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Народна скупштина Републике Србије усвојила је Закон 
о изменама и допунама Закона о шумама, у октобру месе-
цу 2015. године који је објављен у „Службеном гласнику РС 
број 89/15, а ступио на снагу 4. новембра 2015. године.

По доношењу Закона, Управа за шуме је предузела низ 
активности у циљу његове пуне имплементације.Један део 
активности је усмерен нa непосредну презентацију измена 
појединих одредаба Закона о шумама, а други на интензи-
ван рад републичких шумарских инспектора, пре свега на 
контролу промета дрвета, што је и један од најважнијих 
циљева Закона – смањење обима бесправних сеча и промета 
бесправно посеченог дрвета.

У циљу презентовања нових законских норми што широј 
јавности, Управа за шуме је организовала низ јавних пре-
зентација, којима су присуствовали представници корисни-
ка шума – од чланова надзорних одбора, до руководства и 
инжењера у шумским газдинствима и јавним предузећима 
за газдовање националним парковима; сопственика шума; 
правних лица која обављају стручне послове у шумама соп-
ственика; представника полиције; републичких и покрајин-
ских шумарских инспектора и др. Укупно је у периоду од 
новембра 2015. до фебруара 2016. године одржано 9 оваквих 
презентација, којима је присуствовало преко 200 учесника. 

На свакој од презентација значајан део времена је од-
војен за дискусију и обострану размену информација о про-

блемима и конкретним ситуацијама са којима се суочавају 
корисници и сопственици шума, као и инспекција, што је 
допринело изналажењу решења и успостављању усагла-
шених процедура о поступању у одређеним ситуацијама. 
Највећи број коментара и питања се односио управо на про-
мет дрвета и конкретно поступање, овлашћења и дужности 
чуварске службе и корисника с једне стране, а са друге ин-
спекције и правосудних органа.

Ради што ефикаснијег и униформног деловања при-
премљени су обрасци потврде о одузимању дрвета, које из-
дају чувари шума лицу од кога се дрво одузима, као и форме 
записника. Указано је на изузетан значај формалне исправ-

ности пријава које се подносе против починиоца, с обзиром 
да је судовима прописано да у прекршајном поступку изричу 
заштитну меру обавезног одузимања дрвета. Корисници и 
сопственици шума могу непосредно да подносе прекршајне 
пријаве, а у случају непознатог починиоца, пријаве подносе 
јавном тужилаштву или полицији.

Са јавним предузећима која газдују шумама направљен 
је договор о локацијама које ће служити за истовар и скла-
диштење одузетог дрвета, до продаје тог дрвета путем јавне 
лицитације, за шта су Законом овлашћена јавна предузећа. 
Средства остварена на овај начин приход су буџета Репу-
блике, умањена за трошкове манипулације, које ће јавна 
предузећа предвидети својим ценовницима.

Имплементација Закона о изменама и 
допунама Закона о шумама

управа за шуме

Саша Стаматовић, в.д. директора Управе за шуме на презентацији
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Први подаци о примени Закона показују да су предузете 
мере дале очекиване резултате, те је тако у периоду од до-
ношења Закона до краја 2015. године укупно одузето преко 
400 m3 дрвета нелегално стављеног у промет, од чега су око 
половину количине запленили чувари шума, а другу поло-
вину шумарски инспектори. Поређења ради, ова количина 
дрвета, одузета за непуна два месеца,  већа је него што је на 
годишњем нивоу одузимано у периоду од 2011 - 2014. годи-
не, док нису постојала овлашћења шумарске инспекције и 
чуварске службе која су им додељена овим изменама Зако-
на.

Паралелно са овим активностима у току су измене 
постојећих и доношење недостајућих правилника на основу 
Закона о шумама, како би се нормативно заокружио посту-
пак. Припремљени су Правилник о обрасцу легитимације 
чувара шума, Правилник о облику и  садржини шумског 
жига, обрасцу отпремнице односно пропратнице, услови-
ма и начину жигосања посеченог дрвета, начину вођења 
евиденције и начину жигосања односно обележавања чети-
нарских стабала намењених за новогодишње и друге праз-
нике – изузетно важан правилник с обзиром да дефинише 
обрасце пропратнице и отпремнице, као поново прописану 
обавезну документацију у промету, као и начин вођења еви-
денције, што представља новину у Закону и још један важан 
инструмент у борби против бесправних сеча. Прописано је 
да свако лице које ставља дрво у промет, а промет је купови-
на, продаја, превоз, поклањање и складиштење дрвета, води 
евиденцију о пореклу дрвета, што ће омогућити следљивост 
дрвета у промету. 

