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Имајући у виду да су основне и равноправне 
делатности на Факултету образовање и наука, не-
посредни задаци се могу поделити у две целине: 
реформу наставног процеса и реформу научноис-
траживачког рада.Саставни део мисије Факултета 
је да обезбеди и органзује целовите академске сту-
дијске програме за сва три степена студија (основ-
не, мастер, специјалистичке и докторске академске 
студије), основне струковне студије, као и програме 
научних истраживања, професионалне обуке и кон-

султантских услуга за области шумарства, техноло-
гије, менаџмента и пројектовања намештаја и про-
извода од дрвета, пејзажне архитектуре и еколошког 
инжењеринга у заштити земљишних и водних ре-
сурса. Шумарски факултет као угледна и призната 
високошколска институција и даље ће промовисати 
и интензивирати интер-универзитетску сарадњу и 
мобилност студената на институционалном, нацио-
налном и међународном нивоу, у циљу побољшања 
квалитета високог образовања у области шумарства, 
технологије, менаџмента и пројектовања намештаја 
и производа од дрвета, пејзажне архитектуре и еко-
лошког инжењеринга у заштити земљишних и вод-
них ресурса. 

 Универзитет у Београду - Шумарски факул-
тет је најстарија и највиша високошколска и на-
учна институција у области шумарства, прераде 
дрвета(дизајна у производњи намештај,индустрији 
дрвета и маркетингу), пејзажне архитектуре и хор-
тикултуре и еколошког инжењеринга у заштити 
земљишних и водних ресурса у Србији. Студије у 
области шумарства су почеле 5. децембра 1920. го-
дине на Шумарском одсеку Пољопривредног факул-
тета у Београду, што значи да имају дугу и богату 
традицију. Дипломирани инжењери Шумарског фа-
култета су остварили многе значајне успехе у наве-
деним областима у земљи, престижним иностраним 
компанијама, организацијама или раде на познатим 
универзитетима у свету. Шумарски факултет, у ок-
виру своје наставне делатности, обавља основне 
и дипломске академске студије, специјалистичке 
студије, као и докторске студије. У оквиру перма-
нентног образовања факултет организује иновације 

Јубилеј Шумарског факултета
- 95 година рада -

разговор С поводом

проф. др Милан Медаревић, декан Шумарског факултета

 Основнa мисија Универзитета у Београду - Шумарског факултета представља образовање 
квалитетних, високо-стручних, научних и истраживачких кадрова за области шумарства, 
технологије, менаџмента и пројектовања намештаја и производа од дрвета (ранији назив: 
прераде дрвета), пејзажне архитектуре и хортикултуре и еколошког инжењеринга у заштити 
земљишних и водних ресурса. Шумарски факултет је кроз образовање стручњака на основним, 
мастер, специјалистичким и докторским академским студијама, као и кроз научна истраживања 
и подршку националној политици у овом сектору, имао и има пресудну улогу у развоју и обликовању 
шумарског сектора у Србији у последњих девет деценија.Факултет је активни учесник и лидер у 
образовању и истраживањима у области ресурса животне средине, а са оријентацијом ка одрживом 
управљању, представља институцију неопходну свакој земљи и њеним напорима да дефинише и 
очува своје природне (шумске) ресурсе. Због тога су студије на Шумарском факултету комплексне 
јер комбинују науку, праксу, политику, економику и културу - рекао нам је на почетку разговора 
декан Шумарског факултета у Београду, проф.др Милан Медаревић.
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знања, стручно усавршавање и обуку стручњака 
различитих специјалности.

Значајни датуми у дугој историји развоја Шумар-
ског факултета су: 

 1919 Закон о изменама и допунама закона о Уни-
верзитету (23. август 1919.) је озваничено оснивање 
Пољопривредног факултета са два одсека Пољопри-
вредним и Шумарским, у саставу Универзитета у 
Београду 

1920 Високошколска настава из области шумар-
ства у Србији, почела је 5. децембра на Шумарском 
одсеку Пољопривредног факултета. Дан Шумарског 
факултета је 5. децембар и обележава се сваке го-
дине.

1930 Доношењем новог Закона о Универзитету 
Пољопривредни факултет мења назив у ПОЉОПРИ-
ВРЕДНО-ШУМАРСКИ.

1932 Пољопривредно-Шумарски факултет се 
усељава у нову зграду у Земуну.

1949 ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ постаје самоста-
лан 5. фебруара, Уредбом Владе НР Србије бр. 39. 
(Службени Гласник НРС бр. 6/49) као први посебан 
Шумарски факултет (од укупно 5 тада Пољопри-
вредно-шумарских факултета) у Југославији. Упи-
сан је у судски регистар Окружног привредног суда 
у Београду решењем Фи 1363/88. Први декан са-
мосталног Шумарског факултета био је проф. инж. 
Сретен Росић (1895 -1968).

1953 Одлуком Народног одбора Београда од 2. 
априла Шумарском факултету је одељена зграда у 
улици Кнеза Вишеслава 1, на Бановом Брду, у коју 
се усељава у јесен 1954.

1956 Донет је први Статут 12. септембра по којем 
Шумарски факултет има два одсека:Шумарски  и 
Дрвно-индустријски.

1960 Факултет чини пет одсека, а од 1966 четири 
одсека да би се 2013 акредитацијом признала такође 
четиири одсека: Одсек за шумарство; Одсек за тех-
нологије, менаџмент и пројектовање намештаја и 
производа од  дрвета, Одсек за пејзажну архитекту-
ру и хортикултуру;Одсек за еколошки инжењеринг 
у заштити земљишних и водних ресурса.

2008 Факултет је 11.12.2008. године добио прво 
Уверење о акредитацији високо школске установе, 
у складу са Болоњским процесом, и утврдио га Ре-
шењем из 2013.године

Факултет обавља наставну и научно-истражи-
вачку делатност, кроз своје организационе једини-
це: катедре, кабинете, центар за наставно-научне 
објекте(огледна поља), институте, службе и друге 
организационе облике  у оквиру Факултета. Са-
рађује са домаћим научним, стручним организа-
цијама из области биотехничких факултета унутар 
техничко технолошке групације као и факултетима 
из иностранства.

У глобалној шумарској политици извршене су 
значајне концепцијске промене, од искључиво еко-
номске оријентације, до истицања све важнијих 
еколошких, социјалних и културних функција шума 
и шумских подручја. Шумарски факултет својим 
системом студија прати друштвене захтеве као и 
промене биолошких, економских и друштвених 

процеса, као и технолошких достигнућа и њихову 
примену у одрживом развоју националних природ-
них ресурса. Због тога су студије на Шумарском 
факулету комплексне, у којима се комбинују наука, 
пракса, политика, економика и култура.

Реформа наставног плана и програма Факултета, 
према Закону о високом образовању Републике Ср-
бије, започета је на основама прихватљивих проме-
на иницираних Болоњским процесом. Иницијална 
реформа наставног плана и програма у том смислу 
извршена је 2003. године која се огледала у увођењу 
изборних блокова и тежњи за већом флуктуацијом 
студената између различитих студијских програ-
ма. Од тада се перманентно ради на  реформи која 
ће Факултету омогућити приступ акредитацији, 
што подразумева и самовредновање и унутрашњу 
и спољашњу контролу квалитета. Прелазак на „бо-
лоњски“ систем подразумева три степена студија. 
Степен студија представља целовит студијски про-
грам после којег се добија одређена квалификација. 
Сваком степену студија, у овом контексту, припада 
одговарајући број ЕСПБ бодова. Шумарски факул-
тет је прихватио структуру студија: 4+1+3.

Од оснивања до краја 2013.г.на Факултету је 
дипломирало 8 424 студента, завршило специја-
листичке студије 17, магистарску тезу одбранило 
406 и докторску дисертацију одбранило 254 студе-
ната.  Факултет има довољан број наставника, са-
радника и ненаставног особља за реализовање свих 
студијских програма који иду у акредитацију, науч-
ноистраживачког рада и других фалкутетских ак-
тивности ( 172 запослена). 

Од оснивања Шумарски факултет је био носилац 
или учесник у бројним истраживачким пројектима. 
Центар за наставно- научне објекте  (ЦННО) обје-
дињује, организује и руководи радом: 

•	 Наставне	 базе	 «Гоч»	 (шуме,	 шумски	 расад-
ник, пилана, комплекс објеката за пружање услуга 
исхране и смештаја студената и ученика);-реекон-
струисан 2012-2014 године са капацитетом до 140 
посетилаца/дневно-Решењем надлежног Министар-
ства из 2014.године проглашен за специјални при-
родни резерват. 

•	 Наставне	 базе	 «Мајданпечка	 домена	 »	
(шуме, пилана, шумски расадник, објекти за  пру-
жање услуга исхране и смештаја студената и 
ученика);реконструисан 2013 године. 

•	 Арборетума	 као	 заштићеног	 природног	 до-
бра-споменик природе, на окућници Шумарског 
факултета; 

•	 Центра	за	производњу	украсних	биљака.
Намена наставних база је остваривање програма 

и плана наставе из основних  академских, диплом-
ских академских, специјалистичких и докторских 
студија за потребе Факултета и других чланица 
Универзитета и обухвата: школску праксу, терен-
ску наставу и производну праксу, практичан рад 
са студентима, научна истраживања из домена де-
латности Факултета, угледно и огледно газдовање 
шумама на начелима савремене шумарске науке, 
формирање центра за перманентну обуку у складу 
са Стратегијом целоживотног учења у области шу-
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марства, технологије, менаџмент и пројектовање 
намештаја и производа од  дрвета; пејзажне архи-
тектуре и хортикултуре, еколошког инжењеринга и 
заштите животне  средине.

Наставна база Гоч је препозната Стратегијом 
развоја шумарства Србије (2007)као тренинг цен-
тар шумарске струке општег типа, активности и у 
складу с тим и значаја.

Библиотека Шумарског факултета представља 
посебну јединицу која служи потребама наставе 
и научно-истраживачког рада. Фонд библиотеке 
чини преко 70.000 библиотечких јединица, са пре-
ко 15.000 наслова књига на српском језику и преко 
26.000 на страним језицима и око 9.600 наслова ча-
сописа на српском језику и 14 500 на страним јези-
цима. Информације о библиотеци могу се наћи и на 
интернет презентацији, на адреси http://www.sfb.rs/
biblioteka/index.html

Први уџбеници за потребе студија шумарства су 
одштампани 1927 године. До сада је објављено преко 3 
040 наслова уџбеника, скрипти, практикума, прируч-
ника и монографија. Од 1950. године Факултет издаје 
Гласник шумарског факултета, који излази два пута 
годишње. Часопис објављује научне радове из обла-
сти, шумарства, прераде дрвета, пејзажне архитектуре 
и хортикултуре и еколошког инжењеринга у зaштити 
земљишних и водних ресурса, и часопис Прерада др-
вета од 2003. који објављује научне и стручне радо-
ве из области шумарства и прераде дрвета. Факултет 
је коиздавач међународног часописа FOOOO и у са-
радњи са  ДИТОМ часописа Шумарство.

На Шумарском факултету  је основан Студентски 
парламент у складу са Законом о високом образо-
вању и Статутом Факултета. Студентски парламент 
је орган преко којег студенти остварују своја права 
и штите своје интересе на Факултету. Студенти, на 
овај начин, имају своје представнике у свим орга-
нима факултета који доносе битне одлуке за живот 
и начин студирања студената на Факултету.   Члан 
Студентског парламента је и студент продекан који 
има водећу улогу у комуникацији између студена-
та и управе факултета. Организације студената на 
Шумарском факултету су: Академски клуб младих 
истраживача, Планинарско друштво Оморика, Ло-
вачка секција, Спортска секција, Новинарска секци-
ја Бреза, Фото клуб, Савез студената, Студентска 
унија и др. Студенти Шумарског факултета су ак-
тивни учесници и имају формирана удружења или 
секције међународних удружења студената шумар-
ства, као што су: Форум студената Светске органи-
зације за конзервацију земљишта и вода –WASWC, 
IFSA – Европско удружење студената шумарства и 
ELASA – Европско удружење студената пејзажне 
архитектуре. Факултет сарађује са институцијама 
и организацијама у земљи из области шумарства,    
технологије, менаџмент и пројектовање намештаја 
и производа од  дрвета,пејзажне архитектуре и 
хортикултуре и еколошког инжењеринга у зашти-
ти земљишниох и водних ресурса (надлежна ми-
нистарства, ЈП „Србијашуме“,  ЈП „Војводинашуме“, 
ЈП национални паркови, Заводи за заштиту при-
роде Србије, компаније у области      технологије, 
менаџмент и пројектовање намештаја и производа 
од  дрвета;, комунална предузећа , ЈП „Србијаводе“ 

и др.), надлежним министарствима посебно Упра-
вом за шуме у оквиру Министарства пољопривреде 
и заштите животне средине.Наведене институције 
су и данас врло отворене посебно у односу на ак-
тивности студената нужне да обаве део очигледне 
наставе на терену.

Представници Факултета су активни у институција-
ма, удружењима, стручним и научним тимовима зна-
чајним за организацију система и напредовање струке 
и науке (Удружење инжењера и техничара Србије; Уд-
ружење шумарских инжењера и техничара, Удружење 
пејзажних архитеката Србије, Удружење за пејзаж-
ну хортикултуру, Друштво бујичара Србије, стручне 
комисије у Министарству науке и Министарству за 
пољопривреду, трговину,шумарсво и водопривреду).

Факултет је чланица Конференције европских шу-
марских факултета при чему је био и сам домаћин 6. 
конференције 2014. у Врњачкој Бањи и Гочу.

Међународна сарадња се остварује кроз заједнич-
ке студије, учешће професора са других Факултета 
у изради и одбрани докторских дисертација, кроз 
заједничке пројекте (TEMPUS, WOCAT, FOPER, 
Програм за развој сектора шумарства Србије и др.) 
и  учешћем експерата са Факултета у међународним 
организацијама и стручним телима (FAO, IUFRO, 
UNESKO, Комитет за дрво и и др.).Министарство 
науке Републике Србије је 19.02.2007. године, акре-
дитовало Шумарски факултет за научноистражи-
вачку делатност. 

Највећи проблем данас је запошљавање студе-
ната Шумарског факултета по завршетку било ког 
нивоа студија што је судбина академаца СКОРО НА 
СВИМ факултетима у Србији АЛИ ЈЕ БРИГА СВИЈУ 
НАС.Нажалост држава нема Стратегију запошља-
вања младих људи- а тиме ни стратегију будућности 
јер је све на личном и дневном нивоу уз стално по-
тврђивање Олсонове теорије о слободним јахачима 
а парафразирани  основ јој је неко ће то завршити 
уместо мене и за мене јер и ја имам право нато. 

Шумарски факултет у својој 95.години управо 
започиње трећи циклус самовредновања у односу 
на припремни процес следеће акредитације.Посту-
пак самовредновања Универзитета у Београду - Шу-
марског факултета мора бити спроведен.   У свему 
ће се поштовати процедура „Систематског праћења 
и периодичне провере кваитета“, која је део систе-
ма квалитета Универзитета у Београду - Шумар-
ског факултета. Процењује се испуњеност сваког 
од стандарда за самовредновање и оцењивање ква-
литета високошколских установа, који су дати у 
„Правилнику о стандардима за самовредновање и 
оцењивање квалитета високошколских установа“, 
усвојеном од стране Националног савета за високо 
образовање Републике Србије, као и у „Упутству за 
припрему Извештаја о самовредновању високош-
колске установе“ .

На крају користим ову прилику и поверени прос-
тор да позовем младе људе, да и после личне прове-
ре, крајем јуна пријаве се за кандидате на упису 96. 
генерације студената, јер то би била једина истин-
ска потврда оправданости постојања Факултета  и 
најдража честитка годишњице.

Декан Шумарског факултета
проф. др Милан Медаревић
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Шумарски факултет Универзитета у 
Београду, у оквиру обележавања 95 година 
постојања, организује међународни науч-
ни скуп под називом „REFORESTATION 
CHALLENGES“ (ИЗАЗОВИ ПОШУМЉА-
ВАЊА). Организација скупа поджана је од 
стране IUFRO (International Union of Forest 
Research Organizations) која га је уврстила у 
календар својих дешавања за ову годину. 

Скуп ће се одржати на Шумарском фа-
култету Универзитета у Београду од 3. до 6. 
јуна 2015. године. За председника научног 
одбора скупа именован је др Владан Ивет-
ић. Научни одбор чине представници из 10 
земаља (поред Србије) и то из: Канаде (1), 
САД (2), Шведске (1), Грчке (1), Босне и Хер-
цеговине (1), Бугарске (1), Аустрије (1), Ма-
кедоније (1), Румуније (1) и Словачке (1). 

На основу досадашњег интересовања за 
конференцију и броја примљених абстра-
ката и регистрованих учесника, очекује се 
присуство преко 40 учесника из иностран-
ства и већи број учесника из наше земље. 
Своје присуство и активно учешће на Кон-
ференцији су потврдиле колеге из Индије, 
Јапана, САД, Канаде, Русије, Шведске, 
Финске, Пољске, Италије, Немачке, Турс-
ке, Ирана, Чешке, Грчке, Шпаније, Македо-
није, Босне и Херцеговине, Норвешке и са 
Исланда.

Предавања по позиву одржаће во-
дећи експерти из ове области Steven 
Grossnickle, NurseryToForest Solutions 
(CANADA), Anders Mattsson, Dalarna 
University (SWEDEN), Pedro Villar-Salvador, 
Department of Life Sciences, Universidad de 
Alcalá, Madrid (SPAIN) и Kasten Dumroese, 
U.S. Department of Agriculture, Forest Service 
(USA). 

Након скупа, за учеснике је организо-
вана посета Наставној бази Шумарског фа-
култета на Гочу и Центру за шумско семе 
ЈП „Србијашуме“ у Пожеги.

Одабрани радови биће штампани у 
Зборнику радова који ће научној и стручној 
јавности послужити као основа за сагледа-
вање актуелних проблема из области по-
шумљавања, семенарства, оплемењивања, 
плантажног шумарства...  

Више информација о конферен-
цији можете пронаћи на сајту   www.
reforestationchallenges.org.

Проф. др Мирјана Шијачић-Николић

Second Circular: Conference Reminder 

Reforestation projects meet many challenges: biological, environmental and organizational.  New forests that are 
established today face challenges both in the next few decades and in the years extending into the next century.  
Only a well-adapted forest seedling can provide the starting point for long-term reforestation success.  Seedling 
quality, planting design and site preparation all play a decisive role in survival and growth as the new forest becomes 
established. 
 
The International Conference on Reforestation Challenges is an opportunity for scientists to gather to present results 
and relate experiences from research areas relevant to reforestation.  Top researchers from Europe and North 
America have been designated as invited speakers.  Conference objectives are to provide an opportunity for dynamic 
and ongoing cooperation between researchers, and to present results of the conference in a thematic publication 
covering all aspects of the reforestation process.  The conference presentations should fill the gaps in knowledge 
regarding successes and failures in reforestation practices. Overall, the Conference will highlight challenges of 
reforestation and provide some solutions, while contributing to interactions between researchers and practitioners. 
All researchers, and particularly young ones, will get additional support and opportunity to exchange information and 
to build their research network and collaborative abilities. 

MAIN OBJECTIVES 

The Conference is sponsored by following 
IUFRO Divisions and Units: 
 
1.01.03 - Temperate Forest Regeneration 
2.00.00 - Physiology and Genetics 
3.02.00 - Stand Establishment and Treatment 

TOPICS 
Country report  
Stocktypes 
Seedling quality 
Monitoring reforestation successes 
Plantations  
Breeding for resistance (drought, insects, disease) 
Species, intra-species and seed source selection 
Reasons for reforestation failure 
Planting and after planting protection 
Handling Issue (from lifting to planting) 
 Site factors effects on planting stress and 
establishment 
Competition – Site preparation and vegetation 
management 
Planning and management of afforestation and 
reforestation programs 

SCIENTIFIC COMMITTEE 
Steven Grossnickle, CANADA 
Douglass Jacobs, USA 
Vladan Ivetić, SERBIA 
Anders Mattsson, SWEDEN 
Milan Medarević, SERBIA 
Christopher Keyes, USA 
Dragica Vilotić, SERBIA 
Marianthi Tsakaldimi, GREECE 
Ratko Ristić, SERBIA 
Milan Mataruga, BOSNIA AND HERZEGOVINA 
Mirjana Šijačić-Nikolić, SERBIA 
Milko Milev, BULGARIA 
Nenad Keča, SERBIA 
Milan Oršanić, CROATIA 
Berthold Heinze, AUSTRIA 
Dana Dina Kolevska, FYR MACEDONIA 
Dutca Ioan, ROMANIA 
Predrag Aleksić, SERBIA 
Aleksandar Lučić, SERBIA 
Roman Longauer, SLOVAKIA 

INVITED PLENARY SPEAKERS 
 
Steven Grossnickle, NurseryToForest Solutions 
(CANADA) 
Anders Mattsson, Dalarna University (SWEDEN) 
Pedro Villar-Salvador, Department of Life Sciences, 
Universidad de Alcalá, Madrid (SPAIN) 
Kasten Dumroese, U.S. Department of Agriculture, 
Forest Service (USA) 

www.reforestationchallenges.org  

International Conference 

REFORESTATION CHALLENGES 
Belgrade, Serbia – 03-06 June 2015 

Међународни научни скуп 
од 03. - 06. Јуна 2015.



8 Ревија “Шуме”

Након оштећења шума од ледолома и ледоизвала, 
која су се десила крајем новембра и почетком децем-
бра 2014. године и предузетих мера и активности о 
којима смо писали у претходном броју Ревије ,,Шуме’’, 
министар пољопривреде и заштите животне средине 
проф. др  Снежана Богосављевић Бошковић је донела 
Наредбу о мерама заштите и санације шума оштеће-
них од ледолома и ледоизвала број 110-00-27/2015-
09, која је објављена у Службеном гласнику бр. 30 од 
27.03.2015. године. Наредбом је наложено ЈП ,,Ср-
бијашуме’’ да до 30.04.2015. године, уз сагласност ми-
нистарства надлежног за послове шумарства, донесе 
Акциони план санације оштећених шума у државном 
и приватном власништву за период 2015-2018. године. 
Наредба је дефинисала садржај Акционог плана сана-
ције, као и рок санације до краја 2018. године, осим за 
вештачки подигнуте састојине четинара и квалитет-
није састојине букве ( са учешћем техничког дрвета 
20% и више ), код којих је рок санације 31.12.2016. го-
дине. Осим тога, Наредба је наложила следеће рокове 
за дознаку у државним шумама: 

•	 До	30.04.2015.	године	за	сечу	у	2015.	години,
•	 До	31.10.2015.	године	за	сечу	у	2016.	години,
•	 До	31.10.2016.	године	за	сечу	у	2017.	и	2018.	го-

дини. 
Истом Наредбом је наложено сопственицима шума 

да до 30.06.2015. године поднесу пријаву за санацију 
ЈП ,,Србијашиме’’, а стручне службе су дужне да у року 
од месец дана од пријема поступе по пријави сопстве-
ника шума.

