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1. Кратка анализа пословне 2013. године 
Пословање предузећа се и у овој години обавља у вео-

ма сложеним економским условима. Економска рецесија је 
утицала на платежну моћ купаца, што се одразило на фи-
насијске резултате и пословање предузећа. У првих девет 
месеци ове године остварено је 81,4% од планираног укуп-
ног прихода, што је на страни потрошње захтевало ште-
дњу и смањење трошкова. Смањење расхода је остварено у 
приближно истом проценту, чиме је омогућено да, и поред 
свега, предузеће за период јануар-септембар 2013. године 
забележи позитивно пословање и нето добитак. Међутим, 
подаци о производњи дрвних сортимената, која је за пр-
вих десет месеци за 4% већа од прошлогодишње, дају наду 
да се побољшањем укупне економске ситуације, ликвидно-
сти и стања на тржишту, могу повећати прилив и приходи 
предузећа. Одговор предузећа на финансијске проблеме је 
последњих година био у благом и реалном повећању про-
изводње дрвета, у складу са могућностима шума и планира-
ним етатима. Сматрам да је једино повећањем прихода, уз 
истовремену штедњу и рационално понашање, могуће пре-
вазићи економске проблеме који су проузроковани глобал-
ном финансијском рецесијом. 

2. Шта је од развојних пројеката до сада реализовано и 
шта се планира у будућем периоду? 

Што се тиче развојних пројеката, без обзира на велику 
економску кризу и претходно наведене проблеме везане за 
пословање, наше предузеће као велики систем је наставило 
са реализацијом одређених развојних пројеката и то ће нас-
тавити и у будућем периоду.

У току 2013. године у сарадњи са Министарством 
пољопривреде, шумарства и водопривреде кроз коришћење 
средстава из буџетског фонда извршили смо адаптацију и 
изградњу седам објеката за службени преглед и привреме-
но складиштење меса дивљачи на седам локација у Србији, 
водећи рачуна о територијалној покривености. У наредном 
периоду смо такође планирали да кроз коришћење средста-
ва из буџетског фонда завршимо изградњу још шест обје-
ката чиме бисмо покрили примарну мрежу водећи рачуна 

о територијалној покривености. У циљу решавања промета 
меса дивљачи у трећој фази планирали смо изградњу обје-
кта за обраду и конфекционирање меса дивљачи, који ће 
омогућити промет меса дивљачи на домаћем и иностраном 
тржишту..

У току 2014. године на подручју Деспотовца, 
ЈП,,Србијашуме“ ће изградити узгајивалиште за дивље 
свиње, као један од врло важних стратешких пројеката за 
развој ловства на том подручју.

У предходној години регистровали смо девет ловачких 
колиба и ловачких кућа, сходно новој законској регулативи 

 Добри домаћини за боље сутра

Игор Брауновић, заменик ген. директора ЈП ,,Србијашуме”

ЈП ,,Србијашуме” ће и у наредном периоду, без обзира 
на велику економску кризу, наставити да извршава 
све поверене послове од стране Владе Републике Србије 
и њених министарстава у оквиру своје делатности и 
законске надлежности. Основа наше пословне политике 
јесте одрживо коришћење природних ресурса кроз 
домаћинско пословање и висок степен стручности, 
водећи рачуна да ресурси којима газдујемо припадају 
данас нама, а сутра нашој деци.

Интервју: Игор брауновИћ
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из области туризма и решили питање пружања ловно-ту-
ристичких услуга у одређеном броју ловишта.

Као корисник рибарских подручја у циљу оптималног 
газдовања и одрживог коришћења рибљег фонда у току 
2012/13. године започели смо са реализацијом пројекта из-
градње Репроцентра за производњу млађи аутохтоних врста 
риба на подручју Краљева, где планирамо да бивше раднич-
ко насеље претворимо у центар за развој рибарства нацио-
налног значаја, који ће бити у функцији очувања аутохтоних 
врста рибе и едукације ученика и студената свих факултета 
са територије Републике Србије. 

Искрено се надам да ће нам ресори надлежних министар-
става помоћи око финансирања ових пројеката од нацио-
налног значаја. Такође, у 2013. години је завршена реализа-
ција ,,STAR пројекта“ у делу који се односи на унапређење 
управљања парком природе ,,Стара планина“. Претходних 
година имали смо велики проблем са пожарима и у складу 
са наведеним у току је реализација пројекта прекограничне 
сарадње ,,Превенција шумских пожара у западној Србији и 
источној БиХ” које има за циљ унапређење капацитета раног 
уочавања и решења проблема шумских пожара са циљем да 
се на наведеном подручју поставе стационарне и ваздушне 
камере за мониторинг. 

У складу са савременим трендовима наше предузеће је 
кренуло са реализацијом пројеката са земљама у окружењу 
и ФОРОПА пројекта који има за циљ промовисање ко-
ришћења енергије из биомасе у прекограничном региону и у 
југоисточној Европи. 

Поред наведеног програма у току 2013. године остваре-
на је значајна сарадња са програмом за развој УН, у циљу 
промовисања заштићених подручја у Србији, што ће се нас-
тавити и у 2014. години. Једна од врло важних делатности 
је и расадничка производња, која, пре свега, има стратешки 
значај у делу обавеза нашег система, да сходно климатским 
променама и појави природних катастрофа поседује сва-
ког тренутка довољну количину садног материјала којим 
се могу санирати потенцијална пожаришта или пошумити 
нове површине.

У периоду од 2007. до 2012. године, на реализацији проје-
ката технолошког опремања експериментално производних 
расадника који су саставни део Центра за шумско семе у 
Пожеги, набављена је и извршена монтажа адекватних сред-
става и опреме која омогућава нормално функционисање у 
наредном периоду.

У току је израда таблица приноса и прираста за високе 
шуме букве у Србији чиме ће се олакшати газдовање овим 
шумама. 

У наредном периоду планира се израда таблице приноса 
и прираста за све врсте дрвећа у Србији. Уз израду таблица 
планирамо и увођење система електронске обраде дознака 
као и примену адекватних програма за извођење пројеката.

За наредну годину планирано је увођење електронске 
базе података у домену вршења стручно техничких посло-
ва у шумама сопственика. Циљ израде наведених програма 
и увођења електронске обраде података је континуирано 
праћење реализације свих стручо-техничких послова на те-
рену, како бисмо омогућили да стручност и професионални 
надзор обезбеде одрживо коришћење и побољшање прихо-
да на нивоу система. 

Посебну пажњу у наредној години посветићемо реали-
зацији пројекта унапређења начина евиденције праћења и 
контроле дрвних сортимената у нашем предузећу.

У току 2013. године наведени пројекат је спроведен у три 
фазе при чему су реаализоване израда софтверске аплика-
ције за теренске рачунаре, адаптација пословно информа-
ционог система и обука и ангажовање запослених са циљем 
практичне примене новог начина евиденције производње 
дрвних сортимената у реалним теренским условима. Наве-
дени пројекат има стратешки значај за наш систем јер жели-
мо да коришћењем савремених програма и теренске опреме 
евидентирамо производњу дрвних сортимената на поуздан 
и професионалан начин.

Без обзира на све наведене планове развоја нашег сис-
тема у наредној години, наш систем остаје отворен за све 
нове и добре идеје у циљу нашег професионалног функци-
онисања и извршавања свих поверених послова од стране 
надлежних државних органа. Зато овом прилико позивам 
све инстутције и појединце да уколико имају добре пројекте 
који су у функцији развоја наших локалних заједница и за-
пошљавања људи да нам се јаве.

3. Како ћe ЈП ,,Србијашуме“ решити проблем сушења 
шума? 

Током 2012. године, стручне службе ЈП ,,Србијашуме“ 
евидентирале су проблем сушења шума, који је био мањих 
размера и детектован на појединачним локалитетима.

У току 2013. године настављено је праћење појаве сушења 
шума при чему је евидентирана појава сушења на повећаном 
обиму и броју површина, а најприсутнија је код јеле, букве, 
храста,црног граба и јасена. 

У циљу спровођења санације шума и спречавања већих 
последица, стручне службе нашег предузећа покренуле су 
процедуру евидентирања свих проблематичних локалитета 
и процене њихове површине.Такође, са наведених површи-
на узети су узорци и достављени Институту за шумарсртво 
у циљу детекције узрока проблема. Паралелно са наведеним 
покренута је процедура уклањања сувих и оштећених ста-
бала која представљају потенцијални резервоар за развој и 
ширење секундарних штетних организама, који могу убу-
дуће нанети велике штете здравим стаблима. 

Први резултати истраживања показују да је појава су-
шења шума последица климатских промена и да је узроко-
вана великим сушним периодима који прате Србију у по-
следњих неколико година. 

Морам посебно напоменути да појава сушења шума није 
само проблем нашег предузећа, већ је проблем шумарства 
целе Србије и зато се мора истом приступити стратешки, 
кроз доношење оперативног плана санације, са учешћем 
свих релевантних институција и обезбеђењем финансијских 
средствима, која нису мала.

4. Велики проблем је и најезда губара, како ћете се 
изборити са тим проблемом?

Проблеми најезде губара и сушења шума су проблеми 
глобалног карактера који су, пре свега, резултат великих 
климатских промена, али и наших слабости.

Чињеница је да савремени свет услед глобалног загре-
вања и високог степена загађења данас мора посебну пажњу 
посветити очувању биодиверзитета, а тиме и шума. 

Пажња и брига о нашим биљкама и животињама мора 
се дефинисати кроз обавезну организацију и спровођење 
високостручних и квалитетних мониторинга како бисмо 
сваког тренутка имали податке о било ком проблему који 
може наступити у газдовању ресурсма на читавој терито-
рији Србије.
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Када говоримо о губару, познато је да губар представља 
велики проблем за шумарство и друге воћарске културе и 
да је неопходно константно пратити његову појаву на тере-
ну и спроводити континуирано превентивне мере. Губар не 
зна за границе и не препознаје државне и приватне шуме, 
па стога уважавајући чињеницу да на територији Републике 
Србије има око два милиона хектара шума мора се монито-
ринг спроводити на квалитетан и професионалан начин.

Данас ми говоримо о губару као обзиљном проблему 
који узрокује штете у шумама и на осталим воћкарским кул-
турама, али исто тако морамо истаћи да су послови мони-
торинга и спровођења превентивних мера, као и третмана 
губара јако скупи.

Као корисници великих државних шумских комплекса 
у наредној години у сарадњи са Министарством пољопри-
вреде, шумарства и водопривреде, уз правовремени и про-
фесионални мониторинг, покушаћемо да уз све превентивне 
мере спроводимо и третман наших шума у циљу санирања 
највећих жаришта губара.

5. Koje шумско газдинство је показало најбоље 
производне резултате у првих десет месеци?

Јавно предузеће “Србијашуме”, корисник око милион 
хектара државних шума, јесте комплексан систем, који по-
крива велику територију Републике Србије и простире се на 
око сто десет општина.

Равномерну територијалну и професионалну покриве-
ност шумских комплекса наш систем спроводи кроз седам-
наест делова предузећа, организованих као шумска газдин-
ства.

Свако газдинство за себе, уважавајући све специфичнос-
ти, послује у реалним оквирима са циљем да изврши све по-
верене послове од стране надлежних органа, али исто тако 
да сачува шумски потенцијал кроз одрживо коришћење ре-
сурса и обезбеди социјалну сигурност запослених. 

Са аспекта производних резултата дрвних сортимената, 
по динамици и количини најбоље резултате у првих десет 
месеци показало је Шумско газдинство ,,Голија“ –Ивањица. 

Искрено се надам да ће и остала газдинства успети да 
до краја године реализују пословни план у производном и 
финансијском делу. Резултати пословања свих газдинстава 
биће анализирани објективно и сви они који нису задовољи-
ли својим резултатима, мораће да уступе место бољима.

6. Циљеви и визија предузећа?
Као и у претходној години и у наредној 2014. приоритети 

нашег предузећа су очување економске стабилности и радних 
места запослених.

Основа нашег пословања у 2014. години засниваће се на 
стабилним изворима финансирања свих функција предузећа 
и доследном спровођењу финансијске дисциплине на свим 
нивоима предузећа, у циљу остваривања веће ликвидности и 
финансијске стабилности. 

Реализација пословне политике оствариће се контролом и 
праћењем новчаних токова на свим нивоима. Са нивоа Гене-
ралне дирекције ће се обезбедити средства за финансирање 
заједничких инвестиција, субвенција, донација и помоћи 
према годишњем Програму пословања. 

Уважавајући значај и стабилност постојања нашег систе-
ма као стратешке фирме чији је задатак одрживо коришћење 
природних ресурса, без обзира на велику економску кризу и 
смањени обим финансијских средстава, ЈП,,Србијашуме” ће у 
наредном периоду наставити да на професионалан и стручан 
начин извршава поверене послове од стране Владе Републике 
Србије и њених надлежних министарстава. 

Природни ресурси којима газдујемо данас припадају нама, 
а сутра нашој деци и зато их морамо домаћински користити.

СРЕЋНИ НОВОГОДИШЊИ И БОЖИЋНИ ПРАЗНИЦИ!
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У организацији Удружења шумарских инжињера и •	
техничара Србије, Управе за шуме при Министасству 
пољопривреде,шумарства и водопривреде ЈП ,,Србија-
шуме“- ШГ ,,Београд“ и Института за шумарство Бео-
град, 25.октобра у Шумској управи Липовица, одржан је 
семинар на тему: Обнављање храстових шума у Србији 
– Обнављање шума сладуна и цера’
У име Организационог одбора семинар је отворио и •	
присутне поздравио Владан Живадиновић,председник 
Удружења шумарскх инжињера и техничара Србије. 
Присутнима се обратио Перица Грбић, директор Управе 
за шуме при Министарству пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, а испред Програмског одбора и Шумар-
ског факултета проф.др Љубивоје Стојановић. 

Oсновни закључци са семинара и округлог стола:
проф. др Љубивоје Стојановић
Овогодишњи семинар и округли сто обрадили су врло ак-

туелну тематику у оквиру проблематике обнављања храсто-
вих шума Србије. Ови шумски комплекси заузимају велике 
површине у Србији, а међу њима висок степен учешћа имају 
састојине из комплекса ксеротермофилних сладуново-церо-
вих и других типова шума. Заједница сладуна и цера пред-
ставља климатогену заједницу и ‘ценоеколошки синоним’ 
централних делова Србије. Карактеристично је да су доса-
дашња истраживања у овим шумама била мањег обима, на 
што је утицао висок удео шума у својини физичких лица, 
незадовољавајуће састојинско стање и мањи квалитет дрв-
них сортимената него што је то у шумама технички вред-
нијих врста храстова. Актуелно стање шума сладуна и цера 
код нас одликује врло високо учешће састојина изданачког 
порекла, већином једнодобних и са неповољним саставом 
смеше главних врста дрвећа. Са друге стране, посебно треба 
истаћи специфичност намене значајног дела шума сладуна и 
цера на нашем подручју, с обзиром да су то, највећим делом, 
састојине сврстане у шуме посебне намене. 

Управо на подручју Београда, његове ближе и даље пе-
риферије, простиру се велики комплекси шума сладуна и 
цера, готово у потпуности изданачког порекла. С обзиром 
на положај у оквиру урбане и субурбане зоне града, све ове 
шуме припадају шумама посебне намене. Ово је и био разлог 
што се семинар одржао на простору Липовичке шуме, чији 
значајан део чине састојине сладуна и цера. 

На основу дефинисане тематике семинара, предложене 
су смернице и решења за дефинисање узгојно-мелиоратив-
них захвата у проучаваним шумама, који чине комбинацију 
конверзије, реституције и супституције, односно, природ-
ног обнављања путем комбиновања групимично-поступног 
система и метода резервних стабала-причувака, и вештач-
ког обнављања. Приликом излагања на терену, као и у ок-

виру дискусије на округлом столу, наглашена је потреба за 
продужењем општег подмладног раздобља у наредних 50-60 
година, чиме ће се постићи разнодобност, као и повољна 
смеша главних врста дрвећа. 

Уважавајући потребу целокупног друштва за одрживим 
газдовањем шумским ресурсима, приликом свих будућих 
узгојно-мелиоративних захвата у проучаваним шумама сла-
дуна и цера посебно треба имати у виду чињеницу да се ради 
о шумама које су, највећим делом, категорисане као шуме 
посебне намене, чије функције нису приоритетно везане 
за производњу дрвета као главног производа, већ за читав 
спектар oпштекорисних функција шума. Приказана модел-
на решења за успешно обнављање проучаваних шума треба 
да представљају основ стратешког концепта даљег развоја 
шума сладуна и цера у категорији шума посебне намене на 
подручју Србије. 

Надамо се да су одржани семинар и округли сто шумар-
ских стручњака, као и публиковани тематски зборник ра-
дова, допринели настојањима шумарске науке и оперативе 
у унапређењу стања изданачких шума сладуна и цера у Ср-
бији.

Округли сто
- Обнављање храстових шума у Србији -

СемИнар у ЛИповИцИ

Учесници семинара
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Проф. др Василије Исајев
Резултати више деценијских анализа великог броја ис-

траживача из различитих научних области шумарства, који 
се односе на значај и методе избора аутохтоних и алохтоних 
врста дрвећа које се користе при мелиорацији постојећих 
и оснивању вештачких шума на стаништима шума цера и 
сладуна, указују на то да је тренутно стање храстових шума, 
у знатној мери, незадовољавајуће, услед све присутних про-
цеса деградације, како шума у државној својини, тако и 
највећег дела приватних шума. 

Наведени разлози, као и специфичности положаја, наме-
не и приоритета шума цера и сладуна, подразумевају интен-
зивна подизања вештачких састојина у оквиру којих ће се на 
различита ксеромезофилна и ксеротермофилна станишта 
уносити, пре свега, лишћарске домаће и стране врсте дрвећа 
и жбуња. Присутан мање-више шаблонски приступ у избо-
ру врста неопходно је напустити, без обзира на то што је он 
највећим делом условљен одсуством адекватног асортима у 
расадничкој понуди.

 Из овог разлога, за унапређење предстојећих актив-
ности, нужно је применити закључке из Студије о реоргани-
зацији расадничке производње у ЈП “Србијашуме”. Садњом 
лишћара (храстови, јавори, црни јасен), неких егзота и раз-
новрсних аутохтоних жбунастих врста (дрен, глогови, кури-
ке, удике, дивља ружа, кострика,зова) обогатиће се биљни 
фонд при чему се истовремено стварају услови за унапрђење 
броја анималних врста, пре свих птица, и потенцира се заш-
титна улога храстових шума у мелиорацији земљишта - аку-
мулације и отицање вода, режим инфилтрације, заштита од 
имисија, ветрозаштитни појасеви итд. 

Четинарске врсте уносити у сврху мелиорације екстрем-
но деградираних храстових станишта црни бор, атласки ке-
дар и тује, као и за оплемењивања пејсажа и испуњења де-
коративно-естетских, туристичко-рекреативних и осталих 
функција шума. 

Проф.др Милун Крстић
Пре доношења одлуке о било каквим активностима тре-

ба се држати следећег начела: „Ако хоћеш да разумеш сада-
шњост и креираш будућност, мораш познавати прошлост“. 
То значи да се увек морамо запитати какво је стање шума 
на одређеном локалитету, шта је довело до таквог садашњег 
стања, и које мере треба предузети у циљу поправљања не-
повољног стања. 

