‘’Петар Лековић’’, 
Пожега

ФОТОГРАФИЈА
ОД I-IV РАЗРЕДА

Панајотовић Вук, I/2 ОШ ‘’Вук Караџић’’, Пирот

Јанчић Павле, III/2 ОШ ‘’8.септембар’’, Пирот
ФОТОГРАФИЈА
ОД V - VIII РАЗРЕДА

Ђурић Милош, VIII/1 ОШ ‘’Симеон Араницки’’, 
Стара Пазова

ПРОЗАОД I ДО 
IVРАЗРЕДА

Митровић Коста, II/2 ОШ ‘’Дубрава’’, Књажевац

ПОЕЗИЈА
ОД I ДО IVРАЗРЕДА

Минић Нeда, II/2 ОШ ‘’Дубрава’’, Књажевац

ПРОЗА
ОД V – VIII РАЗРЕДА

Митић Мина, VII/4 ОШ ‘’Вук Караџић’’, Пирот

ПОЕЗИЈА
ОД V – VIII РАЗРЕДА

Павловић Бојана, VI разред ОШ ‘’Јован Јовановић 
Змај’’ Брус

ГОРАНСКА ЕКОЛОШКА 
ПОРУКА ОД I ДО 
IVРАЗРЕДА

Митић Арсић Реља, I/4 ОШ ‘’Дринка Павловић’’, 
Београд

ГОРАНСКА ЕКОЛОШКА 
ПОРУКА ОД V – VIII 
РАЗРЕДА

Гомбоц Павле, VIII/1 ОШ ‘’Бошко Павковљевић 
Пинки’’, 
Стара Пазова

Османовић Јована, VI а ОШ ‘’Марко Орешковић’’ 
Б. Грачац, Оџаци

ОСТАЛИ Илић Маја, васпитач, 
вртић ‘’Језерце’’, ПУ 
Раковица

СПЕЦИЈАЛНА НАГРАДА ОШ’’Димитрије Тодоровић 
Каплар’’,
Књажевац

ОШ’’Димитрије Тодоровић 
Каплар’’,
Књажевац

ОШ ‘’Надежда Петровић’’, 
Велика Плана

ОШ ‘’Надежда Петровић’’, 
Велика Плана

Припремила: Сузана Милићевић
Фото:Миле Радоичић
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дешавања

У згради Генералне дирекције на 
Новом Београду,у Булевару Михаила 
Пупина 113, „Заштитна радиониоца“, 
део предузећа у оквиру ЈП ,,Србијашу-
ме“,  отворила је продавницу ,,Дарови 
природе 2“.

Поводом отварања продавнице 6. 
марта уприличена је скромна просла-
ва којој је  присуствовао заменик ге-
нералног директора Игор Брауновић, 
представници кабинета, извршни ди-
ректори сектора као и запослени ЈП 
,,Србијашуме“. 

Речима добродошлице присутнима 
се обратио Миле Сладојевић, директор 
,,Заштитне радионице“, који је иста-
као да су се у овим тешким временима 
уз подршку кабинета, као и ангажо-
вањем и активирањем добре послов-
не сарадње са предузећима од раније 
(Стрела - Лесковац, Копико – Брус,...). 
Стекли  су се услови за отварање про-
давнице ,,Дарови природе 2“ на Новом 
Београду, иако већ постоји продавни-
ца ,,Дарови природе 1“ у  Његошевој 
44.

У асортиману продавнице за-
ступљени су природни производи из 
програма здраве хране Србије као што 
су: слатка, мармеладе, џемови,сокови, 
ајвар, сушени вргањ, вргањ у уљу, ке-
чап, јабуково сирће, купиново вино, 
чај од ароније... Како би се купци што 
боље упознали са нашим производима 
организована је и дегустација цепка-
ног ајвара и џема од шумског воћа.

Део асортимана чиниће и комер-
цијални производи – сладоледи, соко-
ви, као и макробиотички производи.

Надамо се да ћемо ускоро моћи да 
понудимо и здраву храну наших шум-
ских подручја.

Радно време продавнице ,,Дарови 
природе 2“ је радним данима од 8 до 
16 часова, а контакт телефон је 011 711 
23 67.  

Кад год пожелите природну, све-
жу и здраву храну дођите у наше про-
давнице.

Чекамо Вас са осмехом.
Припремила: Марина Лазовић

Отворена продавница  
„Дарови природе 2“
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Оскоруша је једна од најдуговечнијих врста листопадног др-
већа која  полако  изумире и  данас  је веома ретка  у природи. Расте 
споро и може да доживи старост од двеста до триста година, а по 
неким подацима и до шестсто. Јавља се појединачно или у мањим 
групама  у  средњој Европи на нaдморским висинама до 650 , на Ме-
дитерану до 1400m.  Највећи и најстарији познати примерак  нала-
зи се у близини града Стражнице у покрајини Моравској, Чешка 
Република. Обим стабла  је 458cm  са круном 11m високом и 18m 
широком. Процењује се да је  старо око 400 година.

