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-Који су главни разлози за доношење овог нацрта и у ком делу ће •	
бити највећих измена?
Изменама и допунама Закона о шумама допуњују се и унапређују 

одредбе важећег Закона о шумама („Службени гласник РС”, бр. 30/10 
и 93/12) из 2010. године и отклањају недостаци тог закона који су уо-
чени у његовој примени.

У току важења Закона дошло је до промене других прописа, због 
чега је било неопходно ускладити наш закон са одредбама тих про-
писа. Тако је Уставни суд донео одлуку  којом је проглашена неустав-
ном одредба Закона о утврђивању надлежности Аутономне покраји-
не Војводине, да Аутономна покрајина Војводине уређује шумарство 
на територији АП и обезбеђује остваривање јавног интереса у овој 
области. 

Такође,  врши се усклађивање са Законом о јавним предузећима, 
тако што се обавезује ЈП „Србијашуме” да у року од шест месеци од 
дана ступања на снагу овог закона усагласи своје пословање са одред-
бама Закона о јавним предузећима, након чега ће се укинути чланови 
Закона о шумама из 1991. године који су и даље на снази, а односе се 
на формирање, делатност и организацију ЈП „Србијашуме”. 

Затим нови Закон о јавној својини у погледу права коришћења 
државних шума упуђује на одредбе посебног закона, а то је Закон о 
шумама, који се овим питањем није бавио, па је и то унето у измене 
Закона, како би десетине хиљада хектара државних шума које тре-
нутно немају адекватну заштиту, добиле корисника, кога ће одреди-
ти Влада, на предлог Министарства.

Законом се отклања мањкавост постојеће норме која одређује ко-
рисника државних шума, а којом је занемарено постојеће стање да у 
одређеним случајевима, шумама у државној својини газдују и јавна 
предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе, а не само ре-
публичка, односно покрајинска јавна предузећа (пример јавних ко-
муналних предузећа у многим градовима). У истом смислу шумама 
у државној својини могу да газдују и установе као што је Шумарски 
факултет  и др. који су газдовали тим шумама и пре доношења овог 
закона.

Успоставља се законски оквир и процедуре за поступање у случају 
природних непогода, с обзиром да је приликом скорашњих непого-
да (поплаве, клизишта, ледодоми, пожари и сл) уочено да постојећа 
законска решења не омогућавају адекватно реаговање. Пре свега се 
дефинише појам природне непогоде и омогућава адекватно реаго-
вање и финансирање отклањања последица у случају великих при-
родних непогода, а предлаже се и ослобађање обавезе сопственика и 
корисника шума да у тим случајевима плаћају накнаду за коришћење 
шума, јер се у таквим ситуацијама не може говорити о коришћењу 
шума већ о изнуђеним радовима на санацији површина.

У погледу плаћања накнаде за коришћење шума и шумског 
земљишта – мења се основица за обрачун накнаде за посечено дрво 

у државним шумама, тако што се уместо укупног годишњег прихода 
корисника оствареног газдовањем шумама, узима укупан годишњи 
приход од коришћења шума. Приликом израде ових измена, и ако је 
постојала потреба за даљим преуређењем питања накнада, иста нису 
даље обрађивана из разлога што је у току припрема Закона о нак-
надама за коришћење природних добара, као системског прописа 
којим ће се између осталог уређивати и накнаде везане за шуме. 

Уводе се допуне одредаба које уређују могућност чисте сече и за-
купа шума и шумског земљишта, чиме се ствара законски оквир и 
омогућава решавање бројних и рекао бих нагомиланих проблема у 
односу на потребе других сектора за коришћем шумског земљишта. 

Посебан акценат је стављен на мере смањења бесправних сеча, 
одредбама којима се дефинише промет и контрола дрвета у промету, 
као и надлежности инспекције и поступање судова у том делу. Поно-
во се уводи обавезна документација која прати робу у промету, која је 
укинута Законом о шумама из 2010. године, а што је очигледно има-
ло лоше последице у смислу укидања механизма за праћење порекла 
дрвета у промету. У овом смислу као значајно истичем и децидирано 
дефинисање статуса чувара шума као службеног лица. 

Област Планирања газдовања шумама је претрпела одређене 
измене. Пре свега укинути су посебни пројекти за недрвне шумске 
призводе, средњорочни план заштите шума и програм отварања 
шумских саобраћајница, а Изменама се предлаже да се ова питања 
обрађују у оквиру и као саставни део планских докумената за газдо-
вање шумама чиме се стварају услови за интегрално планирање. На-
прављене су и корекције у односу на рокове за доношење планских 
докумената. 

Нацрт закона о изменама и допунама 
Закона о шумама

Интервју: Саша СтаматовИћ

Саша Стаматовић, в.д. директора Управе за шуме

Господине Стаматовићу, крајем фебруара месеца Влада Републике Србије Вас је поставила на 
место вршиоца дужности директора Управе за шуме, при Министарству пољопривреде и заштите 
животне средине. Повод за разговор са Вама је пре свега Нацрт закона о изменама и допунама 
Закона о шумама.Наиме, на предлог Министарства пољопривреде и заштите животне средине, 
Одбор за привреду и финансије донео је 02.јула 2015.године Одлуку о спровођењу јавне расправе о 
овом нацрту закона. 
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Такође бих у овом смислу подвукао као значајно и  установља-
вање шумске области као просторно - планске целине газдовања 
шумама,  за које се доноси план развоја шума, а које обухватају шуме 
свих својинских облика у оквиру шумских подручја и шума у наци-
оналним парковима. Установљава се укупно 7 шумских области са 
дефинисаним шумским подручјима и националним парковима који 
улазе у њихов састав.

У току процеса припреме Закона приликом одржавања консул-
тативних састанака и јавне расправе добили смо и одређени број 
сугестија које нису увршћене у  измене искључиво из разлога лими-
нитарости бројем и количином измена. За измене закона у односу на 
израду новог одлучили смо се пре свега ценећи хитност потребе да 
се одређена питања адекватно регулишу.

-Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о •	
шумама је завршена, реците нам које су све заинтересоване стра-
не учествовале у њој?
У припреми овог закона Управа за шуме је одржала већи број 

формалних радних састанака - укупно 12, на којима су непосредно 
разматране све појединачне одредбе Закона и предлози и коментари 
учесника – представника различитих институција из области шумар-
ства, као и појединаца. Одржано је и неколио јавних презентација, а у 
програму званичне јавне расправе, укупно су одржана три јавна ску-
па, у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, во-
допривреду и шумарство из Новог Сада, са ЈП „НП Фрушка гора“, ЈП 
„Србијашуме“ и Шумарском школом у Краљеву, на којима је Нацрт 
закона представљен заинтересованим лицима и представницима 
различитих институција (Покрајинског секретаријата за пољопри-
вреду, водопривреду и шумарство из Новог Сада, Шумарског фа-
култета из Београда, Института за шумарство Београд, Института 
за низијско шумарство и животну средину Нови Сад, ЈП „Србија-
шуме“, ЈП „Војводинашуме“, ЈП „НП Тара“, ЈП „НП Ђердап“, ЈП „НП 
Фрушка гора“, ЈП „НП Копаоник“, ЈП „Борјак“ Врњачка Бања, ЈВП 
„Воде Војводине“, црквених шума, невладиних организација - Пок-
рета горана Србије, Удружења шумовласника „Шумска заједница“ 
Беочин, REC (Regional Environmental Center for Central and Eastern 
Europe), „Ekošum“ Ваљево,  FORAGROBIO) и на којима је тим субјек-
тима омогућено да изнесу своје коментаре на Нацрт закона. 

Своје предлоге и сугестије дали су  и представници Града Београ-
да, са којима је такође усаглашено неколико одредаба везаних између 
осталог и за увођење могућности да се финасирање из буџета једини-
це локалне самоуправе може вршити за активности на унапређењу 
општекорисних функција шума од значаја за локалну самоуправу.

Такође ову прилику бих искористио да се захвалим свим поје-
динцима, предузећима и институцијама који су формалним и не-
формалним, усменим и писаним сугестијама учествовали на изради 
текста закона.

-Коначан текст Нацрта закона је упућен на мишљење надлежним •	
институцијама, реците нам да ли има примедби и сугестија од 
стране заинтересованих страна и које су?
Нацрт закона је још увек у поступку прибављања мишљења, тако 

да још увек немамо повратну информацију о евентуалним примед-
бама и сугестијама. 

Влада Србије ће упутити коначан предлог закона Скупштини •	
Србије и уколико све буде текло по плану, када очекујете да закон 
буде донет?
Сматрајући питање доношења Закона највећим актуленим 

приоритетом у раду Управе за шуме па и сектора у целини, након 
приспећа мишљења, ангажоваћемо се на што бржем усклађивању 
текста у односу на евентуалне примедбе и стварања предуслова за 
наставак процеса доношења Закона.

Очекујемо да ће Влада упутити Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о шумама Народној скупштини за редовно јесење 

заседање. У зависности од броја  предложених закона који су већ у 
скупштиниској процедури зависиће када ће овај закон наћи на  днев-
ном  реду.

-ЈП ,,Србијашуме“ је претрпело огромне штете од ледолома  и •	
ледоизвала у Источној Србији. Да ли ће ресорно Министарство 
суфинансирати санацију штета и у ком обиму?
Највећу штету од ледолома и ледоизвала су претрпеле шуме. 

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа 
за шуме већ учествује у финансирању радове на санацији штета од 
ледолома у источној Србији. Из средстава Буџетског фонда за шуме 
опредељена су значајна средства управо за те намене. Закључен је 
уговор у вредности од 64.000.000,00 динара за израду и реализацију 
Акционог плана санације оштећених шума у државном и приватном 
власништву за период 2015-2018. године, за радове који се изводе у 
овој години, пре свега санитарне сече и успоставу шумског реда у 
оштећеним шумама као ванредне мере у конкретном случају. Поред 
ових средстава, у оквиру редовних мера субвенционисања, угово-
рена је и изградња шумских путева, затим заштита шума (набавка 
феромона), као и едукација сопственика шума о мерама безбедности 
при раду у овим шумама. Реализација радова на санацији у планира-
ном квалитету, обиму и динамициу овој години, је од изузетне важ-
ности како са еколошког становишта тако и из угла представљања 
сектора шумарства јавности као одговорног и способног да решава 
изазове који му се намећу. 

-На основу уговора о финансирању стручно-техничких послова •	
у приватним шумама, ЈП ,,Србијашуме“ задњих година добија од 
Министарства недовољна финансијска средства, шта се планира 
у будућем периоду по том питању?
Потпуно смо свесни овог проблема, тако да ћемо при изради 

Закона о буџету за 2016. годину управо посебне напоре уложити да 
се обезбеде потребна средства за ове намене, аргументованим об-
разлагањем предлога, јер се ради о пословима од којих користи има 
друштво у целини. У овом смислу је такође неопходно стварање 
системског дугорчног решења заснованог на реалним плановима 
и трошковима, при чему је у овом послу значајна и улога вршици-
оца стручно-техничких послова. Према буџетском календару, већ 
у септембру почињу прве пројекције буџета за наредну годину, 
па ћемо у сваком случају већ тада активно и адекватно реаговати 
како би се за 2016. обезбедила потребна средства за ове послове. 
Овом приликом би такође истакао да су Изменама закона о шума-
ма предвиђене и одређене корекције у смислу јасног дефинисања 
стручно-техничких послова у приватним шумама као „поверених 
послова“,  чиме се ствара могућност за ефикаснију реализацију 
буџетских средстава. 

На крају укратко нам реците нешто о  циљевима за развој и •	
унапређењу шума и шумарства Србије?
Стварање одговарајућих законских претпоставки је без сумње 

врло важан елемент у систему одрживог газдовање шумама али 
искључиво се мора разумети само као један сегмент перманент-
ног процеса креирања и унапређења система у сврху испуњавања 
стратешких циљева сектора шумарства. У наредном периоду је 
од есенцијалне  важности израда и доношење Програма развоја 
шумараства као стратешко планског документа чиме би се ком-
плетирао оквир за формулисање, планирање и имплементацију 
политике шумарства Србије. Промене и развој секторског окви-
ра је само један али не и довољан услов за унапређење одрживог 
газдовања. За његову адекватну имплементацију неопходан је 
стручни, технолошки, организациони развој и ангажовање свих 
субјеката система, јер је у супротном реализација најблаже речено 
неизвесна. 

Господине Стаматовићу хвала Вам на разговору!
Сузана Милићевић,дипл.ек.
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У току је критични период појаве шумских пожара, 
који представљају највеће непријатеље наших шума.

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

У циљу превентивног деловања ЈП ,,Србијашуме“ пре-
дузело је низ активности и мера:

•	 организовањe	 заштите	 шума	 од	 пожара,	 уз	 обез-
беђење сталног присуства одговорних лица за организо-
вање превентивне заштите шума од пожара и акција га-
шења шумских пожара.

•	појачане	контроле	шума	које	су	угрожене	од	шумских	
пожара

•	појачане	контроле	шума	које	се	граниче	са	пољопри-
вредним површинама где су у току жетвени радови и где 
се врло често након жетве врше спаљивања станишта, 
што представља потенцијални узрок појаве пожара.

 ЈП „Србијашуме“ апелује на грађане:
-не спаљујте траву,ниско растиње и смеће на отворе-

ном простору, у урбаним срединама, као и на обрадивим 
површинама у близини шуме

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

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

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

паљења
-поштујте знаке забране приступа у областима велике 

опасности од пожара
Шуме имају немерљив значај за животну средину, у 

производњи кисеоника, апсорпцији угљен диоксида, 
умањењу буке, заустављању честица прашине и пепела. 
Шуме утичу на пречишћавање атмосферске воде, штите 
од штетног дејства ветра, доприносе повећању пољопри-
вредне производње и производње здраве хране.Пози-
тивно утичу на климу, ублажавање дејства издувних и 
eмисионих гасова, разноврсност пејзажа, развој спорта 
и рекреације. Стварају  услове за веће коришћење гори-
ва на бази дрвета као замена за фосилна горива и на тај 
начин доприносе одржавању еколошке равнотеже у при-
роди.

У случају појаве пожара, молимо грађане да обавестe 
ватрогасну службу на телефон 193. Taкође, било би по-
жељно обавестити и дирекцију ЈП “Србијашуме“ у Бео-
граду, на телефон: 011 711-50-27 као и Шумска газдин-
ства (телефони су приказани у тебели) на подручјe где се 
појавио пожар.

Сузана Милићевић

Појачане мере заштите шума од 
пожара

Шуме су произвођачи чистог ваздуха и основ живота на земљи.

апел
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МОЛИТВА ШУМЕ

Човече! Ја сам топлота твог огњишта
у хладним зимским ноћима,

пријатељски хлад по летњем сунцу.
Ја сам слеме твоје куће, даска на

твојој трпези, постеља на којој спаваш и 
дрво од кога градиш лађе.

Ја сам држалица твоје мотике, врата  твог обора и 
дрво твоје колевке.

Ја сам хлебац доброте и цвеће лепоте. 
Слушај молитву моју: 

Не уништавај ме!
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Светски дан заштите животне средине први пут је обе-
лежен 5.јуна 1972. године и од тада се за редом обележава 
43 године у више од сто земаља. Тог дана широм света се 
уједињено делује како би се скренула пажња на последице 
штетних људских активности које угрожавају опстанак жи-
вота на планети. 

Зелено шумско пространство Кошутњака налази се 
усред градске вреве и пружа грађанима уточиште за одмор и 
рекреацију, а општекорисне функције овог комплекса су од 
несагледивог значаја за вишемилионски град какав је Бео-
град.  Од априла 2014. године Кошутњак је стављен под заш-
титу као СП „Шума Кошутњак“.

Ово су само неки неки од разлога зашто је овај локалитет 
одабран да запослени у Министарсву пољопривреде и заш-
тите животне средине радно обележе Светски  дан заштите 
животне средине баш на Кошутњаку.

 Радни дан у природи започет је окупљањем у непосред-
ној близини Хајдучке чесме, где су се поред запослених из 
Министарсва пољопривреде и заштите живодне средине, 
нашли и представници Секретаријата за заштиту животне 
средине, а улогу доброг домаћина уз пружање неопходне 
стручне и техничке помоћи у организацији овог догађаја  
преузело је ЈП „Србијашуме“. 

Иначе, то је само једна од свакодневних обавеза запосле-
них у РЈ „Инжењеринг“ која послује у оквиру ШГ „Београд“ у 
систему ЈП ,,Србијашуме“. Захваљујући великом свакоднев-
ном ангажовању радника те радне јединице, површине које 
су најпривлачније излетницима су чисте, уредно покошене и 
спремне да свакодневно угосте огроман број посетилаца. 

Запослени у Министарству засадили су 43 стабла, у шуми 
Кошутњак, као допринос развоју еколошке свести и утицаја 
на животну средину 

Након што су засадили саднице горског јавора, проф.др 
Снежана Богосављевић-Бошковић, министар пољопривреде 
и заштите животне средине обратила се присутним новина-
рима, при чему је истакнут значај заштите животне средине 
и шуме као најсложенијег копненог екосистема. 

 „Ове године смо се определили да Светски дан животне 
средине обележимо акцијом пошумљавања“, рекла је ми-
нистар Снежана Богосављевић Бошковић и подсетила на 

чињеницу „да је данас један од глобалних еколошких про-
блема и дефорестизација, односно губитак шума“.

„Алармантни су подаци који говоре да се годишње на 
Планети сече око 100.000 квадратних километара шума. 
Ради илустрације, то је површина која одговара територији 
Србије и Црне Горе. То је полигон од Суботице и Палића на 
северу до Улциња на југу, од Бајине Баште на западу до Кња-
жевца и Неготина на истоку“, прецизирала је министар.

„Данас смо на Кошутњаку у функцији обнове наших 
шума, али и једнако тако наше Министарство је било и биће 
посвећено очувању и унапређивању квалитета животне 
средине. Очувана животна средина не представља трошак, 
већ даје економске користи кроз побољшање здравља људи, 
нижу стопу смртности, дужи и квалитетнији живот, смањује 
штете које се наносе пољопривреди и имовини услед за-
гађења, обезбеђује здравије и функционалније екосистеме и 
очувану природу, као и богат биодиверзитет Србије“, рекла 
је министар Богосављевић Бошковић.

Тема овогодишњег Међународног дана заштите животне 
средине је „Седам милијарди снова, једна планета, конзуми-
рај пажљиво“.

Светски дан животне средине 5. јун проглашен је на Првој 
конференцији Уједињених нација о животној средини, која 
је одржана у Стокхолму 1972 године. На овој Конференцији 
усвојен је извештај „Земља планета наша једина“ у којем је 
на јединствени начин објашњено функционисање биосфере 
и свих фактора који је чине, и упозорено да је Земља заиста 
једина и заједничка планета коју треба сачувати. 

Укључен је аларм упозорења да се природни ресурси не 
могу даље експлоатисати неконтролисано и прекомерно, без 
последица за свеукупно човечанство.

Оваквим акцијама, као и кроз едукацију становништва 
и промоцију заштићених подручја подиже се свест грађана 
о значају природе као човековог окружења, свест о значају 
шума и огромном значају заштите животне средине.

Адиба Џудовић, дипл.инж.шум.

Светски дан заштите животне средине

акцИја

Министар Снежана Богосављевић-Бошковић са сарадницима
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Газдовање шумама и шумским земљиштем у државној 
својини у оквиру севернокучајског шумског подручја укуп-
не површине 60.380,06 ха поверено је Шумском газдинству 
„Северни Кучај“ Кучево. Као део Јавног предузећа за газдо-
вање шумама „Србијашуме“ Београд, ШГ „Северни Кучај“ 
Кучево такође обавља и стручно-техничке послове у шума-
ма сопственика, а своју делатност остварује преко четири 
шумске управе, са седиштима у Кучеву, Мајданпеку, Жагу-
бици и Пожаревцу.

