
Година XX l Фебруар 2015 l Број 124

[UME

-Ледени талас уништио шуме



2 Ревија “Шуме”

Najava



3Ревија “Шуме”

Садржај

Ревија „Шуме” фебруар 2011.2 Ревија „Шуме”фебруар 2011. 3

Poslovni klub Košutnjak

Ревија за рад и пословну сарадњу, 
маркетинг и интегрално газдовање 

шумама

Оснивач и издавач
Јавно предузеће за газдовање шумама

“Србијашуме”

Заменик генералнog директорa
Игор Брауновић

Главни и одговорни уредник
Tања Дојчиновић

Редакциони одбор
дипл.сним. Сузана Васиљевић

дипл.инж. Александар Васиљевић
мр Живорад Михајловић

дипл.инж. Бранислав Илчић
дипл.инж. Гордана Јанчић
дипл.инж. Предраг Јовић
дипл.инж. Зоран Тинтор
дипл.ек. Тијана Груловић

Адреса редакције
ЈП “Србијашуме”, Ревија “Шуме”

Нови Београд, Михајла Пупина 113
Телефон: 011 301 84 94

Уплата за претплату и друге 
маркетиншке услуге на рачуне број

106-8863-65 код Banca Intesa a.d.
205-14313-23 код Комерцијалне банке
245-0011771202024-52 код Агробанке

са назнаком за Ревију “Шуме”

Рукописи и фотографије се не враћају

За изнете чињенице у ауторским 
текстовима није одговорна редакција

Решењем министра за информације 
Републике Србије, “Шуме” су уписане 

под регистарским бројем 1378
бр. 413-00-131-97-01

Ревија “Шуме” је као публикација од 
посебног интереса ослобођена пореза

Молимо читаоце на сарадњу,
рукописе шаљите на:

е-mаil: revijasume@srbijasume.rs
www.srbijasume.rs

Насловна страна

Припрема и штампа

CIP - Каталогизација у публикацији
Народне библиотеке Србије, 

Београд 630
ШУМЕ

ISSN 0354-298X
COBISS.SR-ID 16347148

Пратећи најсавременије трендове, на друштвеној мрежи Фејсбук 
(Facebook) отворена је страница Србијашуме. 

Друштвене мреже постају незаобилазни фактор у данашњем начину 
пословања свих модерних компанија и представљају велики извор 
информација за брендове који желе да изграде контакте са потрошачима. 
Резултати истраживања о улози друштвених мрежа у данашњем пословању 
говоре да је чак 96% светских компанија препознало важност модерног 
начина комуницирања међу запосленима, што уједно представља и 
основу за бржи напредак и развој компаније.

Наш циљ је да идентификујемо шта је то што корисници друштвених 
мрежа желе и на основу тога стратешки испланирамо медијско присуство 
на интернету, како бисмо на најбољи начин представили бренд 
Србијашуме и наше производе.

www.srbijasume.rs

СРБИЈАШУМЕ 
у новим медијима

Свакога дана 69% људи гледа ТВ, 
а 58% проводи време на интернету

Ревија „Шуме” 3

Ревија „Шуме” фебруар 2011.2 Ревија „Шуме”фебруар 2011. 3

Poslovni klub Košutnjak

Ревија за рад и пословну сарадњу, 
маркетинг и интегрално газдовање 

шумама

Оснивач и издавач
Јавно предузеће за газдовање шумама

“Србијашуме”

Заменик генералнog директорa
Игор Брауновић

Главни и одговорни уредник
Tања Дојчиновић

Редакциони одбор
дипл.сним. Сузана Васиљевић

дипл.инж. Александар Васиљевић
мр Живорад Михајловић

дипл.инж. Бранислав Илчић
дипл.инж. Гордана Јанчић
дипл.инж. Предраг Јовић
дипл.инж. Зоран Тинтор
дипл.ек. Тијана Груловић

Адреса редакције
ЈП “Србијашуме”, Ревија “Шуме”

Нови Београд, Михајла Пупина 113
Телефон: 011 301 84 94

Уплата за претплату и друге 
маркетиншке услуге на рачуне број

106-8863-65 код Banca Intesa a.d.
205-14313-23 код Комерцијалне банке
245-0011771202024-52 код Агробанке

са назнаком за Ревију “Шуме”

Рукописи и фотографије се не враћају

За изнете чињенице у ауторским 
текстовима није одговорна редакција

Решењем министра за информације 
Републике Србије, “Шуме” су уписане 

под регистарским бројем 1378
бр. 413-00-131-97-01

Ревија “Шуме” је као публикација од 
посебног интереса ослобођена пореза

Молимо читаоце на сарадњу,
рукописе шаљите на:

е-mаil: revijasume@srbijasume.rs
www.srbijasume.rs

Насловна страна

Припрема и штампа

CIP - Каталогизација у публикацији
Народне библиотеке Србије, 

Београд 630
ШУМЕ

ISSN 0354-298X
COBISS.SR-ID 16347148

Пратећи најсавременије трендове, на друштвеној мрежи Фејсбук 
(Facebook) отворена је страница Србијашуме. 

Друштвене мреже постају незаобилазни фактор у данашњем начину 
пословања свих модерних компанија и представљају велики извор 
информација за брендове који желе да изграде контакте са потрошачима. 
Резултати истраживања о улози друштвених мрежа у данашњем пословању 
говоре да је чак 96% светских компанија препознало важност модерног 
начина комуницирања међу запосленима, што уједно представља и 
основу за бржи напредак и развој компаније.

Наш циљ је да идентификујемо шта је то што корисници друштвених 
мрежа желе и на основу тога стратешки испланирамо медијско присуство 
на интернету, како бисмо на најбољи начин представили бренд 
Србијашуме и наше производе.

www.srbijasume.rs

СРБИЈАШУМЕ 
у новим медијима

Свакога дана 69% људи гледа ТВ, 
а 58% проводи време на интернету

Ревија „Шуме” 3

Лектор 
Ивана Вукадиновић

Фотографије
 Миле Радоичић

Припрема и штампа
Издавачко-трговинско предузеће 

“Комазец”д.о.о., Инђија

Главни уредник
Сузана Милићевић

в.д. Директора
др Предраг Алексић

дипл. ек. Никола Соврлић,
 проф. др Милутин Ђорђевић, 

 дипл.инж.шум.Александар Васиљевић, 
 дипл.инж.шум.Бранислав Илчић,

дипл.инж.шум. Гордана Јанчић, 
дипл.инж.шум. Зоран Тинтор, 

ИНТЕРВЈУ - МИЛОШ СРЕЋКОВИЋ
Визија успешног и профитабилног предузећа 4
ЛЕдОЛОМИ И ЛЕдОИзВаЛЕ
Ледоломи и ледоизвале у источној Србији 6
пРОЈЕКаТ
Једно дрво за једног ратникa 10
У пОСЕТИ - Шг НИШ
Tрадиција развоја струке и угледа  12
дОзНаКа
Дознака стабала за сечу  у  контексту актуелних климатских промена    14
УНдп
Успешна сарадња са UNDP - Програм Уједињених нација за развој  15
СЕМИНаР На ТаРИ
Очување и промовисање културног наслеђа и традиционалних знања
локалног становништва у заштићеним подручјима 17
ЈаВНИ пОзИВ
Јавни позив 19
eko fair
1. Међународни сајам заштите животне средине и природних ресурса 
EKO FAIR 2014. 21
пРИВаТНЕ ШУМЕ
Регионална конференција власника шума југоисточне Европе у Загребу 23
Шг бЕОгРад
ШГ ,,Београд“ 24
КУРШУМЛИЈа
Пуцњава и обрачун са албанским шумокрадицама  28
СВЕТСКО пРВЕНСТВО СЕКача
Завршено 31. светско првенство секача 29 
за зЕЛЕНИ бЕОгРад
За зелена плућа београда 30
Шг пРИЈЕпОљЕ
Oтворен нови објекат у Пријепољу 31
даНИ гљИВа
Одржани 19. Дани гљива на Медведнику 32
ШУМаРСКИ фаКУЛТЕТ
Дан Шумарског факултета 33
НаУчНИ СКУп
Шуме Србије и одрживи развој 34
заНИМљИВОСТИ
Волове сликао на споменику 35
ШУМаРИЈада
Први у укупном пласману 36
фЕСТИВаЛ СпОРТа
Одржан  24. Летњи фестивал Спорта за све 38
пУТОВањЕ
Нaциoнaлни пaрк Yellowstone у Сjeдињeним Аmeричким Држaвaмa 39
ШУМаРСКИ РЕчНИК
Шумарски Српско – енглески речникМр Ана Тонић 41
пУбЛИКацИЈа
Размножавање дрвећа и жбуња ожиљавањем резницамапод вештачком 
измаглицом 42
iN MeMoriaM
Радан Спасић 42



4 Ревија “Шуме”

-Господине Срећковићу, од када сте на функцији председни-
ка Надзорног одбора ЈП „Србијашуме“?

30.12.2013. године именован сам за председника Надзорног 
одбора ЈП „Србијашуме“, чиме је започео мој четворогодишњи 
мандат. Именовањем на напред наведену функцију, било ми је 
јасно шта треба и шта се од мене очекује, и имам визију шта хоћу 
и желим да урадим на истој.

- Како видите Вашу улогу у процесу пословања у ЈП „Србија-
шуме“ и који су приоритети?

Своју улогу, мислећи на улогу Надзорног одбора ЈП „Ср-
бијашуме“, видим баш онако како Закон о јавним предузећима 
предвиђа и налаже, са прецизно наведеним правима, обавезама 
и одговорношћу коју овај орган треба да има. Да будем јаснији, 
улогу Надзорног одбора видим, пре свега, као улогу независног 

и самосталног органа ЈП „Србијашуме“ у функцији оснивача 
предузећа, Владе Републике Србије, а који као приоритет у свом 
раду има спровођење, остваривање и креирање Програма посло-
вања ЈП „Србијашуме“ и пословне политике, са свим обавезама 
и правима потребним за оставрење истог,а којe Закон о јавним 
предузећима прецизно дефинише.

-Чули смо најаве у медијима да ће јавна предузећа проћи кроз 
процес реструктуирања, да ли су „Србијашуме“ у том пакету?

ЈП „Србијашуме“ јесте једно од државних јавних предузећа, 
са истим статусом, положајем и судбином као и друга државна 
јавна предузећа и у том смислу нема разлике у односу на друга 
јавна предузећа и то свима треба бити јасно. Да ли ће бити ре-
структуирања или не, видећемо, о томе ће одлучивати оснивач, 
могу само да предпоставим да ће, доносећи одлуке овакве врсте 
оснивач, пре свега, имати у виду да ли се остварују циљеви због 
којих је јавно предузеће основано, као и потребни резултати.

- Утицај Владиних мера на пословање ЈП „Србијашуме“?
Влада Републике Србије, на велико задовољство свих нас, из 

досадашњег рада и поступања, видимо, јесте решена да пробле-
ме интензивно решава, и то како многобројних, великих и теш-
ких државних, тако и проблеме својих јавних предузећа. Неки, 
на жалост, уместо да се ставе у функцију помоћи, одмажу и спу-
тавају опоравак, али на велику срећу, већина је искрену жељу 
Владе за боље сутра и јасан и исправан пут препознала. 

Метафорично ћу Вам одговорити:,, дете кад је болесно треба 
лечити, па сируп који не воли мора попити, ви му тај сируп даје-
те јер му желите добро и желите да оздрави иако оно то можда 
не препознаје и мисли да није неопходно, али сасвим извесно ви 
знате да, ако га не лечите не може оздравити и да ће оно сутра, 
када оздрави, бити задовољно и свесно да је тако морало“. 

- Недавно је ЈП ..Србијашуме“организовало конференцију за 
новинаре на подручју ШГ,,Тимочке шуме“- Бољевац, на којој сте 
Ви говорили поред Предрага Алексића в.д. директора.

Тема конференције су незапамћене и огромне штете од леде-
ног таласа у шумама Источне Србије, крајем новембра  и поче-
тком децембра месеца.

Једно од питања новинара било је да ли се очекује помоћ од 
државе за настале штете, молим Вас реците нешто о томе за чи-
таоце нашег часописа?

Визија успешног и профитабилног 
предузећа

интервју-милош Срећковић

Милош Срећковић, председник Надзорног одбора 
ЈП “Србијашуме”

,,Задовољан сам да смо и поред бројних проблема са којима смо се ове године суочaвали, мислећи пре 
свега на природне елементране непогоде, успели да реализујемо планирано, усвојимо у року значајно 
напреднији годишњи програм пословања ЈП „Србијашуме“, покренемо значајне организационе 
и нормативне промене, што ће све у наредном периоду резултирати напретком предузећа, а на 
крају четворогодишњег мандата, за резултат имати успешно јавно предузеће које неће имати 
губитак и готово безначајне инвестиције, које се неће борити са ликвидношћу, већ напротив у 
свему испунити циљеве свог постојања и остваривати значајан профит“- рекао нам је између 
осталог Милош Срећковић,председник Надзорног одбора ЈП ,,Србијашуме.
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,,Очекујем да ће држава преко фондова ЕУ за рурални развој 
и из буџета обезбедити финансијска средства која су потребна 
за санацију шума. 

За санацију шума неопходно је ангажовање од 400 до 600 
људи. 

У току године потребно је неких 200 дана интензивног рада 
у шуми, уз дневно ангажовање 50 трактора, 20 до 40 булдозера и 
остале механизације. 

Ми ћемо се  трудити  у наредном периоду, што ће захтевати 
наредних пар година, да   искористимо сву дрвну масу, спречимо 
даље пропадање шума и санирамо оштећене састојине“.

6. Закон о јавним предузећима у чл. 18. прецизира да Над-
зорни одбор утврђује  пословну стратегију и циљеве јавног 
предузећа, каква је Ваша оцена садашњег стања, како видите  
предузеће за 4 године и да ли је направљен концепт  куда иду 
„Србијашуме“?

Да бих Вам одговорио на ово питање морам бити мало оп-
ширнији, те се у том смислу морам осврнути на досадашњи рад 
Надзорног одбора и проблеме које је имао у свом раду и конкрет-
но одговорити на исто.

Именовањем Надзорног одбора, било је јасно да оснивач 
жели орган, како то Закон о јавним предузећима предвиђа 
са јасним правима и обавезама. У том смислу Надзорни од-
бор и ја, као предсeдник, суочили смо се са проблемом да 
један начин рада и функционисања, које је предузеће годи-

нама имало, променим односно да одређена права и посло-
ве, које је до тада искључиво имао директор и пословодство 
предузећа, ставим у надлежност Надзорног одбора. Навику 
и однос пословодства према ранијем органу надзора и упра-
вљања требало је променити и поставити на другачије ос-
нове. Наравно, Надзорни одбор, директор и пословодство 
требају и морају бити у кохабитацији и имати исти циљ, али 
надлежности, права и обавезе су различите и позиција Над-
зорног одбора у односу на пословодство је независна, те у 
том смислу Надзорни одбор јесте сервис Владе Републике 
Србије и орган предузећа, који за свој рад одговара искљу-
чиво Влади Републике Србије. 

Надзорни одбор није сервис директора и пословодства, 
има јасне обавезе, права и дужности, како то закон налаже. 
Све напред наведено условило је губитак енергије и времена 
за решавање битних ствари, мислећи, пре свега, у контексту 
Вашег питања, али поред наведених проблема, истичем да су 
и у том погледу направљени значајни помаци, те препознати 
проблеми и пут којим предузеће треба да иде.

Надаље, а у вези изнетог, задовољан сам да смо и поред 
бројних проблема са којима смо се ове године суочавали, 
мислећи пре свега на природне елементране непогоде, ус-
пели да реализујемо планирано, усвојимо у року значајно 
напреднији Годишњи програм пословања ЈП „Србијашу-
ме“, покренемо значајне организационе и нормативне про-
мене, што ће све у наредном периоду резултирати напре-
тком предузећа, а на крају мог четворогодишњег мандата, 
за резултат имати успешно јавно предузеће које неће има-
ти губитке. и готово безначајне инвестиције, које се неће 
борити са ликвидношћу, већ напротив у свему испунити 
циљеве свог постојања и остваривати значајан профит. 

Најзад, желим да похвалим и да се захвалим у име ЈП „Ср-
бијашуме“, оснивачу, Влади Републике Србије, на доследном 
спровођењу свега обећаног, пре свега у овом случају мислим 
на обећање да ће стручни и најбољи кадрови водити јавна 
предузећа, те је у складу са таквом политиком ЈП „Србија-
шуме“ добило изузетно стручног в.д. директора, са којим 
ће, надам се, Надзорни одбор успети да заврши започето, те 
остварити претходно наведене планове и циљеве.

Срећну и успешну пословну годину желим запосленима 
у ЈП ,,Србијашуме“.

Сузана Милићевић

Конференција за новинаре 

Обилазак терена у Бољевцу
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ледоломи и ледоизвале

Крајем новембра и почетком децембра 2014. године у 
Источној Србији створиле су се метеоролошке прилике које 
су довеле до стварања велике количине леда на дрвећу. Под 
теретом леда, дошло је до ломљења и изваљивања великог 
броја стабала у шумама на надморској висини од 500 – 900 
m. Већ први извештаји са терена су указивали да је дошло 
до огромних штета у нашим шумама и да овај догађај има 
размере незабележене у српском шумарству. Заменик ге-
нералног директора је 17.12.2014. године  формирао радни 
тим у саставу Војислав Јанковић, дипл. инж., председник, др 
Предраг Алексић, Бранислав Илчић, дипл. инж. Вера Јова-
новић дипл. инж. и Јован Чорбић, дипл. инж. чланови, са 
задатком да сагледа проблем у целини и предузме све мере 
и активности неопходне за санацију ледолома и ледоизвала. 
Истовремено је и директор Управе за шуме именовао посеб-
ну радну групу за санацију ледолома са Радивојем Каурином 
дипл.инж. на челу. Чланови Посебне радне групе су и Но-
вица Милојковић, дипл.инж. Звјездан Нишавић, дипл. инж. 
Гордана Јанчић, дипл.инж. Звонимир Баковић, мас.инж.
шум. Бранислав Илчић дипл.инж. и др Предраг Алексић. Од 
свог формирања, ова два радна тела су успоставила тесну са-
радњу и практично делују у пуној координацији.

На основу налога Радног тима, у шумским газдинствима 
‘’Северни Кучај’’ Кучево, ‘’Јужни Кучај’’ Деспотовац, ‘’Тимоч-
ке шуме’’ Бољевац, ‘’Расина’’ Крушевац и ‘’Ниш’’ Ниш фор-
миране су комисије које су, на основу увида на терену напра-
виле Први прелиминарни извештај о штетама од ледолома 
и ледоизвала по газдинским јединицама за свако одељење 
и одсек. 

Просторни распоред ледолома у шумама у јавној својини 
Републике Србије је приказан на мапи. 

Подаци о штетама по шумским управама и шумским газ-
динствима су приказани у табели бр. 1.

Подаци о штетама по пореклу састојина приказани су у 
табели бр. 2. Графички приказ ове табеле јасно указује да су 
високе састојине лишћара показале већу отпорност на ледо-
ломе од изданачких.

Ледоломи и ледоизвале у источној 
Србији
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Први прелиминарни подаци о штетама у шумама соп-
ственика по општинама су приказани у табели бр. 3.

Можемо констатовати да је највеће штете у државним 
шумама претрпела Шумска управа Сокобања, а највеће ште-
те у шумама сопственика су на територији општине Боље-
вац. Из изнетих податак се јасно види да се шумарство у 
Србији суочава са највећом забележеном штетом од када се 
такви  подаци воде и да ова појава има карактер природне 
катастрофе.

Опште карактеристике штета на шумама од леда
Ако је за утеху, треба рећи да екстремни природни ри-

зици представљају део нашег посла. У оваквим ситуација-
ма очи јавности су уперене у шумаре, а обавеза струке је да 
решавању проблема приступи максимално професионал-

но. Очекивање јавности је да се проблем брзо реши и због 
тога смо дужни да саопштимо да је за решавање проблема 
потребно време и велика финансијска средства. Оно што је 
потребно, то је јасан план и упорно деловање. Због недовољ-
ног искуства у оваквим ситуацијама грађана, па и самих за-
послених, дужни смо да све упозорима да је рад у састојина-
ма које су под ледоломима и ледоизвалама, па и сам боравак 
у шуми, изузетно опасан и захтева максималан опрез. Због 
тога наш приступ санацији штета почиње од  једне речени-
це: БЕЗБЕДНОСТ НА ПРВОМ МЕСТУ. Да је ово неопход-
но уверавају нас црне хронике из других европских земаља, 
које су се суочавале са сличним проблемима: Dr Christoph 
Hartenbrot, са Forest Research Institute Baden-Wurttenberg из 
Немачке констатује да је приликом санирања штета, које је 
2000. године, у шумама Баден Виртенберга начинио оркан 
Lothar, дошло до великог броја повреда; у државним шума-
ма на сваких санираних 6.694 м3 је дошло до једне повреде. 
Статистика у приватним шумама, због необучености, је још 
гора: на сваких санираних 1003 м3 дошло је до повређи-
вања. Подаци из Словеније, током санације ледолома који 
је захватио Словенију почетком фебруара 2014. године, су 
још трагичнији. На раду у приватним шумама, током 2014. 
године погинуло је 21 лице. У државним шумама, пре свега 
због претежног рада са харвестерима, није било трагичних 
исхода. 