Пореклом је из Мале Азије  одакле су је Римљани преузели и 
раширили по Медитерану и Европи. Тешко је одредити тачне гра-
нице природног распрострањења будући да је од  давнина сађена 
и спонтано премештана. Данас успева у јужној и средњој Европи, 
северној Африци, на Криму и Малој Азији, најраспрострањенија 
је на Балканском и Апенинском полуострву и јужној Француској.    
Оскорушу гаје плантажно  највише у подручју  Јерменије , Грузије, 
Ирана и Авганистана.   

У Србији је има на подручју између Старе планине и Хомоља.  
Расте у топлијем подручју мешовитих листопадних, храстових 
шума и шикарама. Данас је оскоруша веома ретка врста у Србији  
(за разлику од  многих европских земаља који је узгајају  и користе 
њене плодове) .  Некада су  сеоска домаћинства, нарочито  у Војво-
дини,  имала бар по једно стабло оскоруше  ради спречавања глади 
и здравије исхране деце. Знало се за  лековита својства оскоруше, 
посебно сушене , а млевена се користила у време ,,гладних’’ година 
као додатак хлебном брашну. Становништво северне Европе је у 
прошлости преживљавало дуге зиме захваљујући залихама сушене 
оскоруше.

 Оскоруша може бити жбуње или дрвеће средње висине од 
15 до 20m. Младо дрво оскоруше често мешају са дрветом јаре-
бике (Sorbus aucuparia) због морфолошких карактеристика, али 
кад дрво достигне зрелост јасно се разликују.  Лишће је дуго 15 до 
18cm непарно перасто дељено. Оно је састављено од 11 до 21 лис-
ке дугачке од 3 до 6cm. Лиске су мање- више седеће и основа им је 
мање- више симетрична (код јаребике је несиметришна). Koра је 
пепељастосива, црвенкастосмеђа, у почетку је глатка, а касније је 
груба, испуцала, слична оној код крушке. Пупољци су зашиљени, 
смеђезеленкасти, голи или полуголи и лепљиви (код јаребике су 
длакави). Цвета у мају и јуну, цветови су мали беличасти скупљени 
у длакаве гроњасте цвасти ширине до 10cm. Размножава се семеном 
у  пролеће, а изданцима у пролеће и јесен. Размножавање из семена 
је мање успешно него из изданака. То је самоникла врста, расте по 
шумама, на рубовима и пропланцима, али се и узгаја на отвореним 
теренима.  Расте на  сунчаним и полусунчаним  местима, где је већа 
влажност тла. Оскоруша је распрострањенија у хладнијим предели-
ма, толерише температуре до 30 C0 и отпорна је на  сушу, топлоту 
и ветар. Нема посебне захтеве у погледу земљишта, али најбоље ус-
пева на дубоком и плодном  земљишту у топлијим крајевима на су-
вом кречњачком земљишту. Једино је захтевна у погледу количине  
светлости.  Скромна је биљка за гајење и негу, а због отпорности на 
аерозагађење гаји се као украсна врста у парковима. Појединачна 
стабла могу дати принос преко 800kg, а у плантажној производњи 
постижу се приноси и до 18. 000kg/h. 

Отпорна је на аерозагађења као и на паразите, па зато ни не за-
хтева никакву заштиту.

Плод је мала крушколика бобица, тврда, црвенонаранџас-
те боје до 3cm  дужине, која се јавља  у касну јесен. Плодови се на 
стаблу обично  налазе у гроздовима. Незрели плодови оскоруше су 
тврди, опори, горки и кисели. Плодовима оскоруше се хране неки  
глодари, сисари и птице и на тај начин расејавају семе. После пр-
вог мраза или када одстоји, плод постаје мекан и укусан. Плодови 
се беру док су жућкастоцрвени, стављају се у картонске или дрве-
не кутије и тако дозревају. Зрели плодови су веома укусни и имају 
велику храњиву вредност. Садрже око 14% шећера (10% фруктозе, 
од 3-5% глукозе и 1% сахарозе). Због мале количине шећера могу 
је користити дијабетичари у исхрани. Врло је богата витамином C, 
чији је садржај као код црне  рибизле. Има, такође, витамина A и B 
и олигоелементе: Cu, Fe, Mn, Mg, Si, Ti, Zn, Ge . Презрели плодови  
садрже танине, пектине, алкохол, јабучну, лимунску и винску кисе-
лину, азотне материје, каротеноиде и целулозу.  

Постоје многе легенде и веровања која су везана за ово дрво. 
Оскоруша је дрво коју су Словени често користили у народној 

медицини за лечење и против урока.   Код Словена функцију др-
вета живота најчешће су имали храст, бреза, јавор, бор, оскоруша, 
јаблан и липа. Било је довољно провући се три пута  кроз расцепано 
стабло или грм оскоруше за оздрављење. При повратку са гробља 
прутићи оскоруше качили су се изнад врата  да се покојник не 
врати кући. Проводаџика је стављала младожењи у чизме корење 
оскоруше да на њега не би бацили чини за време свадбе.  Оскоруша 
се није смела сећи јер су Словени повезивали њен настанак са укле-
том женом. У народним песмама оскоруша се симболички повезује 
са женом која пати, а горчина њених плодова асоцира на тежак и 
горак живот.