У конкретном случају на подручју Липовице, шуме сла-
дуна и цера карактерише неповољан узгојни облик, јер су 
вегетативног порекла, односно изданачке или ниска газдин-
ска форма.То значи да се налазе у одређеној фази деграда-

ције у смислу порекла и неповољног састава и смеше, јер је 
доминантна заступљеност цера. Узрок оваквог стања је пр-
венствено антропогени утицај, пошто се налазе у близини 
великог града, и због потребе за дрветом, вршене су чисте 
сече у току и после другог светског рата. 

У циљу мелиорације, односно поправљања оваквог стања 
морају се вршити узгојно-мелиоративне мере, одговарајуће 
састојинском стању и стању земљишта на конкретном ло-
калитету. Ако су састојина квалитетна а земљиште очувано, 
треба вршити индиректну конверзију, којом се мења узгојни 
облик, и ниска шума (пањача), природном обновом преводи 
у високу шуму (семеног порекла). Ако је састојина лоша тре-
ба је уклонити и основати нову младу шуму истом врстом 
дрвећа (реституција) или другом врстом (супституција), у 
зависности од стања земљишта, али и осталих потреба. Оте-
жавајућа околност за примену наведених мера у шумама на 
подрују Липовице је што су то и шуме са посебном наменом, 
које поред привредне, односно производне, врше и остале, 
најчешће називане осталим или општекорисним функција-
ма – еколошка и социјална, са свим њиховим подргрупама. 
У сваком случају, одређене узгојно-мелиоративне мере могу 
се планирати и реализовати тек после дефинисања свих 
очекиваних функција шуме, анализе њиховог значаја, и у 
плановима газдовања дефинисане намене шуме, тј. најраци-
оналнијег вида коришћења. 

Проф. др Драган Караџић, Проф. др Љубодраг 
Михајловић 

У зборнику радова из октобра месеца 2013.године при-
казани су резултати истраживања утицаја паразитских 
гљива и штетних инсеката на здравствено стањестабала 
сладуна и цера у изданичким састојинама и шумама посеб-
не намене(приградске шуме, парк шуме). Обе испитиване 
врсте храста су се показале као осетљиве на напад паразит-
ских гљива.На сладуну (Q.frainetto) констатовано је 45 врста 
гљива , од тога на лишћу 8 врста,на кори 14 врста и 23 врста 
на дрвету. На церу (Q.cerris) je забележено 36 паразитских 
гљива, од тога на лишћу 7 врста, на кори 9 врста и 20 врс-
та на дрвету.Међу гљивама које нападају кору највећи зна-
чај имају Cytospora ambiens, Diatrypella quercina, Fusicocum 
quercinum и Myxosporium lanceola, т.ј.гљива која се јавља као 
паразит и изазива некроза коре. Међу гљивама на дрвету 
највећи значај имају Оphiostoma врсте. Гљиве Ophiostoma 
picea (Munch) Sydow. и O.roboris Georg.et Teod изазивају бо-
лести под називом ,,трахеомикозе“.

Велики број аутора сматра да су ове гљиве примарни 
узрочници пропадања и сушења храстова, посебно китња-
ка.Велике економске штете на сладуну и церу изазивају и 
гљиве узрочници трулежи дрвета а међу њима су најчешће: 
Armillaria melles, Hypoxylondeustum, Laetiporus sluphureus, 
Lenzites quercina i Phellinus robustus, тј. гљиве које нападају 
жива стабла а настављају касније разарање дрвета по нсу-
шењу и обарању стабала. На сладуну и церу јавља се велики 
број штетних инсеката. Према Михајловићу (2008) на ки-
тњаку, сладуну и церу забележено је више од 270 фитофаг-
них врста инсеката. 

Након завршеног окрутлог стола, у име домаћина и у име 
Организационог одбора захвалио се Владан Живадиновић, 
председник Удружења шумарскх инжињера и техничара 
Србије и изразио задовољство због великог одазива учесни-
ка на семинару и конструктивне дискусије око обнављања 
храстових шума у Србији.  Сузана Милићевић

Учесници округлог стола
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Решењем Министарства шумарства НР Србије бр. 2740 од 
28.03.1946. године основана је посебна истраживачка установа под 
именом Институт за унапређење шумарства у згради Кнез Михаило-
вог конака у Топчидеру. Касније, уредбом Владе НР Србије од мар-
та 1949. године утврђује се оправданост постојања овог Института и 
утврђује адекватнији назив Институт за научна истраживања у шу-
марству. Уредбом Извршног већа СР Србије од марта 1961. године 
институт је добио назив ИНСТИТУТ ЗА ШУМАРСТВО И ДРВНУ 
ИНДУСТРИЈУ - Београд. Тада су одређени и други заинтересовани 
суоснивачи, и то: Шумарски факултет у Београду и Републичка при-
вредна комора СР Србије.

Институт се из Кнез Михаиловог конака премешта у зграду Кнез 
Милошевог конака, где је био смештен Музеј шумарства и ловства. 
Већ 1953. године Институт добија нове просторије, које су нешто 
веће и са корисном површином од 558 m2 у бившој згради Јеврејс-
ке црквене општине, у Улици Стевана Високог бр. 2. У овим просто-
ријама Институт остаје до априла 1965. године, када се пресељава у 
садашњу зграду у Улици Кнеза Вишеслава бр. 3. Знатан део средстава 
за изградњу ове зграде обезбедио је тадашњи Савет за научни рад, а 
остатак је обезбедио сам Институт из својих фондова и путем креди-
та из Савезног и Републичког фонда за научни рад, као и од помоћи 
извесног броја шумскопривредних организација, уз помоћ Извршног 
већа СР СРбије. 

Пресељењем у нову зграду створени су повољни услови за научно-
истраживачки рад у оквиру простора од 2.800 m2.

Од тада до данас Институт је пролазио кроз различите организа-
ционе фазе. Године 1990. укидају се ООУР-и и формира се Институт 
као јединствена научно-истраживачка организација под називом ИН-
СТИТУТ ЗА ШУМАРСТВО.

Године 1998. Институт улази у састав ЈП “Србијашуме”, као део 
предузећа одлуком Владе Републике Србије бр. 05 број 023-4647/98. 
Након тога, Институт се издваја у посебну научно-истраживачку ин-
ституцију под називом ИНСТИТУТ ЗА ШУМАРСТВО од 02. марта. 
2003. године одлуком Владе Републике Србије (СГ РС 20/03).

ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛАТНОСТ ИНСТИТУТА
Експериментални и научно-истраживачки рад у Институту одвија 

се у оквиру шест одељења и бројних научних дисциплина, у седам ла-
бораторија и бројним сталним и привременим огледним пољима по-
стављеним у скоро свим шумским газдинствима у Србији, затим у 
огледним расадницима, стаклари и пластеницима Института. Такође, 
треба нагласити да научни радници Института користе лабораторије 
и других научних и привредних институција у земљи и иностранству. 

У оквиру института за шумарство послују следеће организационе 
јединице:

 1. Научно истраживачка одељења
Одељење за планирање газдовања шумама;•	
Одељење за гајење, подизање и екологију шума;•	
Одељење за заштиту шума;•	
Одељење за заштиту и унапређење животне средине;•	
Одељење за оплемењивање, семенарство и расадничарство;•	
Одељење за уређење простора и ГИС. •	
2. Лабораторија за испитивање у шумарству
3. Служба општих и правних послова и
4. Научно истраживачке станице-научно истраживачка станица у 

Липовици ( основана 2006. године )
ОРГАНИЗАЦИОНИ И СТРУЧНИ РАЗВОЈ

Један од основних задатака Института је и континуирани развој кад-
ровских потенцијала кроз усавршавање истраживача. Поред тога што је то 
законска обавеза, усавршавање кадрова је и основа за адекватан приступ у 
решавању већ постојеће проблематике истраживања, али и за нове идеје и 
постављање нових научно-истраживачких задатака и циљева. То ће имати 
позитиван ефекат на увећање материјалних и финансијских средстава, и уз 
рационализацију расхода омогућиће улагања у унапређење инфраструкту-
ре и услова рада, као и увећање личних доходака запослених. Зато је неоп-
ходно усмерити потенцијале на уговарање нових пројеката и послова. 

Унапређење услова рада истраживача и развијање инфраструктуре је 
неминовност, како за реализацију научних истраживања, тако и за примену 
резултата и знања у пракси. Велика средства Института уложена су у одр-
жавање постојеће опреме и унапређење услова рада запослених. Постојећи 
пројекти технолошког развоја који се реализују код Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја су у трећој години реализације и трају до 
краја 2014. године. То је кратак период и већ сада треба радити на реализа-
цији нових идеја и пројеката код других потенцијалних финансијера. 

Како би се квалитетно испуњавали циљеви развоја ове установе, по-
требно је радити на организационом, научном и стручном напретку кроз 
стално укључивање у рад међународних организација – IUFRO-а, EFI-а, 
FAO-а и др. Отвореност ка сарадњи са другим институцијама је неопход-
ност данашњег времена и стална обавеза запослених у Институту. Комуни-
кација кроз рад на заједничким пројектима, али и непрестано представљање 
резултата рада примењивих у пракси, званична је политика Института.

Од 50 запослених радника у Институту 18 је доктора наука, 7 магиста-
ра и 11 инжењера. Ова структура ће се у научном смислу мењати, јер се 
предвиђа да ће у наредном периоду 7 магистара ( доктораната ) и 7 дипло-
мираних инжењера ( доктораната по Болоњској декларацији ) одбранити 
докторске дисертације. Kонтинуитет у развоју кадрова захтева и пријем 
већег броја младих истраживача као стипендиста Министарства образо-
вања, науке и технолошког развоја који ће се активно укључити у рад на 
пројектима Института.

Институт за шумарство

Љубинко Ракоњац, директор Института за шумарство

разговор - др ЉубИнко ракоњац
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РАД НА ПОСЛОВИМА И ПРОЈЕКТИМА
Кроз неколико пројеката које финансира Министарство просвете, на-

уке и технолошког развоја одвијају се истраживања климатских промена и 
њиховог утицаја на животну средину, шумске екосистеме и биодиверзитет, 
кроз праћење утицаја, адаптацијe и ублажавање негативних ефеката. 

За Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде , Управу 
за шуме сваке године реализујемо веома значајне пројекте и послове који 
су од виталног значаја за шумарство Србије. Поред истраживачко-развој-
них пројеката и студија, реализујемо и референтне пројекте и послове као 
што су: 

- БИТ - Процена и праћење утицаја загађења ваздуха и ефеката истог у 
шумским екосистемима на територији Републике Србије;

- ИДПС - Обављање послова заштите биља и заштите шума на терито-
рији Републике Србије, без територије АП Војводине;

- Вршење послова контроле производње репродуктивног материјала 
шумског и украсног дрвећа и жбуња.

Реализујемо и неколико међународних пројеката са шумарским ин-
ституцијама из земаља у окружењу и из других европских земаља, а који 
се финансирају из европских фондова и фондова земаља Европске Уније. 
Навешћу неке од тих пројеката:

1. FOPER II: Research Component, Topic 4: Governance assessment in the 
management of protected areas in the South Eastern European Region; 

2. Adriatic Model Forest- IPA Adriatic Cross-border Cooperation 
Programme; 

3. Forest LAnd Ownership Changes in Europe: Significance for Management 
And Policy (FACESMAP)- COST; 

4. TUBER – Innovative bio-geo technologies from discovery to production 
plant high value products on the example of truffles. 

Нарочиту пажњу посвећујемо квалитету реализације и поштовању до-
говорених рокова за израду пројеката.

Поред наведених пројеката и послова сарађујемо са Секретаријатом за 
заштиту животне средине града Београда, ЈП „Србијашуме“ и Национал-
ним парковима. Институт сарађује и по свим другим научним, стручним и 
административно-законодавним питањима из области шумарства и заш-
тите животне средине са овим и другим институцијама. 

Интензивно ће се наставити сарадња са привредним и друштвеним 
субјектима код доношења закона, просторних планова, средњорочних и 
дугорочних програма развоја, заштите и унапређења животне средине, из-
раде разних експертиза и друго, све у циљу стварања оптималних услова 
за рад и развој друштва у целини. Приоритетни задатак биће остваривање 
широке и корисне научне и стручне сарадње са многим научним институ-
цијама из области шумарства у иностранству.

Афирмација резултата рада института је активност која доприноси по-
дизању угледа наше институције, али и један од најважнијих предуслова за 
реализацију постојећих и уговарање нових пројеката и послова. 

ОРГАНИЗОВАЊЕ МЕЂУНАРОДНИХ НАУЧНИХ 
КОНФЕРЕНЦИЈА 

Од 2006. године до данас Институт за шумарство је организовао пет 
међународних конференција на којима је учествовао велики број научних 
радника из земље и иностранства. Настоји се да међународне конференције 
које Институт организује постану традиционалне. План Института је да се 
следећа конференција одржи током 2014. године, па ће се у наредном пери-
оду започети са опсежним припремама, да би се одговорило на све више 
стандарде које Институт за шумарство себи поставља. Размена искустава 
домаћих и страних научника из области шумарства, заштите животне сре-
дине и других сродних области, омогућиће да се током рада конференције 
дефинишу вредности, проблеми, ризици и изазови и предложе мере за 
интегрално одрживо коришћење шумских екосистема и спрече негативни 
антропогени утицаји и климатске промене.

 АКРЕДИТОВАНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ ЗА ИСПИТИВАЊЕ У 
ШУМАРСТВУ

 Институт за шумарство има Акредитовану лабораторију за ис-
питивање у шумарству и то је једина лабораторија на Балкану из области 
шумарства, која поседује акредитацију према стандардима ISO 17025. Циљ 

нам је да сталним подизањем квалитета услуга испитивања испунимо оче-
кивања и захтеве корисника наших услуга, било да се ради о научним ис-
траживањима или другим пословима, поштујући све прописе и стандарде 
и стално задовољавајући међународно утврђене критеријуме за рад лабора-
торија из стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006. У програму рада Института 
је увођење система квалитета QМС/ИСО 9001 и ИСО1400 за целокупно 
пословање Института.

БИБЛИОТЕКА И ИНФОРМАЦИОНО - ДОКУМЕНТАЦИОНИ 
ЦЕНТАР

Институт располаже добро снабдевеном научном и стручном библио-
теком са делима на 50 светских језика и фондом библиотеке од преко 65.000 
свезака. У наредном периоду интезивираће се рад на размени публикација 
из издавачке делатности Института са већим бројем међународних инсти-
туција.

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ СТАНИЦЕ 
У научно-истраживачкој станици на локацији у Липовици, изводе се 

експерименти из области производње садног материјала, селекције, рекул-
тивације, заштите садница, културе ткива, педологије и микробиологије 
земљишта и др. На овом простору формиран је Архив шумских воћкари-
ца, који има за циљ очување генофонда наших аутохтоних воћних врста. 
Овај архив представља основу за будућу расадничку производњу шумских 
воћкарица у концепту враћања ових врста у шумске екосистеме. Ова стани-
ца је опремљена и канцеларијским простором.

На Пештерској висоравни планирана је изградња научно-истраживач-
ке станице на локацији Штављанска бреза, у оквиру постојећих објеката 
који су власништво ЈП „Србијашума“, уз обостране заједничке интересе 
јавног предузећа и института. Предвиђено је да се ова научно-истражи-
вачка станица користи за истраживачки рад у области подизања, гајења и 
екологије шума, негу шумских култура, заштиту шума и шумских култура, 
одрживо коришћење шумских екосистема и природних ресурса.

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
Сви истраживачи имају обавезу да објављују радове у међународним 

часописима, како би могли да испуне услове према критеријумима Ми-
нистарства за стицање научних и истраживачких звања.

Институт за шумарство штампа Зборник радова Sustainable Forestry 
на енглеском језику.

БУДУЋИ РАД И ПЛАНОВИ
Имајући у виду да се рад Института базира на дугорочној политици 

сталног развоја и усавршавања, приритети исказани кроз организационо-
научне активности су дефинисани у петогодишњем плану рада и развоја 
Института и као такви се и овде наводе: 

•	Реализација	пројеката	и	програма	који	су	уговорени,	али	и	оних	који	
ће тек бити осмишљени;

•	Наставак	унапређења	пословно-техничке	сарадње	са	другим	институ-
цијама у земљи и иностранству;

•	Учествовање	на	домаћим	и	међународним	конференцијама	научним	
скуповима и семинарима;

•	Континуитет	издавачке	делатности	института	–	часопис	Sustainable	
Forestry, монографије и друга издања;

•	Наставак	чврсте	и	успешне	сарадње	са	ЈП	„Србијашуме“	и	другим	ин-
ституцијама из области рада Института; 

•	Наставак	сарадње	са	Управом	за	шуме,	Шумарским	факултетом	у	Бео-
граду, као и институцијама из области заштите животне средине;

•	Одржавање	акредитације	акредитоване	Лабораторије,	чија	 је	серти-
фикација потврђена издавањем новог сертификата у 2013. години.

Институт за шумарство ће се и у будућности развијати као научно-
истраживачка институција везана превасходно за примењена, развојна и 
основна истраживања, усмерен и структуиран тако да буде оспособљен за 
ефикасан рад на свеукупној проблематици развоја у домену шумарства и 
унапређењу и заштити животне средине.

Сузана Милићевић
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У срцу простране лесковачке котлине, у Јабланичком 
округу налази се град Лесковац.

Средином општине пролази Јужна Морава, а највеће 
притоке су: Власина, Ветерница, Јабланица, Вучјанка, Пуста 
река, и Рупска река. Окружен је са три вештачка језера: Вла-
синско, Брестовачко и Барје. Око котлине су планине Радан, 
Пасјача, Кукавица, Чемерник, Бабичка гора, Селичевица и 
Сува планина.

Град је добио назив по шумама леске тј. лешника.
Шумама Јабланичкг округа управља ЈП ,,Србијашуме“ 

преко свог дела предузећа ШГ ,,Шума“ - Лесковац, кога чине 
шест шумских управа: Власотинце, Лебане, Предејане, Црна 
Трава, Медвеђа и Вучје.

Близина Власинског језера, разноврсност предела, рела-
тивно очуван пејзаж, биодиверзитет, еколошке и предеоне 
целине,богатство шумама и водотоцима, разноврсна флора 
и фауна чине велики потенцијал Јабланичког округа и добар 
основ за развој и валоризацију шумских ресурса.

O газдовању шумама и шумским подручјима Јабланич-
ког округа разговарали смо са Братољубом Анђелковићем, 
директором шумског газдинства ,,Шума“ Лесковац, који нам 
је на почетку разговора рекао: ,,Шуме и шумски екосистеми 
спадају у најзначајније биоеколошке ресурсе, веома су битан 
чинилац обновљивих извора енергије и имају непроцењив 
значај за квалитет животне средине. Вредност опште корис-
них функција шума и шумских система вишеструко прева-
зилази вредност дрвних производа. Шуме су незаменљив чи-
нилац у решавању проблема очувања, заштите и унапређења 
квалитета животне средине. У саставу нашег газдинства је 
расадник Власина у Власотинцу који је формиран давне 1946 
године из кога је у време масовних пошимљавања дистрибу-
иран садни материјала на територији целе Србије.Значајан 
број садница извезли смо у Македонију, а током године чес-
то организујемо акције пошумљавања“.