Приликом анализе проблема које доносе ледоломи, по-
требно је разграничити послове по степену хитности. Први 
приоритет је расчишћавање саобраћајница, а затим иско-
ристити дрво веће економске вредности и избећи појаве 
биљних болести, штетних инсеката и закоровљавања. Нео-
пходна је идентификација ‘’уских грла’’ у процесу санације 
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и благовремено њихово решавање.  Општа карактеристика  
санације је да су сви процеси познати, али се дешавају у ком-
пликованим и лошим општим условима.

Инострана искуства  
Крајем јануара и почетком фебруара 2014. године шуме 

у Словенији и делу Хрватске (Горски Котар) је захватио 
велики ледолом. Наше колеге у овим земљама су током 
прошле године интензивно радили на санацији, а своја 
искуства су несебично поделили са делегацијом шумара 
из ЈП „Србијашуме“ и Управе за шуме. 

Словенија
• 9.100.000м3 оштећене дрвне масе, од тога 34% чети-

нари и 66% лишћари,
• Уништено 13.810 ha шума које је потребно обнови-

ти,
• Процењена штета 214 мил. ЕУР, трошкови санација 

35 мил. ЕУР,
• У року од 45 донет интервентни закон о ледолому 

који решава питања процене штета, формалних услова 
за спровођење санације, обавештавање јавности, про-
ходности путева, решења за власнике шума, рокове, при-
оритете, забрањује другу сечу у оштећеним подручјима 

до завршетка санације, обезбеђује финансијска средства 
за спровођење санације, смањује порезе и доприносе за 
власнике оштећених шума, итд.,

• У току 2014. год. санирано 3.100.000м3 дрвне масе, пре 
свега у четинарским шумама,

• Дошло до смањења цена дрвета,
• Обезбеђено 18 милиона ЕУР из Европског фонда соли-

дарности и 20 милиона ЕУР из Европског фонда за рурални 
развој. 

Хрватска
• 500.000м3 оштећене дрвне масе,
• Процењена штета 232 мил. ЕУР,
• Санацију раде „Хрватске шуме“ по редовним проце-

дурама (шумарским, јавне набавке, испоштовани годишњи 
комерцијални уговори),

• Коришћена средства фонда  ОКФШ (опште корисне 
функције шуме) која укупно износе 25 мил. ЕУР,

• У току 2014. године санирано је 50% по дрвној запреми-
ни, пре свега у четинарским шумама,

• Није дошло до смањења цена дрвних производа,
• Из Европског фонда солидарности обезбеђено је 2 ми-

лиона ЕУР-а.

За санацију штете у шумама у Србији, коју је начинио ледени талас, крајем новембра и почетком 
децембра месеца прошле године и њихову обнову, према првим проценама биће потребно између 20 и 25 
милиона евра - рекао је др Предраг Алексић, вршилац дужности ЈП ,,Србијашуме“ на недавно одржаној 
конференцији за штампу на Ртњу.

Закон о шумама- Члан 45.
У случајевима значајних поремећаја биолошке равнотеже и озбиљних штета у шумским екосистемима 

изазваних дејством елементарних непогода Министарство одређује мере заштите и санације шума које 
спроводе сопственици односно корисници шума и обезбеђује финансијска средства.

Министарка Снежана Богосављевић-Бошковић и др Предраг Алексић, в.д. директора са сарадницима
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Досадашње активности
Након састављања Првих прелиминарних извештаја, ЈП 

„Србијашуме“ је известило Министарство за пољопривреду 
и заштиту животне средине, као и Управу за шуме  о штетама 
од ледолома и ледоизвала у шумама у јавној својини РС, као и 
обавештење да су се стекли услови да се приступи ванредним 
мерама заштите шума, предвиђеним чл. 45 ЗОШ. 

Министар за пољопривреду и заштиту животне средине 
проф. др Снежана Богосављевић-Бошковић  и в.д. директора ЈП 
„Србијашуме“ др Предраг Алексић су 16.01.2015. године обишли 
подручје захваћено ледоломима у ШГ „Тимочке шуме“ Бољевац.  
Недељу дана касније и председник Надзорног одбора г-дин Ми-
лош Срећковић обишао је локације са штетама у пратњи медија 
и том приликом ЈП ,,Србијашуме“ организовало је конферен-
цију за штампу. 

Начин на који су медији пропратили ове догађаје, као и 
укупна пажња коју су медији посветили ледоломима, даје нам за 
право да сматрамо да је јавност добро упозната са проблемом са 
којим се суочавамо.

Радни тимови су усагласили  „Предлог мера и активности за 
санацију оштећених шума од ледолома и ледоизвала на подручју 
источне Србије 2015. – 2018. године“. На основу тога, су одржани 
инструктажни састанци са инжењерима у газдинствима, где је 
договорен редослед потеза свих учесника у санцији штета.

Ових дана очекујемо да министар донесе Наредбу, која 
би дала правни оквир за спровођење мера санације.

Инжењери на терену су приступили дознаци за сечу 
у 2015. години и изради извођачких пројеката из окви-

ра санације ледолома. Иако су услови за рад изузетно 
отежани, овај посао мора бити завршен до 15.04.2015. 
године, да би до 30.04. могао бити завршен Акциони 
план санације штета од ледолома и ледоизвала, који ће 
претстављати кључни документ за радове на санацији. 
Паралелно са дознаком, приступа се изради и коначне 
процене штета од ледолома, која ће утврдити тачне зах-
ваћене површине, површине за чисту сечу и за санацију, 
као и запремине одумирућих и оштећених стабала. На 
основу ових података ће се прецизно дефинисати сте-
пени хитности по састојинама и мере и активности  по 
годинама 2015-2018.

Оно што је извесно, то је дан нас у периоду од наредне 4 
године чека повећање обима радова на заштити шума, пре 
свега на борби са поткорњацима и на противпожарним 
активностима. Биће потребно изградити нове и рекон-
струисати постојеће путеве у фунцији санације. Очекује 
нас повећана активност на стручно техничким посло-
вима у шумама сопственика, као и повећана расаднич-
ка производња и сакупљање семена. Искуства из других 
земаља указују да ће бити потребно увести и харвестере 
у коришћење шума, да би радови били завршени на вре-
ме. Ово, као и многе друге активности, захтеваће додатну 
енергију и рад свих запослених у ЈП „Србијашуме“. Па, да 
кренемо.

Председник Радног тима за санацију 
ледолома и ледоизвала

Војислав Јанковић, дипл. инж. шум.
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Влада Републике Србије на седници одржаној 15. октобра 
2014. године, донела  je Закључак о реализацији пројекта 
,,Једно дрво за једног ратника“. 

Пројекат ће се реализовати у периоду од 2014. до 2018. 
године.

У оквиру пројекта из тачке 1.овог Закључка одобрава се 
реализација пилот пројекта који предвиђа садњу шумских 
садница на локацијама ,,Гучево,, Мачков камен“ и ,,Цер“ 
којима газдује ЈП ,,Србијашуме“-ШГ ,,Бороња“-Лозница. 

Након донетог Закључка Владе, три стране су се сагласи-
ле да је потребно сачинити споразум о сарадњи.

24. октобра, прошле године, у просторијама ЈП ,,Србија-
шуме“ потписан је споразум о сарадњи између представни-
ка Министарства правде - Управе за извршење кривичних 
санкција, ЈП ,,Србијашуме“ и Шумарског факултета, Уни-
верзитета у Београду.

Споразум подразумева ангажовање осуђених лица  на 
садњи шумских садница лишћара и четинара, што ће сва-
како допринети повећању шумовитости у оквиру пројекта 
,,Једно дрво за једног ратника“ и обележавања 100 година од 
почетка Првог светког рата.

Приликом потписивања споразума, Милан Стевовић, 
директор Управе за извршење кривичних санкција при Ми-
нистарству правде, нагласио је да је ово први пут да се у ок-
виру Министарства ангажују осуђена лица на извршавању 
послова у јавном интересу. Господин Стевовић је, такође ис-

такао да ће ово бити јако корисно за осуђеna лица и да је то 
новина у систему извршавања кривичних санкција.Проје-
кат  ће имати симболични карактер, пре свега као сећање 
савременика на оне који су у великом рату дали животе за 
слободу земље.

Здравко Поповић, продекан за наставу Шумарског фа-
култета је похвалио ову идеју, констатовао да је она радо 
прихваћена и да ће у сарадњи са ЈП „Србијашуме“ Шумарски 
факултет дати пуни допринос у сегментима научно-стручне 
помоћи при самом пошумљавању,стручно-техничке помоћи 
при обуци одабраних лица за реализацију пројекта и у сег-
ментима евалуације и стручног надзора овог пројекта.

Игор Бруновић, заменик генералног директора ЈП ,,Ср-
бијашуме“ изразио је велико задовољство потписивањем 
овог споразума и рекао да је једна од основних делатности 
овог предузећа оснивање и подизање нових шума што ће 
свакако утицати на повећање шумовитости Србије. По-
шумљавање ће се изводити на површинама којима газдује 
ЈП ,,Србијашуме“, а један од фактора при избору локација ће 
бити историјски (то су локације на којима су се водиле битке 
у Првом светском рату).

Брауновић се захвалио представницима Министарства 
правде-Управи за извршење кривичних санкција и Шумар-
ском факултету на сарадњи и нагласио да су се заинтересо-
ване стране око овог пројекта договориле веома брзо.

Планирано је да ће у наредне четири године, колико ће 
трајати пројекат  бити засађено милион и триста хиљада 
садница лишћара и четинара, на површинама којима газдује 
ЈП ,,Србијашуме“.

У име ЈП ,,Србијашуме“ у припреми пројектних циљева 
и спровођења  пилот и главног пројекта, као и имплемен-
тације пројектних задатака на терену задужен је маст. инж. 
Звонимир Баковић, руководилац одељења за гајење шума у 
ЈП ,,Србијашуме“.

Како нам је господин Баковић рекао почетак реализације 
спроведен је на подручју ШГ ,,Бороња“-Лозница, ШУ-Шабац, 
ГЈ ,,Цер Видојевица“ одељење 92/8. На овој локацији је рађе-
на санација пожаришта на површини од 4,5 ха. Извођење 
теренских радова било је сложено због изражене конфигу-
рације терена и веома јаке закоровљености.

Једно дрво за једног ратникa
пројекат

Потписивање споразума



11Ревија “Шуме”

Једно дрво за једног ратникa

Прве саднице су засађене на дан чистог ваздуха, 
3.новембра , на Церу, чиме је започета реализација пилот 
пројекта ,,Једно дрво за једног ратника“. 

Пројекат у себи има 3 главна циља: историјски, социјал-
ни и еколошки. На овој локацији у сврху припреме терена за 
пошумљавање и саме садње ангажовано је од 30 до 50 осуђе-
них лица из КПЗ Шабац и КПЗ Сремска Митровица.

Подручје планине Цер је изабрано за почетак извођења 

радова у симболичном смислу. На овом локалитету српска 
војска је извојевала прву победу у првом светском рату и 
овде је засађено  11.250 садница храста китњака и дивље 
трешње.

Никола Селаковић, министар правде присуствовао је 
свечаном отварању пројекта на Церу, подржао је осуђeна 
лица у  пошумљавању  и сам је засадио садницу храста ки-
тњака.

Напоменуо је да сви ангажовани на терену спадају у ред 
лакших преступника и да су потпуно добровољно пристали 
да учествују у реализацији  акције.

Ово је оригиналан и јединствен начин обележавања јуби-
леја и идеја је да свака пошумљена површина добије име по 
некој знаменитој личности, војној јединици или догађају.

На локалитету ,,Гучево“ засађено је 1000 садница јавора 
чиме је завршен пилот пројекат.

На ,,Мачковом камену“ засађено је 425 садница дивље 
трешње, 425 садница смрче и 400 садница јавора.

Акција je настављена је у Источној Србији, у оквиру ШГ 
,,Северни Кучај“- Кучево, ШУ ,,Пожаревац“ и ГЈ ,,Острво“ у 
одељењу 66/а и 20/а. 

Укупно на ове две локације  подигнуто је нових засада 
тополе на 31,89 ха и засађено 8865 комада садница тополе, 
I-214 i M1.

Радове на садњи тополе на овој локацији обишли су Др 
Милан Стевовић, директор Управе за извршење кривич-
них санкција, др Предраг Алексић в.д. директора ЈП ,,Ср-
бијашуме“, Игор Брауновић заменик генералног директора, 
Драган Дубљанин, шеф кабинета, Ивона Ђорђевић посебни 
саветник Министарства правде, Звонимир Баковић, руко-
водилац  за гајење шума  сектора за шумарство и заштиту 
животне средине.

и велики број службених лица Министарства правде.
Акција пошумљавањa у оквиру пројекта ,,Један ратник 

једно дрво“ је организована и на локалитету  ШГ,,Бороња-
Лозница, ШУ ,,Ваљево“-ГЈ ,,Јаутина“ крајем децембра месеца 
2014. године, и том приликом засађено је 875 комада садни-
ца црвеног храста.

Пројекат ,,Једно дрво за једног ратника“ и акције по-
шумљавања ће се наставити у континуитету и током 2015.
године на великом броју локалитета у Србији.

Посета Министра Селаковића са сарадницима на Церу

Осуђена лица на пошумљавању
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Опредељење и обавеза запослених у Шумском газдинству ‘’Ниш’’ била је и остала очување традиције стручног рада и 
угледа.  Томе се уче и млади стручњаци који долазе. Увек се са поносом истиче да су шумарски стручњаци светског гласа као 
што су проф. Жарко Милетић, Стеван Коларевић, др Драгољуб Петровић, Момчило Поповић и други радили на подручју 
које данас покрива Шумско газдинство ‘’Ниш’’. 

Газдовање државним шумама на великој и разуђеној површини у оквиру дванаест општина и три шумске управе - 
Алексинац, Ниш-Бела Паланка и Сокобања - захтеван је задатак. Учешће изданачких шума, шикара и шибљака од око 70 
процената у укупно обраслој површини резултат је прекомерних сеча у ратном и послератом периоду прошлог века. Године 
стручног рада,  усавршавања кадрова и   коришћења научних достигнућа у сарадњи са Шумарским факултетом у Београду, 
Институтом за шумарство, Заводом за заштиту природе Србије и ресорним министарствима, било је потребно како би се 
стање шума на овом подручју поправило у квалитативном и квантитативном погледу.  

Укупна површина шума, шумског земљишта и осталог земљишта у државном власништву  данас је 55.776 ha. Укупно 
обрасла површина је 48.179 ha, a дрвна запремина је  6.166.200 m3. У односу на период пре тридесет година дрвна запремина 
на подручју ШГ ‘’Ниш’’ је скоро дуплирана, док је у односу на 2002. годину повећана за 1.030.084 m3 или за 20%. 

Производња и продаја дрвних сортимената је, такође, повећана и у односу  на период од пре двадесет година и већа је за 
око 15.000 m3. Поправила се и квалификациона структура  и  данас је   учешће техничког дрвета у укупној производњи око 
11%. Деведесетих година прошлог века производило се скоро 
искључиво просторно дрво из сеча неге. 

Истовремено, са повећањем производње и продаје у кон-
тинуитету се радило на рационализацији. Број  запослених 
је од 270 смањен на 112, природним одливом као и  одласком 
запослених из предузећа који су користили могућност узи-
мања механизације са којом су радили на лизинг. У Шумском 
газдинству ‘’Ниш’’ запослени шумарске струке, инжењери 
шумарства и шумарски техничари, чине око 60% од броја за-
послених. Сви чувари шума, њих 38,  имају  IV степен струч-
не спреме. Од запослених високог степена образовања 18 је 
шумарских инжењера, 1 дипломирани инжењер електронике, 
двоје економиста и 1 правник.

Још увек постоји мањи број секача, тракториста, воза-
ча и руковаоца грађевинским машинама, али је реализација 
производње у режији мањег обима. Било је нужно да се мла-
ди људи из руралних средина обуче, убеде и  активирају  да 
започну самостални посао у делатности шумарства, што су 
многи и учинили. Данас у овом газдинству раде и озбиљни и 
обучени услужници који се баве сечом, привлачењем и пре-
возом дрвних сортимената.  

Изузетна пажња се поклања стручном усавршавању. 
Шумско газдинство ‘’Ниш’’ данас у свом саставу има једног 
магистра шумарских наука, једног специјалисту гајења шума, 
дипломираног економисту мастера  и правника са положеним правосудним испитом.

Одговорно понашање према шумском ресурсу, према запосленима и пословним партнерима  је модел који се овде при-
мењује годинама уназад. Априла 2012. године ШГ ‘’Ниш’’ је у групи од 11 газдинстава  добило и  сертификат са кодом SGS-
FM/COC-009244 за одговорно газдовање шумским ресурсом.

Обнављање изданачких шума букве• 
Конверзија односно превођење изданачких шума у високи узгојни облик природним обнављањем, већ годинама се  ис-

тиче као приоритетан задатак, с обзиром на значајно учешће изданачких шума, нарочито изданачких шума букве,  у шум-
ском фонду ШГ ‘’ Ниш’’. У изданачким састојинама које су зреле за сечу, а задовољавају критеријуме степена приоритета и 
степена хитности, започело се са процесом природног обнављања извођењем припремног или оплодног сека оплодне сече 
у више  газдинских јединица.

На подручју ШГ ‘’Ниш’’, у ГЈ Велики Јастребац и Мали Јастребац II, 2012. године су издвојене и две семенске састојине 
букве. Семе сакупљено у oвим семенским састојинама коришћено је у јесен 2013. године за сетву на површини на којој се 
изводи оплодни сек,  као помоћна мера за додатно осемењавање и сигурније обнављање.

Изградња путева и механизација• 

Традиција развоја струке и угледа 

у поСети - шг ниш
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Традиција развоја струке и угледа 
Последњих година, у функцији заштите и унапређења стања шума, поред редовних активности  на изградњи шумских пу-

тева, Шумско газдинство ‘’Ниш’’ поклања пажњу осавремењавању  путне мреже, превођењем постојећих меких путева у тврде 
камионске путеве ради лакшег, бржег и рационалнијег транспорта дрвних сортимената.  С тим у вези само у периоду од 2011. 
до 2013. године на подручју ШГ ‘’Ниш’’ изграђени су тврди шумски камионски путеви у дужини од  близу 32 km.

Да би изградња и одржавање путне мреже била ефикаснија, ове године је набављена комбинована машина за копање кана-
ла, израду шкарпи, постављање пропуста, типа CASE 695 ST и нови булдожер исте марке.

Када се ЈП ‘’Србијашуме’’, пословном политиком 2001. године, определило да делатност коришћења шума обавља са ус-
лужницима, да нема своју механизацију, а да кроз социјални програм збрине раднике, ШГ ‘’Ниш’’ се определило за делимично 
задржавање механизације, па у свом саставу, како је речено, и данас има групу секача, два трактора за привлачење техничког 
дрвета, 5 камиона са дизалицом, 5 булдожера и 2 комбинованe машинe, један скип и машину типа CASE 695 ST.  Пре пар година 
купљен је и нови камион за превоз дрвних сортимената.

Шуме сопственика• 
За шуме сопственика Моравског шумског подручја у којима ШГ ‘’Ниш’’ обавља стручне послове до сада нису постојали 

важећи Програми газдовања. Биро за планирање и пројектовање у шумарству ЈП ‘’Србијашуме’’ Београд,  2013. године је извр-
шио теренске радове на прикупљању података о стању шума сопственика и израду Програма газдовања шумама сопственика 
за све општине. Према подацима из Програма,  површина шума сопственика повећана је  са 55.362 hа на 91.675 ha.  

Шумски пожари и санација пожаришта• 
Остварујући саветодавну функцију, шумари посебну пажњу  поклањају шумским пожарима, који су, у највећем броју слу-

чаја, изазвани из нехата или немара. 
Међутим, упркос томе Шумско газдинство ‘’Ниш’’ се за последњих двадесет година неколико пута суочило са шумским 

пожарима ширих размера. Пожари су причинили  велику материјалну, али и еколошку  штету. Дрвну запремину са опожарене 
површине лошег квалитета и структуре требало је  брзо уклонити како би се извршила санација и површина привела намени 
и остваривању свих функција шума. После  великог пожара јула 2007. године, шумски пожар већих размера, почетком септем-
бра 2012. године, проширио се са приватних парцела суседне општине Лесковац и  захватио је површину у ГЈ ‘’Бабичка гора’’ 
ШУ Ниш-Бела Паланка.  У току је санација овог пожаришта. Борба  да се дрво са опожарене површине склоно пропадању што 
пре отпреми шумским путевима,  у  веома неповољним временским условима, са великим бројем кишних дана, ове године је 
драматична.  