Ненад Живковић, дипломирани инжењер шумарства, 
директор је ШГ „Северни Кучај“ Кучево од 1. октобра 2014. 
године. Искуство у струци претходно је стицао у ШГ „Јужни 
Кучај“ Деспотовац, почев од 2000. године.

-  Упркос бројним проблемима, пре свега у погледу не-
достатка квалитетних извођача радова на коришћењу шума 
и заосталих дуговања, може се рећи да је остварен позити-
ван помак у пословању газдинства. Дуговања су исплаћена, 

успостављена је редовна исплата зарада запосленима, а газ-
динство је на шестомесечном обрачуну, после више годи-
на, забележило позитиван пословни резултат. У односу на 
2014. годину када је извршена сеча, извлачење и продаја око 
80.000 м3 дрвних сортимената, за 2015. годину планирано је 
повећање на 100.000 м3, док је у функцији сеча за 2016. го-
дину дозначено 130.000 м3 дрвне запремине. Циљ је да у бу-
дућности буде остварен етат планиран основама газдовања, 
који износи око 200.000 м3 годишње.  Побољшана је сорти-
ментна структура производа, а због тренутне тражње на тр-
жишту израђује се вишеметарско просторно дрво. Пласман 
производа шумарства је обезбеђен. Купљен је нов трактор 
за расадник меких лишћара у ШУ Пожаревац, а возни парк 
је обновљен са двема „ладама нивама“. У плану је куповина 
још два теренска возила и комбиноване машине до краја ове 
године. 

Успостављена је квалитетна комуникација са сарадни-
цима која значајно доприноси успешном раду и напрет-
ку. Један од проблема са којим се сусрећемо јесте смањење 
површине под шумама-засадима топола у ШУ Пожаревац, 
због потреба Термоелектрана и копова Костолац. Још увек 
је недовољно квалитетних извођача радова, али се надам да 
ће у наредном периоду и тај проблем бити превазиђен - на-
глашава директор Живковић. - Тренутни приоритет јесте 
повећање квалитета производа шумарства уз заштиту, очу-
вање и унапређење шума којима газдује ово газдинство.

Шуме и шумско земљишта у државном власништву 
простиру се на територији чак 11 општина. Велику повр-
шину карактерише разноликост природних услова. Укупна 
обрасла површина је 54.386,26 ха. Дрвна запремина износи 
12.306.513 м3, а запремински прираст 277.696 м3. 

Најзаступљенија и економски најзначајнија врста дрвета 
је буква. Храст китњак је друга врста по заступљености, али 
од посебног значаја на подручју овог газдинства с обзиром 
на узгојну проблематику у вези са обнављањем и одржањем 
подмлатка ове врсте. Следе граб, еурамеричка топола, бели 
јасен, цер. Вредност шумског фонда својим присуством 
увећавају племенити лишћари ( горски јавор, бели јасен, 
брест ) и присутне врсте воћкарица ( дивља трешња, бре-
киња ).

Етат предвиђен основама газдовања шумама је 205.972 
м3 и тежи се његовом достизању. Производња и продаја дрв-
них сортимената износи око 100.000 м3 годишње. До сада 
је учешће техничког дрвета у укупној производњи износило 

ШГ „Северни Кучај“ Кучево

шг СевернИ кучај

Ненад Живковић, директор газдинства

Подручје на којем ШГ „Северни Кучај“ Кучево обавља своју делатност познато је по 
бројним туристичко-културним манифестацијама, од којих су најпознатије смотре народног 
стваралаштва „Хомољски мотиви“ у Кучеву и „Врела Хомоља“ у Жагубици и  „Љубичевске коњичке 
игре“ у Пожаревцу.

Пећине Церемошња и Равништарка код Кучева и Рајкова пећина код Мајданпека уређене су за 
посетиоце и импресионирају богатим пећинским накитом различитог облика.  Дубочку пећину, која 
није у потпуности уређена за туристичке посете, али је прилаз до ње лако доступан, карактерише 
огроман улаз широк 30 м и висок 25 м. За ову пећину везује се и народно предање о женама русаљкама 
и старом народном обичају по којима је село Дубока надалеко познато.
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ШГ „Северни Кучај“ Кучево

око 25-28%  док је у овој години повећано на преко 30% са 
тенденцијом даљег побољшања сортиментне структуре и 
повећања учешћа техничког дрвета. Подручје има повољан 
положај у односу на потрошаче техничког и просторног др-
вета, па је њихов пласман углавном обезбеђен. 

Узгојни радови спроводе се на око 2.500 ха годишње. 
Преовлађују радови на нези шума, нарочито сече као мере 
неге састојина, које  учествују са око 60% у укупном плану 
гајења. У претходном периоду газдинство је улагало напоре 
да изврши санацију и пошумљавање површина опожарених 
у току 2007. године. 

Предстоје радови на нези подигнутих култура, али и 
нови радови на санацији састојина оштећених ледоломима 
у току протекле зиме. Поред природног обнављања шума, 
који се изводе на око 250-300 ха годишње, газдинство спро-
води и радове пошумљавања редовних сечина меких лишћа-
ра на око 40 ха годишње, као и мере неге подигнутих засада 
топола, у складу са плановима предвиђеним основама газ-
довања шумама. 

Посебан стручни изазов у области гајења шума јесте 
природно обнављање шума храста китњака и обезбеђење 
услова за одржање и опстанак подмлатка храста китња-
ка. Придајући значај стручном усавршавању, газдинство је 
остварило сарадњу са Шумарским факултетом из Београда, 
Катедром за гајење шума и већ пуну деценију на терену пра-
ти се стање састојина и изводе радови у огледним површина-
ма постављеним у састојинама храста китњака на подручју 
Шумске управе Мајданпек. 

Заштита шума од пожара, штетног дејства биљних боле-
сти и штеточина, противправног присвајања и коришћења, 
спроводи се плански и организовано.  Одржавање постојећих 
противпожарних пруга и објеката за заштиту шума од по-
жара, спровођење активних дежурстава у периодима екс-
тремне опасности од појаве и ширења шумских пожара, као 
и редовна сарадња са ватрогасним јединицама, локалном са-
моуправом и становништвом по питању спречавања појаве, 

ширења и брзог и ефикасног гашења шумских пожара, при-
оритетни су радови заштите шума у овом делу године.

Заштита шума од биљних болести и штеточина укључује 
пре свега превентивне мере: редовне прегледе састојина и 
вештачки подигнутих култура у погледу присуства штетних 
биотичких чинилаца, редовну, одговарајућу и правовремену 
негу састојина и засада, у складу са плановима газдовања и 
правилима струке. Предузимање одговарајућих мера суз-
бијања и/или санације последица штетног деловања биотич-
ких  и абиотичких фактора, по потреби се врши у складу са 
препорукама и упутствима овлашћених институција.

Заштита шума од противправног присвајања и ко-
ришћења подразумева организовану службу чувања шума. 
У ШГ „Северни Кучај“ Кучево шуму чувају и штите 32 чува-
ра шума са статусом службеног лица.

За радове сече, израде и извлачења, тј. изношења шум-
ско газдинство путем јавних набавки ангажује услужнике. 
Узгојни радови реализују се или ангажовањем радника на 
привременим и повременим пословима или такође путем 
услуга, а на основу спроведених поступака јавних набавки.

Шумски садни материјал за сопствене потребе, али и 
за екстерну реализацију, ШГ „Северни Кучај“ Кучево про-
изводи у два расадника: садни материјал тврдих лишћара и 
четинара у расаднику Мишљеновац у склопу ШУ Кучево и 
садни материјал меких лишћара у расаднику Острово, ШУ 
Пожаревац. Производња садница износи просечно 250.000 
комада годишње. Расадници су повезани саобраћајницама 
што је значајно за транспорт садног материјала до крајњих 
корисника.  

У семенским објектима најзначајнијих лишћарских врс-
та овог подручја, селекционисаним и познатог порекла, 
сакупља се семе намењено прозводњи садног материјала у 
расаднику Мишљеновац, али и непосредну сетву на терену, 
док се материјал за прозводњу садница топола израђује у ма-
тичњацима расадника Острово.
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Стручне службе ловства брину о узгоју и заштити ди-
вљачи у отвореним ловиштима укупне површине 27.000 ха. 
У Храстовачи, ловишту равничарског типа, гаје се дивља 
свиња, срна, зец, фазан, дивља патка, дивља гуска, препели-
ца, док су у ловиштима брдско-планинског типа Мајдан-Ку-
чајни и у Северном Кучају од гајених врста дивљачи прису-
тни дивља свиња, срна, зец, као и европски јелен. Поменута 
ловишта налазе се на подручју шумских управа Пожаревац, 
Кучево и Мајданпек. На пословима ловства ангажован је је-
дан дипломирани инжењер шумарства и 4 ловочувара.

ШГ „Северни Кучај“ Кучево управља и заштићеним 
подручјима и то: строгим резерватом природе „Бусова-
та“ и „Мустафа“,  као и специфичностима крашког рељефа  
споменицима природе „Прераст Самар“, „Прераст-Камени 
мост“ и „Гаура Маре-Велика пећина“. Заштићена подручја су 
у државном власништву, осим споменика природе „Прераст 
Самар“, који се  делом налази на површини у власништву 
сопственика. За заштићена подручја израђени су програми 
газдовања.

Посебну пажњу шумарски стручњаци посвећују и заш-
тићеним и строго заштићеним дивљим врстама биљака, жи-
вотиња и гљива, чије се присуство на подручју овог газдин-
ства евидентира и прати у склопу редовних активности.

Шуме високе заштитне вредности  се посебно евиден-
тирају и њихово стање и евентуалне промене шумарски 
стручњаци редовно прате и анализирају. 

Шуме сопственика у којима ШГ „Северни Кучај“ Кучево 
обавља стручно-техничке послове, укупне површине 78.170 
ха, простиру се на територији 10 општина. Газдовање се 
спроводи на основу привремених годишњих програма газ-
довања приватним шумама. Основу газдовања за приватне 
шуме Општине Жагубица, за период важења од 2007-2016. 
године, израдио је Биро за пројектовање у шумарству, као 
пилот пројекат, али се, за сада, није наставило са израдом 
ових планских докумената. Служба за приватне шуме, у 
складу са својим надлежностима, у шумама сопственика 
просечно годишње дозначи за сечу око 50.000 м3. На основу 

израђених програма пошумљавања у шумама сопствени-
ка, шумско газдинство власницима необраслих површина 
додељује без накнаде саднице намењене подизању нових 
шума, за око 10 ха годишње. Последњих година изражено 
је интересовање власника приватних парцела за подизањем 
засада топола. Финансирање трошкова доделе садница соп-
ственицима шума - физичким лицим, врши надлежно ми-
нистарство на основу претходно објављеног конкурса.  

Један од услова за стручно обављање активности на 
заштити, унапређивању и коришћењу шума и шумског 
земљишта и осталих потенцијала шумских подручја јесте 
постојање  одговарајуће мреже шумских саобраћајница.

Све газдинске јединице Шумског газдинства „Северни 
Кучај“ Кучево су отворене једном или уз помоћ више шум-
ских комуникација, али је њихов степен отворености разли-
чит. Густина шумских комуникација на нивоу целог подручја 
износи 12,3 м/ха те је за достизање оптималне отворености 
од 23,1 м/ха неопходно планско проширење постојеће мре-
же саобраћајница. Планом за 2015. годину  предвиђена је 
изградња  3 путнa правца укупне дужине од 6,6 км и рекон-
струкција постојећих путева у дужини од 7,4 км. Изградња 
и реконструкција шумских путева врши се у складу са план-
ским документима и одговарајућом пројектном документа-
цијом, а уз суфинансирање Министарства пољопривреде и 
заштите животне средине. 

ШГ „Северни Кучај“ Кучево је, у групи од 11 газдинстава, 
добило сертификат са кодом SGS-FM/COC-009244 за одго-
ворно газдовање шумским ресурсима.  

За реализацију планираних радова ШГ „Северни Кучај“ 
Кучево располаже са 155 стално запослених радника, међу 
којима је 30 инжењера шумарства и  71 шумарски техничар.  
Међу запосленим шумарским стручњацима, 10 колегиница, 
дипломираних инжењера шумарства, равноправно са коле-
гама дели обавезе и одговорно и стручно извршава радне 
задатке, доприносећи пословању газдинства. 

Александра Петровић,  
дипл. инж. шум, специјалиста за гајење шума
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поСета ауСтрИјИ

У првој половини јуна 2015. године делегација ЈП ,,Србија-
шуме’’ у саставу: др Предраг Алексић, в.д. генералног дирек-
тора, проф. др Милан  Медаревић, члан Надзорног одбора, 
дипл.инж. шум. Тихомир Мурић, извршни директор и дипл.
инж. шум. Војислав Јанковић, саветник директора,  посетила је 
Österreichische Bundesforste (ÖBf) AG - Аустријске савезне шуме 
са намером да се информише о садашњем степену организаци-
оног развоја и начину рада једне од најуспешнијих европских 
шумарких компанија у државном власништву. Искуства ове 
компаније су за нас посебно интересантна јер је Јавно предузеће 
„Србијашуме“ по обиму производње, условима терена и још не-
ким параметрима, упоредиво са Аустријским савезним шума-
ма. 

Првог дана посете смо били гости генералне дирекције 
ОБФ-а, где су нам представљени основни показатељи и органи-
зационо устројство целе компаније. Другог дана смо били гости 
шумског газдинства Кремс, где смо упознати са организацијом и 
начином рада овог дела ОБФ-а. Посету смо завршили обиласком 
радилишта у Кремсу.

ШУМЕ АУСТРИЈЕ
Аустрија спада у шумовитије европске земље. Шумовитост 

Аустрије износи 42,6%.
Просторни распоред шума у Аустрији по кључним функ-

цијама шума
Површине шума у Аустрији по власништву 

Приватне шуме мање од 200 ха 1.770.979 ха 49,5%

Приватне шуме веће од 200 ха    770.542 ха 21,6%
Комуналне шуме    333.830 ха  9,3%

Укупно приватне шуме 2.875.351 ха 80,4%
Аустријске савезне шуме    575.577 ха 16,1%

Покрајинске шуме      44.082 ха  1,2%
Опшинске шуме      81.629 ха  2,3%

Укупно државне шуме    701.288 ха 19,6%
Укупно шуме 3.576.639 ха 100%

OБФ – АУСТРИЈСКЕ ДРЖАВНЕ ШУМЕ
ОБФ себе дефинише као компанију одрживости, где одржи-

вост подразумева одговоран приступ државним ресурсима, ко-
ришћење сировине до мере коју је природа способна да обнови и 
на начин да се одржава равнотежа између природе, економије и 
потреба друштва. ОБФ је акционарско друштво основано 1997. 
године  у 100% власништву државе. До 1997. године је газдо-
вање државним шумама било у оквиру ресорног министарства 
уз административно устројство. Данас  има децентрализовану 
структуру од 12 шумских газдинстава ( 121 шумски ревир), 2 
национална парка, 1 шумарску технику и генералну дирекцију, 
која се налази у Пуркерсдорфу, предграђу Беча. ОБФ врши над-
зор и управљање над око 10% националне територије, око 16% 
свих шума у Аустрији и око 70% највећих језера Аустрије. Своју 
економску одрживост ОБФ базира на 4 стуба.

1. шума и дрво (газдовање државним шумама, трговина др-
ветом из других шума, ловство, рибарство );

2. некретнине (рентирање и лизинг зграда, објеката, 
земљишта, туризам, коришћење песка, шљунка, камена, водни 
ресурси, развој локација );

3. слуге (шумарска техника, управљање екосистемима, кон-
салтинг, услуге у градском зеленилу, остале услуге );

4. обновљива енергија (биомаса, мини хидроцентрале, солар-
на енергија, енергија ветра).

Основни показатељи ресурса којима газдује ОБФ су:
Укупно шуме 511.000 ха

Економске шуме 347.000 ха
Заштитне шуме 147.000 ха

Језера већа од 70 ха  74
Водотоци 2.000 км

Зграде, објекти око 4.200 ком

Годишњи обим коришћења износи око 1.500.000 м3  нето 
дрвне запремине.

ПРИХОДИ ПО ПОСЛОВНИМ АКТИВНОСТИМА
Шума/ дрво у мил. € 2012 2013
Производња дрвета 
у државним шумама 114,2 115.8

Трговина дрветом 
из осталих шума 35,2 34,8

Лов 18,2 18,5
Риболов 2,8 2,7

Свега шума/дрво 170,3 171,9
Услуге у мил. €

Консалтинг 2,5 1,9
Шумарска техника 7,7 5,8

Управљање 
националним 

парковима
6,6 7,1

Услуге 2,1 2,5
Свега услуге 18,9 17,3

Некретнине у мил. €
Лизинг 8,0 8,4

Издавање 7,4 7,1
Туризам 13,5 14,4

Водни ресурси 0,7 0,6
Земљишни ресурси 8,5 8,5
Свега некретнине 38,0 39,0

Обновљива енергија 
у мил. € 1,3 1,3

УКУПНИ ПРИХОД 228,5 229,5

На основу оствареног финансијског резултата у 2013. го-
дини, ОБФ је остварио допринос савезном буџету у изно-
су од 28.900.000 евра. Део тога, у износу од 8.900.000 евра,   
плаћен је на име права плодоуживања државних ресурса, 
који су им уступљени на газдовање. Тај износ представља 

Österreichische Bundesforste AG (ÖBf) - 
Аустријске савезне шуме
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трошак пословања. Други део од 20.000.000 евра је плаћен 
из годишње добити као дивиденде на име 100% власничких 
права у компанији.

ШУМСКО ГАЗДИНСТВО КРЕМС
Шумско газдинство Кремс се налази у северном делу 

Аустрије и простире се од Дунава до предалпског региона. 
Укупна површина шумског газдинства је 41.200 ха, од чега 
економске шуме покривају 29.300 ха, заштитне шуме су на 
6.900 ха и шумско земљиште 5.000 ха. Етат износи 145.00 
м3, од чега је главни принос 70.000 м3, а претходни принос 
75.000 м3. Дубећа запремина је 9.200.000 м3, тј. 246 м3/ха. 
Отворност шумским путевима износи 29м/ха, тракторским 
влакама 21м/ха. Најзаступљеније врсте су смрча са 53% и 
буква 21%. 

Ловна површина је 40.900 ха, која је подељена на 114 ло-
вишта (просечна површина ловишта 358 ха). Од тога је 68 
ловишта под дугорочним закупима, а 46 ловишта је са уго-
вореним одстрелом. У 2014. години је одстрењено 3.357 грла 
крупне дивљачи, од чега 2.472 комада срнеће дивљачи, 408 
јелена, 167 дивокоза, 65 муфлона, 35 сика јелена и 210 ди-
вљих свиња.

Риболов је организован на 31 ревиру, на 176 км водотока 
и 12 рибњака,  површине од 21 ха.

Посао са  некретнинама је организован на основу 291 
објекта, од чега је 79 зграда за издавање, 99 ловачких кућа и 
колиба и 113 осталих објеката.