ЈП ,,Србијашуме газдује ловиштем „Валмиште“ које се 
налази се у југоисточној Србији, на северним обронцима 
планине Чемерник која припада Родопском планинском 
систему и административној општини Црна Трава, Јабла-
ничког округа. До ловишта се може стићи на три начина: 
(1) из Лесковца, аутопутем од мотела Предејана, преко Ка-
чер планине (26 km); из Лесковца, преко Владичиног Хана и 
Мачкатице (70 km); и из Лесковца, преко Власотинца и Црне 
траве (80 km).

Ово ограђено ловиште се налази унутар отвореног ло-
вишта „Зеленичје“, чија је укупна површина 3452 ha. Оба 
ловишта се налазе на територији Газдинске јединице „Зеле-
ничје“, чија је укупна површина 5713,70 ha.

Природни резерват ,,Зеленичје“, је под заштитом и нала-
зи се на подручју општина Лесковац и Црна Трава.Заштиће-
на биљна врста зеленичета (Prunus laurocerasus) или ловор 
вишње расте у делу чисте букове шуме на планини Остро-
зуб, на надморској висини 1280 метара.

Откриће биљке зелениче везано је за нашег највећег бота-
ничара Јосифа Панчића, који је са својим сарадницима маја 
1886.године боравио на падинама Острозуба и оправдао ве-
ровање да зелениче цвета.

Површина ограђеног ловишта „Валмиште“ износи 410,10 
ha, од чега површине обрасле шумом заузимају 302,90 ha (из-
даначке састојине букве и састојине смрче), пашњаци 98,10 
ha, а остале површине заузимају 8,79 ha (шумски путеви и 
влаке, ловачке просеке и језера).

Намена ловишта је поред интензивног гајења и ко-
ришћења дивљачи и стварање популације аутохтоне ди-
вљачи европског јелена и дивље свиње. Уређење ловишта је 
представњало највећу инвесатицију на југу Србије у области 
ловства и туризма , након изградње Власинског језера. Са-
грађен је велики Ловачки дом, у чијем склопу су: два апарт-
мана и пет двокреветних соба. Ловачки дом би могао послу-
жити и као откупни центар шумских плодова и лековитог 
биља.

Власинско језеро је 2000. године уписано на листи светски 
значајних станишта птица и добило је статус IBA(Important 
Bird Area) - подручјe за очување популација птица.Т име је 
језеро добило међународни рекламни бренд.

Власинско језеро, чија површина је преко 1.200 ха пред-
ставља највећи резервоар квалитетне воде у југоисточној 
Србији. Посебну атракцију на језеру чине пловећа тресетна 
острва, као морфолошки и ботанички природни феномен.

Принципи интегралног газдовања шумама подразуме-
вају афирмацију свих аспеката шумарства, од производње 
семена и садног материјала , активности пошумљавања, 
нега и заштита шуме до унапређења животне средине, раз-

Златне пчеле у рукама шумара

Шг ,,Шума“ - ЛеСковац

Посебан куриозитет је да се лесковачки шумари озбиљно баве пчеларством и да 
тренутно располажу са 320 кошница. По речима директора газдинства Братољуба 
Анђелковића, до краја године се планира још 80 кошница и очекује принос од око 10 
тона квалитетног багремовог меда.

Разговор са Братољубом Анђелковићем, дир. газдинства
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вој ловства и туризма, производња здраве хране, печурака, 
шипурка, малине, трњина, боровнице...

У непосредној близини ловишта ,,Валмиште“годишње 
би се могло сакупити преко 100 тона боровнице. За сада 
се користи само 10 процената ових могућности, али треба 
рећи да је сакупљање шумских плодова већ добро развијено 
и солидно организовано. Увек може боље и ми намеравамо 
да уведемо ред у сакупљању боравнице из наших шума, да 
се зна кад берба почиње и да се забрани употреба чешљева 
приликом сакупљања, јер се тако уништава и плод и биљка, 
наглашава директор Анђелковић.

На подручју Црне Траве регистровано је преко стотину 
врста лековитог биља, од чега се 60 врста налази под контро-
лом сакупљања и промета. У најсиромашнијој општини Ср-
бије, становништво мисли да је пољопривреда једина шан-
са да се сачувају људи. Природни услови и висок квалитет 
животне средине доприносе и пружају мгућност и услове за 
плантажни узгој појединих врста лековитог и ароматичног 
биља (бели слез, камилица, пелин, першун, босиљак..)

У оквиру подстицајних мера Владе Србије за производњу 
струје из обновљивих извора енергије последњих година у 
Црној Трави, у којој живи мање од две хиљаде становника, 
једна од идеја за заустављање економског суноврата јевезана 
за експлоатацију планинских река.

Катастром малих хидро-електрана предвиђена је градња 
38 мини хидро-електрана различитог капацитета. 

Власина, Чемерница и Градска река планиране су за по-
дизање мини-електрана. Укупна планирана годишња произ-
водња је око 89 милиона киловат-часова електричне енер-
гије.

Висок квалитет и присуство свих елемената здраве жи-
вотне средине, мањи степен насељености и одсуство већих 
загађивача, представља велику предност у производњи 
здраве хране. 

На подручју ловишта ,,Валмиште“, у непосредној близи-
ни ловачког дома, Шумско газдинство из Лесковца ове го-
дине је почело са гајењем сибирске ароније, биљке за нови 
живот посусталих брдских села.

Плантажа ароније је на површини 0,72 ха и засађено је 
1923 саднице сибирске ароније.

Аронија је култура будућности,доноси најбољу зараду 
по хектару и представља шансу за села као што је накада 
била малина.Гаји се као воћка или украсна биљка.Успева на 
свим типовима земљишта и надморским висинама.Сади се 
у јесен, преко зиме и у рано пролеће,уз услов да земља није 
смрзла и да вегетација још није почела.Принос и квалитет 
плодова највише зависи од ђубрења и наводњавања, уз ре-
довно уништавање корова.На већим поврршинама аронију 
треба садити у редове са растојањем од 3 x 1,5м. Аронија 
споро расте.У зависности од неге и бујности саме биљке 
роди у другој или трећој години живота. Добра нега убрзава 

раст и омогућава родност у другој години., после садње.Рађа 
сваке године. Наводњавање осигурава добру родност и ква-
литет.Цвета у априлу,a зрење почиње у августу и траје око 
месец дана.Отпорна је на болести и штеточине.Негује се без 
хемијских препарата ( хербицида,фунгицида и инсектици-
да), како би могле да се укључе у органску или био-еколошку 
производњу На тај начин испуњавају све захтеве из закон-
ских прописа органске производње.

Аронија има лековита својства, јача имуни систем и 
добра је храна и лек за децу,спортисте и реконвалесценте.
Успорава процес старења и има антисептичко дејство. Ан-
тиоксиданти помажу у лечењу свих хроничних болести, као 
што су канцери,срчана обољења, Паркинс,бронхитис....У 
исхрани и медицини углавном се користи као хладно цеђе-
ни сок,сируп.Зрели плодови се могу јести свежи. Довољно 
је узети око 30 плодова на дан да би се задовољила дневна 
потреба човека у витамину и другим лековитим састојцима 
из овог воћа.

Флористичка разноврсност подручја представља изузет-
ну пчелињу пашу,па су мед и производи од меда изузетно 
високог квалитета.Пре неколико година дошли смо на идеју 
да кренемо са производњом меда.

Посебан куриозитет је да се лесковачки шумари озбиљно 
баве и пчеларством и да тренутно располажу са 320 кош-
ница. По речима директора газдинства Братољуба Анђелко-
вића до краја године се планира још 80 кошница и очекује 
принос од око 10 тона квалитетног багремовог меда .Прошле 
године је мед преко Бугарске доспео и на тржиште Немачке. 
Сваке године увећавамо нашу производњу меда.Планирамо 
и подизање засада багрема које је брзорастуће и медоносно 
дрво.

Како је цена меда 3,3 до 3,5 еура по килограму,јасно је да 
пчеларство може донети значајна финансијска средства,каже 
на крају разговора директор Анђелковић

Сузана Милићевић
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 Шумска управа у Ивањици, први пут основана је 1910. 
године, издвајањем једног дела шума које су до тада биле у 
оквиру Шумске управе Рашка. Звездан Чебинац је био први 
шеф Шумске управе у Ивањици. 

- 1948. године, решењем Н.Р. Србије, у Ивањици је осно-
вано Шумско газдинство са задатком да управља шумама, 
да се бави гајењем, заштитом уређењем и одржавањем као и 
изградњом шумских путева.

- 1950. године донета је нова одлука, којом се оснива шум-
ска управа, да би после краћег времена постала део Шумског 
газдинства у Титовом Ужицу. Тако ће остати до 1956. годи-
не, када се поново оснива Шумско газдинство са седиштем 
у Ивањици.

-Године 1961. Шумско газдинство се интегрише са сто-
ларским предузећем «Напредак», које је настало издвајањем 
из Дрвног комбината (настао 1954. године) «Голија» и настаје 
Шумско-пољопривредно-индустријски комбинат (скраћено 
ШПИК). У ново предузеће, Шумско газдинство је ушло са 
укупно 35.000 ха, од чега је 30.000 ха под шумом. Када су се у 
ШПИК-у основали ООУР-и, један од ООУР је било шумар-
ство односно ООУР «Голија». У саставу ООУР-а Шумарство 
биле су 4 секције: Голијска Река, Девићи, Кушићи и Ивањица 
и посебна служба - Радна јединица «Пољопривреда».

- До 1961. године стручно техничке послове у приватним 
шумама организовало је тадашње Шумско газдинство.

Крајем 1961. године стручно технички послови пре-
лазе из Газдинства у надлежност Општине и те послове у 
приватним шумама обављала је Општина Ивањица све до 
31.12.1991. године.

На територији општине Ивањица било је запослено 12 
приватних лугара и референт за шумарство у Општини.

У периоду од оснивања ШГ «Голија» до данас, кључну 
улогу у организовању свих радова и креирању пословне по-
литике имали су уважени директори: Драгослав Марковић ( 
1991-1994.), Поповић Петар (1994-1999.), Пендић Божимир 
(1999-2001.), Ћурчић Маринко (2001.-2002), Михаиловић 
Светлана (2002.-2005), Поповић Петар (2005. до данас).

ГОЛИЈСКО ШУМСКО ПОДРУЧЈЕ ДАНАС

Основни подаци о стању шума: укупна површина из-
носи 132.218 ха, од тога државних шума је 77.267 ха а при-
ватних шума 54.951 ха. Дрвна маса државних шума износи 
11.103.601 м3, запремина по хектару 191,80 м3/ха, укупан 
запремински прираст у државним шумама је 328.670,7 м3, 
односно 5,7 м3/ха, сечиви етат 80.915 м3 нето дрвне масе. 
Од укупно 57.879,89 ха обрасле површине високе шуме за-
узимају 41,16% (23.822,86 ха), вештачки подигнуте 24,37 % 
(14.108,40 ха), изданачке шуме 21,79 % (12.612,71 ха), лис-
ничке шуме 0,08% (45.48 ха), шикаре 1,9 % (1.099,52 ха), 
шибљаци 10,7% (6.190,82 ха), необрасло шумско земљиште 

у површини од 19.388,04 ха. На територији газдинства ШГ 
«Голија» постоји 26 газдинских јединица.

Од врста дрвећа - тврдих лишћара најзаступљенија је 
буква, цер и храст, а од четинара смрча, јела, црни и бели 
бор. 

У структури сечиве дрвне масе је око 35% техничког др-
вета, а 65% је огревно и целулозно дрво. 

Заступљеност лишћара у шумском фонду је 67 %, а чети-
нара 33%. Просечна отвореност шума је 17,1 м/х. Неопходно 
је повећање учешћа тврдих камионских путева у односу на 
меке. 

На подручју Голијског шумског подручја издвојено је 14 
семенских објеката, од тога 12 семенских састојина и 2 групе 
стабала.

Расадничка производња организује се у 3 расадника: ра-
садник «Лучка Река» на површини од 0,70 ха и капацитетом 
производње од 1.500.000 садница класичног типа; расадник 
«Увац» на површини од 4,00 ха, и капацитетом производње 
од 4.500.000 садница контејнерског типа, расадник «Коње-
вићи» у површини од 3,17 ха за производњу хортикултур-
них садница.

Шумско газдинство «Голија» Ивањица простире се на 
територији 5 општина: Ивањица, Чачак, Лучани, Сјеница и 
Нови Пазар. Организационо га сачињавају 5 Шумских уп-
рава и то: ШУ Ивањица, ШУ Голијска Река, ШУ Девићи, ШУ 
Чачак, ШУ Сјеница као и РЈ Механизација. 

У Шумском газдинству «Голија» Ивањица данас је за-
послено укупно 238 радника, 30 је шумарских инжењера, 93 
шумарска техничара, а остало су друга занимања. 

Угроженост шума од пожара је велика, нарочито у ле-
тњим месецима када је ризик од настанка пожара највећи. 

У 2011. години на подручју ШУ Сјеница избио је пожар у 
којем је захваћена култура црног и белог бора када је опожа-
рена површина од укупно 112 ха. Програмом санације пожа-
ришта предвиђена је санација истог у периоду од 3 године, 
а током 2013. године из извршено целокупно пошумљавање 
пожаришта.

Такође у 2012. години на подручју ШУ Чачак пожаром је 
захваћена површина од укупно 687 ха, од којих су на 418 ха 
била заступљена вештачи подигнута култура бора. Програ-
мом санације пожаришта предвиђена је санација истог за 10 
година, а током 2013. године је пошумљено 39 хектара опо-
жарене површине.

ШГ «Голија» Ивањица је у 2013. години, закључно са 
месецом новембром, извршило план на гајењу шума са 
100%, а план на коришћењу шума са 122%, што је резулти-
рало веома значајним финансијским ефектом са приходом 
од 370.987.000,00 динара за првих девет месеци, од којих је 
остварена чиста добит од 15.677.000,00 динара, са коефи-
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цијентом ликвидности од 2,4, при чему је просечна зарада на нивоу газдинства у нето износу од 35.486,00 динара по за-
посленом. 

Такође, ШГ «Голија» Ивањица у 2013. години обновило је свој возни парк куповином два теретна возила –камиона и 
извшило неопходна инфраструктурна улагања у путну мрежу, пре свега изградњу тврдих шумских камионских путева (у 
дужини од 8,5 км. у ШУ Ивањица).

Газдинство «Голија» има веома значајне потенцијале за развој шумарства, ловства и других делатности у вези са шумар-
ством, а по укупним резултатима пословања налази се при самом врху по успешности у систему ЈП «Србијашуме». 

То је свакако резултат тимског рада, јасно постављених циљева и задатака, максималних напора који улажу сви запосле-
ни. Једном речју, тимским радом, рационалним коришћењем свих потенцијала које шума пружа и штедњом на свим ниво-
има, успели смо да постигнемо задовољавајуће резултате пословања. 

ШГ «Голија» Ивањица се преко система Србијашума укључује у систем европског организовања, а процес сертификације ће 
нам обезбедити конкурентност и на европском тржишту. Сви пројекти који односе на негу, заштиту, коришћење и унапређи-
вање шума своде се на еколошку прихватљивост, социјалну праведност и економску исплативост. 

Душко Цветковић,дипл.правник
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Јубиларни 10. Семинар из планирања газдовања шума-
ма у организацији Шумарског факултета, Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде -Управе за шуме, 
ЈП „Србијашуме“, ЈП „Војводинашуме“ и Друштва шумарских 
инжењера и техничара, одржан је од 13-15.11.2013. године у 
школско-рекреативном центру „Чардак“, у СРП „Делиблатска 
пешчара“. Тема овогодишњег семинара је била више него ак-
туелна -„Планирање газдовања шумама у условима ризика“, 
при чему је највећи ризик везан за негативне ефекте климат-
ских промена, односно сушење шума као процес који носи 
највише неизвесности приликом планирања у шумарству.

С обзиром на актуелну проблематику семинар је наишао 
на добар одзив (укупно 91 учесник), не само колега запосле-
них на пословима уређивања шума, већ и других стручња-
ка заинтересованих за појаву сушења шума. Скупу су при-
суствовали представници Управе за шуме, Покрајинског 
секретаријата за пољопривреду, шумарство и водопривре-
ду, ЈП „Србијашуме“, ЈП „Војводинашуме“, ЈП „Борјак“, НП 
„Тара“, НП „Копаоник“, НП „Фрушка Гора“ и Завода за заш-
титу природе Србије.

Семинар је отворио директор Управе за шуме Перица 
Грбић и том приликом поздравио све присутне са поруком 
да су шумари мисија људи одговорних за будућност. Декан 
Шумарског факултета, проф. др Милана Медаревић је у из-
лагању „Шума и климатске промене“ изнео низ чињеница 
о све израженијим променама климе у правцу глобалног 
загревања и пораста вредности просечних годишњих тем-
пература, њиховом утицају на шумске екосистеме и ризи-
цима планирања у датим условима. Промена климе изазива 
и промену животне средине, чиме је природа уведена у све 
већу непредвидивост. Само током 2012. и 2013. године шу-
марство Србије су задесиле три велике недаће: сушење шума 
и губар и у том смислу је непходна мобилност струке и науке 
у смислу решавања проблема у газдовању шумама са аспе-
кта одрживог развоја.

Радивоје Каурин из Управе за шуме је у својој презента-
цији „Законски основ за санацију, измене и допуне основа“ 
указао на проблематику измене и допуне основа газдовања 
шумама. За стручњаке у оперативном раду битна је чињени-
ца да ће Управа за шуме сачинити инструкције у којима ће 
постојеће недоумице око поступка измене и допуне основе 
бити појашњене а процедура бити прецизније дефинисана.

Из ЈП „Србијашуме“ презентације су одржали: Гордана 
Јанчић - ,,Искуства ЈП „Србијашуме“ у примени феромона 
за мониторинг поткорњака“ и „Сушење шума у заштићеним 
подручјима“, Даринка Воркапић - „Сушење шума у ШГ „Сто-
лови“ Краљево“ и Ђорђе Марић - „Велики шумски пожар на 
Тари/Мокрој Гори 2012. године“.

Као резултат тродневног семинара из планирања газдо-
вања шумама „Планирање газдовања шумама у условима 
ризика“, подржаног присуством компетентних стручњака из 
области заштите шума који се баве болестима и штеточина-
ма-превентивом и репресијом, наводе се следећи закључци:

- Извештаји са терена јасно указују да су појаве које у по-
следње две године прате динамизам шума и шумских екоси-
стема по свом обиму карактера природне катастрофе;

- Појава се засад манифестује кроз осушеност и сушење 
шума, шумске пожаре, каламитете, снеголоме, ветроломе, 
промену станишних услова и сл.;

- Појава-катастрофа је угрозила, у складу са интензите-
том, реално остваривање глобалног циља који се односи на 
потребу одрживог управљања шумама уз поштовање прин-

ципа вишефунционалности;
- Појава је у први план истакла неспорне услове ризика у 

којима је угрожена реалност планирања одрживог управљања 
шумама;

- Појава је условила потребу промене планских процедура, 
чему се обзиром на динамизам, стихијност и размере угроже-
ности шумских екосистема систем планирања мора прилаго-
дити. При том инсистирамо на савитљивости и прилагодљиво-
сти-еластичности и интензивирању планског поступка;

- Појава захтева укључивање „санационог плана“ у план-
ску процедуру у условима извесне угрожености шума у шум-
ским подручјима;

- У односу на постојећу планску процедуру неопходно је 
усвојити „санациони план“ као обавезу у условима;

- С обзиром на потешкоће које је већ изазвала ова појава 
неопходно је претпоставити редовност субвенционисања ра-
дова на санацији штета у шуми, од истраживачких радова до 
реализације санационог плана;

Као општи закључак семинара истиче се да је потребно 
послати драматичну поруку јавности о све израженијем ути-
цају климатских промена на шуме и потреби укључивања чи-
тавог друштва у санирању штетних последица.