У Русији и Белорусији  постојала је забрана сече стабала, брања 
цветова и плодова оскоруше или њено коришћење за огрев. Бело-
руси су оскорушу сматрали за осветољубиво дрво и да ће онај ко је 
сломи или посече  брзо умрети или ће му умрети неко из куће.

У народној медицини се користи за лечење  анемије,  за јачање 
организма и рада срца, против таложења отрова у јетри, побољ-
шања имунитета, меморије и концентрације. Користи се за побољ-
шање варења и као диуретик. 

Сок од оскоруше који се користи за јачање имунитета и за  де-
токсикацију јетре прави се од :                                                                                                             

- литре свежег сока оскоруше и
- килограма меда.
Сок и мед добро промешајте и чувајте у затвореној стакленој 

посуди. Узимајте 10 дана по децилитар сока, подељен у три дозе 
(пре доручка, ручка и вечере).

 На основу најновијих истраживања у  медицини и фармацији  
користи се за лечење рака. 

Значајна је као шумска, а мање као воћна култура, нарочито 
због дрвета доброг квалитета. Има дрво које је тврдо и погодно за 
обраду, па се користи за столарске и резбарске радове. Користи се 
за израду дрвених инструмената, пољског алата, кундака за пушке, 
кломпи, штапова за билијар, точкова, делова за млинове и бродо-
ве. У шумарској литератури се помиње као дрво добро за намештај. 
Употребљавају је у прехрамбеној и инсустрији за производњу воћ-
них вина, ракија, сокова, мармелада. 
                           Припремиле:Биљана Делибашић и   

Александра Комарницки -Ћирлић

  
ОСКОРУША - Sorbus domestica

заБорављена шумСка воћкарица
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природни реСурСи 

Екологија је реч која се у данашње време веома често ко-
ристи. Значење ове речи може бити двојако. С једне стра-
не се мисли на лепоту природе у којој живимо и која нам je 
дата на чување, а с друге стране, реч екологија се све више 
користи како би се указало на неопходност очувања нашег 
окружења.

Екологија је наука која је утемељена тек у двадесетом 
веку. Однос човека према животној средини, однос природе 
према човеку, али и међусобни однос бића која у њој живе 
представљају базу ове новонастале научне дисциплине.

Биосферу или животну средину на планети Земљи са-
времени човек угрожава до те мере да је и његов сопствени 
опстанак угрожен. 

Вода, ваздух и земљиште трпе драматичне последице не 
само на локалном, него и на глобалом нивоу.

Једна од основних парола данашњице мора бити: „Мисли 
локално, делуј глобално!“

 Земљиште представља један од најважнијих природних 
ресурса, непроцењиво добро које се споро образује, а у про-
цесу деструкције брзо уништава.

Загађивање земљишта представља један од најизра-
женијих облика угрожавања природе. Под загађивањем 
земљишта подразумевају се промене физичких, хемијских 
и биолошких својстава земљишта. Загађивање земљишта 
доводи до смањења његове плодности и способноси за нор-
мално одвијање процеса разлагања, а тиме и кружења мате-
рије у природи.

Земљиште се загађује на два начина: директно - бацањем 
штетних материја и отпадака и индиректно - путем воде, 
када се штетне материје кружећи задржавају у природи.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА ЗЕМЉИШТА
Агенција за заштиту животне средине је посебан орган у 

саставу Министарства животне средине и просторног пла-
нирања у којем се обављају послови који се односе, пре све-

га, на вођење националног информационог система заштите 
животне средине, као и на сарадњу са Европском агенцијом 
за животну средину (ЕЕА) и Европском мрежом за инфор-
мације и посматрање. Ова агенција различитим пројектима 
покушава да побољша стање свести у вези са земљиштем у 
Србији.

Једна од мера заштита и очувања земљишта је спро-
вођење мониторинга што представља трајно праћење стања 
свих промена у пољопривредном и непољопривредном 
земљишту,  посебно праћење садржаја опасних и штетних 
материја.

Глобална процена стања плодности и садржаја опасних 
и штетних материја на нивоу државе или једног њеног дела 
треба да се прати најмање једном у десет година. 

Један од начина  спровођења мера за очување и праћење 
квалитета земљишта јесте примена ове стратегије на нивоу 
општина (један узорак представља површину од око сто хек-
тара). Овакав пилот пројекат урађен је на примеру општине 
Бачки Петровац 1993. године, али услед гашења Републич-
ког фонда није спроведен и у осталим општинама.

У оквиру мониторинга одређен је и укупан садржај ми-
кроелемената и тешких метала. Максимално дозвољене 
количине ових елемената у земљишту наведене су према 
Правилнику о дозвољеним количинама опасних и штетних 
материја у земљишту.