Поред наведених, припремљен је и Правилник о садр-
жини основа газдовања шумама, начину и поступку њеног 
доношења и израде, битним недостацима или измењеним 
околностима због којих се врши измена и допуна основе, 
начину вођења евиденције извршених радова и садржини и 
начину вођења шумске хронике. Очекује се доношење наве-
дених правилника до краја марта ове године.

Као следећу изузетно важну активност Управе за шуме 
треба издвојити рад на припреми решења о одређивању 
корисника државних шума које немају корисника, или чији 
корисник не испуњава Законом прописане услове, као и ре-
шења о одузимању државних шума од корисника који не ис-
пуњавају прописане услове. 

Уназад неколико година евидентан је, наиме, проблем  
пустошења и деградирања државних шума које уопште не-
мају корисника или немају корисника у складу са Законом. 
На основу података Републичког геодетског завода утврђено 
је да је само Министарство пољпривреде и заштите живот-
не средине, као и раније надлежна министарства за послове 
шумарства, уписано као корисник на преко 8.000 хектара 
шума у својини Републике Србије. Поред тога, више хиљада 
хектара државних шума се води код бивших земљораднич-
ких задруга, предузећа у стечају, па чак и месних заједница 
и физичких лица. На основу новог члана 99а Закона, Ми-
нистарство припрема предлоге решења за Владу о додели 
ових шума на газдовање, што је процес који ће трајати си-
гурно више година, али у 2016. ће се одредити корисник шу-
мама уписаним на Министарство.

Планирано је да се у идентификацију ових површина 
и прикупљање других потребних података за спровођење 
поступка ангажује институција која би у кадровском и 
стручном смислу могла да одради овај велики и значајан по-
сао.

Следећи важан аспект који је у фокусу рада Управе за 
шуме јесте унапређење система планирања и спровођења 
планова газдовања шумама. Као подршку остварењу овог 
циља, покренули смо и неколико пројеката из области гајења 
и планирања газдовања шумама, у чију реализацију су укљу-
чени међународни експерти и организације, што ће помоћи 
и јачању наших капацитета за планирање и предузимање 
адекватних мера у шумарству, нарочито у изданачким шу-
мама, али и у високим шумама које имају незадовољавајућу, 
пре свега старосну, структуру. Посебно је значајан пројекат 
„Развој и увођење иновативног концепта планирања газдо-
вања шумама уз поштовање економских, еколошких ( заш-
тита од поплава, ледолома и пожара ) и социјалних аспеката 
у  Србији“, који уз подршку Савезног Министарства за храну 
и пољопривреду Немачке, реализују немачка консултантска 
група GFA и Управа за шуме, у сарадњи са ЈП „Србијашуме“, 
ЈП „Војводинашуме“, Шумарским факултетом, Институтом 
за шумарство из Београда и Институтом за низијско шумар-
ство и животну средину из Новог Сада.

У 2016. години такође припремамо коначни текст Про-
грама развоја шумарства Републике Србије, као највишег 
стратешко - планског документа, који дефинише правце 
развоја шумарства и акциони план за његово спровођење, 
који ћемо  упутити Влади на доношење. Из овог документа 
ће се преузимати и кроз ниже планске документе имплемен-
тирати циљеви, мере, динамика и финансијска средства по-
требна за њихово испуњавање.

На оперативном нивоу, од корсиника и сопственика 
шума затражени су изводи из годишњих планова газдовања 
шумама, документа која су претходним, нејасно дефиниса-
ним одредбама, била на неки начин потписнута, иако пред-
стављају индикатор спровођења планова газдовања шумама. 
Изменама Закона овај члан је уређен тако да Годишњи план 
као документ добија свој пуни значај и смисао. Он мора 
бити усклађен са основама, програмима и санационим пла-
новима и инсистирамо да се одредбе Закона у потпуности 
примењују, како би проценат реализације планских докуме-
ната газдовања шумама довели на планирани ниво, а што 
би значило и да се спроводе све потребне мере газдовања 
шумама, како би се садашње, незадовољавајуће стање наших 
шума, превазишло.