У 2014. години у овом шумском газдинству су остварени 
следећи финансијски резултати:

Приход од шуме, трговине, 
лова и риболова 14.731.645 €

Трошак сече и извлачења 
дрвних сортимената 21.68€/м3

Приход од некретнина 1.045.676 €
Приход од услуга 1.069.221 €

Приход од обновљиве 
енергије 27.324 €

УКУПАН ПРИХОД 16.873.866 €
Добит 3.046.247 €

 
Шумско газдинство Кремс је подељено на 9 шумских 

ревира и 1 ревир за пружање услуга у шумарству. На челу 
шумског ревира се налази ревирни инжењер без универзи-
тетске дипломе. То је категорија стручњака који су заврши-
ли 5 година средње школе, имају три године радног искуства 
и положен државни испит. Та категорија стручњака ради 
дознаку и раде послове пословође ревира. На сваком ревиру 
има 1 до 5 запослених шумских радника, који раде послове 
на гајењу шума, одржавању путева и у малој мери послове 
коришћења шума. На неким рејонима постоји помоћник ре-
вирног инжењера, који се припрема за тај посао и помаже 
ревирном инжењеру.

ЗАПОСЛЕНИ
Приказ броја запослених у генералној дорекцији:

Директор ОБФ 2
Гајење шума 4

Заштита шума и заштита 
природе 8

Ловство 1

Планирање газдовања 
шумама 6

ГИС 4
Катастар 2

Интерна контрола 2
Продаја, јавне набавке 13

Некретнине, инвестиције 8
Информатика 8

Људски ресурси, портири, 
одржавање, протокол 15

возач 1
Рачуноводство, финасије, 

обновљиви извори енергије, 
консалтинг 

30

Интерна ревизија 3
УКУПНО

107
Приказ броја запослених у 

шумском газдинству Кремс:
Директор 1

Ревирни инжењери 10
Ревирни асистенти 5

Специјалиста за лов и 
риболов 1

Специјалисти за коришћење 
шума 5

Диспечер испоруке робе 1
Специјалисти за некретнине 2

Канцеларијско особље 8
Укупно ,,режијско особље’’ 33

Некретнине одржавање 2
Стални шумски радници 26

Повремени шумски 
радници 3

Укупно ,,производни 
радници’’ 31

УКУПНО 64
Просечан укупан број запослени у ОБФ-у се креће око 

1.150.
НЕКА ЗАПАЖАЊА
Прво што се запази су далеко либералнији шумарски 

прописи, који захтевају врло мало администрирања и про-
цедура. Планирање у шумарству је обавезно у веома малој 
мери, основе газдовања шумама се раде као израз потребе 
власника и са нивоом података који одговара власнику, а не 
на основу шумарских прописа. Слична ситуација је и код до-
знаке и стављања дрвета у промет. Законом је гарантовано 
да предузеће може да се бави свим пословима у вези са имо-
вином којом газдује, не постоји могућност да се одређени 
послови у вези са имовином предузећа административно 
пренесу другим субјектима ( лов, риболов, обновљиви из-
вори енергије, грађевинско земљиште, депоније, коришћење 
шљунка, песка, камена, итд. ).

ОБФ има изражену профитну оријентацију, што је до-
вело до снажног развоја осталих делатности. Данас приход 
од коришћења сопствених шума чини 48,7% укупних при-
хода предузећа. Ради смањења трошкова имају веома раз-
вијен Ај-Ти сектор. Користе САП софтвер, који омогућава 
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веома ефикасан ситем контролинга и праћења пословања. 
Пословном политиком су дефинисали развој дела предузећа 
,,Шумарска техника’’ у оквиру које су задржали део опера-
тиве за коришћење шума и изградњу и одржавање шумских 
саобраћајница. ,,Шумарска техника’’ ради коришћење шума 
само употребом харвестера, форвардера и жичара.

Организациона структура је једноставна уз минималан 
број веома мотивисаних запослених. Запослени добија свој 
годишњи задатак и своје циљеве, без прописане процеду-
ре како да оствари своје задатке. Постоји јасна веза између 
овлашћења и одговорности. Сваки запослени има обавезан 
формализован годишњи састанак са својим претпоставље-
ним, када се дефинишу годишњи задаци и лични циљеви. 
То је прилика да се кроз преговоре моделирају циљеви и за-
даци. Годишњи бонус запосленог је последица реализације 
личних циљева и задатака.

Организација рада на сечишту је крајње поједноставље-
на, од дознаке, кројења, пријема, отпреме до извештавања, 
а све у циљу смањења трошкова. Транспорт дрвних сорти-
мената организује ОБФ уз помоћ других превозника, који 
имају уговоре са ОБФ-ом. Разлог овоме је трајни напор да 
се оптимализује цео преоцес снабдевања дрвопрерађивача. 
Због смањења својих трошкова дрвопрерађивачи активно 
учествују у овом процесу. На радилишту у Кремсу, које смо 
обишли, процес производње и испоруке дрвних сортимена-
та је изгледао овако.

Реч је о проредној сечи високе састојине букве. Сеча се 
обавља харвестером, а извлачење форвардером. На сваких 
20 метара се просече харвестерска - форвардеска влака са 
које ове машине не силазе. Роба из овог одељења је унапред 
уговорена за познате купце. Спецификацију захтева купца 
у смислу класе, пречника и дужине робе добију и харвесте-
риста и форвардериста. Харвестериста кроји робу по специ-
фикацији захтева купца, форвардериста када извози ту робу 
одмах формира посебне суре за сваког купца. Роба се не 
прима и не обележава. На крају радног дана харвестериста и 

форвардериста обавештавају ревирног инжењера о израђе-
ним и извезеним количинама робе, на основу своје процене. 
Тачности те процене доприноси и премер који региструје ра-
чунар у харвестеру. Та процена увече улази у базу података и 
на интранету је доступна сваком ко има улазну шифру. Пре-
возник на интранету види податке о припремљеној роби, уз 
помоћ СМС поруке извештава ОБФ да ће у одређено време 
натоварити предвиђену количну робе за одређеног купца и 
ту робу испоручити у очекивани време. СМС потврдом му 
се то одобрава (налик дозволи за паркирање код нас). Та 
СМС потврда има снагу пропратног документа за превоз-
ника. Када се роба испоручи купцу, ту се први пут мери и 
одмах након премера купац доставља податке о премереној 
количини, који представњају основ за фактурисање, али и 
за обрачун радова на сечи, изношењу и превозу дрвних сор-
тимената. ОБФ мери 5-10% своје робе ради контроле. Купац 
даје банкарску гаранцију за добро извршење посла, којом 
гарантује и тачност премера.

Овакав начин рада је могућ само са великим и поузда-
ним партнерима, те је ОБФ оријентисан на рад искључиво 
са великим купцима. Комерцијални мото гласи ,, ОБФ не 
продаје дрво, већ услугу правовременог снабдевања робом 
у уговореним количинама и квалитету’’. То им омугућава да 
имају веће цене од других добављача, а тиме и да откупљују 
и продају робу од других.

Два дела ОБФ-а су устројена за управљање националним 
парковима, усмерена су искључиво на приходе из буџета и 
немају права да остварују добит.

На крају, може се констатовати да је пословни амбијент 
значајно различит у односу на прилике у Србији. Начин рада 
и организација ОБФ-а је одговор на тамошњу ситуацију и 
свакако није примењив код нас. Оно што се може ,,препи-
сати’’ је рационални приступ решавању проблема, преиспи-
тивање затеченог стања и пословна филозофија усмерена ка 
постизању најбољег пословног резултата.

 Војислав Јанковић, дипл.инж.шум.
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Португал је држава на западу и југозападу Иберијског полуос-
трва у југозападној Европи и најзападнија је земља континенталне 
Европе.  Површине је 92.391 км2, са 10,5 милиона становника, тако 
да чини једну од најмањих држава Европе. Португал се граничи са 
Шпанијом на северу и истоку, а на западу и југу излази на Атлантски 
океан. Осим тога, у састав Португала улазе два архипелага у Атлан-
тику, Азори (Açores) и Мадеира (Madeira).

Према подацима Националне инвентуре, коју је спровео Наци-
онални шумарски институт (2010), шуме заузимају 35,4% (3,2 мил. 
хектара) од укупне територије Португала. Најзаступљеније шумс-
ке врсте су еукалиптус (Eucaliptus sp.) на 812.000 ha, храст плутњак 
(Quercus suber) на 732.000 hа и приморски бор (Pinus pinaster) на 
714.000 ха.

Захваљујући изразитијим падавинама севернији део земље је 
шумовитији, од осталог дела Португала.  Знатни простори у плани-
нама су под травном формацијом. У песковитом приморју засађен 
је на великим површинама приморски бор. У унутрашњости већи 
значај има посебна врста храста од чије се коре добија плута. Југ 
је мање шумовит, али је јужни део Алгарва познат по узгоју рога-
ча, смокава и бадема. У нижим пределима широм земље узгајају се 
маслине.

Приватне шуме у Португалу заузимају 93% са око 500.000 при-
ватних шумовласника.  Једна од најпознатијих и најутицајнијих 
је Национална асоцијација приватних шумовласника Forestis 
(Associação Florestal de Portugal), основана 1992. године као невлади-
на организација да би 1998. године прерасла у асоцијацију коју данас 
је чини 31 удружење приватних шумовласника.

Када су у питању шумовласници, један од највећих шумовлас-
ника у Португалу је компанија Portucel Soporcel group, која поседује 
око 120.000 ха шума (око 72 % чине плантаже еукалиптуса, а мање 
заступљење су шуме храста плутњака и борова, као и осталих чети-
нарских врста). Компанија је већ 50 година позната по производњи 
целулозе, а у задњих 30 година се бави и производњом папира. Осим 
са својих поседа, ова компанија се снабдева и великом количином 
дрвета из осталих приватних шума. Portucel Soporcel group је за-
четник увођења премије на дрво које потиче из сертификованих 

шума, како би помогла снабдевачу дрвних сортимената да има мања 
улагања у добијање FSC сертификата. Премија је уведена 2006. годи-
не и износила је 2,5 евра, да би већ 2008 . године порасла на 4 евра/м3. 
Озбиљност компаније се огледа и у делатности која се тиче произ-
водње електричне енергије. Portucel Soporcel group поседује и термо-
електране, где захваљујући својој сировини и отпадима који остају 
у процесу производње потхрањује термоелектрану биомасом, тако 
да 50% укупне произведене електричне енергије из биомасе и око 
5% укупне произведене електричне енергије у Португалу обезбеђује   
Portucel Soporcel group.

Са аспекта спољне трговине код сектора шумарства и прера-
де дрвета најзаступљенији извозни производи су папир и картон, 
плута, резана грађа, смоласти производи и намештај са учешћем од 
скоро 10% укупног извоза Португала и са уделом од око 2 % у бруто 
националном производу.

На позив организатора регионалног тренинга  REC -а (Регио-
налног центра за животну средину за централни и источну Европу),  
у сарадњи са IGAMAOT (Португалским генералним инспектора-
том за пољопривреду, море, животну средину и просторно плани-
рање) у периоду од  03-06. јуна 2015. године у Португалу је одржан 
Регионални тренинг о спровођењу легислативе из области зашти-
те животне средине и инспекцијским техникама (Enforcement and 
Inspection Techniques Regional Training) у оквиру Themis Network-а.

Themis Network  је пројекат Регионалног центра за животну сре-
дину југоисточне Европе (REC), финансиран од стране Аустријске 
агенције за развој са циљем развоја закона у области заштите жи-
вотне средине, њихових усаглашавања са ЕУ легислативом, као и 
њихове примене и спровођења. Регионална сарадња између органа и 
организација које спроводе легислативу у области заштите животне 
средине успостављена је између Србије, Црне Горе, ФЈР Македоније, 
Босне и Херцеговине, Албаније и Косова, са циљем изградње адми-
нистративних капацитета у релевантним националним органима и 
побољшавања регионалног дијалога и сарадње у оквиру усаглаша-
вања националних легислатива са легислативом ЕУ.

Учесници, који су представљали нашу земљу су: Тина Савић 
(МПиЗЖС-Одсек за заштиту вода), Велибор Герзић (МПиЗЖС - 
инспектор за заштиту животне средине), Момир Бољанић (МПиЗ-
ЖС - инспектор за заштиту животне средине) и Дејан Милетић 
(ЈП “Србијашуме - руководилац Одељења за приватне шуме). Све 
трошкове путовања (авиокарте, храну и смештај) је сносио органи-
затор тренинга.

Првог дана, 03.06.2015. године, са почетком у 900 часова, у се-
дишту Генералног инспектората IGAMAOT, извршена је регистра-
ција присутних представника земаља учесника тренинга, као и 
поздравна реч министра животне средине, просторног планирања 
и енергетике.

У Програму презентација, које је одржало особље Генералног 
инспектората IGAMAOT, дат је преглед оснивања, надлежности, 
организације и алата за процену ризика, планирање инспекци-
јских прегледа и извештавања Генералног инспектората. Презен-
тацијама су обухваћене следеће области: 

1. презентација о Генералном инспекторату IGAMAOT; 

Themis Network: Регионални тренинг о 
спровођењу закона и инспекцијској контроли из 

области заштите животне средине

поСета португалу
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2. неформално решавање конфликата у области животне сре-
дине помоћу „комшијског дијалога“ ;

3. планирање, извођење и мониторинг инспекцијских контро-
ла у области заштите животне средине и просторног планирања ;

4. географски информациони систем и управљање жалбама 
у области животне средине, просторне анализе и алати за детек-
товање конфликата у животној средини, просторно моделовање 
утицаја инсталација на заштићена подручја;

5. IMPEL - TFS акција спровођења регулативе из области пре-
кограничног транспорта отпада у Португалу ;         

 6. Приказ кретања главних врста отпада и приказ IMPEL алата 
(EC Regulation 1013/2006 on shipment on waste), примери нелегал-
ног кретања отпада у Португалу, документи који прате кретање 
отпада (нотификација, документи о кретању отпада...) и листе от-
пада (Green list, Amber list, Basel list), и др.

Након завршетка предавања и презентација, извршено је рас-
поређивање присутних учесника на регионалном тренингу у 3 
групе (група А, група Б и група Ц). Представник ЈП “Србијашуме” 
је одређен да буде у групи А, чији је задатак да учествује на зајед-
ничким теренским инспекцијским контролама прекограничног 
кретања отпада, у складу са Базелском конвенцијом, Европском 
регулативом 1013/2006, Европском листом отпада и OECD одлу-
ком. Истог дана је извршен превоз групе А у град Валенцу (око 400 
километара северно од Лисабона), који се налази на граници са 
Шпанијом. 

Другог дана, 04.06.2015. године у 800 часова започета је зајед-
ничка теренска инспекцијска контрола прекограничног кретања 
отпада на главном путу (National Road 13) граничног прелаза из-
међу Португала и Шпаније (Sao Pedro Da Torre, Valenca). Инспек-
цијском прегледу су присуствовали следећи надлежни органи:

1. инспектори за животну средину Генералног инспектората 
IGAMAOT - Португал;

2. Републичка полиција - Guarda National Republicana, Португал;
3. Републичка саобраћајна полиција - Guarda National 

Republicana Transito, Португал;
4. Полиција Guardia Civil - Шпанија;
5. инспектори регионалног Министарства за животну средину 

регије Галиција - Xunta de Galicia Medioambiente - Шпанија.
Током инспекцијске контроле полиција је заустављала возила 

теретног транспорта и проверавала је путну и транспортну до-
кументацију. У случајевима када полиција утврди да се возилом 
превози нека врста отпада, о томе обавештава инспекторе живот-
не средине, који настављају са провером документације везане за 
транспорт отпада (нотификације, документа о кретању отпада, 
уговоре и сл.)  и са провером врсте транспортованог отпада, уви-
дом у транспортовани отпад у приколици возила. У цео процес 
контроле инспектора за животну средину били су укључени и 
учесници групе А, при чему су учесницима даване инструкције и 
објашњења о процедури предметне контроле, врсти потребне до-
кументације у зависности од карактера отпада, врстама илегалног 
транспорта отпада и примерима из праксе. 

Заједничка теренска инспекцијска контрола трајала је до 1100 
часова и током ње је заустављено око 50 камиона, од који су 3 транс-
портовала отпад. Два камиона су транспортовала неопасан отпад 
- отпадно гвожђе и челик индексног броја 17 04 05, док је трећи 
транспортовао мешани отпад са индексним бројем неопасног отпа-
да 08 04 10 - отпадни лепкови и заптивачи који не садрже органске 
раствараче и друге опасне супстанце. Провером отпада и увидом на 
лицу места је утврђено да се транспортује опасан отпад - отпадни 
лепкови са органским растварачима у количини од 30 тона за које 
у документацији није уписан одговарајући индексни број опасног 

отпада. На основу овог налаза извршено је кажњавање генерато-
ра отпада, који није извршио процедуру нотификације за кретање 
опасног отпада, у износу од 10.000 евра, док је превозник отпада 
кажњен са 3.900 евра.

Трећег дана, 05.06.2015. године, у 800 часова започета је друга 
заједничка теренска инспекцијска контрола прекограничног кре-
тања отпада, на истом месту као и претходног дана, коју су спровели 
исти надлежни органи. Током трочасовне контроле заустављена су 
укупно три камиона, која су транспортовала отпадне метале, ин-
дексног броја 17 04 05, од произвођача отпада у Шпанији до при-
маоца у Португалу, који у поступку поновног искоришћења отпада 
врши рециклажу/прераду метала и једињења метала (ознака R4 са 
листе поступака поновног искоришћења отпада). 

Четвртог дана, 06.06.2015. године са почетком у 900 часова, у 
просторијама Генералног испектората IGAMAOT, одржано је пре-
давање Елејн Врајт (Elaine Wright) из Америчке агенције за заштиту 
животне средине (US EPA) на тему „Организационо планирање и 
управљање“. У оквиру предавања приказани су принципи и циљеви 
SWAT анализе, затим проблеми коју могу настати у организационом 
управљању и начини повећавања ефикасности рада, приступи уп-
рављања организационим променама, планирања радне снаге, као 
и принципи самопроцене институционалних капацитета за боље 
планирање процеса рада (усаглашавање и спровођење легислативе 
из области животне средине). У оквиру овог предавања одржана је и 
радионица, тј. вежбе за три студије случаја. Студије случаја су рађене 
у малим групама на тему SWAT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, 
Threats) анализе, организационог планирања и самопроцене инсти-
туционалних капацитета. Након сваке студије случаја извођене су 
препоруке и закључци, а у циљу схватања принципа организаци-
оног планирања и управљања, оптимизације неопходних ресурса 
и повећања ефективности рада. Како би наш боравак у Португалу 
био што пријатнији, организатори су, након завршетка прве терен-
ске инспекцијске контроле, организовали путовање и туристичку 
посету шпанском граду Santiago De Compostela, који је главни град 
шпанске аутономне покрајине Галиција. Налази се на северозападу 
Шпаније. UNESKO је 1985. године стари град Santiago De Compostela 
прогласио светском културном баштином.  Важна је, такође,  дес-
тинација хришћанског ходочашћа. Од вреднијих историјских спо-
меника Сантијаго има један од најстаријих универзитета у Европи, 
који је основан пре око 500 година и катедралу посвећену апостолу 
Јакову.

Након завршене друге инспекцијске контроле и поновног 
окупљања све три групе у Лисабону у вечерњим сатима, организа-
тор је приредио званичну вечеру за све учеснике и предаваче тре-
нинга. Вечера је организована у типичном и традиционалном пор-
тугалском ресторану, где је приређен и традиционални португалски 
музички спектакл уз фадо музику.

Дејан Милетић, дипл. инж. шум. 
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Природно добро „Липовачка шума-Дуги рт“ проглашено је 
заштићеним подручјем 29.11.2013.године  као споменик приро-
де и поверено је на управљање Јавном предузећу за газдовање 
шумама „Србијашуме“ Београд - Шумском газдинству „Бео-
град“.