Ловство • 
Шумско газдинство „Ниш“ газдује отвореним ловиштима ‘’Обла глава-Озрен-Девица’’, ‘’Буковик’’, ‘’Мали и Велики Јастре-

бац’’ и ‘’Ртањ’’, а на подручју ГЈ ‘’Буковик-Мратиња’’, уз суфинансирање ЈП ‘’Србијашуме’’ и Управе за шуме изграђено је затво-
рено ловиште за интензивно гајење јеленске дивљачи и дивље свиње површине 587 ha, као и пратећа инфраструктура. Више 
од половине површине отворених ловишта, као и ограђено ловиште припадају подручју Шумске управе Сокобања. Брига о 
дивљачи и ловиштима превасходно је задатак запослених у овој шумској управи, уз стручну помоћ ЈП ‘’Србијашуме’’.

Заштићена подручја• 
Када је пре око 20 година година Шумском газдинству ‘’Ниш’’ поверен на управљање Специјални резерват природе ‘’Је-

лашничка клисура’’, почеле су активности у заштићеним подручјима. Неке од њих могу се сматрати пионирским у систему ЈП 
‘’Ср-бијашуме’’. Чињеница да ће, стављањем под заштиту Суве планине са површином од преко 18.000 ha, као  и  Ртња,   заш-
тићена подручја у већем обиму учествовати у укупној површини којом газдује ово шумско газдинство, утицало је да се овој 
делатности посвети већа пажња и да се ШГ ‘’Ниш’’ ангажује на проналажењу нове, ефикасније и рационалније организације 
рада, која ће дати боље резултате у овој области. Важно је поменути да у оквиру заштићених подручја, која су стављена под 
заштиту актом Владе Републике Србије, управља и рибарским подручјима, а организована је и рибочуварска служба.

Сарадња на локалном нивоу• 
Идеја да млади уметници, ученици Уметничке школе из Ниша, на зиду Шумског газдинства ‘’ Ниш’’  насликају  мотив из 

природе, односно своје виђење шуме, коначно је реализована у мају месецу ове године, на обострано задовољство и задо-
вољство пролазника Првомајском улицом. 

Шумско газдинство ‘’Ниш’’ је Уметничкој школи у Нишу, иначе својим првим комшијама, за уређење школског дворишта 
поклонило пет садница Панчићеве оморике, које су набављене из расадника ШГ Топлица Куршумлија.  

У знак захвалности, ученици уметничке школе су на дворишном зиду зграде ШГ ‘’Ниш’’ урадили мурал са темом шуме.
Поклањањем садница Панчићеве оморике, ове године, посредно смо обележили значајан јубилеј,  200 година од рођења 

Јосифа Панчића.
Иако Шумско газдинство ‘’Ниш’’ нема свој расадник, одговорало је на захтеве школа и војске, набавило саднице из других 

расдника ЈП ‘’Србијашуме’’ и поклонило их.  
Континуитет у вођењу и организацији рада, као и постојање јасне визије  утицали су на то да ово шумско газдинство стане 

у ред са много богатијим газдинствима. Изузетна пажња се поклања рационализацији, ефикасности, праћењу трошкова и 
њиховом смањењу, у мери у којој је то могуће. То није нимало лако. У кризним временима  налазила су се различита решења 
да се обезбеди пословање и валоризација производа , од палетирања огревног дрвета за извоз у Италију, преко продаје дрвета 
на рате пензионерима преко ПИО фонда, сарадње са хуманитарним организацијама, учешћа на различитим тендерима за ЈН 
огревног дрвета. 

Брига о запосленима постоји по традицији, а од њих се, такође, очекује да посао обављају на ефикасан и ефективан 
начин.

Taња Радовановић, дипл.инж.шум.
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Гајење шума са својим „инструментом“ избора (дознаке) стаба-
ла за сечу, који обезбеђује имплементацију шумскоузгојних начела 
у пракси је један од најзахтевнијих, најбитнијих и најстручнијих 
послова у шумарству. Дознака захтева велики физички и интелек-
туални напор, што је посебно изражено на тешким теренима и у 
сложеним узгојним ситуацијама. Основни задатак узгајивача – до-
значара у конкретној шуми, код сваког стабла јесте да оптимално 
усклађује потребе човeка (власника односно корисника шума - др-
жаве и друштва) са потребама и могућностима шумског екосисте-
ма. При томе узгајивач мора да води рачуна да стање шуме након 
сече буде боље него што је било пре сече, у супротном, посао уз-
гајивача не може се сматрати ваљаним, а још мање, успешним.

Вишенаменско гајење шума је главна дисциплина вишенаменског 
планирања газдовања шумама, које има за циљ неговање и обнављање 
постојећих и подизање нових шума, на начин трајног, одрживог и оп-
тималног задовољавања разноврсних потреба човека (Комбинација 
дефиниција по Engleru (1930), Leibundgutu (1949) i Mlinšku (1968)).

Сведоци смо све чешћих критика на рачун рада узгајивача. На-
жалост, у поједним случајевима критике су мање-више оправдане. 
Овом приликом укратко желимо да се осврнемо на актуелност до-
знаке стабала за сечу у контексту актуелних климатских промена. 
У том смислу овим текстом подсећамо узгајиваче да критеријуми 
за одабирање стабала за сечу зависе од узгојне потребе, смерница 
и интезитета прописаних основом газдовања шумама. Приликом 
одабирања и обележавања стабала за сечу узгајивач (шумарски 
инжењер који врши дознаку) треба да води рачуна о састојинском 
стању (структурном облику састојине, просторном распореду 
стабала, развијености крошњи, квалитету дебла, здравственом 
стању стабала и др), станишним приликама, планираним циљеви-
ма газдовања шумама (дугорочним и краткорочним) и др. Поред 
претходно наведеног, код дознаке стабала за сече обнове посебну 
пажњу треба обратити на учесталост плодоношења, квалитет и 
особине семена, могућност вегетативног размножавања, као и на 
друге биолошке особине врста. Поред овога пажњу треба посве-
тити и условима средине, као што су клима, земљиште, приземна 
флора и др.  Узгајивач мора, такође, паралелно са усаглашавањем 
свих горе поменутих критеријума, да води рачуна и о самој реа-
лизацији сече дозначених стабала на терену (мора се предвидети 
начин и смер обарања дозначених стабала како би се избегле веће 
штете на околним стаблима). Узгајивач дознаком утиче на развој, 
како појединачних стабала, тако и на развој целе састојине. Један 
од основних циљева дознаке је да састојинско стање приближи ду-
горочном циљу газдовања.

Ово је време када се све више говори о климатским промена-
ма,  а у овој години сведоци смо све чешћих појава временских не-
погода (суше, пожари, поплаве, клизишта, ледени таласи који за 
последицу имају ледоломе, снеголоме, извале и др). Када  говори-
мо о овоме потребно је истаћи да је у последњих педесет година, 
на територији Републике Србије, забележено смањење темпера-
туре ваздуха за око 0,04°C по години и количине падавина. Пре-
ма различитим сценаријима, до краја овог века очекује се: пораст 
средњих годишњих температура од 2,4°С до 3,8°С (у зависнисти 
од сценарија) и негативан тренд падавина на годишњем нивоу 
од -15% до 0% (процена рањивости на климатске промене, 2012). 

Овакав тренд климатских промена имао би утицаја на целокупан 
биодиверзитет. Доћи ће до промене ареала појединих биљних и 
животињских врста, чије ће се станиште померати према северу и 
ка већим надморским висинама. Процењује се, такође,  да ће, уко-
лико пораст температуре буде изнад 1,5-2,5°С, нестати око 20-30% 
биљних и животињских врста  (према М. Крстићу, Љ. Стојано-
вићу, Љ. Ракоњцу, 2010). Већ смо сада сведоци продужавања ве-
гетационог периода, промена у периодима листања, цветања, као 
и плодоношења различитих биљних врста.

 У исто време шумски екосистеми играју велику улогу у уб-
лажавању климатских промена смањењем количине гасова са 
ефектом стаклене баште.Шумске састојине, наиме , из атмосфере 
апсорбују угљен-диоксид из ког везују угљеник. Само у шумама 
којима газдује ЈП „Србијашуме“ Београд је „ускладиштено“ око 
144.000.000 t угљеника  (Б. Стајић, З. Баковић, Б. Кисин, 2013). Како 
би се климатске промене ублажиле, у наредном периоду је по-
требно повећати површину под шумом, променити узгојни облик 
састојина (извршити конверзију изданачких у високе састојине), 
извршити мелиорацију деградираних и девастираних шума, ши-
кара и шибљака (М. Крстић, Љ. Стојановић,         Љ. Ракоњац, 2010). 
Климатске промене, као и мере за њихово ублажавање и адапта-
цију биљног и животињског света ће имати велики утицај на кри-
теријуме за одабир стабала за сечу приликом дознаке. Имајући све 
наведено у виду на узгајивачима је велика одговорност за очување, 
заштиту и унапређење стања шума у Републици Србији, а самим 
тим и за ублажавање ефеката стаклене баште и адаптацију биљ-
ног и животињског света на климатске промене, јер треба имати у 
виду да мала грешка приликом дознаке може да остави дугорочне 
последице које је могуће исправити тек по истеку опходње.

На територији којом газдује ЈП „Србијашуме“ Београд у току 
2014. године дозначено је 1.480.962 m3, на површини од 36.775 ha. 
Планом пословања за 2015. годину предвиђено је вршење дознаке 
на око 35.700 ha, у износу од око 1.473.200 m3. Међу запосленима 
у ЈП „Србијашуме“ Београд који су углавном радили површинску 
дознаку стабала за сечу у  2014. години највише се истакао Новак 
Новаковић, ШГ „Београд“ Београд, 35.036 m3. Међу запослени-
ма који су углавном радили стаблимичну дознаку у 2014. години 
највише су се истакли: Славиша Џодић, ШГ „Столови“ Краљево, 
19.734 m3; Милан Несторовић, ШГ „Столови“ Краљево, 17.006 
m3; Миле Радовић, ШГ „Топлица“ Куршумлија, 16.065 m3; Немања 
Тодоровић, ШГ „Ужице“ Ужице, 15.579 m3; Данка Мићић, ШГ 
„Борања“ Лозница, 15.398 m3; Љубиша Јовановић, ШГ „Расина“ 
Крушевац, 15.076 m3; Стојадин Шћопуловић, ШГ „Северни Кучај“ 
Кучево, 15.039 m3. Наведени резултати које су остврили напред 
наведни узгајивачи су за свaки респект и поштовање. Имајући у 
виду значај дознаке стабала за сечу, у наредном периоду је потреб-
но организовати стручне семинаре за узгајиваче са тематиком која 
је везана за различите узгојне проблеме. Квалитетно и стручно вр-
шење дознаке један од првих и најбитнијих корака у побољшању 
стања и квалитета наших шума. Као таква, дознака у шумарској 
струци заузима веома значајно место, а самим тим и шумарски ин-
жењери који се њоме савесно и стручно баве.

Звонимир Баковић
Владимир Васић

Дознака стабала за сечу  у  контексту актуелних 
климатских промена

дознака
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Дознака стабала за сечу  у  контексту актуелних 
климатских промена

Јавно предузеће „Србијашуме“ успешно је реализовало 
Пројекат „Унапређење финансирања и туристичких садр-
жаја заштићених подручја чији је управљач ЈП „Србијашу-
ме“ Београд“ који је суфинансиран од стране UNDP (Про-
грам Уједињених нација за развој) у  износу од  24.999,57 $ 
или 2.140.770,27 динара. Пројекат је израђен од стране Сек-
тора за шумарство и заштиту животне средине, реализован 
је у периоду 10.12.2013. године до 10.10.2014. године и имао 
је за циљ унапређење развоја заштићених подручја кроз ус-
постављање одрживог финансирања заштићених подручја и 
унапређење туристичких садржаја. 

Специфични циљеви пројекта су: повећање броја посе-
тилаца, увећање прихода локалног становништа кроз пру-
жање туристичких услуга и увећање прихода управљача 
кроз наплату накнада од корисника заштићених подручја. 

Током десетомесечног трајања пројекта, реализоване су 
следеће активности: 

Извршена је набавка два компјутера и софтверских • 
програма, односно за Сектор за шумарство и заштиту 
животне средине набављен је један компјутер за цен-
тралну базу података свих заштићених подручја чији је 
управљач ЈП „Србијашуме“ Београд, а за Парк природе 
„Сићевачка клисура“ и Предео изузтених одлика „Лепте-

рија-Сокоград“, извршена је набавка једног компјутера са 
штампачем и софтверским програмима који је инстали-
ран у Шумском газдинству Ниш, које непосредно упра-
вља са заштићеним подручјима ПП „Сићевачка клисура“ 
и ПИО „Лептерија-Сокоград“. За Парк природе „Стара 
планина“ купљен је програм Microsoft Office Access 2010.  
Урађен је Програм за прикупљање података о приро-• 
дним и створеним вредностима и носиоцима накнада 
за коришћење заштићеног подручја, од стране Сектора 
за развој и међународну срадњу и Сектора за шумар-
ство и заштиту жиовтне средине. За израду  апликације 
базе података за заштићена подручја којима управља ЈП 
„Србијашуме“ формиран је Радни тим, чији су коорди-
натори Љиљана Лишанин и Љиљана Вамовић, а главни 
пројектанти - програмери су Даница Митровић и Бојан 
Нећак. Такође спроведена је обука за прикупљање пода-
така на терену и за унос података у базу за Парк природе 
„Сатра планина“, Парк природе „Сићевачка клисура“ и 
Предео изузтених одлика „Лептерија-Сокоград“. Обуку 
су спровели Одељење за заштиту шума и заштићена при-
родна добра и Одељење за информатику.
Урађена је WEB презентација туристичких садржаја и • 
понуда ПП „Стра планина“,  ПП „Сићевачка клисура“ и 
ПИО „Лептерија-Сокоград“, од стране Сектора за развој 
и међународну сарадњу и  Сектора за шумарство и заш-
титу жиовтне средине.
4. Урађен је Бизнис плана развоја туризма у ПП „Го-• 
лија“. 
5. Уређена је туристичко-пешачка стаза „Стрелиште - • 
Широка Пода - Падина“ (дужине 950 метара), у Пределу 
изузетних одлика „Лептерија-Сокоград“, које представља 
заштићено подручје изванредне пејзажне разноликости, 
атрактивних геоморфолошких појава и облика, разно-
врсне флоре и културно-историјских споменика. Стаза 
пролази кроз најатрактивнији део заштићеног подручја, 
има карактер планинске стазе, уређена је за посетиоце 
свих старосних доби јер је осигурана постављањем ру-
кохвата и уређењем и осигурањем газишта. Дуж стазе 
постављени су путокази, три едукативно-информатив-
не табле и уређен је видиковац, са кога се пружа поглед 

Успешна сарадња са UNDP - Програм 
Уједињених нација за развој 

Пројекат

„Унапређење финансирања и туристичких  садржаја 

заштићених подручја чији је управљач ЈП „Србијашуме“ 

ундп
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на цело заштићено подручје, клисуру реке Моравице и 
средњевековно утврђење Сокоград, кога посећује вели-
ки број посетилаца. Презентација стазе извршена је 26. 
септембра, на Светски дан чистих планина, од стране 
Шумског газдинства Ниш, Шумске управе Сокобања. 
Презентацији су присуствовали представници: донато-
ра, односно УНДП за Србију, Министарства пољопри-
вреде и заштите животне средине, Сектора за заштићена 
подручја, Завода за заштиту природе Србије, Радне једи-
нице Ниш, Општине Сокобања и Планинарског друштва 
„Оштра чука“ из Сокобање. Сви учесници прошетали 
су стазом, од локалитета Видиковац до локалитета „Го-
леми камен“.  Заштићено подручје „Лептерија-Сокоград“ 
налази се у Сокобањи, једној од најпосећенијих и најле-
ковитијих бања у Србији. Сокобања се препоручује деци 
и одраслима који имају проблема са дисајним органима, 
односно знатан број посетилаца бање посећује и из-
летишта на подручју „Лептерије-Сокоград“, тако да ће 
уређена стазе представљати нови туристички садржај и 
за заштићено подручје и локалну самоуправу. 
У оквиру UNDP/GEF пројекта „Подршка одрживом фи-

нансирању система заштићених подручја у Србији“ органи-
зован је Тренинг за тренере у области пословног планирања

УНДП је организовао Тренинг за представнике управља-
ча заштићених подручја од националног значаја, са циљем 
да допринесе јачању капацитета управљача заштићених под-
ручја за пословно планирање и финансијско управљање, а 
тиме и одрживости система заштићених подручја у Србији. 

Тренинг је одржан кроз три сесије: прва сесија је била у 
периоду 03.07.-04.07.2014. године у Београду; друга сесија 
13.08.-15.08.2014. године на Златару и трећа сесија на Палићу 
29.10.-31.10.2014. године. Током тренинга полазници су за 
своје заштићено подручје урадили по један бизнис план и 
развили су по један пројекат обуке у сарадњи са носиоцем 
тренинга SMC (Српски Менаџмент Центар).  Тренингу су, 
заједно са представницима других управљача заштићених 
подручја, присуствовали Гордана Јанчић и Игор Петровић, 
управник РЈ „Парк природе Стара планина“.

Студијска посета заштићеним подручјима Словеније и 
Аустрије 

У оквиру UNDP/GEF пројекта „Подршка одрживом фи-
нансирању система заштићених подручја у Србији“, под-
пројекта „Јачање капацитета водичких служби у заштиће-
ним подручјима“, УНДП је организово студијску посету 
заштићеним подручјима Словеније и Аустрије (у периоду 
19-24.10.2014. године). Сврха студијске посете била је да 
допринесе развоју екотуризма у заштићеним подручјима, а 
тиме и одрживости система заштићених подручја у Србији. 
Учесници студисјке посете били су представници управља-
ча заштићених подручја: ЈП „Србијашуме“ (Небојша Ви-
дојковић, чувар шума и ПП „Стара планина“), ЈП НП „Тара“, 
ЈП НП „Фрушка гора“, ЈП НП „Ђердап“, ЈП „Војводинашуме“, 
ПП „Мокра Гора“, ТО Чачак, Резервата „Увац“, СРП „Засави-
ца“ и ЈКП „Зеленило“ Београд. 

Током студисјке посете учесници су имали прилике да се 
упознају са примерима добре праксе у развоју екотуризма и 
управљању посетиоцима у следећим заштићеним подручји-
ма:  Парк природе “Козјански парк” (заштићено подручје у 
Словенини, где је одржана презентација локалног фестивала 
„Козјанске јабуке“ и где се запослени у апрку абве узгојем и 
прерадом јабука, производњом и продајом садног материја-
ла чиме покривају део трошкова парка); Предо изузетних 
одлика “Логарска долина“ (заштићено подручје у Словенији 
где је извршен обилазак водопада „Слап Ринка“ и стазе која 
је уређена за посетиоце са посебним потребама); Национал-
ни парк Hohe Tauern у Аустрији (презентација заштићеног 
подручја, начина управљања и рада ренџерске службе са 
обиласком музеја са експонатима и препарираним живо-
тињама са заштићеног подручја); Парк природе Dobratsch 
у Аустрији (обилазак заштићеног подручја, посета Центру 
за посетиоце и снежним пределима Алпа); Резерват биосфе-
ре Nockberge у Аустрији (обилазак локалних домаћинстава 
унутар Резервата биосфере који се баве угоститељством и 
бањским туризмом са традиицјом старом око 350 година); 
Натура 2000 подручје  Lendspitz-Maiernigg у Аустрији (обил-
зак заштићеног подручја које се налази на површини од око 
77 ха у близини града, односно обилазак језерва трамвајем и 
упознаавње аа предностима и недостацима заштићеног језе-
ра) и Национални парк Триглав – Блед у Словенији. 

Гордана Јанчић, дипл.инж.шум.
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У организацији Министарства пољопривреде и 
заштите животне средине, Одељења за природне 
ресурсе и вредности заштићених подручја и Наци-
оналног парка „Тара“, као домаћина, на Тари, 15. и 
16. октобра одржан је шести семинар за управљаче 
заштићеним подручјима од националног значаја под 
називом Очување и промовисање културног наслеђа 
традиционалног знања локалног становништва у 

заштићеним подручјима.
Семинару је присуствовало око 100 учесника, од-

носно представници Министарства пољопривреде и 
заштите животне средине, Завода за заштиту при-
роде Републике Србије, Покрајинског завода за заш-
титу природе Србије, Покрајинског секретаријата за 
урбанизам, градитељство и заштиту животне среди-
не, Града Београда, Градског секретаријата за зашти-
ту животне средине и управљача: ЈП „Србијашуме“, 
ЈП „Војводинашуме“, ЈП Национални паркови „Ко-
паоник“, „Фрушка Гора“, „Шар планина“ и „Ђердап“, 
Рибарско газдинство „Ечка“, ЈП „Палић-Лудаш“, СРП 
„Окањ бара“, ЈП „Тителски брег“, Ловачко друштво 
из Новог Бечеја, Резерват „Увац“, ЈП „Дирекција за 
грађевинско земљиште и путеве општине Сурдули-
ца“, ЈП за заштиту животне средине из Прокупља, 
Парк природе „Шарган - Мокра гора“, Планинарско 
друштво „Камена Гора“ из Пријепоље, ЈП „Дирекци-
ја за изградњу града Ниша“, ЈУ „Туристичка органи-

зација Чачак“, ЈКП Зеленило из Аранђеловца, ЈКП 
„Белосавац“ из Жагубице, ЈП „Ресавска пећина“ из 
Деспотовца, СРП „Краљевац“, НАТУРА – Центар за 
природне ресурсе, Покрет горана из Сремске Мит-
ровице, Епархија Врањска и Биолошки факултет, Ин-
ститут за ботанику. 