На основу трогодишњег мониторинга непољопривред-
ног земљишта Војводине дошло се до закључка  да земљишта 
под различитим категоријама заштите нису загађена опас-
ним и штетним материјама. 

У процесу европских интеграција наша земља прилагођа-
ва свој рад методологији ЕУ, односно раду Европске аген-
ције за заштиту животне средине која прати стање животне 
средине према појединим дефинисаним индикаторима.

Припремила: Смиљана Гавриловић

Земљиште
-Мере заштите и очувања-
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ванкувер 

Панчићева оморика може се видети у свим парковима, 
алејама и приватним баштама у овом делу Британске Колум-
бије. Међутим, у једној ботаничкој башти, коју веома радо и 
често посећујем са унуком Аврамом и породицом, ова наша 
лепотица са планине Таре, има посебан третман, што ме је у 
неку руку подстакло да за наше читаоце напишем овај чла-
нак.

 Наиме, у  VanDusen Botanical Garden-у пројектанти су 
јој, још код самог оснивања, доделили почасно и доминант-
но место. На самом улазу из управне зграде у ову башту, на 
посебно припремљеном платоу, засађено је  једно стабло  
оморике, која са свojoм раскошном лепотом дочекује ра-
дознале посетиоце. На табли, поред самог дебла, стоји нат-
пис: Serbian spruce (Picea omorica ) – Yugoslavia. Ово почас-
но место које је заузела Панчићева оморика сам у почетку 
приписивао добром укусу неког од пројектаната. Међутим, 
листајући постојећу литературу о донатору W.J.VanDusen-у 
дошао сам до сазнања да је он рођен у провинцији Онтарио у 
месту званом Тара.У току формирања Ботаничке баште био 
је веома активан,тако да по многим индицијама ова витка 
оморика са планине Таре добије овако посебан третман је 
лична жеља донатора (слика 1.). Сав простор око овог стабла 
је скоро увек заузет, док појединци праве снимке за своје 
фототеке, други уживају у овом прелепом амбијенту.

У централном делу ове Ботаничке баште постоји група-
ција од шест оморика,  виталног и лепог изгледа. На табли, 
као и у претходном случају, стоји  натпис да је то: Serbian 
Spruce (Picea omorica) – Yugoslavia ( слика 2.). A нa другој 
табли стоји натпис да су ову групу оморика, као донатори, 
усвојили  Alastair and Theresa Jamirson. Ово усвајање, преко 
донаторства, је присутно и код осталих групација или поје-
диначних стабала у овоj башти. Непосредно поред ове групе 
оморика, Edward Whit, као донатор, подигао је клупу у знак 
сећања на свог пријатеља Edward Siemens-a. На целом прос-
тору Ботаничке баште има много постављених клупа, које су 
такође дониране.        

Када је реч о настанку Ботаничке баште,власник овог 
земљиша од 1910. године била је канадска пацифик же-
лезница. Затим су ови терени закупљени од стране једног 
голф клуба до 1960. године, када се клуб сели на другу ло-
кацију. Железница, као поседник, је  предложила распродају 
земљишта. Међутим, становништво се жестоко успротиви-
ло и до распродаје није дошло. Онда је формиран VanDusen 
Botanical Garden, са основним циљем да помогне 

Градском зеленилу, како би сачували локацију. Акција је 
била успешна и земљиште су откупили град Ванкувер, влада 
Британске Колумбије и фондација W.J. VanDusen, по коме је 
башта и добила име. Изградња баште је почела 1971. године,а 
званично за посетиоце отворена је 30. августа 1975. године. 

А сада нешто о градитељима ове прелепе Ботаничке 
баште.У доба изградње директор хортикултуре био је W.C. 
Livingston. Старатељ  Roy Foster је био одговоран за већи-
ну хортикултурних радова за период од 1977 - 1996. годи-
не. Цветни хол и павиљон Ботаничке баште су дизајнирали 

Панчићева оморика                                           
на обали Пацифика
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– пројектовали Mc Kinley, Wilson и Smith, kao и архитекта 
Herb Wilson. A центар за шумарство, који је и награђен, 
дизајнирали су Thompson, Berwick, Pratt и Partners, а као 
пројектант је учествовао Paul Merrick. Овај центар се корис-
ти за наставу, а није отворен за јавност. 

Ботаничка башта је понос Ванкувера и целе Канаде 
a њeни донатори су брачни пар Alma Hean и њен супруг 
Whitford Julian VanDusen. Она је по професији била музи-
чар. Радо је и сликала. На периферији града је имала  велику 
фарму где је предано узгајала цвеће и чувала животиње. Он 
је студирао електотехнику, али је цео живот посветио шу-
марству. Био је познати магнат и велики филантроп. Данас 
у знак захвалности, многе друштвене установе, широм Бри-
танске Колумбије, носе њихова имена.Фондација VanDusen 
је формирана 1943.године.