Надзорни одбор ЈП ,,Србијашуме“ је 11.05. донео 
Акциони план санације оштећених шума у државном 
и приватном власништву за период 2015-2018. године 
на који је Министарство за пољопривреду и заштиту 
животне средине дало сагласност.

Утврђивање површина оштећених шума и 
оштећене дрвне запремине

Доношење правилних одлука о газдовању шума-
ма се базира на квалитетно прикупљеним информа-
цијама. Због тога су стручне службе ЈП ,,Србијашуме“ 
учиниле велики напор да у најкраћем могућем року, 
у зимским условима рада и уз немалу дозу ризика, 
прикупе поуздане податке о површини и интензитету 
оштећења. Од почетка марта, сви шумарски инжење-
ри из газдинстава захваћених ледоломима су на те-
рену радили на утврђивању површина, попуњавању 
снимачких листова у циљу утврђивања коначне про-
цене штете, као и дознаци стабала за сечу у 2015. го-
дини. У најоштећенијим шумским управама, Бољевцу 
и Сокобањи, радиле су и стручне екипе из Генералне 

дирекције и Бироа за планирање и газдовање шума-
ма. Површине су утврђиване терестрички, са тачно-
шћу најмање на нивоу одсека, а где је то било могуће и 
прецизније од тога, уз помоћ Џи-Пи-Ес апарата. Дрв-
на запремина оштећена ледоломима и ледоизвалама у 
државној својини, којима газдује ЈП ,, Србијашуме“ је 
утврђивана на два начина:

•	 Стабла	која	су	предмет	сече	у	2015.	години		су	
дозначена и премерена на уобичајен начин, који се 
користи приликом дознаке стабала за сечу: код стаб-
лимичне дознаке је премерено и евидентирано свако 
стабло, а код површинске дознаке је премерено 10% 
примерних површина. 

•	 Запремина	 стабала	 која	 нису	 предмет	 сече	 у	
2015. години је утврђена по одељењима и одсецима  
следећом методологијом: 

У снимачком листу за сваки одсек су утврђени сле-
дећи показатељи: одељење, одсек, површина одсека, 
врста дрвећа, старост, порекло, дубећа запремина пре 
ледолома, проценат одумирућих стабала у одсеку по 
броју, средњи пречник одумирућих стабала у одсеку, 
запремина одумирућих стабала, проценат оштећених 
стабала у одсеку по броју, средњи пречник оштећених 
стабала у одсеку, запремина оштећених стабала, зап-
ремина неоштећене састојине и напомена. У снимач-
ки лист су уношени и подаци о шумском газдинству, 
шумској управи, газдинској јединици, датуму попуња-
вања, као и потпис инжењера који је попунио снимач-
ки лист. Снимачки листови су попуњени теренским 
радом дипломираних инжењера шумарства из шум-
ских газдинстава, као и  дипломираних инжењера шу-
марства из Генералне дирекције.

Уз снимачки лист је дато ,,Упутство за попуњавање 
снимачких листова за утврђивање штета од ледолома’’. 
Упутством је дефинисан појам ,,одумируће стабло’’ на 
следећи начин: одумирућа стабла су она стабла, код 
лишћара, која су изваљена и преломљена на пола ви-
сине круне или ниже од тога. Код четинара, у катего-
рију одумирућих стабала сврставамо изваљена стабла 
и она која су преломљена на висини горње трећине 
круне или ниже од тога. Упутством је дефинисан појам 
,,оштећено стабло’’ на следећи начин: оштећена стабла 
су она стабла која имају оштећену горњу трећину кру-
не ( активна круна ) за 50% и више. Следствено томе, 
стабла чија је горња трећина круне оштећена мање од 
50% надаље третирамо као неоштећена.

Дрвна запремина оштећена ледоломима и ледоиз-
валама у шумама сопственика је процењена окуларно 
и без подела на одумирућа и оштећена стабла због не-
достатка одговарајућих улазних података. Ови пода-
ци су приказани у претходном броју листа ,,Шуме’’ па 
овде нису поново приказани.

Донет акциони план санације оштећених шума 
у државном и приватном власништву за период 

2015-2018. године

аКЦИоНИ пЛаН
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Подаци до којих се дошло на овај начин приказани 
су у табелама 1 и 2.

Коришћење шума

Коначна процена штета је далеко премашила прву 
прелиминарну процену која је урађена у децембру 
2014. године. На основу ових података, узимајући 
у обзир економске и еколошке параметре, потребе 
шуме, стање шумске инфраструктуре и технолошке 
капацитете шумских газдинстава и шумских управа, 
дефинисана су два приступа брзини санације у др-
жавним шумама. 

Први приступ се односи на оне шумске управе у 
којима оштећења немају размере катастрофе и могу да 
се санирају у целости у року  који даје Наредба. То су 
ШГ ,, Северни Кучај’’ Кучево, ШГ ,,Јужни Кушај’’  Дес-
потовац, ШГ ,,Расина’’ Крушевац и ШУ Неготин, ШУ 
Доњи Милановац и ШУ Бор у ШГ ,,Тимочке шуме’’ 
Бољевац и ШУ Алексинац и ШУ Ниш-Бела Паланка 
у ШГ ,,Ниш’’ Ниш. У овим организациом јединицама 
ће се у року од четири године извршити уклањање 
свих одумирућих стабала, а где је то могуће приликом 
дознаке обележиће се за сечу и један број оштећених 
стабала. 

Други приступ се односи на шумске управе у који-
ма оштећења имају карактер катастрофе и далеко пре-
вазилазе технолошке могућности шумских управа. То 
су ШУ Бољевац, ШУ Књажевац и ШУ Зајечар у ШГ 
,,Тимочке шуме’’ и ШУ Сокобања у ШГ ,,Ниш’’ Ниш. У 
овим шумским управама дефинисан је следећи начин 
рада:

Приликом обележавања стабала за сечу у лишћар-
ским шумама, дипл. инж. шумарства који врши до-
знаку разврстава категорију ,,одумирућа стабла’’ у две 
поткатегорије. У првој поткатегорији се налазе стабла 
која су изваљена и преломљена ниско, без и једне живе 
гране и врши дознаку за сечу само тих стабала. Другу 
поткатегорију чине ,, одумирућа стабла’’ која су пре-
ломљена тако да имају живе гране. Та стабла за сада 
остају у састојини. Основни разлог за овај приступ 
је економске природе, а условљено је и техничким 
могућностима, јер стабла из прве поткатегорије су у 
процесу убрзаног губитка квалитета дрвне запремине 
и неопходно их је испоручити купцу у кратком року: 
ако је реч о трупцима букве за неколико месеци, ако је 
реч о огревном дрвету прве класе до краја године, на-
кон чега ће та роба у највећој мери бити огревно дрво 
друге класе. Стабла друге поткатегорије, због прису-
ства грана,  потераће лисну масу која ће одржати та 
стабла у животу и на тај начин спречити пропадање 
комерцијалне вредност дрвета на рок од неколико го-
дина. На тај начин се добија време неопходно за ор-
ганизацију технолошког процеса коришћења дрвета, 
смањује притисак на тржиште и оставља могућност 
да праћењем биолошких процеса у састојини донесе-
мо исправне одлуке у наредном периоду. У овим шум-
ским управама категорија ,,оштећена стабла’’ није 
предмет санације у периоду до 2018. године, осим ако 
су у питању чисте сече.

Код вештачки подигнутих састојина четинара де-
финисана су три приступа: чистом сечом санирамо 
површине са 60-70% одумирућих стабала, сантитар-
ном сечом третирамо састојине у којима постоји до-

вољан број неоштећених стабала за даљи опстанак 
састојине,  а један део састојина се санира на начин 
да се успоставља шумски ред. Те састојине за сада се 
остављају да даље расту уз очекивања да се формирају 
секундарни врхови, да стабла добију облик лире или 
сабље и да надаље врше опште корисне функције шума. 
Прираст и квалитет дрвне масе за сада постају секун-
дарни циљ. О даљој судбини тих састојина ће се одлу-
чивати приликом наредног уређивања шума. На овај 
начин се минимализују штете, газдовање се чини еко-
номски одрживим, смањује се притисак на тржиште, 
усклађују поступци са технолошким могућностима ЈП 
,,Србијашуме’’, задржавају се опште корисне функције 
шума, а накнадно, у редовним условима се доносе ду-
горочне одлуке. Критеријум за разврставање састоји-
на је број стабала који су преломљени на пола висине 
стабла и ниже од тога.

Полазећи од наведених поставки, сачињен је план 
коришћења шума за санациони период који је прика-
зан у табели 3.

Обнављање  шума

Планирани радови на санацији изискују радове на 
обанављању шума. У периоду 2016-2019. године пла-
нирани су следећи радови приказани у табели 4: 

У најоштећенијим шумским управама је планира-
но да се обнова мањег дела изданачких састојина из-
врши ресурекцијом и да се формира још једна гене-
рација изданачких шума. Реч је о млађим изданачким 
састојинама са великим бројем стабала и јаком изда-
начком моћи, где би други начин обнаве изискивао 
огромне трошкове сузбијања изданака и избојака са 
неизвесним исходом обнове. Иако 568,97 ха, колико 
се обнавља ресурекцијом у ШГ ,,Тимочке шуме’’ и ШГ 
,,Ниш’’  није занемарљива површина, она чини тек 
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1,43% површине изданачких шума у ова два газдин-
ства.

У ШГ ,,Тимочке шуме’’ је планирано природно об-
нављање на 709,37 ха. Реч је о састојинама где је про-
цес природног обнављања раније започет и о састоји-
нама букве старијим од 90 година код којих оштећења 
представљају увод у природну обнову пре истека пла-
ниране опходње.

Заштита шума

На заштити шума планирани су радови на успоста-
вљању шумског реда у вештачки подигнутим састоји-
нама четинара и то:

на површинама где је планирана чиста сеча–256,21 
ха,

на површинама где је планирана санитарна сеча–
1219,68 ха,
на површинама где се само успоставња шумски ред 

- 645,51 ха.
Такође је планирано постављање густе мреже фе-

ромонских клопки и интензиван рад на сузбијању 
поткорњака.

Шумске саобраћајнице

Планирани радови на шумским саобраћајницама у 
фунцији санације ледолома су:

изградња шумских путева              12,067 км,
реконструкција шумских путева    40,172 км,
одржавање шумских путева         287,503 км.

Вредност шума

Умањена рачуноводствена вредност шума је при-
казана у табели 5.

Индиректна штета у виду смањења прираста 
оштећених стабала је приказана у табели 6.

Планом санације су предвиђени повећани трош-
кови вршења стручно-техничких послова у шумама 
сопственика у нареде три године. Биће повећан број 
извршилаца ангажованих на пословима дознаке са-
бала у шумама сопственика, као и жигосање дрвних 
сортимета, тј.  издавање  пропратне документације 

која прати транспорт дрвих сортимената пореклом из 
шума сопственика. 

Планирана је и едукација власника шума и упозна-
вање са правима и обавезама власника шума када је у 
питању санација ове елементарне непогоде. Такође је 
планирана обука о безбедном и правилном раду  мо-
торном тестером у сврху елиминисања или свођења на 
најмању могућу меру евентуалних повреда. Едукација 
сопственика шума за безбедан рад ће бити предмет 
посебног програма.

Све ове активности ће имати за циљ да се помогне 
приватним власницима шума да на што бољи и ква-
литетнији начин изврше санацију причињених штета, 
уз што мање негативних последица како на шуму и 
екосистем у целини, тако и за сваког власника поје-
диначно. 

Финасирање санације

Уредба о утврђивању Годишњег програма ко-
ришћења средстава Буџетског фонда за шуме Репу-
блике Србије у 2015. години  предвиђа у чл. 2. р. бр.11.  
средства у износу од 64.000.000  за израду и реализа-
цију Акционог плана санације оштећених шума у др-
жавном и приватном власништву за период 2015-2018. 
године у складу са Наредбом о мерама заштите и са-
нације шума оштећених ледоломима и ледоизвалама ( 
,,Сл.гл.РС’’ бр.30/15). Конкурс за доделу ових средстава 
се очекује у мају.

Осим ових средстава, ЈП ,,Србијашуме“ ће на основу 
исте Уредбе конкурисати и за подстицајна средства за 
изградњу и реконструкцију путева и за заштиту шума од 
биљних болести и штеточина уз помоћ феронмонских 
клопки код Буџетског фонда за шуме, као и за санацију 
ограђеног ловишта ,,Буковик’’ код Буџетског фонда за 
ловство. ЈП ,,Србијашуме“ ће на овим позицијама кон-
курисати у укупном износу од 54.035.156 динара.

Сва остала потребна финансијска средства за 2015. 
годину  ће бити обезбеђена из редовног пословања ЈП 
,,Србијашуме“.

Укупни трошкови санације за период 2015-2018. 
године износе 438.132.729 динара. Коначна одлука о 
учешћу Управе за шуме у финансирању трошкова сана-
ције за 2016-2018. ће бити донета накнадно.

Војислав Јанковић, дипл.инж.шум.



12 Ревија “Шуме”

Површина Србије је око 8,8 милона хектара, од чега су шуме 
2.252.400 хектара. Половина је у државном и делом у друштвеном 
власништву, а друга половина су приватне шуме. Србија се сматра 
средње шумовитом земљом. Од укупне површине територије, под 
шумом је 29,1%.

Јавно предузеће за газдовање шумама “Србијашуме” основано 
је 1. октобра 1991. године на основу Закона о шумама као државно 
предузеће. Истим законом шуме Србије подељене су на 27 шумских 
подручја која представљају природне и економске целине, а којима су 
обухваћене шуме у државној и приватној својини. ЈП “Србијашуме” 
поверена је заштита, унапређење, коришћење и управљање шумама, 
шумским земљиштем и другим потенцијалима шума.

Послови газдовања шумама које обавља ЈП “Србијашуме” су 
веома сложени и проистичу из чињенице да су шуме делимично об-
новљив природни ресурс и добро од општег друштвеног интереса, 
као и да се њима мора газдовати уз уважавање принципа трајности 
и одрживог газдовања. Ово подразумева да је у свим активностима 
потребно тежити усклађивању економских, еколошких и социјалних 
захтева у односу на ресурс. Усклађивање ова три сегмента одрживог 
газдовања представља трајни циљ Предузећа. 

ЈП “Србијашуме” је поверено на газдовање близу један милион 
хектара државних шума и шумског земљишта. Укупна запремина 
ових шума износи 128 милиона м3, а годишњи запремински прираст 
4,5 м3/ha. Предузеће годишње произведе око 1,3 милион м3 дрвних 
сортимената, што је свега око 38% од годишњег прираста шума. 

Јавно предузеће “Србијашуме” обавља и стручне послове у при-
ватним шумама на површини од око 1 милион хектара. У свом посло-
вању у приватним шумама предузеће тежи да са власницима шума 
успостави партнерски однос у циљу правилног спровођења мера газ-
довања шумама и унапређења стања њихових шума. 

Интегрално, мултифункционално газдовање укупним простором, 
који је Предузећу поверен, је стратешко опредељење предузећа. Из тог 
разлога развој делатности предузећа иде у правцу сталног унапређења 
газдовања шума и ловиштима,  коришћења осталих недрвних про-
извода шума, пружању еколошких и других услуга у шумским под-
ручјима и др. Принципи трајности шумске производње уз уважавање 
потреба заштите животне средине, неопходност унапређења стања 
постојећих шума, као и увећања шумског фонда, примена савремених 

знања и метода у газдовању шумама су основ пословања Србијашу-
ма. 

Јавно предузеће “Србијашуме” у организационом и пословном 
погледу остварује двоструку функцију. Прва и основна је јавна мисија 
Предузећа, која се огледа у обавези обезбеђења заштите и унапређи-
вања стања државних шума, које су му Законом о шумама поверене на 
управљање и коришћење. Друга је привредна функција која се огледа у 
обавези Јавног предузећа “Србијашуме” да оствари позитиван финан-
сијски резултат и својим пословањем створи услове за остваривање 
задатка јавне мисије, за унапређење и заштиту шума, унапређење газ-
довања шумама, од семенске и расадничке производње, преко гајења, 
заштите, коришћења шума и других шумских ресурса, те заштита 
природе и животне средине применом савремених сазнања у овим 
делатностима. Значи, поред успешног обављања задатка јавне мисије 
везано за унапређење и заштиту шума, потребно је остварити макси-
мални профит у пословању, уз одржавање стандарда запослених.

Време у коме се налазимо, период транзиције и припреме за 
приступање ЕУ, су довеле до неопходности реструктурирања Јавног 
предузећа, уз захтеве за прилагођавање европским стандардима, по-
дизање нивоа еколошке свести, стално унапређење пословања и по-
већање ефикасности и економичности у газдовању шумама. У том 
циљу предузеће од свог оснивања систематски ради на унапређивању 
своје организације. Током 2003. године Влада Србије је усвојила Стра-
тешки план 2003-2005. године, који је определио мисију, циљеве и 
мере за постизање истих у циљу реструктурирања. Реструктурирање 
предузећа је резултат консензуса између Владе РС, пословодства и за-
послених у предузећу.

Реструктурирање је узроковано потребом отклањања недостата-
ка у дотадашњем начину организовања и пословања, потребом од-
вајања none core делатности и дотадашњих зависних предузећа ради 
њихове касније приватизације, стварањем бољих услова за заштиту 
и унапређење шума, бољим коришћењем свих потенцијала шума на 
принципима одрживог развоја, потребом за рационалнијим посло-
вањем и сл..

До краја 2005. године, стратешки план је успешно реализован. 
“Србијашуме” су јавно предузеће које је по екстерним оценама по-
стигло завидне резултате у реструктурирању у односу на остала јавна 
предузећа у Србији.

Одмах по усвајању, започета је интензивна реализација плана 
кроз  збрињавање вишка запослених (социјални програм); продају 
дела механизације предузећа радницима (лизинг) и реализацију ор-
ганизационих промена. 

До 2006. године  извршене су између осталих, следеће промене:
•	Приватизација	зависних	предузећа,
•	Издвајање	none	core	делатности,
•	Издавање	шумске	механизације	у	закуп	са	правом	откупа,
•	 Реорганизација	 делова	предузећа	 који	праве	 губитке	 у	 посло-

вању,
•	Оптимализација	броја	запослених	–	социјални	програм	
До познатих догађаја на Косову и Метохији ЈП “Србијашуме” су 

газдовале са око 90% државних и бринуле о  највећем делу приватних 
шума. Данас су шуме Космета у надлежности УНМИК-а. Крајем 2002. 
године дошло је до издвајања и четири шумска подручја (шумских 
газдинства) са територије Војводине од када су ове шуме у надлеж-
ности новоформираног ЈП “Војводинашуме”. У истом периоду из-
двојен је Институт за шумарство у самосталну научно-истраживачку 
институцију.

Развој и организација ЈП „Србијашуме“ 

СеКтор за развој 

Сектор за развој и међународну сарадњу



13Ревија “Шуме”

Развој и организација ЈП „Србијашуме“ 
Сектор за развој и међународну сарадњу
Сектор за развој и међународну сарадњу је један од виталних сек-

тора ЈП „Србијашуме“ и његова основна делатност јесте да организује 
и координира рад на пословима развоја (развој организације Преду-
зећа и његових делова и развој делатности, шумарство, ловство, заш-
тита природе и животне средине, маркетинг и др.), као и међународне 
сарадње.

У оквиру овог сектора постоје следећа одељења:  Одељење за раз-
вој, Одељење за информатику, Одељење за план и анализу, Одељење 
за људске ресурсе, Одељење за систем квалитета и Одељење за инвес-
тиције.

Развој организације предузећа подразумева стално прилагођа-
вање организационе структуре новонасталим потребама, које произ-
илазе из околности и захтева како унутар Предузећа, тако и у окру-
жењу. Развој организације се у највећој мери ослања на шумарство, 
као основну грану предузећа али и газдовање осталим природним 
ресурсима (недрвним) у шумским подручјима, као значајном потен-
цијалу ЈП „Србијашуме”.

Развој делатности предузећа је сталан и ослоњен на природне ре-
сурсе шумског простора којим предузеће газдује. Коришћење ресур-
са мора бити такво да се уважавају економске, еколошке и социјалне 
потребе друштва и средине у којој се налазе. Рационално газдовање 
ресурсима је политика предузећа и такав однос треба да уважавају и  
прихвате пословни партнери предузећа.   

Развој делатности иде у правцу унапређења газдовања и ко-
ришћења шума као и коришћења недрвних и других природних  ре-
сурса, пружању услуга у шумским подручјима и др. У области услуга 
неопходно је радити на повећању квалитета и обима пружених услуга 
у приватним шумама, планирања у шумарству, спровођењу актив-
ности на одржавању и унапређивању шума у градовима и градским 
насељима, пошумљавању и одржавању градских и других зелених по-
вршина. Укључивање у пројекте и активности производње биомасе 
као и обновљивих извора енергије, у оквиру шумских подручја, пред-
ставља нови изазов који је потребно прихватити.

Међународна сарадња се остварује у циљу размене искустава, 
унапређивања знања и трансфера технологија, анализе страних тр-
жишта у циљу прилагођавања, примене међународних стандарда, 
промоције Предузећа и сл. Предузеће активно учествује у регионал-
ним пројектима који су у функцији развоја делатности и унапређења 
знања и комуникације у области шумарства и повезаних делатности

Научно-истраживачки пројекти ће бити покренути или подржани 
када се процени да су њихови резултати јасни и практично примењи-
ви и у функцији развоја Предузећа или заштите и унапређења шума. 
Предузеће ће давати подршку научно- истраживачком раду  и  науч-
но-истраживачким институцијама ради добробити шуме, шумарства 
и предузећа. Редовно газдовање шумама, захтева израду више Проје-
ката, Студија и Програма за поједине области рада. Израда ових про-
грама ће бити реализована у оквиру Сектора за развој и међународну 
сарадњу уз координацију осталих Сектора и истраживачко развојних 
институција или спољних сарадника. 