Учесницима семинара, у име Националног парка 
„Тара“, добродошлицу је пожелела Милица Томић, 
Помоћник директора за Сектор планирања, заштите 
и развоја. Отварајући семинар државна секретарка 
заштите животне средине мр Стана Божовић истакла 
је да процес европских интеграција у области заштите 
животне средине представља суштински приоритет 
за Владу Србије, као и значај и комплексност Прего-
варачког поглавља 27 као „најскупљег“и најтежег.

Од стране WWF-а представила се Душка Димо-
вић, Директор WWF програма у Србији говорећи о 
Вредностима и добробитима заштићених подручја. 
Јелена Бујдић из Националног парка „Ђердап “је 
путем презентације Промовисање традиционалног 
наслеђа Ђердапа  изнела активности које се спро-
воде у општинама Кладово, Мајданпек и Голубац на 
очувању традиције. IUCN ка ефикасним системима 
заштите представио је Борис Ерг, Директор канцела-
рије Међународне уније за заштиту природе за Југо-
источну Европу. Испред Министарства пољопривре-
де и заштите животне средине, Александра Дошлић, 
начелник Одељења за природне ресурсе и вреднос-
ти заштићених подручја изнела је информацију о 
пројекту Заштита од пожара, а Лидија Стевановић, 
шеф Одсека за очување вредности заштићених под-
ручја, указала је на уведене новине код израде и до-
ношења Програма управљања за заштићена подручја 
за 2015. годину. Стратешки приступ порибљавању у 
функцији промовисања заштићених подручја пред-
ставио је мр Душан Огњановић, шеф Одсека за одр-
живо коришћење рибљег фонда. 

Учесници семинара су узели учешће у радиони-
цама; Одрживи туризам у заштићеним подручјима, 
модератор Душка Димовић; Локалне заједнице и тра-
диционални начин живота, модератори Александра 
Дошлић и Лидија Стевановић; Научна истраживања 
у заштићеним подручјима, модератор Маријана Јоси-
повић; Промоција заштићених подручја, модератор 
Борис Ерг.

Очување и промовисање културног 
наслеђа и традиционалних 

знања локалног становништва у 
заштићеним подручјима

Гордана Јанчић, пом. дир. Сектора за шум. и заш. жив. сред.

Семинар на тари
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Друштво за заштиту биља Србије, Источна Пале-
оарктичка секција ( EPRS ) и Западна Палеоарктичка 
секција (WPRS) , Међународне организације за би-
олошку и интегралну заштиту, а поводом 60 година 
постојања и рада Друштва за заштиту биља, организо-
вале су VII Међународни конгрес о заштити биља који 
је одржан на Златибору, у термину од 24.-28. новембра 
2014. године

Мото конгреса био је “ Интегрална заштита биља- 
научно утемељен корак напред према одрживој 
пољопривреди, шумарству и пејзажној архитектури”.

Циљ конгреса  је да омогући презентацију најно-
вијих сазнања у области заштите биља у пољопри-
вреди, шумарству и пејзажној архитектури, научној 
и стручној јавности, индустрији, медијима, као и да 
допринесе унапређењу и популаризацији међународне 
сарадње.

Нада Ивановић дипл.инж.пољ.

Презентацију прве фазе спелеоморфолошких сни-
мања и мерења споменика природе „Церјанска пећи-
на“ представио је Славиша Петровић – представник 
Споменика природе „Церјанска пећина“. Слободан 
Пузовић, Покрајински секретар за урбанизам, гра-
дитељство и заштиту животне средине представио 
је Брендирање локалних производа. Заштићена под-
ручја Града Београда представио је Дрејан Трипко-
вић, стручни сарадник у Секретаријату за заштиту 
животне средине Београда.

Учесници скупа су препознали неопходност из-
градње капацитета централне власти, тачније укључи-
вање свих надлежних министарстава и организација, 

што би се могло решити формирањем Координаци-
оног тела, с обзиром да одрживи развој заштићених 
подручја у Србији захтева укључивање свих реле-
вантних сектора. Задатак тог Координационог тела 
би био: (1) Изградња капацитета оперативних инсти-
туција, повезујући централни и локални ниво власти 
и оспособљавајући их да примене политике одрживог 
развоја заштићених подручја и обезбеђивање прото-
ка информација у оба смера (2) Изградња капацитета 
локалних заједница сталном обуком и унапређивањем 
знања свих актера одрживог развоја заштићених под-
ручја власника газдинстава, запослених у локалним 
властима, невладином сектору и бизнис сектору; (3) 
Скупљање свих ресурса доступних за финансијску 
и техничку подршку одрживом развоју заштићених 
подручја од домаћих до финансијских инструме-
ната и (4) Окупљање експерата из разних области 
економије, социологије, менаџмента, заштите при-
роде и животне средине, урбанистичког планирања, 
пољопривреде, туризма, малих и средњих предузећа, 
трговине, маркетинга, финансија и банкарства, ин-
фраструктуре и развоја заједница, културе рада и за-
послења, спорта, комуникација и слично. 

За учеснике семинара организован је: обилазак 
Националног парка „Тара“, посета Центру за посети-
оце НП „Тара“ на Митровцу, обилазак локалитета За-
овине  где је први пут пронађена Панчићева оморика 
и шетња уређеном стазом за особе са инвалидитетом 
у заштићеним подручјима у Србији (прва стаза у Ср-
бији коју је НП „Тара“ урадио уз помоћ УНДП).

Светлана Баковић, дипл.инж.пољ.

VII Међународни конгрес 
о заштити биља на Златибору
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Друштво за заштиту биља Србије, Источна Пале-
оарктичка секција ( EPRS ) и Западна Палеоарктичка 
секција (WPRS) , Међународне организације за би-
олошку и интегралну заштиту, а поводом 60 година 
постојања и рада Друштва за заштиту биља, организо-
вале су VII Међународни конгрес о заштити биља који 
је одржан на Златибору, у термину од 24.-28. новембра 
2014. године

Мото конгреса био је “ Интегрална заштита биља- 
научно утемељен корак напред према одрживој 
пољопривреди, шумарству и пејзажној архитектури”.

Циљ конгреса  је да омогући презентацију најно-
вијих сазнања у области заштите биља у пољопри-
вреди, шумарству и пејзажној архитектури, научној 
и стручној јавности, индустрији, медијима, као и да 
допринесе унапређењу и популаризацији међународне 
сарадње.

Нада Ивановић дипл.инж.пољ.

Презентацију прве фазе спелеоморфолошких сни-
мања и мерења споменика природе „Церјанска пећи-
на“ представио је Славиша Петровић – представник 
Споменика природе „Церјанска пећина“. Слободан 
Пузовић, Покрајински секретар за урбанизам, гра-
дитељство и заштиту животне средине представио 
је Брендирање локалних производа. Заштићена под-
ручја Града Београда представио је Дрејан Трипко-
вић, стручни сарадник у Секретаријату за заштиту 
животне средине Београда.

Учесници скупа су препознали неопходност из-
градње капацитета централне власти, тачније укључи-
вање свих надлежних министарстава и организација, 

што би се могло решити формирањем Координаци-
оног тела, с обзиром да одрживи развој заштићених 
подручја у Србији захтева укључивање свих реле-
вантних сектора. Задатак тог Координационог тела 
би био: (1) Изградња капацитета оперативних инсти-
туција, повезујући централни и локални ниво власти 
и оспособљавајући их да примене политике одрживог 
развоја заштићених подручја и обезбеђивање прото-
ка информација у оба смера (2) Изградња капацитета 
локалних заједница сталном обуком и унапређивањем 
знања свих актера одрживог развоја заштићених под-
ручја власника газдинстава, запослених у локалним 
властима, невладином сектору и бизнис сектору; (3) 
Скупљање свих ресурса доступних за финансијску 
и техничку подршку одрживом развоју заштићених 
подручја од домаћих до финансијских инструме-
ната и (4) Окупљање експерата из разних области 
економије, социологије, менаџмента, заштите при-
роде и животне средине, урбанистичког планирања, 
пољопривреде, туризма, малих и средњих предузећа, 
трговине, маркетинга, финансија и банкарства, ин-
фраструктуре и развоја заједница, културе рада и за-
послења, спорта, комуникација и слично. 

За учеснике семинара организован је: обилазак 
Националног парка „Тара“, посета Центру за посети-
оце НП „Тара“ на Митровцу, обилазак локалитета За-
овине  где је први пут пронађена Панчићева оморика 
и шетња уређеном стазом за особе са инвалидитетом 
у заштићеним подручјима у Србији (прва стаза у Ср-
бији коју је НП „Тара“ урадио уз помоћ УНДП).

Светлана Баковић, дипл.инж.пољ.

јавни позив

 
ЈП "Србијашуме" Београд 

Сектор за комерцијалне послове 
Булевар Михаjла Пупина 113 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
ЗА УГОВАРАЊЕ ПРОДАЈЕ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА 

ЗА 2015. ГОДИНУ 

Пословном политиком ЈП "Србијашуме" за 2015. годину предвиђено је склапање уговора о продаји трупаца букве у два 
наврата и то: за период од 01.01. до 31.08. 2015. године и за период од 01.09. до 31.12. 2015. године, односно о продаји 
трупаца: тополе, јеле-смрче, храста и осталих врста и осталог техничког дрвета (рудничко дрво, стубови за водове и др.) 
за период од 01.01. до 31.12. 2015. године. Склапање уговора о продаји: огревног дрвета, дрвета за дрвене плоче и 
целулозног дрвета закључиваће се за период од 01.01. до 31.12. 2015. године са купцима који имају инсталиране 
дрвопрерађивачке капацитете, а са осталима у два наврата и то: за период од 01.01. до 31.08. 2015. године и за период од 
01.09. до 31.12. 2015. године.Потписивање уговора са купцима за испоруку трупаца букве у периоду од 01.01. до 31.08. 
2015. године, односно за испоруку трупаца: тополе, јеле-смрче, храста и осталих врста, као и за испоруку осталог 
техничког дрвета (рудничко дрво, стубови за водове и др.) у периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године, обавиће се у 
периоду од 11. до 27. децембра 2014. године.А) Са купцима који купују трупце свих врста дрвета потписивање 
уговора обавиће се према следећем распореду: 

1. Четвртак, 11.12. 2014. године, у 13:00 сати, у ШГ "Ужице" Ужице, у просторијама Лугарнице на Јеловој гори, са 
купцима ШГ "Ужице" Ужице. 

2. Петак, 12.12. 2014. године, у 10:00 сати, у ШГ "Пријепоље" Пријепоље, у шумској кући на Воденој пољани, са 
купцима ШГ "Пријепоље" Пријепоље. 

3. Понедељак, 15.12. 2014. године, у 10:00 сати, у просторијама Генералне дирекције ЈП "Србијашуме" Нови Београд, 
ул. Бул. Михајла Пупина бр. 113, са купцима ШГ "Београд" Београд. 

4. Уторак, 16.12. 2014. године, у 12:00 сати, у ШГ "Столови" Краљево, у просторијама ШУ "Ушће" Ушће, са купцима 
ШГ "Крагујевац" Крагујевац, ШГ "Столови" Краљево, ШГ "Шумарство" Рашка, ШГ "Расина" Крушевац и ШГ "Ибар" 
Лепосавић. 

5. Среда, 17.12. 2014. године, у 10:00 сати, у просторијама ШГ "Голија" Ивањица, ул. В. Маринковића бр. 139, са 
купцима ШГ "Голија" Ивањица. 

5. Понедељак, 22.12. 2014. године, у 11:00 сати, у просторијама ШГ "Борања" Лозница, ул. Саве Ковачевића 2, 
Лозница, са купцима ШГ "Борања" Лозница. 

5. Уторак, 23.12. 2014. године, у 12:00 сати, у ШГ "Јужни Кучај" Деспотовац, у просторијама ШУ "Јагодина", ул. 
Краља Петра I, са купцима ШГ "Тимочке шуме" Бољевац, "Северни Кучај" Кучево, "Јужни Кучај" Деспотовац, ШГ 
"Пирот" Пирот, ШГ "Ниш" Ниш и ШГ "Топлица" Куршумлија. 

5. Среда, 24.12. 2014. године, у 12:00 сати, у просторијама ШГ "Шума" Лесковац, ул. Делиградска бр. 1, са купцима ШГ 
"Шума" Лесковац и ШГ "Врање" Врање. 
Б) Са купцима који купују преко 20.000 м3 огревног дрвета, дрвета за дрвене плоче и целулозног дрвета, уколико 
су испуњени услови (да је по уговору из 2014. године преузето минимум 90% предвиђене-уговорене количине и да су 
плаћене све доспеле обавезе за испоручену-преузету робу) потписивање уговора обавиће се у периоду од 5. до 27.12. 
2014. године, о месту и термину потписивања купци ће бити благовремено обавештени. 
В) Са купцима који купују огревно дрво, дрво за дрвене плоче и целулозно дрво у количинама до 20.000 м3 
потписивање уговора обавиће се у јануару 2015. године, у периоду од 15. до 27. јануара 2015. године, распоред и место 
потписивања уговора биће објављени благовремено. 

Попуњен образац доставља се шумском газдинству са чијег подручја потенцијални купац жели да преузима дрвне 
сортименте. Ако купац има потребе да трупце преузима на подручју два или више шумских газдинстава дужан је да 
сваком од тих газдинстава достави захтев са исказаним количинама дрвних сортимената које жели да купи од тог 
шумског газдинства. 

Рок за подношење Захтева шумским газдинствима је 28. новембар 2014. године. 
Шумско газдинство коме је потенцијални купац доставио уредно попуњен и оверен образац Захтева дужно је да попуни 
и овери образац МИШЉЕЊЕ О ЗАХТЕВУ КУПЦА и да исти, уз списак предложених купаца, достави Сектору за 
комерцијалне послове, најкасније до 4.12. 2014. године. 
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Потенцијални купци који не постигну задовољавајући договор са шумским газдинствима, могу се обратити Сектору за 
комерцијалне послове у Генералној дирекцији ЈП "Србијашуме", лично, путем телефона или факса на 011/711 50 34 или 
на e-mail: komercijala@srbijasume.rs 

Сви купци који потписују Уговор о продаји дрвних сортимената са ЈП "Србијашуме" по овом Јавном позиву 
дужни су да доставе следећа документа: 
(1) Извод о регистрацији од Агенције за привредне регистре (може са сајта АПР-а и не може бити старији од шест 
месеци), којим доказују основну делатност и законског заступника, 

(2) Копију ОП обрасца (оверени потписи лица овлашћених за заступање), 

(3) Потврду о ПДВ евидентирању, 

(3) ПИБ број и 

(4) Потврду од НБС да рачун предузећа није био у блокади за последњих шест месеци (може са сајта НБС-а). 

Купци који су у овој години имали закључен Уговор о испоруци дрвних сортимената са ЈП "Србијашуме", пре 
закључења новог уговора дужни су да измире све доспеле обавезе и да, по потреби, доставе одговарајући доказ. 

Сви купци приликом закључења уговора дужни су да доставе одговарајућа средства финансијског обезбеђења у 
зависности од изабраног начина плаћања који је наведен у захтеву. 
За трупце букве купци имају могућност да одаберу један од три понуђена начина плаћања, и то: 

а) авансним уплатама, уз обавезу да приликом потписивања уговора достави две регистроване соло менице са 
меничним овлашћењима и оверену копију картона депонованих потписа код пословне банке на дан регистрације 
меница или 

б) вирманском уплатом у року од 30 дана од дана преузимања трупаца, уз банкарску гаранцију која покрива вредност 
највеће уговорене једномесечне испоруке и са роком важности до 10.02. 2016. године; 

в) вирманском уплатом у року од 45 дана од дана преузимања трупаца, уз банкарску гаранцију која покрива вредност 
највеће уговорене двомесечне испоруке и са роком важности до 25.02. 2016. године. 
За трупце тополе, јеле-смрче, храста и осталих врста купци имају могућност да одаберу један од два понуђена 
начина плаћања, и то: 

а) авансним уплатама уз обавезу да приликом потписивања уговора достави две регистроване соло менице са меничним 
овлашћењима и оверену копију картона депонованих потписа код пословне банке на дан регистрације меница или 

б) вирманском уплатом у року од 30 дана од дана преузимања трупаца, уз банкарску гаранцију која покрива вредност 
највеће уговорене једномесечне испоруке и са роком важности до 10.02. 2016. године; 

За просторно дрво купци имају могућност да одаберу један од два понуђена начина плаћања, и то: 
а) авансним уплатама уз обавезу да приликом потписивања уговора доставе две регистроване соло менице са 
меничним овлашћењима и оверену копију картона депонованих потписа код пословне банке на дан регистрације 
меница или 
б) вирманском уплатом у року од 30 дана од дана преузимања-испоруке, уз банкарску гаранцију која покрива 
вредност највеће уговорене једномесечне испоруке и са роком важности до 10.02. 2016. године; 
Критеријуми за избор купаца заснивају се на следећим елементима: 
(а) Да ли има инсталиране сопствене дрвопрерађивачке капацитете, 
(б) Фазе прераде које обавља, односно степен обраде, 
(в) Минула сарадња (поштовање досадашњих уговорних обавеза) и 
(г) Степен развијености општине у којој се налази седиште Купца, односно погони за прераду са већинским 
бројем запослених. 
Позивају се привредна друштва и предузетници који испуњавају услове да доставе своје захтеве за набавку на 
адресу шумског газдинства са чијег подручја желе да преузимају дрвне сортименте. 
Јавни позив се доставља свим пословним партнерима, шумским газдинствима, истиче на огласној табли ЈП-а и 
огласним таблама шумских газдинстава, односно објављује на website ЈП-а, www.srbijasume.rs 
Београд, новембар 2014. године 

 
        ЈП 

„СРБИЈАШУМЕ“ 
      СЕКТОР ЗА КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

                  
                 Извршни директор 

                     Тихомир Мурић, дипл.инж.шум. 
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Међународни сајам „EcoFair 2014“ одржан је од 13. до 
16.октобра у Београду под покровитељством Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине. На Београдском 
сајму се представило око 150 компанија из 15 земаља. Поред 
домаћих, биле су присутне и фирме из Словеније, Хрватске, 
Румуније, Бугарске, Аустрије, Немачке, Италије, Словачке, 
Пољске, Русије, Велике Британије, Норвешке, Финске, док је 
Чешка имала национални штанд на коме су своје производе 
представиле 22 компаније.     
11. Међународни сајам заштите животне средине „EcoFair 
2014.“ отворила је мр Стана Божовић, државни секретар 
Министарства пољопривреде и заштите животне средине .

„Очување животне средине је потреба и обавеза сваке 
државе, сваког друштва, али и сваког појединца. Различи-
ти пројекти заштите животне средине се баве смањењем 
загађења, али и самим очувањем природе и природних ре-
сурса. Циљ је смањити негативне ефекте и последице по 
здравље људи, биљног и животињског света који настају као 
резултат савременог начина живота, као и очувати приро-
дне ресурсе за потребе будућих генерација. Подршка поје-
динаца, друштва и државе су предуслов за покретање кон-
кретних акција у остваривању ефикасних резултата у свим 
областима заштите животне средине“, рекла је Божовић 
приликом отварања Сајма.

Сајамска манифестација на ову тему за циљ има развој 
јавне свести и информисање грађана о питањима и начину 
решавања проблема у области заштите животне средине. 
Ова манифестација је, такође, прилика да се област заштите 
животне средине шире афирмише као и да се унапреди са-
радња са привредним субјектима и са невладиним сектором. 
Веома важну и незаменљиву улогу у напорима за оствари-
вање наших заједничких циљева имају средства јавног ин-
формисања, које позивамо да пропрате сајамска догађања и 
да активно учествују у њима. Својим садржајем сајам пружа 
прилику привредним и осталим субјектима информације 
о новим техникама и технологијама у области заштите и 
унапређења квалитета животне средине, а самим тим и мо-
гућност трансфера најбољих могућих светских технологија.

„У областима енергетике и заштите животне средине, за 
Србију је веома важно да размени искуства, унапреди тех-
нологију и води рачуна о енергетској ефикасности и обно-
вљивим изворима енергије“, рекао је министар рударства и 
енергетике Александар Антић отварајући сајам енергетике.