Величина  баште износи 22 хектара.На овој површини је 
засађено 7.500 биљних врста и варијетета, укључујући и 100 
ретких и угрожених врста. Поред биљака у овој Ботаничкој 
башти се веома често се могу видети: орао, чапља, врана, ве-
верица, галеб, којот, ракун, а на обалама  језера, дивља патка 
и корњача.

На поменутој површини Ботаничке баште, попут правих 
драгуља, налазе четири језера, три рибњака и један водопад. 
Највећа два језера су: Livingston и Neron. У плићим делови-
ма ових језера расте локвањ и друге водене биљке. Локвањ 
са својим великим, једрим и разнобојним цветовима, у току 
пролећа и лета, за многе посетиоце представља праву атрак-
цију ( слика 3.). Зато су ови делови баште најпосећенији.    

Ботаничка башта је непрофитна организација.За 
негу,одржавање и гајење биља ангажовано је много волонте-
ра. Сваки од ових волонтера увек води бригу о једном делу 
баште. Међу волонтерима има људи свих друштвених слоје-
ва и старости, а често се могу видети и читаве породице, 
што на посетиоце оставља једну импресивну слику.

Према дрвећу, цвећу и у опште према зеленилу, ста-
новнишво овога града гаји велику љубав , која често пре-
раста у неку врсту култа и то се да видети на сваком кора-
ку.Тако у  делу Ванкувера, где  се налази Ботаничка башта, 

постоји 15 авенија са именима дрвећа, која носе имена: тисе, 
јавора,чемпреса, бора, јеле, смрче,брезе, јасена и других врс-
та.

Међутим, најпрометнија авенија носи име храста, на којој 
се налази и  VanDusen Garden. Интересантно је напоменути 
да авеније носе ова имена од самог формирања града. 

Када сам први пут посетио овај град, донео сам једну ко-
личину семена оморике, а Жика Срејић, наш колега шумар, 
је у расаднику овдашњег Шумарског факултета, произвео 
саднице. Преко једног црквено - школског одбора саднице 
су подељене нашим људима.Сада већ одрасле, витке омори-
ке са планине Таре, улепшавају многе баште наших досеље-
ника.

Мислим да би овај чланак био мањкав ако се не напише  
нешто  и о самом граду Ванкуверу. Изузетно блага клима, 
близина океана, пространа зараван испресецана многим за-
ливима, све то у подножју и окружењу планине Роки (Rocky 
Mountains). Доњи део планине, од саме обале залива, насеља-
вају високе четинарске шуме, а у вишем алпском делу, у ду-
жем периоду године бели се снежни покривач. На овом делу 
подигнути су веома опремљени скијашки центри. Ванкувер 
је град зеленила, само у централном делу града има 1.298 ха 
зелених површина, 200 паркова, 128 мањих паркова,а  аве-
није и булеваре наткриљује и улепшава 130.000 стабала у 
виду дрвореда, махом лишћара.Све је то допринело да овај 
град у последњих десетак година спада у најлепше градове 
света ( слика 4.).

Ботаничка башта  VanDusen у Ванкуверу, по многим  
стручњацима из ове области, је живи музеј колекција биља-
ка, научно организован, пажљиво документован и обеле-
жен.

Од педесетих година прошлога века па до сада Панчиће-
ва оморика је загосподарила целим  континентом  Северне 
Америке, и то од Аљаске са севера па до Аризоне на југу, од 
Атланског океана на истоку па до обале Пацифика на западу 
овог пространог континента. Скоро у свим  већим расадни-
цима Британске Колумбије се могу купити саднице и семе 
оморике. Паковање од пет садница кошта око 22 долара,а 
кесица од 20 семенки око 5 долара.

Многе велике компаније које производе садни материјал 
у овом делу Канаде, су заинтересоване за увоз овог семена , 
па сматрам да би Србија, као постојбина Панчићеве омори-
ке, могла ту могућност и да искористи.

Припремио: Милош Б. Прљинчевић,пензионер
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Спорт
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15. јуна ове године, организоване су спортске квали-
фикације у Кучеву зa предстојећи Сабор шумара - Шума-
ријаду 2013. године.

Kвалификације су организоване у следећим  спорт-
ским дисциплинама: 

-малом фудбалу,
-одбојци и 
-надвлачењу конопца.
Учествовало је пет екипа: ШГ ,,Бољевац“, ШГ ,,Деспо-

товац“, ШГ,,Кучево“, Биро за пројектовање и планирање 
и Генерална дирекција ЈП „Србијашуме“.