Божидар Миловановић, дипл. инж. шумарства

Планирање газдовања шумама у условима ризика

СемИнар
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Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“ Бе-
оград, преко својих стручних служби на терену, координи-
ше радове на гајењу шума. Уважавајући сву специфичност 
и сложеност послова на гајењу шума, као и чињеницу да се 
они у већини шумских газдинстава реализују у недовољном 
квантитативном обиму, и да постоји константна потреба за 
подизaњем квалитета на пословима на гајењу шума, јавља се 
практична потреба за константном едукацијом стручног ка-
дра који је ангажован на извршавању предвиђених планова 
на гајењу шума. 

Сектор за шумарство и заштиту животне средине - 
одељење за гајење шума је у том смислу предузео конкретне 
мере и одлучио да се у сарадњи са Шумарским Факултетом, 
катедром гајења шума, организује семинар у Шумском газдин-
ству „ Северни Кучај“ - Кучево, Шумској управи Мајаданпек 
са темом: Ризици при реализације планова на гајењу шума са 
посебним освртом на обнову шума храста китњака.

Уважавјући сву специфичност стања шума и у Шумском 
газдинству „Топлица“ Куршумлија, такође је организован 
семинар из гајења шума на тему: Реализација планова на 
гајењу шума са посебним освртом на обнову букових шума 
– одабир стабала за сечу.

Организатори семинара: из ШГ „Северни Кучај“; Мира 
Вендер дипл.инж. Директор, Јасна Милошевић дипл.инж. 
шеф ШУ Мајданпек; из ШГ „Топлица“ Небојша Миховило-
вић дипл.инж.шум. директор; из ГД: др Предраг Алексић 
дипл.инж. извршни директор Сектора за шумарство и заш-
титу животне средине и Звонимир Баковић маст.инж.шум 
руководилац одељења за гајење шума. 

Реализатори семинара: проф. др Милун Крстић, Катедра 
за гајење шума, Шумарски Факултет за семинар у Мајданпе-
ку; Александра Петровић дипл.инж.специјалиста за гајење 
шума ШГ „Северни Кучај“ за семинар у Мајданпеку; Стојан 
Бијелић дипл.инж. руководилац службе ШГ „Толпица“ за 
семинар у Куршумлији; из ГД: др Предраг Алексић дипл.

инж. извршни директор Сектора за шумарство и заштиту 
животне средине - за семинар у Мајданпеку и Куршумлији; 
Владимир Васић дипл.инж. самостални референт за гајење 
шума за семинар у Мајданпеку; Чедомир Марковић дипл.
инж. самостални референт за гајење шума за семинар у Мај-
данпеку и Куршумлији; Звонимир Баковић маст.инж.шум 
руководилац одељења за гајење шума за семинар у Мајдан-
пеку и Куршумлији,

Разлози за одржавања наведних семинара су поред ос-
талог и велики потенцијал (станишни и састојински) који 
имају ова шумска подручја, као и недовољна реализација 
предвиђених радова на гајењу шума у односу на могући 
план (план по важећим ОГШ), који у појединим ситуацијама 
не прелазе ни 40%.

Полазећи од напред изнетих чињеница надлежне струч-
не службе Јавног предузећа “Србијашуме”, у сарадњи са 
Универзитетом у Београду - Шумарским факултетом - Кате-
дром гајења шума су договориле теме за наведене cеминаре 
из гајења шума.

Семинари су били дводневни и одржани су по „микс“ 
моделу,где је један дан био теоријски, а други теренски. По-
себно су били интересантни теренски делови семинара где 
су за конкретне станишне и састојинске услове анализирани 
изведени радови на гајењу шума као и разрешаване конкрет-
не дилеме које су постајале приликом њихове реализације.

Имајући у виду да су у основи ова два семинара имала 
исту тему, на њима су донесени закључци, чија је делимична 
садржина: 

1. Са узгојног аспекта стање шума у ШГ „Толица“ – Кур-
шумлија и ШГ „ Северни Кучај“ - Кучево је на мањим дело-
вима оцењено као незадовољавајуће;

2. Да је план гајења шума по ООГШ у овим шумским под-
ручјима обиман, и да је у појединим случајевима његова реа-
лизација испод потребне; 

Едукација у служби боље реализације планова 
на гајењу шума
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3. Да се оваква „реализација“ планова гајења шума даље 
негативно одражава на биоеколошку стабилност шума ових 
подручја, лоше здравствено стање и кондицију шума. Да је под 
хитно потребно овако велику планску недоследност (план : 
реализација) смањити а дугорочно трајно отклонити;

4. Да је дознака стабала за сечу најважнији рад на посло-
вима гајења шума;

5. Пре почетка дознаке за следћу сезону (2014) потребно 
је урадити адекватну припрему за дознаку и то: проучити 
опште одредбе и смернице које су садржане у ОГШ за кон-
кретне објекте а и шире, формирати критеријуме за реша-
вање потенцијалних дилема, консултовати стручну лите-
ратуру, консултовати искусне дозначаре (за млађе колеге), 
утврдити јасне циљеве газдовања за сваку састојину, итд.;

6. Да је обавеза сваког запосленог усавршавање у оквиру 
струке, како би се несметано могли реализовати, пратити и 
контролисати радови на гајењу шума у складу са пословном 
политиком и планским документима Предузећа;

7. Пре почетка дознаке за следћу сезону (2014) потребно 
је организовати „тренинг“ дознаке на терену у узгојно сло-
женијим ситуацијама (оквирно март, април месец);

8. Да се техника вршења дознаке и то: утискивање дознач-
ног жига на затесу на прсној висини и на приданку – дебљој 
жили, као и уписивање редног броја дозначеног стабла, где 
је то потребно, мора вршити сходно Правилнику о начину и 
времену вршења дознаке... („Сл.Гл.РС“ бр.65/2011, 47/2012.);

9. Да се одабир стабала за сечу мора у квалитативном 
(стручном) и квантитативном смислу подићи на виши 
ниво;

10. Да је обавезна реализација (сеча) дозначених стабла, 
како би се неутралисали губици који настају кроз трошкове 
извођења дознаке;

11. Да млади шумарски стручњаци следеће сезоне (2014) 
проведу одређено време са старијим искусним узгајивачима, 
као би стекли додатна знања и преко потребно искуство;

12. Код дознаке стабала у високим једнодобним шума-
ма букве где је потребно спровести сече обнове потребно је 
придржавати се основних принципа оплодних сеча и извес-
ти три сека за максимално 20 година;

13. Оплодне сече у високим једнодобним шумама бук-
ве изводити на следећи начин и то: припремни сек – ако је 
састојина добро негована није потребно изводити, оплодни 
сек – извести у години пуног урода семена, са интезитетом 
приближно око 50% од дубеће запремине, при том имати у 
виду да је његов основни задатак обезбеђивање довољне ко-
личине светла које треба да омогући боље клијање семена, 
завршни сек – изводити када подмладак порасте око 0,5 – 1,3 
m у висину, и када му није потребна заштита старе састојине. 
Ако се процени да је потребна даља заштита старе састоји-
не или накнадно осемењавање (мала бројност подмлатка) 
може се извести накнадни сек, а његов интезитет зависи од 
стања подмлатка; 

14. Да приликом обнављања храста китњака треба обра-
тити пажњу на природно узгојне чиниоце који утичу на из-
бор начина обнављања и то: услове средине, билошке особи-
не саме врсте дрвећа (храста китњака) и састојинско стање.

15. Да је природно обнављање храстових шума најбољи 
и најоправданији начин обнављања храстових шума. Као 
метод обнове у храстовим шумама оплодна сеча је најсигур-
нији, најбољи и најоправданији начин обнављања;

16. Oдлучујући фактори за природну обнову храста ки-
тањака су: интезитет светлости и влажност земљишта, и да 
се приликом извођења оплодних сеча код састојина храста 
китњака ове чињенице морају узети у обзир;

17. Када дође до неуспешног природног обнављања (без 
обзира које врсте дрвећа су у питању) неопходно је спро-
вести помоћне мере природној обнови шума и то: подсеја-
вањем или подсађивањем. У том случају је потребно ме-
ханизовано или ручно уклањање вегетације-подраста, и 
спровођење комплетне припреме терена за пошумљавање 
и подсејавање. Као оптималније препоручено је јесење 
подсејавање;

18. Као модел за обнављање шуме китњака и граба пре-
поручује се адекватно и правовремно спровођење узгојних 
мера у циљу формирања нових квалитетних састојина. 
Потом је потребно спровођење оплодне сече и помоћних 
мера природном обнављању - уклањањем граба из подстој-
ног спрата. Као најефикаснији начин сузбијања вегетатив-
не способности граба издвојена је сеча стабала до земље и 
премазивање пањева глифосатом које се врши у пролеће. 
Посечени материјал је неопходно уклонити пре појаве под-
млатка храста. У случају да граб ипак избије, неопходно је 
вршити допунско уклањање избојака граба;

19. Потребно је квалитет планских документа (ИПГШ) 
подићи на виши ниво, у том смислу је важно да се се сви 
пројектанти придржавају смерница за попуњавање истих, 
које су реализатори семинара дали учесницима;

20. Да је лош ИПГШ = неуспех, а да је добар ИПГШ = 
шанса за успех;

21. Потребно је обавезно извршити поделу на радна 
поља, и дознаку радити по радним пољима у случајевима 
где се ради малопродаја на пању, и да се иста сложи са ски-
цом;

22. Приликом саме сече стабала, израде дрвних сорти-
мената и извлачења одговорно лице (оптимално би било 
да то буде ревирни инжењер) треба да буде присутно на 
објекту и да се активно укључи у контролу спровођења 
свих фаза рада на коришћењу шума, посебно ако се има у 
виду да ће се тај део посла реализовати путем услуга;

23. Потребно је да се радови на коришћењу и заштити 
шума изврше савесно и стручно, и да се након извршене 
сече успостави шумски ред, сходно Правилнику о шум-
ском реду („Сл.Гл.РС“ бр.38/2011);

24. Након сече потребно је прегледати састојину (да ли 
су сва дозначена стабла посечена и да ли има оштећених 
стабала након спроведене сече). Узгајивач (дозначар) после 
сече мора да сагледа стање после сече и изврши процену да 
ли су остварени почетни планирани циљеви;

25. Код спровођења јавне набавке за услугу на послови-
ма гајења шума потребна је контрола планских цена као и 
пружање саветодавне услуге заинтересованим пословним 
партнерима око комплетирања конкурсне документације, 
као и појачано присуство инжењера током извођења уго-
ворених радова на терену.

Семинари су протекли у колегијалној и конструктивној 
атмосфери. На њима су учествовали сви ревирни инжење-
ри и ревирни техничари, као и руководиоци свих стручних 
служби. Општи је закључак да у будућности сличне семи-
наре треба наставити са одржавањм и у другим деловима 
предузећа. Да је у периоду који је иза нас њихов број био 
јако скроман (у Финској се просечно одржава 1,5 семинар 
недељно). Овим видом едукације освежавамо постојећа 
знања, стичемо нова и размењујемо практична искуства. 
Овде треба нагласити и завидан ниво колегијалног дру-
жења који се испољио на овим семинарима. Ово су јако 
важни чиниоци за квалитетнији рад, а све у циљу оствари-
вања бољих пословних резултата.

Звонимир Баковић маст.инж.шум.



20 Ревија “Шуме”

У Варварину је 22. новембра 2013. године одржана кон-
ференција „Чиста Морава-Здрава Србија“. Испред нашег 
предузећа коференцији су присуствовали Звонимир Бако-
вић, руководилац oдељења за гајење шума и Тамара Перуно-
вић, руководилац oдељења за заштиту животне средине. 

Циљ конференције био је да се успостави сарадња ја-

вног и приватног сектора на пољу заштите и одбране наше 
највеће реке. Организатор овог скупа, Фонд-Мисија одго-
ворних за будућност,окупио је лидере општинских заједница 
свих општина и градова са подручја слива све три Мораве, 
представнике највиших државних институција, стручних 
институција, привредних субјеката и организација цивил-
ног друштва. 

Јужна Морава својим током пролази кроз Јужноморав-
ско, Јабланичко, Моравско шумско подручје,Западна Мо-
рава тече кроз Голијско, Тарско-златиборско, Доњеибарско, 
Расинско шумско подручје, док Велика Морава протиче 
кроз, Јужнокучајско, Шумадијско (тангира) и Севернокучај-
ско шумско подручје. Дужина тока три Мораве и Ибра (као 
највеће притоке) је око 550 km. 

Уважавјући напред изнете чињенице, ЈП „Србијашуме“ 
препознало је значај реке Мораве. У том смислу интеграл-
ним планским приступом газдовања шумама у сливу реке 
Мораве, адекватним дефинисањем наменских целина за 
конкретне објекте валоризују се заштитне функције шума, 
а све у циљу подизања квалитета воде, повећања количине 

воде, спречавања изливања реке Мораве и др. На тај начин 
ЈП „Србијашуме“ функције шума ставља у активан појам 
практичне шумарске пословне политике.

 Овај скуп је био само први корак,а у наредном периоду 
очекују се конкретне активности свих наведених институ-
ција како би се реализовало што више стратешких пројеката 
и како би показали да се већом бригом о Морави, боримо 
за здравију и чистију Србију.С тим у вези, неопходно је и 
континуирано подизање свести и представљање јавности 
степен загађења, утицаје загађења по здравље људи, могуће 
последице и квалитет животне средине у свим градовима и 
општинама у непосредном окружењу слива реке Мораве. 

Тамара Перуновић и Звонимир Баковић

Чиста Морава – здрава Србија

Обележавањe дана Шумарског факултета 
05. децембра, у 12 часова, у препуном амфитеатру Шу-

марског факултета организована је Свечана академија и 
прослава 93. година постојања и рада ове институције. 

Декан Шумарског факултета професор доктор Милан 
Медаревић поздравио je скуп и говорио о досадашњим ре-
зултатима, као и о плановима за будућност. Нагласио је да 
треба интезивирати сарадњу пре свега са Универзитетом, 

али и са релевантним институцијама у циљу побољшања об-
разовања у свим сегментима.

Присутне су поздравили и Далибор Солдатић, проректор 
Универзитета, затим декан Шумарског факултета из Бања 
Луке, као и Перица Грбић, директор Управе за шуме, при 
Министарству пољопривреде,шумарства и водопривреде.

У име ЈП ,,Србијашуме” Драган Дубљанин, шеф каби-
нета уручио је најбољем студенту Марку Казимировићу, 
одсек за шумарство уговор о раду у ЈП ,,Србијашуме” - ШГ 
,,Бороња” Лозница.

Декан Шумарског факултета уручио је признања нај-
бољим шумарским инжењерима: Инес Бајић, одсек прерада 
дрвета, Весна Игрутиновић, одсек пејзажна архитектура и 
холтикултура и Александар Дробњак, одсек заштита од еро-
зије и уређење бујица, посао у Институту за водопривреду 
др Јарослав Черни.

Поред најбољих дипломираних студената, који су доби-
ли лаптоп, Дејан Тотић, посао у Војводинашумама, Влади-
мир Пандрц, посао у ЈП ,,Бели извор“- Врњачка бања, декан 
је доделио и сатове радницима који су отишли у пензију у 
току 2012.године.

Сузана Милићевић

деШавања
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У присуству запослених радника ЈП „Србијашуме“ и гостију, 
10. новембра 2013. године, заменик генералног директора Игор 
Брауновић свечано је отворио реновиране објекте ЈП „Србија-
шуме“ на Копаонику. Након отварања, одржан је колегијум свих 
директора система.

На само око 40 км од Биљановца и око 240 км од Београда, 
са Ибарске магистрале скрењем лево стиже се до шумарске куће 
Копаоник. Шумарска кућа Копаоник је окружена комлексом 
очуваних шума и природног амбијента који одише свежим 
ваздухом и чистоћом простора.На око 1500 метара надморске 
висине у прелепим објектима шумарске куће смештај за госте 
је обезбеђен у склопу три објекта, од којих су два потпуно нова 
и налазе се у непосредној близини хотела „Путник“. Удаљеност 
апартмана шумарске куће од прве жичаре „Сунчана долина“ је 
700 метара, а од центра туристичког комплекса Копаоника 1,5 
км.

Нови објекти располажу двокреветним (4/2 студија) и трок-
реветним студијама (8/3 студија), а реновирани објекат четворо-
креветним студијама (10/4 студија). У оквиру реновираног обје-
кта шумарске куће Копаоник налази се терен за мале спортове, 
паркинг, скијашница и ТВ сала. 

Сви студији, односно апартмани, су на бази најма (НА) и 
састоје се од једне просторије у оквиру које се налази део за спа-
вање и комплетно опремљена кухиња (шпорет са две рингле, 
фрижидер, посуђе, сто, столице), купатило (туш/WC) и телеви-
зор. Студији су распоређени у приземљу, првом спрату и пот-
кровљу. Грејање је централно и омогућава пун комфор и топлину 
простора током боравка у овим апартманима. Све је ушушкано 
и удобно и сваки посетилац ће се осећати сигурно и топло у току 
одмора у овим објектима.

Апартмане шумарске куће Копаоник карактерише удобност, 
комфор и топлина. Сам амбијент и зимска идила пружају потпун 
угођај и ниједног посетиоца неће оставити равнодушним.

 Реновирани објекат Шумарске куће 1 располаже са десет 
четворокреветних студија. Купатила су потпуно нова и функци-
онална а апартмани су опремљени новим намештајем. Асфал-
тиран је прилаз комплексу шумарских куће Копаоник, а уједно 
је изграђен је и спортски терен за мале спортове са расветом за 
ноћно коришћење.

ШУМАРСКА КУЋА 1 поседује четворокреветни студији – 
максимално 4 особе. 

Тип студија 2+2, два класична кревета и две фотеље на раз-
влачење.

Тип студија 1+3, АПП број 10, поткровље, један класичан 
кревет и три фотеље на развлачење.

ШУМАРСКЕ КУЋЕ 2 и 3: двокреветни и торкреветни сту-
дији.

Тип студија 1+0, двосед на развлачење, максимално 2 особе.
Тип студија 1+1, двосед на развлачење и фотеља на развла-

чење, максимално 3-4 особе.
Шумарска кућа Копаоник вам омогућава одмор који ћете 

употпунити скијањем, санкањем и шетњом, рекреацијом, изле-
тима и боравком у природи. Близина термоминералног извора 
Јошаничка Бања, као и многобројни културно историјски споме-
ници који окружују планинску лепотицу Копаоник ове објекте 
шумарске куће Копаоник чини још атраткивније за посетиоце.

Биљана Шумарац, дипл.инж.шум.

Отварање нових објеката на Копаонику
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прИрода

Општина Љубовија и Завод за заштиту природе Србије 
издали су публикацију посвећену природним вредностима 
на подручју ове општине, откривајући тиме широј јавности 
потенцијале биодиверзитета и природних вредности овог 
простора. 