Издавачка делатност Предузећа се спроводи у функцији инфо-
рмисања и образовања запослених и стручне јавности, промоцији 
одрживог газдовања природним ресурсима, шумарске струке и рада 
Предузећа. Издавачка делатност ће се реализовати издавањем мо-
нографија, публикација, приручника, упутства, норми, плаката и др. 
и спонзорисањем издања од интереса за шумарство и ЈП “Србијашу-
ме”. 

У оквиру примене информационих технологија неопходно је по-
дизање нивоа њиховог коришћења и боља оспособљеност кадрова. 
Израда пројекта и успостављање подсистема шумарство у оквиру 
укупног ИС-а је приоритет о овој области. Планиране активности 

ће бити реализоване даљим развојем до сада достигнутог уз приме-
ну ГИС технологија, реализацијом VPN интерне мреже и интранета, 
праћењем достигнућа и применом стандарда. У оквиру Предузећа се 
може користити само легалан софтвер и поуздан хардвер познатих 
произвођача. 

Од великог значаја за развој предузећа јесто добро планирање и 
анализа остварених резултата. Овим пословима се бави одељење за 
план и анализу. Одељење за план и анализу врши израду производно-
финансијског плана Предузећа, праћење реализације плана и извешта-
вање о оствареном плану. 

Предмет рада Одељења за план и анализу Предузећа односи се на: 
показатеље производње, финансијске показатеље пословања, мате-
ријалне и људске ресурсе као и резултате пословања Предузећа. Функ-
ција пословних планова јесте и контрола пословања предузећа. Упо-
ређивањем планских циљева и остварених резултата добија се реална 
слика Предузећа, док се праћењем и анализом економских процеса и 
појава осигурава аналитичка основа за ревизију и измену планова. 

Покретач развоја и предуслов за успешно остваривање циљева 
предузећа су људски ресурси. Захтеви у односу на постојеће кадрове 
намећу неопходност сталног  унапређења нивоа знања и способности. 
Праћење учинка, напредовања и развоја кадрова, као и њихова стиму-
лација су неопходни ради подизања мотивисаности и бољих резултата. 
Број запослених у наредној години ће бити у складу са поставњеним 
планским циљевима и политиком Владе РС. Изузетно, уколико се обез-
беде услови за значајније увећање прихода предузећа, а нарочито при-
хода од коришћења недрвних потенцијала шума и шумских подручја, 
може доћи до одређеног увећања броја запослених, уколико се ове пот-
ребе не могу обезбедити прераспоређивањем постојећег кадра. Такође, 
спроводиће се активности за ангажовање младих шумарских инжење-
ра у мери која буде одговарала реалним потребама предузећа.

Сертификација шума је важан инструмент у подизању нивоа одр-
живог газдовања шумама и истовремено потврда о квалитету достиг-
нутог. Захтеви тржишта у односу на сертификоване производе шумар-
ства постају све израженији. У циљу повећања значаја сертификације 
шума, предузеће ће бити активно на промоцији постигнутих резултата, 
као и промоцији саме сертификације и подстицању дрвне индустрије 
да уђе у овај процес (CoC).

За успешно остваривање циљева и даљи развој Предузећа неопход-
но је установљавање јединствене методологије планирања, праћења, ре-
ализације и анализе поврата обима и врсте инвестиција у предузећу. 

Пословна политика Јавног предузећа за газдовање шумама “Ср-
бијашуме” у 2015. години, заснива се на дугорочним пројекцијама раз-
воја шумарства, ловства и ресурса којима газдује предузеће и са циљем 
да се оствари пун допринос развоју Србије и унапређењу њене живот-
не средине. Она ће се остваривати у времену интензивних припрема и 
прилагођавања норматива за улазак у Европску унију.

Унапређење газдовања шумама, од семенске и расадничке произ-
водње, преко гајења, заштите, коришћења шума и других ресурса шум-
ских подручја, те заштита природе и животне средине. Он ће се реа-
лизовати применом савремених сазнања, у овим делатностима. Ово, 
поред добре организације захтева иновирање знања стручњака на свим 
нивоима.

Предузеће мора пословати успешно, на принципу “доброг до-
маћина”, с обзиром на мисију коју има и чињеницу да му је поверен 
један од највреднијих природних ресурса у држави. Значи, поред 
успешног обављања задатка јавне мисије везано за унапређење и 
заштиту шума, потребно је остварити максимални профит у по-
словању уз одржавање стандарда запослених на просечном нивоу 
у Републици.

Руководилац Oдељења за развој 
Вера Јовановић, дипл.инж.шум.
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На целој планети се 21. марта обележава Међународни 
дан шума, који је установљен на седници Генералне скупшти-
не Европске пољопривредне конфедерације 1971. године, да 
би се указало на значај дрвећа и истакле бројне користи које 
од њих има човечанство. За обележавање симболично је 
одабран 21. март, први дан пролећа, у знак буђења природе 
и вегетације, али и као знак новог почетка, вечитог обна-
вљања живота.

Генерална скупштина Уједињених нација је 2012. године 
усвојила Резолуцију којом је 21. март проглашен за Међу-
народни дан шума. Одлучено је да се овај датум убудуће 
обележава сваке године почев од 2013. у циљу јачања свести 
јавности о неопходности одрживог управљања, заштите и 
одрживог развоја свих типова шума у корист садашњих и 
будућих генерација. 

Јавно предузеће „Србијашуме“ је у сусрет Међународном 
дану шума у петак 20.03.2015. године на Ади Циганлији све-
чано-радно обележило овај значајан датум.

Јавно предузеће „Србијашуме“ је у сардњи са Министар-
ством правде - Управом за извршење кривичних санкција 
и Шумарским факултетеом Универзитета у Београду, овај 
повод „искористило“ за симболичко отварње теренских ра-
дова на пошумљавњу Србије кроз пројекат „Једно дрво за 
једног ратника“ за 2015. годину. 

На простору ШГ „Београд“- Београд, ШУ Авала, ГЈ „Ма-
киш-део Аде Циганлије-шуме уз аутопут“, потез Аде Циган-
лије, засађено је 1.300 комада садница лужњака. Новоосно-

вована шума је симболички добила име „1.300“ каплара, а 
све у складу са реализацоијом пројектних циљева. 

Овом догађају су присуствовале бројне званице, а међу 
њима: Никола Селаковић-министар правде у Влади Репу-
блике Србије; Синиша Мали-градоначелник Београда; др 
Предраг Алексић- в.д. директора ЈП “Србијашуме”, др Милан 
Стевовић-Министарство правде, директор Управе за извр-
шење кривичних санкција; Милош Срећковић-председник 
Надзорног одбора ЈП “Србијашуме”, Слободан Ердељан-по-
моћник министра пољопривреде и заштите животне среди-
не, Саша Стаматовић-Министарство пољопривреде и заш-
тите животне средине, дирекор Управе за шуме,  др Љубинко 
Ракоњац-директор Института за шумарство из Београда; 
Жарко Шормаз-директор ЈП “Ада Циганлија”, Миодраг Ву-
левић-помоћник генералног директора Београдског сајма; 
др Владан Иветић са Шумарског факултета из Београда; 
Мехо Омеровић-члан Надзорног одбора ЈП “Србијашуме”, 
Саша Радуловић-члан Надзорног одбора ЈП “Србијашуме”, 
Сениша Јовановић-члан Надзорног одбора ЈП “Србијашу-
ме”, др Јасмина Маџгаљ- заменик градског секретара за заш-
титу животне средине, др Драгана Остојић-Завод за заштиту 
природе, ЈП “Србијашуме”и то: Драган Дубљанин- тадашњи 
шеф Кабинета генералног директора; Бранислав Илчић- та-
дашњи извршни директор Сектора за коришћење шума; мр 
Александар Илић- тадашњи извршни директор Сектора за 
развој и међународну сарадњу; Дејан Мирковић- тадашњи 
извршни директор Сектора за финансије и рачуноводство; 

Међународни  дан шума 

даН шума 

Министар правде Никола Селаковић и Синиша Мали, градоначелник Београда у акцији
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Међународни  дан шума 

др Милутин Ђорђевић-извршни директор сектора који се 
тада звао Сектор за ловство, рибарство и остале ресурсе; 
Никола Соврлић-тадашњи извршни директор Сектора за 
маркетинг и односе са јавношћу; Петар Нећак-председник 
синдиката; Владан Живадиновић-директор ШГ “Београд”, 
Ивона Пантелић, координатор пројекта “Једно дрво за јед-
ног ратника“, Звонимир Баковић руководилац пројекта “Јед-
но дрво за једног ратника“ у име ЈП “Србијашуме”, поједи-
ни руководиоци одељења из генералне дирекције, поједини 
запослени из генералне дирекције и ШГ “Београд”, суденти 
са Шумарског факултета, поједини запослени из Министар-
ства правде, Града Београда и Шумарског факултета. Предс-
тавници WWF-6 волонтера, 15 осуђених лица, представни-
ци медија: РТС, Прва, Б-92, Биро, ТАЊУГ, Студио Б и бројни 
штампани медији. 

На овом догађају укупно је било124 учесника + предста-
вници медија. 

У знак Међународног дана шума и почетка пројекта “Јед-
но дрво за једног ратника“ за 2015. годину, саднице храста 
лужњака су засадили: др Предраг Алексић, Никола Селако-
вић, Синиша Мали, др Милан Стевовић, Милош Срећковић 
као и сви присутни учесници овог догађаја.

20.03.2015. године, а и 21.03.2015. године на простору 
нашег предузећа организоване су сличне манифестације са 
истим поводом, као што је дато у наредној табели. 

Шума на најбољи могући начин осликава богату, сложе-
ну и међузависну природу наше животне средине. ЈП „Ср-
бијашуме“ је искористило Међународни дан шума као добру 
прилику да кроз садњу садница, предавaња, ученичке ради-
онице и др. активности подсети ширу друштвену јавност на 
значај шума и важност њихове заштите. У пракси се показло 
по ко зна који пут да је оснивање нових шума, а самим тим 
и „поправка“ квалитета животне средине један од основних 
приоритета у  пословању. 

 Руководилац пројекта
„Једно дрво за једног ратника“

маст.инж.шум. Звонимир Баковић

Шумско газдинство Активности  

„Београд“ - Београд 

Пошумљавање на Ади Циганлији, ГЈ „Макиш-део Аде Циганлије-шуме уз 
аутопут“. Пошумљено 0,5 hа, засађено 1.300 садница храста лужњака. Садња 
садница јавора у Миљаковачкој шуми у организацији са Градским 
секретаријатом за заштиту животне средине, Заводом за заштиту животне 
средине и Општином Раковица. 

„Северни Кучај“ - 
Кучево 

Пошумљавања са представницима локалне самоуправе Кучево у ГЈ „Пек-
Гложана-Комша“ на 0,50 hа садницама белог јасена (2+0) у количини од 1.000 
комада, уз присуство медија ТВ РУФ и САТ ТВ. У акцији учествовало 50 
људи. 

„Тимочке шуме“ -  
Бољевац 

24.03.2015. одржана презентација у библиотеци у Бору уз пратњу локалне ТВ. 
Садња садница у парку студентског дома у Бору. Због активности на санацији 
ледолома нису вршена већа пошумљавања.  

„Јужни Кучај“ -
Деспотовац ШУ Јагодина, ГЈ „Јухор II“, површина 1,5 hа, садња 2.500 садница. 

„Крагујевац“ - 
Крагујевац  Подела до 500 комада шумских садница у ШГ. 

„Борања“ - Лозница  ОШ „Вук Караџић“ Лозница, садња садница. 
„Ужице“ - Ужице  Вртић „Полетарац“ Ужице засађено 15 комада садница. 

„Пријепоље“ - 
Пријепоље 

Предавање о значају шума у основној школи у Пријепољу. Због снега у 
расаднику нису постојале могућности да се обезбеди садни материјал. Уређење 
круга механизације и централног стоваришта.  

„Шумарство“- Рашка  Ученичка академија у ОШ „Градац“. Садња садница у дворишту ОШ. 
Интервју директора шумског газдинства на локалној телевизији. 

„Столови“ - Краљево ГЈ „Сокоља I“, садња 500 ком. садница у присуству ђака Шумарске школе. 

„Расина“ 
Крушевац 

ШУ Александровац пошумљава пожаришта у 24. одељењу ГЈ „Жупске шуме“, 
150 комада садница.  
У сарадњи са еколошким покретом „Бела бреза“ у ОШ „Владислав Савић – 
Јан“ подељене контејнерске саднице. У сарадњи са културним центром 
симболично посађено једно дрво у граду. У оквиру овог програма дипл. инж. 
шум. Игор Дробњак одржао предавање на тему „Шумски екосистем Великог 
Јастрепца“ уз присуство представника локалне самоуправе и јавног 
информисања. 
ШУ Трстеник у сарадњи са локалном самоуправом и уз присуство 
представника локалне самоуправе и локалне телевизије посадила дрворедне 
саднице у граду. 
ШУ Брус у ОШ „Јосиф Панчић“ у Милентији засадила саднице у дворишту 
школе. 
ШУ Ражањ, предавање у ОШ „Иван Вушовић“ на тему о значају шума. 

„Топлица“- 
Куршумлија 

Пошумљавање 2.500 комада садница у ГЈ „Црна Чука“, одељење 45/1, уз 
присуство локалне телевизије.  

„Ниш“ - Ниш У близини града Алексинца, ГЈ „Обла Глава“ извршена садња 100 ком. садница 
липе у присуству локалне телевизије. 

„Пирот“ - Пирот Због снега нису у могућности да врше пошумљавање. Ученичка академија. 
Подела 1.000 комада садница уз присуство локалних медија. 

„Шума“ - Лесковац  У месту Вучје, уз сарадњу са градским секретаријатом ЗШС и ученицима 
Средње хемијске школе вршена садња садница смрче и тополе у три ОШ. 

„Врање“ - Врање Извршена садња 15 садница липе у оквиру ОШ „Бранко Радичевић“ уз 
присуство локалне телевизије. 

Укупно 
ЈП „Србијашуме“ 

Београд 

 Пошумљено и подељено - 8.050 ком. садница лишћара и четинара; 
 Предавања – 5; 
 Остале активности (садња у ОШ, вртићима и др.) – 13. 

 
Шума на најбољи могући начин осликава богату, сложену и међузависну 

природу наше животне средине. ЈП „Србијашуме“ је искористило Међународни дан 
шума као добру прилику да кроз садњу садница, предавaња, ученичке радионице и др. 
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Делегација Министарства пољопривреде, шумарстава 
и хране Републике Словеније на челу са Дејаном Жиданом, 
потпредседником Владе и министром пољопривреде, шу-
марстава и хране, посетила је 8. маја 2015. године ЈП ,,Ср-
бијашуме“. 

Уприличен је састанак  са  проф. др Снежанoм Богоса-
вљевић Бошковић, министарком пољопривреде и заштите 
животне средине, представницима Владе Републике Србије  
и представницима нашег предузећа.  

Током састанка у ЈП „Србијашуме“,  досадашњу сарадњу 
два министра су оценила као успешну у области пољопри-
вреде и заштите животне средине.

Теме разговорa биле су начини финансирања шумарства 
и приходи од шума, али и  модел унапређења ове области.

Др Предраг Алексић, вршилац дужности директора ЈП ,, 
Србијашуме“ поздравио је присутне госте, пожелео срдачну 
добродошлицу и изразио велико задовољство због будуће 
сарадње са Министарством пољопривреде, шумарства и 
хране Републике Словеније.

Александар Васиљевић, извршни директор Сектора за 
развој и међународну сарадњу, презентовао је модел орга-
низације нашег предузећа и говорио је о стању српског шу-
марства.

,,Словенија је заинтересована за примењени модел орга-
низације шумарства у Србији, зато што би овај модел могао 
да послужи Словенији да га примени у будућности”, рекао 
је министар  пољопривреде, шумарстава и хране Дејан Жи-
дан и истакао да је производња хране најважнија област за 

сваку државу и понудио помоћ Словеније Србији на на путу 
ка ЕУ.

Делегације је, након састанка у ЈП ,,Србијашуме“ посе-
тила Национални парк ,,Фрушкa горa“, манастир Раваницу, 
Информативни центар   на Поповом чоту и прихватилиште 
европског јелена на локалитету Ворово.

Сузана Милићевић

Посета делегације 
Министарства Републикe Словеније 

ЈП ,,Србијашуме“ 

поСете

Дејан Жидан, потпредседник Владе и Министар пољопривреде, шумарства и хране Републике Словеније са Снежаном Бого-
сављевић-Бошковић, Министарком пољопривреде и заштите животне средине у посети ЈП ,,Србијашуме“



17Ревија “Шуме”

Посета делегације 
Министарства Републикe Словеније 

ЈП ,,Србијашуме“ 
Будућност шумарства Србије, региона, а и шире увелико зависи од 

способности и спремности да његови актери користе могућности међу-
собне сарадње које ова комплексна бранша пружа, посебно на еколошкој, 
економској, социјалној, па и културној равни. 

Као друштвено одговорно предузеће ЈП „Србијашуме“ настоји да 
развије сарадњу у областима где неспорно постоји сагласност за то, ука-
зујући и на „спорна“ питања чије решавање, међутим, зависи од бројних 
фактора, а неретко и од званичних органа државе ( доношење законских 
и подзаконских аката ) која је позвана да их решава.

Имајући у виду контакте које је од раније успоставило ЈП „Србијашу-
ме“, Сектор за шумарство и заштиту животне средине, Одељење за гајење 
шума, дана 25.04.2014. године уследила је посета уважених колега из Фран-
цуске, представника ONF ( Office National des Forets ) ЈП „Србијашуме“. 

Циљ посете је унапређење и даља сарадња између шумара и истра-
живачких шумарских група у оним областима шумарских истраживања 
која су од највећег интереса за обе земље, а самим тим и за ONF и ЈП „Ср-
бијашуме“.

На бази те посете и на позив француских колега ЈП „Србијашуме“ је 
било планирало посету Француској за 14. недељу 2014. године. Имајући 
у виду поплаве које су у том периоду погодиле Србију, суочавајући се са 
њеним последицама које су још увек несагледиве ( индиректне штете по 
шумске екосистеме се још увек процењују ), пословодство ЈП “Србија-
шуме” је донело одлуку да планирану посету Француској одложи за крај 
2014. године.

У 49. недељи 2014. године ЈП „Србијашуме“ је посетило Француску и 
омогућило да његова делегација добије нова ближа сазнања о начину рада 
једне од најбољих шумарских школа Европе где француска шумарска 
школа несумљиво припада.

На позив колега из ONF, представника групе „Tehnima“, Савета шу-
марских експерата Француске, делегација ЈП „Србијашуме“ је била у пе-
тодневној студијској турнеји од 01.12.2014. године до 05.12.2014. у Фран-
цуској. 

Делегацију ЈП „Србијашуме“ су чинили:
1. Драган Дубљанин – тадашњи шеф Кабинета генералног директо-

ра; 
2. др Предраг Алексић, тадашњи извршни директор Сектора за шу-

марство и заштиту животне средине; 
3.маст.инж.шум. Звонимир Баковић, руковдилац Одељења за гајење 

шума.

Првог дана посете делегацију ЈП „Србијашуме“ је примила Весна Па-
кај, директорка Привредне Коморе Србије у Паризу - Представништво у 
Француској. У кратком разговору су размењени ставови и извршена ко-
ординација о току радне посете делегације ЈП „Србијашуме“ Француској, 
са циљем да она протекне што је могуће корисније по све зинтересоване 
стране.

Истог дана делегацију ЈП „Србијашуме“ је примила његова екселен-
ција амбасадор Републике Србије Рајко Ристић. На састанку је присуство-
вала и Ивана Станковић – саветник за економске односе при Амбасади 
Републике Србије као и Весна Пакај. На састанку су вођени разговори о 
важним темама које се тичу шумарства и размене стручног знања.

Другог дана посете делегацијa ЈП „Србијашуме“ се сусрела са чла-
новима кабинета Mr Riboulet. Након кратког сусрета уследила је посета 
шумском газдинству „Plessac“, које је удаљено од Париза око 450 km, а од 
града Bellac око 35km. 

Након кратког сусрета са члановима кабинета Mr Coudert, уследила 
је посета шумском газдинству „Brigueuil“, које је удаљено од града Bellac 
око 30km

Трећег дана делегацију ЈП „Србијашуме“ је примио директор групе 
„Tehnima“ Mr De Maillard. Након обиласка производних погона „Soppec“ 
и упознавања са технологијом производње спрејева за маркирање, усле-
дила је кратка презентација о спрејевима које производи „Soppec“ и начи-
нима како се они користе у Француској и средњој Европи.

У смислу рационализације дознаке стабала за сечу у Немачкој, Шпа-
нији, Шведској, Француској, Пољској, Хрватској и др.  користе се спрејеви 
које производи „Soppec“. Ови спрејеви могу бити кратког рока трајања и 
у стронг варијанти ( до 10 година ). Применом ових спрејева осигурано је 
здравље људи. Ови спрејеви задовољавају одредбе KWF немачког серти-
фиката ( један од најстрожијих сертификата у свету из ове области ). Фир-
ма „Soppec“ годишње произведе 20 милиона спрејева и покрива око 40% 
европског тржишта у овој области.

Четвртог дана делегација ЈП „Србијашуме“ је имала састанак у ONF 
коме су присуствовали: Yves-Marie Gardette – Responsible Bio-Energies, 
ONF; Catherine Rival – ONF; Весна Пакај; Ивана Станковић – саветник за 
економске односе при Амбасади Републике Србије; Sylvestre Coudert - спе-
цијалиста за шумарство у „ONF“.

Yves-Marie Gardette - помоћник директора који управља свим шумама 
ONF-а ван Француске је презентовао рад и значај који ONF има у Фран-

Међународна сарадња  ЈП „Србијашуме“ са 
француским шумарима ONF-a



18 Ревија “Шуме”18 Ревија “Шуме”

цуској и ван Француске. Потом је уследила размена стручних искустава, а 
том прилиокм су дотакнуте бројне теме.

Након тога делегација ЈП „Србијашуме“ је присуствовала састанку 
са Удружењем експерата шумарства у Француској, коме су присуство-
вали: Thierry Charloux – directeur industriel; Edourad Chalopet - Еxpert 
pres la Cour d’Appel; Roland Susse – Еxpert pres de la Cour d’Appel de Dijon; 
Sylvestre Coudert и Весна Пакај. Ово удружење у себи садржи два дела, 
део за шумарство и део за дрвну индустрију. Упошљава преко 400 шу-
марских експерата. 