Искористили смо прилику да након отварања  сајма по-
разговарамо са г-ђом Станом Божовић, државним секрета-
ром  о основним стратешким правцима (циљевима) у обла-

сти заштите животне средине, као и о тренутном стању у 
Србији

Сва стратешка документа, осим Акционог плана за реа-
лизацију Националног програма заштите животне средине 
за период 2015.-2019.године су усвојена (реализација изра-
де је у завршној фази). Проблем се огледа у недовољној им-
плементацији, односно, у већини случајева у неспровођењу 
стратегија, програма и планова у потпуности.  Узрок про-
блема је, поред недостатка финансијских средстава, пробле-
ма непрепознавања и неспровођења стратешких оквира из 
области заштите животне средине од стране других секто-
ра, и сама неспроводивост самих докумената због њихових 
финансијских нереалних циљева у задатим временским ок-
вирима. Предлог решења (циљ): ревизија стратешких доку-
мената и усклађивање са стратешким документима других 
сектора као и у целости међусобно усклађивање секторских 
стратегија и политика.

Што се тиче законодавног оквира, г-ђа Божовић нам је 
рекла да су последњих година  донети бројни закони и под-
законска акта, са циљем да се наше законодавство усклади 
са захтевима директива ЕУ.  Приликом израде регулативе у 
области заштите животне средине нису симулирани ефек-
ти које поједини закони имају на буџет, привреду, станов-
ништво, инспекцијске органе, органе који издају дозволе, 
стручне организације итд. Резултат је да имамо законе које 
је, у великом броју случајева, немогуће спровести. Самим 
тим се закони и не спроводе. Предлог решења (циљ): реви-

1. Међународни сајам заштите 
животне средине и природних ресурса 

EKO FAIR 2014.
-Стратешки правци и тренутно стање у Србији 

eko fair

мр Стана Божовић, држ. сек. Мин. пољ. и зашт. жив. сред.
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зија постојећих прописа; пооштравање казнене политике; 
анализа могућности имплементације сваког прописа који 
се доноси, са аспеката капацитета државне управе и финан-
сијских могућности привреде и доношење реалних прелаз-
них рокова и стриктно придржавање истих.

Финaнсирaњe зaштитe живoтнe срeдинe je у нeкoликo 
стрaтeшких дoкумeнaтa Рeпубликe Србиje oзнaчeнo кao jeд-
нo oд нajзнaчajниjих питaњa у систeму упрaвљaњa зaштитoм 
живoтнe срeдинe, нaрoчитo имajући у виду прojeктoвaнe 
циљeвe Републике Србије у вeзи сa eврoпским интeгрaциjaмa, 
прoцeсом усaглaшaвaњa нaциoнaлнoг зaкoнoдaвствa сa прo-
писимa Eврoпскe униje (EУ), нивoом eкoнoмскe рaзвиjeнoсти 
РС, трeнутним стaњeм инфрaструктурe oд знaчaja зa oблaст 
живoтнe срeдинe, стaњeм живoтнe срeдинe, итд.

Пoстojeћи нoрмaтивни oквир зa финaнсирaњe у oблaсти 
живoтнe срeдинe oдрeђeн je вeћим брojeм прoписa. Стaњe у 
примeни oвих прoписa, мeђутим, зaслужуje пoсeбну пaжњу.
To питaњe би, у дeтaљниjoj aнaлизи, трeбaлo пoсмaтрaти 
у кoнтeксту функциoнисaњa цeлoг систeмa упрaвљaњa у 
oблaсти живoтнe срeдинe кao и стaњa у другим oблaстимa 
чиja рeфoрмa je, тaкoђe, у тoку. Oвo сe пoсeбнo oднoси нa 
стaњe у рaзличитим сeгмeнтимa институциja пoлитичкoг 
систeмa, стaњe у систeму jaвних финaнсиja, стaњe у oблaсти 
пoрeскoг систeмa, функциoнисaњe прaвнe држaвe, бoрбу 
прoтив кoрупциje, итд. Прoцeњуje сe дa функциoнисaњe 
систeмa финaнсирaњa у oблaсти живoтнe срeдинe мoжe 
знaчajнo дa утичe нa oствaривaњe циљeвa у oблaсти живoтнe 
срeдинe кojи су пoвeзaни сa eврoпским интeгрaциjaмa. 

Фонд за заштиту животне средине је престао са радом 
29. септембра 2012. године. Од тада се финансирање зашти-
те животне средине врши из средстава одобрених буџетом 
Републике Србије.

Г-ђа Божовић наставља и каже : ,,При изналажењу ре-
шења за превазилажење проблема посебно је важно да се 
истакне да је само за потребе инвестиционих улагања у заш-
титу животне средине до 2020. године са пројекцијама до 
2030. године неопходно обезбедити око 10,5 милијарди евра, 
у циљу достизања ЕУ стандарда заштите животне средине“. 

Један од, такође, посебних захтева ЕУ је да држава Србија 
гарантује неопходна финансијска средства за суфинанси-

рање инвестиционих пројеката која се финансирају и која ће 
бити финансирана из средстава ЕУ или земаља чланица ЕУ.

Предлог решења (циљ): обезбеђење стабилног и одржи-
вог националног институционалног система финансирања 
заштите животне средине.

Активности као услов за успешну реализацију решења 
(циља):

-успостављање механизма за ефикасно обезбеђивање 
(наплату) наменских средстава у систем;

-обезбеђивање контроле наменског трошења средстава 
из система финансирања заштите животне средине.

Реализација решења (циља) је предуслов за:
-финансијску подршку за припрему техничке докумен-

тације за велике инфраструктурне пројекте  у  области заш-
тите животне средине за аплицирање код ЕУ  или код других 
међународних фондова за финансирање или суфинaнсирање 
реализације;

-планирање финансијских средства за коофинансирање 
инфраструктурних пројеката финансираних из фондова ЕУ   
или других међународних фондова;

-имплементацију Стратегије за апроксимацију  у  об-
ласти животне средине - ИПА 2013. -израду специфичних 
планова имплементације за директиве које захтевају велика 
улагања;

-решавање питања oпaсaног oтпaда у прeдузeћима у рe-
структуирaњу и стeчajу, као и осталог опасног историјског 
отпада чије решавање је у обавези Републике Србије (инвен-
тар направљен, утврђене локације, утврђене врсте и коли-
чине опасног отпада у око 74 предузећа - неопходно обез-
беђење финансијских средстава за третман или извоз на 
третман уколико нема постројења на територији Републике 
Србије);

-унапређење система управљања посебним токовима от-
пада на територији Републике Србије ради достизања наци-
оналних циљева, као обавезе у преоцесу ЕУ придруживања.

Институционални оквир:  Око 30% oд свих EУ прoписa 
кojи сe мoрajу пренети у зaкoнoдaвствo Републике Србије и 
имплементирати прeдстaвљaју прoписe из oблaсти заштите 
живoтнe срeдинe. За заштиту животне средине се одавно зна 
да је комплексна и скупа обавеза у европским интеграцијама 
Србије, будући да је Европска комисија још 2011. године у 
свом Аналитичком извештају, на основу којег је Србија до-
била статус кандидата, навела да ће бити потребни трајни и 
велики напори у тој области, пре свега у погледу примене/
имплементације. За стварно усклађивање са прописима ЕУ, 
односно за имплементацију прописа је потребан непрекид-
ни висок ниво инвестиција и знатни административни на-
пори, а то може једино да се постигне у дужем року. 

Недостатак  административних капацитета је евидентан 
како на републичком тако и на покрајинском, а нарочито  
на  локалном нивоу. Посебно је критичан недостатак капа-
цитета у области инспекцијског надзора као и капацитета 
везаних за издавање дозвола на локалном нивоу. Предлог 
решења (циљ): успостављање дугорочног институционал-
но-административног оквира и капацитета за спровођење 
политике заштите животне средине на свим нивоима, а по-
себно на нивоу Владе Републике Србије. Јачање постојећих 
капацитета кроз интерресорну и интерсекторску сарадњу, а 
посебно оспособљавање капацитета за реализацију програ-
ма помоћи ЕУ у овој области.  

Сузана Милићевић

Министар Алексадар Анитић и држ. сек. Стана Божовић
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На позив хрватског дрвног кластера ЈП „Србијашуме“ је учест-
вовало на 2. Регионалној конференцији шумопосједника југоис-
точне Европе (ЈИЕ) који је одржан у Загребу, дана 27.08.2014. го-
дине. 

Представници ЈП „Србијашуме“ на конференцији су били:
1. мр Братислав Кисин, дипл.инж.шум., руководилац одељења 

за приватне шуме;
2. Дејан Милетић, дипл.инж.шум., сам. Референт у одељењу за 

приватне шуме.
На конференцији су учешће узели представници институција 

и организација који се  на директан и индиректан начин  наслањају 
на проблематику газдовања приватним шумама (факултети, ин-
ститути, државна управа, јавна предузећа и сл.), као и представ-
ници удружења шумовласника из земаља региона. За учешће на 
конференцији је дата посебна захвалност представницима ЈИЕ и 
то Словенском шумарском институту, Шумама Федерације БиХ и 
РС, факултетима, представницима аустријске амбасаде и ЈП „Ср-
бијашуме“. Учешће су узели и представници PEFC-а из Женеве, те 
различити међународни стручњаци и фирме из Данске, Аустрије, 
Немачке, Италије и Словеније. 

Теме конференције су биле:
− Како зауставити илегалне сече у приватним шумама ЈИЕ;
− Општекорисне функције шума (ОКФШ) и његова расподе-

ла;
− Процедура повратка шума и шумских земљишта;
− Зашто је шумска биомаса недовољно искоришћен алат газдо-

вања у приватним шумама;
− Приватне шуме у склопу паркова природе: аспекти биоди-

верзитета и питања заштите природе;
− Улога општина и градова у већој мобилизацији развојних по-

тенцијала приватних шума;
− Нова улога Саветодавне службе у Хрватској;
− Зашто већина шумовласника у Европи не живи од својих 

шумских прихода, него су им шуме хоби.
Представници  ЈП „Србијашуме“ су представили стање и про-

блеме у приватним шумама у Републици Србији кратком, врло за-
паженом презентацијом.

Стање у приватним шумама у Хрватској и земљама ЈИЕ се не 
може оценити као задовољавајуће. Очигледна је слаба мобилиза-
ција сировине, а преко 600.000 хрватских шумовласника не успева 
наметнути своје интересе надлежним институцијама. 

Већина дрвета које се посече у приватним шумама у Хрватској 
отпада на огревно дрво, а око 29% отпада на техничку обловину. 
Главни разлог за овакву ситуацију узроковано је релативно лошим 
стањем приватних шума (у поређењу са државним), те немогућ-
ност реализације сече и извлачења дрвних сортимената са ниским 
трошковима, узроковано малом отвореношћу приватних шума и 
разуђености шумског поседа.

Од почеткa 2014. године Саветодавна служба је при ресорном 
Министарству са циљем промовисања шумарства у приватном 
сектору и већим јавним утицајем.  

Усвојене су измене и допуне Закона o шумама који прописује 
повољније услове за приватне шумовласнике и инжењере у при-
ватним предузећима. Очекује се да ће примена нових измена Зако-
на у пракси заживети тек следеће године. 

Као резултат усвојених законских оквира очекује се и развој 
шумарске струке у приватном сектору у Хрватској. За вршење газ-
довања приватним шумама, изменама Закона о шумама у Хрват-
ској предвиђа се оснивање приватних лиценцираних предузећа за 
вршење стручних послова у приватним шумама, које мора задо-
вољити све критеријуме као и државно предузеће Хрватске шуме 
д.о.о. За обављање стручних послова на 2.000 ха закон обавезује 
предузеће да запосли једног инжењера шумарства, што ако узмемо 
у обзир потребан број инжењера на 600.000 ха, то би у будућности 
значило могућност запошљавања око 300 лиценцираних овлашће-
них инжењера шумарства. 

У циљу будућег развоја приватних шумовласника потребно је 
утврдити која је мотивација велике већине приватних шумовлас-
ника за удруживање, код којих тренутно не постоји економска ис-
плативост газдовања својим шумама.

Као кључни закључци и препоруке на конференцији се тичу:
- Бесправних сеча и недозвољених радњи у приватним шуама, 

где све више долази до изражаја притисак тржишта и потребе за 
дрветом, што омогућава учестале појаве криминала и пустошења 
шума, посебно тамо где шумовласници не врше надзор над својим 
поседом због живота у граду и удаљености од свог поседа.

- Посебно забрињава чињеница да се већина државних инсти-
туција проглашава ненадлежним по питању откривања и санкци-
онисања бесправних радњи у приватним шумама. У појединим 
откривеним бесправним радњама утврђено је и учешће представ-
ника полиције и шумарске струке.  Судски епилози су, нажалост, 
неизвесни, а симболичне казне  подстичу преступнике на пона-
вљање.

- Значајна количина дрвета из приватних шума се одвија изван 
пореског надзора, кроз непосредну трговину накупца са уобичаје-
но непознатим одредиштем дрвета.

- Катастар и земљишне књиге су неусклађене и неуређене у 
потпуности.

- Шуме су друштву све потребније, а држава може низом 
подстицајних мера пружити конкретну подршку руралним под-
ручјима где шума представља значајан ресурс. Приватне шуме су 
у неким подручјима будућност руралног становништва и значајан 
извор прихода.

Размена искустава у земљама југосточне Европе по питању газ-
довања приватним шумама је врло корисана, с обзиром на доста 
сличне проблеме који се појављују у свим државама овог региона. 

мр Братислав Кисин, дипл.инж.шум.
Дејан Милетић, дипл.инж.шум.

приватне шуме

Регионална конференција власника шума 
југоисточне Европе у Загребу
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Градски секретаријат за заштиту животне средине је у 
2014. години издвојио значајна средства за обнову рустик 
опреме за миран одмор (клупе са и без наслона, гарнитуре за 
седење и настрешнице  ), постављен је велики број корпи за 
отпатке као и информационих табли . Обновом рустик опре-
ме потпуно је измењен амбијент у којем су грађани навикли 
да проводе време у природи  на Авали, Космају, Кошутњаку, 
Ади  Циганлији,Миљаковачкој  и Бојчинској шуми.

Поред  обнове рустик опреме  урађена је нова трим ста-
за  у СП ,,Миљаковачка шума“ . Дужина   трим стазе је 1000 
м и на њој се налази 10 станица за вежбање. Акценат при 
пројектовању и извођењу стазе је стављен на дренираност и 
еластичност застора . Због тога је завршни слој стазе урађен 
од тенисита, материјала који се користи за израду тениских 
терена. Захваљујући полигону за вежбање на отвореном који 
се налази у близини  нове трим стазе, грађани који живе у 
делу града који гравитира Миљаковачкој шуми имају могућ-
ност да се веома квалитетно и активно рекреирају.

Поред  нове стазе у СП “Миљаковачка шума“ током ок-
тобра и новембра реконструисана је  трим стаза у подножју 

Авале. Дужина стазе је 1000 м  и на њој се налази 16 станица 
за вежбање. Овај својеврстан програм активне рекреације 
у  природи наишао је на велико одобравање и коришћење 
посетилаца Авале .

На Авали је започета и реконструкција пешачке стазе 
од  чесме „Сакинац“ до Авалског торња. Укупна дужина ове 
стазе je 1.326 м. Стаза је до  1986. године била само утаба-
на земљана стаза коју су грађани веома често користили за 
шетњу по Авали. Тада је урађен застор од хладног асфалта- 
рудбита који је након скоро тридесет година коришћења 
потпуно пропао. Постало је неопходно да се стаза обнови. 
У складу са одобреним средствима и условима Завода за 
заштиту природе , стаза ће се радити у неколико фаза, а 
некадашњи асфалтни застор се мења плочама од ломљеног 
камена. 

Ове године је урађена траса дужине 326 м , а наставак 
реконструкције ће бити у народној години.

Анђелка Јевтовић

 
ШГ ,,Београд“ 

У заштићеним природним добрима , пределима изузетних одлика ,,Авала“ 
и „Космај“  и у споменицима природе „Кошутњак“,“Миљаковачка шума“ и 

„Бојчинска шума“ и заштићеном станишту „гљиве Аде Циганлије“  
радови су у току.

шг београд
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ШГ ,,Београд“ У делу Липовачке шуме, између  Железника, Рушња 

и Сремчице  налази се шума „Сремачки рт“. Ова изузетна  
храстова шума представља велики потенцијал не само са 
шумарског аспекта  већ и као  простор за миран и активан 
одмор становништва који живи у непосредној близини.

Компанија  НИС  је у оквиру конкурса „ Заједници зајед-
но“ одобрила средства за реализацију пројекта  УГ „Зелени 
Железник“  за изградњу трим стазе „Шумски рај“.

Сагласност као и услове за изградњу трим стазе дало је 
ЈП „Србијашуме “ Шумско газдинство „Београд“ које је и из-
вело радове на изградњи стазе.

Дужина стазе која вијуга између постојећег дрвећа је  
660, а ширина је 1,5 метар. Стаза је веома  удобна за трчање 
због добро урађене дренаже  и завршног слоја од пиљевине  
што доприноси еластичности подлоге  услед чега се смањује  
замор корисника.

Тринаестог септембра трим стаза је свечано отворена 
промотивном трком деце и омладине старости од две до 
двадесет две године. Велики број грађана је, такође, проше-
тао стазом, међу којима је био  секретар за спорт и омладину 
града Београда – Славко Гак, председник општине Чукари-
ца – Срђан Коларић ,председница УГ “Зелени Железник“- 

Љиљана Обрадовић  и шеф шумске управе „Липовица“ – 
Душан Исајев. 

Стаза је изграђена за петнаест радних дана захваљујући: 
доброј организацији посла, рејонском шумару Дерајићу, 
вредним радницима радне јединице „Инжењеринг“ и  шумс-
ке управе „Рит“. 

Анђелка Јевтовић, дипл. инж. пејз. арх.

Година која је у току, је по много чему специфична са гле-
дишта нас шумара. Почетак године је био врло повољан за 
обављање свих делатности у Шумској управи “Рит”. Динами-
ка радова је текла беспрекорно све док није отпочела “сезона 
киша” која траје, са мањим прекидима, скоро шест месеци.

Услед обилних киша и изливања река Дунав и Тамиш, по-
челе су и прве веће невоље. Започети радови на коришћењу 
су обустављени, планирани на узгоју, пољопривреди и ра-
саднику су одлагани до те мере да је доведена у питање про-
изводња ( садница, хране за дивљач.....).

Највеће потенцијалне штете, нарочито од дуготрајног 
задржавања воде на терену, трпе млади засади тополе, ста-
рости 3-6 година. Због плитког кореновог система,типичног 
за тополе, расквашеног земљишта, под утицајем јачих вет-
рова, долази до масовног кривљења и изваљивања младих 
стабала. Ови случајеви су забележени и предходних година 
2006.,2010. и 2013. , када је Шумска управа морала да уложи 
изизетно велика средства да би спасла на стотине и стотине  
хектара засада ( о чему је и писано у ранијим прилозима).

Ове године ова појава није била тако масовна (засад),али 
се ипак приступило санацији тј. подизању и учвршћивању 
стабала након повлачења воде. Радови су извођени у више 
корака са почетком у јуну,на већ познат начин и разрађеном 
методом. Наиме, стабла богата крошњом, су најпре орезива-
на, а потом исправљана, ручно и уз помоћ трактора, везива-
на - анкерисана  на више места.

Изваљивање је регистровано на око 38 ха, а санација није 
комлетно завршена због поновног плављења,и изузетно непо-
вољних временских услова, па је обављено  тек на око 30 ха.

Ови радови нису планирани тендерима,непредвидљиви 
су, и нема их у основама газдовања. С’тога настаје и проблем 
око ангажовања радне снаге и средстава, јер захтева хит-
но реаговање, које не толерише дуготрајну процедуру око 
расписивања тендера итд....., док последице нечињења могу 
довести до огромних штета које се огледају у трајном губит-
ку масе и прираста до краја опходње.

С’обзиром да појава изваљивања младих топола није 
била тако масовна, као неких ранијих година, Шумска упра-
ва је успела сама са својим људством и средствима изврши 
спасавање ових стабала. При овим радовима је утрошено 
210 радних дана радника уз свакодневно ангажовање два 
трактора и више шумарских техничара.

Зоран Ковачевић,дипл.инж.шум.

Трим стаза  „Шумски рај“ у Железнику

Подизање и исправљање стабала у Риту
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Изазовна,едукативна и забавна дисциплина – „Шумарски 
вишебој“ био је један од најатрактивнијих садржаја ового-
дишњег  Београдског фестивала цвећа у парку ,,Мањеж“.

Основна идеја Програма едукације локалног становништва 
и осталих корисника заштићеног природног добра,који спро-
води шумско газдинство „Београд“ од 2008. године, фокусира 
се на активно информисање деце и омладине  о утицају и зна-
чају шуме на здравље младих генерација.

Организовањем специфичног спортског такмичења „ 
Шумарски вишебој“ за децу предшколског и школског узра-
ста као и омладине успели смо да заинтересујемо бројне вр-
тиће, сеоске и градске основне школе као и факултете да узму 
учешће у њима.

Учесници се такмиче у разним дисциплинама као што су 
круњење кукуруза, закивање ексера у даску,сечење дрвета 
ручном тестером, трчање у џаковима,скакање са пања на пањ 
, ходање по балвану .....