Књига „Природне вредности општине Љубовија“ наста-
ла је као део Акционог плана за биодиверзитет општине Љу-
бовија који је израђен у оквиру пројекта „Мрежа за локално 
акционо планирање за биодиверзитет на Западном Балка-
ну – SEE BAP II“. Ово најновије издање у области заштите 
природе, представљено је стручној али и широј јавности 23. 
октобра 2013. на 58. Међународном сајму књига, у оквиру 
изложбеног наступа Центра за промоцију науке.

Значај објављивања овакве публикације објаснио је 
директор Завода за заштиту природе Србије Александар 
Драгишић у својој поздравној речи на промоцији, поздра-
вљајући чињеницу да је једна локална самоуправа препозна-
ла потребу израде Локалног акционог плана за биодиверзи-
тет и неопходност предузимања других активности које ће 
омогућити очување биодиверзитета подручја. Издавањем 
ове публикације која је настала на основу локалног акцио-
ног плана Општине Љубовија за биодиверзитет, учињен је и 
корак више, утврђена је својеврсна платформа за промови-
сање и одрживо усмеравање развоја подручја Општине, ис-
такао је директор Драгишић. Сама књига је јединствена код 
нас, први пут се оваквом једном публикацијом представља 
биодиверзитет подручја једне општине. Као таква, није само 
нарочити синтезни документ, већ и основа за планирање 
одрживих развојних активности.

Директор Завода Александар Драгишић је указао да ово 
издање, настало на основу сарадње Завода и општине Љу-
бовија, даје позитиван пример осталим општинама да вало-
ризују своје природне вредности и ресурсе, и представе их 
широј јавности, и изразио очекивање да ће се и друге локал-
не самоуправе повести за примером општине Љубовија. 

Присутне на промоцији поздравио је и председник 
Скупштине општине Љубовија Предраг Марковић, изра-
жавајући задовољство што је општина заједно са Заводом 
издала овакву књигу, која представља обавезу и смерницу 
за одрживо управљање природним вредностима овог краја. 
Литице на којима свијају гнезда белоглави супови, речни бр-
заци кроз које промичу аутохтоне врсте риба, лепи предели 
и гостољубиво становништво, све су то карактеристике по 

којима је ово подручје познато. Тим пре је значајно опре-
дељење Општине да се води рачуна о живом свету и очу-
вању његове разноврсности, и да се у реализацији развојних 
пројеката обезбеди одрживо и рационално коришћење при-
родних ресурса. 

Зорица Кораћ, менаџер пројекта, објаснила је да је општи-
на Љубовија једна од осамнаест општина која је укључена у 
реализацију Пројекта „Мрежа за локално акционо плани-
рање за биодиверзитет на Западном Балкану – SEE BAP II“ 
којим је руководио Европски центар за заштиту природе 
(ECNC) у сарадњи са Регионалним центром за животну сре-
дину за Централну и Источну Европу (REC SEE), и изразила 
очекивање да ће и остале општине се повести њиховим при-
мером, и израдити Акциони план за биодиверзитет.

У књизи је представљена природа општине Љубовија 
која се налази у западном делу Србије, уз средишњи ток реке 
Дрине. На њеној територији налазе се заштићена подручја 
Специјални резерват природе „Клисура реке Трешњице“ 
и меморијални природни споменик „Мачков камен“, а ово 
подручје нарочито је познато по једној од три гнездећих ко-
лонија белоглавог супа у Србији, и природном плодишту 
младице.

 У име аутора, о различитим аспектима биодиверзите-
та подручја општине Љубовија на промоцији је говорио мр 
Растко Ајтић, истичући разноврсност и драгоценост биљног 
и животињског света на овом простору. 

Издање је двојезично, на српском и енглеском језику, и у 
прилогу садржи табеларни попис наведених врста. Књига је, 
уз потписе уредника и издавача, подељена гостима промо-
ције, уз очекивање да ће и друге општине кренути овим пу-
тем, у истраживање и вредновање биолошке разноврсности, 
а у циљу њеног очувања. 

Маја Радосављевић,стр.сарад.за односе са јавношћу

Природне вредности општине Љубовија
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Сектор за маркетинг и односе са јавношћу огледало је 
предузећа, а рад истог заправо је слика која се јавности шаље 
о резултатима које предузеће остварује. Сектор комуницира 
са различитим циљним групама и спроводи низ активности 
усмерених ка побољшању видљивости и промоцији преду-
зећа у јавности, због чега заузима посебно место у организа-
ционој структури предузећа.

Рад Сектора за маркетинг обухвата сет различитих ак-
тивности – од дневне комуникације са запосленима, анализе 
актуелних трендова и припреме за представљање произво-
да ЈП „Србијашуме“ на тржишту, промовисања туристичке 
понуде агенције која је у склопу Сектора, до комуникације 
са медијима и стварања позитивне слике предузећа у широј 
јавности. На нама је да представимо ЈП „Србијашуме“ и ути-
чемо на формирање мњења о раду предузећа, представимо 
широј јавности нашу понуду и анализирамо на који начин 
та понуда најадекватније може одговорити на потражњу 
тржишта. Поред тога, као друштвено одговорно предузеће, 
оријентисани смо и на активности хуманитарног и едука-
тивног карактера, чиме указујемо да маркетинг план није 
фокусиран искључиво на добит, већ и на промовисање по-
зитивних друштвених вредности у борби за даљи напредак 
целокупне заједнице.

Имајући све горе наведено у виду, јасно је зашто се посеб-
на пажња посвећује изради дугорочног плана маркетинга, 
јер само дугорочно планирање може да допринесе реалном 
постављању циљева и њиховом адекватном спровођењу. 
При планирању треба обратити пажњу на следеће кораке – 
анализу ситуације (социјалне, политичке, економске, итд), 
утврђивање јасних и мерљивих циљева, избор тржишта 
према коме се и обликује адекватан маркетиншки приступ 

и обликовање стратегије наступа, која је резултат претходна 
три корака.

Будући да је Сектор за маркетинг и односе са јавношћу 
једина организациона јединица која комуницира и пред-
ставља се јавности, битно је да поруке које шаље буду јасне, 
атрактивне и да одговарају потребама различитих циљних 
група ЈП „Србијашуме“. Да бисмо остварили наш задатак - 
да јавност информишемо о раду предузећа, промовишемо 
производе на тржишту и утичемо на стварање разумевања 
за рад предузећа, битно је да користимо различита доступна 
средства комуникација – писане и електронске медије, про-
моције и јавне догађаје, а све у складу са актуелним европ-
ским и светским трендовима у области маркетинга.

С тим у вези, не треба да чуди што Сектор за маркетинг и 
односе са јавношћу у свом годишњем плану активности има 
широк дијапазон различитих активности усмерених ка ко-
муникацији са циљним групама, а водећи рачуна о њиховим 
специфичним потребама: од израде брошура и публикација 
којима се представљају рад и производи/услуге предузећа 
различитим корисницима, медијских наступа, учешћа на 
скуповима у земљи и иностранству, интерних обука за за-
послене како би на високопрофесионалном нивоу пратили 
актуелне трендове, до бављења туризмом кроз активности 
Туристичке агенције као посебног дела Сектора.

Ревија „Шуме“ један је од примера наведених активности 
и са поносом истичемо чињеницу да се иста штампа у тира-
жу од 2.500 примерака, како би благовремено јавности пред-
ставила све оно што обележава рад ЈП „Србијашуме.“

Oд стране Немачке привредне коморе, ове године добили 
смо признање за најбољи часопис из области екологије и шу-
марства.

Сектор за маркетинг и односе са јавношћу у претходном 
периоду показао се као динамична и проактивна структура 
која је са успехом реализовала следеће активности – израду 
маркетинг стратегије и медија плана, припрему корпорати-
вног спота у циљу приказивања понуде Туристичке агенције 
ЈП „Србијашуме“, редовно учешће, уз успешно предста-

Наш императив - стварање позитивног имиџа који осликава квалитетан рад 
предузећа

Сектор за маркетинг и односе са јавношћу

разговор: нИкоЛа СоврЛИћ

Никола Соврлић, извршни директор маркетинга
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вљање, на међународном сајму туризма, редовно издавање 
ревије „Шуме“, уз континуиран рад на подизању квалитета 
текстова који се објављују. Сектор је имао запажену улогу и 
у акцијама које су нас профилисале као друштвено одговор-
но предузеће, попут обележавања 21. марта, Светског дана 
шума, 22. априла, Међународног дана планете Земље и 05. 
јуна, Дана заштите животне средине. Том приликом посебан 
фокус стављен је на едукацију и обликовање свести младих 
о значају очувања природног богатства планете, чиме је ЈП 
„Србијашуме“ постало значајан партнер држави у борби 
против негативних природних појава (суше, пожара, ште-
точина и сл), делујући едукативно и превентивно. Наведе-
не активности додатно су допринеле изградњи позитивног 
имиџа предузећа, као активног чиниоца на друштвеној сце-
ни Србије и Сектор за маркетинг и односе са јавношћу пла-
нира нови сет друштвено одговорних активности за 2014. 
годину.

Сектор за маркетинг и односе са јавношћу има пред со-
бом и стални задатак квалитетне промоције производа и 
услуга ЈП „Србијашуме“ на тржишту – пре свега, производа 
из области лова и риболова, те шумске продукте и понуду 
Туристичке агенције, а одговоран је и за редован контакт са 
медијским редакцијама које се баве темама попут екологије, 
туризма, животне средине и сл.

У претходном периоду, Сектор за маркетинг и односу 
са јавношћу са успехом је користио штампане и електрон-
ске медије као један од канала комуникације са јавношћу, а 

имајући у виду све већу улогу и заступљеност онлајн мар-
кетинга, у наредном периоду посебну пажњу посветиће ин-
тернет презентацији предузећа и facebook страницама ЈП 
„Србијашуме“, чији је број корисника у последњих месец 
дана нарастао на преко 2.000 корисника, а број прегледа из-
носи неколико хиљада прегледа дневно. Предности onlajn 
маркетинга су бројне – финансијски је повољнији, поруке 
се преносе благовремено, број корисника до којих може да 
допре је изузетно велики, а томе у прилог иде и чињени-
ца да све више људи данас до информација долази управо 
коришћењем свих могућности интернета. Идући у сусрет 
новим тенденцијама, Сектор ће ажурирати web страницу 
предузећа и учинити је интерактивнијом и доступнијом, те 
интензивирати коришћење других облика интернет инте-
ракције попут Facebooka, Twittera, блогова и сл.

Свесни смо да успешност пословања предузећа највећим 
делом зависи управо од правилно формулисане маркетинг 
стратегије и њеног адекватног спровођења у датим тржиш-
ним околностима. С тим вези у сталној смо комуникацији 
са другим секторима унутар ЈП „Србијашуме“ и отворени 
за све конструктивне предлоге који би додатно допринели 
позитивном имиџу нашег предузећа у јавности. 

Пред нама је још једна година пуна изазова и ми је до-
чекујемо спремни, пре свега захваљујући тимском духу и 
идејама запослених, те озбиљном стратешком приступу 
маркетингу ЈП „Србијашуме“.

Никола Соврлић, дипл.ек.

Маркетинг на социјалним мрежама 

R.I.М. 2013. је 9. Међународна научна конференција о развоју и модерниза-
цији, која је ове године одржана у Будви, а традиционално се сваке године одржа-
ва у другом граду региона, а у организацији Техничког факултета Универзитета у 
Бихаћу. R.I.М. 2013, као јесења научна конференција о развоју и модернизацији у 
производњи представља завршни годишњи научни скуп нашег региона.

Преко триста угледних стручњака, предавача и професора из земаља ре-
гиона и иностранства представило је најновија истраживања која се баве акту-
елним достигнућима и проблемима у различитим техничким областима, као и 
проблемима у вези са животном средином.

Кроз осам тематских програма на овој конференцији и на подконференцији 
„Sprungbrett“ изложена су најновија истраживања и достигнућа у области и на-
уке и праксе. Службени језици на конференцији R.I.М. 2013. били су eнглески и 
босански језик.

Сви презентовани радови праћени су са великим интересовањем од стране 
присутних, јер сваки од њих говори о техничким и производним процесима и 
процедурама или о животној средини из другог стручног аспекта и даје практич-
на упутства, као и могућности за практичну примену.

Јавно предузеће “Србијашуме”, Београд на на Међународној научној конфе-
ренцији R.I.М. 2013., представило се ауторским радом ,,Маркетинг на социјал-
ним мрежама у ф-ји заштите животног окружења“ аутора Николе Соврлића и 
Милке Зелић.

Рад на скупу је презентовала Милка Зелић у оквиру тематске 
области,,Одрживи развој, заштита животне средине и системи квалитета“. Овом 
делу конференцији R.I.М. 2013. председавали су проф. Др Исмет Бишдевид и 
проф.Др Елвира Датид-Кајтазовид, који су оценили да је презентација изузат-
но атрактивна и за стручњаке, али и за лаике, јер “Није знање само знати, већ је 
знање умети га другом дати”. 

Примена друштвених-социјалних мрежа је активан процес сталног тра-
жења сарадње на различитим нивоима при обраћању одређеним циљним гру-
пама. Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“ спремно се суочило 

са новим изазовима савремених комуникација, па је у пословне комуникације, 
усмерене ка одређеној циљној групи уврстило и примену социјалне мреже 
Facebook. 

Друштвена одговорност од ЈП „Србијашуме“ захтева пажљив професиона-
лан избор садржаја као и адекватну интерактивну комуникацију са корисници-
ма.

Мора се увек, имати на уму да повећање технолошких капацитета истовре-
мено доноси и повећање рањивости планете Земље, њених природних обновљи-
вих и необновљивих ресурса.

Дугорочна стратегија Републике Србије у области заштите животног ок-
ружења и одрживог развоја подразумева побољшање квалитете живота ста-
новништва, обезбеђивањем жељених услова животног окружења и очувањем 
природних ресурса на начин да се обезбеди њихова расположивост за будуће 
генерације. Проблеми заштите имају глобалан и комплексан карактер и о њима 
се становништво целе Планете свакодневно информише и упозорава уз помоћ 
комуникационих канала, а интерактивна комуникација на социјалним мрежама 
је најзаступљенија.

Промоција и рекламирање на социјалним мрежама из године у годину 
расту. У Србији је овај раст,такође, присутан, али слабији него у другим зе-
маљама. На пример у САД од 2002. до 2009.године online рекламирање кон-
тинуирано расте.

Технолошки напредак мора да служи напретку друштвене заједнице, па 
и социјалне мреже морамо искористити за бољи живот људи на Планети.На 
крају Међународног научног скупа R.I.М. 2013. усвојени су значајни закључи 
упућени стручној, али општој јавности. Најбитнији усвојен закључак је о не-
опходним континуираним заједничким активностима стручњака из различи-
тих научних и стручних области уз унапређење међусобне комуникације,која 
доприноси да се нова стручна знања практично примењују. 

Милка Зелић, спец. за јав. мултимед. ком.
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У хали од 900 квадрата некадашњег Текстилног комбина-
та на Коловрату, предузеће „Стар Јела“ из Пријепоља отво-
рило је јесенас фабрику пелета, огрева из шумских остатака, 
која је по капацитетима за прераду једна од три највеће у 
Србији. У фабрици са 16 запослених на најсавременијим 
машинама производи се три до четири тоне пелета на сат, а 
2.000 тона месечно. Највећи део произведеног огрева одлази 
за Италију, а само мање количине намењене су домаћем и 
тржишту Црне Горе.

Балвани смрче, јеле и букве који нису за прераду и не 
могу у техничко дрво, након дробљења су сировина за про-
изводњу пелета, а „сечка“ у фабрику на Коловрату стиже са 
оближњег лагера површине три хектара. Ђорђе Љујић, вла-
сник предузећа „Стар Јела“ са 60 запослених, фабрику пелета 
подигао је након што се 17 година бавио резањем и прометом 
грађе, а 2009. године купио је прву машину за дробљење др-
вета и постао заступник немачке фирме „Хеизмат“ у Србији 
и околним државама. „Сечка“ је најпре извожена у Хрватску, 
па испоручивана фабрикама у Лапову и Ивањици. 

- „Стар Јела“ је пионир у производњи биомасе у Србији. 
Месечно прерадимао око четири хиљаде кубика, а сировине 
стижу из околних четинарских и листопадних шума, али и 
од добављача из Црне Горе, БиХ и Војводине. Овај огрев даје 
топлоту као и квалитетне врсте угља, уз далеко већи ком-
фор, јер је проценат пепела један одсто – каже Љујић. 

У Пријепољу се четири јавне установе греју на биомасу.

ЗБОГ ЕКОЛОШКОГ ГРЕЈАЊА УШЕДЕЛИ У БУЏЕТУ
Општина Пријепоље уштедела је прошле зиме око пола 

милиона динара захваљујући новом систему грејања на био 
масу. За загревање 7,5 хиљада квадрата у четири буџетке 

установе које су прикључне на нови ситем грејања , умес-
то уобичајених 758 тона угља и дрва протекле грејне сезоне 
потрошено је 198 тона дрвног пелета, а анализе говоре да је 
ова врста грејања, уз све друге предности, веома исплатив 
посао. 

Захвајујући пројекту „Зелена економија - пут ка енер-
гетској ефикасности“, чију реализацију је Европска унија 
финансирала са 110.000 евра, у Пријепољу је нови систем 
грејања инсталиран у згради општинске управе, Музеју и 
Техничкој школи и Дечијем вртићу у Бродареву. Уместо 408 
тона угља и 350 кубика дрва, колико ове установе троше то-
ком зиме, за њихово загревање лани је потрошено 198 тона 
дрвеног пелета, па је из општинског буџета уместо 6.219.000 
динара за куповину огрева издвојено 5.750.000 динара.

- Уштеде у буџетским парама издвојеним за грејање 
на дрвени пелет у објектима општинске управе, Музеја и 
Техничке школе износиле су 750.000 динара, али је сенку 
на овако импресивне резултате бацио је негативан ефекат 
остварен Дечијем вртићу у Бродареву. Главни разлог крио 
се у закаснелој уградњи специјалних аутоматских регула-
тора топлоте који унутрашњу температуру прилагођавају 
спољашним условима. Овде је заказао људски фактор па се 
са тим послом каснило пуних пет месеци што се одразило на 
укупну добит – каже менаџер пројекта Драгиша Ракоњац из 
општинске управе у Пријепољу.

У локалној самоуправи која је носилац пројекта кажу да 
током предстојеће зиме очекују још веће уштеде. Због тога 
овде планирају да и остале буџетске установе уз помоћ дона-
тора прикључе на систем грејања на био масу. 

- Уштеде су прошле зиме, прве године примене, биле 
око десет одсто, али све анализе указују на то да ће током 
нове грејне сезоне износити и до 30 одсто јер већ сада имамо 
понуду за знатно повољнијом набавном ценом пелета. Зах-
ваљујући бесповратним средствима ЕУ омогућили смо за-
посленима у четири објекта одлично грејање и добре услове 
за рад уз поштовање свих еколошких принципа. Због тога 
припремамо нове пројекте којима желимо да уз помоћ дона-
тора из ЕУ Прогреса урадимо исто и у другим јавним уста-
новама, јер за реализацију овог подухвата у танком општин-
ском буџету нема пара– каже Ракоњац.