Заједничка оцена са овог састанкa је да ово удружење може зна-
чајно да помогне у областима трансфера знања, мултифункционалног 
управљања шумским ресурсима, у сечи дрвета са освртом на заштиту 
животне средине, очувању пејзажа, очувању трајности уз перманентну 
обнову, итд.

Ово удружење одликује висок степен професионалности и пос-
већености, а везује их једна заједничка ствар – дрво.

 Петог дана је одржан у представништву ПКС у Паризу „повратни“ 
састанак на коме се извршила анализа саме посете и на коме су се утвр-
дили механизми за бољу имплементацију закључака са француским 
партнерима.

Посета делегације ЈП „Србијашуме“ француским шумарима је усле-
дила након  двадесетак година. Посета је била веома плодна. Омогући-
ла је директне контакте са ОNF, француским шумарским експертима, 
представницима привредног сектора. Постоји реалан основ да се на 
бази пословних контаката предузећу обезбеде даљи контакти и сарадња 
која би у некој мери могла да „помогне“ у:

- унапређењу примене постојећих система газдовања шумама;
- унапређењу спровођења узгојних мера;
- унапређењу начина продаје дрвних сортимената;
- унапређењу начина коришћења шума ( примена савремене меха-

низације );
- унапређењу  начина управљања ЗПД;
- рационалнијем начину извођењу дознаке;
- заједничком аплицирању за међународне пројекте из претприступ-

них европских фондова где је делегација ЈП „Србијашуме“ предложила 
више од двадесет тема;

- стручној размени и др.

Међународни семинар из гајења шума

 На бази договора који су дефинсани у децембарској посети 
делегације ЈП „Србијашуме“ 21.04.2015. године  у ШГ ‘’Ужице’’ из Ужица 
одржан је међународни семинар из области гајења шума са следећим те-
мама:

- Обнова изданачких шума храста;
- Пошумљавање тешких терена.
Предавачи на семинару су били експерти из Француске и из ЈП ‘’Ср-

бијашуме’’.
Гости предавачи из Француске били су: Roland Susse CNIEFEB  – 

President d’Honneur; Sylvestre Coudert, представник ONF ( Office National 
des Forets )- специјалиста за шумарство и представник CNIEFEB  – Vice 
President; Mr Thibault de Maillard, директор групе „Tehnima; Жељко Фар-
каш - „PECO International“.

Семинар је почео у 1000 часова у семенском центру у Пожеги. 
Семинар је отворио вршилац дужности директора ЈП ‘’Србијашу-

ме’’ др Предраг Алексић, дипл. инж. шум., који је поздравио присутне 
и захвалио се гостима из Француске, који су узели учешће на семинару 
као представници једне од најзначајнијих шумарских школа у Европи. 
Пожелео је успешан рад на семинару и дао реч гостима из Француске.

Roland Susse CNIEFEB – President d’Honneur, шумарски експерт из 
Француске је истакао да му је велика част што је позван на овај скуп и 
што ће имати прилику да презентује окупљеним представницима ЈП 
‘’Србијашуме’’ шта они у Француској раде и на који начин управљају 
јавним и приватним шумама. 

Sylvestre Coudert, представник ONF - специјалиста за шумарство и 
представник CNIEFEB – Vice President је нагласио да ONF тренутно нема 
директора, јер је претходном истекао мандат, а нови још није постављен и 
да из тих разлога на овако значајан семинар није дошао директор ONF. На 
састанку у Паризу је договорена сарадња између ONF и ЈП „Србијашуме“. 
У том смислу они дају подршку нашим напорима за унапређење рада у тој 
области. Захваљује се на пријатељском дочеку и одушевљен је пријемом 
на који је наишао,  одличним међуљудским односима које је срео код нас и  
техничким могућностима које поседујемо.

Mr Thibault de Maillard, директор групе „Tehnima“ се обратио учесни-
цима истакавши да је он индустријалац који се бави производњом опре-
ме за шумарство и да се нада да ћемо остварити сарадњу на обострано 
задовољство.

Онда се скупу обратио председник Надзорног одбора ЈП ‘’Србија-
шуме’’ Милош Срећковић који је поздравио учеснике семинара испред 
оснивача јавног предузећа, тј. испред Владе Србије. Влада Србије чини ве-
лике напоре да Србију усмери према Европи и свету и у том смислу и ЈП 
‘’Србијашуме’’ је део тих планова, тако да смо сви отворени за сваки вид 
сарадње и унапређење наших односа до максималног нивоа. Пожелео је 
успешан рад и угодан боравак.

После уводне речи и поздравих говора кренуло се у кратак обилазак и 
упознавање са радом семенског центра. Након тога се кренуло на терен.

Објекат 1 Обнова изданачких шума храста  ГЈ „Венац-Благаја“. По-
стер презентацију о стању станишта и конкретне састојине изнео је ре-
вирни инжењер за поменуту газдинску јединицу дипл. инж.шум. Саво 
Петровић. 

Након тога у дискусију су се укључили гости из Француске. Они  
су упознали присутне са чињеницом да се код њих обнова шума при-
родним путем спроводи на тај начин што се планирани етат реализује 
са дела површине где се изводи обнова. Основ за спровођење радова је 
тржишна намена и вредност посеченог дрвета. Такође се, као и код нас, 
води рачуна да се оствари максимална производња у датим условима 
и да се обезбеди континуитет у производњи. Након тога су са српским 
шумарима размењена мишљења о начинима обнове изданачких шума.

Затим су представници групе „Tehnima“ демонстрирали начин обе-
лежавања стабала за сечу који се спроводи у Француској. 

Објекат 2 Семенска састојина црног бора ГЈ „Шарган“. – O њој је 
кратко говорио шеф ШУ Ужице дипл. инж. шум Драгиша Тодоровић. 
Укратко је оцењено узгојно стање ове семенске састојине и исказана мо-
гућност да би са оваквих и сличних објеката ЈП „Србијашуме“ у будућ-
ности могло да осигура  одређени контигент семена, који би могао да се 
нађе на тржиштима Француске и ЕУ. 

Објекат 3 Пошумљавање тешких терена ГЈ „Шарган“. Са станиш-
ним условима и начинима пошумљавања у овом подручју присутне је 
упознао дипл.инж.шум. Душан Јевђевић. Гости из Француске су инфо-
рмисали учеснике семинара о начинима пошумљавања у Француској и 
о садницама које се за те потребе користе. У Француској годишње поса-
де 80 милиона садница ( класичних и контејнерских ). 

По завршетку теренских презентација одржана је завршна диску-
сија. Упознавање присутних, а нарочито гостију, о начину рада и функ-
ционисања Јавног предузећа ‘’Србијашуме’’ изнео  је дипл. инж. шум. 
Александар Васиљевић.

О стању шумског фонда у Србији и о шумском фонду којим газдује 
ЈП ‘’Србијашуме’’, о узгојним потребама и о плановима газдовања, са 
посебним освртом на изданачке шуме храста, изнео је маст. инж. шум. 
Звонимир Баковић.

Затим су експерти из Француске одржали укупно пет видео презен-
тација.

На овом семинару учешће је узело више од 70 учесника.
Само „реално“ стручно знање, уз непрестану надоградњу кроз 

размену стручних знања са иностраним колегама значи успешно спро-
вођење задатака и оставривање циљева савременог шумарства.

Руководилац Одељења за гајење шума
маст.инж.шум. Звонимир Баковић
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Да љубав према струци и посвећеност раду, упркос тешким време-
нима у којима живимо, морају дати добре резлутате, доказ је Шумско 
газдинство „Ужице“ из Ужица. Тешка времена кроз која су запослени 
пролазили, полако остају иза њих. 

О оствареним резултатима и разлозима који су довели до тога, 
разговарали смо са директором газдинства Славишом Радосављевић, 
дипл. инж. шум. О њему смо сазнали да је рођен 2. јануара 1979. год у 
Ужицу. Завршио је средњу Шумарску школу у Краљеву, а затим и Шу-
марски факултет у Београду. Још као студент радио је као повремени 
радник у Шумском газдинству „Ужице“. После дипломирања 2006. го-
дине започео је приправнички стаж у истом газдинству. На шеснаести 
рођендан ЈП „Србијашуме“, 1.октобра 2007. године, ступио је у радни 
однос на неодређено време као чувар шума у ШУ Златибор, ГЈ „Мур-
теница“. Након две године добија место ревирног инжењера на ревиру 
Борове шуме II. Убрзо прелази на ревир Пожега, ШУ Косјерић, а 2012. 
године и на место шефа исте управе. За директора Шумског газдин-
ства „Ужице“ именован је 12. марта 2014. године. 

У време када је дошао на чело ШГ „Ужице“, исплата личних зара-
да каснила је два месеца, дуговања су била знатна, а расположење за-
послених и вера у боље сутра на веома ниском нивоу. Доласком нове 
енергије и заједничким радом и посвећеношћу свих запослених, у 
веома кратком року, видели су се први добри резултати. Иако веома 
тешка, 2014.година завршена је и боље од очекиваног. 

Пословни резултати на крају године сведоче о томе. 
За ових годину дана, поред редовних послова предвиђених пла-

ном, извршени су и неки непланирани. Катастрофалне поплаве које 
су задесиле нашу земљу у пролеће 2014. године, нису заобишле ни ово 
газдинство. Највише штете било је у расаднику у Пожеги, где су скоро 
све саднице биле под водом, а два пластеника потпуно ван функције. 
Великим ангажовањем запослених и уз сарадњу са локалном самоу-
правом, штете су брзо саниране. У јесен, природа је опет показала ко-
лико је непредвидива и колико смо немоћни пред њом. Ветроизвале 
великих размера покосиле су огромне површине шума на потезу од 
Златибора до Златара. ШГ „Ужице“ је и ту брзо реаговало и одмах се 
кренуло у отклањање штета. 

Осим адекватног реаговања у ванредним ситуацијама, успеш-
но је завршено постављање савременог пластеника на коме су по-

слови почели још 2010. године. Пластеник је ове године стављен у 
рад чиме је комплетиран процес производње семена и производње 
контејнерских садница у Центру за репродуктивни материјал шум-
ског дрвећа Пожега. Почетком 2015. године израђене су и две др-
вене куће на Торнику, при чему треба нагласити да су све послове 
везане за обраду дрвета и склапање елемената урадили запослени 
Радне јединице Обрада дрвета у оквиру ШГ „Ужице“. У протеклом 
периоду настављена је добра сарадња са локалним самоуправама, 
образовним и верским установама. На сваки начин врши се добра 
промоција ЈП „Србијашуме“. И ове године обележен је 21. март – 
Дан шума. Нажалост, због снега који је блокирао највећи део тери-
торије шумског газдинства, обележавање је ограничено на градску 
зону, тако да су се и ове године обрадовали најмлађи суграђани. У 
вртићу „Лептирић“ посађене су тује, које су оплемениле двориште 
установе, а деца су са радошћу прихватила причу о шумама, њи-
ховом значају и чувању, коју им је пренео Душан Јевђовић, дипл. 
инж. шум. 

Шумском газдинству „Ужице“ поверено је на газдовање око 
37.000 ha државног земљишта, од чега се шуме простиру на око 
32.000ha. Стање састојина је врло разнолико, како по пореклу, струк-
тури, старости, тако и по врстама дрвећа, од изданчких храстових 
преко високих букових, борових, па до пребирних састојина смрче, 
јеле и букве. 

Међутим, кључни ресурс овог газдинства није сировина, ни ре-
проматеријал, већ човек! Не појединац, већ цео колектив који они 
чине. Сви запослени су упорни, вредни и радни, поред тога што су 
стручни. Ужичко газдинство је увек било препознатљиво по квали-
тетним, стручним инжењерима, тако да су млади имали од кога да 
уче. Без споја ентузијазма младих и искуства старијих који су цео 
свој радни век провели у газдинству, нема успеха у остваривању 
зацртаних циљева. 

Послови на адекватном и стручном газдовању шумама су при-
оритет и у 2015. години. Оно што предстоји је изградња камионског 
пута на Јеловој гори, чиме би се отклониле велике препреке у от-
преми дрвета, које су представљале један од значајнијих проблема у 
претходном периоду. Осим тога, у плану је нешто обимнија набав-
ка опреме за Центар за репродуктивни материјал шумског дрвећа. 
Оно што недостаје и што чека на планирање и извршење већ осам 
година јесте опремање канцеларијског простора и сале за презента-
ције у пословном објекту у поменутом центру..

Жеља свих запослених је да се тај простор, коначно, среди за 
оно чему је намењен, јер у супротном, његово пропадање је неми-
новно. 

„Добро планирање и организација рада, максимално смањење 
трошкова, обезбеђивање тржишта, уважавање извођача радова и 
купаца, агресивнија наплата потраживања уз максимални дорпи-
нос сваког појединца, једини су исправан и једини могући пут ка 
пословном успеху. Ужички шумари су последњих година били пре-
познатљиви по успесима на спортским борилиштима организова-
ним у оквиру ЈП „Србијашуме“ и шире, где су најчешће излазили 
као победници. 

Резултати у 2014. години  и у првом кварталу ове године пока-
зују да и сада играмо „добру утакмицу“ и да ћемо на крају оствари-
ти добре резултате и у пословним подухватима“, завршио је своје 
излагање директор ШГ „Ужице“ Славиша Радосављевић.

Тренд  дoброг пословања

 шг ужИЦе

Славиша Радосављевић, директор газдинства
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Градска управа града Београда – Секретаријат за зашти-
ту животне средине и Институт за шумарство из Београда 
приступили су изради „Стратегије пошумљавања подручја 
Београда“, на основу закључка градоначелника града Београ-
да (број 501-916/08-Г од 18. марта 2008. године) и потписаног 
уговора. Стратегија је једногласно усвојена на Скупштини 
града и објављена у Службеном листу Града Београда (Година 
IV, број 20 од 14. Јуна 2011.)

Циљ Стратегије пошумљавања подручја Београда је обез-
беђење стручне и научне основе за реализацију подизања 
нових засада чиме би се побољшало стање животне средине 
и развиле друге активности планског коришћења шумских 
ресурса. Истовремено је то и документациона основа коју је 
могуће интегрисати у просторне и стратешке планове вишег 
реда.

Стратегија пошумљавања подручја Београда дефинише 
активности на рационалном коришћењу шумских ресурса, 
заштити биодиверзитета и подизању квалитета животне сре-
дине. Стратегија је, између осталог, предвиђа и интеграцију 
мера из других стратешких докумената у области заштите 
животне средине, односно заштите природе, заштите вода, 
заштите система зелених површина града, као и развоја шу-
марства на територији Београда.

Стратегијом су дефинисани континуирани и средњороч-
ни циљеви: 

1. Управљање отпадом: санирање постојећих депонија и 
сметилишта која представљају ризик за животну средину; ре-
шавање проблема “зеленог отпада“ (биомаса) процесом ком-
постирања.

2. Квалитет ваздуха и климатске промене: усвајање и им-
плементирање међународних споразума који се односе на 
заштиту ваздуха, климатске промене и заштиту озонског 
омотача; дефинисање зона и насеља, и за њих припремање 
акционих планова за побољшање квалитета ваздуха у под-
ручјима где је ниво загађујућих материја већи од прописаних 
граничних вредности према Директиви о ваздуху 96/62/ЕC.

3. Заштита природе, биодиверзитета и шуме: успоста-
вљање мониторинга компоненти биодиверзитета на нивоу 
града; увођење ефективних мера за контролу уношења ГМО; 
заустављање губитка биодиверзитета у складу са Кијевским 
декларацијом; повећање површине заштићених природних 
добара; имплементација националног акционог плана за очу-
вање и одрживо коришћење влажних станишта; очување, 
унапређење и проширење постојећих шумских екосистема; 
успостављање еко – коридора за фрагментисање екосистеме; 
побољшање заштите посебних зона за птице; побољшање 
заштите аутохтоних врста и заустављање инвазивних врста.

4. Заштита земљишта: смањење угрожености земљишта 
ерозијом извођењем антиерозионих радова и увођењем ефек-
тивних мера за контролу ерозије.

Бука: смањење емисије буке на најугроженијим локација-
ма; припремање акционих планова за подручја обухваћења 
картама буке у складу са директивом 2002/49/ ЕC.

5. Рударство: ремедијација и рекултивација деградира-
них површина извођењем рударских радова; смањење ри-
зика од загађења вода које настају као последица рударских 
активности.

6. Енергетика: рекултивација постојећих депонија пепе-
ла; повећање обима коришћења обновљивих извора енер-
гије; повећање енергетске ефикасности смањење губитака 
топлоте.

7. Пољопривреда, шумарство и ловство: развијање 
свести пољопривредног становништва у области зашти-
те животне средине развојем и промоцијом кодекса добре 
пољопривредне праксе; унапређење система управљања шу-
мама; побољшање управљања у области ловства и рибарства 
и смањење њиховог утицаја на биодиверзитет и заштићења 
природна добра.

Смањење пољопривредне активности у областима које 
су идентификоване као осетљиве на загађење нитратима у 
складу са Директивом 91/676/ ЕЕC и у заштићеним приро-
дним добрима.

Стратегија пошумљавања подручја Београда израђена је 
на следећим начелима: начело одрживог развоја; начело очу-
вања природних вредности; начело интегралности; начело 
„загађивач плаћа“; начело „корисних плаћа“; начело приме-
не подстицајних мера; начело заједничке одговорности; на-
чело „супсидијарности“; начело превенције и предострож-
ности; начело подизања свести о значају заштите животне 
средине; начело информисања и учешћа јавности; начело 
одговорности загађивача и његовог правног следбеника; на-
чело заштите права за здраву животну средину и приступа 
правосуђу; усаглашавање ca eu acquis за животну средину.

Пошумљавање подручја Београда треба да обезбеди 
смањење загађености ваздуха, смањење нивоа буке, ефикас-
ну заштиту изворишта водоснабдевања, заштиту природних 
и културних добара, рационално коришћење природних 
ресурса, рационално и контролисано коришћење грађевин-
ског земљишта, избегавање еколошких конфликата између 
различитих корисника простора, заштиту пољопривредног 
и шумског земљишта, као и велики број циљева које Страте-
гија пошумљавања треба да оствари.

У Стратегији су детаљно приказани типови природних 
шума као и концепт подизање нових шума и зелених повр-
шина и њихово повезивање у функционалну целину. Дато 
је објашњење улоге појединих категорија зеленила које су 
део површина које су пошумљење или су стратегијом пред-
виђење за пошумљавање, као и осталог зеленила које зајед-
но са шумама треба да представља повезану мрежу зеленила 
града: пошумљавање пољопривредних површина слабијих 
бонитетних класа; интензивни засади; заштита изворишта 
вода и акумулација; подизање комплекса шума у биолошкој 
рекултивацији јаловишта и пепелишта; подизање шумских 
комплекса у биолошкој рекултивацији депонија отпада; 
заштитно зеленило у функцији фиторемедијације; заштита 
саобраћајница; заштита животне средине од штетних еми-

Стратегија пошумљавања подручја 
Београда

ИНСтИтут за шумарСtво
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сија и буке; ветрозаштитни појасеви; кровно зеленило; вер-
тикално зеленило; зелени коридори; јавно зеленило.

У будућим активностима заштите предела, са циљем очу-
вања диверзитета београдских шума, Стратегијом је пред-
виђено очување природних станишта и биљних заједница 
ретких и угрожених биљних врста.

При избору врста за пошумљавање водило се рачуна о 
томе да се: у процесу пошумљавања и подизања ваншумског 
зеленила употребљавају искључиво аутохтоне врсте дрвећа 
и жбуња. Алохтоне врсте лишћара и аутохтоне и алохтоне 
врсте четинара се искључиво могу користити у подизању 
јавног зеленила и у заштитним зонама око индустријских 
објеката; спречи ширење или предузимају мере за уништа-
вање инвазивних врста дрвећа и жбуња који нарушавају 
природне шумске и остале екосистеме; спречи употреба 
алергених врста у процесу оснивања зеленила у насељима; 
спречи коришћење култивара и клонова на природним или 
делимично измењеним природним стаништима.

Ревитализација шумских екосистема постићи ће се и 
садњом шумских воћкарица.

Технике и технологије пошумљавања: Ово поглавље обух-
вата производњу садница почев од семенарства у функцији 
производње садног материјала намењеног пошумљавању, 
преко анализе квалитета семена шумских врста на подручју 
Београда, са нагласком на проширењу семенских објеката за 
реализацију Стратегије пошумљавања. 

Класификација погодности коришћена површина за по-
шумљавање заснована је на систему процене погодности 
земљишта са структуром према FАО (1976). Потенцијалне 
површине за пошумљавање су дефинисале класе погод-
ности (погодно – високо, средње и маргинално погодно или 
непогодно -  привремено и трајно непогодно). За доноше-
ње одлуке о оптималној намени коришћења простора ко-
ришћене су следеће групе података: пољопривреда: бони-
тетне класе земљишта I-V, коришћење површина (културе); 
пејзажи националне лепоте, регионално значајни пејзажи; 
заштита природе: резервати природе, природни споменици, 
меморијални природни споменици, простор око непокрет-
них културних споменика, парк шуме, природњачке збирке; 
рекреација/туризам: туристички путеви, видиковци; сливна 
подручја: сливови, изворишна места, главне реке и токови, 
акумулација и места за акумулације, канали; инфраструкту-
ра: урбана подручја, путеви; шумарство: постојеће шуме (по 
облику, врсти, смеши и функцији); социо-економске инфор-
мације: популациони трендови; административне области: 
општине, катастарске општине, шумско-привредна под-
ручја, газдинске јединице.

Предложен је Експертни систем који омогућава благов-
ремено извршење припрема за пошумљавање, односно, опе-
ративну организацију рада-производњу садница из позна-
тог семенског објекта (познате провијенције) за станишта 
познатих карактеристика уз избор оптималног метода про-
изводње садног материјала и технологије пошумљавања. 
Примена ГИС–а омогућава добијања нових информација из 
комбиновања база података различитог нивоа. Просторни 
модели се користе за предвиђање директних и индирект-
них последица пре доношења коначне одлуке о начину ко-
ришћења простора.

Кључни приоритет будућег развоја града је постизање 
рационалне организације, коришћење и уређење простора у 
складу са очувањем постојећих природних вредности и заш-
титом животне средине. Заштита животне средине Београда 
представља један од императива будућег развоја подручја, а 
посебно место у њој заузима развој и унапређење шумарства 

путем подизања квалитета постојећих и формирања нових 
урбаних шума и осталих зелених површина, с обзиром на 
њихову досадашњу ниску заступљеност.