Природно добро „Липовачка шума-Дуги рт“ проглашава 
се заштићеним због значајних просторних функција, положаја 
и очуваности вегетационе и хидролошке структуре, биоеко-
лошких вредности комплекса под шумом, очувања станишта 
разноврсне флоре и фауне, очувања визуелног контраста прос-
тора, као и стварања услова за одрживи развој рекреативних, 
туристичких, културних и научно-истраживачких садржаја, 
односно планског уређења и коришћења простора.

Решењем о проглашењу заштићеног подручја „Липовачка 
шума – Дуги рт“ управљач је дужан да План управљања спрово-
ди и разрађује кроз годишње програме управљања  заштићеним 
подручјем.

Према Закону о заштити природе, Споменик природе је 
мања неизмењена или делимично измењена природна прос-
торна целина, објекат или појава, физички јасно изражен, 
препознатљив и/или јединствен, репрезентативних геоморфо-
лошких, геолошких, хидрографских, ботаничких и/или других 
обележја, као и људским радом формирана ботаничка вредност 
од научног, естетског, културног или образовног значаја.“

Липовачка шума – Дуги рт се налази у јужном делу Београда 
у односу на централно градско језгро. Простире се на терито-
рији две градске општине – Чукарица и Барајево, и тачније зах-
вата најјужни део насеља Сремчица. Представља део зелених 
рубних подручја Београда и везу између северног дела шума-
дијске греде Авале.

Сегмент комплекса Липовичке шуме издвојен за заштиту 
има све одлике брдског предела Шумадије. Карактеришу га бла-
ге заравни под шумом у ком се издваја маркантни гребен Дуги 

рт (северни део) који ка југу прелази у стрме падине према Сре-
мачкој реци (протиче централним делом).

Укупна површина подручја за заштиту Липовичке шуме - 
Дуги рт износи 241 ha  67 a  68 m2. Надморска висина највише 
коте износи 280 m, а најнижа кота је 170 m. У ГЈ „Липовица“

ПРИРОДНЕ,СТВОРЕНЕ И ПРЕДЕОНЕ ВРЕДНОСТИ 
Што се тиче хидрографских одлика у самој Липовичкој 

шуми се формира мрежа мањих токова који одводњавају овај 
простор (поток Буковац, Хајдучки и Дубоки поток,Сремачка 
река и сл.). Наведени токови настају од релативно бројних 
извора слабе издашности. Главни хидрографски објекат на 
подручју Споменика природе „Липовачка шума - Дуги рт“ је 
Сремачка река, односно њен изворишни део. Сремачка река 
настаје од неколико извора слабе издашности, од којих је 
главни – јужнији каптиран. Некада је била директна притока 
Саве, а данас је каналисана на јужном ободу насеља Желе-
зник.

Између I и II светског рата Липовица је цела посечена чис-
том сечом тако да данас највећи део шумског комплекса чине 
изданачке шуме (пањаче). После II светског рата започета су 
пошумљавања на малим разбацаним површинама, најчешће на 
заравњеним платоима. У односу на ниске шуме, површине под 
културама су мале.

У Липовици су констатоване следеће шумске заједнице: 
Quercetum frainetto-cerris са две варијанте: са Carpinus betulus 
и без њега; Fagetum submontanum moesiacum.

Састојине заједнице сладуна и цера Quercetum frainetto-
cerris на површини „Липовичке шуме – Дуги рт“ су врло јед-
ноличне по флористичком саставу. Налазе се претежно на 
надморској висини од 215 до 270 m, прекривајући платое, за-
равњене делове између потока. У овом подручју заједнице сла-
дуна и цера заузимају највише положаје. Карактеристична је 
специфична инверзија вегетације тако што се букове и грабове 
шуме повлаче у потоке и долине на ниже положаје где имају 
више влаге.

Састојине заједнице сладуна и цера у „Липовичкој шуми – 
Дуги рт“ се налазе на различитим експозицијама од јужне, југо-
западне, источне, североисточне и северне на нагибима од 2-6°. 
У шуми сладуна и цера забележено је 103 биљне врсте. Највеће 
учешће у спрату дрвећа имају сладун (Quercus frainetto) и цер 
(Quercus cerris). Поред ових врста се малим степеном прису-
тности и малом бројношћу се налазе: Acer campestre, Fraxinus 
ornus, Ulmus campestris, Sorbus torminalis, Malus silvestris и 
Carpinus betulus који је диференцијалне врсте мезофилне ва-
ријанте ове заједнице. У спрату нижег дрвећа се налазе Sorbus 
domestica, Acer tataricum, Prunus avium. У спрату жбуња има 
доста подмлатка дрвенастих врста. У спрату приземне флоре 
највећу заступљеност имају врсте: Fragaria vesca, Brachypodium 
silvaticum, Calamintha officinalis, Hellebors odorus, Veronica 
chamaedrys, Rubus tomentosus, Cytisus supinus, Galiu aristatum, 
Physospermum aquilegifolium Hieracim boreale (диференцијална 
врста), Hqpericum perforatum и др.

Варијанта са грaбом заузима нешто веће нагибе. Диферен-
цијалне врсте варијанте са грабом су: Carpinus betulus, Melica 

Споменик природе
„Липовачка шума-Дуги Рт“
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uniflora, Lonicera caprifolium, Euphorbia amygdaloides, Cardamine 
impatiens и др.

Букова шума (Fagetum submontanum moesiacum) предста-
вљена је фрагментима, који се јављају на странама потока, на 
половини падине. Састојине се налазе на надморским висинама 
од 230-240 m, на северним експозицијама и нагибима од 6-20°. 
Заједница је флористички сиромашна. Буква је овде аутохтона. 
Њене састојине у прошлости су заузимале веће површине. Кас-
није је букву потиснуо граб који има већу изданачку моћ и по-
степено је освојио долине потока. После више сеча шума у про-
шлости у Липовици граб се проширио и заузео станишта букве. 
У спрату дрвећа апсолутно доминира буква (Fagus moesiaca) 
са великим учешћем граба (Carpinus betulus), цера (Quercus 
cerris) и сладуна (Quercus frainetto). Остале врсте се јављају са 
малом бројношћу: Populus tremula, Salix caprea, Acer campestre, 
Crataegus monogyna, Corylus avellana и др.

Граб се јавља на свим експозицијама дуж свих потока. Десна 
страна Барајевске реке и десне стране Сремачког потока има 
појас граба ширине пд 100 до 200 m. Састојине са грабом се на-
лазе на надморској висини од 180-270 m са нагибима од 4-8°. У 
грабовој шуми са сладуном констатована је 101 биљна врста. У 
спрату дрвећа доминира граб (Carpinus betulus). Поред граба у 
састојинама се налази Fagus moesiaca, Acer campestre, Quercus 
cerris, Quercus frainetto и по неки Quercus petraea. Поред ових 
врста најчешће су још: Crataegus monogyna, Brachypodium 
silvaticum, Lathyrus vernus, Viola silvestris, Helleborus odorus, 
Hieracium hirsutus, Fragaria vesca, Carex silvatica, Rubus hirtus, 
Primula acaulis  и др.

Површина под културама у Липовици је мала. Уношене су 
следеће врсте: црни бор (Pinus nigra), храст лужњак (Quercus 
robur), црни јасен (Fraxinus ornus), Juglans regia, Sophora 
japonica, Gleditchia triacanthos. Културе багрема у Липовици 
представљају праве склопљене шуме.

Преглед биљних врста које су заштићене Правилником о 
проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених ди-
вљих врста биљака, животиња и гљива и Уредбом о стављању 
под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне: 

Allium ursinum subsp. Ucrainicum (сремуш), Asarum 
europaeum(копитњак), Centaurium erythraea (кичица), Crataegus 
monogyna (глог), Fragaria vesca, (шумска јагода), Galium 

odoratum (лазаркиња), Pulmonaria officinalis (плућњак), Ruscus 
aculeatus (кострика), Tilia cordata  (липа), Cornus mas 
(дрен), Geranium robertianum (жива трава), Ruscus hypoglossum 
(језичаста веприна), Epipactis helleborine  (калужђарка).

Када је фауна инсеката у питању, истраживани локали-
тет представља једну од слабије испитаних области у Србији 
иако се налази у непосредном окружењу Београда. Липовичку 
шуму - Дуги рт насељавају укупно 173 врсте и 7 подврста ин-
секата, које су сврстане у 77 фамилија, 13 редова (Collembola, 
Microcoryphia, Ephemeroptera, Odonata, Orthoptera, Dictyoptera, 
Hеmiptera, Dermaptera, Lepidoptera, Mecoptera, Coleoptera, 
Diptera и Hymenoptera) и 2 поткласе (Pterygota и Apterygota). 
На простору Липовичке шуме - Дуги рт забележено је укуп-
но 7 врста водоземаца и гмизаваца (Bufo bufo- обична крас-
тава жаба, Bufo viridis- зелена крастава жаба, Rana dalmatina 
-ливадска жаба, Anguis fragilis -слепић,  Lacerta viridis-зелем-
баћ, Podarcis muralis-зидни гуштер, Elaphe longissima-обични 
смук).

На подручју Дугог рта је укупно евидентирано 58 врста пти-
ца. Имајући у виду да се ради о релативно малој површини и да 
је у питању скоро искључиво шумско станиште, можемо рећи 
да се ради о значајном диверзитету фауне птица. Већина еви-
дентираних врста птица (43) су строго заштићене према Пра-
вилнику о проглашењу и заштити строго заштићених и заш-
тићених дивљих врста биљака, животиња и гљива  („Службени 
гласник РС“, бр. 5/10 и 47/11). У категорији заштићених врс-
та према истом Правилнику налази се 15 врста, то су: јастреб 
Accipiter gentilis, фазан Phasianus colchicus, шумска шљука 
Scolopax rusticola, голуб гриваш Columba palumbus, гугутка 
Streptopelia decaocto, грлица Streptopelia turtur, сврака Pica pica, 
сојка Garrulus glandarius, чавка Corvus monedula, сива врана 
Corvus cornix, гачац Corvus frugilegus, гавран Corvus corax, чво-
рак Sturnus vulgaris, врабац покућар Passer domesticus и пољски 
врабац Passer montanus. Ове врсте се могу користити, односно 
ловити, под одређеним условима.

Липовачка шума представља типично шумско станиште за 
макромицете карактеристично за подручје Шумадије. 

Заштићено подручје сврстава се у III категорију, као заш-
тићено подручје локалног значаја, односно подручје значајно за 
град Београд. 
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На заштићеном подручју утврђује се режим III степена 
заштите који се спроводи на целој површини заштићеног под-
ручја.

Режим заштите III степена подразумева проактивну зашти-
ту која се спроводи на заштићеном подручју или његовом делу.

На подручју Споменика природе „Липовачка шума – Дуги 
рт“ забрањује се:

Промена намена површина;•	
Градња стамбених, угоститељских, туристичких, и других •	
објеката;
Извођење радова којима се могу нарушити и погоршати •	
одлике биолошке, геолошке и предеоне разноврсности заш-
тићеног подручја; 
Извођење земљаних, грађевинских и других радова којима •	
се може оштетити, пореметити или угрозити заштићено 
природно добро и његова околина;
Изградња индустријских, инфраструктурних, привредних, •	
хидротехничких и других објеката чији рад и постојање 
могу изазвати неповољне промене квалитета земљишта, 
вода, ваздуха, живог света, карактера и лепоте предела и 
његове околине;
Израда водозахвата, дубоких бушотина, каптирање извора;•	
Извођење хидрогеолошких радова без сагласности Завода •	
и Управљача;
Индустријска и индивидуална експлоатација минералних и •	
неминералних сировина на целом подручју;
Примарна прерада и предконцентрација сировина;•	
Депоновање примарних и секундарних јаловина, скла-•	
диштење и бацање комуналног, санитарног, медицинског, 
индустријског и других врста отпада, као и вишкова земље 
на заштићеном подручју;
Употреба заштитних хемијских средстава;•	
Градња и провођење електро и других инсталација;•	
Улазак моторних возила у шуму и кретање шумским путе-•	
вима, изузев за обављање шумарских радова и у посебно 
утврђене службене сврхе;
Ложење ватре или организовање и предузимање активности •	
које би непосредно оштетиле постојеће стање заштићеног 
природног добра, осим на локацијама које су одређене за ту 
намену;
Свака промена постојеће морфологије терена;•	
Узимање фосилоносних материјала са геолошких профила;•	
Уништавање шумских комплекса, угрожавање или уништа-•	
вање природних станишта, чиста сеча и кресање лисника;
 Уништавање станишта калужђарке (Epipactis helleborine), •	
њено брање и сакупљање; Ова врста на националном нивоу 
према IUCN категоризацији  означена је као LC и налази се 
на CITES листи, Анексу II;
Крчење вегетације и обављање других радњи на местима и на •	
начин који могу изазвати процесе јаке водне ерозије и непо-
вољне промене предела;
Насељавање алохтоних врста животиња страних за природ-•	
ни живи свет овог подручја;
Уништавање дивљих врста биљака и животиња које су у ка-•	
тегорији строго заштићених и заштићених врста или других 
законски регулисаних категорија;
Уништавање, убијање, узнемиравање, растеривање и хватање •	
свих врста које се налазе на европској и светској Црвеној лис-
ти (IUCN) или на листама међународно значајних врста;
Растеривање, хватање и узнемиравање свих животињских •	
врста;

УПРАВЉАЊЕ СПОМЕНИКОМ ПРИРОДЕ 
       „Липовачка ШУМА-ДУГИ РТ“ 
У циљу спровођења мера заштите, уређења и презентације Споме-

ника природе „Липовачка шума – Дуги рт“, а у складу са Законом и 
Решењем о проглашењу заштићеног подручја, управљач треба да:

води рачуна о основној функцији шумског екосистема на ободу •	
града, 
се стара о заштићеном природном добру на начин који омогућава •	
да се у потпуности спроведу прописане мере и активности заштите 
(режим заштите) у циљу очувања и унапређења природног добра,
обележи заштићено подручје у складу са Правилником о обележа-•	
вању заштићених природних добара („Службени гласник РС“, бр. 
30/92), а подразумева обележавање граница, постављање табли о 
заштити и постављање информативних табли, 
спроводи активности на заштити граница и усмеравању развоја •	
контактних зона,
изради План управљања заштићеног подручја, а на основу њега •	
Програм управљања, у складу са важећом законском регулативом  
и актом о заштити; 
кроз План усаглашава активности других корисника,•	
донесе акт о унутрашњем реду на простору природног добра,•	
обезбеди чуварску службу,•	
спречи активности које могу да наруше вредности заштићеног •	
подручја, а у случају насталих промена које могу уништити или 
нарушити основну вредност заштићеног подручја обавести Ми-
нистарство енергетике развоја и заштите животне средине, и За-
вод за заштиту природе Србије,
обезбеди услове за развој едукативно-образовних и научно-ис-•	
траживачких, информативно-пропагандних и других активности, 
које треба да допринесу афирмацији заштићеног природног добра, 
а у складу са Законом, 
формира базу података у функцији управљања, коришћења и мо-•	
ниторинга стања у заштићеном подручју, 
перманентно прати здравствено стање биљака и предузима мере •	
заштите,
обезбеди финансијска средства из буџета и из накнада за ко-•	
ришћење заштићеног природног добра, као и других извора 
утврђених законом,
врши и друге послове утврђене законом и актом о заштити.•	
У току 2015. год. на подручју СП „Липовачка шума-Дуги рт“ пла-

нирају се следећи радови:
1. Чување и надзор
На пословима заштите, унапређења, промовисања и одрживог 

развоја заштићеног подручја учествују референт заштите природе, 
шеф ШУ, ревирни инжењер, чувар заштићеног подручја и др

2. Праћење стања, нега и заштита шума
По извршеној дознаци уклањају се сува и болесна стабла, стабла 

оштећена од ветролома и снеголома, изваљена стабла односно сва она 
стабла која представљају опасност за посетиоце заштићеног подручја.

Редовно ће се вршити мониторинг заштићених врста и предузи-
маће се мере ради праћења стања шуме као што су праћење појаве 
губара, узимање зимских гранчица ради утврђивања бројности поло-
жених јаја храстових дефолијатора, утврђивање оштећења лисне масе, 
идентификација и бројност гусеница и др. ( у сарадњи са Институтом 
за шумарство).

3. Мере уређења
Мере уређења подразумевају уклањање дивљих депонија у 

границама заштићеног подручја, уклањање смећа, шута и др.
Постављаће се инфо табле, са обавештењима и упозорењи-

ма за посетиоце заштићеног подручја.
Владимир Голубовић, дипл.инж.шум.
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акцИја

У акцији ,,Уредимо своју средину” у општини Чукарица ор-
ганизовано је велико чишћење шуме у Сремчици. Мноштво во-
лонтера заједно са јавним предузећима, радили су на уређењу тог 
простора, како би се створио  неформални кутак за опуштање и  
рекреацију.

Од угла улица Шумске економије и Моштаничке у Сремчи-
ци,  почиње  расадник „Сремчица“ , површине од 25 хектара. С 
обзиром на велику површину на којој се расадник простире, пре 
неколико година постављена је ограда према наведеним улицама, 
око активне површине за расадничку производњу. Приликом по-
стављања ограде делимично је од  подраста рашчишћена и  расад-
ничка површина од око једног хектара,између ограде и саобраћај-
ница на којој се налазе стабла чија је старост и преко 50 година .И 
управо је та , од подраста ослобођена површина привукла пажњу 
појединих грађана Сремчице који су ту свакодневном шетњом 
утабали пролаз између постојећег дрвећа ,паралелно са улицама 
које се налазе у непосредној близини.

Наравно да нису само љубитељи природе почели да долазе у 
овај неограђени део расадника „Сремчица“, већ су је открили и они 
којима  је  ова површина постала  место за формирање дивље депо-
није. Да би и даље могли да користе наведену површину за шетњу и 
опуштање грађани су одлучили да се обрате надлежнима.

Највећи допринос у иницирању акције, добијању одобрења од 
надлежних и  око саме организације дао је Синиша Самарџија у 
име грађана Сремчице. 

Велику подршку волонтерима из Сремчице  дали су надлежни 
органи општине Чукарица који су  одлучили да  помогну како би 
очистили тај простор, и додали клупе.

11.07.2015. волонтери насеља Сремчица очистили су кому-
нални отпад и уклонили ниско растиње дуж пута ка расаднику 
Сремчица између одељења 38 и 39 “Кошутњачке шуме”. Однето је 
15 контејнера смећа, 8 камиона ниског растиња и шибља.Пре по-
четка ових радова, радници шумског газдинства „Београд“ су  на 

терену обележили и евидентирали стабла за санитарну сечу која 
се планира у наредним месецима.“

Уклањањем сувих и болесних стабала повећавамо безбедност 
људи који проводе време на овом простору и дајемо свој допринос 
акцији коју су покренули грађани Сремчице“, рекли су шумском 
газдинству“Београд“.

Од великог је значаја навести да ЈП „Србијашуме“, шумско 
газдинство „Београд“,неће  спречавати грађане Сремчице да овај 
део расадничке површине користи за шетњу и миран одмор све 
док њихов боравак на овом простору не угрожава безбедност 
постојећег дрвећа као и постављене ограде око расадника, тј. сад-
ница у расаднику „Сремчица“.

“Одлучили смо да се прикључимо акцији да покренемо мало 
људе у Сремчици који су се успавали, на неки добровољан рад да 
нашој деци обезбедимо простор за игру”. “Да нам буде леп град, не 
само Сремчица већ уопште град, треба Србија да се удружи а не 
само Сремчица”, кажу волонтери који су учествовали у акцији.