У Пријепољу где због сурове планинске климе грејна се-
зона траје дуже од шест месеци, указују и на ефекте грејања 
на био масу који се не мере економским показатељима.

- Истина је да немамо праве анализе о томе колико смо 
заштитили животну средину од аеро загађења. Али, када 
се више од седам хиљада квадрата неког простора греје на 
угаљ, јасно је колико у ваздуху може имати угљен –диокси-
да. Види се то и по контејнерима и по шљаци која скоро да 
није постојала и за чије одвожење нисмо морали ангажова-
ти возила и новац. Дугорочно, новим системмом грејања 
продужићемо и век трајања градске депоније који је такође 
ограничен, тако да је грејање на био масу вишеструко корис-
но – тврди Ракоњац.

Ж. Дулановић

Отворена једна од највећих фабрика пелета у Србији 
ОГРЕВ ПРОИЗВОДЕ ЗА ИТАЛИЈАНЕ
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Семинар на Палићу
У периоду од 20-23 oктобра 2013 године, одржано је 

традиционалоно саветовање „Дани IPC-а на Палићу“.
У оквиру саветовања обрађене су актуелне теме из 

области рачуноводства, радних односа, зарада и фи-
нансијског пословања са акцентом на новине у пропи-
сима из наведених области које су ступиле на снагу или 
почињу да се примењују у 2014.години.

Учесници су упознати са новим Законом о рачуно-
водству као и са предстојећим изменама Закона о раду 
и других прописа у области рада и изменама у Закону 
о порезима на имовину у погледу начина утврђивања 
пореске основице и пореске обавезе .

Такође, у оквиру трезорског пословања учесници 
су упознати са функционисањем регистра запослених, 
изабраних, постављених и ангажованих лица у јавном 
сектору код Управе за трезор као и о новинама код 
подношења електронске пријаве за порез по одбитку и 
коришћења квалификованог електронског потписа.

Посебна пажња је дата актуелностима у изради Про-
грама пословања јавних предузећа за 2014. годину као 
и изради Плана јавних набавки за 2014. годину.

Велико интересовање присутних је изазвало пред-
стављање Пакета Владиних мера за економску стаби-
лизацију Србије где су представљене краткорочне мере 
које ступају на снагу у 2014. години, структурне ре-
форме од 2015.године као и структурна консолидација 
земље до 2017. године.

Саветовању на Палићу, присуствовали су представ-
ници ЈП ,,Србијашуме“: Дејан Мирковић, извршни ди-
ректор Сектора за финансије и рачуноводство, руко-
водиоци финансијско рачуноводствених служби свих 
делова предузећа као и представници одељења за план 
и анализу генералне дирекције.        Сузана Милићевић

Радионица на тему: Стање шумске биомасе у Србији
ЈП „Србијашуме“ организовало је радионицу у ок-

виру пројекта ФОРОПА, на тему: „Стање шумске би-
омасе у Србији“, 29.11.2013 године, у просторијама 
генералне дирекције. Присуствовало је око 40 учес-
ника из свих делова предузећа. Коришћење биомасе у 
енергетске, еколошке, агрохемијске, индустријске, тех-
нолошке, еколошке и друге сврхе у Европској Унији је 
врло раширено и пропраћено је многобројним закон-
ским и подзаконским прописима. Циљ ове радионице 
је био да сагледамо где смо ми по овом питању у односу 
на ЕУ. Какве су могућности за унапређење ове области 
са становишта шумарства, тржишта, министарства, 
енергетике.

Предавачи на овој радионици били су:
1. Александар Васиљевић, ЈП „Србијашуме“ - Потен-

цијали за производњу шумске биомасе као обновљивог 
и еколошки прихватљивог извора енергије

2. Проф. др Бранко Главоњић - Тржиште дрвне био-
масе у Србији, досадашњи развој, ограничења и перс-
пективе

3. Слободан Цветковић, Министарство природ-
них ресурса, рударства и просторног планирања - Ко-

ришћење биомасе као ресурса за енергетске потребе и 
законска регулатива. 

4. др Радмило Савић, Београдске Електране - Значај 
и могућности коришћења шумске биомасе у централ-
ним системима грејања. 

5. Момчило Радоњић, „Bioenergy Point“ Д.О.О, Бео-
град - Употреба шумске биомасе у производњи пелета 
у Србији. Досадашња искуства и проблеми. 

Конференцију је отворио Александар Васиљевић 
извршни директор одељења за развој и међународну 
сарадњу, који је дао информације о производњи и по-
тенцијалима за производњу шумске биомасе. 

Проф. др Бранко Главоњић је говорио о тренутном 
стању на тржишту дрвне биомасе, ограничењима и 
перспективи тржишта дрвне биомасе. 

О законима, законским актима и техничким пропи-
сима из ове области као и о „Feed IN“ тарифама гово-
рио је Слободан Цветковић, руководилац групе за об-
новљиве ресурсе у Министарству природних ресурса, 
рударства и просторног планирања.

Како се шумска биомаса користи у централним 
системима грејања и који је потенцијал за њено ко-
ришћење говорио је др Радмило Савић из Београдских 
електрана. Док је Момчило Радоњић изнео практична 
искуства у коришћењу шумске биомасе и производњи 
пелета у Србији.

Након предавања експерата из области биомасе, 
одржана је отворена дискусија свих учесника о акту-
елној теми. Ова радионица је прва у низу радионица у 
оквиру пројекта ФОРОПА. У 2014. години ће сигурно 
бити одржано још радионица на тему биомасе у Ср-
бији.

Марко Јокић, дипл.инж.орг.наука
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 Шумарство спада у привредне гране које су често изложене крити-
кама јавности услед најчешће погрешне представе о негативном утицају 
коришћења шума по животну средину. Захтеви друштва у односу на 
шумарство су често контрадикторни. С једне стране се захтева смањење 
обима сеча и коришћења шума, док с друге стране од шумарства очекују 
еколошки исправан производ. Свесни наведених чињеница ,крајем де-
цембра 2007. године, када је Авала проглашена за Заштићено природно 
добро - Предео изузетних одлика, од стране градске управе и предата 
на управљање ЈП“СРБИЈАШУМЕ“ , ШГ «Београд», у ШУ „ Авала“ фор-
миран стручни тим са задатком да напише планска документа везана за 
управљање у заштићеним природним добрима..

Саставни део ове документације представља програм «Едукације 
локалног становништва и осталих корисника ЗПД». Програм је добио 
сагласност за примену од градског Секратаријата за заштиту животне 
средине и 2008. године почиње да се примењује.

Програм обухвата 4 основна сегмента рада:
- Еколошке секције у Основним школама;
- Средњошколска и студентска пракса у ЗПД;
- Акција и манифестација у граду Београду;
- Шумарски вишебој;
Програм се реализује већ шест година и из године у годину постаје 

све занимљивији како стручној тако и широј јавности.
За све делове програма «Едукација локалног становништва и оста-

лих корисника ЗПД» влада велико интересовање факултета,средњих 
и основних школа ,невладиних организација као и разних социјалних 
установа и спортских организација. 

Током 2013. године успешно је реализовано тринаест активности, 
од тога је током маја месеца успешно организовано пет активности.

Апсолвенти Факултета за Безбедност из Београда су средином ме-
сеца на Авали и у просторијама Генералне дирекције успешно су реали-
зовали радно-стручну завршни праксу.

Поводом «Недеље биодиверзитета», деца корисници Свратишта 
за децу улице су у пратњи волонтера и наставника присуствовали су 
дводневној радионици еколошке фотографије на Авали .

Тема радионице коју је водио фотограф часописа «National Gegraphic 
Srbija» Марко Рисовић,била је фотографисање позитивних и негатив-
них облика људског присуства у шуми.Радионица је одржана у просто-
ријама ШУ «Авала», а затим су деца су у пратњи шумара обишла терен 
Авале. Захваљујући донацији од десет фотоапарата које је Свратиште од 
United YNDP «United nations in Serbia», деца су фотографисала конкрет-
не мотиве који указују на Биодиверзитет авалског подручја.

Двадесеторо деце узраста од 13 до 18 година корисници Свратишта, 
први пут су били на Авали и ово је било позитивно искуство за њих.

Студенти Београдског Универзитета 25.05.2013. имали су прили-
ку да се такмиче у шумарском вишебоју на Ади Циганлији, а поводом 
«Дана традиционалних игара студената».

Крајем маја одржан је Пети традиционални пролећни шумарски 
вишебој Основних школа из: Белог Потока, Зуца, Рипња, Ресника, Вр-
чина, Кумодража, Пиносаве,а прво место освојила је Основна школа 
«Свети Сава» из Врчина.

На Космају је последњег дана у месецу одржан Други шумарски ви-
шебој основних школа из: Сопота, Младеновца, Влашке, Мале Иванче 
и Рипња. Овога пута прво место је освојила основна школа «Момчило 
Живановић» из Младеновца.

Почетком јуна на Београдском сајму код ресторана «Шест топола» 
одржана је манифестација «Савске ватре 2013».

Ова традиционална манифестацција одржава се већ 10 година. 
Организатори ове године били Феријални Савез Србије, Асоцијација 
«Спорт за све», ШГ «Београд» и др. 

На такмичењу је учествовало 70 екипа из Републике Србије, мани-
фестацију «Савске ватре» својим учешћем су подржали Светлана Ки-
тић, КУД «Абрашевић» из Београда, и други.

Поводом «Светског дана омладине» запослени из ШГ «Београд» 
заједно са Удружењем за промоцију јапанске културе «Кизуна», органи-
зовали су почетком августа у будо парку на Ади Циганлији шумарски 
вишебој. Такмичило се педесет екипа које су биле разврстане по узрасту: 
предшколска деца, основне школе, средње школе, студенти и особе са 
посебним потребама. Након успешног такмичења награде победници-
ма уручила је наша прослављена каратисктиња, мајстор каратеа Тања 
Петровић, која је уједно и председница «Кизуно» организације.

Крајем септембра у парку «Мањеж», одржан је београдски фестивал 
цвећа. ШГ «Београд» представило се изложбом цвећа и организовањем 
шумарског вишебоја за све посетиоце фестивала.  Дана 26.09.2013. годи-
не, поводом «Чистог дана планина», на Авали одржан је «Јесењи шумар-
ски вишебој» основних и средњих школа, а на вишебоју је учествовала 
и америчка Фондација за волонтере. На вишебоју били су присутни и 
представници градског Секретаријата за заштиту животне средине који 
су имали прилику да на лицу места виде како се рализује програм. Удру-
жење грађана «Ја волим природу»,посетило је Авалу 28.09. и Кошутњак 
19.10.2013. На Космају је почетком октобра одржан Трећи шумарски 
вишебој основних школа из: Сопота, Младеновца, Влашке, Мале Иван-
че и Рипња. Интервентна екипа Црвеног крста за ванредне ситуације је 
на простору Чарапићевог бреста на Авали средином октобра је реали-
зовала показну вежбу са обуком везану за ванредне ситуације.

Наведени програм «Едукација локалног становништва и осталих 
корисника ЗПД» има за циљ подизања свести грађанства према шуми 
као добру од општег значаја. Из досадашњег искуства шумског газ-
динства „ Београд“ за овај програм је наишао на интересовање стано-
вништва како на локалном тако и на градском нивоу и зато би требало 
да се да се покуша са његовом имплементацијом и у осталим шумским 
газдинствима којима су на управљање поверена Заштићена природна 
добра.

Милорад Борковић
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Више од игре
дечИја Страна
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данИ гЉИва на медведнИку

Традиционална манифестација „Дани гљива” одржана је 
на Медведнику под слоганом „Удахнимо природу Медвед-
ника”. Ова манифестација је прославила пунолетство, те је 
у част осамнестој години одржавања, понудила присутним 
гостима богат сардржај и програм. Бројни љубитељи приро-
де и планине Медведник уживали су у програму и изложби.

Након свечаног отварања манифестације и проглашења 
победника изложених ликовних радова ученика основних и 
средњих школа, отпочело је и надметање у прављењу гулаша 
од гљива, шетња по Медведнику са брањем гљива, лекови-
тог биља, оријентација у простору у организацији Друштва 
истраживача „Владимир Мандић Манда”. Представљени су 
бројни продајни штандови са домаћим производима, као и 
штанд са брошурама и постерима едукативног карактера о 
гљивама.Осим изложених ликовних радова, посетиоци су 
имали прилику да виде велики број изложених гљива на им-
провизованом стаблу. Осим великог броја јестивих гљива, 
нашле су се и оне које се пробају само једанпут.

Основни циљеви су едукација у правилном сакупљању, 
коришћењу, а посебно о заштити гљива, јер те исте гљиве 
треба да нам послуже и у будућности, будући да све што 
постоји у природи се нестручношћу и незнањем може 
уништити. 

 Са друге стране, овом манифестацијом промовишемо 
културна и природна добра овог подручја у циљу развоја 
овог краја. Наиме, ово подручје поседује културна добра као 
што су Бебића Лука, манастир Пустиња, ту је и стена Грдоба, 
атрактивна за екстремне спортове, као и сама планина Мед-
ведник. Такође, манифестацијом се стимулише развој се-
оског туризма, као и прављење и продаја домаће хране, што 
се и види по продаји производа домаће радиности - рекао је 
Драгић Томић, председник Гљиварског друштва Ваљево. 

Уједно, ово је и позив и указивање на проблеме који 
се јављају приликом прављења оваквих догађаја, пре све-
га, велики проблем је инфраструктура и лоши путеви који 
онемогућавају гостима из Војводине и Београда да посете 
планину, јер су управо они циљна група. Други проблем је 
и недостатак смештаја за госте који би желели да проведу 
на Медведнику неколико дана, јер иако има доста објеката 

у околини, слаба је заинтересованост за сеоски туризам, ре-
као је Томић.

Организацији овогодишњих „Дана гљива” су помогли 
и Удружење домаћина Ваљево, „Крушик”, Месне заједнице 
Поћута и Ставе, Истраживачко друштво „Владимир Ман-
дић Манда”, као и многи домаћини овог краја који су своје 
производе изнели на бројне штандове и тиме допринели 
овом догадјају.

На иницијативу учитељице Катарине Ћосић и учитеља 
Драгана Вилотића остварена је сарадња Прве основне школе 
Ваљево, компаније „Србијашуме“, Шумског газдинства „Бо-
рања“ и Гљиварског друштва Ваљево.

Шумарски инжењери Миодраг Нилолић и Драгић Томић 
одржали су предавање ученицима lll-5, целодневне наставе 
Прве основне школе Ваљево. 

Прича са децом о значају шума, биљака, животиња, гљи-
вама трајала је више од 60 минута уз изузетну пажњу мали-
шана, такмичење у постављању питања и веома активном 
учествовању у дискусији. Шумарски инжењери причали су 
малим суграђанима о шуми као фабрици кисеоника, због 
чега нам је потребна шума, како да је чувамо, како да је шти-
тимо, како да се понашамо у природи, како да чувамо шуму 
од пожара...

Посебну пажњу је привукла едукативна игрица о гљива-
ма која кроз игру и забаву учи децу о гљивама.

Драгић Томић,дипл.инж.шум.

Сарадња са ученицима Основних школа
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акцИје

Акције пошумљавања ШГ ,,Крагујевац“
 Шумско газдинство ’’Крагујевац’’ је у сарадњи са 

Планинарско - еколошким удружењем ’’Гора’’ и локалним 
становништвом извело акцију пошумљавања у Газдинским 
јединицама ’’ Бешњаја’’ и ’’Котленик’’. Саднице за ово по-
шумљавање су произведене у  сопственом расаднику ’’Ро-
гот’’. Цела акција пошумљавања од припреме терена до саме 
садње била је под надзором самосталног референта за гајење 
и заштиту шума дипл. инж. шум. Славице Радојичић-Антић 
и ревирног инжењера дипл. инж. шум. Јадранке Милетић.

 Пошто су на подручју Шумадије храстове шуме нај-
заступљеније, у овим акцијама је коришћен храст китњак за 
пошумљавање као једна од аутохтоних врста која овим ста-
нишним условима највише одговара. 

 Сама акција пошумљавања на Бешњаји је била 
својеврсни празник за тело и душу самих учесника акције. 
Лепо време и чист ваздух утицали су стимулативно на учес-
нике па се пошумљвање брзо и лако одвијало уз песму и 
смех радника Ш.Г. Крагујевац и планинара. По завршеном 
послу домаћин ове акције се потрудио да се поред оближњег 
извора дружење настави уз песму и причу.

 За разлику од лепог времена које је пратило акцију 
пошумљавања на Бешњаји, пошумљавање на Котленику 
протекло је уз маглу и повремену кишу, али ни такво време 
није обесхрабрило раднике и пензионере  Ш.Г. ’’ Крагујевац’’  
да  успешно и професионално заврше посао. 

 Овом акцијом ШГ,, Крагујевац“ је показало до-
маћински однос према природи и високу еколошку свест, на 
челу са директором дипл. инж. шум. Ђуром Гвоздићем.

У будућем периоду газдинство ће наставити дугу тра-
дицију пошумљавања, организовати сличне акције на по-
дизању нових шума и повећању шумовитости Шумадије, а 
све у циљу доприноса очувању природе и здравe животне 
средине. 

Славица Радојичић-Антић

Пошумљавање пожаришта у Краљеву

 Шумски пожар августа 2011. године, за непуних 
осам сати, прогутао је 65 ха борове шуме и иза себе 
оставио праву пустош. Јак ветар и висока температура 
били су јачи од запослених у ШГ ‘’Столови’’-Kраљево 
од ватрогасаца, војске и крављевчана који су заједно 
покушавали да од ватрене стихије спасу борове на об-
ронцима Гоча.

Пре непунох четрдест година бореве су посадили 
шумари заједно са ученицима Средње Шумарске школе 
из Краљева. Годинама негована борова култура поста-
ла је излетиште многих краљевчана, њихова ‘’Ћава’’. 
Расли су четрдест година, а нестали за један дан. 

Запослени у ШГ’’Столови’’ Краљево са санацијом су 
кренули крајем 2011. године. У току 2012. године на-
прављена су 3,5 км тврдог камионског пута и извршена 
је сеча и привлачење на целој опожареној површини. 

Пошумљавање пожаришта започето је у пролеће 
2012. године на површини од 4,20 ха садницама црног 
бора. 

У току 2013. године пошумљено је 43,0 ха . Укуп-
но је засађено 53650 садница црног бора, 48350 храста 
китњака, 5000 дивље трешње и 500 садница питомог 
кестена. 

Ученици Средње Шумарске школе из Краљева, не-
давно су са својим професорима пружили своју несе-
бичну помоћ и учествовали у пошумљавању и на тај 
начин дали свој допринос,како би се ‘’Ћави’’ вратио 
њен стари изглед. 

Надамо се да ће неке будуће генерације уживати у 
мирису дивљих трешања и хладу храста китњака.

Даринка Воркапић,дипл.инж.шум.
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пубЛИкацИја

Шуме и шумари Сокобање

Стручна публикација ,,Шуме и шумари Сокобање“аутора 
Александра Јанковића, представља значајан допринос и све-
дочење о једном времену везано за шуме,газдовање шумама, 
оснивању шумске управе и запослене у овој делатности на 
подручју Сокобање.