Такмичење је протекло у коректној и фер борби.
Квалификовале су се следеће екипе: 
у малом фудбалу: ШГ,, Деспотовац“ и  Генерална дирек-

ција;
у одбојци:  прво место: Генерална дирекција,
                     друго место: ШГ,,Бољевац“;
у надвлачењу конопца:  прво место: ШГ ,,Бољевац“,
                                          друго место ШГ,, Деспотовац“.
29. јуна су одржане квалификације у срцу Шумадије, 

у Крагујевцу.
Учешће су узеле следеће екипе:
ШГ ,,Крагујевац“, ШГ „Краљево“, ШГ ,,Лепосавић“,  

ШГ,,Београд“ и ШГ
,, Крушевац“.
Учесници су се такмичили у малом фудбалу, одбојци 

и надвлачењу конопца.
За предстојећу Шумаријаду 2013. године квалифико-

вале су се следеће екипе:
-у малом фудбалу: ШГ „Крушевац“ и ШГ „Београд“;
-у одбојци: ШГ „Лепосавић“ и ШГ „Краљево“;
-у надвлачењу конопца: ШГ „Лепосавић“ и ШГ „Крагује-

вац“.
Пријатна  атмосфера, спортско и фер надметање, 

као и дивно дружење, обележили су   квалификације у 
Кучеву и Крагујевцу за учешће на Сабору шумара 2013. 
године.

Честитамо свим такмичарима на постигнутим ре-
зултатима у квалификацијама  и желимо пуно успеха на 
предстојећој Шумаријади 2013.

06. јула ће бити организоване квалификације у Ужи-
цу и Лесковцу.

Учешће у Ужицу ће узети пет екипа: ШГ ,,Пријепоље“, 
ШГ ,,Рашка“, ШГ ,,Лозница“, ШГ ,,Ивањица“ и ШГ ,,Ужи-
це“

У Лесковцу ће се такмичити пет екипа: ШГ ,,Ниш“, 
ШГ ,,Врање“, ШГ ,,Лесковац“, ШГ ,,Пирот“ и ШГ ,,Кур-
шумлија“.

Резултати са квалификација из Ужица и Лесковца ће 
бити објављени у наредном броју нашег часописа.

Припремила: Сузана Милићевић
Фото:Миле Радоичић

Квалификације за учешће на 
Сабору шумара 2013.
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лековито Биље

Остала имена: феслиџан, мислођин, сармаш, мур-
тела. Босиљак је украсна, мирисна, лековита, зачинска, 
медоносна и обредна биљка. Припада фамилији усна-
тица- Lamiaceae и сродан је жалфији, мајчиној душици, 
матичњаку, лаванди и рузмарину. Научни назив добио 
је по грчким речима  Ocimum basilicum L. што значи 
мирисни царски цвет, а он то и јесте. По њему су наз-
вани  и  римски базилеус и базилика, руска василиса 
(царица) и Босиљка, Боса, Василије и Васа и Босиљево  
и Босилеград. 

Познат је од најстаријих времена. Потиче из Индије, 
где се као света биљка помиње пре 4000 година. Био 
је посвећен божанству Висну (одржаватељ), а поисто-
већен са богињом Туласи. Сађен је око свих хиндуских 
храмова. Рано је пренет у Египат. У Грчку га је пренео 
Александар Велики. Радо је гајен у вртовима старог 
Рима. Европом се ширио заједно са Хришћанством. 

Омиљена је  биљка у српском народу. Помињан је у 
приповеткама, опеван у песмама.

 Јосиф Панчић за ову биљку каже:„ Ова биљка је 
нашем народу најмилија.Босиљак прати Србина кроз 
све озбиљније прилике у животу: од рођења, где се у 
освећеној води до узглавља меће, до смрти, где се струк 
босиљка на гроб посади.“

Босиљку су посвећена два празника: Свети Мака-
веји (Изношење часног крста), 1/14. август и јесењи 
Крстовдан (Подизање часног крста), 14/27. септема-
бар. Захваљујући Господу српски народ поседује чудо-
творну водицу. Богојављење- 6/19. јануар дан је када 
се празнује успомена на јављање Бога у виду голуба и 
његовог гласа: „Ово је син мој и њега послушајте!“ Тог 
дана босиљком се освештава Богојављенска водица.  Та 
водица је света и лековита и народ верује у њену чу-
дотворну моћ. Из цркве је доноси кући и чува је као 
светињу.

„Кад из цркве иде, мирише му душа на босиљак 
рани.“ 

Босиљак поседује изузетна лековита својства. У 
виду чаја користи се: за умирење, боље варење, за лак-
ше мокрење и пражњење црева, код кашља, назеба и 
болести грла, за снижење температуре, за боље лучење 
млека код дојиља. Користи се за лечење рана и кожних 
обољења. 

Одличан је антисептик и конзерванс. 
Босиљак је зачин за хлеб и пецива, супе, чорбе, со-

севе и варива, јела од меса, кобасице и џигерњаче, рибе 
и шкољке, јела од поврћа, сва италијанска јела од пара-
дајза, гљиве, теста и тестенине, надеве, омлете, сир, јо-
гурт, бутер. Ставља се у маринете, зачинско уље и зачи-
нско сирће. Додаје се у ракије, вина, ликере и коктеле. 