Циљ акције је да покажу јавности да за своју околину могу ура-
дити много, јер само на тај начин  могу побољшати живот грађана 
Сремчице. 

,,С обзиром да се у руралне делове врло мало улагало ово је 
прилика да покажемо тај ентузијазам и вољу и жељу да нешто 
урадимо на том руралном делу” , треба само  мало труда, треба 
једну сјајну идеју оживети и некако волонтерским радом, добро-
вољним радом дати мало труда да направимо један сјајан простор 
за рекреацију и шетњу” каже Жељко Рабљеновић, члан већа ГО 
Чукарица.

Поред Жељка Рабљеновића акцији су присуствовали предс-
тавници општине Чукарице и уважени гости:Татјана Видојевић, 
Владимир Орлић, Раде Петровић, Банислав Ћелић.

Подршку акцији дали су ,,Водовод и канализација”, “Градска 
чистоћа”, „Зеленило Београд” и ЈП ,,Србијашуме“ који су учество-
вали са комплетном опремом и механизацијом.

Сузана Милићевић

Акција ,,Уредимо своју средину” 
на Чукарици“ 
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Јавно предузеће за газдовање шумама “Србијашуме”, 
2006. године започело je процес сертификације шума, што је 
први пут примењено у шумарству Србије. После предоцене 
и касније, главне оцене, 2007. године добијен је сертификат 
за део Предузећа - Шумско газдинство “Борања” Лозница.

Средином 2008. године, процес сертификације шума 
настављен је и у Шумским газдинствима “Јужни Кучај” Дес-
потовац, “Столови” Краљево, “Расина” Крушевац , “Ужице” 
Ужице и “Београд” Београд.

Активности су успешно завршеве добијањем сертифи-
ката 2009. године. Шумско газдинство “Борања” Лозница 
прикључила се групи 5 Шумских газдинстава 2011. године. 
Наредне године добијен је сертификат и за остала Шумска 

газдинства. Јавно предузеће “Србијашуме” носилац је два 
сертификата.

- Шумска газдинства “Јужни Кучај” Деспотовац, “Столо-
ви” Краљево, “Расина” Крушевац, “Борања” Лозница, “Ужи-
це” Ужице, “Београд” Београд са сертификационим кодом 
SGS-FM/COC-007100 и бројем лиценце FSC-C044167 имају 
сертификат са роком важења до 17.12.2019. године.

- Шумска газдинства “Врање” Врање, “Топлица” Кур-
шумлија, “Шума” Лесковац, “Ниш” Ниш, “Пирот” Пирот, 
“Тимочке шуме” Бољевац, “Северни Кучај” Кучево, “Кра-
гујевац” Крагујевац, “Шумарство” Рашка, “Голија” Ивањица, 
“Пријепоље” Пријепоље са сертификационим кодом SGS-
FM/COC-009244 и бројем лиценце FSC-C109881 имају сер-
тификат са роком важења до 20.02.2017. године.

Током процеса сертификације шума, Јавно предузеће за 
газдовање шумама “Србијашуме”, сертификовало је и про-
изводњу дрвне галантерије у Шумском газдинству “Ужице” 

Ужице и пилану Саставци у Шумском газдинству “Прије-
поље” Пријепоље. Значајно је поменути да смо као други у 
свету сертификовали један недрвни шумски производ – мед 
из Шумског газдинства “Шума” Лесковац.

FSCTM сертификација шума даје све већи значај и ва-
лоризацији недрвних шумских производа на одржив начин 
уз поштовање принципа одговорног газдовања. Тренутно у 
свету постоји преко 1.200 сертификата који се односе на не-
дрвне шумске производе.

Примера ради, поред хране (чајеви, печурке, разно воће, 
месо дивљачи, мед,...), може се сертификовати и кора, биљке 
и делови биљака (цвеће, папрати, траве, маховине и лишаје-
ви) шишарке четинара, есенцијална уља, смола и слично. 

Постоје и категорије производа које нису заступљене на на-
шим просторима као што је и сертификација плуте и произ-
вода од плуте, бамбус, природна гума и слично.

У тренутку добијања сертификата за производе од дрве-
та - дрвну галантерију Шумског газдинства “Ужице” Ужице, 
Јавно предузеће “Србијашуме” било је једини сертификова-
ни произвођач дрвне галантерије у региону.

Подсећања ради, сертификацијом шума добија се га-
ранција треће стране (произвођач и купац дрвета су прве 
две) да су неки производ, процес и услуга у складу са за-
хтевима стандарда одрживог газдовања шумама. Под сер-
тификацијом подразумевамо процедуру којом овлашћена 
организација даје писано уверавање да је производ, про-
цес или услуга у складу са специфичним захтевима - за-
хтевима стандарда. Стандард одређујемо као документ у 
коме се дефинишу правила, смернице или карактеристике 
за активности или њихове резултате (производ или услуга 

Сертификација шума – корак даље

СертИфИкацИја

Представници Сертификационе куће са представницима ЈП ,,Србијашуме”
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могу бити тај резултат) ради постизања оптималног степе-
на уређености.

Са стањем на дан 02.06.2015. године (извор: www.fsc.
org) укупна површина сертификованих FSCTM FM шума 
(forest management – управљање шумом) износила је преко 
180.000.000 хектара у 80 држава у свету са преко 1.300 поје-
диначних сертификата.

Ланац надзора, као следећа карика у ланцу FSCTM сер-
тификације шума (Chain of custody – COC), реализован је 
са 29.240 појединачних COC сертификата што је повећање 
од 4,7% у односу на исти период прошле године када је било 
27.932 сертификата. У свету је COC сертификација присут-
на у 112 држава.

Евидентно је да је број држава у свету са присутним COC 
сертификатима већи у односу на број држава са FM серти-
фикатима. Глобално, у 32 државе у свету постоје COC серти-
фикована предузећа које немају FSCTM FM сертификоване 
површине под шумом у сопственој држави.

Самим тим, купци сертификованог дрвета и производа 
од сертификованог дрвета, своју сировину морају да обез-
беђују изван граница матичне државе (увозе) и то у будућ-
ности даје предност сертификованим шумарским организа-
цијама у односу на несертификоване организације.

Из напред наведеног, евидентно је да постоји, глобално, 
снажна повезаност власника COC сертификата са сертифи-
кованим шумарским организацијама где се сертификоване 
шумарске организације препознају као одговорани партне-
ри.

Јавно предузеће за газдовање шумама “Србијашуме” 
препознало је значај сертификације шума и предузима ак-
тивности на одржавању сертификата. Редовни надзори под-
разумевају посету овлашћене сертификационе куће једном 
годишње како би потврдили усаглашеност рада носиоца 
сертификарта са захтевима стандарда. У ЈП “Србијашуме”, 
редовни годишњи надзори спроводе се, оквирно, у периоду 
мај - јун за групу 6 Шумских газдинстава и септембар - окто-
бар за преостала Шумска газдинства.

Ове године редовна надзорна посета овлашћене серти-
фикационе куће за групу 6 Шумских газдинстава реализова-
на је у периоду 02.-04.06.2015. године на узорку два Шумска 
газдинства: Шумско газдинство “Београд” Београд и Шум-
ско газдинство “Борања” Лозница.

Посета представника овлашћене сертификационе куће 
започела је састанком у Генералној дирекцији. Представни-
ци овлашћене сертификационе куће (SGS Београд), Milan 
Toth, Бојан Ђурић и Ивана Димитријевић, захвалили су се 
на времену које је в.д. директора др Предраг Алексић од-
војио за састанак.

После поздравне речи и речи добродошлицe, вршилац 
дужности директора др Предраг Алексић исказао je задо-
вољство на чињеници да се сертификација у Предузећу ус-
пешно спроводи.

Овлашћени оцењивачи су изнели позитивне ставове о 
газдовању шумама у Јавном предузећу “Србијашуме” као 
и испуњавању принципа сертификације шума. Изнета су и 
одређена запажања која у наредним надзорима могу да буду 
предмет провере.

Данас, са временске дистанце oд скоро 10 година, може се 
са сигурношћу потврдити да је однос према сертификацији 
умногоме измењен у позитивном смислу. Активности сер-
тификације шума сада се одвијају као редовна активност.

Такође, урађене су одређене процедуре, упутства и им-
плементирана су искуства “добре праксе”, што је резултира-
ло унапређењем рада и одржавањем сертификата у Преду-
зећу. Таквим радом струка је показала да је увек спремна и 
способна да прихвати и спроводи активности које је у свету 
научна и стручна јавност прихватила.

Недвосмислена и снажна подршка процесу серти-
фикације шума од стране в.д. директора др Предрага 
Алексића, јасно показује да овај стандард глобалног ка-
рактера даје смернице носиоцу сертификата за стално 
усавршавање.

Зоран Тинтор, дипл. инж. шум.
(zoran.tintor@srbijasume.rs)
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шумарСкИ факултет

Извештај написао Владан Иветић, ванредни професор 
Универзитета у Београду – Шумарског факултета

Међународна конференција о изазовима пошумља-
вања “Reforestation Challenges” одржана је од 3. до 6. јуна 
2015. године. Конференција је организована у сарадњи 
Шумарског факултета у Београду, IUFRO и Рефоресте. 
Ова Конференција је била посвећена обележавању 95 го-
дина рада Шумарског факултета. Конференцији је при-
суствовало 68 учесника из 17 земаља.

Међународна конференција о изазовима пошумља-
вања „Reforestation Challenges“ представљала је прилику 
за научнике, истраживаче и људе из праксе да се оку-
пе и размене најновија сазнања и искуства из области 

пошумљавања. Предавачи по позиву су били врхун-
ски истраживачи из Европе и Северне Америке: Steven 
Grossnickle из Канаде, Anders Mattsson из Шведске, 
Kasten Dumroese из САД и Pedro Villar-Salvador из Шпа-
није.  

Након Конференције, организована је дводневна 
стручна екскурзија током које су учесници посетили се-
менски центар и расадник ЈП „Србијашуме“ у Пожеги, 
манастир Жичу и Наставно-научну базу Шумарског фа-
култета на Гочу.

Током Конференције је одржано 47 усмених, и исто 
толико постер презентација. Први резултат ове конфе-
ренције је Књига апстраката, која обухвата 94 апстраката 

Међународна конференција 
„Изазови пошумљавања“ 
(Reforestation Challenges)

ИЗАЗОВИ ПОШУМЉАВАЊА, Београд 2015: Групна фотографија. Аутор фотографије Simon Place.
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У оквиру трећег позива за Програм прекограничне сарадње Србија - Босна и 
Херцеговина, започета је припрема пројекта „Пошумљавањем ка спречавању 
ерозија и бујица и ка одрживом руралном развоју“. Пројектни партнери на овом 
пројекту су ЈП „Србијашуме“ са стране Републике Србије, и ЈП „Шуме Републике 
Српске“ са стране БиХ.
Пројекат има за циљ:
1. Успостављање и побољшање прекограничне сарадње са БиХ, конкретно са ЈП 
Шуме Републике Српске у области шумарства и пољопривреде;

2. Пошумљавање подручја погођених поплавама у Западној Србији, како би се 
спречила ерозија земљишта и превенција од нових поплава; 

3. Унапређење расадничке производње у пограничном подручју у циљу одрживости 
и  осигурања активности пошумљавања у будућности;

4. Повећање конкурентности руралних производа у циљаним областима.
Пројекат се финансира средствима из ИПА фондова ЕУ. 

Maрко Јокић,дипл.инж.орг.наука

Заједнички пројекат
Пошумљавањем ка спречавању ерозија 

и бујица и ка одрживом руралном 
развоју

од укупно 215 аутора из 20 земаља. У току су припрема 
Зборника радова и Тематске монографије.

ЈП ,, Србијашуме“ је на конференцији представљао Зо-
ран Максимовић, дипл. иинж.шум.запослен у Одељењу 
за генофонд, семенарство и расадничку производњу Ге-
нералне дирекције, који је узео учешће са два апстракта 
на тему:,,Процена генетског потенцијала клонова црне 
тополе(Populus nigra L.) на Великом ратном острву (Ср-
бија) у циљу даље репродукције и ,,Анализа клонског по-
тенцијала црне тополе (Populus nigra L.) у клонском архи-
ву као основа за производњу репродуктивног материјала.

Током рада Конференције, формирали су се следећи 
општи закључци:

Изазови пошумљавања су бројни. Изазови се јављају •	
на нивоу доношења одлука, организационом и опера-
тивном нивоу. Поред људског фактора, сведоци смо 
и честих екстремних временских догађаја, освајања 
станишта од стране инвазивних биљака, миграције и 

ширења ареала болести и штеточина, неуспеха адапта-
ције популација премештених на нова станишта.
Постоји глобални тренд смањења улагања у пошумља-•	
вање.
Један од највећих изазова у будућност ће бити све •	
учесталији екстремни временски догађаји (поплаве, 
суша, таласи врућине, екстремно високе и ниске тем-
пературе). Ово изискује унапређење техника садње и 
неге садница након садње на терену.
Планове пошумљавања у смислу избора врста и по-•	
рекла репродуктивног материјала треба прилагодити 
могућим пројекцијама промене климе, јер ће шуме по-
сађене данас живети у измењеним климатским услови-
ма у наредним деценијама.
Више о Конференцији можете наћи на интернет стра-

ници:  http://www.reforestationchallenges.org/.

Владан Иветић, ванредни професор Универзитета у Београду
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Сарадња

Међу бројним пословним партнерима, гостима и драгим 
пријатељима Француске, деценијма уназад било је много 
партнера амбасаде и Француског института, који су сарађи-
вали са Француском у бројним областима. Користимо при-
лику да обавестимо стручну и ширу јавност да смо с нестр-
пљењем примили позив за састанак са представницима ове 
велике светске и европске државе.

ЈП „Србијашуме“ се са великим задовљством одазвало 
на позив Франацуског института за састанак који је одржан 
24.04.2015. године у Франацуском институту. На састанку су 
присуствовали: Виржини Манфрони – аташе за универзитет-
ску, научну и институционалну сарадњу; Жозеф Ђустиниани 
– саветник за европске интеграције; Ива Бабић – координа-
торка за децентрализовану срадњу; Биљана Коматиновић – 
асистент за сарадњу; Александра Стојковић и Звонимир Ба-
ковић - ЈП „Србијашуме“.

Овај састанак је наставк сарадње која је започета 
23.12.2014. године, када је ЈП „Србијашуме“ посетио Жозеф 
Ђустиниани.

Сарадња са Француским институтом, коју је ЈП „Србија-
шуме“ имало у 2014. години и са ОNF - Office National des 
Forets и CNIEFEB – Compagnie Nationale des Ingenieurs et 
Experts Forestiers et des Experts Bois, проширила се и настави-
ла у 2015. години кроз организацију Међунардоног семинара 
из гајења шума на коме су француске колеге били предавачи. 

Виржини Манфрони је изразила велико задовољство због 
сарадње српских и  француских шумара и нагласила да то на-
даље може бити добар основ за ширу сарадњу. Жозеф Ђус-
тиниани је оценио да је посета француских колега одлична 
вест. Похавлио је напоре српских шумара за ширење сарадње 
и размену знања. 

Након састанка, заједнички је договорено да постоји реа-
лан основ за коришћење IPARD фондова  и развијање TAIEX 

пројекта, за чију реализацију и помоћ око ње су „живо“ заин-
тересовани.

Предстваници Француског института су презентовали 
ERASMUS+ програм сарадње, на који Србија има право да 
аплицира. 

Овакви састанци су добар основ за сарадњу између Фран-
цуске и Србије на више поља, а у овом моменту постоји реалан 
основ за сарадњу у области шумарства и заштите животне сре-
дине, а пре свега на:

•	институционаланом	нивоу	-	срадња	у	оквиру	постојећих	•	
међудржавних споразума;
•	локалном	нивоу	-	са	невладиним	сектором	и•	
•	стручна	размена	са	ONF.•	
Након овог састанка и његових великих очекивања, прота-

гонисти нису ни слутили да ће на нови састанак чекати пуна 
три месеца. Упорност се у пословном смислу увек исплати и у 
том смислу је 24.07.2015. године, у просторијама ЈП „Србија-
шуме“, одржан  сатанак коме су присуствовали: Виржини Ман-
фрони, Жозеф Ђустиниани, Ива Бабић, Биљана Коматиновић 
( представници Француке амбасаде и Института ), а испред 
ЈП „Србијашуме“ састанку су присуствовали: Гордана Јанчић, 
Александар Васиљевић, Драган Дубљанин и Звонимир Бако-
вић.

Овај састанк је на неки начин потврдио раније договорено. 
Договорени су детаљи око реализације TAIEX пројекта, чија 
реализација је договорена на подрчју источне Србије. Почетак 
реализације овог пројекта је одређен за 11.09.2015. године.

Међународна сарадња и могућност за коришћење фондова 
ЕУ су добар трајектор за даљи развој шумарске праксе Србије, 
на бази размене стручних знања и учења добре праксе земаља 
са интезивним шумарством, чији позитиван тренд треба мак-
симално поспешити.

маст.инж шум. Звонимир Баковић

Сарадња са Француским институтом

Представници ONF, CNIEFEB, Шумарског Факултета и ЈП ,,Србијашуме”
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Почетком јула месеца посетили смо село Врмџу, удаљено 
од Сокобање само десетак километара, у подножју Ртња, на 
надморској висини од око 500 метара.

Име Врмџа потекло је од речи наврнути, што значи да 
место има много извора, поточића, речица и река, јер врм 
означава воду.

У селу живи око 200 домаћинстава са око 800 становни-
ка, који се углавном баве пољопривредом. 

По легенди и усменом предању Врмџа је настала у доба 
досељавања старих Словена на ове просторе, а основао ју  је 
војвода од Врмџе, те је по њему и добила име. У то време 
овај крај je, по легенди, био обрастао густом шумом и био 
потпуно ненастањен, а војвода је на једној литици подигао 
своје упориште са кога се видела цела околина.

Преноси се са колена на колено да је у тим мрачним шу-
мама било обиље дивљачи, али и неких натприродних и не-
објашњивих сила, које су нападале залутале путнике и они 
би без трага нестајали. По легенди је војвода ипак успео 
да искрчи шуме и протера зле силе. Многи људи нарочито 
мештани Врмџе, и данас верују да још постоје те „нечастиве 
и необјашњиве зле силе“ и препричавају различите легенде 
и догодовштине измишљене и преувеличане.

У селу се налази Црква Св. Тројице. Изграђена је поче-
тком 19. века, а у непосредној близини налази се и цркве-
ни конак. Врмџанско језеро се  налази у подножју планине 

Ртањ. Удаљено је 15 км од Сокобање, а 3 км од села Врмџа. 
Ово природно језерце смештено у прелепом амбијенту, са 
околним ливадама, пашњацима и шумарцима представља 
дивно место за одмор, риболов и брање познатог ртањског 
чаја. За сада десетак лепо уређених домаћинстава (Радивоје-
вића, Николића, Милосављевића, Ковановића) одлучило се 
и за бављење сеоским туризмом. Гостију има из свих крајева, 
а домаћини им нуде домаћу храну, кравље, овчје и козје мле-
ко, качкаваљ, ртањски чај, ртањско јагње и јаре у црепуљи.

За разлику од многих других опустелих српских села из 
којих одлази и старо и младо, овде не само да се број станов-
ника не смањује, већ је последње године привуклo и десетак 
парова из разних других крајева, па чак и из иностранства, 
који су одлучили да се ту трајно настане.

Разлог наше посете овом селу је разговор са шумаром Јо-
вицом Николићем, чувеним домаћином овог краја. 