Александар Јанковић рођен је 1929. у Сокобањи. Основну 
и грађанску школу завршио је у Сокобањи, а гимназију де-
лом у Сокобањи, а завршни део у Алексинцу. На Шумарском 
факултету дипломирао је 1955.године. 

Он је први Сокобањчанин који је дипломирао на Шумар-
ском факултету у Београду.

Након дипломирања, као стипендиста Управе узгаја-
лишта дивљачи ,,Јелен“ Београд, распоређен је на рад у Лов-
но шумско господарство ,,Кошутњак“ - Биље, шумска упра-
ва Дарда, где је провео четири године. У Загребу је положио 
државни стручни испит.

Од 1960.до 1972. године радио је у Ловном газдинству Бе-
оград, прве три године као управник ловишта ,,Проклетије“у 
Пећи, а остатак у Шумском газдинству ,,Сомбор“, на дуж-
ности шефа Шумске управе ,,Бездан“ и руководиоца ,,Поду-
навског ловишта“ - данашње ловиште ,,Козара“.

После рада у Сомбору, 1972. године прелази на рад у Со-
кобању, где три године води бањско зеленило, а од 1975 до 
1987.године ради као директор шумске секције Сокобања.

Након тога је радио у својству директора Шумског газ-
динства ,,Ниш“ и са тог места одлази у превремену инвалид-
ску пензију.

Добитник је великог броја признања и одликовања.
12. децембра, ове године у Сокобањи је организована 

презентација публикације ,,Шуме и шумари Сокобање”.
Присутне госте је поздравио Слободан Стевановић, шеф 

ШУ ,,Сокобања“. Осим аутора Александра Јанковића, о књи-
зи су говорили проф.др Слободан Вучићевић који је и ре-
цензент и др Предраг Алексић.

Веома интересантан чланак у публикацији су мисли 
кнеза Милоша из 1864 године, у Скупштини Србије: ,,Наше 
шуме које су наш капитал, немилице се сатиру. Тешко ми је 
да разумем како се нимало не увиђа да тиме умањујњмо је-
дан извор богатства и сатиремо једног добротвора. Потом-
ство ће нас клети, ако се не бринемо да и њему сачувамо бо-
гатство које нисмо стекли, већ наследили”.

Завод за заштиту и научно проучавање природних ре-
ткости у НР Србији, донео је 11.04.1949. године, решење о 
заштити водопада Рипаљка, као прво решење те врсте у Ср-
бији. Овај догађај је узет као повод да се 11. април прогласи 
за Дан заштите природе Србије.

Презентацији публикације у Сокобањи присуствовало је 
око 80 гостију, међу којима председник општине Сокобања 
Димитрије Лукић, Рајко Видановић, пензионер из Ниша 
који је радио у нашем ресорном Министарству, директори 
газдинстава ЈП ,,Србијашуме“ и велики број шумарских 
инжењера и техничара активних и пензионисаних из Соко-
бање.

Након завршене презентације приређен је коктел. При-
сутни гости и представници домаћина из Сокобање наста-
вили су са дружењем и евоцирањем успомена на дане које су 
провели заједно у шумарству.

Сузана Милићевић
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Према предању, осим храста и тисе, тереће „магично“ дрво наших 
предака био је дрен (Cornus mas). Народ га је повезивао са Сунцем, здра-
вљем и животом. Уколико га није било близу места где су подизали кућу 
обавезно су га садили да породици донесе здравље и дуговечност. Због 
плодова који су се користили у конвенционалној исхрани, и због изузетно 
тврдог дрвета за израду лукова, стрела и копаља цењен је још од античких 
времена. У народној песми о Марку Краљевићу, Марко проверава своју 
снагу цедећи руком воду из „суве дреновине“.

Дрен је субмедитеранска врста са ареалом на Балканском и апенин-
ском полуострву, средњој Европи, Малој Азији, Криму и Кавказу. Хибри-
ди дрена који се гаје у Украјини могу имати плод до 4cm дужине. У нашем 
региону расте у Србији, Хрватској, Босни и Херцеговини, Македонији. 
Расте на надморској висини до 1300m надморске висине. Дуговечно је 
дрво које споро расте (просечне је старости преко једног века), а може 
живети и до 200 година. 

Латински назив дрена Cornus mas потиче од cornu што значи рог. 
Други народни називи дрена су: дренак, дренић, дренка, дреновина, дрењ, 
дријен, дријенак, дриника, дриновина, жути дренак, румени дрен. Поред 
декоративног изгледа и лековитих плодова и коре, ова биљка има и веома 
квалитетно дрво. Због велике чврстине од давнина користи се за израду 
држалица за алатке, делова за машине и сл. Дрен се често може видети 
у вртовима и парковима због лепих жутих цветова и јестивих плодова. 
Користи се као жива ограда јер има велику избојну снагу. Медоносна је 
биљка, те га је корисно гајити у близини пчелињака. 

Дрен је заштићена комерцијална врста и на њу се односе одредбе 
Уредбе о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и 
фауне.

Дрен је ентомофилна, хелиофилна и термо-ксерофитна врста. Расте 
као појединачно дрво у храстовим шумама. Успева на земљиштима раз-
личите реакције, мада му највише одговарају благо алкална до неутрал-
на земљишта. Најбоље успева на кречњачким, топлим и сувим плитким 
земљиштима, која нису изложена касним мразевима због раног цветања 
и подноси јаку инсолацију. Дрен подноси ниске температуре и до -30 C0, 
а касни пролећни мразеви могу оштетити пупољке, али како је период 
цветања дуг никада не долази до 100% оштећења. Толерантан је на аероза-
гађења, па се може наћи и у урбаним срединама.

Дрен расте као жбун или ниско дрво висине од 2 до 8m и достиже 
пречник до 0,5m. Има густу заобљену крошњу, коју чине тамно-браон 
гране које расту наспрамно и зелено лишће. Кора стабла је сивкаста до 
сиво-жута, испуцала код старијих стабала. Листови су јајасто-елиптични, 

зашиљени, док је обод листа цео. Они су дуги 6-10cm, благо закривљени 
и имају карактеристично јаку нерватуру (по четири нерва са обе стране 
листа), лисна дршка је кратка. На наличју листа налазе се чуперци белих 
длачица. Коренов систем је добро развијен и дубок. Цвета пре листања, 
од фебруара до априла (у зависности од године), а у благим зимама чак 
и у децембру. Цветови су жути, у штитастим цвастима од 10-25 комада, 
правилни су и четворочлани. Клијавост семена је 50-80%. Услед дормант-
ног периода и тврде семењаче семе не клија у току целе следеће године. 
Од 100kg сировог семена може се добити 15-30kg сетвеног материјала. У 
семеном језгру има преко 30% масног уља. Плод је коштуница, величине 
око 12mm, звана дрењина или дрењак, овалног облика и црвене боје, са 
дугуљастом коштицом (око 10mm). Површина плода је глатка. Дрењине 
дозревају од краја августа до почетка октобра, зависно од надморске ви-
сине. Најбрже се „беру“ тако што се отресају на платно или најлон под 
гранама. Дрен је отпоран на мразеве, болести и штеточине.

Незрео плод дрена је веома кисео. Зрео плод садржи око 10% шећера 
0,2-3,5% органских киселина, претежно јабучне (до 3%), нешто пектина, 
боје, танина и 50-90 mg витамина С (97,4 до 120,4mg што је чак двоструко 
више од поморанџе). Кора садржи глукозид корнин, танине и органске 
киселине. У листовима има витамина C и E. 

Несхватљиво да је воће оваквих квалитета за само неколико деценија 
избачено из употребе и потиснуто у заборав. Oва самоникла врста пред-
ставља генетски потенцијал од огромне важности. Веома је значајно на-
гласити да се од дрењина могу припремати прерађевине без адитива и без 
термичке обраде, те тако комплетан садржај свих витамина и хранљивих 
материја, посебно оних термолабилних остаје у производу. Дрен је при-
родни конзерванс.

Плод се може јести свеж, а може се и сушити и додавати воћним чаје-
вима. Дрењине се могу прерадити у џем, сок, компот, слатко, умак, вино, 
па и ракију. У Србији, Албанији и Босни и Херцеговини, посебно у Дрвару 
се од дрена прави и ракија (чувена “дрварска дрења”). У Азербејџану и 
Јерменији се од њега добија вотка, док се у Турској и Ирану једе са сољу 
преко лета, или се од њега прави хладан напитак (у Босни такође), који 
се зове шербе. Французи и италијани од дрењина праве вино и желе, а 
недозреле плодове конзервирају у сланој води као маслине. Код Немачкој 
дрењине се кувају са шећером и сирћетом и додају јелима од теста и кром-
пира. У Русији од дрењина се праве супе и користи се као зачин за јела од 
меса и рибе. 

Дрен је лековита биљка и лекови се справљају како од плодова тако и 
од листа, коре, цвета, коштице у свежем или сувом стању. Користи се за 
лечење грла, малокрвности, богиња, болести бубрега, дијареје, хемероида, 
шећерне болести, за зацељивање рана. Дрен је ефикасан и за ублажавање 
бола и грчева у стомаку (опоре (танини) и полиуронске (пектини) мате-
рије повољно делују на слузницу црева), али и у случају јављања екцема, 
кожних инфекција, гихта, болести јетре. Сличног је дејства и кора. У Ру-
сији су научници установили да плодови, кора стабла и листови имају ан-
тимикробиолошко дејство, а да се плодови и уље из семенки могу корис-
тити за регенерацију спољашњих и унутрашњих епидермалних ткива.

У Левчу се на Ускрс комадић дрена ставља у вино, здравља ради, а на 
Ђурђевдан деца се опасују дреновом граном, или љуљају на дреновом др-
вету. У Мачви је обичај да се божићног јутра поједе дренов пупољак. У 
чесницу се поред новчића ставља и комадић дрена. На Цвети, Лазареву 
суботу, Ђурђевдан или на Младенце деца се шибају уплетеном дреновом 
и врбовом гранчицом, са жељом да расту као врба, да буду здрави као 
дрен. Дрен је у неким крајевима свето дрво, запис, око кога ће ићи сеоска 
литија. Ко жели да буде здрав, треба да убере дренову гранчицу и да је 
спусти у воду којом ће се сутра умити. Ко жели мир у кући, треба да од 
дрена направи венчић кроз који ће повремено поглêдати своје укућане.

Биљана Делибашић и Александра Комарницки-Ћирлић

Дрен – Cornus mas
заборавЉене ШумСкe воћкарИце 
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Aкo стe у близини Лoс Aнђeлoсa и имaтe мoгућнoсти дa 
jeдaн дaн прoвeдeтe у Пaсaдeни, тo je Хaнтингтoн Бoтaничкa 
бaштa, jeднoм рeчjу, сjajнo мeстo, зa oнe кojи.вoлe прирoду, 
a пoсeбнo спeциjaлнe пaркoвe сa врлo рaзличитим сaдржajи-
мa. У свaкoj oд двaнaeст спeциjaлних сeкциja, укључуjуćи и 
рeлaтивнo нoв кинeски врт тeчe мирис пejзaжнe aрхитeк-
турe кoja je и фoрмaлнo и oсвeжaвajућe привлaчнa зa људe.

Жeлeзнички мaгнaт Хeнри Eдвaрдс Хaнтингтoн купиo je 
1903. гoдинe Сaн Maринo рaнч сa зaсaдoм aгрумa, oрaхa и 
другoг вoћa, кao и зaсaдoм луцeркe, мaлим стaдoм крaвa и 
живинoм, кao свoj пoсeд. У пoчeтку пoсeд je биo пoвршинe 
oкo 242 хa, a дaнaс je тo “oдржaвaних” 83,77 хa, oд чeгa je 60,70 
хa пoтпунo урeђeнo и oтвoрeнo зa jaвнoст. У двaнeст вртних 
oблaсти дaнaс сe нaлaзи вишe oд 14.000 рaзличитих биљних 
врстa. Дaнaс у oвoj бaшти рaди чeтрдeсeт бaштoвaнa, сeдaм 
кустoсa – вoдичa и вишe oд 100 вoлoнтeрa кojи oдржaвajу 
бoтaничкe кoлeкциje, интeрaктивнe прoгрaмe зa пoсeтиoцe 
и рaзмнoжaвajу биљкe зa прoдajу. 

Гoдинe 1904 Хaнтингтoн je унajмиo зa пejзaжни нaдзoр 
Vilijama Hertrich-a дa би зaпoчeo ствaрaњe бoтaничкe кoлeк-
циje. Oни су oд тaдa рaдили зajeднo дa би прoизвoдни рaнч 
прeтвoрили у бoтaничку бaшту рeтких и eгзoтичних биљaкa. 
Toм приликoм су oбишли мнoгe лoкaлнe рaсaдникe и oстaлe 
биљнe кoлeкциoнaрe, a тaкoђe су прoнaшли и oдрaслe jeдин-
ствeнe примeркe. Пoрeд тoгa, гoспoдин Хaнтингтoн je увo-
зиo биљкe из мнoгих дeлoвa свeтa кaкo би eкспeримeнтисao 
сa њихoвoм култивaциjoм у jужнoj Кaлифoрниjи.

Нajпрe су билa фoрмирaнa jeзeрa лoквaњa, joш 1904 гo-
динe oд стрaнe Willliam-a Hetricha, нa прирoдним извoримa 
кojи су сe пojaвили из брдaшцa Raymond Hill-a. Jугoистoч-
ни дeo бaштe oд oкo 2 хa биo je идeaлaн зa фoрмирaњe двa 
вeликa и три мaњa jeзeрцa. Пoрeд вoдeних биљaкa кoje су 
oвдe лoцирaнe, oнa су и дoм зa мнoгe врстe рибa и других 
живoтињa кoje живe у вoди или пoрeд њe. Tу сe нaлaзи и 
брoнзaнa скулптурa Свeтoг Фрaњe, зaштитникa живoтињa, 
дeлo je Хaнтингтoнoвe нeћaкe Клaрe.

Нaкoн вeкoвнe култивaциje лoквaњa, oни су дaнaс мeшa-
винa вишe гajeних врстa и цвeтajу у рaзличитим ниjaнсaмa 
oд срeдинe прoлeћa дo срeдинe jeсeни. Tу су и лoтoси, кojи 
цвeтajу срeдинoм jулa рoзe и бeлим цвeтoвимa, a и пaпyрус, 

пoзнaт joш из дрeвнoг Eгиптa. Oвдe рaстe вишe oд сeдaм-
дeсeтпeт врстa бaмбусa. Шeст врстa фoрмирajу густe шумaр-
кe oкo jeзeрa лoквaњa. Tу je и jeдaн гигaнтски бaмбус, кojи je 
зaсaђeн 1906 гoдинe, кao jeдaн oд првих бaштeнских пoдух-
вaтa Хeнриja Хaнтингтoнa.

Х.E.Хaнтигтoн je умрo 1927, aли je Hertrich нaстaвиo дa 
рaди дo 1948. Дo њeгoвe смрти били су фoрмирaни мнo-
ги дeлoви вртa, укључуjући и oнe сa субтрoпским и aус-
трaлиjским биљкaмa, лeкoвитим биљкaмa, кaмeлиjaмa и 
oстaлим врстaмa. Биo je фoрмирaн и Врт ружa, зaсaђeн у 
бaшти 1908. гoдинe, aли je пoтпунo рeнoвирaн 1970. гoдинe 
сa вишe oд 1200 сoрти ружa, oргaнизoвaн тaкo дa прaти рaз-
вoj ружa oд дрeвних, истoриjских дo мoдeрних сoрти ружa.

Пaрaлeлнo сa Субтрoпскoм бaштoм, нa мeсту гдe су рaслe 
пoмaрaнџe, зaсaђeнo je 1940 гoдинe 1000 стaбaлa eукaли-
птусa, дa би сe тeстирaлa њихoвa oдрживoст нa дaтe услoвe 
срeдинe. Дo 1960. гoдинe oвa густa сaдњa je прeрaслa, пa je 
дрвeћe дрaстичнo прoрeђeнo, oстaвљajући сaмo нajзaнимљи-
виje и aтрaктивнe примeркe. Измeђу oвoг дрвeћa су зaсaђeнe 
и другe врстe биљaкa пoрeклoм из Aустрaлиje и тaj дeo je 
1964. гoдинe oтвoрeн зa jaвнoст, кao oдeљaк aустрaлиjскoг 
вртa.

У oвoм дeлу бaштe рaстe вишe oд 100 aустрaлиjских 
и oкo 700 врстa eукa-липтусa. Угрoжeнa врстa Eucaliptus 
woodwardii имa jeдaн oд нajлeпших цвeтoвa. Eукaлиптуси 
су биљкe кoje сe нajвишe вeзуjу зa Aустрaлиjу, сa прeкo 500 
врстa кoje сe нaлaзe нa гoтoвo свaкoм стaништу, oсим у прa-
шумaмa и нeким пустињским oблaстимa. Нajвaжниja фaми-
лиja у aустрaлиjскoj флoри су углaвнoм трoпскe Myrtaceae, 
мeђу кojимa сe нajвишe истичу пoзнaти рoдoви, кojи oбух-
вaтajу: Callistemon, Melalaeuca, Leptospermum, Calothamnus 
и др. У oвoм oдeљку су и врстe из фaмилиje Protaceae, гдe je 
нajвeћи рoд Grevillea, oд кojих 338 врстa 343 сe сaмo jaвљa у 
Aустрaлиjи. 

Jaпaнски врт je мeђу нajстaриjим и нajдeтaљниje урeђe-
ним вртoвимa тe врстe у Aмeрици. Њeгoвo фoрмирaњe je 
зaпoчeтo 1911. гoдинe, a инспирисaн je у тo врeмe нa зaпaду 
фaсцинaциjoм aзиjскoм културoм. У тo врeмe je билo мoдeр-
нo, дa мнoги бoгaти Aмeрикaнци и Eврoпљaни нa свojим 
имaњимa ствaрajу eгзoтичнe бaштe. Jaпaнски вртoви су били 
излaгaни и нa свeтским сajмoвимa и излoжбaмa у Сeнт Луи-
су, Чикaгу и Сaн Фрaнциску, штo je пoтстaклo Хeнриja Хaн-
тингтoнa дa изгрaди jaпaнску бaшту нa свoм имaњу у Сaн 
Maрину. Зa oвaj jaпaнски врт je дирeктoр Бoтaничкe бaштe 
рeкao “дa je тo нajпoпулaрниje мeстo у Хaнтингтoну и дa 
функциoнишe нa вишe нивoa oдjeднoм. To je чaрoбнo мeстo, 
интимнo и инспирaтивo, aли у истo врeмe нaс учи o jeдин-
ствeнoм пejзaжу jaпaнскe трaдициje, умeтнoсти, хoртикул-
турe, кao и o jaпaнским ритуaлимa”. 