Сваке године током протеклих шест године ова такми-
чења се организују у заштићеним природним добрима (Ава-
ла и Космај) ,веома често су и део спортских приредби које 
организују студентска удружења и Феријални савез Србије а 
од 2010.године део су програма Београдског фестивала цвећа 

који своје годишње активности организује у градским парко-
вима у центру града.

Специфичност која је обележила “Шумарски вишебој“ на  
овогодишњем Београдском фестивалу цвећа одржаном у пар-
ку „Мањеж“ од 20-21. септембра,  је организовање квалифи-
кационог теста знања о шумама , након кога су се формирале 
такмичарске екипе за вишебој.

Интересовање градске деце да се опробају у тесту знања о 
шумама било је велико,опробало се чак десет екипа, а резул-
тати су били охрабрујући са шумарског становишта.

Победнички тим под именом  „Зенови“ је освојио шампи-
онску титулу и награду од 20.000 динара коју је обезбедило 
јавно предузеће „Србијашуме“,шумско газдинство „Београд“.

Занимљиве су биле и утешне награде за најмлађе учеснике 
вишебоја. Марко Швенда, урбани дрвосеча и гост БФЦ-а из 
суседне Хрватске, омогућио им је пењање на високе платане 
сајлама што је одушевило ненаграђене такмичаре. 

Велики елан који поседују организатори шумарског више-
боја све више јача након сваког успешно реализованог такми-
чења јер доприноси остварењу циља – Изградња одговорнијег 
односа према шумама и окружењу

Анђелка Јевтовић,дипл.инж.пејз.арх.

Фестивал цвећа у парку Мањеж
Шумарски вишебој по пети пут у центру Београда
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Фестивал цвећа у парку Мањеж
Шумарски вишебој по пети пут у центру Београда

Изузетно јак ветар из правца југоистока  који је дувао 
у ноћи 23.августа 2014. године причинио је велику штету 
у Заштићеном природном добру, Пределу изузетних одли-
ка „Авала“.Том прилоком највише су страдала четинарска 
стабла која се налазе у подручју Авала – купе (парковски 
уређена површина око јарбола и око споменика Незнаног 
јунака) као и лишћари који се налазе на гребену заштићеног 
природног добра, где је био главни удар ветра. 

Страдале су сребрне јеле (Abies concolor)  и кавказке јеле 
(Abies nordmaniana) на површинама око јарбола и споме-
ника Незнаног јунака где је дошло до озбиљног биолошког 
и композицијоног нарушавања простора. На позив Шумс-
ке управе „Авала“ и Шумског газдинства „Београд“ хитно 
је формирана интерна комисија  и надлежна  комисија ре-
сорних секретаријата Градске управе  и Завода за заштиту 
природе Србије. Након достављеног извештаја, извршена је 
дознака оштећених и поломљених стабала.

Предузете су хитне санитарне мере, сеча и уклањање по-
ломљених стабала, да би се заштитила вегетација од даљег 
пропадања и настанка ентомолошких и фитопатолошких 
оштећења на остале неоштећене делове шуме и да би се 
простор меморијалног парка око споменика што пре ставио 
у функцију.

 Поред наведених површина око јарбола и споменика, 
уклоњено је оштећено дрвеће дуж гребена, од споменика 
до Авалског торња.Уклоњено је 191 четинарско стабло на 
Авала – купи и 183 лишћара дуж гребена, од Споменика до 
Авалског торња.

Услед ветролома на Авала–купи, четинарски склоп  је на-
гло прекинут  и створени су нови микроклиматски услови 

који ће се током времена негативно одразити на преостала 
стабла која су потпуно неприпремљена на новонастале усло-
ве. Може се очекивати и сушење преосталих стабала током 
наредне године и стога постоји могућност да простор око 
споменика Незнаног јунака  и јарбола сасвим оголи.

С обзиром на значај Заштићеног природног добра, Пре-
дела изузетних одлика „Авала“, а посебно дела око спомени-
ка, потребно је у што краћем року израдити главни пројекат 
обнове оштећене вегетације на парковски уређеним повр-
шинама ,а након тога започети радове на садњи нових сад-
ница. Заводу за заштиту природе Србије је упућен захтев за 
издавање услова за израду пројектне документације за об-
нову оштећене вегетације око споменика Незнаног јунака. 
Следећи корак је израда геодетског снимка постојеће веге-
тације. На основу снимка ће се у оквиру пројекта обнове ве-
гетације урадити план садње којим ће се сва постојећа веге-
тација уклопити у складну композициону целину пејзажног 
уређења.

Радници  ШУ „Авала“ су брзо и ефикасно  уклонили по-
ломљено и изваљено дрвеће са парковски уређених површи-
на око споменика и јарбола на Авала - купи. Након чишћења 
,цео парковски простор који је својевремено био осмишљен 
тако да четинарско дрвеће у њему треба да нагласи мону-
менталност споменика , сада изгледа потпуно руинирано и 
депресивно празно.  

Шумско газдинство „Београд“ је учинило све да уклони 
последице причињене штете. Сада су неопходна финансијска 
средства надлежних ресорних органа републике и града да 
се обнове наведене  парковске површине око споменика  и 
тако омогуће да се у што краћем року врати репрезентатив-
ност меморијалном парку на Авали.

Заштићено природно добро 
Предео изузетних одлика „ Авала“ 

-Потпуно измењен изглед парка услед ветролома на Авали-
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Крајем августа 2014. године у реону села Орловац у кур-
шумлијској општини страдао је припадник жандармерије 
Стеван Синђелић у оружаном обрачуну са наоружаним ал-
банским шумокрадицама.

Шумско газдинство „Топлица“ је годинама упозоравало 
надлежне државне органе о безочном пустошењу држваних 
и приватних  шума са српске стране од административне ли-
није са Косовом и Метохијом од стране припадника албан-
ске националне мањине. 

Да ли је било потребно да се угаси један млади живот да 
се поново скрене пажња на проблем који имамо од 1999. го-
дине? И докле траје фокус јавности на проблем који и даље 
траје? По речима командатна жандармерије Миленка Божо-
вића,  у претходних пар година на овом подручју су забеле-
жене 94 илегалне сече шума као и четири директна оружана 
напада на полицију.

После немилог инцидента договорено је  да се број па-
трола војне мисије КФОР-а и Војске Србије троструко по-
већа. Верујемо да ће наведене мере смањити притисак шу-
мокрадица на топличке шуме.

Иако смо у броју 119 Ревије „Шума“ писали о штети коју 
евидентно Република Србија има због крађе шума, да их по-
новимо само за газдинске јединице које су уз администра-
тивну линију - Слепи Јелак, Луковске шуме, Шумата, Дуги 
део - бањска црна чука, Добри До – од 1999. године закључно 
са августом месецом 2014. године – укупно 94.000 m3, а само 
за последње три године  – 57.000 m3 дрвне масе, са укуп-
ном директном штетом од 398.000.000 РСД! Напомињем да 
се штета и даље утврђује и да подаци нису коначни, a да је 
еколошка штета немерљив. Што се посече за годину дана, 
осамдест до сто година треба да се обнови!

Села уз „границу“ су готово пуста, што олакшава „посао“ 
албаским шумокрадицама. Страдају и шуме приватних лица 

– само по пријавама власника је посечено око 4.500 m3 за 
последње четири године.

Радници ШГ “Топлица” - Куршумлија су немоћни да 
било шта ураде! Неколико пута су наоружане шумокрадице 
пуцале на наше инжењере и лугаре – задњи инцидент је био 
октобра месеца 2013. године у рејону села Трмка у ГЈ „Шу-
мата“. Срећом, нико није страдао. Чак нам је потребно, због 
дозвола, да до места које је оштећено дођемо тек после не-
дељу или десет дана.

Редовни радови на дознаци и гајењу шума у газдинским 
јединицама близу административне линије су постали висо-
ко ризични послови! Нема довољно припадника полиције, 
војске и жандармерије који би обезбеђивали раднике на по-
менутим пословима. Наши инжењери и шумари, по кази-
вању припадника безбедносних снага Србије, на сопствену 
одговорност обављају редовне радне задатке  у газдинским 
јединицама које су уз административну линију дугу 102 km 
куршумлијске општине са Косовом и Метохијом.

Наши државници морају хитно да поведу причу са од-
говарајућим партнерима о модификацији Кумановског 
споразума   како би се повратио потпун суверенитет над 
територијом која је још увек, на жалост, под „присмотром“ 
НАТО-а. Једино потпуном контролом административне ли-
није са Косовом и Метохијом – било физичким обезбеђењем 
или применом најновијих технологија за осматрање одређе-
ног простора је могуће чување националног блага.

Премијер Владе Републике Србије  Александар Вучић је 
приликом обиласка административне линије, односно базе 
жандармерије на Мердару, надомак које је убијен припадник 
одреда жандармерије, рекао да ће држава заштити свој на-
род, припаднике полиције и територију. 

Надамо да ће држава предузети све мере да омогући на-
шим радницима да заштите национално благо – шуме Коса-
нице и Топлице, наше српске шуме.

 Бранко Мартиновић
ШГ ,,Куршумлија“

Пуцњава и обрачун са албанским 
шумокрадицама 

куршумлија
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Пуцњава и обрачун са албанским 
шумокрадицама 

 На 31. Светском првенству шумских радика – моторном 
тестером одржаном у месту Brienz – Швајцарска,  у периоду 
од 10. до 13. септембра 2014. године на којем је учествовало 
27 екипа из 26 земаља са укупно 105 такмичара, учествовали 
су и репрезентативци Србије.  

Репрезентацију Србије су предводили Миленко Илић – 
тим лидер (ЈП „Војводинашуме“) и Александар Воркапић 
– тренер екипе (ЈП „Србијашуме“). Екипу су у сениорској 
конкуренцији представљали Горан Чамагић (ЈП „Србија-
шуме“), Милан Зујић (ЈП „Војводинашуме“) и Милан Лазић 
(ЈП „Војводинашуме“), а у јуниорској конкуренцији Марко 
Нешковић (ЈП „Србијашуме“).

Учешће репрезентације Србије на 31. Светском пр-
венству спонзорисали су шведски и немачки произвођачи 
уређаја и опреме за рад у шумарству Husqvarna преко свог 
овлашћеног диструбутера за Србију предузећа VALHALL 
d.o.o. и Stihl преко свог овлашћеног дистрибутера, уз велику 
помоћ ЈП „Војводинашуме“ и ЈП „Србијашуме“ која су орга-
низовала четворонедељне припреме у Делиблатској пешча-
ри и на Јастрепцу, а све то под окриљем Удружења шумар-
ских инжењера и техничара Србије.

Такмичење се одвијало у шест дисциплина у сениорској, 
јуниорској и екипној конкуренцији. У јуниорској конкурен-
цији (U24) репрезентивац Србије Марко Нешковић освојио 
је пето место у дисциплини комбиновано пререзивање, шес-
то место у дисциплини прецизно пререзивање, а у генерал-
ном пласману седмо место. Ово је највећи досадашњи успех 
репрезентације у јуниорској конкуренцији, а уз мало више 
спортске среће и мање пехова пред и за време такмичења 
Марко је кући могао понети и неку медаљу.

    У сениорској конкуренцији репрезнзентација Србије 
је најбољи резултат остварила у дисциплини штафета где 
је заузела шесто место и просто натерала репрезенацију 
Швајцарске у директној борби да још једном обори светски 
рекорд, али, нажалост, нашим такмичарима је оправдано 
досуђена казана од 10 бодова са којом је наша репрезента-
ција изгубила друго место и сребрену медаљу.  

У појединачним такмичарским дисциплинама постигну-
ти су следећи резултати:

Обарање стабла – 
       сениорска конкуренција –
1. Amstutz Philipp из Швајцарске 
2. Shkudrou Siarhei из Белорусије 
3. Meijer Martijn из Холандије 
јуниорска конкуренција - 
1. Morgenstern Mathias из Аустрије 
2. Eigenraam Harm из Холандије 
3. Andrej Oblak из Словеније 
4. Марко Нешковић 630 из Србије
Окретање водилице (мача) и замена ланца – 
       сениорска конкуренција –
1. Róbert Rittlinge из Мађарске 
2. Caparros Yoan из Француске 
3. Amstutz Urs из Швајцарске 
Најбоље пласиран наш такмичар Милан Лазић 

- јуниорска конкуренција - 
1. Lubas Marek из Словачке 
2. Morgenstern Mathias из Аустрије
3. Martin Schraitle из Немачке 
     Марко Нешковић 108 бодова 
Комбиновано пререзивање – 
      сениорска конкуренција –
1.  Amstutz Urs из Швајцарске 
2.  Ehrpais, Taavi из Естоније 
3. Meijer Martijn из Холандије 
Најбоље пласиран наш такмичар Милан Зујић  
-   јуниорска конкуренција - 
1. Andrej Oblak из Словеније 
2. Tamás Répás из Мађарске 
3. Martin Schraitle из Немачке 
      Марко Нешковић из Србије
Прецизно пререзивање
     – сениорска конкуренција –
1.  Kveseth, Ole Harald L. из Норвешке 
2.  Meijer Martijn из Холандије 
3.  Perämäki Jukka из Финске 
Најбоље пласиран наш такмичар је Милан Зујић  
- јуниорска конкуренција - 
1. Tamás Répás из Мађарске 
2. Martin Schraitle из Немачке 
3. Rinaldi Marc из Швајцарске 
     Марко Нешковић из Србије
Кресање грана –
      сениорска конкуренција –
1.  Uli Huber из Немачке 
2.  Gatis Brencis из Холандије 
 3.  Shkudrou Siarhei из Белорусије 
Најбоље пласиран наш такмичар Милан Зујић 
- јуниорска конкуренција - 
1. Rinaldi Marc из Швајцарске 
2. Jarro Mihkelson из Естоније 
3. Andrej Oblak из Словеније 
Марко Нешковић из Србије

  Александар Воркапић

Завршено 31. светско првенство секача

СветСко првенСтво Секача
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Aкција пошумљавања ,,За зелена плућа Београда“  ус-
пешно је организована 06.12.2014.године на Кошутњаку на 
површини од 1 ha, где је почетком ове године посечена дег-

радирана шума јако лошег здравственог стања.
Средства за подизање ове младе састојине је донирала 

IKEA, која је као друштвено одговорна компанија свесна 
значаја шуме и шумских екосистема као здравог човековог 
окружења.

Акцију су подржали IKEA, WWF – Светки фонд за при-
роду и Град Београд – Секретаријат за заштиту животне сре-
дине, а садницe су засадили волонтери које су ове органи-
зације и компаније организовале за овај догађај, а поводом 
Међународног дана волонтера који се обележава 05. децем-
бра. 

Волонтери су уз помоћ запослених у ШГ „Београд“ по-
шумили ову површину при чему су засадили 2.500 садница 
белог јасена. 

Овом лепом догађају присуствовао је и градоначелник 
Београда Синиша Мали, који је овом приликом  засадио 
одеређен број садница и уверио се да посао који обављавају 
запослени у ЈП „Србијашуме“ није нимало лак, да се садња 

садница врши упркос лошим временским условима, али у 
периоду годинe када то биљкама највише прија.

Свој допринос дали су и двадесетак запослених из Град-
ског секретаријата за заштиту животне средине на челу са 
секретаром Гораном Триваном, који је активно учествовао 
у садњи све до краја акције. Скупштина града Београда је на 
седници одржаној почетком априла ове године Кошутњак 
прогласила за Споменик природе и тиме је постао седмо 
заштићено подручје којим управља ЈП „Србијашуме“- ШГ 
„Београд“. Градско руководство је препознало вредност и 
значај зелених површина града, па се из буџета града Бео-
града издваја део средстава за финансирање подизања нових 
шума, као и за унапређење и уређење заштићених подручја.

ГЈ „Кошутњак“, некада шума изван градских оквира, сада 
у самом срцу града Београда,  веома  атрактивна за посети-
оце, свакодневно привлачи многе Београђане да уживају у 
благодетима природе, да се опусте или рекреирају. Сада та 
шума захтева од шумарских стручњака да јој помогну. Због 
неповољне старосне структуре, неопходно је да се у наред-
ном периоду Кошутњак плански обнавља како би имали шу-
мом трајно обраслу површину. 

ЈП „Србијашуме, ШГ „Београд“ у последњих неколико 
година просечно годишње пошуми приближно 200 ha повр-
шине. У овом тренутку у ШГ „Београд“  готово све површи-
не које су погодне за пошумљавање су пошумљене. До тог 
резултата се дошло вишегодишњим радом, a до недавно су 
се годишње пошумљавале знатно веће површине, а уложен 
је огроман напор и велика материјална средства. У проте-
клих 10 година подигнуто је око 3.000 ha нових шума, што 
поред пошумљавања голети, укључује и обнављање шума 
које су достигле зрелост за сечу и мелиорацију деградираних 
шума... 

Адиба Џудовић, дипл.инж.шум.

ЗА ЗЕЛЕНА ПЛУЋА БЕОГРАДА

Градоначелник Београда, Синиша Мали са сарадницима

за зелени београд
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27.октобра прошле године, у Пријепољу је организова-
на свечаност поводом отварања новог стамбено-пословног 
простора ШГ ,,Пријепоље“.

Присутне госте поздравио је Милан Баранац, директор 
газдинства и том приликом се захвалио свим учесницима у 
изградњи, извођачима радова, пројектантима, а посебно по-

словодству ЈП ,,Србијашуме“ које је препознало значај овог 
објекта и дало велики допринос и подршку  у реализацији.

Игор Брауновић, заменик генералног директора, отво-
рио је објекат речима: ,,Велика ми је част да отворим објекат 
и посебно сам поносан што припадамо систему као што су 
“Србијашуме“. Отварање оваквих објеката је велики праз-
ник за све нас. Уживајте у плодовима свога рада“, рекао је на 
крају Брауновић.

О одговорном газдовању шумама и бризи о запосленима 
ШГ ,,Пријепоље“ писали смо у нашем часопису број 122.

Идеја о решавању стамбених проблема запослених по-
текла је 2009. године са састанка  стручног колегијума ин-
жењера ШГ ,,Пријепоље“. На крају те исте године сачињен је 
плански задатак о пројектовању и изградњи стамбено-по-
словног објекта на земљишту ЈП ,,Србијашуме“ на најатрак-
тивнијој локацији општине Пријепоље.

У прилог тој идеји иде и проширење пословног простора 

који је био скучен.
Спроведена је јавна набавка и 2010. године почела је  из-

градња објекта.
На свечаном отварању објекта Милан Баранац, дирек-

тор газдинства, рекао je да је укупно изграђено 932 квадрата 
стамбено-пословног простора, од чега 805 стамбеног и 127 
квадрата пословног простора, односно 6 станова и 8 канце-
ларија.

Свечаности која је уприличена у ШГ ,,Пријепоље“ при-
суствовало је много званица: представници општина Прије-
поље, Прибој и Нова Варош, представници културног и 
јавног живота,представници Милешевске епархије, дирек-
тори свих шумских газдинстава у систему ЈП ,,Србијашуме“, 
учесници у изградњи, извођачи радова, пројектанти....

Oтворен нови објекат у Пријепољу

шг пријепоље



32 Ревија “Шуме”

дани гљива

Сваке године традиционално први викенд октобра ре-
зервисан је за манифестацију “Дани гљива“, која дуги низ 
година окупља љубитеље гљива из целе Србије. Како то и до-
ликује, 4. и 5. октобра, заљубљеници у природу и гљиве оку-
пили су се по 19. пут на Медведнику, у Крушиковом дому, 
како би уживали у јесењој идили ове прелепе планине.

 Облачан дан као и релативно лош пут који води до 
самог дома, нису спречили посетиоце из различитих делова 
Србије да у поприличном броју присуствују самој манифес-
тацији. 

Манифестација се организује са циљем да едукује људе 
по питању правилног сакупљања и коришћења гљива, заш-
тите гљива,  као и оживљавања села на подручју Медведника 
кроз промоцију сеоског туризма и афирмацију туристичких 
посебности овог краја.

Што се тиче главног програма манифестације, присутни 
су били у прилици да слушају едукативна предавања о гљи-
вама од стручњака из те области Мире Давидовић, након 
чега је организована шетња и сакупљање истих на теренима 
подно Медведника у пратњи детерминатора и водича. Ако 
се може извући нека корист од обилних падавина које су 
била учестале у нашој земљи током читаве године, то је да су 
гљиве биле присутне у огромном броју током целе сезоне, па 
их између није мањкало ни на теренима подно Медведника, 
који су као по обичају, богати овим природним благодети-
ма.

Поред тога, на самој манифестацији говорило се и о се-
оском туризму и природним потенцијалима које поседује 
овај крај, као и могућностима да те вредности у будућем пе-
риоду буду правилно искоришћене. Здрава храна, богатство 
гљивама, лековитим биљем, као и шумама, чист ваздух и не-
загађена средина, само су неки од предуслова који отварају 
могућност да у догледној будућности овај крај заживи и као 
туристичка дестинација.