Указујемо и да је у прелазним одредбама Закона утврђе-
на обавеза Јавном предузећу „Србијашуме“ да своје посло-
вање усклади са одредбама Закона о јавним предузећима у 
року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона, 
што значи до половине маја ове године, како би Влада могла 
да донесе оснивачки акт у складу са Законом о јавним пре-
дузећима. По усклађивању пословања ЈП „Србијашуме“ са 
одредабама тог закона, престаће да важе одредбе Закона о 
шумама из 1991. године, које су још увек на снази, а односе 
се на делатност и структуру ЈП „Србијашуме“.

Успостављање и спровођење нормативног и стратешко-
планског оквира представља приоритет Управе за шуме у 
наредном периоду, заједно са унапређењем рада и ефикас-
ности државне администрације и шумарске инспекције.

Само на тај начин, заједно са свим корисницима, соп-
ственицима шума, научноистраживачким, образовним и 
другим институцијама у шумарству, који чине јединствен 
систем са заједничким циљем, можемо да унапредимо 
стање наших шума и подигнемо нашу струку на ниво који 
заслужује.

Љиљана Совиљ, виши саветник у Управи за шуме
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У организацији Савеза економиста Србије, од 08 - 10. 
марта организован је 23. Бизнис форум на Копаонику.

Ове године, форум је  окупио рекордан број учесника 
преко 800 - представника Владе, домаћих и страних при-
вредника, дипломата, економских аналитичара, експерата...

Главне теме бизнис форума биле су: реформа државе и 
реструктурирање јавног сектора. Током три дана одржано 
је 20 панела, три пленарне сесије и пет специјалних презен-
тација.

Александар Влаховић, председник Савеза економиста 
Србије  отворио је Бизнис форум и истакао  да су стране 
инвестиције у Србију у 2015.години  биле на рекордном ни-
воу, у последње три године и да су износиле 1,75 милијарди 
евра.

Он је похвалио Владу Републике Србије на храбрим ре-
формским мерама које је предузела у претходном периоду 
и које су довеле до смањивања фискалног дефицита, сређи-
вању јавних финансија и штедње, као и привредног раста.

Александар Вучић, председник Владе Републике Србије 
је поручио са форума: ,,Нема компромиса, Србија мора да 
иде у будућност и захвалио се Савезу економиста и његовом 
председнику Александру Влаховићу, који су, не рачунајући 
на било какав лични или политички интерес, подржали мере 
Владе Србије, које су биле тешке, непопуларне, али су омо-
гућиле фискалну консолидацију, померање на Дуинг бизнис 
листи Светске банке, похвале међународних финансијских 
институција, али и извесно повећање, односно враћање пла-
та и пензија, које су биле смањене. “Сви би волели да се све 
што смо планирали уради, али да то уради неко други, а то 
једноставно не може, приметио је Вучић и додао да је баш 
зато посебно захвалан “оном малом броју људи који су наше 
мере подржали”.

На Бизнис форуму на Копаонику  учествовали су и пред-
ставници нашег предузећа: др Предраг Алексић, в.д. ди-
ректора ЈП ,,Србијашуме“,  Милош Срећковић, председник 
Надзорног одбора, спец.инж.шум. Тихомир Мурић, изврш-
ни директор Сектора за комерцијалне послове, др Алексан-

дар Васиљевић, извршни директор Сектора за развој и стра-
тешко планирање и Милорад Слијепчевић, изврш.директор 
Сектора за финансије и рачуноводство.

На панелу: Реструкурирање државних предузећа – ус-
пешни примери и дилеме, 09. марта говорио је др Предраг 
Алексић, в.д. директора ЈП ,,Србијашуме“.

У свом излагању др Предраг Алексић је између осталог 
рекао: ,,Пословни задаци предузећа су сложени и проис-
тичу из чињенице да су шуме само условно обновљив при-
родни ресурс и добро од општег друштвеног интереса, и да 
се њима мора газдовати уз уважавање принципа одрживог 
коришћења. Такво газдовање шумама захтева усклађивање 
пословних активности са све израженијим еколошким и со-
цијалним захтевима. Запослени у предузећу имају обавезу 
да шумама управљају као ,,добри домаћини”, водећи рачуна 
о начину гајења, заштити и коришћењу шума.