Повећање површина под шумом предвиђено је на рачун 
грађевинског подручја насеља, а да би се очувало квалитет-
но пољопривредно земљиште и шуме и створили услови за 
стварање рекреативних подручја. Омогућено је формирање 
заштитног зеленог прстена око градског подручја и његово 
повезивање путем зелених коридора са зеленилом на ужој 
градској територији. У приградским општинама нова по-
шумљавања предвиђења су на еродираним, стрмим, непло-
дним и нестабилним теренима и клизиштима, као и на под-
ручјима значајним за подизање ветрозаштитних појасева, 
али и на правцима заузимања површина дивљом градњом. У 
северним равничарским подручјима планира се формирање 
мреже пољозаштитних појасева, заштитних појасева дуж 
саобраћајница и око индустријских зона. Дуж обала Саве, 
Дунава и круне земунског лесног одсека, на просторима где 
је то могуће, планирано је формирање линијског зеленила и 
зелених коридора. У зонама заштите вода предвиђа се поди-
зање нових шума. Дуж долина малих градских водотокова 
планирано је подизање зелених оаза са вишенаменским ко-
ришћењем.

Реализација система зеленила намеће потребу уклањања 
привремених објеката и дивљих депонија са свих категорија 
површина, као и ревитализацију и негу постојећих. По-
већања зелених површина планирана су на Вождовцу, Бано-
вом брду и Новом Београду у оквиру парцела становања и 
других намена, као и за повезивање појединачних елемена-
та зеленила. Значајно је озелењавање приобаља Дунава, од 
Булевара уметности до Карађорђевог трга, које представља 
фиксни део система зеленила са предлогом за заштиту пре-
дела. Са подручјем Ушћа формираће се континуирани зеле-
ни појас. У циљу постизања континуитета зеленила на овој 
обали, све до Ушћа, предвиђа се формирање зелених маси-
ва дуж земунског лесног платоа дуж круне и на косинама 
на местима где је то могуће. Зеленило на круни и косина-
ма лесног платоа део је зеленог прстена у градском систему 
зеленила који се протеже обалом Дунава дуж Батајнице а 
завршава на падинама Бежанијске косе. Зелени масив дуж 
леве обале Дунава, који има статус фиксног елемента град-
ског зеленила, неопходно је задржати у целини (укључујући 
и острво Чапља), као и форланд низводно од Панчевачког 
моста. Највећи обим пошумљавања предвиђен је на терито-
рији приградских општина на рачун промене других намена 
коришћења. У највећој мери планирана пошумљавања ће се 
вршити на пољопривредним површинама VI и VII бонитет-
не класе земљишта. За све предвиђене активности неопход-
но је извршити разграничење пољопривредног од шумског 
земљишта (на основу еколошких, економских и социо – 
друштвених карактеристика) у циљу оптималног коришћења 
простора. На пољопривредним земљиштима нижих бони-
тетних класа, која ће се и даље користити у пољопривредној 
производњи, увешће се пољопривредно – шумарски систе-
ми како би се побољшала биљна и сточарска производња. 
У циљу повећања пољопривредне производње подизаће се 
ветрозаштитни појасеви. Санација еродираних површина и 
рекултивација депосола адекватним пошумљавањем огра-
ничиће негативан утицај индустријских постројења. 
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Вредновање и оцена друштвено корисних функција шуме обухватају, поред финансијских, 
укупне ефекте функција шума, од којих су за друштво најважније: вредност дрвета, споредни 
шумски производи, хидролошка функција, климатолошка функција, хигијенско – здравствена 
функција; естетска функција, рекреативна функција и заштитна функција.  
Све функције шума су директно или индиректно везане за скоро све производне области, јер 
стварају основне претпоставке за нормално одвијање привредних активности. Већи број ових 
функција се не може директно валоризовати на тржишту, па је примењен метод коефицијената 
који се везује за вредност дрвне масе зрелих састојина са наведеним општекорисним 
функцијама шуме. На овај начин је истакнут значај који шуме и шумски екосистеми имају за 
друштво у целини. 
Улога шума и шумских екосистема у акумулацији угљеника. Планирана пошумљавања на 
50.000 ha до 100.000 ha површине имају капацитет за везивање између 9.870.000 и 19.740.000 
тона угљеника, што би се значајно одразило на умањење ефекта стаклене баште. Прерачунато на 
цену тоне еквивалента угљен – диоксида на међународном тржишту, вредност акумулације 
угљеника кретала би се у распону од 198.000.000 EUR до 396.000.000 EUR. С обзиром на 
планирано подизање претежно високих шума, чији је годишњи запремински прираст највећи у 
односу на остале категорије зеленила на подручју Београда, капацитет биомасе за везивање 
угљеника могао би достићи и веће вредности од прогнозираних. 
Значај зеленила у уштеди енергије. Зеленило може утицати на уштеду или губитак енергије, у 
зависности од његовог распореда, локације и врсте, тако да улога стратешки распоређеног 
зеленила у уштеди енергије није занемарљива. Укупна уштеда електричне енергије, када би се 
применила у само 10 % домаћинстава на годишњем нивоу може достићи износ од 7.100.000 
EUR. С обзиром на текуће климатске промене, као и ефекте топлотног острва у граду који ће у 
будућности бити све израженији, оправдана је препорука ширег искоришћавања зеленила у ове 
сврхе, као и укључивања сектора озелењавања у постојеће и будуће планове енергетске 
ефикасности. 
Трошкови реализације Стратегије. Предвиђају се годишњи трошкови од око 10 милиона EUR 
(обухватају 5.000 хектара нових површина под шумом и зеленилом по цени од 2000 EUR по 
хектару). То би омогућило да се за 10 година пошуми око 50.000 хектара. 
Финансирање реализације стратегије пошумљавања. Међународна бесповратна средства 
представљају најзназајнији расположиви извор финансирања пошумљавања (претпоставља се да 
ће она покрити око 24 % трошкова). Из буџета Републике обезбедиће се око 14 %, док ће други 
расположиви извори (накнаде корисника, Фонд за заштиту животне средине) обезбедити између 
5 % и 7 %. Процењује се да ће око 44 % трошкова пошумљавања обезбедити Град и општине 
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Вредновање и оцена друштвено корисних функција шуме 
обухватају, поред финансијских, укупне ефекте функција шума, од 
којих су за друштво најважније: вредност дрвета, споредни шум-
ски производи, хидролошка функција, климатолошка функција, 
хигијенско – здравствена функција; естетска функција, рекреатив-
на функција и заштитна функција. 

Све функције шума су директно или индиректно везане за 
скоро све производне области, јер стварају основне претпостав-
ке за нормално одвијање привредних активности. Већи број ових 
функција се не може директно валоризовати на тржишту, па је 
примењен метод коефицијената који се везује за вредност дрвне 
масе зрелих састојина са наведеним општекорисним функцијама 
шуме. На овај начин је истакнут значај који шуме и шумски еко-
системи имају за друштво у целини.

Улога шума и шумских екосистема у акумулацији угљеника. 
Планирана пошумљавања на 50.000 ha до 100.000 ha површине 
имају капацитет за везивање између 9.870.000 и 19.740.000 тона 
угљеника, што би се значајно одразило на умањење ефекта стаклене 
баште. Прерачунато на цену тоне еквивалента угљен – диоксида на 
међународном тржишту, вредност акумулације угљеника кретала 
би се у распону од 198.000.000 EUR до 396.000.000 EUR. С обзиром 
на планирано подизање претежно високих шума, чији је годишњи 
запремински прираст највећи у односу на остале категорије зеле-
нила на подручју Београда, капацитет биомасе за везивање угље-
ника могао би достићи и веће вредности од прогнозираних.

Значај зеленила у уштеди енергије. Зеленило може утицати на 
уштеду или губитак енергије, у зависности од његовог распореда, 
локације и врсте, тако да улога стратешки распоређеног зеленила 
у уштеди енергије није занемарљива. Укупна уштеда електричне 
енергије, када би се применила у само 10 % домаћинстава на го-
дишњем нивоу може достићи износ од 7.100.000 EUR. С обзиром 
на текуће климатске промене, као и ефекте топлотног острва у 
граду који ће у будућности бити све израженији, оправдана је пре-
порука ширег искоришћавања зеленила у ове сврхе, као и укљу-
чивања сектора озелењавања у постојеће и будуће планове енер-
гетске ефикасности.

Трошкови реализације Стратегије. Предвиђају се годишњи 
трошкови од око 10 милиона EUR (обухватају 5.000 хектара но-
вих површина под шумом и зеленилом по цени од 2000 EUR по 
хектару). То би омогућило да се за 10 година пошуми око 50.000 
хектара.

Финансирање реализације стратегије пошумљавања. Међуна-
родна бесповратна средства представљају најзназајнији располо-
живи извор финансирања пошумљавања (претпоставља се да ће 
она покрити око 24 % трошкова). Из буџета Републике обезбедиће 
се око 14 %, док ће други расположиви извори (накнаде корисни-
ка, Фонд за заштиту животне средине) обезбедити између 5 % и 7 
%. Процењује се да ће око 44 % трошкова пошумљавања обезбеди-
ти Град и општине (или јавна предузећа) и индустрија. Средства 
која недостају за реализацију пошумљавања (око 11 – 13 %) могу 
се покрити комерцијалним кредитима (у реализацији дела који се 
односи на подизање интензивних засада) и др.

Праћење реализације Стратегије. Спровођење Стратегије 
захтева праћење реализације на основу дефинисаних и мерљи-
вих критеријума. Критеријуми за праћење реализације обухва-
тају: правовремену реализацију активности (мерљив показатељ 
85 %); искоришћавање обезбеђених средстава; број израђених 
извештаја о праћењу реализације (најмање један извештај го-
дишње); број одржаних састанака (најмање један годишње), 
смањења емисија у ваздуху; смањен притисак загађења; смање-
на емисија буке; повећана енергетска и сировинска ефикасност; 
информисање о реализацији Стратегије; развијање нивоа јавне 
свести мерено анкетама. 

Др Михаило Раткнић
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У циљу даљег унапређења семенарства и расадничке производње 
као једне од основних делатности ЈП „Србијашуме“, у расаднику „Нау-
паре“, Шумско газдинство „Расина“ Крушевац, 27.03.2015. године, одр-
жан је oкругли сто са темом „Реорганизација расадничке производње у 
ЈП „Србијашуме“ – I фаза“.

Стручном скупу су присуствовали инжењери јавног предузећа 
задужени за расадничку производњу из свих шумских газдинстава у 
којима се ова производња одвија. Својим присуством су пословодство 
ЈП „Србијашуме“, као и  експерти из ове области са Шумарског факул-
тета и Института за шумарство, и представник надлежног Министар-
ства пољопривреде и заштите животне средине – Управе за шуме,  по-
тврдили  значај теме која се обрађивала у оквиру округлог стола.

Округлом столу су присуствовали: др Василије Исајев, еминентни 
професор и експерт Владе Републике Србије за биљну производњу у 
шумарству, професори са Шумарског факултета - Катедре за семенар-
ство, расадничарство и пошумљавањe, др Мирјана Шијачић – Нико-
лић, др Владан Иветић, др Драгица Вилотић, сарадница Јована Деве-
таковића; Љиљана Совиљ из Министарства пољопривреде и заштите 
животне средине - Управе за шуме; директор Института за шумарство 
др Љубинко Ракоњац као и научни сарадници Института: др Милорад 
Веселиновић, др Александар Лучић и др Владан Поповић,  в.д. дирек-
тора ЈП „Србијашуме“ др Предраг Алексић, директор Шумског газдин-
ства „Расина“ – Крушевац Сениша Јовановић, заменик извршног ди-
ректора Сектора за развој и међународну сарадњу Генералне дирекције 
ЈП „Србијашуме“ Александар Васиљевић, инжењери Одељења за гено-
фонд, семенарство и расадничку производњу Генералне дирекције.

У раду округлог стола презентовано је тренутно стање у расаднич-
кој производњи у јавном предузећу ( производња и реализација садног 
материјала у десетогодишњем периоду, семенски објекти ), законска 
регулатива у области репродуктивног материјала шумског дрвећа, пла-
нови пошумљавања у десетогодишњем периоду ( 2014 – 2023 ) и пред-
стављен је предлог прве фазе реорганизације расадничке производње.

Стручни скуп је отворио в.д. директора ЈП „Србијашуме“ др Пред-
раг Алексић и пожелео успех у раду, истичући да ће пословодство ЈП 
„Србијашуме“ са пажњом посматрати даље кораке у конкретизацији 
послова на реорганизацији расадничке производње и пружати потреб-
ну подршку у складу са могућностима.

Добродошлицу свим присутнима пожелео је дипл. инж. шум. Се-
ниша Јовановић, директор ШГ „Расина“ Крушевац и члан Надзорног 
одбора ЈП „Србијашуме“.

Након уводне речи заменика извршног директора Сектора за раз-
вој и међународну сарадњу Александра Васиљевића,  присутнима је 
представљено осам презентација на следеће теме:

•	Семенарство	и	расадничка	производња	у	Републици	Србији	са	
аспекта примене прописа ( Љиљана Совиљ – Управа за шуме ); 

•	Стратешки	оквири	за	пошумљавање	у	Србији	(	Александар	Ва-
сиљевић, Генерална дирекција ЈП Србијашуме );

•	Планови	пошумљавања	у	ЈП	„Србијашуме“	по	Основама	газдо-
вања шумама за период 2014 – 2023. године ( Братислав Кисин, Генерал-
на дирекција ЈП Србијашуме );

•	Семенски	објекти	у	ЈП	„Србијашуме“	(	Зоран	Максимовић	);
•	Анализа	производње	и	реализације	шумског	садног	материјала	у	

ЈП „Србијашуме“ за период 2004 – 2013. године ( Борис Ивановић );
•	Анализа	стања	расадника	у	ЈП	„Србијашуме“	(	Зоран	Максимо-

вић );
•	Категоризација	расадника		у	ЈП	„Србијашуме“	(	Александар	Ва-

сиљевић );
•	Предлог	прве	фазе	реорганизације	расадничке	производње	у	ЈП	

„Србијашуме“ ( Јелена Јездимировић ).
После успешно представљених презентација, професор Василије 

Исајев је направио рекапитулацију досадашњих активности које су 
биле орагнизоване последњих 25 година у јавном предузећу у  циљу 
унапређења биљне производње и истакао допринос тим активностима 
Катедре семенарства и расадничарства. У дискусији која је потом усле-
дила истакнут је значај организовања скупова овог типа за даљи рад и 
развој свих делатности које се реализују у оквиру ЈП „Србијашуме”. 

Имајући у виду различитост стања и потреба за одрживим газдо-
вањем шумама у шумским газдинствима  јавног предузећа, размена 
искустава међу колегама као и презентације нових научних достигнућа 
у појединим областима су неопходан облик даљег свеобухватног раз-
воја шумарства Србије. У јавној дискусији су формулисани и закључци 
којима се јасно указује на смер и динамику даљег рада на унапређењу  
семенарства и расадничке производње у ЈП „Србијашуме“. Присутни 
су после вишечасовне дискусије једногласно закључили следеће: 

- да држава јасно дефинише стратешке циљеве даљег развоја биљне 
производње у шумарству, као основе повећања шумовитости Србије, а 
у складу са Стратегијом развоја шумарства;

- да треба приступити измени постојећих стандарда за шумске сад-
нице; 

- да је неопходна подршка Министарства  пољопривреде и заштите 
животне средине у расадницима од националног значаја у смислу на-
ставка опремања ових расадника и семенског центра;

- да треба прилагодити производњу шумског садног материјала 
насталим климатским променама;   

- да је потребно веће и стално присуство шумарства у медијима и 
јавном животу;

- да најмање једном годишње у оквиру јавног предузећа треба ор-
ганизовати тематске састанке из различитих области шумарства, као 
перманетни облик размене искустава и едукације кадрова. 

Борис Ивановић, дипл. инж. шум.

раСадНИчКа проИзводња

Реорганизација расадничке производње у ЈП 
„Србијашуме“ – I фаза
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ШГ ‘’Крагујевац’’ се налази у централном делу Србије, односно покри-
ва Шумадијско шумско привредно подручје. ШГ ‘’Крагујевац’’ се састоји од 
две шумске управе и то ШУ ‘’Крагујевац’’ , ШУ ‘’Горњи Милановац’’ и  ди-
рекције газдинства која се налази у Крагујевцу.

Шумадијско шумско подручје је лоцирано у централној Србији, Шу-
мадији, по чему је и добило име. ШГ ‘’ Крагујевац’’ се простире на три окру-
га: Шумадијски, Моравички и Поморавски.  Ово шумско подручје не пред-
ставља једну територијалну целину, већ је састављено из неколико већих и 
мањих територијално одвојених површина, расутих на прилично великом 
простору, углавном по планинским масивима Букуље, Венчаца, Котлени-
ка, Рудника, Сувобора, Јешевца, Рајца као и у нижим деловима подручја у 
сливу река Груже, Лепенице и Јасенице.

Како ово подручје није у једном комплексу већ је састављено из већих 
или мањих територијално одвојених површина расутих на доста великом 
простору, то је и израженост у орографском погледу разнолика.У рељефу 
овог подручја јасно се уочавају ове целине: речне долине, котлине, заравни, 
побрежја, предгорја планина и планинско подручје.

У речним долинама притокама Западне Мораве, Велике Мораве и 
Дунава као и котлинама на овом подручју видљиве су површи некада-
шњих језера која су се формирала према периодима њихових пражњења. 
У овим долинама су се формирале алувијалне равни који се разликују ви-
сином, саставом наноса, дубином подземних вода и саставом образованих 
земљишта.

Веће заравни су лоциране у северном делу подручја. Терен је благо 
таласаст просечно испод 200 метара надморске висине, Побрежја се у 
Шумадији срећу највише на надморским висинама од 200-850 метара. 
Планински масиви заузимају највише положаје и у виду венаца пресецају 
ово подручје у неколико праваца. Карактеристика ових планина је да су из-
оловане у виду острвских планина и издижу се изнад брежуљкастог терена 
Шумадије.

Према Цвијићу планине овог подручја припадају Шумадијским пла-
нинама, које су део Родопског система. На Шумадијским планинама про-
цес набирања био је раније завршен него у Динарском систему. Пружање 
праваца набирања бора Шумадијских планина је прaвац север-југ, затим 
североисток-југозапад и северозапад-југоисток, слично као и набирање 
бора Родопске масе.

Највиша планина у овом подручју је Рудник са највишим врхом Ве-
лики Штурац који је висок 1132 мнв., а има још неколико врхова Мали 
Штурац, Молитва, Паљевина, Маријанац и др - сви изнад 1000 метара над-
морске висине.

Шумадија је била центар историјских дешавања пре два века. На Сре-
тење 1804.год у Орашцу код Аранђеловца (ШУ ‘’Крагујевац’’) подигнут је 
Први српски устанак под вођством Карађорђа Петровића. Карађорђе је 

рођен у Вишевцу селу недалеко од Тополе, а у време подизања устанка жи-
вео је у Тополи. Место где је рођен Карађорђе је Меморијални природни 
споменик ‘’Градиште’’ у Вишевцу о коме се стара ШГ ‘’Крагујевац’’. Поред 
овога у селу Таково код Горњег Милановца (ШУ ‘’Горњи Милановац’’) Ми-
лош Обреновић је на Цвети 1815.године подигао Други српски устанак. 
Ове године се обележава два века од тог значајног догађаја. Касније је Ми-
лош Обреновић проглашен за књаза и изборио се за независност Србије 
од Турске. Вође оба устанка и Карађорђе и књаз Милош су родоначелници 
две значајне српске династије - Карађорђевићa и Обреновићa који су се 
смењивали на власти у Србији све до II светског рата. 

Миграције становништва и насељавање ослобођених територија по-
сле првог и другог српског устанка довеле су до појачаног крчења шума 
ради стварања пољопривредног обрадивог земљишта. Поред тога сече 
лишћарских шума за разне потребе становништва довеле су до тога да су 
на подручју ШГ ‘’Крагујевац’’ већински изданачке шуме. 

ШГ ‘’Крагујевац’’ постоји од 1899.године, и током времена је мењао број 
Шумских управа у свом саставу,  површине са којима је газдовао и људи 
који у њему раде. Тренутно у газдинству има 74 запослених од чега је 18 
са високом стручном спремом, шумарских инжењера има 16 од чега је 5 
жена. Данас шумско газдинство газдује са 26818 ха државног земљишта од 
чега се под шумом налази 25520 ха. Стручно техничке послове у приват-
ним шумама обавља на 59882 ха ( стање на дан 31.12.2013.године) на тери-
торији од 11 општина ( Крагујевац, Велика Плана, Смедеревска Паланка, 
Аранђеловац, Баточина, Кнић, Лапово, Рача, Топола, Јагодина и Горњи 
Милановац). После премера приватних шума и израде посебних основа за 
газдовање шумама за шумадијско шумско привредно подручје (2014.год) 
констатовано је да је површина приватних шума увећана за 50% и да је сада 
око 90000 ха. Шумовитост овог подручја је на нивоу шумовитости Србије 
односно светске шумовитости и износи нешто више од 29%.

Шуме и шумско земљиште у државној својини у ШГ ‘’Крагујевац’’ по-
дељено је у дванаест газдинских јединица ( Рогот, Бешњаја, Котленик, Јеше-
вац I, Гружанско Лепеничко Јасеничке шуме, Рудник I, Букуља, Рудник II, 
Јешевац II, Вујан-Рожањ, Рајац-Острвица и Сувобор), Укупна запремина је 
3762040 м3, а запремина по једном хектару је 147,4 м3. Годишњи запремин-
ски прираст је 118038 м3, а запремински прираст по хектару 4,6м3. 

Високих шума са којима газдује ШГ ‘’Крагујевац’’ има на 6073 ха или 
13%, изданачких шума има 14393 ха или 55%, вештачки подигнутих кул-
тура 4761 ха или 18%, шикара и шибљака има 972 ха или 4%. Површина 
за пошумљавање има око 470 ха, али се последњих година пошумљавање 
голети и мелиорација деградираних шума ради на око 10 ха годишње. Са-
нације пожаришта и санације штета насталих од извала и одрона повећава 
ове површине за пошумљавање за још неки хектар. Последњих година се 
започело и са радовима на природном обнављању шума оплодним сечама 
(око 50 ха годишње) у зависности од урода семена. 