Као и претходних година организовано је и такмичење 
у припремању гулаша од гљива где су најбољи котлићи на-

грађени, као и изложба дечијих радова на тему гљива. Читав 
програм обогатио је рецитал ученика ОШ „Здравко Јовано-
вић” из Поћуте, који су били у прилици да зборе стихове 
посвећене овом крају и његовој традицији.  Посетиоци су, 
такође, били у могућности да  набаве потребну литературу 
о гљивама, лековитом биљу, шумским плодовима, итд.  Ту 
су били, између осталог, и штандови домаћинстава самог 
села који су присутнима изложили производе домаће ради-
ности, као и разне мелеме и посластице од лековитог биља и 
шумских плодова, као и традиционалне специјалитете наше 
кухиње.

Нарочиту пажњу посетилаца привукао је и заштитни 
знак саме манифестације – огроман пањ декорисан разли-
читим врстама јестивих и отровних гљива, па су присутни 
хрлили да се фотографишу и сазнају нешто више о гљивама 
које су се налазиле на њему.

Позитивна ствар одржавања оваквог типа манифеста-
ције јесте и чињеница да се на овај начин промовише село 
Ребељ на чијем се подручју одржава овај скуп. Почетком 
године, доњи део села задесила је природна катастрофа где 
је након поплава неколико домаћинстава однело клизиште. 
Само село има многа природна и културна богатства која се 
на овај начин промовишу и дају могућност овом подручју да 
и даље настави да живи. 

Оно што је генерални проблем, да би читава манифес-
тација добила на масовности, јесте и путна инфраструкту-
ра која није задовољавајућа на овом подручју и недостатак 
смештајних капацитета. Многи посетиоци из других крајева 
земље, а нарочито из Војводине, управо из тог разлога нису 
били у могућности да присуствују манифестацији.

На крају, може се закључити да су 19. „Дани гљива“ на 
Медведнику успешно организовани, а присутни посетиоци 
који су пристигли из Београда, Новог Сада, Зрењанина и 
других градова,  изразили су жељу да и следеће године поно-
во дођу на манифестацију.

Драгић Томић, ШУ ,,Ваљево“

Одржани 19. Дани гљива на Медведнику
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На Универзитету у Београду – Шумарском факултету је 
05.12.2014. год.  обележена  деведесетчетворогодишњица од 
оснивања Факултета. 

Позиву за обележавање Дана Факултета одазвали су се 
многи гости, пријатељи Факултета, професори и студенти.

Посебно треба напоменути присуство декана Шумар-
ског факултета из Бањалуке др Зорана Говедара, мр Драгана 
Ромчевића ванредног професора, директора ЈП Национал-
ни парк „Козара“, директора Шумског газдинства Маглић, 
Шуме Републике Српске из Фоче дипл. инж. Споменка 
Стојановића. 

После Универзитетске химне, гостима се најпре обра-
тио председник Савета Универзитета у Београду проф. 
др Живослав Тешић, специјални саветник Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине проф. др Ивица 
Радовић, потом директор Управе за шуме дипл. инж. Пери-
ца Грбић и декан Шумарског факултета у Бањалуци др Зо-
ран Говедар, ванредни професор.  Декан Факултета, проф. 
др Милан Медаревић поздравио  је све присутне и упознао 
их са историјом развоја Факултета и садашњим тренутком 
Факултета у односу на акредитацију наставног процеса, на-
учно-истраживачким радом, бројем студената ангажованих 
по различитим одсецима и нивоима образовања уз пројек-
ције за будућност.

При завршетку прославе уследила је додела признања по 
различитим основама заслужним студентима и запослени-
ма. Најбољи дипломирани студенти Одсека за шумарство 
добили су решење за запослење, три студента у ЈП „Србија-
шуме“ и један у ЈП „Војводинашуме“. 

Најбоље дипломирани студенти других одсека као при-
знање су добили лаптоп рачунаре, а најбоље студенткиње 
млађих година таблет рачунаре. Свечаност је завршена ода-
вањем признања професорима и другим запосленима који су 
отишли у пензију. Посебно је исказана захвалност поједин-
цима и компанијама истакнутим у сарадњи са Факултетом. 
Програм је завршен уметничким наступом Марије Марић.

Дан Шумарског факултета

декан факултета, проф. др Милан Медаревић

шумарСки факултет
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Шуме Србије и одрживи развој

Шуме представљају један од најзначајнијих при-
родних ресурса Србије. Поред економске функције 
коју имају, оне су и значајан извор биодиверзитета, јер 
доприносе одржавању еколошке равнотеже, ублажа-
вању климатских промена и природних непогода. 

Однос човека према шуми се мењао кроз историју и 
често је био условљен друштвеним и економским при-
ликама. Савремено друштво тежи одрживом развоју, 
задовољавајући своје потребе тако да не угрози оно 
што оставља будућим генерацијама. 

Одељење биотехничких наука Академије инжењер-
ских наука Србије (АИНС) је, желећи да истакне значај 
шума и неопходност њиховог одрживог развоја, ини-
цирало организовање научног скупа на тему: Шуме Ср-
бије и одрживи развој. 

Скуп је организовао Шумарски факултет Универзи-
тета у Београду, а за председника Програмског одбора 
именована је проф. др Мирјана Шијачић-Николић, до-
писни члан АИНС.

Научни скуп је одржан 28.10.2014. године у свечаној 
сали Грађевинског факултета Универзитета у Београду. 
Скуп су отворили проф. др Ратко Лазаревић, редовни 
члан АИНС, секретар Одељења биотехничких наука, 
проф. др Бранко Ковачевић, редовни члан, председ-
ник АИНС и проф. др Милан Медаревић, декан Шу-
марског факултета у Београду. Kао гости присуство-
вали су представници Управе за шуме, Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине, ЈП „Ср-

бијашуме“, ЈП „Војводинашуме“, Привредне Коморе 
Србије, Секретаријата за заштиту животне средине 
града Београда, ЈКП „Зеленило Београд“, Академије 
инжењерских наука Србије и многи други. 

На скупу је презентовано девет позивних реферата, 
чији су носиоци били: др Милан Медаревић, редовни 
професор Универзитета у Београду - Шумарског фа-
култета, др Милорад Даниловић, ванредни професор 
Универзитета у Београду - Шумарског факултета, др 
Мирјана Шијачић-Николић, редовни професор Уни-
верзитета у Београду - Шумарског факултета, др Златан 
Радуловић, научни сарадник Института за шумарство 
- Београд, др Саша Орловић, редовни професор, науч-
ни саветник Универзитета у Новом Саду, Института 
за низијско шумарство и животну средину, др Драган 
Нонић, ванредни професор Универзитета у Београду 
- Шумарског факултета, др Владислава Галовић, виши 
научни сарадник Института за низијско шумарство и 
животну средину, др Владан Иветић, доцент Универ-
зитета у Београду - Шумарског факултета и др Евица 
Мратинић, редовни професор Универзитета у Београ-
ду - Пољопривредног факултета.  

Поводом одржавања скупа одштампано је и спе-
цијално издање „Гласника Шумарског факултета“, 
које је обухватило све презентоване реферате и може 
се погледати на интернет страници (http://glasnik.sfb.
bg.ac.rs/prikazi_broj.php?broj=specijalno%20izdanje).

У дискусији, која је следила по изношењу реферата, 
констатовано је да је на научном скупу исказана велика 
количина савремених знања, да су иновације увек нуж-
не, да је неопходно неговати визију развоја струке, а да 
одрживо управљање, поред планирања, организације, 
реализације и контроле, чини и мотивација.

 Сумирајући резултате, дефинисани су закључци, у 
којима се као велики проблем наводи стање шума, које 
ни тренутном шумовитошћу, ни квалитетом, не може 
задовољити потребну стабилност и производност, као 
ни основне функције шума. 

Шуме су све угроженије абиотичким и биотичким 
чиниоцима, што изазива њихово пропадање и сушење. 
Као недостатак, у формалном смислу, наведено је да 
није усвојен Национални акциони шумарски програм 
и да недостаје читав низ подзаконских аката из разли-
читих области, због чега је примена закона ограничена. 
Такође је наведено да се, осим дрвета, као стандардног 
производа, остали производи из шуме спорадично и 
недовољно плански користе. 

На глобалном нивоу су утврђени међународни прин-
ципи и донети различити регулаторни механизми, али 
су, евидентно, присутни проблеми на регионалном и 
локалном нивоу. Такође, неопходно је интензивирање 
активности које воде повећању површина под шумама, 
чиме се доприноси одрживом развоју. 

Проф. др Мирјана Шијачић-Николић, 
дописни члан АИНС 

Проф. др Милан Медаревић,
Декан Шумарског факултета 

Научни скуп

научни Скуп
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- Жалићу се док сам жив што сам продао волове и 
оставио рабаџилук, а морао сам јер ме савладала ста-
рост и више нисам окретан и хитар као некада. Из те 
туге  сам на свом  споменику  ставио слику на којој сам 
са Јабланом и Голубом,  да ме и на оном свету подсећа 
кроз шта смо све скупа прошли радећи за хлеб у пла-
нинским врлетима. А позиви да запрегом орем бразде 
или извлачим дрва и грађу из јаруга и дубодолина, сти-
зали су са свих страна -.

Рабаџији Ђурђу Вјетовићу из Штиткова код Нове 
Вароши су 72 године и овако објашњава знатижељни-
ма своју одлуку да себи и супрузи Радојки (82) за жи-
вота подигне надгробни споменик, јединствен у овом 
крају. Фотографија у боји на полеђини мермерне плоче, 
на којој је Ђурђе овековечен са паром својих волова, 
управо је оно што споменик остарелом рабаџији чини 
необичним у односу на остале нагробне белеге у сели-
ма овог дела Старог Влаха. 

- Продао сам их 2011. и то ми је један од најтежих 
дана у животу, јер смо  пуне три године делили и добро 
и зло. Јаблан и Голуб су били близанци, јаки и спретни, 

а  били су и паметнији од већине људи које знам.Такве 
волове сваки домаћин и рабаџија само може да поже-
ли. Слушали смо се и пазили, а зарадили смо и лепих 
пара у надници  – прича Ђурђе.

Ђурђе је имао свега осам година када га је отац први 
пут повео у шуму да воловском запрегом извлаче дрва 
за огрев. И тада је каже, заволео рабаџилук, док се ње-
гова несебична љубав према рогатој марви родила у 
наставку ове животне приче. У крају где се домаћин 
цени по томе каква му је стока, Ђурђе је увек био на 
гласу, а његови волови најбољи у селу. 

- За педесетак година, колико сам свој човек, проме-
нио сам 15 пари волова и све сам их гледао боље него 
себе. За мене и моју Радојку је могло да нема  хлеба, али 
њима није смело да фали хране. А они су се својски тру-
дили да ми послушношћу и радом узврате љубав. Због 
тога вероватно и нисам никада пристао да их мењам за 
трактор. И данас у штали имам две краве и јуницу, али 
су ми слаба утеха за Јаблана и Голуба – каже остарели 
рабаџија. 

Ж. Дулановић

Волове сликао на споменику

занимљивоСти
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шумаријада

Тринаести по реду Сабор шумара - ,,Шумаријада“, одржана је почетком септембра  у Врњачкој Бањи.
Учешће су узела сва шумска газдинства и појединци који су се надметали у разним спортским и шумарским дисципли-

нама.
Представници ЈП „Србијашуме“ и Јединствена синдикална организација, као домаћини ове традициналне манифеста-

ције побринули су се да свим такмичарима и посетиоцима учине боравак у Врњачкој Бањи што пријатнији.
На отварању ,,Шумаријаде“ учесницима су се обратили Игор Брауновић заменик генералног директора  ЈП „Србијашуме 

и Бобан Ђуровић, председник општине Врњачка Бања.
У кратком обраћању пожелели су такмичарима фер борбу, успешне резултате у такмичењу, лепо дружење и провод .
На спортским теренима Врњачке Бање играо се мали фудбал, одбојка, пикадо, стони тенис, шах, шумарски вишебој...
Навијачи су бодрили своје екипе.Све је протекло у најбољем реду, доброј атмосфери,
сопортској и коректној игри.

Први у укупном пласману
- ШГ  ,, -БЕОГРАД“
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ЕКИПНО

 ПОБЕДНИК     КОНОПАЦ 
1- ШГ "БЕОГРАД" 1-ШГ "ЛЕСКОВАЦ"

2- ШГ "УЖИЦЕ" 2-ШГ "ИВАЊИЦА"

3- ШГ "КРУШЕВАЦ" 3-ШГ "КУРШУМЛИЈА"

 МАЛИ ФУДБАЛ        ПИКАДО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
1-ШГ "БЕОГРАД" 1-ШГ "УЖИЦЕ"

2-ШГ "УЖИЦЕ" 2-ШГ "ЛЕПОСАВИЋ"

3-ШГ "ВРАЊЕ" 3-ШГ "ДЕСПОТОВАЦ"

ТРОЈКЕ     ОДБОЈКА                                                                                                                                                    
1-ШГ "БЕОГРАД" 1-ШГ "УЖИЦЕ"

2-ШГ "ЛОЗНИЦА" 2-ШГ "КРАЉЕВО"

3-ШГ "КРУШЕВАЦ" 3-ШГ "ИВАЊИЦА"

XIII САБОР ШУМАРА  "ШУМАРИЈАДА 2014- РЕЗУЛТАТИ
ПОЈЕДИНАЧНО

ПИКАДО
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

1 ЉИЉАНА ЗЛАТАНОВИЋ БЕОГРАД
2 РАДИЦА ТРБОЈЕВИЋ ЛЕПОСАВИЋ
3 СИМИЋ РУЖИЦА  КУРШУМЛИЈА

ШАХ ТРОЈКЕ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

1 НЕБОЈША СТАНКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ 1 АЛЕКСАНДАР ПОПОВИЋ
2 МИХАЛ ТУРАН БЕОГРАД 2 ДАРКО ДАМЈАНОВИЋ
3 ЗОРАН АНЂЕЛКОВИЋ ВРАЊЕ 3 КНЕЖЕВИЋ ГОРАН

СТРЕЉАШТВО
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

1 ВЕЉОВИЋ ДАЛИБОР КРУШЕВАЦ ТРЧАЊЕ 200М ЖЕНЕ
2 НЕНАД БЈЕЛАНОВИЋ ГЕН.ДИРЕКЦИЈА
3 КАЛАБИЋ ГОРАН ЛОЗНИЦА 1 ИВАНА ДРАГОЈЕВИЋ

2 ДАНКА МИЋИЋ
СКОК У ДАЉ 3 ЈЕЛЕНА МИЛОШЕВИЋ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

1 МИЛОШЕВИЋ ЈЕЛЕНА КРУШЕВАЦ
2 ДУБРАВКА МИХАЈЛОВИЋ БЕОГРАД
3 ДАНИЦА МАРСЕНИЋ ГЕН.ДИРЕКЦИЈА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
1 ЛАЗАРЕВИЋ РАДОЈКО ПРИЈЕПОЉЕ
2 ШЕКЛЕР ДРАГОЉУБ РАШКА
3 ЈАНКОВИЋ ВЕЉКО УЖИЦЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
1 МИРЈАНА НЕДИЋ ПРИЈЕПОЉЕ 1 ДРЕКОВИЋ МЕСУД
2 МИЛОВАНОВИЋ ГОРДАНА КРУШЕВАЦ 2 СРЂАН СТОЈАНОВИЋ
3 ВУКОСАВЉЕВИЋ БИЉАНА КУРШУМЛИЈА 3 ВЛАДИМИР МИТРОВИЋ

КРУШЕВАЦ

XIII САБОР ШУМАРА  "ШУМАРИЈАДА 2014" - РЕЗУЛТАТИ

БЕОГРАД
БЕОГРАД
ГЕН.ДИРЕКЦИЈА

ГЕН.ДИРЕКЦИЈА
ЛОЗНИЦА

НИШ
ЛЕСКОВАЦ

ШУМАРСКИ ВИШЕБОЈ

СТОНИ ТЕНИС ЖЕНЕ СТОНИ ТЕНИС МУШКАРЦИ

РАШКА
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феСтивал Спорта

Летњи фестивал  ,,Спорт за све“ године организован je по 
24. пут, у Сутомору, од 17. до 21. септембра, 2014 године.

Председник Асоцијације ,,Спорта за све“ Велизар Ђерић, 
организатор фестивала, изјавио је да је  фестивал постао 
препознатљива манифестација и печат је одличне сарадње у 
региону. Међународног је карактера, а поред Србије и Црне 
Горе учешће су узеле и Бугарска, Румунија, Македонија, 
Албанија и представници осталих држава из окружења. У 
оквиру такмичарског програма било је 13 дисциплина, у ка-
тегоријма  до и преко 35 година. Поред такмичарских, зани-
мљиви су били и различити рекреативни програми по сло-
бодном избору,едукативни део, тест фитнес статуса и разни 
други.

Када су сумирани укупни резултати у такмичарским 
дисциплинама, екипа ЈП ,,Србијашуме“ је била најбоља и ос-
војила прво место и вредан победнички пехар .

Велизар Ђерић, председник Асоцијације ,,Спорт за све“, 
уручио је захвалнице за допринос реализацији програма 
и организационих активности појединцима:Петру Ђурђе-
вићу( Кладово), Живораду  Михајловићу ( Србијашуме ), 
Браниславу Радибратовићу( Звечан ), Зорици Тодоровић 
( Ужице ), Николи Соврлићу( Србијашуме), као и женској 
екипи БИП-а Београд.

Одржан  24. Летњи фестивал Спорта за све
-Србијашуме поново најбоље-
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путовање

Пaрк Yellowstone je нajстaриjи и први свeтски нaциoнaлни 
пaрк, кojи сe прoстирe нa пoдручjимa три зaпaднoaмeричкe сaвeз-
нe држaвe:  Wyoming,  Monta-na i Idaho, a прoглaшeн je 1. мaрта 
1872. гoдинe. Рaспрoстирe сe нa пoдручjу вeличинe 8.987 км2  a 
нajвeћим дeлoм нa сeвeрoзaпaду сaвeзнe држaвe Wyoming. Пaрк 
je пoзнaт пo свojим гejзeримa, тeрмaлним извoримa, супeр вул-
кaну и oстaлим гeoтeрмaлним кaрaктeристикaмa. Нajпoзнaтиjи 
свeтски гejзeр Old Faithful нaлaзи сe упрaвo у пaрку Yellowstone.

Пaрк je oд сeвeрa прeмa jугу дугaчaк oкo 102 км, a oд зaпaдa 
прeмa истoку oкo 87 км вaздушнe линиje. Рeкe и jeзeрa пoкри-
вajу oкo 5% пoвршинe пaркa, a нajвeћa вoдeнa пoвршинa je 
jeзeрoYellowstone, кoje je дубoкo до 122 м a њeгoвa oбaлa дугaчкa 
je oкo 177 км.

Пaрк Yellowstone нaлaзи сe нa плaтoу кojи je нa прoсeчнoj нaд-
мoрскoj висини oд 2.400 м. Нajвишa кoтa пaркa je Eagle Peak нa 
3.462 м, a нajнижa je Reese Creek нa 1.610 м нaд мoрeм. Пaрк oкру-
жуjу брojнe плaнинe a нajистaкнутиjи врх je Mount Washburn с 
висинoм oд 3.122 м.

Yellowstone, тaкoђe, oбилуje вoдeним слaпoвимa висoким oд 
4,5 дo 94 м, кoликo je висoк нajвиши слaп. У пaрку сe нaлaзe и 
двa кaњoнa: Lewis Canyon крoз кojи прoтичe рeкa Lewis и Grand 
Canyon крoз кojи прoтичe Рeкa Yellowstone.

Maлo је мeстa нa Зeмљи кojа нудe тoликo сцeнских и нaуч-
них интeрeсa у jeднoj oблaсти. Jeлoустoн je у срцу Стeнoвитих 
плaнинa, зeмље oкружeне бoрoвимa и ширoким трaвнaтим 
дoлинaмa. Пejзaж je прoткaн jeзeримa и пoтoцимa изузeтнe 
лeпoтe.

Нaлaзи сe нa листи UNESCO-oвe свeтскe бaштинe.
Aрхeoлoшки пoдaци гoвoрe дa су у Jeлoустoну први пoсeтиoци 

стигли прe вишe oд дeсeт хиљaдa гoдинa, тoкoм зaвршeткa 
пoслeдњeг лeдeнoг дoбa, кaдa су Индиjaнци нa пoдручjу пaркa 
зaпoчeли с лoвoм и рибoлoвoм, у пoтрaзи зa џинoвским бизo-
нимa, дивљим кoњимa. Индиjaнскa плeмeнa Сeвeрни Shoshoni 
и Bannock, кoja су билa и нajчeшћи пoсeтиoци пaркa, били су 
зaплaшeни прирoдним фeнoмeнимa кojи су сe пojaвљивaли у 
пaрку, пoсeбнo гejзeримa, пa су избeгaвaли дa гa нaсeљaвajу и 
вишe кoристe. Први бeлци нa пoдручjу пaркa су били члaнoви 
eкспeдициje истрaживaчa Lewisa и Clarka, a ту су стигли 1805.
гoдинe. Нaкoн тoгa мнoгe су eкспeдициje дoлaзилe нa пoдручje 
пaркa oткривajући свe њeгoвe лeпoтe.