ЈП ,,Србијашуме” је у протеклој 2015. години постигло 
највећи обим производње од свог оснивања. Производња 
дрвних сортимената је остварена у износу од 1,35 милиона 
м3, што представља увећање од 5% у односу на предходну 
2014. годину. Продаја дрвета је била већа за 7,4% док је уку-
пан приход од продаје дрвних сортимената већи за 11,2%. 
Остварен је укупан приход од 55,5 милиона € и расходе у из-
носу од 51,4 милиона €. У поређењу са 2014.годином, укупан 
приход је већи за 4,9 милиона €, док су расходи повећани 
за само 1,24 милиона евра.  Оваквом пословном политиком 
остварена је добит од 4,1 милиона € - рекао је на крају др 
Предраг Алексић.

Поред директора Предрага Алексића, на панелу о ре-
структурирању државних предузећа  говорили су : Жељко 
Сертић, министар привреде, Даниел Берг, директор EBRD, 
Срђан Бошњаковић, заменик директора НИС Гаспром 
Нефт, Душан Бајатовић, генерални директор Србијагаса и 
Александар Сурла, финансијски директор Електропривреде 
Србије. Министар привреде Жељко Сертић поручио је да 
држава мора да има снажнију контролу над јавним преду-
зећима него што је то до сада био случај, истичући да има 
око 700 предузећа у Србији које би требало ,,утерати у ред”.

Према његовим речима: ,,Неопходно је имати систем 
како то урадити, један начин је закон, а сада је у току фор-
мирање и тимова који ће спроводити контролу, уз много 
строжију казнену политику и већу одговорност директора, а 
не заједничких органа.Он је истакао да је приватизација при 
крају и да има још предузећа која морају да се реше на одр-
жив начин, као што је РТБ Бор. Сертић је, у свом излагању 
на Копаоник бизнис форуму, истакао да смо још далеко од 
доброг корпоративног управљања. Имамо 691 предузеће на 
локалу, незнам да ли има и једно нормално које функцио-
нише по корпоративном систему“. Наставио је даље : ,,Нема 
више заштите ни за једно предузећe од 31. маја - потврдио је 
Сертић, додајући да нема намеру да седи са било ким и тра-
жи продужење рока. Сви капацитети и снаге морају бити ис-
коришћени у изналажењу одрживог решења за РТБ Бор, где 

БизниС форум

Учешће JП ,,Србијашуме“ на Бизнис 
форуму 2016. 

Премијер Александар Вучић на бизнис форуму
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се тренутно ради аналитика. Србија је затекла 2014.год. стање 
које је изискивало да се каже ,,доста”, да се не може више на 
такав начин. 

Од 2008. до 2013. више од 500 милиона евра директних пара 
са позиције Министарства привреде дато је предузећима у ре-
структуирању без иједног резултата“.

,,На свим форумима чује шта треба да се уради, а да у на-
шем друштву не постоји кључна ствар, а то је воља друштва да 
се нешто мења и неког ,,ко ће да опали из пиштоља да се крене у 
реформе”, а то је ова Влада урадила, нагласио је г-дин Сертић.

Специјалну и запажену презентацију нашег предузећа 
на Бизнис форуму одржао је др Предраг Алексић вршилац 
дужности директора ЈП ,,Србијашуме“.

Организована је подела садница, као и наградна игра за 
све оне који су имали позивницу и присуствовали нашој 
презентацији. Добитник награде – седмодневни боравак 
на Копаонику је Нела Крстић, запослена у Енергопројекту - 
Опрема из Београда.

Сузана Милићевић,дипл.ек.

Kонференција за новинаре 

У организацији ЈП ,,Србијашуме”, 17. марта у ресторану 
,,Клуб Кошутњак” одржана je конференција за новинаре. 

Тема конференције и повод  је добар пословни резултат 
предузећа, а најављено је и обележавање Међународног дана 
шума 21. марта. 

Конференцији су присуствовали новинари РТС-а, ТВ 
Пинка, Новинске агенције Бета, Танјуга и представници 
штампаних медија. 