Уз срдачну добродошлицу, са благим осмехом на лицу 
дочекао нас је у изузетном расположењу за разговор. 

,,Од 1986. године почео сам  да радим у ШГ,,Ниш“- 
ШУ,,Сокобања“, на пословима расадничар  у расаднику Ка-
линовица који је био у оквиру ШУ ,,Сокобања“. У том расад-
нику смо производили и по 1.200.000 комада садница многих 
врста шумског дрвећа . Завршио сам Средњу шумарску шко-
лу трећи степен у Краљеву, а након тога  у Сурдулици сам 
завршио четврти степен, како би стекао звање шумарског 
техничара. На Озренском рејону радио сам до 1990. године 
на пословима заштите рејона, на пословима гајења шума а 
такође и на пословима коришћења шума.

Сећам се да сам на свом реjону имао и до педесет радника 
што сталних који су радили на сечи и изради дрвених сорти-
мената, што повремених који су радили на подизању нових 
шумских засада. Врмџански реjон у ГЈ ,,Ртањ“ преузео сам 
1991 године. Газдинска јединица је добила назив по истоиме-
ниј планини Ртањ  која  се налази на северу бањске котлине. 
Мој рејон се простире на површини од  1300 ха државних 
шума и  2100 ха приватних шума. На свом реjону обављам 
послове  у државним шумама и то: заштита реjона, послови 
гајења шума као и на пословима  пријема и отпреме дрвних 
сортимената. Oбављам и послове  у приватним шумама. 

Питали смо Јоцу како изгледа његов радни дан и да ли 
има неку занимљиву причу за нас. ,,Устајем у 6 часова и оба-
везно доручкујем, јер кад одем у шуму више не једем. Имам 
пуно посла и много волим шуму, она ме одмара  и ништа 
ми није тешко.Моја породица је и раније, пре мог запослења 
имала везе са Шумском управом. Мој  отац Миодраг, дуги 
низ година обаљао је повремене послове на откупу лекови-
тог биља и на пословима производње огревног дрвета и том 
приликом  доживео је тежак прелом бутне кости. Посебно 
ми је драго да ће и мој син Стефан остати у шумарству  по-
што   је ове године  уписао Шумарски факултет и што ће да 
настави породичну традицију“.

Што се тиче итересантних прича из шуме има баш доста, 
а ја ћу вам испричати две, три.

Шумар Јоца из Врмџе

Јоца шумар

ЗанИмљИве прИче

Сарадња са Француским институтом
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Једном приликом наиђем на човека који је по причи 
мештана често долазио у шуму да бесправно сече и обратим 
му се: ,,Добар дан, пријатељу, чујем да ти то више пута ра-
диш“, а он ће мени: ,,Ма није више пута, ово је тек први пут“. 
Ја почнем да  пишем пријаву за бесправну сечу, а он каже: 
,,Ма хоћеш ти да престанеш да пишеш ту пријаву, ја те опо-
мињем“. Ја и даље пишем и не реагујем.Он оде до приколице 
и узе секиру па ми претићи  каже: ,,Одмах престани да пи-
шеш пријаву или ћу да те убијем, јер ти знаш да сам ја болес-
тан у главу“. На то ја њему одговарам: ,,Пријатељу, немој да 
се дереш, ја радим 20 година у шуми и ја можда нисам чист у 
главу“. Он тада спусти секиру, мало се насмеја и рече: ,,Ма у 
праву си, пиши шта хоћеш“.

Наставља даље: ,,Продавао сам огревно дрво у Лукавици 
и тог дана дођу неки људи да сакупљају дрва и одоше дубље 
у шуму. Ја их чекам да изађу, а њих нема па нема. Прошло 
негде око сат времена и ја кренем да их тражим. Кад имам 
шта и да видим: они развезали дрва и убацили још 4-5 мот-
ки. Ја их онако љутито питам:,,Шта бре ви то радите?  а они 
ће мени : ,,Шумаре молимо те само још ове мотке“. ,,Ма как-
ве бре мотке, хоћете ли ви да везујете или да доплаћујете“. 
Најмлађи од њих узео моторну тестеру и онако угашеном 
почео као да сече и каже : ,,Ево шумаре само да пресечемо 
ове мотке“. Ја им кажем: ,,Јел’ ви ову тестеру не палите кад 
сечете дрва? , а младић гледа у оца и каже: ,,Леле, тато, па ми 
се обрукасмо код овог шумара“.

Питали смо Јоцу да ли има неку причу из лова: ,,Како да 
не, једног јутра сам ишао у лов са ловцима из једног ловачког 
удружења.Те ноћи сањао сам вепра где лежи у шуми. Како 
смо се приближавали шуми ја покажем ловцима где лежи 
вепар и кажем да не сме бити гађан нити одстрељен. Они 
ме са неверицом гледају и слушају. Видећете кад се подигне 
кренуће ка Ртњу.Тако је и било. Другог дана лова ловци су 
ме питали да ли сам нешто сањао. Ја сам им рекао да нисам 
и тог дана нисмо ништа уловили.

Сећам се једне вечери, 90 их година када је била економ-
ска криза, отишао сам до суседног села у продавницу да се 
прошетам. Било је пуно мештана и питају ме како сам, шта 
радим, а ја њима кажем:,,Одлучио сам да  ујутру рано одем 
за Бугарску да купим неке намирнице, јер је тамо много јеф-
тиније. Негде у поноћ, око 12 сати, одем у шуму, кад тамо већ 
неколико трактора се паркирало и увелико почела бесправ-
на сеча. Кад су ме видели, почеше да вичу: ,,Леле шумаре, па 
ти ниси отишао за Бугарску!? ,,Ма нисам отишао, покварио 
ми се бре аутобус. Него да ја вама напишем ове пријаве за 
бесправну сечу па да идем“.

Шумар Јоца води лугарски дневник, у коме се налазе сва 
обавештења и извештаји о обављеним пословима сваког 
дана. У дневнику такође води и списак пријава за бесправну 
сечу. На крају месеца доставља лугарски дневник Слободану 
Стевановићу, шефу ШУ ,,Сокобања“ - ШГ ,,Ниш“.

Питали смо Јоцу како сарађује са шефом Шумске управе 
и да ли је задовољан ?

,,Са својим шефом одлично сарађујем имамо добру ко-
муникацију и разумевање.  Заједно смо први ушли у најлеп-
ши део ГЈ.,,Ртањ“ који се зове Лукавица.То је западна страна 
планине и по лепоти Швајцарски Алпи јој нису равни. По-
магао сам шефу, тадашњем ревирном инжењеру, да траси-
рамо путеве и влаке које смо касније изградили.Наставили 
смо са другим радовима на сечи и на гајењу и од тог дела 
газдинске јединице направили смо парк. Нажалост, тај наш 

парк је последњи ледолом готово сравнио са земљом. Али 
шта да се ради, природа је тако решила и надам се да ће  се 
и постарати да тај лом и поправи , а  мој шеф и ја бићемо ту 
да јој помогнемо као и увек. У шуми неретко остајем и до 
касно у ноћ али увек нађем времена за мој хоби који такође 
много волим, а то је пчеларство. Имам 65 кошница пчела. 
Пчелињак ми је подно Ртња  код колибе и никада их не се-
лим. ,,Много волим шуму и стално сам у контакту са људи-
ма.Неретко сам у прилици да путнике намернике, било они 
туристи,било они које је струка својим послом нанела, упу-
тим на прави пут или да им укажем на многе специфичнос-
ти и лепоте којим ова планина обилује. 

На Ртњу је иначе  станиште надалеко чувеног ртањског 
чаја али и природно станиште Nepetе - Rtenjenzis-ртањска 
метвица, егзотичне врсте.Пре неколико година боравили су 
на Ртњу представници Завода за заштиту природе Србије са 
циљем да засаде младе саднице непете. У томе сам им пома-
гао. Резултати су скромни али верујем, за опстанак те врсте 
јако битни“. 

Чињеница је, да је највеће штете од ледолома у државним 
шумама крајем прошле године претрпела Шумска управа 
Сокобања. Наш саговорник шумар Јовица Николић даје  ве-
лики допринос  у раду на санацији државних шума у Соко-
бањи. Помагао је и колегама из Генералне дирекције који су  
у Источној Србији радили дознаку  стабала за сечу.

Са колегама из управе има изузетно добру сарадњу, а 
нарочито са ревирним инжењерима Мирославом Маринко-
вићем, Бориславом Машићем и Марком Тешевићем. Колеге 
за њега имају само речи хвале.

Ако се којим случајем нађете у близини Ртња, потражите 
слободно Јоцу шумара јер  ће вам сигурно помоћи, исприча-
ти неку занимљиву причу  и дати вам праве информације о 
овом крају. 

Сузана Милићевић
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прИрода

Гоч -  Oаза за спортисте

УДРУЖЕЊЕ  ВОЛИМ ПРИРОДУ  ПОСЕТИЛО АВАЛУ

Сви смо сведоци великих успеха наших спортиста који нас 
са поносом представљају у свету. Тренирајући од малена уче се 
дисциплини, беспрекорном понашању, поштовању и оданости за 
клуб и земљу коју представљају.  

Недавно смо на Гочу били сведоци како се млади рукометаши 
спремају да једног дана и они постану професионални спортисти 
који ће са поносом попут садашњих ‘’орлића’’ певати химну Ср-
бије. У прелепој природи Гоча и  чистом ваздуху, тренирали су 
мали рукометаши, полазници Рукометног кампа ‘’Ратко Николић’’, 
чији је оснивач наш прослављени рукометни репрезетативац Рат-
ко Николић. 

Полазнике треће смене  Рукометног кампа ‘’Ратко Николић’’, 
посетили су Божимир Пендић, директор ШГ ,,Столови’’ Краљево, 
Александра Стојковић, руководилац одељења за спољну трговину и 
маркентинг из Генералне дирекције са сарадницима и Даринка Вор-
капић,  руководилац одсека за израду основа и планова газдовања 
ШГ’’Столови’’ Краљево.

Том приликом су упознали младе спортисте о активностима 
ЈП’’Србијашуме’’ са акцентом на врло важну чињеницу да је зна-
чајан део тих активности усмерен на повећање свести људи о неоп-
ходности очувања и увећања шумског фонда, повећања популације 
дивљачи и заштити животне средине. 

Између осталог деца су упозната и са правилима понашања у 
шуми када је упитању заштита животне средине са посебним освр-
том на заштиту шума од пожара. С обзиром на чињеницу да је у пре-
ко 95% случајева узрочник шумских пожара човек, деца су упозната  
на неопходност придржавања мера забране ложења ватре у шуми и 
на отвореном простору осим на местима која су за то предвиђена. 

По реакцији деце и њиховим питањима могли смо закључити да 
су ови млади људи свесни колко су значајне функције шуме и да сви 
заједно морамо да чувамо шумско благо наше Србије.

Симболично млади спортисти су засадили три саднице које 
представљају почетак дружења спортиста и шумара јер како нам је 
рекао, оснивач кампа рукометаш Ратко Николић, Гоч је оаза за спор-
тисте где они ‘’пуне своје батерије’’ спремајући се за нове победе.

Дара Воркапић,дипл.инж.шум.

Удружење за едукацију ,,Волим природу“ у оквиру проје-
кта “Повежими свете природу и дете” који финансира Нафт-
на Индрустрија Србије НИС у сарадњи са градом Београ-
дом, организује еколошки програм за децу узраста од 4 до 
10 година са циљем да се код деце развија свест о важности 
природе и одговорном односу према природној средини и 
њеним ресурсима.                       

Удружење ,,Волим природу“ посетило је 25 јула Авалу, 
планину која је удаљена 16,5км од Београда, чија је висина  
511м. 2007. године проглашена је заштићеним природним 
добром, чији је старалац ЈП ,,Србијашуме“са укупном повр-
шином од 489 хектара. На овој планини се налази око 600 
биљних врста. 

Такође је овде пронађен и један од ретких минерала који 
је по Авали добио име Авалит. По доласку на Авалу посе-
тили смо најпре  Шумску управу ,,Aвала“ у саставу  ЈП ,,Ср-
бијашуме“,  где смо разгледали препариране животиње, по-
сетили летњу учионицу, расадник, извор Сакинац и до ручка 
време провели у делу који је предвиђен за игру и забаву. Ор-
ганизовали смо једну радионицу у природи. ,,Оријентација 
у простору“ коју је одржало извиђачко друштво ,,Миодраг 
Миловановић Луне“ са Звездаре.

Потом су нас сачекали представници Планинарско-сму-
чарског друштва Авала, који су нас повели у кратку шетњу 
кроз шуму, ка планинарском дому Чарапићев брест. 

Успут смо учили о неким основама оријентације у прос-
тору.

Обишли смо планинарски дом. Цео комплекс, планинар-
ско-спортско-рекреативног и туристичког карактера, пого-
дан је за вишедневне боравке,  упражњавање великог броја 
спортова и излете. У близини дома се налазе два споменика 
посвећена Карађорђевом војводи Васи Чарапићу,  у бронзи, 
поред мале куће, рад вајара Душана Николића у дрвету, из-
резбареног са призорима из I српског устанка, рад народног 
вајара Богосава Живковића, који се налази недалеко од дома 
“Чарапићев Брест”. На месту тог споменика, стајао је до пре 
двадесет година последњи од шест брестова испод кога је  
тадашњи кнез Васа Чарапић окупљао народ подавалских 
села и позивао га на устанак против Турака. 

По обиласку природних лепота Авале,пуни утисака вра-
тили смо се за Београд.   

Удружење ,,Волим природу“
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На обали Саве у близини Београдског сајма, 05.јула 2015.
године, у организацији Феријалног савеза Србије одржана је 
традиционална манифестација “Савске ватре” под слоганом 
“Сиђи до реке”. Циљ је промоција заштите животне средине, 
очување флоре и фауне и што природнијег изгледа наших 
река и њихових обала.

Као и претходних година “Савске ватре” су и ове године 
постале део туристичке понуде града Београда. Сваке прве 
суботе у јулу месецу, на истом месту, по шеснаести пут, под 
покровитељством Београдског сајма и спортско-риболовач-
ког друштва “Сењак”, ради дружења, добре забаве, љубави 
према природи, реци и укусном залогају, као и ради надме-
тања у разним дисциплинама ( кување рибље чорбе, гађање 
ваздушном пушком, брзопотезни шах,... ), окупило се 76 
такмичарских екипа, више играчких и певачких група, кул-
турно-уметничких друштава, бројних гостију, како из Бео-
града тако и из осталих делова Србије и из иностранства.

Број пријављених екипа се удвостручио у односу на пре-
тходну годину . 

Приликом отварања манифестације присутне су поз-
дравили: Жарко Гверо, секретар Феријалног савеза Србије, 
Слободан Унковић испред Туристичког савеза Београда и 
Вук Мирчетић, председник жирија и саветник председника 
СО Вождовац.

Лепо време, богат културно уметнички програм, тради-
ционална српска гостопримљивост, љубазност и сусретљи-
вост организатора, ведар дух и добро расположење свих 
учесника гарантовали су успешну реализацију циљева ма-
нифестације. Надметање у спортским дисциплинама било је 
пропраћено игром и песмом фолклорних група, бодрењем 

и здушним навијањем осталих гостију и посетилаца, као и 
помешаним мирисима дима и рибље чорбе, коју су спремали 
такмичари-кувари пријављених екипа. Међу њима је било 
највише аматера, али и знатан број професионалних кувара 
који редовно учествују и такмиче се на оваквим и сличним 
скуповима.

Екипа “Србијашуме” ШУ “Авала”  трећи пут заредом на 
овој манифестацији се такмичила у кувању рибље чорбе. 
Традиционалну сарадњу, дружење и размену кулинарских 
умећа са екипом “Сирмиум”, која је претстављала Средњу 
шумарску школу из Сремске Митровице, крунисала је ос-
вајањем првог места . “Шампионска” рибља чорба мани-
фестације “Савске ватре” за 2015. годину скувана је у “шу-
марском котлићу са Авале” . Поред жирија, организатора, 
покровитеља, осталих такмичара и гостију, који су пробали 
продукт њиховог кулинарског знања, шумарима са Авале 
је у име екипе “Сирмиум” честитао и професор Слободан 
Ђорђевић, уз констатацију да су “Авалци” најбољи кувари 
међу шумарима и најбољи шумари међу куварима. У име по-
бедничке екипе захвалио  се инж. Саша Рајковић, шеф ШУ 
,,Авала“ пожелевши његовој екипи више успеха прве суботе 
у јулу 2016. године, а до тада им је понудио “шумарски рец-
епт за врхунску рибљу чорбу”, јер ће имати довољно времена 
да вежбају. 

РЕЦЕПТ:  Обезбедите добру рибу, најбоља је свежа 
домаћа - речна, довољно поврћа, зачине, воду, вино и 
тамбураше, а онда позовите шумаре са Авале и имаћете 
добро расположење, право дружење и шампионску рибљу 
чорбу.

Ненад Икић

Екипа Србијашума  победник у 
кувању рибље чорбе на манифестацији  

,,Савске Ватрe” 

СавСке ватрE
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ЧОРБА ОД ЗЕЉА
Две главице црног лука, 3 кашике маслиновог уља, 1/2 кг 

зеља, једна кашика брашна, со, бибер, 1 дл киселе павлаке
Испржити лук на уљу, па додати исечено зеље да се 

динста. Додати кашику брашна, посолити, побиберити и 
долити 3 чаше топле воде. У готову чорбу додати павлаку и 
измешати.

РОЛАТ ОД ЗЕЉА
4 јајета, 125 г путера, две шоље млека, 100 г кајмака, 1/2 кг 

сира, 250 г очишћеног зеља, 1 шоља брашна
Истопити путер, додати брашно, мало пропржити и до-

дати 4 жуманцета, посољено и изгњечено зеље и чврст снег 
од 4 беланцета. Испећи ролат и увити у чисту крпу. Охлађе-
ну кору филовати сиром, а премазати кајмаком.

САРМА ОД ЗЕЉА
Листове пољског зеља добро опрати, па одстранити заде-

бљали део. Попарити врелом водом, па оставити да омекшају. 
Самлети пола килограма меса. Пропржити главицу лука и 
додати месу. Скувати шољицу пиринча. Оцедити и додати 
претходној смеси. Посолити, побиберити, додати једно цело 
јаје и мало першуна. Надевати листове и обликовати сарми-
це. Налити их супом од костију или млаком водом и додати 
чашу белог вина. Кувати око пола сата. Запржити по жељи. 

Служити са киселим млеком.

ЗЕЛЕНЕ ШНИЦЛЕ
Две главице лука исецкати и пропржити на уљу. Додати 

1 кг попареног, ситно исеченог зелениша – коприву, зеље, 
брасњеник,… и пропржити неколико минута. Помешати са 
претходно скуваним  пиринчем ( 1кг ). Прохлађеној маси до-
дати 6 јаја, со и бибер по укусу. Обликоване шницле уваљати 
у мрвице и пржити на уљу.

ПИТА ОД ЗЕЉА
1кг брашна, 6 јаја, комад путера, мало соли, маст, 1/2 кг 

зеља, 1/2 кг масног сира, 4 кашике киселе павлаке
Замесити тесто од брашна, 2 јајета, путера, соли и воде. 

Размесити и оставити да се одмара. Зеље очистити од жи-
лица, исећи га на резанце, ставити у суд и добро посолити. 
Изгњечити сир, додати 4 жуманцета и чврсто улупан снег 
од 4 беланцета, киселу павлаку и мало соли. Зеље оцедити 
од воде и помешати са сиром. Тесто развући на тање коре, 
просушити или испећи на плотни. Коре ређати у плех, попр-
скати машћу и филовати надевом. Горњу кору такође попр-
скати врелом машћу. Пећи у загрејаној рерни.