Cornelius Hedges, писaц и aдвoкaт из Moнтaнe, кojи je биo 
члaн eкспeдициje Washburn, прeдлoжиo je дa сe oвo пoдручje 
стaви пoд зaштиту кao први нaциoнaлни пaрк уoпштe, штo je и 
учињeнo, пa je 1872. Yellowstone прoглaшeн нaциoнaлним пaр-
кoм.

Нaзив пaркa пoтичe oд имeнa рeкe Yellowstone кojу су фрaн-
цуски трaпeри збoг жућкaс-тих литицa пeшчaрa Јeлoустoнскoг 
вeликoг кaњoнa (Grand Canyon, кojи ниje ни у кaквoj вeзи с 
вeликим и пoзнaтиjим Вeликим кaњoнoм у Aризoни) прoзвaли 
Roche Jaune, дa би aмeрички трaпeри пoслe тaj нaзив прeвeли нa 
eнглeски Yellowstone. 

Цeo пaрк Yellowstone oбилуje гeoтeрмaлним пojaвaмa. Уз 
гejзерe ту су и бaзeни врe-лoг муљa, млaзeви сумпoрнe пaрe 
кoja излaзи из прирoдних димњaкa фумaрoлa, тe врућa врeлa. 
Свa тa aктивнoст пoтичe oд вeликe мaгмaтскe кoмoрe кoja сe 

пoлaгaнo пoмичe испoд тaнкe Зeмљинe кoрe и нeпрeстaнo прeти 
eрупциjoм.

Прe око 600.000 гoдинa, у eoцeну низ снaжних eрупциja 
пoгoдиo je oвaj крaj и нa пoвршини oд oкo 2.590 км2  дoвeo дo 
тaлoжeњa вeликe кoличинe пeпeлa и рaс-пршивaњa тaнкoг слoja 
вулкaнскe прaшинe прeкo вeћeг дeлa Сeвeрнe Aмeрикe. Кoрa 
кoja je изгубилa пoтпoру урушилa сe у прaзaн прoстoр ствoрив-
ши oгрoмни крaтeр кojи прeкривa пoвршину oд 3.100 км2.

Кaсниje eрупциje мaњeг интeзитeтa гoтoвo су у пoтпунoсти 
испунилe крaтeр пeпeлoм и лaвoм прeкинувши тoк рeкe 
Yellowstone и ствoривши вeликo jeзeрo. Ипaк, зaхвaљуjу-ћи 
лeдeњaцимa нaстaлим тoкoм три вeликa лeдeнa дoбa, a joш вишe 
уз пoмoћ тoплe вoдe и пaрe кoja je смeкшaлa и oбojилa у жутo 
кaмeни руб крaтeрa, рeкa je пoлaкo издубилa дaнaшњи Вeлики 
Кaњoн и спустилa сe oд jeзeрa низ мнoштвo вeличaнствeних 
слaпoвa.

  Вeлики кaњoн и вoдoпaд Upper Falls (Гoрњи Вoдoпaд)
Дoкaзи дaвних eрупциja вулкaнa нajвидљивиjи су нa грeбe-

ну Specimen Ridge нa кojeм сe нaлaзи oкaмeњeнa шумa. И дaнaс 
сe мoгу прeпoзнaти стaблa плaтaнa, oрa-хa, хрaстa, дрeнa и мaн-
гoлиje.

Пoрeд врхунскoг плaнинскoг пejзaжa, пaрк je jeднo oд 
нajбoљих мeстa нa свeту сa дивљим живoтињaмa. Mнoги 
пoсeтиoци жeљнo чeкajу прилику дa фoтoгрaфишу дивљe жи-
вoтињe у свoм прирoднoм oкружeњу. У пaрку oбитaвajу мнoгe 
живoтињскe врстe: бизoн, гризли, мрки мeдвjeд, вук, кojoт, jeлeн, 
лoс, крaткoрoги и дугoрoги муфлoн и пумa (плaнински лaв). 
Рeлaтивнo вeлики брoj бизoнa зaдaje вeлику бригу рaнчeримa 
кojи сe прибojaвajу дa би бизoни мoгли зaрaзити дoмaћу стoку. 
Oкo половине тих бизoнa били су излoжeни бaктeриjи бруцeлoзe 
кojу су сa свojoм стoкoм дoнeли Eврoпљaни. Бoлeст бруцeлoзe 
мoжe знaчajнo прoрeдити дoмaћу стoку.

Oсим бизoнa, рaнчeри сe прибojaвajу и вукoвa кojи чeстo 
нaпaдajу дoмaћу стoку и oвцe. Дo 1994. у пaрку ниje билo вукoвa 
jeр су уништaвaни и убиjaни joш oд 1926.  Одлукoм aмeричкoг 
урeдa зa рибe и дивљe живoтињe вукoви су, мeђутим, 1995. врa-
ћeни у Yellowstone пa сaдa у вишим дeлoвимa пaркa oбитaвa 

Нaциoнaлни пaрк Yellowstone у Сjeдињeним 
Аmeричким Држaвaмa
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oкo 300 jeдинки. Вукoви сe нaкoн пoврaткa у пaрк нe смaтрajу 
угрoжeнoм врстoм пa je њихoв oдстрeл дoзвoљeн, aли кaкo 
дoлaзи дo мeшaњa сa зaштићeнoм врстoм вукoвa кojи сe сaми 
прeмeштajу и дoлaзe у пaрк из Кaнaдe, гoтoвo je нeмoгућe рaзли-
кoвaти зaштићeнe oд нeзaштићeних врстa вукoвa.

 Знaчajнo је, тaкoђe, и нeкoликo врстa птицa, oд кojих сe ис-
тичe бeлoглaви oрao (Haliaeetus leucocephalus), нaциoнaлни сим-
бoл Aмeрикe, кojи сe гнeзди у вeликим стaблимa у близини вoдe.

Дoминaнтнe биљнe врстe кoje рaсту у пaрку су бoр (Pinus 
contorta), кojи oбухвaтa 75% јeлoустoнских шумa. Зaтим су ту 
jeлa (Abies lasiocarpa) и смрчa (Picea engelmannii), кao и нeкoликo 
врстa шибљa (нa пр. Artemisia tridentata)  као и мнoгe врстe ди-
вљeг цвeћa, прeкo 1700 врстa вaскулaрнe прирoднe флoрe. 

Oблaст сa бoрoвoм шумoм je у jулу 1988. гoдинe зaхвaтиo 
мaли пoжaр у близини рeкe Falls у jугoистoчнoм дeлу пaркa. Зa 
нeкoликo нeдeљa, вaтрa  сe рaсплaмсaвaлa пoлaкo иaкo je службa 
пoкушaлa дa je зaустави. Дaнa 20. августa, вeтрoви су je рaспaли-
ли. Oвaj дaн ћe кaсниje пoстaти пoзнaт кao “Црнa субoтa” jeр je 
вишe хeктaрa шумe гoрeлo нeгo у цeлoj истoриjи Yellovstona дo 
дaнaшњих дaнa. Toкoм тe нeдeљe, jaки вeтрoви су нoсили вaтру 
миљaмa дoк сe ниje приближилa рeци Levis. У ствaри, Lodgepole 
бoрoвe шумe су прилaгoђeнe зa вaтру. Бoрoвe шишaркe oвe врстe 
зaхтeвajу интeнзивну тoплoту вaтрe дa би oтвoрилe свoje шишaр-
кe и испуститe сeмe зa слeдeћу гeнeрaциjу шумa. У oвoм пoжaру 
je изгoрeлo 36% шумa, a стaблa кoja су тaдa гoрeлa и дaнaс сe мoгу 
видeти у пaрку, кao дeo прирoднe сукцeсиje, кoja сe у oвoм пaрку 
изузeт-нo пoштуje.

Нajвeћe jeзeрo у пaрку je Jeлoустoн jeзeрo. Oво “нeупoрeдивo 
плaнинскo jeзeрo” je вeрoвaтнo видeo Džon Colter нa свoм чу-
вeнoм зимскoм путoвaњу oткрићa у 1807-1808. Прe тoгa, Aмeри-
кaнци су кaмповали нa њeгoвим oбaлaмa свaкoг лeтa. Брojни 
истрaживaчи су плoвили jeзeрoм и дeтaљнo гa истрaживaли. 
Jeлoустoн jeзeрo пoкривa пoвршину oд oкo 341,78 км2 и дугaчкo 
je 32,18 км, a 22,53 км ширoкo. Oбaлa му je дугa 226,92 км. Jeзeрo 
je дубoкo oкo 97 м у пoдручjу зaпaднoг Thumba, сa прoсeчнoм 
дубинoм oд 42 м. Нaлaзи сe нa нaдмoрскoj висини oд 2357 м, сa 
вoдoм кoja je приличнo хлaднa у тoку цeлe гoдинe, сa прoсeчнoм 
тeмпeрaтурoм oд 5°Ц.

Jeлoустoн jeзeрo je нajвeћe прирoднo слaткoвoднo jeзeрo у 
Сjeдињeним Држaвaмa кoje je изнaд 2.000 м и jeднo je oд нajвeћих 
тaквих jeзeрa нa свeту. Jeзeрo имa нajвeћу пoпулaциjу дивљих 
пaстрмки у Сeвeрнoj Aмeрици. Jeзeрскa пaстрмкa, илeгaлнo 
увeдeнa eгзoтичнa врстa, сaдa се мoжe нaћи у Yellowstone jeзeру и 
угрoжaвa пoстojaњe лoкaлних врстa пaстрмки. Jeлoустoн jeзeрo 
сe зaлeди пoтпунo зими, сa лeдoм дeбљинe кoja вaрирa oд нeкoли-
кo сантимeтaрa дo вишe oд 60 см.

Путуjући jужнo oд Grand Loop-a нa путу кa Old Faithful-у, 
спoрeдни пут вoди дo Firehole River кaскaдa. Oвдe вoдa пaдa крoз 
кaњoн 800 мeтaрa дубинe, дoстижући врхунaц у Firehole Falls-у. 
Firehole рeкa je нaш увoд у нajпoзнaтиjи и сигурнo нajпoпулaр-
ниjи дeo oд свих у Yellowstone-у. Пут нaс вoди крoз низ тeрмaлних 
бaсeнa, пoчeв oд Дoњeг Гejзер бaсeнa. Дoлaзи у близину пoпулaр-
нoг Fountain Paint Pot-a, бaзeнa пунoг бoja, тoплих блaтa кoje 
пуцкeтa кao при кључaњу у тигaњу. Блaтo je мeшaвинa силикaтa, 
глинe и вoдe. Meхурићи сe фoрмирajу oд прeгрejaних гaсoвa кojи 
сe дижу из мaгмe и рaстoпљeних стeнa дубoкo у зeмљи. Шeтњa 
oкo фoнтaнe Paint Pots je уживaњe у рaзним мaлим гejзеримa, 
бaзeнимa и извoримa.

Пoсeтa Јeлoустoну ниje зaвршeнa бeз посматрaњa jeднe или 
вишe eрупциja Old Faithful гejзерa. Oвa икoнa гejзерa je нajпoз-
нaтиja у свeту и jeдно je oд нajвeћих прирoдних Aмeричких чудa. 

Oвдe гejзери избиjajу у дужeм врeмeнскoм пeриoду, aли рeткo je 
oгрoмнa мoћ прирoдe тaкo нeрaскидивa у кoмбинaциjи сa Old 
Faithful гejзeрoм, кojи je нeсвaкидaшњe лeпoтe. Oвaj врхунски 
спeктaкл, кaдa сe зaпрaвo личнo дoживи, oстaћe у сeћaњу зaу-
вeк.

Old Faithful eруптирa чeшћe нeгo билo кojи други вeлики 
гejзер, иaкo oн ниje нajвeћи, aли je нajрeдoвни у пaрку. Њeгoв 
прoсeчни интeрвaл измeђу eрупциja je oкo 93 мину-тa, a вaрирa 
oд 50-127 минутa. Eрупциja трaje 1 и пo дo 5 минутa, избaцуjући 
3,700-8,400 гaлoнa (14,000-32,000 литaрa) кључaлe вoдe, и дoстижe 
висину oд 30-55 м. 

Oвa прoстoрнa кoнцeнтрaциja хидрo тeрмaлних кaрaк-
тeристикa пружa дoвoљнo дo-кaзa дa je Yellowstone вулкaнскoг 
пoрeклa.

У нoћи 17. августa 1959. гoдинe хиљaдe пoсeтилaцa je дo-
живeлo jeдaн oд нajдинa-мичниjих мaнифeстaциja Јeлoустoн-
скe живe гeoлoгиje. Oвaj зeмљoтрeс je изaзвao вeликe штeтe у 
Јeлoустoну и имao je пoтрeснe eфeктe у гejзeр бaсeну дуж Firehole 
рeкe. Прeкo 80 милиoнa тoнa стeнa је пaло низ кaњoнскe стрaнe 
и фoрмирaло прирoдну брaну и зeмљoтрeснo jeзeрo. Joш сe и 
дaнaс мoгу видeти пoслeдицe у и oкo Јeлoустoн пaркa. Aли joш 
видљивиje су пoслeдицe пoжaрa из 1988. гoдинe и зa мeнe мнoгo 
импрeсивниje, jeр су oгрoмни кoмплeкси шумe изгoрeли и тaкo 
су oстaвљeни дa сe прирoднoм сукцeсиjoм oбнoвe, a нaгoрeлa и 
oсушeнa стaблe рaзгрaдe.

У пaрку сe нe мoгу зaoбићи ни тoпли извoри Mammoth hot 
springs, кojи су првa вeћa aтрaкциja пoлaзeћи oд зaпaднoг улaзa 
у пaрк. Oвe нeoбичнe фoрмaциje ствoрeнe су oд тoплe вoдe, кoja 
прoлaзeћи крoз стeнe кoje сaдржe вeћe кoличинe кaлциjум кaр-
бoнaтa, рaствaрa крeчњaчки мaтeриjaл из oвих стeнa и кaсниje 
дeпoнуje дeo њeгa у виду трaвeртинa. Зато што могу да нaрaсту 
кao гигaнтскa стeпeништa тe тeрaсe су мeђу нajвeћим и нajлeп-
шим нa свeту.

Још је много интересантних појава и геотермалних каракте-
ристика које су веома креативно истакнуте у парку, где се сагле-
давају са многих шетних стаза и видиковаца, али је недовољно 
простора да се све то овде и презентује, али у сваком случају, у 
овом парку је дивно доживети и видети како један неугашени 
вулкан демонстрира своју активност.
                 

Др Љиљaнa Вуjкoвић
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Речник стручних термина из области шумарства ( и сродних дисци-
плина ) намењен је као допуна уз стандардни српско-енглески речник. 
Многи стручни термини не могу сенаћи у стандардним речницима, или 
се налазе у својим друим зна-чењима. 

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

И
ивер; сечка - chip   
избојна снага; изданачка способност - coppice vigour; coppicing power   
избоченост - bow   
избочина приданка; потпорни стуб - buttress   
изветравање стена; распадање стена - rock weathering   
извлачење витлом - cable hauling, cable logging; cable yarding
извлачење; привлачење; вуча - dragging   
извлачити; привлачити - drag   
извртак - bore core; increment core  
Извршни одбор (Механизма чистог развоја) - Executive Board (EB)   
изданак из жила - root sucker   
изданак; избојак - stool shoot   
изданак; ластар; младица - offshoot   
изданачка шума: ниска шума; пањача - coppice forest   
излуживање; лужење; испирање - leaching   
измењене стене - altered rocks   
изнад мора - above sea level (a.s.l.)   
изохијета - isohyet   
израслина - burr   
икричав bird - eyed  
иловасти песак - loamy sand   
иловача - loam   
имаго - adult  
имање, посед, власништво над земљом - real estate; real property   
имела - mistletoe (Viscum album)   
имовина; власништвo - property   

импрегнисано компримовано дрво - compregnated wood   
инвентаризација састојине, снимак састојине; инвентарисати - 

cruise   
инвентура, шумска таксација - inventory; forest survey   
индекс горења - burning index (BI)   
индустријско гајење - cash cropping   
инсект који оштећује терминални избојак - terminal feeder   
инсекти сисачи - sucking insects   
интегрална борба против штеточина, корова и болести - integrated 

pest control  
интензитет катјонскe разменe - cation exchange capacity (CEC)   
интензитет проређивања - thinning intensity   
интервал између сеча - rotation period; rotation length; cutting interval   
интервал проређивања - thinning interval, thinning cycle   
инундациони простор реке - bottom land; floodplain   
искорењивање, уништавање - eradication   
искоришћавање дрвета - logging   
искоришћавање шума (сеча и израда, привлачење и утовар) - 

harvesting; logging; lumbering   
Исплата за услугу у области животне средине – PES, Payment for 

Environmental Services   
испрано земљиште - leached soil   
истраживачки месец - man month   
истребљење, гашење, изумирање, уништење, екстинкција - 

extinction   
исушивање земљишта; дренажа - drainage   
исхрана - nutrition   
исцрпљивање резерви (ресурса) - depletion (of resources)   
исчупано дрво - uprooted tree
ишчезао у природи - extinct in the wild   
ишчезле, изумрле врсте - extinct species   
ишчупан ивер - shear 

Шумарски Српско – енглески речник
Мр Ана Тонић

шумарСки речник
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публикација

Ова публикација групе аутора, представља корисну и за расадничку производњу добру публика-
цију. 

Након вишегодишњег истраживања, на отвореном, у стакленицима и пластеницима, дошло се до 
потребе за једном оваквом публикацијом. У досадашњој литератури, ожиљавање дрвећа и жбуња под 
вештачком измаглицом није добило значај у мери која то заслужује. Литературе, везано за аутовегета-
тивно размножавање, на нашим просторима нема много, тако да ће ова публикација с обзиром да је 
писана једноставним стилом бити од значаја како почетницима, студентима, тако и професионалним 
произвођачима садног материјала.

Добра прегледност великог броја података, чини дело пре свега практичним, што је и био циљ ауто-
ра. Овом публикацијом скреће се пажња на оне врсте које се теже ожиљавају без коришћења вештачке 
измаглице. Аутори су настојали да преко поглавља која обухватају избор материјала за резнице, време 
скидања резница, стимулатора раста и услова средине током процеса ожиљавања укажу на најбитније 
особине које утичу на успех ожиљавања.

За веће произвођаче дата су и упутства како формирати матичњак који ће послужити за снабдевање 
резница. Уз помоћ фотографија описане су линије за вештачку измаглицу на отвореном, у стакленику и пластенику. Захваљујиући де-
таљном опису елемента за инсталирање линије за вештачку измаглицу, произвођачи садног материјала могу сами инсталирати линије 
за вештачку измаглицу на својим објектима.

Оно што овој публикацији даје посебну вредност и чини је веома приступачном за коришћење је детаљан опис пет одабраних врста 
(јапански црвенолисни јавор, црноподна аронија, леска, магнолија, зимзелена магнолија) које се из искуства аутора успешно ожиљавају 
резницама под вештачком измаглицом.

На крају, може се рећи да ова публикација на разумљив начин даје опис елемената и поступака неопходних за размножавање биљака 
под вештачком измаглицом (хортикултурних, шумских и пољопривредних врста и култивара) уз све значајне информације неопходне 
за рад по систему “знање/кључ у руке”.

Др Драгица Вилотић, редовни професор Шумарског факултета Универзитета у Београду

Размножавање дрвећа и жбуња ожиљавањем резницама
под вештачком измаглицом

iN MeMoriaM
РАДАН СПАСИЋ

22. маја ове године преминуо је наш  драги колега и пријатељ 
Радан Спасић. Рођен је 1965. године у Кремнима где је завршио 
основну школу, а потом Шумарску школу у Краљеву 1983. године 
и одмах почео да ради као  чувар шума у Шумској управи Ужице. 
Школујући се уз рад, 1995. године у Шумарској школи у Краљеву 
стекао је звање специјалисте за ловство, а 2010. године дипломи-
рао је ловни менаџмент на Природно-математичком факултету у 
Новом Саду.

Током радног века несебично се ангажовао на опремању и 
афирмацији ловишта Шарган, а један је од зачетника идеје о ства-
рању Парка природе Мокра гора и активан учесник у његовом 
раду од оснивања.

Ми, његове колеге, памтићемо га као човека великог срца и 
честите душе која се огледала у његовим, као небо после кише, пла-
вим очима и као човека који је хтео да помогне, не само ближњи-
ма, већ сваком живом створу. Знао је да рањену срну стави у  своја 
кола и одвезе до Београда да јој санирају ране. Умео је да направи 
мелем од лековитог биља старима за костобољу и реуму као и да 
успешно лечи младе жене од депресије и несанице..

Памтићемо га као човека јаке воље и веселе нарави у чијем 
друштву  је увек било весело и занимљиво. Волео је природу, живо-

тиње, људе, кафане,... Волео је живот, а највише је волео свој Шар-
ган. Подно Шаргана се родио, у њему провео најлепше тренутке 

свог живота, у њему се, испод столетне јелове крошње, опростио 
са свим овоземаљским, изненада и прерано.    
    Драгиша Тодоровић
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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
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