На питања новинара одговарао је др Предраг 
Алексић, в.д. директора ЈП ,,Србијашуме” и извршни ди-

ректори: Тихомир Мурић, извршни директор Сектора за 
комерцијалне послове, Гордана Јанчић, извршни дирек-
тор Сектора за шумарство и заштиту животне средине, 
Милорад Слијепчевић, извршни директор Сектора за 
финансије и рачуноводство, др Александар Васиљевић, 
извршни директор Сектора за развој и стратешко пла-
нирање, Александар Воркапић, извршни директор Сек-
тора за коришћење и остале ресурсе и Милутин Ђорђе-
вић, извршни директор Сектора за ловство, рибарство 
и туризам. 

др Предраг Алексић на панелу о реструктурирању предузећа
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Међународни дан шума 21. март, установљен је на сед-
ници Генералне скупштине Европске пољопривредне кон-
федерације 1971.године, како би се указало на велики значај 
шума и истакле бројне користи за човечанство. 

Циљ је јачање свести јавности о неопходности одрживог 
управљања, заштите и одрживог развоја шума у корист са-
дашњих и будућих генерација.

Широм планете се обележава Светски дан шума, а тема 
ове године је: ,,Шуме и воде“, како би се истакла улога шума 
у очувању здраве и питке воде.

Представници ЈП ,,Србијашуме“, у сарадњи са Министар-
ством правде и Управом за извршење кривичних санкција, 
Министарством пољопривреде и заштите животне средине, 

као и представницима Шумарског факултета симболично 
су почели са санирањем и пошумљавањем површина које су 
биле под шумом, а које су 2014.године биле оштећене од ле-
долома и ледоизвала.

Ледени талас уништио је око 17 хиљада хектара шума у 
источној Србији.

Акција пошумљавања садницама црног бора је органи-
зована на подручју ШГ ,,Тимочке шуме“ – Бољевљц, ГЈ  ,,Ту-
пижница“- локалитет Влашко поље, а за потребе реализа-
ције пројектних циљева у оквиру пројекта ,,Једно дрво за 
једног ратника“  у 2016.години.

Др Предраг Алексић, в.д.директора ЈП ,,Србијашуме“ је 
представницима медија рекао: ,,На овом подручју су директ-
не економске штете огромне, али су еколошке десет пута 
веће“. Санација ће трајати  пет до шест година и ЈП ,,Србија-
шуме“ ће наставити у континуитету са пошумљавањем.

Учешће у акцији су узели поред др Предрага Алексића, 
вршиоца дужности директора ЈП ,, Србијашуме“, Милош 
Срећковић, председник Надзорног одбора и чланови Над-
зорног нодбора, проф.др Драган Гламочић, саветник пред-
седника Владе Републике Србије за пољопривреду, Саша 
Стаматовић, в.д. директора Управе за шуме при Министар-
ству пољопривреде и заштите животне средине, др Милан 
Стевовић, директор Управе за извршење кривичних санк-
ција при Министарству правде, проф.др Бранислав Стајић 
испред Шумарског факултета, Небојша Марјановић, пред-
седник општине Бољевац, извршни директори ЈП ,,Србија-
шуме“, Ранко Шикања, директор ШГ ,, Тимочке шуме“-Боље-
вац, Звонимир Баковић, руководилац пројекта ,,Једно дрво 
за једног ратника“, многи уважени гости и представници 
медија. 

СветСки дан шума

 Светски дан шума обележен у ШГ 
,,Тимочке шуме“- Бољевац

др Бранислав Стајић. Милош Срећковић и Саша Стаматовић

Милан Стевовић, др Предраг Алексић и др Драган Гламочић
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Седамнаест Шумских газдинстава у систему ЈП ,,Ср-
бијашуме“ узела су учешће у обележавању Светског дана 
шума различитим акцијама и активностима: садња дрвећа 
у предшколским установама и Основним  школама, по-
шумљавање пожаришта, едукација у школама о начину како 
се чува, негује и подиже млада шума. 

У ШГ ,,Пријепоље“ одржан је један школски час посвећен 
значају шума за човечанство. 

Шумско газдинство Београд обележило је Међународни 
дан шума 21. март,  са циљем да представи значај свих типо-
ва шума у корист садашњих и будућих генерација.