ПАЛАЧИНКЕ СА ЗЕЉЕМ
500 г зеља, 500 г брашна, 5 јаја, со, 1 чаша киселе павлаке
Зеље опрати, обарити у сланој води, оцедити и исецкати. 

Измешати са 2 јајета, брашном и мало соли. Умутити тес-
то као за палачинке и пећи у тигању. Превити на четвртине, 
поређати у плех, прелити мешавином павлаке и 3 јајета и за-
пећи у рерни.

ПРОЈА СА ЗЕЉЕМ
10 кашика кукурузног брашна, 8 кашика пшеничног 

брашна, 3 јајета, 3 шољице млека, 3 шољице уља, 1 шољица 
киселе воде, 1 прашак за пециво, 100 г сира, со, 250 г зеља

Зеље опрати и обарити у сланој води, оцедити и исецка-
ти. Измешати брашно, јаја, млеко, уље, киселу воду, прашак 
за пециво, сир и со и израдити тесто. Сипати у науљен плех 
и пећи у загрејаној рерни.

ЧОРБА ОД ЗЕЉА
Опрати и обарити 2 везе зеља. Претходно издинстати 1 

главицу црног лука са мало соли и бибера. Спустити ситно 
исечено зеље и налити са пола литре воде и додати 2 каши-
ке пиринча. Кувати док се пиринач не раскува. Готову чор-
бу зачинити јајетом, млеком и једном кашиком кајмака или 
павлаке.

ЗЕЉАНИЦА
10 кора за питу, 400 г сира, 200 г кајмака, 500 г зеља, 4 

јајета, млеко, уље, со
Обарено зеље оцедити и посолити. Оставити га да мало 

постоји, затим га добро оцедити и исецкати на резанце, по-
мешати са сиром, кајмаком и јајима. По потреби досолити. 
У подмазан плех наизменично ређати по две коре попрскане 
уљем и надев. Све попрскати уљем, залити млеком и пећи.

ШНИЦЛЕ ОД ЗЕЉА
Опрати пола килограма зеља, очистити и обарити. Опра-

ти 200 гр пиринча и обарити у води, па добро оцедити. Зеље 
самлети, додати јаја, бутер, пиринач, со, бибер и исецкано 
першуново лишће. По потреби додати мало брашна или мр-
вица. Од масе правити шницле побрашњеним длановима и 
пржити их на врелој масти.

КНЕДЛЕ ОД ЗЕЉА
Опрати 1,5 кг зеља и попарити врућом водом да омекша. 

Оцедити и измешати са 250 гр измрвљеног сира, додати 2 
јајета, со и бибер. Обликовати кнедле, уваљати их у брашно 
и кувати у сланој води. Готове посути иструганим сиром или 
целером.

РОЛАТ ОД ЗЕЉА
1 кг зеља, две чаше киселе павлаке, 6 јаја, 6 кашика браш-

на, 300 гр шунке, со, бибер,4 кашике уља, першун.
Зеље обарити у сланој води, оцедити и исецкати. Поме-

шати жуманца, уље и зеље и добро умућена беланца. Сипати 
у науљен плех и пећи у добро загрејаној рерни. Печено тесто 
увити у чисту крпу и оставити да се охлади. За то време ис-
ецкати шунку и помешати са чашом павлаке, сољу и бибе-
ром. Премазати кору и увити у ролат. Премазати павлаком и 
украсити першуном.

Приредио:
Драгић Томић, дипл.инж.шум.

www.gljivarsko-drustvo.org.rs

Јела од биља из природе

рецептИ
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олИмпИјСке Игре

На трим стази на Кошутњаку je 06. јунa 2015. године, уз при-
суство више од 4.000  људи, под слоганом Трчимо за Баку, по 
двадесет први пут у Србији обележен дан Међународног олим-
пијског комитета и уједно промовисан Тим Србије који ће се 
такмичити на првим Европским играма у Бакуу. 

Традиционално су одржане трке за децу узраста до 4, 8 и 12 
година, трка задовољства за све узрасте, породична трка у којој 
су учествовали родитељи и деца, штафетна-спонзорска трка и 
трка за особе са инвалидитетом. 

У поруци председника МОК Томаса Баха, коју је прочитала 
најбоља атлетичарка Србије Ивана Шпановић се каже: „Данас 
људи широм света славе оснивање олимпијског покрета тако 
што уживају у спорту и дружењу и негују олимпијске вреднос-
ти. Олимпијски дан намењен је свима, без обзира на године или 
атлетске способности. Ми желимо да инспиришемо све људе 
да буду активни и да се забављају. Хвала вам што сте дали свој 
допринос и молимо вас да инспиришете и друге да ураде исто, 
не само на Олимпијском дану, већ у здравијем и срећнијем жи-
воту. Уживајте данас и чувајте дух Олимпијског дана током целе 
године“.

„Олимпијски дан је моменат за дружење, играње, уживање у 
природи и сјајна прилика за ширење олимпијског духа и промо-
цију олимпијских вредности, здравог начина живљења, чување 
животне средине и наравно подстицање на бављење физичком 
активношћу,“ рекао је потпредседник  Олимпијског комитета 
Србије Жарко Паспаљ и осврнуо се на учешће тима Србије на 
првим Европским играма које 12. јуна почињу у Бакуу: „Ова 132 
спортиста, од којих неки већ сутра крећу пут Азербејџана, испи-
саће прве странице историје Европских игара. Сигуран сам да ће 
нас учинити поносним и вратити се у Србију са пуно медаља“.

На овогодишњем Олимпијском дану промовисан је Тим Ср-
бије који ће нашу земљу представљати на првим Европским иг-
рама у Бакуу, а штафету Олимпијског комитета Србије у штафет-
ној – спонзорској трци чинили су боксер Александар Дреновак, 
каратиста Слободан Битевић, кајакашице Милица Старовић и 
Далма Бенедек Ружичић са тренером Душаном Ружичићем и 
рвач Александар Максимовић.

Уз њих су у штафетној трци учествовали штафета Мекдо-
налдс Србија и компаније чланице спонзорског пула ОКС “Ми 

смо тим за Рио 2016”: АС осигурање, Војвођанска банка, Зајечар-
ско пиво, АТОС, Color Press Grupa, Радио С, Марушка и Злати-
борац. 

Представници спонзорског пула ОКС обезбедили су по-
себне поклоне за најбројнију породицу и за породицу која је у 
збиру година била најстарија у породичној трци. Макси супер-
маркети, генерални спонзор Олимпијског тима Србије, пок-
лонио је вредносне ваучере за куповину у њиховим радњама у 
износу од по 10.000 динара, АС осигурање званично осигурање 
Олимпијског тима Србије поклонило је путно здравствено 
осигурање које ће породице моћи да искористе у периоду од го-
дину дана приликом седмодневног путовања у иностранство, 
ЕКО Србија, бронзани спонзор ОКС обезбедила је два пута по 
50 литара горива, Фриком вредносне ваучере  у износу од по 
10.000 динара за куповину у њиховим радњама, а Златиборац 
два пакета својих производа.

Већ традиционално генерални спонзор Олимпијског дана, 
компанија Мекдоналдс Србија, обезбедила је за учеснике мајице 
Олимпијског дана и освежење, а као и претходних година, свим 
учесницима трка додељене су дипломе Међународног олим-
пијског комитета.

Обележен олимпијски дан на Кошутњаку
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У организацији Јога савеза Србије и Међународне јога 
академије, уз покровитељство Светске, Европске и Америч-
ке јога федерације, од 01.08. до 02.08.2015. године, у Београду 
на Ади Циганлији одржан је шести Међународни фестивал 
јоге – Србија 2015.

Фестивал јоге свечано је отворио проф. др Предраг Ни-
кић, почасни председник Јога савеза Србије

На Међународном фестивалу јоге у Београду сусрели су 
се учитељи, инструктори јоге из света и из Србије који су 
представили различите стилове и приступе практиковању 
јоге. 

У духу пропознавања, разумевања и поштовања разли-
читости многе школе јоге представиле су  активности.

Данас су јога технике важне у здравственој превен-
тиви, као и рехабилитацији. Присутне су у психотера-
пеутским методама. Јога подстиче физичко здравље, 
нормализује активност физиолошких система, помаже у 
успостављању емоционалне равнотеже, подстиче креа-
тивно изражавање.

Јавно предузеће „Србијашуме“, традиционално, пету 
годину заредом је подржало ову манифестацију. Шумско 

газдинство „Београд” обезбедило је декоративни садни ма-
теријал и кроз оплемењивање простора симболично пред-
ставило један од основних начела јоге  – склад човека и при-
роде.

У циљу упознавања посетилаца Аде и љубитеља јоге са 
делатностима ЈП „Србијашуме“, дељен је пропагандни и еду-
кативни материјал. Имајући у виду да се у летњем периоду 
због великих суша често јављају шумски пожари акценат је 
стављен на едукацију о спречавању шумских пожара и очу-
вање природе.

Савремен начин живљења је допринео губљењу везе са 
природом чији смо део. С обзиром на то да је човек недељи-
ви део раскошних ресурса природе, боравећи у природи 
(шуми) повезујемо се са њеним елементима и враћамо срећу 
и радост у свој живот. 

Шуме су основа живота и за човека најздравија и најчис-
тија средина. Нема хармоније у човеку без уласка у хармо-
нично јединство са шумом. 

Чувајмо природу и живимо у складу са њом!
Јелена Јездимировић, дипл.инж.шум.

Мирјана Стингић, дипл.инж.шум.

Живети у складу са природом

 феСтИвал јоге



34 Ревија “Шуме”

путовање

Сa jeднoг врлo зaнимљивoг путa, кojи je oргaнизoвaлa 
црквa Св.Ђoрђe сa Бaнoвoг брдa, кao зaхвaлнoст свojим вeр-
ницимa, кojи су нa нeки нaчин пoмoгли изгрaдњу кoнaкa у 
Зaвидинцимa нa jугoистoку Србиje и oбнoву мaнaстирa из 14. 
вeкa, жeлeлa сaм дa прикaжeм, пoрeд нaвeдeнoг мaнaстирa,  
joш двa, кoja смo успут пoсeтили, a кojа су нa мeнe oстaвилa 
импрeсивнe утискe. To су мaнaстири у oкoлини Пaрaћинa у 
сeлу Извoр и сeлу Лeшje. И jeдaн и други мaнaстир су жeнски 
мaнaстири, чија је урeђeнoст  нa изузeтнo висoкoм нивoу. 
Врлo импрeсивнo дeлуjу лeпo пoдшишaни трaвњaци, цвeћe 
у жaрдињeрaмa, a и  мeстa зa oдмoр за пoсeтиoце мaнaсти-
рa. 

Зa oвo нaдaхнутo и интeрeсaнтнo путoвaњe пoсeбну зa-
слугу имa отaц Чaслaв из пoмeнутe црквe Св. Ђoрђe, кojи 
je рoђeн упрaвo у Зaвидинцимa и свojoм вeликoм упoр-
нoшћу и рaдoм успeo дa сe oвaj мaнaстир oбнoви, дa сe 
нaпрaви кoнaк зa будућe свeштeнствo, a и пoсeтиoцe oвoг 
импрeсивнoг крaja.

Манастир Свете Петке у Извору код Параћина је настао 
у другој половини XIV века, највероватније као задужбина 
неког од тзв. монаха синаита[1]. Првобитна црква је била 
највећа у том крају после оних у Раваници и Сисојевцу[1], 
али је свој данашњи изглед, у већој мери, добила током прве 
половине XVIII века. Делимични конзерваторски радови на 
цркви су обављени крајем осме деценије XX века и обухва-
тили су кров, фасаду, куполе и капелицу манастирске цркве. 
Током Другог светског рата, у манастиру Свете Петке су биле 
смештене српске избеглице, које су напустиле просторе та-
дашње НДХ. Манастир је данас активан женски манастир и 
припада епархији браничевској Српске православне цркве. 
У његовом склопу данас функционише и болница за смештај 
особа ометених у развоју.

Манастир Свете Петке се налази под заштитом Репу-
блике Србије, као споменик културе од великог значаја[1], у 
склопу заштићене споменичке целине Петрушка област.

Манастирска црква
Манастир у Извору се први пут помиње у отоманском 

дефтеру из  1516. године. Током прве половине XVIII века, 
манастирска црква је доживела велику обнову, a последњу 
обнову црква је доживела у XIX веку и том приликом јој је 
дозидан параклис са куполом на јужној страни.

Једна од специфичности цркве је постојање три прозора 
на олтарској апсиди, што је ретка појава[1]. Детаљна истра-
живања саме грађевине нису у целини обављена, тако да није 
могуће са сигурношћу рећи до које мере је очувана средњо-
вековна црква, али се претпоставља да су зидови до нивоа 
лукова и сводова били део првобитне цркве. Од декоратив-
не пластике очувани су само мали делови попут фрагмената 
двоструког преплета, али је најзначајнији налаз у овој групи 
камена розета са људском главом[1].

Други мaнaстир кojи смo пoсeтили je у сeлу Лeшje – 
Пoкрoв прeсвeтe Бoгoрoдицe, кojи oбухвaтa нeкoликo 
хрaмoвa унутaр  урeђeнoг кoмплeксa.

Манастир Покрова пресвете Богородице изнад села 
Лешја, десетак километара југоисточно од Параћина, потиче 

из средњег века, али је његов настанак тешко ближе одреди-
ти. Манастирска црква je из средине XIV века и представља 
најстарију грађевину тог типа у Поморављу. Њени темељи 
су откривени 1923. године на обронцима планине Бабе, 
смештени на омањој заравни, заштићеној оштрим стенама 
са источне стране. На њеним рушевинама је почетком XXI 
века подигнута нова црква, тако да је Лешје данас активан 
женски манастир.

Рушевине манастира Пресвете Богородице су прогла-
шене спомеником културе од великог значаја[1] и данас се 
налазе под заштитом Републике Србије, у склопу заштићене 
споменичке целине Петрушка област.

Не зна се, са сигурношћу, када је подигнут први вер-
ски објекат на месту данашњег манастира. Сматра се да је 
Стефан Немања (1166, или 1168—1196) у другој половини 
XII века подигао омању цркву у рашком стилу на месту 
старије[1]. Има индиција да је и кнез Лазар (1371-1389) на 
том месту подигао мању цркву[1], али тај податак није до-
био своју потврду у другим изворима или археолошким ис-
траживањима.

Писани историјски извори о манастиру сведоче да је жу-
пан Вукослав са синови-ма Црепом и Држманом подигао 
манастирски комплекс у Лешју и поклонио га 1360. године 
заједно са манастирским имањем светогорском Хиландару. 
Његови синови су касније тражили да се манастир и његови 
поседи врате под њихову управу, јер су, услед небриге, за-
пустели. Подршку у овоме су им пружили њихови сениори 

Манастири у Србиjи
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Лазаревићи, прво Лазар, а потом и Стефан, тако да је Лешје 
престало да буде метох Хиландара, али су формална питања 
окончана тек 1411. године. Без обзира на сва та дешавања 
и упаде Османлија, који 1413. године заузимају оближњи 
утврђени Петрус, манастир Лешје је у периоду од 1360. до 
1456. године био значајан духовни центар[1].

Манастирска црква је настала под утицајем Свете горе, 
тј. светогорских монаха, који су дошли у Србију, што се 
види у њеној триконхоналној основи и мањем наосу[1]. 
Као најстарија црква тог типа у Поморављу, она представља 
својеврсну најаву моравског стила, који ће се развити у по-
следњој трећини XIV века у Србији, под утицајем светогор-
ских монаха, по угледу на Душанову задужбину, цркву Све-
тих архангела код Призрена. Грађена је од сиге са ширином 
од 6m и дужином од 11.6m[1]. Зидови цркве су дебели око 
80cm,  а  били су очувани до висине од око 50cm[1] пре по-
четка обнове цркве и целог манастира 2004. године.

Манастирски комплекс у Лешју се данас простире на око 
пола хектара[2]. Новој цркви, подигнутој на темељима три-
конхоналне цркве из средине XIV века, додат је нартекс и 
она је посвећена Покрову пресвете Богородице. Поред мана-
стирских ходника уређена је башта која се назива Богороди-

чином, а вода из два извора температуре од 12°C се користи 
током обреда крштења[2]. Тренутно се ради на подизању 
друге веће цркве посвећене светом Јовану Богослову[2], као 
и на тзв. кули Орловића Павла, која је подигнута на темељи-
ма средњовековне куле и данас се користи као звоник на 
коме се налази десет звона.

Испред улаза у манастирски комплекс простор је такође 
уређен у пејзажном стилу са водом која тече из потока и сли-
ва се преко бројних каскада до малог језерцета, где се налази 
часни крст. Ту су присутни бројни архитектонски елементи 
и детаљи укомпоновани са великим избором биљних врста, 
претежно оних полудивљих који расту поред таквих брд-
ских водених елемената.

Глaвни циљ нaшeг путa је био манастир Завидинци, који 
се налази између Бабушнице и Власотинаца.

Завидинце је насеље у Србији у општини Бабушница у 
пиротском округу. Према попису из 2002. било је 503 ста-
новника (према попису из 1991.било је 714 становника).

Храм Обновљења светог великомученика Георгија, по-
знат je у народу и као манастир Светог Илије. Према неким 
подацима овај је манастир подигнут 1376. године. Данашњи 
је храм новијег  датума и највероватније је подигнут на те-
мељима старог. Храм је 2012. године потпуно обновљен и 
живописан. При овом храму је у току изградња манастир-
ског конака. Пoрeд мaнстирa сe нaлaзи свeтo дрвo – дуд, зa 
кojи сe вeруje дa je стaр кoликo и мaнaстир. Maнaстир je по-
чео да се oбнавља прe нeкoликo гoдинa, a дo тaдa je биo пoт-
пунo зaпуштeн. Дaнaс, у мaнстирскoм кoмплeксу сe нajвeћи 
брoj људи oкупљa другoг aвгустa зa Свeтoг Илиjу, кojи je 
сeoскa слaвa. Taдa дoлaзe и стaри и млaди, oни кojи ту живe 
читaв свoj вeк, aли и oни кojи су Зaвидинцe oдaвнo зaмeнили 
нeким грaдoм.

Свети дуд стар око 600 година и конак подигнут ове 
године, који још није завршен, гдe je oргaнизoвaн ручaк зa 
дoнaтoрe у изградњи конака

Oвај излет је за мене био духовна мисија, а црква се зах-
ваљује многима, који су помогли да се овај конак подигне. 
Мој допринос је била израда пројекта за будуће уређење око 
конака. 

Др Љиљана Вујковић
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Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“ 
наставља са друштвено одговорним акцијама, овај пут у са-
радњи са Канцеларијом за младе Врњачка Бања. У присуству 
великог броја младих на музичком фестивалу ,,Lovefest” од 
6. до 8. августа 2015. организовано је низ едукативних и кре-
ативних радионица.

Једна од њих, односила се на значај заштите, очувања и 
унапређења животне средине и шума. Тим поводом је пред-
ставник нашег предузећа, Борис Ивановић дипл.инж.шум.у 
оквиру Омладинског центра Врњачка Бања, одржао инте-
рактивну презентацију о ЈП“Србијашуме“ као значајном 
чиниоцу заштите, очувања и унапређења шума и животне 
средине као и улози сваког појединца у томе.

Присутни млади активисти били су у прилици, да се 
упознају како са улогом ЈП „Србијашуме“, тако и са питањи-
ма од директног интереса за све друштвене категорије – како 
спречити пожар или загађивање, шта учинити у ситуација-
ма које су потенцијално опасне и како се одговорно понаша-
ти у шуми.