За пошумљавање се користе саднице произведене у два расадника 
‘’Рогот’’ и ‘’Неваде’’. У овим расадницима се годишње произведе око 250000 
ком разних шумских садница лишћара и четинара. Овај садни материјал 
се углавном реализује за потребе садње на државном земљишту, поделом 
садница физичким лицима за пошумљавање приватних парцела и екстер-
но. Реализација шумског садног материјала варира у зависности од потре-
ба тржишта и креће се од 60000 до 190000 ком годишње.

Према шумском фонду спадамо у најсиромашнија газдинства у јав-
ном предузећу. Годишњи етат је око 44000м3 од чега је само 12% техничко 
дрво, а остало је огревно дрво. Без обзира на овакво стање рационалним 
и домаћинским газдовањем Шумско газдинство успева и у овим тешким 
условима да успешно послује. 

Самостални референт за гајење и заштиту шума
Славица Радојичић –Антић., дипл.инж.шум.

 Рационално газдовање
шг ‘’КрагујеваЦ’’ 
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 Рационално газдовање

Управљење отпадом, а нарочито сакупљање и разврставање 
отпада је еколошко, али и економско питање у коме лежи ве-
лики потенцијал. Све већи број земаља предузима активности 
како би се убрзала ова транзиција, развијају стратегије и актив-
ности „зелене економије”, како би се подстакнуо већи економ-
ски раст и стварање радних места, заштита животне средине и 
социјална инклузија. Стога, једна од могућих, потребних стра-
тегија развоја Србије је концепт: „Зелена економија”. Србија го-
дишње губи преко 50 милиона долара у депоније сметлишта јер 
нема одржив систем примарне селекције отпада, квалитетну 
инфраструктуру и ефикасан и професионалан сервис, услугу 
која је великим делом у јавним државним предузећима. У на-
шој земљи годишње се генерише 8,2 милиона тона отпада. 

 Низак ниво управљања отпадом је један од највећих про-
блема животне средине у Републици Србији, а ти проблеми у 
највећој мери потичу из досадашњег друштвеног односа пре-
ма отпаду. Проблеми идентификовани у управљању отпадом 
су: недовољна инфраструктура за третман и одлагање отпа-
да, заједничко одлагање комуналног и опасног отпада из до-
маћинстава, недостатак података о саставу и токовима отпада, 
непостојање постројења за складиштење, третман и одлагање 
опасног отпада, загађење земљишта, површинских и подзем-
них вода отпадом.

У Републици Србији 2009. године усвојена је нова законска 
регулатива у области управљања отпадом. Доношењем Закона 
о управљању отпадом и Закона о амбалажи и амбалажном от-
паду (Сл. гласник РС, бр. 36/09), као и одговарајућих подзакон-
ских аката (укупно 52 прописа) успостављен је заокружен сис-
тем управљања отпадом усклађен у великој мери са законском 
регулативом и праксом Европске уније.    

Дугорочна стратегија Републике Србије у области 
заштите животне средине подразумева реализацију 
кључних корака за јачање постојећих и развој нових 
мера за успостављање  интегралног система управљања 
отпадом, даљу интеграцију политике животне средине 
у остале секторске политике, прихватање веће поједи-
начне одговорности за животну средину и активније  
учешће јавности у процесима доношења одлука, што 
подразумева  ревизију постојеће Стратегије управљања 
отпадом. 

Стратегија управљања отпадом уређује управљање 
различитим врстама отпада на територији Републике 
Србије, од настанка до коначног одлагања, са основним 
циљем успостављања система управљања отпадом који 
ће бити организован у складу са националним и европ-
ским захтевима и стандардима.

Одрживо управљање отпадом значи ефикасније ко-
ришћење ресурса, смањење количине произведеног отпада, 
и, када је отпад већ произведен, поступање са њим на такав 
начин да то допринесе циљевима одрживог развоја.

Циљ је да се обезбеде и осигурају услови за:
Управљање отпадом на начин којим се не угрожава здра-•	
вље људи и животна средина
Превенцију настајања отпада, посебно развојем чистијих •	
технологија и рационалним коришћењем природних бо-
гатстава, као и отклањање опасности од његовог штетног 
дејства по здравље људи и животну средину
Поновно искоришћење и рециклажу отпада, издвајање •	
секундарних сировина из отпада и  коришћење отпада 
као енергента.

Управљање отпадом у систему ЈП 
„Србијашуме“

презеНтаЦИја

Презентација Управљање отпадом
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Неадекватно поступање са отпадом један је од највећих 
проблема са аспекта заштите животне средине и у ЈП „Ср-
бијашуме“. Стога један од главних приоритета у овој години 
је уклањање отпада из предузећа. Пре предаје отпада овла-
шћеним оператерима неопходно је извршити испитивање 
истог од стране овлашћене лабораторије, у складу са Зако-
ном. У предузећу се последњих 10-ак година складиште ве-
лике количине пестицида којима је истекао рок употребе и 
амбалаже од пестицида, што представља опасан отпад и ри-
зик по здравље људи и животну средину. ЈП „Србијашуме“ 
као произвођач и власник отпада, по Закону о управљању 
отпадом, у обавези је да отпад који настаје сакупља, пра-
вилно разврстава, класификује и привремено складишти на 
прописан начин, до предаје овлашћеном лицу за сакупљање/
транспорт, односно складиштење/третман отпада.

Одељење за заштиту животне средине је 26.03.2015. го-
дине у просторијама Генералне дирекције организовало 
семинар на тему управљања отпадом у предузећу. Ово је 
трећи семинар/едукација организован на ову тему од стра-
не Одељења. Присуствовала су лица задужена за управљање 
отпадом у шумским газдинствима, као и представници 
Одељења за генофонд, семенарство и расадничку произ-
водњу и Одељења за систем квалитета Генералне дирекције. 
Гост семинара био је колега из ЈП „Војводинашуме“ који је 
задужен за сертификацију.

Семинар је отворио и поздравио присутне заменик 
извршног директора Сектора за шумарство и заштиту 
животне средине Божидар Миловановић. Руководилац 
Одељења за заштиту животне средине Тамара Перуновић, 
представила је законске обавезе нашег предузећа у овој об-
ласти и приказала тренутно стање отпада по врстама и ко-
личинама како на нивоу шумских газдинстава тако и целог 
предузећа. Марина Милојевић из Одељења за управљање 
отпадом из Министарства пољопривреде и заштите жи-
вотне средине, детаљно је изнела све законске обавезе које 
морамо да испунимо а то је: редовно извештавање о отпаду, 
безбедно привремено складиштење, испитивање отпада од 
стране овлашћене лабораторије и коначно предаја отпада 
овлашћеним оператерима. Она је истакла да као предузеће 
од националног значаја треба да имамо радни план упра-
вљања отпадом који ће предвидети и све оперативне трош-
кове као и поступање са отпадом у ванредним ситуацијама 
у светлу прошлогодишњих поплава и све актуелнијих кли-
матских промена. Такође, госпођа Милојевић је нагласила 
да приликом скрининга за поглавље 27, Европска Комиси-
ја гледа и јавна предузећа како су решила област заштите 
животне средине. Синиша Митровић, саветник за заштиту 
животне средине у Привредној комори Србије, нагласио је 

да је неопходно хитно решавање отпада у предузећу у скла-
ду са Законом и дао добре препоруке за избор овлашћеног 
оператера. Истакао је да је у Србији тржиште отпада вредно 
око једну милијарду еура али и да даље,  значајан број опе-
ратера -компанија још увек ради у „сивој“ зони. Оба госта 
предавача су се усагласила да је за наше предузеће у смислу 
финансијских трошкова али и доброг управљања најбоље 
спровести централизовану услугу испитивања отпада као 
и централизован уговор са једним оператером који посе-
дује интегралну дозволу за опасан и неопасан отпад. Зо-
ран Тинтор, као Председник радне групе за сертификацију 
шума, појаснио је обавезе које имамо у складу са FCSTM 
сертификатом односно, да постоје неусаглашености у делу 
управљања отпадом (питање предаје отпада) и постојања 
великог броја илегалних депонија у шуми. Самим тим, 
хитност решавања овог проблема представља и наред-
на редовна надзорна посета овлашћене сертификационе 
куће која се очекује средином ове године, до када морамо 
да презентујемо системско решење адекватног управљања 
отпадом како не би дошло до суспензије сертификата. То 
се посебно односи на ШГ „Јужни Кучај“ Деспотовац, ШГ 
„Расина“ Крушевац, ШГ „Београд“ Београд, ШГ „Борања“ 
Лозница, ШГ „Ужице“ Ужице, ШГ „Столови“ Краљево, која 
ће бити предмет посете у наведеном периоду.

Колеге из шумских газдинстава активно су учествовале 
у дискусији и постављали питања предавачима. На крају 
семинара попунили су анкетни лист које је припремило 
Одељење за заштиту животне средине, где су изразили за-
довољство организовањем семинара, потребу за наставком 
семинара овакве врсте, као и неопходност упознавања руко-
водства предузећа са комплексношћу ове области. Предава-
чи из Министарства и Привредне коморе Србије показали 
су вољу за учешћем и у наредним семинарима.

Закључак семинара био је да сагледана, неопходна и не-
избежна улагања у заштиту животне средине треба схвати-
ти као покретач одрживог развоја, као почетну инвестицију, 
а никако као издатке.

Након семинара, током априла и маја месеца Одељење 
за заштиту животне средине обилазило је у газдинствима 
привремена складишта опасног и неопасног отпада у циљу 
сагледавања реалног стања отпада, правилног складиштења 
и усклађивања са месечним извештајима.

Лицима задуженим за управљање отпадом у газдинстви-
ма дате су смернице за правилно складиштење свих врста 
отпада и напомена да редовно треба да ажурирају податке 
о отпаду који настаје.  Што се тиче илегалних депонија које 
су идентификоване у свим шумским газдинствима, сугери-
сано је неопходно успостављање сарадње са локалним само-
управама као и Агенцијом за заштиту животне средине, у 
циљу прво њиховог пријављивања а затим договора око на-
чина уклањања. По Закону о управљању отпадом, трошкове 
уклањања отпада одложеног изван депоније, чије порекло не 
може да се утврди, односно установи његова веза са произ-
вођачем, односно лицем које га је одложило, сноси јединица 
локалне самоуправе.

Највећи проблем у смислу опасног отпада је у ШГ „Раси-
на“ Крушевац и ШГ „Београд“ Београд где је у оквиру расад-
ника последњих 10-ак година „привремено“ складиштено 
укупно око 3 тоне пестицида којима је истекао рок употребе. 
Велика количина ових пестицида, дуг период да су складиш-
тени, непостојање идентификације неких пестицида захтева 
што хитније решавање овог проблема.

Руководилац одељења за заштиту жив.сред.
др Тамара Перуновић
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Са циљем ефикасног планирања и извештавања како на 
нивоу делова, тако и на нивоу целог Предузећа, Одељење за 
план и анализу организовало је семинар на тему:  „Унапређење 
послова плана и анализе у ЈП ,,Србијашуме“.

Семинар  је одржан у шумској кући „Водена Пољана“ на 
Златару (ШГ,,Пријепоље“ - ШУ ,,Нова Варош“) у два термина, 
за две групе учесника. 

Прва група учесника присуствовала је семинару у пери-
оду од 28.04. до 30.04.2015. године, док је друга група учесни-
ка присуствовала семинару у периоду од 13.05. до 15.05.2015. 
године. 

С обзиром на значај тема, забележено је  присуство самос-
талних референата за план и анализу из свих делова Преду-
зећа, као и запослених који у деловима Предузећа учествују у 
пословима који се тичу плана и анализе, израде производног 
и финансијског плана као и извештавања по основу наведе-
них планова. 

На семинару су детаљно обрађене следеће теме:
- Практична примена производно-финансијског плани-

рања у Предузећу
- кроз апликацију ПЛАН СС;
- Израда Годишњег програма пословања ЈП „Србијашуме“;
- Обавезе Предузећа према надлежним министарствима;
- Извештавање о пословању Предузећа;
- Унапређење односа Генерална дирекција-делови Преду-

зећа.
Након презентација и практичне примене програма, фор-

мирани су закључци који се односе на унапређење апликације 
PLANSS за потребе израдe Годишњег програма пословања за 
2016. годину и закључци који се односе на обавезе Одељења 
за план и анализу у сарадњи са надлежним секторима Преду-
зећа.

маст.шум. Маја Срндовић, шеф кабинета
Немања Словић ,дипл.ек. сам.реф.за план и анализу

Унапређење послова плана и анализе у 
ЈП ,,Србијашуме“

Едукација на првом месту

СемИНар

гИС

У складу са сталним настојањем на подизању нивоа 
стручног знања запослених, Сектор за шумарство и 
заштиту животне средине ЈП ,,Србијашуме“- Одељење 
за планирање газдовања шумама је, почевши од 2011. 
године, организовао обуке из примене GIS технологије 
у области планирања газдовања шумама, као и употре-
бе PDA уређаја при теренским радовима. Захваљујући 
знању, ентузијазму и ангажовању кадрова предузећа 
(Сектор, Одељење) обуке су обављене у сопственој ре-
жији уз знатну уштеду средстава. Обуке су реализоване 

у мањим групама (две до три групе, у просеку 15 учес-
ника по групи) за запослене на пословима планирања 
газдовања шумама у шумским газдинствима која се са-
мостално баве овом облашћу шумарства, као и у Бироу 
за планирање и пројектовање у шумарству. 

На основу позитивних искустава и видљивих ре-
зултата примене савремених технологија у уређивању 
шума ове године четврти пут реализована је обука: 
„Унапређење јединственог геоинформационог сис-
тема ЈП Србијашуме и квалитета израда основа газ-

Учесници семинара
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довања шумама“. Обука је реализована у шумском 
газдинству Пријепоље, Водена пољана у периоду 
01-03.04.2015 и 22-24.04.2015, као и у шумском газ-
динству Београд, шумска управа Рит 16-17.04.2015. 
У обуци је учествовало тридесет шест инжењера шу-
марства, три инжењера геодезије, један дипломирани 
просторни планер, два геометра и један шумарски 
техничар из шеснаест шумских газдинстава, Бироа 
за планирање и пројектовање у шумарству и Гене-
ралне дирекције. Током обуке презентована је база 
„катастра шума“ коју је Предузеће било у обавези да 
уради у смислу одредаба Закона о јавној својини и 
Уредбе о евиденцији и попису непокретности и дру-
гих средстава у државној својини. Такође, учесници 
су упознати са законском регулативом у области уп-
рављања и уређења простора Републике Србије.

Након – према заједничком мишљењу – врло ус-
пешно обављене обуке и видљивих резултата у свако-
дневном раду у области планирања газдовања шума-
ма треба предузмети неопходне мере којима би – као 
предуслов савременог рада и континуитета у раду 
– поменута технологија нашла пуну примену у свим 
шумским газдинствима која се самостално баве овом 
облашћу шумарства. 

 Под неопходним мерама подразумевамо:
1. Обезбеђење потребне опреме: рачунари, 

PDA – GPS уређаји;

2. Обезбеђење софтвера: ARC GIS софтвер – 
ARC VIEW лиценца;

3. Обезбеђење плотера (А0) којим би било ре-
шено питање штампање графичких приказа на јед-
ном месту за сва шумска газдинства (до даљег);

4. Израду стандарда ознака и симбола за све 
врсте шумарских карата.

Такође, треба наставити са ажурирањем базе 
катастра на нивоу шумских газдинстава и Јавног 
предузећа; дефинисању начина израде програма 
отварања путевима за поједине газдинске једини-
це; извршити локалне теренске контроле запре-
минског прираста добијеног из програма „осно-
ва“ за израду основа газдовања шумама (ОГШ) за 
поједине газдинске јединице; у плановима, при-
ликом израде ОГШ, водити рачуна о интензитету 
захавата  по појединим врстама сеча као и кон-
центрисању сеча ради економичности процеса 
производње; наставити са континуираним радом 
на побољшању израде ОГШ и изналажењу решења 
за поједине дилеме везане за законску регулативу 
и стручно методолошки приступ.

Закључак који се од прве године истиче је да 
треба наставити са оваквом врстом обуке (рад у 
мањим групама) и континуираном усавршавању, 
као и обуком осталих инжењера у шумским газ-
динствима за рад у GIS-у.

Мирјана Стингић, дипл. инж.шум.
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О Степином лугу
Газдинска јединица „Степин луг”  површине од 

478,16 ха, за град Београд представља значајан шум-
ски комплекс и једну је од зелених оаза удаљену од 
центра града свега 13 км. За ову шумску површину се 
може рећи да представља и арборетум, јер је после II 
светског рата извршено пошумљавање различитим 
врстама дрвећа. Најзаступљњеније листопадне врсте 
су липа, багрем, бели јасен, јавор, китњак, црвени 
храст, граб и остали, а од четинарских врста кедар, 
дуглазија, црни бор, боровац итд. Ова шума је „до-
маћин” и многим животињским врстама. Неке од њих 
су заштићене или строго заштићене, а присутне су и 
ловне врсте као што су зец, фазан и дивља свиња. Као 
шума посебне намене, она мами многе посетиоце да 

се рекреирају или пасивно уживају у овој „фабрици 
кисеоника”.

О пошумљавању
Заједничком акцијом ЈП„Србијашуме” и компаније 

SBB дана 24.03.2015. пошумљен је хектар површине  у 
ГЈ “Степин луг” када је посађено 2000 садница белог 
јасена. 

Поред представника ЈП„Србијашуме” и компаније 
SBB, овом догађају су присуствовали и градски секре-
тар за заштиту животне средине Горан Триван са са-
радницима и бројне новинарске екипе.

„Шумовитост Београда је нешто више од 15%, а Ср-
бије око 30%. У интересу свих суграђана, као и грађа-
на Србије, је да се шумовитост плански увећава, да се 

Успешна сарадња са друштвено 
одговорним компанијама

шг београд
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стање шума најпре очува, али и да се из године у го-
дину унапређује”– истакао је Божидар Миловановић, 
заменик извршног директора Сектора за шумарство и 
заштиту животне средине ЈП „Србијашуме”.

Јована Лукић, директорка корпоративних комуни-
кација компаније SBB истиче да је циљ ове компаније 
промоција „е-рачуна” који замењује традиционални 
начин примања папирних рачуна електронским. До-
нирањем средстава за подизање овог младог засада 
SBB настоји да мотивише и остале кориснике да пређу 
на „е-рачун” и тако допринесу очувању и заштити жи-
вотне средине знајући да се рециклажом само једне 
тоне папира сачува у просеку 17 стабала. „Пошумља-
вањем „Степиног луга” желимо да допринесемо томе 
да дишемо чистији ваздух. Својим поступцима свако 
од нас може да утиче на очување шума, а прелазак на 
„е-рачун” је управо један од њих.” – нагласила је Лу-
кићева.

У акцији пошумљавања Степиног луга учествовао 
је и градски секретар за заштиту животне средине Го-
ран Триван који је нагласио да је управо пошумља-
вање нејјефтинији, најједноставнији и најефектнији 
начин за ублажавање климатских промена. „Прос-

тор Балкана и Европе ће осетити знатније повећање 
средње годишње температуре, која ће бити просечно 
већа него у другим деловима света, што значи да ћемо 
имати доста проблема са неравномерно распоређе-
ним падавинама, као и неравномерним распоредом 
кишних и сувих периода. Наш циљ је да у наредних 
десет година уредимо зелене површине Београда и то 
не само паркове, већ и такозване урбане џепове“ - ре-
као је је Горан Триван.

Овај догађај је добро медијски пропраћен. Уз мно-
штво новинарских екипа учешће су узели и уредница 
и водитељка Миња Милетић и Андреј Маричић, аутор 
и водитељ документарно телевизијског серијала „Жи-
вот са природом”. 

По изузетно пријатним времнским условима, сва-
ки од присутних представника различитих организа-
ција и компанија засадили су одређен број садница 
уз помоћ запослених у ЈП “Србијашуме”, ШУ „Авала“. 
На истом задатку су се нашли људи разлицитих про-
фесија, али се након успешно обављеног посла  сва-
ком појединачно могао видети израз задовољства на 
лицу.

Адиба Џудовић, дипл.инж.шум.

Дан шума се обележава широм света и доприне-
си јачању свести јавности о вредности шума и ње-
ном значају за целокупно човечанство. 

 20.03.2015. године, Секретаријат за заштиту жи-
вотне средине Београда, Завод за заштиту природе 
Србије, градска општина Раковица и ЈП „Србија-
шуме“ заједнички су обележили овај датум у Спо-
менику природе „Миљаковачка шума“. 

Градски челници су симболично засадили де-
сет стабала јавора и на тај начин истакли значај 
пошумљавања и повећања површине под шумом. 
Представници града Београда Горан Триван, Горан 
Весић и Никола Никодијевић обратили су се при-
сутнима и указали на огроман значај шума у град-
ској средини због филтрирања прашине, везивањa 
угљендиоксида и ослобађања кисеоника, као и  не-
процењивом значају шума на глобалном нивоу. 

Ове године акценат је стављен на учешће 
најмлађих становника општине Раковица - уче-
нике Основних школа са територије ове општине. 
Хор Основне школе „Иво Андрић“ је извео „Химну 
шуми“, а за присутне ученике свих основних школа 
организован је квиз о познавању вредности Миља-
ковачке шуме. Поред доброг предзнања које су деца 
стекла у својим школама о овој шуми која се налази 
у њиховој непосредној околони, Биљана Крстески, 
стручњак Завода за заштиту природе, представила 
је деци природне и створене вредности овог заш-
тићеног подручја, са посебним освртом на каракте-
ристике шуме као најсложенијег копненог екосисте-

ма. У овом представљању крили су се и одговори на 
питања квиза, где су деца показала одлично знање. 
Након тога уследио је Шумарски вишебој, дисци-
плина са едукативним контекстом уз промовисање 
значаја физичких и рекреативних активности код 
деце школског узраста. Најуспешније  екипе које 
су заузеле прва три места у шумарском вишебоју 
су ОШ „Никола Тесла“, ОШ „Ђуро Јакшић“ и ОШ 
„Коста Абрашевић“. Запослени Завода за заштиту 
природе су уручили представницима победничких 
екипа пригодне награде - сетове издања о приро-
ди и на тај начин дали мали допринос у богаћењу 
школских библиотека.   

Адиба Џудовић, дипл.инж.шум.

Обележен Дан шума у СП „Миљаковачка 
шума“
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За „шумаре“ ,пролеће представља синоним  за пошумља-
вање, попуњавање плантажа и расадника, пребројавање 
дивљачи у ловиштима ,радове на коришћењу шума, одржа-
вање комуналног реда у излетничким деловима шума као и 
за сечу сувих и болесних стабала  и наравно за обележавање 
Светског дана шума – 21. марта.