Народски речено:„Благо теби, струче босиоче“

БОСИЉАК- Ocimum basilicum L. 
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Шумарски речник
Шумарски

Српско – енглески речник
Мр Ана Тонић

Речник стручних термина из области шумарства ( и сродних дисципли-
на ) намењен је као допуна уз стандардни српско-енглески речник. Многи 
стручни термини не могу се наћи у стандардним речницима, или се налазе 
у својим друим значењима. С друге стране, неки општи термини имају своја 
специфична значења у области шумарства.

везана вода у земљишту - attached ground water   
везана тла, кохерентна тла, ситнозрна тла - cohesive soils; fine 
grained soils   
везно средство, везиво - binder   
велики мразовац - mottled umber moth (Erannis defoliaria)   
венац грана; венац кврга - branch whorl   
вентил на заобилазном воду - bypass valve   
вепар - boar  
ветрозаштитни појас; пољозаштитни појас - shelterbelt
ветроизвала - windthrow
ветролом; дрвеће оборено ветром - blowdown; windbreak; windthrow; 
trees uprooted by wind
вештачки - artificial   
вештачко ђубриво - fertilizer   
вештачко подмлађивање - artificial regeneration   
вештичја метла -  witches’ broom
вијук - fescue grass (Festuca)   
висина - height   
висина зупца - depth of tooth   
висиномер - altimeter  
висиномер - hypsometer  
висинска граница шуме - timberline 
висинска крива - height curve   
висински пашњак - upland pasture
висока прореда - thinning from above, crown thinning, high thinning   
висока шума (семеног порекла) - high forest   
висораван - plateau
виталност - viability
витло  - winch 
витоперење, витлање - warping 
витоперост, спирална закривљеност (уздужна) - twist
вишегодишња биљка - perennial plant   
вишегодишњи - multiannual   
вишенаменски, универзалан - multiple use   
вишенаменско стабло - multipurpose tree (MPT)    

вишенаменско шумарство (општекорисне функције шума) - multiple 
use forestry; multiple purpose forestry       
    
вишеслојна састојина - multistorey stand   
вишеслојни - multistorey; multilayered   
вишеструка - избоченост compound bow   
вишеструка бочна закривљеност - compound spring   
вишеструко срце - multiple heart   
владина субвенција (помоћ, потпора) - government subsidy   
влажни термометар - wet bulb W.B.
влажно подручје; влажно копнено станиште - wetland 
влажност ваздуха - air humidity   
влажност вењења - wilting moisture
влажност земљиштa - soil moisture
влака, стаза за извлачење - track   
власник - holder; land owner; owner
власништво - ownership; property  
водено точило - chute   
водећа ручка (ланчане тестере) - guide haft; guide handle   
вододелница; делити - divide   
вододерина - gully
водостај - water level
вођица пиле - blade guide   
возило за дугачко дрво - carrier lumber; long timber carriage   
воћка - fruit tree
воћњак - orchard   
враћање животне средине у претходно стање - reinstatement of the 
environment   
врба - willow
врба стаблашица  - tree-shaped willow 
врба; ива - goat willow; sallow (Salix caprea)   
вредновати; бонитирати - to assess  
време полураспада - half-life period   
временска прогноза - weather forecast
временски услови - weather conditions
врес; вресак; вришт - common heather, ling, Scotch heather (Calluna 
vulgaris)  
вресиште, вриштина - heath land   
вретено стабла - trunk   
врста полусенке - facultative sciophyte   
вршни избојак - leader; leading shoot; terminal shoot; top shoot   
вунаста ваш, буквин штиташ - beech scale (Cryptococcus fagisuga)   
вучени нанос - bedload   
вучна снага - tractive power; trail force 
вучно уже - drag rope; drag line; skidding line   
вучно уже - operating cable; skidding line   
вучно уже - yarding line; skidding line; operating cable
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IN memorIam

Бранислав Проловић, човек који је увек пленио 
позитивном енергијом.

Најискуснији топлички шумарски инжењер од 
28. марта 2013. године газдује небеским шумама 
Топлице.

Један од оснивача ЈП „Србијашуме“ цео радни 
век  посветио је развоју предузећа и шумарске 
струке. Прошао је све фазе развоја, од ревирног 
инжењера, преко шефа шумске управе до 
директора дела предузећа.  На сваком радном 
месту на коме је био оставио је свој печат. 
Знао је да препозна праве вредности, добре идеје, 
да их подржи и помогне њиховом остваривању. 

Красила га је особина која је данас, нажалост, 
врло ретка - знао је увек да саслуша саговорника 
и да изнесе своје мишљење које се уважавало.
Врсни познавалац овдашњих шума,  а нарочито 

људи са ових простора, умео је да успостави 
добар контакт и сарадњу са  становништвом. 
Био је харизматичан, човек око кога су се људи 
из струке и ван ње окупљали као око светионика.
зрачио је енергијом којом је привлачио људе око 
себе. Свуда је био препознатљив – наш Бане!

Све своје сараднике је нечим добрим задужио, али, 
нажалост, нисмо стигли њему да се одужимо...
И поред сазнања о опакој болести није губио ведар 
дух и вољу за животом. Планирао је да још много 
тога уради.
Бане није стигао да напуни живот годинама, али 
су му зато године биле пуне живота.
Цео његов живот био је борба. Ову последњу, 
нажалост није добио.
Нека му  је вечна слава и нек почива у миру!
              