По окончању едукативног дела радионице, испред Омла-
динског центра посађено је 5 садница које су дар Шумског 
газдинства Крушевац и представљају први, али значајан ко-
рак у изградњи Еко кутка Омладинског центра у Врњачкој 
Бањи.

Акцију су подржали и ЈП ,,Борјак” и компанија ,,Doncafe”, 
која је припремила пригодне поклоне за све присутне. Ак-
тивностима попут ове, ЈП „Србијашуме“ жели да приближи 
свој рад и циљеве широј јавности и скрене пажњу различи-
тих циљних група на значају шума у животима свих нас.

Борис Ивановић,дипл.инж.шум..
Горан Кнежевић, дипл.ек.

Јавно предузеће за газдовање шумама “Србијашуме“ 
наставља са друштвено одговорним акцијама, овај пут у 
сарадњи са Канцеларијом за младе Врњачка Бања, која је 
искористила присуство великог броја младих на музичком 
фестивалу“Lovefest“од 6.до 8.августа 2015.године, да орга-
низује низ едукативних и креативних радионица за младе.

Једна од њих, односила се на значај заштите, очувања 
и унапређења животне средине, шума и тим поводом је 
представник нашег предузећа, Борис Ивановић дипл.инж.
шум. 7.августа 2015.године у оквиру Омладинског цен-
тра Врњачка Бања, одржао интерактивну презентацију о 
ЈП“Србијашуме“ као значајном чиниоцу заштите, очувања 
и унапређења, шума и животне средине као и улози сваког 
појединца у томе.

Присутни млади активисти су били у прилици, да се 
упознају, како са улогом ЈП“Србијашуме“, тако и са питањи-
ма од директног интереса за све друштвене категорије-како 
спречити пожар или загађивање, шта учинити у ситуација-
ма, које су потенцијално опасне, како да се одговорно пона-
шамо у шуми итд.

По завршетку едукативног дела радионице, испред Ом-
ладинског центра, посађено је 5 хортикултурних садница 
тује, које су иначе дар Шумског газдинства из Крушевца и 
представљају, први али веома важан корак у даљој изградњи 
Еко кутка Омладинског центра у Врњачкој Бањи.

Ову нашу акцију су подржали ЈП“Борјак“ и 
компанија“Doncafe“,која је припремила пригодне поклоне 
за све присутне.Активностима попут ове, ЈП“Србијашуме“, 
жели да приближи свој рад и циљеве широј јавности и скре-
не пажњу различитим циљним група, на значају шума у жи-
вотима свих нас.

Eколошка радионица у 
Врњачкој Бањи

дечИја Страна
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радна акцИја

Тачно пре тридесет шест година започет је пројекат 
пошумљавања Ибарске клисуре и реализације једног 
обешумљеног и девастираног простора. Радови су изве-
дени у периоду од 1979-1989 године, према пројекту који 
је израдио Институт за шумарство уз подршку тадашње 
Скупштине СР Србије, Фонда за шуме Србије, Министар-
ства за пољопривреду, шумарство и водопривреду Србије, 
Министарства за науку и технологију Србије и Републич-
ке конференција Покрета горана уз директну помоћ на 
терену у организацији и извођењу радова запослених из 
ШГ’,,Столови’’ Краљево. Радове на пошумљавање изводиле 
су Омладинске радне акције састављене од бригадира из 
свих Република тадашње СФРЈ. У наведеном периоду на 
подручју ШГ’,,Столови’’ Краљево пошумљено је око 3500 
ha обешумљеног серпентинског земљишта. Због тешких 
станишних услова пошумљавање је вршено контејнерским 
садницама црног и белог бора. 

  На узор тадашњих акција, успешности реализације 
пројекта пошумљавања Ибарске клисуре, краљевачки бри-
гадири, учесници ОРА, дошли су на идеју да понове ‘’оживе’’ 
ОРА и дају свој допринос у повећању шумовитости Србије . 
Основали су удружење гарђана ‘’Омладинска радна акција’’ 
Краљево са циљем да на бази волонтерског рада у току ле-
тњег периода изводе радове на пошумљaвању, уређењу ко-
рита река, као и друге друштвено корисне радове. На ини-
цијативу председника скупштине Града Краљева Сретена 
Јовановића 03.08.2015. године, у просторијама ЈП „Србија-
шуме“ је одржан састанак са в.д. директора др Предрагом 
Алексићем, на коме су договорени детаљи за спровођење 
пошумљавања на необраслом шумском земљишту којим 

газдује ЈП „Србијашуме“. На бази договореног а на крили-
ма ентузијазма, уз подршку градских власти донатора и ЈП 
„Србијашуме“ које је обезбедило садни материјал, успели 
су да се организују и 09.08.2015. године свечано отворе Ом-
ладинску радну акцију ,, Краљево 2015.’’ 

У бригади има бригадира из Македоније, Босне и Хер-
цеговине, Словеније и Србије. Најмлађи учесник акције је 
шеснаестогодишња девојчица која је дошла из Скопља. 

Радови на пошумљавању су у складу са планском 
документацијом ЈП „Србијашуме“ и трају у пери-
оду од 10.08.2015 до 23.08.2015. године на подручју 
ШУ,,Краљево’’, ГЈ ,,Столови Рибница’’. Пошумљавање се 
изводи контеjнерским садницама црног бора старости 
2+0. Стручни надзор извођења пошумљавања координи-
сано спроводе стручне службе Сектора за шумарство и 
заштиту животне средине и ШГ,,Столови’’ Краљево.Бри-
гадири планирају да пошуме око 20 000 комада садница 
црног бора на површини од 8 ha. Поштујући традицију 
ранијих омладинских акција уз команду командира ак-
ције, песму и шалу, бригадири дневно засаде око 800-
1000 комада садница. 

Из разговора које смо са њима водили, можемо закљу-
чити,  да ће се и следеће године одазвати позиву и да се 
надају да ће Удружење гарђана ,, Омладинска радна акција’’ 
успети да организује и за следеће лето неку нову друштве-
но корисну акцију. 

Другарски поздрав ‘’ Здраво’’ од акцијаша - Краљево 
2015. за ЈП’’Србијашуме !

Дара Воркапић, дипл.инж.шум.
маст.инж.шум. Звонимир Баковић 

Повратак омладинских радних акција



38 Ревија “Шуме”

У прошлом броју  писали  смо о формирању радне групе на нивоу ЈП ,,Србијашуме“ 
за израду предлога колективног уговора. Са текстом колективног уговора и свим 
битним чињеницама које он треба да садржи Синдикат и Пословодство су се 
усагласили. У складу са Законом о раду, Пословодство ЈП ,,Србијашуме“ је упутило 
Министарству пољопривреде и заштите животне средине усаглашени предлог 
колективног уговора, а ресорно Министарство  ће предлог проследити  следећим 
Министарствима: Министарству  привреде, Министарству рада, запошљавања и 
социјалне политике и Министарству финансије. Министар пољопривреде и заштите 
животне средине ће именовати преговарачки тим  који ће чинити представници 
горе наведених Министарстава и пет  представника  ЈП ,,Србијашуме“ ( три из 
Синдиката и два из Пословодства).
Текст Колективног уговора ће прегледати представници преговарачког тима и 
дати своје мишљење.Уколико не постоје примедбе и сугестије од стране чланова 
преговарачког тима приступиће се потписивању колективног уговора и усвајању 
од стране Владе Републике Србије.

Сузана Милићевић

Усаглашени предлог колективног уговора ЈП  
,,Србијашуме” упућен ресорном Министарству 
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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 значењима. 

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

Завод за заштиту природе – INP, Institute of Nature Protection   
завршни импрегнациони слој плоче - overlay   
загадити; затровати; контаминирати - contaminate   
загађеност ваздуха - air pollution   
загађивач - pollutant   
задебљање приданка - butt swelling   
задња осовина - back axle   
Заједничка имплементација – JI, Joint Implementation   
заједничко (колективно) власништво - joint property; joint 

tenancy   
заједничко улагање - joint venture   
закисељавање - acidification   
закон о шумама - forest law   
закони који се односе на животну средину - environmental 

legislation   
закржљао - dwarfed  
закривљеност sweep  
закривљеност; дисторзија - warp
замах пиле - stroke of the saw   
заобилазни вод - by pass    
запремина сложаја - stacked volume   
запреминска тежина, запреминска маса - bulk density   
запремински прираст - volume increment
запреминско утезање - volumetric shrinkage
заражен, нападнут - infested   
засек код обарања стабла; усекотина - notch   
засек; подсек – birdsmouth; guiding cut; undercut   
засена; сенка - shade   
застарчен - suppressed  

застор, кров крошања, покров од грана - canopy cover    
застртост крошњама; склоп дрвећа; склоп крошања - canopy 

coverage; canopy density   
затега: затезач - tenderiser
затезна чврстоћа - tensile strength 
затезно уже - guy rope; shackle   
затес секиром - mark blaze; marking strip   
затес; затесати (код дознаке) - blaze   
заштита обала - bank protection   
заштита од поплава - flood control; flood protection   
заштитна шума - protection forest   
заштитни појас - shelter belt   
звездаста паљивост - star shake   
звездасто црвено срце букве - doty red heart   
зглобни трактор за обарање и изношење - feller forwarder   
здрава кврга - sound knot   
зелен; еколошки чист - green   
зелени храстов савијач - green oak roller moth (Tortrix viridana 

L.)   
зеленило - greenery   
зељаст - herbaceous   
земљано точило - earthen chute; earth slide; ground slide   
земље у транзицији – CIT, Countries in Transition   
земљомерке - earth measurers; inchworms (Geometridae)
зец; пољски зец – hare; brown hare; eastern jackrabbit (Lepus 

europaeus)   
зимзелен - evergreen   
знак за нивелацију (при мерењу земљишта). гео. репер - 

benchmark   
зонирање – zonation 
зрачење; израчивање - irradiation   
зрели хумус; шумски хумус - mull   
зрело дрво - ripe wood

Шумарски Српско – енглески речник

шумарСкИ речнИк
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бИљке

Ramonda serbica (српска рамонда, колачић или цвет фе-
никс) је ендемит  централног Балкана,  расте у : Албанији,  
Бугарској, Грчкој (Епир),  Македонији, Србији и Црној Гори.  
Њен ареал се карактерише бројним дисјункцијама од којих 
се издвајају две највеће. Једна у источној Србији и северо-
западној Бугарској и друга, већа од Црне Горе, преко јужне 
Србије (Косово и Метохија), Републике Македоније, Алба-
није до Грчке.

 Род Ramonda, иначе, има три врсте, од чега две расту 
на Балкану, а једна на Пиринејском полуострву. Прва је от-
кривена на Пиринејима, 1831. године, заслугом француског 
истраживача Рамонда, по коме је читав род и добио име. 
Другу врсту рамонде пронашао је Јосиф Панчић, 1874, прво 
на Ртњу, а онда и у Сићевачкој клисури, и назвао је српска 
(Ramondа serbica). Опет, деценију касније, 1884, доктор 
Сава Петровић, дворски лекар краља Милана Обреновића, 
пронашао је у околини Ниша и трећу врсту, коју је, заједно 
са Панчићем, описао као нову врсту за науку под именом 
Ramonda nathaliae, у част српске краљице Наталије.

 Откриће српске рамонде својевремено је имало великог 
одјека, с обзиром на велику удаљеност Шпаније, где је био 
заступљен једини до тада познати представник овог рода. 

Размена научних информација у то време била је спора и 
једино могућа поштом. Но, упркос томе, Панчић је успео 
да набави примерке пиринејске рамонде и да их упореди с 
онима које је сакупио у Србији, после чега је закључио да 
се ради о потпуно новој врсти овог рода. Ramonda serbica је 
остатак суптропске флоре европе и медитерана, најверова-
тније афричког порекла.  Веома је слична биљци Ramonda 
nathaliae и сматра се да се од ње полиплоидијом одвојила то-
ком терцијара у самосталну врсту.  

Мада се у почетку веровало да је распрострањење српске 
и Наталијине рамонде везано само за Србију, каснијим ис-
траживањима Балканског полуострва утврђено је да их још 
више има ван наше територије. Посебно је значајан Кошани-
нов рад „Географија балканских рамондија“, који наводи да 
се ове две врсте прилично јасно географски диференцирају: 
Ramonda nathaliae претежно је везана за слив Вардара (нај-
богатија налазишта су у Македонији, а има је и у северној 
Грчкој), док је Ramondа serbica распрострањена у клисурама 
и кањонима јадранског слива (главни део ареала је у Алба-
нији, а покрива и делове Македоније, Грчке и Бугарске, при 
чему западну границу чине налазишта у Црној гори и источ-
ној Србији).

 Није познато да ли су Панчић и други истраживачи зна-
ли за њену способност анабиозе. Једну од најзанимљивијих 
потврда „васкрсавајућих“ способности ове чудесне биљке 
дао је руски ботаничар Павел Черњавски. Док је изучавао 
биљке са европског тла, Черњавски је сасвим случајно про-
суо чашу воде преко хербаријума. Сутрадан је остао зате-
чен, јер је годину и по стара српска рамонда из хербаријума 
оживела.

Расте у пукотинама кречњачких стена, на станишту које 
карактерише мањак земљишта и воде. Изузетно нежна, из-
бегава директну сунчеву светлост, тражећи сеновита   ка 
северу окренута места. Станишта рамонде су најчешће у 
заштити шумске вегетације. Живи у клисурама и нижим 
планинским гребенима на надморској висини од 150—1800 
m, најчешће се налази у брдском и нижем планинском реги-
ону на надморским висинама од 300 до 1000 m. 

На мање приступачним стаништима није примећено 
опадање бројности популација ове биљке. Станишта која 
су на  приступачнијим местима (стене поред путева),  као 
и мале локалне популације су у великој мери редуковане и 
на ивици су нестанка због експлоатације од стране сакупља-
ча. Према истраживањима у источној Србији (Сићевачка 
клисура, Јелашничка клисура, клисуре северних падина 
Шар планине) бројност популације на 5 m² варира од 10-
350 јединки.  Популацију рамонди претежно чине јединке  
које могу да се размножавају, док су млађе јединке честе у 
заједницама са маховинама.

Српска рамонда -Ramonda serbica
   Наталијина рамонда- Ramonda nathaliae,  
симбол примирја у  Првом светском рату
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 Рамонда  је вишегодишња, зимзелена, зељаста биљка. 
Листови су јој скупљени у приземну розету, ромбични 

до елиптично-ромбични. По ободу су неправилно и крупно 
назубљени. Лице листова је прекривено  светлим, полеглим 
длакама које одбијају светлост и тиме је штите од прегрeја-
вања и губитка воде, док на наличју листа, као добар топлот-
ни изолатор,  развија јако дуге и густе риђе длаке.

Цветна дршка је без листова, висока је до 15 cm и на њој 
се налази један до три цветова, а код старијих примерака до 
шест цветова. Цветови су смештени у вршној разређеној 
цвасти. Крунични листићи код цветова су бледо љубичас-
те боје са жутом основом. На цвету се најчешће налази 4-5 
круничних листића, а ређе 3 или 6. Прашници су љубичасте 
боје.

Плод је чахура са пуно браонкастог семена. 
Од  свих познатих цветница свега њих тридесетак имају 

способност анабиозе, или привидног одсуства живота, што 
је стање у које улазе током суше, да би с кишом поново ожи-
веле, због чега их Енглези називају „васкрсавајуће биљке“. 
Оне су махом заступљене у средњој и јужној Америци, јуж-
ној Африци, југоисточној Азији и Аустралији. Рамонде и 
њихова два сродника,  Haberlea rhodopensis у Бугарској и 
североисточној Грчкој, као и Jankaea heldreichii  на Олимпу, 
једине су цветнице у Европи које имају такву способност. То 
су реликтне биљке или живи фосили некадашње суптропс-
ке флоре која је била заступљена на нашем континенту пре 
леденог доба.

Балканске рамонде, познате и под називом феникс биљ-
ке или колачићи, како их због љупкости називају у народу, 
цветају од друге половине априла до прве половине маја. 
Када током суше уђу у стање мировања, повијају лишће у 
својеврсне гужве које су толико суве да се дробе под прсти-
ма. Ипак, пошто падне киша, већ након 12 часова враћају им 
се све физиолошке функције, а убрзо се потпуно отварају.

 Рамонде се налазе на списку ретких, угрожених и ен-
демичних биљака Европе, а у Србији су строго заштићене 
врсте. 

Иако припадају истој породици, ове две рамонде  се пре 
свега разликују по облику и боји листова, али и по издр-
жљивости. Ramondа serbica има претежно ромбичне светло 
љубичасте листове, а Ramondа nathaliae претежно округле 
тамно љубичасте листове. Једино место на свету где ове две 
рамонде расту једна поред друге је околина Ниша. Ово је ин-
тересантно, јер уз мноштво сличности, имају донекле разли-
читу екологију. Обе преферирају кречњачке стене, станишта 
су им по кањонима и клисурама, увек се налазе на северним 
странама, па су прецизнији оријентири него маховине, које 
могу бити на свим странама света. На северу су зато што су 
то биљке преостале још из терцијара, које успевају на мес-
тима са малим осцилацијама температуре и влаге. Ипак, 
Ramonda nathaliae је издржљивија, може се наћи и на виси-
нама чак до 2.150 m, док  Ramonda serbica не расте на виси-
нама већим од 1.700 m, успевајући на завученијим местима, 
у усецима и шумама. Заједно су се нашле на тим местима 
услед миграције која је последица глацијације.

Ramonda Serbica послужила је и као инспирација многим 
музичарима, писцима, модним креаторима. Чак се на Књи-
жевној колонији у Сићеву додељује награда за допринос 
српској књижевности чије је име Ramonda Serbica.

У Kомпијену, 11. новембра 1918. године, силе Антанте и 
Немачка потписале су примирје и окончале Први светски 

рат. Скоро 95 година након историјски важног датума за 
готово читав свет, Република Србија од 11. новембра 2012. 
године обележава „Дан примирја у Првом светском рату” 
као државни празник. Обележавањем овог датума одата је 
почаст свим војницима Kраљевине Србије који су се храбро 
борили, као и свим невино настрадалима у Првом светском 
рату. Током четири године рата Kраљевина Србија је морала 
да донесе тешке одлуке, да поднесе велике губитке и стра-
дања, и да одоли многим искушењима. Од величанствених 
победа на Kолубари и Церу, до Солунског фронта и Албан-
ске голготе, српска држава се на крају нашла на страни др-
жава победница и успела да се као феникс издигне из пепела 
који је Велики рат оставио за собом.

Управо та магична способност повратка у живот, пред-
ставља главну спону између српске државе и Наталијине 
рамонде. Наиме, лепотом својих љубичастих листова као и 
могућношћу да се уз помоћ пар капљица воде врати у живот, 
Наталијина рамонда никога не оставља равнодушним. По-
ред тога овај чудесни цвет расте на Kајмакчалану, попришту 
славне битке у Великом рату, па је све указивало на то да 
овај цвет са пуним правом заслужује да се нађе на амбле-
му за Дан примирја, као и да представља симбол препорода 
српске државе.

Значка која се од 2012. године носи недељу дана пре, као 
и на дан самог празника, представља комбинацију цвета 
Наталијине рамонде и чувене албанске споменице. Са једне 
стране, цвет представља васкрс српске државе која се после 
Првог светског рата уздигла и наставила свој пут, а са дру-
ге стране албанска споменица представља највеће страдање 
српског народа у овом рату, а то је повлачење преко Алба-
није.

мр Биљана Делибашић дипл.биолог
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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