Овај значајан датум за шумарску струку  обележен је 
садњом садница горског јавора у Миљаковачкој шуми у 
организацији градског секретаријата за заштиту животне 
средине и сарадњи  са шумским газдинством „Београд и у 
присуству високих представника градске управе, представ-
ника Завода за за заштиту природе Србије  као и председни-
ка градске општине Раковица. 

Дан раније , 20. марта на Ади Циганлији , у организа-
цији Секретаријата за заштиту животне средине и сарадњи  
са шумским газдинством „Београд“ симболичном садњом 
храста лужњака,градоначелник Београда Синиша Мали и 
министар правде Никола Селаковић су обележили поче-
так пошумљавања дела Аде Циганлије.Планирано је  да се 
у оквиру пројекта „Једно дрво за једног ратника“ на Ади 
Циганлији посади 1.300 стабала , у спомен на чувену једи-
ницу српске војске у Првом светском рату.Том приликом се 
градоначелник Београда захвалио Предрагу Алексићу, в.д. 
ЈП“Србијашуме“ на труду који улаже да Београд буде зеле-
нији.

Посебно треба истаћи тренд организовање заједничких 
акција ЈП „Србијашуме “ и друштвено одговорних ком-
панија које кроз акције пошумљавања  желе да допринесу 

очувању и заштити животне средине. У жељи да мотивише 
кориснике својих услуга да замене примање папирних ра-
чуна електронским , компанија SBB  је 24.марта у сарадњи 
са шумском управом „Авала“, посадила 2000 садница белог 
јасена на површини од једног хектара.

Иако на први поглед изгледа да се тежиште активности 
ШГ „Београд“  у марту месецу налазило у шумској управи 
„Авала“, неопходно је навести да је ШУ ,,Липовица“  пошу-
мила велики број чистина белим јасеном  у Кошутњачким 
шумама и да су у току проредне сече на Космају и у  Губере-
вачким и Кошутњачким шумама.

Упркос отежаним условима рада ,првенствено насталих 
због изливања Дунава и Тамиша , високог нивоа подземних 
вода као и немогућности извођења радова у близини гнезда 
орла белорепана (Haliaeetus albicilla),шумска управа „Рит“  
извршава планиране активности  на гајењу и коришћењу 
шума.Посебно треба истаћи радове на обнављању сечина и 
садњи ветрозаштитних појасева на новим површинама као 
радове на  попуњавању  плантажа топола садницама за по-
шумљавање .

С обзиром да је у току планирано уклањање сувих и бо-
лесних стабала у шуми Кошутњак , заједничке напоре на ук-
лањању посечених грана и чишћењу излетничких површина 
од остатака посечених стабала улажу радници радне једини-
це „Инжењеринг за озелењавање“ и шумске управе „Авала“ 
у жељи да у што скорије време омогуће грађанству безбедно 
коришћење излетничких површина у београдским шумама.

Анђелка Јевтовић, дипл.инж.пејз.арх.

Пролећне активности у  ШГ „Београд“
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Сајам

На позив Београдског сајма, дана 23. 04. 2015. године, 
Јавно предузеће „Србијашуме“ је као посебан гост на 20. 
Међународном сајму хортикултуре „BeoPlantFair“ предста-
вило кроз видео презентацију пројекат „Једно дрво за једног 
ратника“. Презентацију су држали  Ивона Пантелић и Зво-
нимир Баковић.

Јавно предузеће „Србијашуме“ је у сарадњи са  Министар-
ством правде - Управом за извршење кривичних санкција и 
Шумарским факултетом Универзитета у Београду овај по-
вод  „искористило“ за симболичку садњу пет садница птуја 
у оквиру  пројекта „Једно дрво за једног ратника“ . Саднице 
су засадили:

1. др Предраг Алексић - в.д. генералног директора ЈП 
«Србијашуме»	и	Дејан	Новаковић	–	Министарство	правде,	
УИКС- управник КПЗ Забела;

2. др Милан Медаревић – декан Шумарског факултета и 
Небојша Смиљанић – Министарство правде, УИКС- управ-
ник КПЗ Забела;

3. Душка Сенић – директор Београдског Сајма и Раденко 
Дурковић, члан градског већа;

4. Велимир Видић и Зорана Вучичевић из Министарства 
правде – УИКС;

5. Ивона Пантелић и Звонимир Баковић.
На месту садње постављена је информативна табала на 

којој је, поред лога учесника на пројекту, лога самог пројекта 
исписано:	 «	 Храбрим	 родољубима,	 који	 су	 положили	 свој	
живот	за	одрбрану	отаџбине	у	Првом	светском	рату».	Испод	
лога пројекта стоји: ,,1 300 000 стабала за 1 300 000 хероја “.

Након тога одржан је Oкругли сто  “JEДНО ДРВО ЗА 
ЈЕДНОГ РАТНИКА” -ЗA ДOБРОБИТ ДРУШТВА, ОЧУ-
ВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ И РЕСОЦИЈАЛИЗАЦИЈУ

На Округлом столу 20. Међународног сајма хортикулту-
ре дискусија је имала за циљ да допринесе промоцији проје-
кта кроз: 

- истицање значаја пошумљавања са примерима добре 
праксе и ризицима;

- нове тенденције у систему извршавања кривичних 
санкција;

- психосоцијални значај укључивања осуђених лица у 
рад у јавном интересу;

- активности по методу инклузије и ресоцијализације;
- корисни ефекат за затворенике, који проистиче из њи-

ховог добровољног рада;
-јачање свести и промене понашања грађана у функцији 

заштите шума и животне       
  средине.
Округлом столу су присуствовати:
 1. представници Министарства правде – Управе за из-

вршење кривичних санкција Велимир Видић и Небојша 
Смиљанић;

2. др Предраг Алексић, в.д. генералног директора, ЈП 
«Србијашуме»;

3. проф. др Милан Медаревић, декан Шумарског  факул-
тета  Универзитета у Београду;

4. др Милка Главендекић, Шумарски  факултет  Универ-
зитета у Београду и председник Удружења за пејзажну хор-
тикултуру Србије;

5. проф. др Вера Рајовић, Филозофски факултет Универ-
зитета у Београду, специјалиста за породичну медијацију;

6. Ивона Пантелић, дипл. инж. шум. за пејз. арх., коорди-
натор пројекта; 

7. маст. инж. шум Звонимир Баковић, руководилац 
пројекта	у	име	ЈП	«Србијашуме».

Moдератор округлог стола била је проф. др Милка Гла-
вендекић.

Порука са округлог стола је да у реализацији пројекта 
узму учешћа локални ауторитети из области заштите жи-
вотне средине, јавна предузећа, друштвено одговорне ком-
паније, институције и појединци. 

Руководилац пројекта
„Једно дрво за једног ратника“

маст.инж.шум. ЗвонимирБаковић

Међународни сајам хортикултуре 
- BeoPlantFair

Звонимир Баковић-руководилац пројекта
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Јавно предузеће „Србијашуме“ је са још 27 привредних 
друштава, Одлуком Владе Републике Србије одређено за ве-
лики технички систем од значаја за одбрану.

У складу са оствареним резултатима по питању плани-
рања припрема за одбрану, радне и материјалне обавезе, као 
и успешне сарадње у претходном периоду, субјекат одбране 
Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“, у на-
длежности Регионалног центра Министарства одбране Бео-
град, истакнут је за пример признањем на нивоу Министар-
ства одбране.

Великом техничком систему јавном предузећу за газдо-
вање шумама „Србијашуме“ уручена је захвалница потпи-
сана од стране в.д. помоћника министра одбране за људске 
ресурсе господина Милоша Јанковића.

Пуковник Драган Стојчић начелник Регионалног центра 
Министарства одбране Београд, поводом Дана Војске Ср-
бије (23 априла), уручио је лично захвалницу в.д. директо-
ра јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ др 
Предрагу Алексићу.

Све дефинисане задатаке од стране Министарства од-
бране, јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашу-
ме“ у претходном периоду је реализовало квалитетно и у 
предвиђеном року. Од 11 великих техничких система у на-
длежности Регионалног центра МО Београд, само је Јавно 
предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“ израдило до-
кумента предлога Плана одбране која су прослеђена Управи 
за обавезе одбране/СЉР Министарства одбране на усагла-
шавање са планом одбране Републике Србије. 

Поред наведеног, у току 2014. године започето је угова-
рање обезбеђења огревног дрвета у ратном и ванредном 
стању за исказане потребе за првих 30 дана ратног или ван-
редног стања.

Са јавним предузећем за газдовање шумама „Србијашу-
ме“ остварена је ефикасна професионална сарадња, која је 
пример свим субјектима одбране у надлежности  Регионал-
ног центра Министарства одбране Београд.

Остварен резултат је производ залагања овлашћеног лица 
за послове планирања припрема за одбрану госпође Гордане 
Бојковић и господина Велимира Пешића, уз подршку и раз-
умевање руководства Јавног предузећа „СРБИЈАШУМЕ“ на 
челу са в.д. директором господином Предрагом Алексићем. 

Велимир Пешић,
самостални стручни  сарадник за послове одбране

На позив Горске службе спасавања Републике Србије, 
представници из Генералне дирекције и ШГ „Београд“ су 
16.05.2015. године,  на Авали учестовали у вежби на тему: 
„Претрага терена за несталом особом“. Вежба је била регио-
налног карактера на којој су присуствовали и представници 
службе спасавања из Словеније, Хрватске, БиХ и Црне Горе. 

Вежба је била веома успешна и корисна, а искуства нам 
могу послужити приликом предстојеће израде Плана зашти-
те и спасавања у ванредном ситуацијама, односно спасавања 
на неприступачним теренима на територији којом газдује ЈП 
„Србијашуме.

Сарадња Регионалног центра Министарства 
Одбране -БЕОГРАД и ЈП „СРБИЈАШУМЕ“ 

       Горскe службe спасавања на Авали

Пуковник Драган Стојичић уручио захвалницу др Предрагу 
Алекићу, в.д. директора ЈП ,,Србијашуме“

одбраНа
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21 март - Дан горана и Међународни  дан шума

У оквиру радног обележавања 21 марта Дана горана и Међу-
народног дана шума и 55-е годишњице успешног рада и деловања 
Покрет горана Србије у сарадњи са 2.РО. Речне флотиле, Копнене 
војске, војске Србије извели су заједничку акцију садње и озелења-
вања простора на полигону  сидришта ‘’Ушће’’ на Новом Београду 
у поседу 2. речног одреда Речне флотиле. Том приликом засађено 
је: 55 школованих садница јасена, 30 садница јаблана, 30 садница 
мечије леске и 120 садница ружа. На акцији садње узели су учешће 
припадици Покрета горана (100 деце-ученика основних школа из 
5 Београдских општина: Савски Венац, Чукарица, Нови Београд, 
Стари град и Лазаревац и 20 старијих), представници војске Ср-
бије, Министарства пољопривреде и заштите животне средине, 
Шумарског факултета, ЈП ‘’Србијашуме’’, ЈКП ‘’Зеленила Београд’’ 
и представници средстава јавног информисања.

И поред лошег времена, за време акције падала је киша, све до-
говорене активности у потпуности су реализоване. Учесницима 

ће посебно остати у сећању обилазак ратних бродова 2.РО. и раз-
говор са војницима и њиховим старешинама.

Поводом обележавања 55-годишњице  успешног рада и де-
ловања Покрета горана Србије и 5. јуна Светског дана заштите 
животне средине Покрет горана Србије у сарадњи са: Министар-
ством пољопривреде и заштите животне средине-Управом за 
шуме, ЈКП ‘’Зеленилом Београд’’ и ревијом ‘’Шуме’’ расписали су 
наградни Конкурс за: прозни састав, песму, цртеж, карикатуру, 
плакат, еколошку поруку и фотографију. Конкурс траје до 25. маја. 
Најуспешнијима на Конкурсу награде ће бити уручене на пригод-
ној свечаности у Београду до прве половине јуна. Том приликом 
биће отворена изложба награђених цртежа, карикатура, плаката 
и фотографија.

Шумско газдинство ,,Лепосавић“- ШУ ,,Зубин Поток” је 21. марта 
ове године обележилo  Међународни дан шума.

Активности су започете у просторијама шумске управе  промо-
цијом и презентацијом материјала на исту тему, као и посебностима 
и изазовима са којима се срећу радници управе при обављању својих 
послова. 

Скупу су присуствовали представници образовно-васпитних уста-
нова из Зубиног Потока, ОШ “Григорије Божовић”, ОШ “Јован Цвијић”, 
Дечија установа “Наше Дете”, представник Управе за шуме Републике 
Србије, директор ШГ “Ибар” Лепосавић и представници медија.

Активности су настављене уређивањем дворишта испред управне 
зграде и садњом садница са радницима ШУ,,Зубин Поток”. Са предш-
колцима, ђацима, наставницима и васпитачима је настављена акција 
садњом декоративних и шумских садница у двориштима поменутих 
установа, уз кратак осврт на значај подизања нових површина под шу-
мом и на велики значај шума за нашу средину.

Потом је са предшколцима и васпитачима ДУ “Наше Дете” и ђа-
цима ОШ “Јован Цвијић”одржан један едукативни час на обронцима 
Мокре Планине, где је на терену показано шта је урађено у претходном 
периоду на обнови шума и како те површине сада изгледају, као и оно 
са чиме управа има највише проблема, а то су илегалне тј. бесправне 
сече и пустошење шума. 

Приказ је спроведен у ГЈ “Мокра Планина-Оклачка Глава” у 
одељењима 102, 104, 90 и 91. Приказан је, такође,  удео управе у обнови 

шума сопственика где је управа учествовала  садницама и стручним 
саветима приликом садње и даљом негом таквих састојина.

Промене земљишта и климе, нестанак биљних и животињских 
врста, првенствено су последица еколошких промена насталих услед 
неконтролисаних сеча и пустошењем шума, што је, услед непостојања 
правног оквира деловања, највећи проблем ових простора. Ова акција 
је била прилика да се јавност подсети који значај има шума и да се ука-
же на то да поред производне и заштитне функције шуме имају и друге 
општекорисне функције (рекреација, забава, учење, итд.) значајне за 
човека и сав живи свет.

Шеф ШУ “Зубин Поток”
Утвић Саша, дипл.инж.шум

даН шума
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Најзначајнији информатички симпозијум у региону, XIV 
Међународни научно-стручни скуп ИНФОТЕХ-ЈАХОРИ-
НА 2015. одржан је од  17. до 21. марта 2015. године тради-
ционално на Јахорини. Ово је не само најзначајнији, већ и 
најбројнији информатички скуп у региону. Симпозијум је 
реализован кроз рад у осам сесија, а одржан је и тематски 
округли сто “Биоинжењеринг и медицинска информатика”.

Живимо у времену тзв. информатичке револуције, која 
се знатно разликује од претходне индустријске револу-
ције. Информатичка револуција оснажује људски мозак до 
неслућених размера. Не смемо гледати у будућност очима 
пуних прошлости, јер знање је стратешка предност сваке 
институције, сваког предузећа, али и сваке државе. Снага 
рачунара се појачава два пута сваких 18 месеци, али за то је 
заслужан човек. Кључ даљег развоја  лежи у науци и обра-
зовању.

Међу 165 ауторских радова којима је изузетно строг и 
стручан програмски одбор  дао позитивну рецензију, нала-
зи се ауторски рад Јавног предузећа за газдовање шумама 
“Србијашуме”, Београд  и Завода за заштиту природе Србије, 
Београд.

Утицај нових медија и савремених информационих тех-
нологија је велики, како на живот и на образовање, тако и 
савремено пословање; на привреду и глобалну економију у 
целини.  Глобалне економије базиране су на интензивном 
знању, а у главној улози је компјутер са технологијама засно-
ваним на компјутеру.

Аутори	 рада	 под	 насловом	 «Компјутерске	 технологије	
и мултимедијални садржаји у функцији очувања природе у 
Србији»	су	Милка	Зелић,	Гордана	Јанчић	и	Марио	Лукино-
вић. 

Кључни фактор у борби за очување природе је повећање 
свести становништва о значају чувања природе. Без синер-
гије становништва, организација и појединаца који се боре 

да очувају природу, немогуће је остварити потребне резул-
тате. Бројне су активности које Јавно предузеће за газдовање 
шумама “Србијашуме” и Завод за заштиту природе Србије   
обављају у свакодневном делокругу рада покушавајући да 
утичу на спознају важности очувања природе. 

Милка Зелић  је наведени рад презентовала на симпо-
зијуму ИНФОТЕХ 2015.

О значају симпозијума ИНФОТЕХ-ЈАХОРИНА 2015., 
између осталог, указује и чињеница да је од 213 пријавље-
них радова 165 прихваћено за јавно презентовање, не рачу-
најући 20 студентских радова. Одабир радова на високом 
нивоу доприноси статусу овог скупа.

Сви радови су из актуелних области када је реч о инфор-
мационим технологијама и њиховој примени у различитим 
областима људског деловања. Укупно је заступљено 450 ау-
тора из 5 земаља. 

Тематске области симпозијума су: рачунарски софтвер, 
комуникациони системи и технологије, енергетски системи,  
производни системи, системи управљања и електронски 
системи.

Циљ симпозијума је да окупи експерте, научнике, ин-
жењере, истраживаче и студенте који се баве информаци-
оним технологијама и њиховом применом у системима уп-
рављања, комуникационим, производним и електронским 
системима, енергетици, као и у другим областима од инте-
реса за бржи и успешнији одрживи развој наше животне 
средине.

Главни организатор симпозијума је Електротехнички фа-
култет Универзитета у Источном Сарајеву, а суорганизатори 
су Електротехнички факултет из Београда, Електротехни-
чки факултет из Бањалуке, Електронски факултет Универ-
зитета у Нишу и Факултет техничких наука Универзитета у 
Новом Саду.

Свечаном отварању Инфотеха 2015., поред аутора и учес-
ника скупа, присуствовали су и бројни високи званичници. 
Домаћин симпозијума проф. др Зоран Љубоје, декан Елек-
тротехничког факултета у Источном Сарајеву и председник 
организационог одбора, поздравио је на свечаном отварању 
све присутне, а посебно се обратио амбасадору Републике 
Србије у Босни и Херцеговини Његовој  екселенцији Стани-
миру Вукичевићу, председнику Скупштине града Источно 
Сарајево Мирославу Лучићу, генералном секретару Ака-
демије наука и умјетности у Републици Српској академику 
Драгољубу Мирјанићу, проректору Универзитета у Исто-
чном Сарајеву проф. Сандри Ивановић, начелнику Општине 
Источна Илиџа Предрагу Ковачу и представницима општи-
на Источно Ново Сарајево и Пале, деканима и продеканима 
факултета и академија Универзитета из региона.

УН су 2015. годину прогласиле за годину светлости. У 
складу са овом  препоруком одржано је пленарно предавање 
чија је тема „Светлост око нас“, а и  14. Међународни науч-
но-стручни симпозијум ИНФОТЕХ 2015. био је посвећен 
светлости.    

Милка Зелић, спец.за јав. и мултимед.комуник.

Нова информатичка знања за будућност 
планете

ИНФотеХ-јаХорИНа 2015.
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аКтуеЛНоСтИ

ЈП ,,Србијашуме“ је формирало радну групу за израду 
предлога колективног уговора, сходно Закону о раду и За-
кону о јавним предузећима, где је предвиђена обавеза да 
послодавац и покрене иницијативу за закључивање колек-
тивног уговора.

Колективни уговор је општи акт којим се регулишу од-
носи између Послодавца и радника и Послодавац је дужан 
да се придржава тих одредби и да штити интересе радни-
ка.

Радну групу која ради на изради предлога за колектив-
но преговарање чини један представник Синдиката и шест 
представника Пословодства.

Радна група је доставила предлог Колективног уговора 
Пословодству.

Синдикат може да прихвати или не прихвати предлоге 
радне групе за израду колективног уговора. У току је прего-
варање између Пословодства и Синдиката и уколико Син-
дикат прихвати све предлоге и усагласи се са Пословодством 
фирме приступа се потписивању Колективног уговора.На-
кон тога исти иде на разматрање у Владу Србије.

Уколико Синдикат има примедбе на израду предлога ко-
лективног уговора неће доћи до потписивања истог и у том 
случају ће се донети нови Правилник о раду.

Сходно Закону о раду од 29.јануара ове године, неопход-
но је донети нови општи акт, Колективни уговор или нови 
Правилник о раду.

На нови Правилник о раду Послодавац не мора да тражи 
сагласност Синдиката, али мора тражити сагласност Владе.

На позив председника Републичког одбора  Самостал-
ног сидиката шумарства и прераде дрвета (S.S.Š.P.D.) Ра-
домира Стевића, 31. марта 2015.године одржана је Четврта 
скупштина Самосталног синдиката шумарства и прераде 
дрвета Србије у сали Савеза сидиката Србије. Скупштину 
су чинили чланови Републичког одбора из старог и новог 
сазива, Надзорни и Статутарни одбор, као и председници 
једног броја синдикалних организација. Гости скупштине 
били су Љубисав Орбовић - Председник S.S.S.S., Јасмин 
Реџеповић - Координатор пројекта за југоисточну европу 
BWI-a, Владимир Павловић - Председник синдиката шу-
марства и прераде дрвета Републике Српске,  председници 
других гранских, покрајинских и градских синдиката, као и 
представници Министарства за рад и запошљавање и Ми-
нистарства за пољопривреду, шумарство и водопривреду.

Након избора радних тела скупштине, верифика-
ције мандата новоизабраних чланова Републичког 

одбора, реферата и извештаја о раду Председника 
S.S.Š.P.D., утврђена је листа кандидата, и одржано је 
тајно гласање за Председника Самосталног синдиката 
шумарства и прераде дрвета, и чланове Надзорног и 
Статутарног одбора. За председника је изабран Радо-
мир Стевић на још један мандат у трајању од 5 годи-
на. 

Одржана је прва седница Републичког одбора у но-
вом сазиву, на којој су именовани подпредседници и 
секретар Републичког одбора. 

За председницу секције младих именована је Вања 
Вујичић, а за председницу секције жена, Александра 
Стојковић.

28. маја 2015.године, одржаће се петнаести конгрес 
Савеза самосталних синдиката Србије. Мото 15. Кон-
греса је „Сутра стварамо данас!“.

Александра Стојковић, дипл.инж.шум.