 Припремио:Бранко Мартиновић
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35.међународни Сајам туризма

Сајам туризма на Београдском сајму, из године у 
годину се све више укључује у савремене светске 
туристичке трендове и већ 35.година успешно 
остварује своје циљеве  и задовољава потребе све 
већег броја излагача,али и посетилаца.
Промоцијом најатрактивнијих туристичких 
дестинација  више од 1000 излагача из 45 земаља 
света ,од 21.до 24.фебруара,у шест хала сајма 
најавили су предстојећу туристичку сезону.
Посетиоци су  имали прилику да добију First 
минуте понуде, аранжмане за лето 2013.године.
Овогодишњи сајам туризма одржава се у години 
прославе јубилеја, када се обележава 1700 
година Миланског едиката-важног документа 
толеранције свих вера којим је Цар Константин и 
хришћанство прогласио вером римског царства. 
Главна церемонија поводом овог догађаја одржаће 
се у Нишу, односно Наисусу,где је 272.године рођен 
Цар Константин, а свој допринос историјском 
и културном сећању током целе године даће 
туристичке и културне институције у Србији.
На сајму туризма обележен је овај значајан и важан 
датум за човечанство.
Земља партнер овогодишњег 35.међународног  
сајма туризма је Немачка.

Ова земља је прошле године први пут на 
Београдском сајму туризма представила богату 
туристичку понуду и препознала потенцијал 
тржишта нашег региона. Немачка је међу водећим 
дестинацијама у области културног туризма у 
Европи, а њени грађани у трагању за културним и 
историјским местима у свету.
Ове године се Немачка представила са веома 
богатом понудом у области културног туризма.
Сајам туризма је прилика да се прикажу 
туристички потенцијали земаља региона и 
света,као и да се мотивишу посетиоци да одаберу 
праву дестинацију.
Према речима Николе Соврлића, извршног 
директора Сектора за маркетинг и односе са 
јавношћу ЈП „Србијашуме“, учешће Пословнице 
општег туризма на овогодишњем сајму у 
потпуности је оправдало очекивања.
Целокупна понуда је представљена на веома 
квалитетан начин, уз промовисање свих 
активности.
У нашем каталогу обухваћене су дестинације:
Грчка,Турска,Тунис,Египат.....

Припремила: Сузана Милићевић
   Фото:Миле Радоичић

Наступ Србијашума изнад 
очекивања
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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

Турисичка аенција

 
Gr ka – hoteli i apartmani 
Atos hotel Theoxenija 4* , dva deteta gratis , PP dnevno od 23 eur
Sitonija :
hotel Sonia 3* PP dnevno od 25 eur , hotel
Melissa 2* All inc dnevno od 27 eur
Kassandra:
Hotel Dolphin Beach 3* PP od od 25 eur , Mendi 4* PP dnevno od 30 eur  
Tasos hotel Maranton 4* od 24 eur PP dnevno.
PodOimpska regija : Platamon hotel Kronos 4* od 25 eur PP , Cronwell Platamon 3* 
bungalow , dva deteta do 16 godina besplatno ,
Novo u ponudi veliki izbor hotela i apartmana : Krf, Zakintos, Mykonos , 
Skijatos/Skopelos , i Lefkada .  
Pla anje u ratama do 30.11.2013. 

 
Turska 10 no enja - avio prevoz 
Monte Carlo 3* AI, Alanja od 399e 
Melissa Kleopatra 3* AI, Alanja od 369e 
Hotel Wasa 3* AI, Alanja od 379e 
Sailors Beach 4*  UAI, Kemer od  539e 
Rixos Sungate 5*, UAI Kemer od 899e 
Club Ali Bey 5* AI, Side od 899e 
Crystal Admiral 5* UAI, Side od 739e 
Adam & Eve 5* UAI, Belek od 1049e 
Titanic Beach Lara 5* UAI, Antalya od 979e 
Ramada Plaza 5* UAI, Antalya 799e 
 

 
Evropski gradovi Banje Srbije Terme 
 
PRAG 
BUDIMPEŠTA                          
RIM                                           
BE  
ISTANBUL 
PARIZ 

 

VRNJA KA BANJA                  
SOKOBANJA                            
PROLOM BANJA                     
RIBARSKA BANJA 

LAŠKO 
OLIMIA 

ATEŽ 
BLED 

 

                                                                                               Cene su u dinarima po studiju dnevno - najam 

Smeštaj Tip smeštaja Usluga 07.04-01.12.

App „Srbijašume“ 
1/2 studio

NA 
1.200,00

1/3 studio 1.500,00
1/4 studio 1.750,00

AKCIJA:BORAVITE 7dana= PLATITE 6 dana, BORAVITE 10 dana=PLATITE 9, BORAVITE 14 dana=PLATITE 12