Нa грeбeну сe нaлaзи jaпaнскa кућa и aутeнтичнa чajџи-
ницa пoстaвљeнa у oквиру трaдициoнaлнo урeђeнe чajнe 
бaштe. Нoвoфoрмирaни вoдoпaд спуштa сe кaскaднo низ 
пaдину, свe дo нижих jeзeрцa. Чajџиницa je изгрaђeнa у 
Кjoту 1960. гoдинe, aли je пoнoвo oбнoвљeнa 2010. у Кjoту 
и дoпрeмљeнa у Сaн Maринo и пoд рукoвoдствoм aрхитeктe 
Yoshiaki Nakamura сaстaвљeнa. Oнa сe искључивo кoристи 

Huntington бaштa у oкoлини Лoс Анђeлoсa 

HUNTINGTON GaRDeN
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зa дeмoнстрaциjу трaдициoнaлнe jaпaнскe чajнe цeрeмoниje. 
У oвoм дeлу су тaкoђe прeдузeти и oбимни рeстaурaтoрски 
рaдoви сa вeликим тимoм aрхитeкaтa, пejзaжних aрхитeкaтa, 
инжeњeрa и jaпaнских зaнaтлиja нa oбнoви jeзeрa, рeнoви-
рaњу стaзa, укрaсних трejaжa и др. Нaкoн штo je jaпaнски 
врт oтвoрeн зa jaвнoст 1928. гoдинe пoстao je нajинтeрeсaнт-
ни и нajпoсeћeниjи дeo Хaнтингтoн бaштe. Oвaj врт je уз 
пoмoћ зaвeштaњa и звaничних и aнoнимних фoндaциja пoт-
пунo oбнoвљeн, пoштo je у jeднoм пeриoду (oкo 1950.) биo 
дoстa зaпуштeн. 

У врту je прeдстaвљeнo вишe oд 70 бoнсaj пoсудa сa 
свojим aрaнжмaнимa, гдe су oрeзaнa стaблa у миниjaтурнoj 
oснoви у плитким пoсудaмa, сa oдликaмa и oблицимa стaрoг 
дрвeћa. Врлo je кaрaктeристичнa и смeнa бoja, сa цвeтaњeм 
вoћaкa, зaтим пузaвe Wistarie, кaмeлиje, aзaлeje и других 
врстa уз брojнo присуствo и чeтинaрa, кao пoзaдинa oвим 
цвeтницaмa.

Хaнтингтoн пустињски врт je joш jeдaн знaчajaн oдeљaк 
у бaшти. To je jeднa oд нajвeћих и нajстaриjих кoлeкциja кaк-

тусa и других сукулeнaтa у свeту, стaрoсти прeкo 100 гoдинa. 
Oнa je нaстaлa нa мaлoм прoстoру, кaдa je William Hetrich 
купиo биљкe из лoкaлних рaсдникa, привaтних рeзидeнциja, 
jaвних пaркoвa и сa кoлeкциoних путoвaњa нa jугoзaпaд и 
дo Meксичких пустињa. Дaнaс вишe oд двaдeсeтaк фaмилиja 
сукулeнaтa и других биљaкa, прилaгoђeних нa сушни кли-
мaт, рaстe нa прeкo 4 хa вртнoг прoстoрa, кao Хaнтингтoнoвa 
нajзнaчajниja и нajвишe oчувaнa кoлeкциja, кoja прeдстaвљa 
и нaвaжниjи изaзoв у Бaшти.

Пустињски врт имa вишe oд 5000 врстa сукулeнaтa и пус-
тињских биљaкa. Mнoгe биљкe су oзнaчeнe свojим лaтин-
ским имeнoм и зeмљoм пoрeклa. Mнoгe oд oвих биљaкa су 
зaштитилe сeбe oштрим бoдљaмa или трњeм, дoк другe имajу 
вoштaнe или вунaстe зaштитнe oблoгe зa рeфлeксиjу сунчeвe 
свeтлoсти и смaњeњe губиткa вoдe.

Нajзнaчajниje кoлeкциje у oвoм врту су из фaмилиje 
Aгaвe, Aлoe, Bromeliaceae, кaктусa, сeдумa, Euphorbia и срoд-
них рoдoвa. Врстe из рoдa Aгaвa и Yucca, зajeднo сa кaкту-
симa спaдajу у нajзнaчajниje Хaнтингтoнoвe истрaживaчкe 
кoлeкциje, пoсeбнo збoг лeкoвитих свojстaвa Aгaвe. Свaкe 
гoдинe зa викeнд oкo Прaзникa рaдa (Labor Day) oдржaвa сe 
Симпoзиjум o сукулeнтимa, гдe прeдaвaчи гoвoрe o зaшти-
ти, биoлoгиjи, тaксoнoмиjи и oдржaвaњу кoлeкциja. 

Нe мoжeмo a дa нe спoмeнeмo Библиoтeку и Гaлeриjу 
Хунтингтoн, гдe сe нaлaзe рeткe књигe и мaнускрипти. Биб-
лиoтeкa пoсeдуje прeкo милиoн рeтких књигa и 6,5 милиoнa 
мaнускрипa. Гaлeриja oбухвaтa дeлa из 18 и 19. вeкa фрaн-
цуских и eнглeских умeтникa.и aмeричких умeтникa из 
рaнoг 20. вeкa. 

Зaистa je oвa бaштa прeбoгaтa рaзним eлeмeнтимa и 
кoлeкциjaмa из пejзaжнe aрхи-тeктурe, aли je нeмoгућe их 
oвдe свe прeзeнтирaти, a пo мoм мишљeњу je jeдaн oд нajсa-
држajниjих зeлeних прoстoрa у Кaлифoрниjи. 

Др Љиљaнa Вуjкoвић
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ЛековИто бИЉе

Храст цер долази у фамилију букава- Fagaceae. Сродан 
је са храстовима: лужњаком (дуб, грм), китњаком (горун, 
бељик), сладуном (благун, крупна гранчица), медунцем 
(ситна гранчица), затим са буквом и питомим кестеном. 
Храст је дрво које расте, а Растко је најсветлије и најлепше 
мушко име у Срба. 

Цер је дрво наших крајева.Може достићи висину од 35м 
и старост 300 година. Као и остали храстови формира плод-
зир, којим се храни стока-благо(отуда назив благун) , па и 
људи у годинама глади. цер, дуб, сладун и горун цесто се би-
рају за записе. То је дрво на коме се урезују крстови. 

Као Бадњак корсите се и гране цера, редје гране других 
храстова. Цер, на коме током зиме остаје лишће, симбол је 
снаге, постојаности и берицета. Бадњак се уноси у куци и 
потпаљује на Бадње вече.. Уз Бадњак укућани проводе сву 
ноћ, не спавају, дакле бдију. Исчекују да Божић почне да 
бата(корача и долази). 

Обичај сецења Бадњака потиче отуда, што су витлајемски 
пастири, на знак звезде да се родио Исус Христос и Његову 
Мајку. Данас, овај обред раширен је у Србији, Херцеговини, 
Босни, Далмацији, Истри, Македонији, деловима Бугарске, 

Хрватске и Словенији. Бадњк се први пут помиње у Дуб-
ровнику у 13.веку. Сам Дубровник доби име по храсту дубу. 

Иако горостасно дрвеће, храстови-цер, лужњак и китњак, 
поседују лековита својства. У те сврхе користи се кора младих 
стабљика и гран, млади листови, зир и бобошке(шишарице). 
Кора се у виду чаја користи код стомачних и цревних 
обољења, код пролива, као противотров код тровања алка-
лоидима и тешким металима. Споља- код рана, чирева, за 
заустављање крварења, код знојења ногу и код реуматизма.
Слично се примењује и бобошке(шишарице) храстова, које 
настају као последица убода од шишарица. 

Напитак од жира, скуван ко кафа, делотворан је код 
малокрвности, несанице, нервозе и код неправилног рада 
штитне жлезде. 

Кора, шишарице и зир богати су танинима, па се користе 
при штављењу коже. Чај од листа препоручује се за опора-
вак после сваке болести. 

„Да је сваки дан Божић, не би било дуба Божијега.“
Драган Недељковић

Бадњак - храст цер - Quercus cerris L. 
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Речник стручних термина из области шумарства ( и сродних 
дисциплина ) намењен је као допуна уз стандардни српско-
енглески речник. Многи стручни термини не могу се
наћи у стандардним речницима, или се налазе у својим дру-
им значењима. С друге стране, неки општи термини имају 
своја специфична значења у области шумарства.

Д

даљиномер - range finder; range recorder 
даљинска детекција, даљинско осматрање - remote sensing 
даљинско управљање - remote control 
даска, табла, плоча; одбор, управа - board 
двогодишња биљка - biennial plant  
двострука бељика - moon rings 
дебло, трупац, балван - bole 
дебловина - trunkwood 
деколорација услед влаге код витлова - tan stain 
дендрометрија - forest mensuration 
диверзитет, разноврсност - diversity 
дивља ружа, шипак - dog rose (Rosa canina) 
дивљач; дивље животиње - game 
дивље биљке и животиње; дивљач - wildlife
дивљи кестен - horse chestnut (Aesculus hypocastanum) 
дизалица - jack 
дипломирани инжењер шумарства - Bachelor of Science in 
Forestry (B.Sc.F. или B.S.F.) 
Директива за станишта - Habitat Directive 
директива, препорука; смерница - guideline 
дистрични - dystric 
дневно светло - daylight 
ДНК отисци - DNA fingerprinting 
дно корита - channel bottom 
добни разред - age class 
довозни транспортер за трупце - log haul 
дозвола - permit 
Дозвољена емисија гасова стаклене баште у ЕУ - Emission 
Allowances (EUA) 
дознака за сечу - tree marking 
дозначено дрво - marked tree 
дозначни жиг - mark 
дозначни чекић - marking hammer 
домаћа биљка - native plant 
домаћи, самоникли - indigenous 
доња површина засека - base of the undercut; bed of the 
undercut 
доњи ток; низводно - downstream 
допунска садња; попуњавање - repair planting; blank filling; 
gapping; after planting; beating up растругати - resaw 
доступност - availability 
дотација, субвенција, бесповратна позајмица - grant 
дотурач трупца - loader 
дрвен - wooden
дрвенаст - woody 
дрвени подупирач, потпорна греда - prop 

дрвено брашно - wood flour 
дрвењача - groundwood 
дрвни отпаци - wood waste 
дрвни отпаци на сечини; отпаци сече - cull, cullwood 
дрво за сеченице - billet wood 
дрво за стубове, водове, греде - pole timber; mast timber 
дрво лишћара - hardwood 

дрво осушено на ваздуху - air dry wood 
дрво способно да расте у хладу - tolerant tree; shade bearer 
дрво четинара; меко дрво - softwood 
дрводељство - carpentry 
дрвојед - wood borer
дрворед - row of trees; tree row 
дрвосеча, секач - axeman; logger 
дрен - cornel tree (Cornus mas) 
држало секире - axe handle 
држач сврдла - bore supporter 
дрљача; дрљати - harrow 
дробљен камен - crushed stone 
други трупац; средњи трупац - second log 
дубина, висина; дебљина (слоја) - depth 
дубоко растресање - subsoil loosening 
дугорочно планирање - longrange planning 
дужина кидања (влакана) - breaking length 
дужица, дуга - stave 
дужњача - broad axe 

Шумарски Српско – енглески речник
Мр Ана Тонић

ШумарСкИ речнИк
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Купујте јелке са бусеном 

У расадницима ЈП ,,Србијашуме” широм Србије можете 
купити јелке са бусеном.Поред тога што ће испунити своју 
функцију, стабло са бусеном које након завршетка празника 
можете засадити, допринеће кроз набавку и садњу, смањењу 
сече шума и одржању шумског фонда. Јелке са бусеном мо-
жете купити у расадницима ЈП “Србијашуме”, у Београду: 
у,Сремчици, Рипњу, Зуцу и Топчидеру.У циљу спречавања 
неконтролисане сече младих четинарских стабала и зашти-
те животне средине, ЈП ,,Србијашуме“, апелује на грађане да 
купују јелке са бусеном.

Препорука Србијашума је да се за наступајуће празнике 
купују jeлкe са бусеном и тако спречи сеча младих стабала и 
нелегална продаја.На тржишту ће се појавити и сечене јелке 
које потичу из приватних шума.За све јелке како државне 
тако и оне које потичу из приватних шума, мора да постоји 
обавезна пропратна документација и картица за сваку јелку, 
на којој стоји име произвођача и жиг за државне и приватне 
шуме.Инспектори шумарства у сарадњи са МУП-ом Србије, 
тржишном и финансијском инспекцијом контролишу про-
мет новогодишњих и божићних јелки

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

Сузана Милићевић

ЈЕЛА
Витка и лепа као вила

горска јела увек је била
поносно стоји богате крошње,

чекајући божићне ношње.

Лампионима разне боје
украсимо је децо драга
чаробно ће да јој стоје

испред вашег кућног прага.

 Не сеците, не ломите гране,
јела воли јутра свитање.

Сваким даном она је виша,
лепша,живља,зеленија,
са бусеном је купујте,

то јој годи, то јој прија.

Кад посечеш њено стабло
она више није жива,
плаче дуго и тугује

што постаје жута,крива.

Пустите је нека живи
да украси наше дане,

не сеците без престанка
њене крошње,њено грање.

Љиљана Бујић
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Радивоје Ћирлић
Прошло је годину дана од смрти нашег драгог колеге Радивоја 

Ћирлића.
Рођен је 09.децембра 1948.године у Пироту у угледној, домаћинској 

породици.
Основну и средњу школу завршио је у Пироту, а дипломирао je 1980. 

године на Шумарском факултету у Београду.
 Много је волео спорт и и као гимназијалац од1965 до 1968.године, 

професионално се бавио кошарком. Играо је у КК“Пирот“ у чувеној гене-
рацији са селектором Светиславом Кари Пешићем, а 1967 год. освојио је 
са својом екипом прво место у Српској лиги. Играо је кошарку и за Рад-
нички из Земуна.

1980.године, након завршеног Шумарског факултета почео је да ради 
у Институту за шумарство, а од 1991.године  у ЈП,,Србијашуме“.

У својству директора ШГ ,,Пирот“ радио је у два наврата од 10.12.1997.
до 19.09.2001.године и од 01.10.2010 до 16.03.2011.године.

Када је 2007. године у Пожеги отворен центар за репродуктивни ма-
теријал, као руководилац расадничке производње у генералној дирекцији 
ЈП,,Србијашуме“дао је велики допринос у опремању линије за  произ-
водњу контејнерских садница  лишћара и четинара најсавременијом тех-
нологијом из Шведске.

Као директор дела предузећа и врстан расадничар залагао се за на-
ставак традиције и побољшање производње садног материјала у расад-
нику ,,Барје“из Пирота. Допринео је да се средства из буџета искористе 
за набавку најсавременије шведске линије за контејнерску производњу 
садница четинара и да се она инсталира у расаднику „Барје“ ,ШГ “Пирот“.
Том савременом  технологијом,  једном од три монтиране у Европи  по-
бољшана је и умногоме олакшана производња садница. 

Био је велики љубитељ природе и несебично се залагао за њено очу-
вање. Као такав учествовао је у изградњи Центра за посетиоце „Врело“ 
који је реализован у оквиру пројекта реформе пољопривреде у транзи-
цији у Србији (СТАР пројекат).  

Са великим одушевљењем је говорио колегама о Визиторском центру 
,,Врело“и доживео је завршетак СТАР пројекта, али нажалост не и отва-
рање самог Центра.

Као  велики љубитељ животиња, умео је често да каже након заврше-
ног лова: „Супер што ништа нисте одстрелили“.

Волео је надасве природу, био је дружељубив и остаће у сећању колега 
не само као искусан стручњак, већ и као поштен,честит и човек ведрог 
духа 

Србијашуме помажу породици Дуњић са Пештера
У нашем листу из децембра месеца 2012. године, писали смо о недаћа-

ма шесточлане породице Дуњић са Пештера. На иницијативу потпред-
седника Владе Србије Јована Кркобабића и уз подршку нашег предузећа., 
представници Србијашума посетили су крајем децембра прошле године 
ову породицу, како би им пружили помоћ и однели поклоне деци. Миод-
рагу је том приликом уручено решење о запослењу .

Да несрећа буде већа, пре месец дана трагично је настрадао Миодраг 
Дуњић. Његова супруга остала је сама са четири девојчице. Оне и даље 

живе у страћари са земљаним подом која сваког тренутка може да се сру-
ши. Покојни Миодраг је започео изградњу нове куће, али нажалост није 
му се дало да је заврши.

Слађана нам је рекла: ,,Док је Миодраг био жив маштали смо о кро-
ву над главом и топлим собама за наше девојчице, али за трен ока се све 
срушило, тако да нас чека велика мука и неизвесност. Нова кућа још није 
покривена и још увек живимо у старој, која само што се не сруши, па 
можемо да настрадамо. Немам коме децу да оставим како би отишла до 
Новог Пазара и предам захтев за неку социјалну помоћ.Одсечени смо од 
света и препуштени судбини. Једино решење је да нам град обезбеди бар 
привремени смештај до пролећа”.

ЈП,,Србијашуме“, као друштвено одговорна компанија ће пружити 
помоћ Слађани и деци, тако што ШГ ,,Рашка“ обезбедити 12 кубика чамо-
ве обле грађе за израду кровне конструкције и покривање куће.

Такође, Јединствена Синдикална организација ЈП ,,Србијашума” и ШГ 
,,Рашка“ упутила је новчану помоћ.Покренута је и акција на нивоу Једин-
ствене синдикалне организације ЈП ,,Србијашуме“ да се и осталих 16 син-
дикалних организација укључе и помогну породици Дуњић са Пештера.

Сузана Милићевић

хуманоСт на деЛу

IN memORIam
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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

Turisticka agencija Srbijasume je za predstojeću 
zimsku sezonu pripremila veliku i dobru ponudu 

programa. Za sve ljubitelje skijanja u nasoj 
ponudi pored Kopaonika su i najpoznatiji 

ski centri u Austriji, Italiji i Bugarskoj sve na 
odloženo plaćanje do juna meseca. Ove nedelje 

ćemo izdvojiti Borovec. 

Borovec, najstariji i omiljeni bugarski ski 
centar, smešten je na obroncima Rilskih 
planina (1.320 m.n.v.) i nalazi se ispod 

najvišeg vrha na Balkanskom poluostrvu 
(Musala, 2.925 m.n.v.), u zimzelenim 

šumama. Planinska klima, sa mnogo sunca 
i odsustvo magle pružaju odlične uslove kako 

skijašima, tako i rekreativcima. Borovec preporučujemo, pre 
svega, porodicama sa decom zbog brojnih padina za sankanje, a 15 staza 

prilagodjene svima ispuniće sva vaša očekivanja. Centar ima 45 km staza, a instaliran 
je sistem od 9 žičara sa ukupnom prospusnom moći od 8150 skijaša na sat. Tu su i mnogobrojni 

restorani, taverne tako da su obezbeđeni svi uslovi za idealan odmor. 

Agencija se nalazi na dve lokacije jedna je na Novom Beogradu Bulevar Mihajla Pupina 113,
a druga Njegoseva 44 / telefon je 011/244 09 08

Posetite nas na nasem sajtu www.turizamsrbijasume.rs

Vila 4*
Lokacija: u samom centru mesta, od gondole 150 m.

Sobe: kupatilo (tuš/wc), SAT TV, telefon, mini bar ili frižider i balkon.
Studija: opremljena mini kuhinju, kupatilo, SAT TV, telefon i balkon.

Sadržaj: Restoran, lobi bar, sef, internet centar, stolovi za bilijar i stoni tenis, frizerski salon, 
prodavnica, noćni klub, ambulanta, bazen, fitnes centar i spa centar (sauna, solarijum, 

đakuzi i sobe za masažu), parking i skijašnica.

Ski paket 13.01-14.02 7 NOĆENJA + SKI PAKET (šestodnevni 
ski pass, skije, stapovi i čizme)

455 Eur po osobi