Радна група за израду предлога колективног 
уговора ЈП ,,Србијашуме“

Четврта скупштина  
                      Самосталног синдиката шумарства и прераде дрвета Србије
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заНИмљИвоСтИ

У шумама нововарошког краја зимус  није било нелегалне сече 
јелки за божићне и новогодишње празнике мада је она годинама за 
шумокрадице била исплатив посао. У исто време легално је посечено 
свега 590 младих стабала четинара што је тврде шумари готово зане-
марљив број.

Мештани кажу да је све теже продати природну јелку, а да су им 
муштерије преотели трговци из Кине са својим украсним стаблима 
од пластике. Због тога је зимус дозволу за сечу од шумара затражило 
свега десет власника шума, док је само током седамдесетих на пија-
цама великих градова  у сезони  продавано двадесетак  хиљада јелки 
посечених у шумама Златара, Муртенице и Босања.

- Зимус сам купце имао за свега око сто јелки, а својевремено сам 
знао да продам и до три-четири пута више. Економска криза је учи-
нила своје, па уместо природних које су лепше, народ углавном ку-
пује пластичне јер су нешто јефтиније и дуже трају Јелка се данас још 
једино добро продаје на пијацама градова у Војводини, јер се приодна 
зимзелена стабла последњих година највише траже за католички Бо-
жић – каже Милан Шуњеварић из Јасенова. 

Захтева за сечу током празника било је једино из Јасенова, Кућана 
и Беле Реке на падинама Муртенице, док на Златару није било заинте-
ресованих. За свако посечено стабло они су платили 110 динара таксе. 
Лане је овде посечено 680, а пре две зиме 970  стабала јелки. 

- На срећу, последњих година нема нелегалне сече, а поред слабе 
продаје разлог су и појачана контрола шума и строжија казнена поли-
тика. Зимус је била одобрена само сеча јелки на запуштеним  пашња-

цима и ливадама, а свако одсечено стабло на пијацу је транспортовано 
под пломбом како не би било злоупотребе  – каже ревирни инжењер 
Амер Хаџибеговић из радне јединце „Србијашума“ у Новој Вароши.

Нај јевтинија сечена природна јелка коштала је 500 динара, а оне 
веће и лепше током празника су се продавали за 6.000 и више динара. 
Пластичне јелке из Кине коштају од 200 динара до 2.500 динара.

Еколози и млади горани последњих година апелују да се купују 
природне јелке са бусеном које се након празника могу посадити. Њи-
хова цена у расданицима је од 600 до 1.500 динара.

Жељко Дулановић

За разлику од већине државних предузећа и установа које се раси-
пају народним парама, белоглави супови из колоније у кањону Увца 
својим начином исхране годишње уштеде држави више од 60.000 евра.
Толико би наиме коштало буџет спаљивање лешина угинулих живо-
тиња, да није орлова који те исте стрвине за оброк поједу бесплатно.

Увачка колонија белоглавих супова броји око 400 птица и највећа 
је у овом делу Европе. Лешинари годишње поједу  преко 200 тона 
кланичног отпада и лешина угинулих животиња, које им на  храни-
лишту Мастрине изнад бране Увачког језера на Растокама сервирају 
ренжери „Резервата Увац“ из Нове Вароши. Њихова улога у природ-
ном ланцу исхране иначе је јединствена и незаменљива јер начином 
исхране спречавају ширење заразе и тако обављају „природну ре

- Белоглави супови су познати као „чистачи природе“, а једна 
птица годишње уштеди држави око 150 евра, захваљујући томе што 
се храни угинулом стоком. Због болести као што су антракс и црни 
пришт угинулу стоку је забрањено закопавати, а спаљивање једне 
краве у кафилерији, што плаћа општина, кошта око 700 евра. А по-
следњих месеци готово сваки дан на хранилиште истерамо по неко 
угинуло говече  – каже директор „Резервата Увац“ Бранко Бјелић. 

Како би орловима обезбедили храну ренџери дневно прелазе и по 
350 километара. Оброци за супове су богати и разноврсни и на хрни-
лиште Мастрине стижу са више страна. Нахранити гладне птице није 
међутим није ни мало лак посао, посебно у зимским месецима када 
снег завеје километар и по прилазног макадама, па се од асфалтног 
пута до хранилишта на ободу кањона мора пешице.  

Стигнемо и у најудаљенији кутак југозападне Србије јер нас зову 
где год вукови направе покољ у стаду или угине неко грло стоке. Имамо 
добру сарадњу и са месарима који нас снадбевају кланичним отпадом, 
а на услузи смо и инспекцијама. У својеврсној мензи под ведрим небом 
орловима је недавно сервирано  чак  и говеђе месо спремљено за сушење 
у пршуту, а које је инспекција запленила  током контоле илегалних кла-
ница у Пријепољу - каже шеф ренџерске службе Марко Обућина.                 

- Орлови могу без хране да издрже око 15 дана, али се на Увцу ни-
када није догодило да су тако дуго гладни. У нашој хладњачи на Рас-
токама увек на залихама имамо 3-4 тоне меса, тако да супови  имају 
редован оброк. То их је спасило од нестанка на овим просторима, јер 
смо почетком деведесетих у кањону Увац имали свега седам птица - 
каже директор „Резервата“ Бранко Бјелић.

Жељко Дулановић

Јелке преживеле 
празнике

Увачки лешинари уштеде држави 60.000 евра
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путовања

Кјото је седиште јапанске традиционалне културе и 
место где су се одиграли многи значајни догађаји за ис-
торију Јапана. Са 17 локација под заштитом UNESCO-a, 
више од 1600 будистичких храмова и преко 400 Шинто 
храмова, Кјото је такође један од најбогатијих градова у 
свету кад је у питању култура. Лепота овог града углавном 
је скривена од погледа: она лежи иза зидова, врата, завеса 
и фасада. Али ако посветите мало времена истраживању, 
открићете да су стотине, можда и хиљаде места неверова-
тне лепоте расута по читавом граду. Што више залазите 
то је већа лепота.

Бивша, друга по реду (после Наре), престоница Јапана 
данас је најзанимљивији, најпривлачнији, најпосећенији 
град ове земље, центар страног (али и домаћег) туризма, 
а истовремено и седиште древне културе. Светски путник 
ће приметити да Кјото са својих не много мање од два ми-
лиона становника оставља утисак импозантног урбаног 
насеља какво се, с обзиром на сачуване остатке прошло-
сти, мало где може наћи.

Песници су га одавно назвали изложбом вечите лепоте 
и бисером Јапана, и то с пуним правом из времена када је 
био седиште двора, од осмог до 19. века. Име града изве-
дено је из првобитног престоничког назива Uda с поет-
ским надимком Hajn-Kio, што значи “град мира”, и данас 
је станиште спокоја и лепих односа међу житељима, који 
сви, без обзира на степен образовања, до танчина знају 
све знаменитости свог града.

Најимпресивнији парк у Кјотоу је парк око храма 
Kinkaku-dži или парк Златног павиљона. Када је Ashikaga 
Yoshimitsu, трећа глава Muromachi šogunata, који је смирио 
грађански рат и поставио владу свог шогуната на чврсте 
темеље, подигао резиденцију у својим позним годинама, 
основну идеју је видео у Saihoji храму. Резиденција коју је 
подигао - Kinkakuji (Златни павиљон), још увек потсећа по-
сетиоце на Yoshimitsu-ов раскошан живот. 

На ивици језера у време Saionjis-a (бившег власника), 
Yoshimitsu је саградио троспратни дворац у складу са мо-
дом Ruri-dono hrama Saihoji, као централну карактеристику 
врта. Ова грађевина, завршена 1398. г., је имала позлаћене 
зидове на 2. и 3. спрату и била је због тога прозвана Кинкаку 
(Златни павиљон). Доцније, када је вила постала храм, на-
род је почео да је зове Kinkakuji (Златни павиљон храм – “ји” 
значи храм). 

Yoshimitsu је, претпоставља се, шетао око језера ужи-
вајући у бљештећем сјају златног павиљона рефлектованог у 
води, или је уживао у лепоти језера са различитим камењем 
и дрвећем аранжираним око њега, из унутрашњости златног 
павиљона.

Северно од собе за чај стоји стари бор који изгледа као 
брод. То је нека врста симбола Rokuonji.

Несрећом, Златни павиљон је изгорео 1950. г. услед паље-
вине коју је подметнуо млад неуротичан свештеник “мор-
бидно љубоморан на све што је лепо”, који је потом покушао 
самоубиство na Daimon - ji брду иза зграде. Преживео је, а 

ЈАПАН – ВРТ KINKADJU ИЛИ 
ВРТ ЗЛАТНОГ ПАВИЉОНА У КЈОТУ
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потом је одведен у притвор. Монах је осуђен на седам година 
затвора, али је пуштен због менталне болести (прогањања и 
шизофреније). Он је умро од туберкулозе одмах након 1956. 
Током пожара, оригинална статуа Ashikaga Yoshimitsua је из-
губљена у пламену (сада обновљена).  Златни павиљон је ре-
конструисан доследно оригиналном стилу зграде из 14. века, 
1955. г. Била је то ненадокнадива штета која је ипак брзо и до 
ситница одстрањена. 

Структура присутног павиљона датира из 1955. године, 
када је обновљен. Павиљон је са три спрата, око 12,5 метара 
висок. Реконструкција, кажу да је копија блиска ори-гиналу, 
мада  неки сумњају да се такав обиман премаз златних лис-
тића користио на оригиналној структури. Нови слој, као и 
позлата са златним листићима, много је дебља од оригинал-
ног премаза (0.5 µм уместо 0,1 µм), завршена је 1987. Поред 

тога, унутрашњост зграде, укључујуćи слике и Yосхимитсу 
статуе, су такође обновљене.  

Након смрти Yoshimitsu-а, стамбена вила била је тран-
сформисана у зен храм, Rokuonji.Храм је поносан на своју 
брилјантну историју. Rokuonji је означен као део светске 
културне баштине 17. децембар 1994. године.

Златни павиљон је смештен у величанственом јапанском 
шетном пејзажном врту. Локација спроводи идеју пејзажа 
који интегрише спољни и унутрашњи простор, стварајуćи 
везе павиљона и његовог окружења. Павиљон се протеже 
поред језерца, под називом Kioko - које рефлектује зграду 
у свом воденом огледалу. Језерце садржи 10 мањих острва.  
Зен типологија је виђена кроз стенску композицију, мосто-
ве, а биљке су распоређене на специфичан начин да пред-
стављају знаменитости у кинеској и јапанској књижевности. 
Мала рибарска палуба је прикључена на задњи део зграде 
павиљона, омогуćавајуćи да мали чамац буде усидрен испод 
њега.  Kinkaku-ji поседи су изграђени  са намером да илу-
струју хармонију између неба и земље. Највеćи оточиć у ри-
бњаку представља Јапанска острва.  Четири камена форми-
рају праву линију у рибњаку у близини павиљона и имају 

намеру да представљају једрилице усидрене ноćу, везане за 
Острво вечног живота у кинеској митологији

Врт храма Kinkakuji је простран, удобан, елегантан и све-
тао, са истакнутом скулптуром бронзаног  феникса. Језеро 
се пружа на преко 6.500 м2, а врт прекрива простор као по-
себно историјско и сценско место на површини од  92,400 
квадратних метара, без премца у величини као врт храма.

Јапанци воле промену годишњих доба - пуполјке билјака 
и цветање, мењање боје листа и њихово умирање што је при-
метно и цењено од стране младих и старих. Иако јапански 
вртови имају пуно зимзелених билјака, најчешће су у питању 
једна или две билјке у сваком врту које представлјају свако 
годишње доба и у центру су пажње за неколико неделја, што 
је у овом парку такође наглашено. 

Скарлетно јесење лишће је такође једно од јапанских 
традиционалних лепота. Храмови, смештени у брдима ради 
боравка и дисања усред природе, изгледају као да предста-
влјају своју јесењу верзију. У јесењем дану Rokuonji сведоци 
о сезонској промени пејзажа. 

Ово је један од најбољих пејзажних вртова из Muromachi 
периода.

Проф.др.Љиљана Вујковић
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бИљКе

Биљка је оно што бива, битише, што јесте, што постоји. На-
зив потиче од грчке речи биос-живот. Биљка ствара сам себе-
ствара живот. Биљка и нама даје живот, односно ваздух, воду ( 
непосредно  и посредно)  и храну.

Као ХРАНА користе се житарице, поврће и воће. 
Од ЖИТАРИЦА правимо жито ( панајиа, кољиво), лепиње, 

хлеб, погаче, чеснице, пецива, тестенине, каше, уштипке, крофне 
и палачинке, пите и гибанице, кекс, колаче и торте.

ПОВРЋЕ користимо свеже и термички обрађено, или га 
конзервишемо. ПОДЗЕМНИ делови поврћа: кромпир, батата, 
таро, јам, маниока, чичока, лукови, шаргарепа, целер, першун, 
рен, ротква, цвекла; НАДЗЕМНА стабла: келераба, празилук; 
ИЗДАНЦИ: шпаргла, бамбус, папрати; ЛИСНЕ ПЕТЕЉКЕ: 
рабарбара, анђелика; ЛИСТОВИ: купус, кељ, блитва, спанаћ, 
зелена салата, лукови; ЦВЕТОВИ: карфиол, броколи, артичо-
ка, ПЛОДОВИ: парадајз, патлидзан, паприка, краставац, тиква, 
боранија, грашак шећерац; СЕМЕ: пасуљ, грашак, бобо, сочиво, 
соја, леблебије ( сланутак, наут).

ВОЋЕ се једе свеже, сушено, кандирано или прерађено у 
сокове, сирупе, компоте, слатко, пекмез, дзем, мармеладу, сир, 
желе, али и у облику алкохолних пића. ЈАБУЧАСТО воће: јабу-
ка, крушка, дуња, мушмула,; КОШТИЧАВО: трешња, вишња, 
кајсија, бресква, шљива; ЈЕЗГРАСТО (једе се семе) : бадем, орах, 
лешник, кестен, пињол, пистаћ, кикирики; ГРМОЛИКО: дрен, 
глог, малина, купина, рибизла, боровница, брусница; ПУЗАВО: 
винова лоза, киви, годзи ; ВРЕЖАСТО: јагода, диња, лубеница; 
СУПТРОПСКО: агруми, нар, смоква, маслина и ТРОПСКО: 
авокадо, манго, папаја, кокос, ананас, банана.

Од биљака се добија ДРВО, које има вишеструку примену. 
Даје нам ГРАЂУ за кућу, покућство ( од троношки до краљевских 
престола ) и топлоту у дому. Од дрвета се израђују ПРЕВОЗНА 
СРЕДСТВА : џунке, галије, сплавови, шајке, каравеле, једрењаци, 
бродови, гондоле, чамци и весла; МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ 
: флаута, тамбура, мандолина, и гитара, спинет, клавир и оргуље; 
виолина, виола, чело и бас, гусле, лира и харфа; флаута, саксо-

фон, фагот, кларинет, обоа и рог; кастањете и даире. Од дрвета 
се прави оружје, од праћке до кундака пушке; СПОРТСКА ОП-
РЕМА: стативе, столови, рекети, мотке. ШКОЛСКА ОПРЕМА : 
табле, оловке, пернице; ОБУЋА: нануле и кломпе; ПУШАЧКА 
ОПРЕМА: табакере, луле, муштикле и чибуци; ЦРКВЕНА ОП-
РЕМА : иконостаси, крстови, крстићи, путири, па и саме цркве; 
СКУЛПТУРА И УКРАСНИ ПРЕДМЕТИ; прва и последња чове-
кова ЛЕЖАЉКА.

Биље нам даје УЉЕ, јестиво и техничко, а добијамо га од: 
уљане репице, сунцокрета, маслине, уљане палме, сусама, мака, 
рицинуса, бундеве, бадема. Биљке: лан, конопља, јута, манила, 
рафија, памук, капок, дају нам ВЛАКНА, чија је употреба ви-
шеструка. Биљке дају ПАПИР, ПЛУТУ, ШЕЋЕР ( трска, репа, 
шећерни јавор). Биљке нам служе као ЛЕК и ЗАЧИН.Од њих 
добијамо МИРИСЕ, парфеме, лосионе и тоалетне воде, креме 
и шампоне. Биљке нам служе и за УЖИВАЊЕ. Користимо их 
у виду: чаја, кафе, какаоа и чоколаде, алкохолних пића, дувана 
и жвакачих гума. Биљке: мак, кокаиновац, кола, индијска коно-
пља, кат, пејотл, могу изазвати  ПРОМЕНУ ПОНАШАЊА. Неке 
биљке могу деловати и СМРТОНОСНО: кукута ( стрихнин и 
кураре), мразовац, једић, велебиље, лијандер, ђурђевак.

Од биљака добијамо КАУЧУК: хевеа, фикус, кастилоа, сапо-
тил, плакавијум; СМОЛЕ: бензое, гвајак, дамар, копла колофо-
нијум, гумигут, шелак, кино, елеми и тамјан, ћилибар ( фосилна 
смола ); БАЛСАМЕ: мастикс, перу, толу, копаива, стиракс, мира; 
ВОСКОВЕ: воштани руј, воштано дрво, јојоба, карнауба; ТА-
НИНЕ: кебрачо, руј, борови; ЛЕПИЛА: руј, имела, гумиарабика; 
КАТРАНЕ. Биљке служе за добијање БОЈА, и то: жута ( цвето-
ви камилице и маслаћка, тучкови пафрана, кора лимуна, лишће 
жалфије, кора жутике), зелене  ( лишће спанаћа, брескве, јове, 
коприве), наранџаста ( цветови шафранике), плава ( цвет раз-
личка, индиго-чивит), црвене ( лишће кане, цвет трандафила, 
корен броћа, плод орелане, плод винобојке, дрво змајевца, пер-
намбуко-варзило).

Биљке служе у ОБРЕДНЕ СВРХЕ: босиљак, тамјан, дрен, ле-
ска, трешња, цер, видовчица. Биљке слуиже у ЕСТЕТСКЕ СВР-
ХЕ, било посађене, или у виду резаног цвета-као знак пажње, 
поштовања, почасти. Данас нема свечаности без цвећа.

Има и других употреба биља: за огрлице ( семе кане), броја-
нице ( плод Јобових, Богородичиних суза), као мерна једини-
ца ( семе сандаловог дрвета, семе рогача 0,2гр, карат), за изра-
ду сунђера ( луфа), за посуде3 ( тикве, натеге, вргови, лејке), за 
увијање ( листови банане), за расхлађивање ( листови палми), 
као заштитни знак на грбовима и заставама ( Канада, Либан, 
Сен Китс и Невис), као инспирација за капителе стубова ( лотос, 
акантус), као педагошко средство ( семе кукуруза, прутови).

Биљке поправљају услове живота својим улогама: климат-
ском, хигијенско санитарном, психолошко социолошком, кул-
турно образовном, рекреативном, енергетском и естетском.

Биљке су нам дале најлепша имена: Биљана, Дубравка, Јасми-
на, Ружа, Босиљка, Ђурђевка,Љиљана, Невена, Смиља,Ковиљка, 
Вишња, Дуња, Јагода, Неранџа и Оливера. Биљке се користе и у 
магијске сврхе. А своју љубав према биљкама и народ и песници 
преточише у најлепше мелодије.

 Пејз. арх. Драган Недељковић 

Њено величанство - биљка
Употреба и улога
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Речник стручних термина из области шумарства ( и срод-
них дисци-плина ) намењен је као допуна уз стандардни српско-
енглески речник. Многи стручни термини не могу сенаћи у стан-
дардним речницима, или се налазе у својим друим зна-чењима. 

С друге стране, неки општи термини имају своја специфична 
значења у области шумарства. 

Ј
јавне набавке - public procurement   
јавно надметање - open competition   
јавор - maple (Acer sp.)  
јавор млеч - Norway maple (Acer platanoides)   
јаворолисни платан - plane; European plane; London plane 

(Platanus acerifolia)   
јазавац - badger (Meles meles)
јака киша - heavy rain   
јаловина изнад угља у копу - burden; overburden   
јама за садњу plant hole; plant pit; planting pit   
јарак, ров; трап; трапити -  ditch; trench   
јаребика - quick beam; mountain ash; rowan (Sorbus aucuparia) 
јармача паралица - deal frame   
јармача, гатерска пила - frame saw; gang saw; sash-gang saw  
јаруга - gully   
јаружаста ерозија - gully erosion   
јасен - ash; European ash; common ash (Fraxinus excelsior) 
јасика; трепетљика – aspen; quaking aspen, European aspen 

(Populus tremula)   

јединица - unit 
јединица мере за дрво 30 x 30 x 2,5 cm - board foot (bd ft)   
јединица смањења емисија једнака 1 метричкој тони CO2 ек-

вивалента - Removal Unit (RMU)   
jединица смањења емисије - Emission Reduction Unit (ERU)   
једнобубањско витло: једнодобошно витло - simple drum 

winch   
једногодишња биљка - annual; annual plant   
једнодобан - even aged   
једнодома биљка - monoecious plant   
једноручна моторна пила - one man power saw   
једноручна пила - hand saw   
једнострука закривљеност - simple sweep   
једноулазна таблица - one entry table   
једрина; пунодрвност - slight taper   
језгровање - logging; coring  
јела - silver fir (Abies alba)  
јела обична - fir (Abies sp.)
јелен - deer   
јесењи мраз - autumn frost   
јова; јоха – alder (Alnus sp.)
јоргован - lilac (Syringa sp.)   
ЈП, јавно предузеће – PE, Public Enterprise   
јутро земље, 4046,837 м2 - acre  

Шумарски Српско – енглески речник
Мр Ана Тонић

шумарСКИ речНИК
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IN MEMORIaM
Кнежевић Милован – Мина (1955 – 2015)
22. фебруара 2015. године престало је да куца срце нашег 

драгог колеге Кнежевић Милована – Мине.
Рођен је 17. марта 1955. године у питомој долини Лима 

у селу Новшићи, општина Плав. Завршио је средњу Умет-
ничку, а затим и Вишу економску школу у Пећи, где се и 
запослио. Радио је у  предузећу „Ерозија”. Од 1997. године 
прелази у ЈП „Србијашуме”, ШГ „Пећ”, а од 1999. Године у 
ШГ „Крагујевац”.

У школи је био међу најбољима, у кући одан супруг и 
пожртвован отац. Где год је радио, оставио је за собом траг 
поштења и честитости, а те особине наследио је од својих 
чувених и славних предака.

Милован је био човек са највећим људским врлинама, 
радан, поуздан и поверљив. Памтићемо га по неизмерној 
доброти и достојанству, које је у сваком тренутку покази-
вао.Са празнином у души остаће нам неизбрисив лик драгог  
колеге Милована.

Колектив ШГ „Крагујевац”
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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