У Газдинској јединици ,,Степин Луг,“ у одељењу  14  вр-
шена је симболична садња садница белог јасена.

Представници Ш.Г. ,,Београд“ посетили су Основну шко-
лу ,,Васа Чарапић“ на Авали и у дворишту школе симболич-
но засадили  садницу ловор вишње са представницима

школе и у присуству ученика . 
Ученици су обишли зграду Шумске управе ,,Авала“, а на-

кон тога у летњој учионици је организован  квиз за ученике 
под називом ,,Потера за знањем о шуми“.

Победницима квиза подељене су саднице тује у кесама.
У Основној школи ,,Аца Милосављевић“ у Рушњу,  пово-

дом  Међународног дана шума, представници Ш.Г.,,Београд“- 
ШУ ,,Липовица“ одржали су предавање за ученике од првог 
до четвртог разреда, на тему ,,Значај шума за човека у ери 
климатских промена“.

После завршеног предавања у дворишту школе, заједно 
са ученицима засадили су  четири стабла декоративних врс-
та дрвећа.



10 Ревија “Шуме”

Дан шума у Београду обележен  у 
,,Бајфордовој шуми” 

Председник Скупштине града Никола Никодијевић, град-
ски менаџер Горан Весић, министар рударства и енергетике 
Александар Антић, секретар за заштиту животне средине Го-
ран Триван, генерални директор ЈКП „Зеленило – Београд” 
Слободан Станојевић, заједно са студентима Шумарског фа-
култета у Београду засадили су поводом Дана шума 25 стабала 
пољског јасена у Бајфордовој шуми.

Горан Весић је том приликом рекао: „Ова шума је прошле 
године добила име по Тимотију Џону Бајфорду, који је веома 
заслужан за наше друштво, а ово је био прави начин да му се 
Београд одужи за све оно што је учинио за Србију. Под шумом 
је 14,6 одсто територије града, што је и довољно и не, свакако је 
више него у многим градовима, али је недовољно у односу на 
оно што ми желимо. Ми смо 2011. године усвојили стратегију 

која подразумева да Београд буде покривен шумама са 30 од-
сто територије и упорно радимо на томе. Више од 600 хектара 
шума је од 2011. године пошумљено, преко 100.000 садница је 
засађено, редовно садимо и дрворедне саднице у градским јез-
грима. Настављамо са уређењем Бањичке шуме, уредили смо 
Бањички поток, амфитеатар, трим-стазу и у наредном периоду 
ћемо ову шуму, која је заштићено природно добро, уређивати 
јер она представља и плућа овог дела града“

Он се захвалио Секретаријату за заштиту животне средине 
који, како је навео, даје огроман допринос пошумљавању Бео-
града и секретару Горану Тривану, ЈКП „Зеленилу” и свима који 
у том послу учествују.

Министар Александар Антић је нагласио: ,, Стратегија по-
шумљавања, која је донета у време када је он био председник 
Скупштине града, важна и битна за будућност града и квали-
тет живота. Климатске промене су све израженије и остављају 
велике последице у различитим видовима елементарних непо-
года, па тако и намећу потребу да са далеко више пажње во-
димо бригу о природи. Резултати стратегије и тога што Град 
Београд ради су видљиви. Паралелно са овим морамо наста-
вити да радимо и друге пројекте из области заштите животне 
средине. Министарство рударства и енергетике и Влада Србије 
чине велике напоре како би све негативне утицаје енергетских 
система минимализовали и довели на ниво светских стандар-
да. Београдске али и све топлане по Србији улажу напоре да 
применом нових технологија, развитком мреже, гашењем ло-
жишта и преласком на природни гас, емисије загађења сведу на 
светске стандарде. Србија ту већ добро стоји и у том питању је 
много боља од многих држава чланица Европске уније, као што 
су Пољска и Немачка“ – закључио је Антић.

Александар Антић, Горан Весић и Никола Никодијевић

Слободан Станојевић, Горан Триван и Горан Весић
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шг крушевац

Шумско газдинство „Расина“ Крушевац обухвата шуме 
које се налазе на територији  расинског шумског подручја у 
средишњем делу Србије на планинским масивима Копаони-
ка, Жељина, Гоча, Гледићких планина, Буковика и Великог 
Јастрепца. Газдинство се простире на територији пет општи-
на: Крушевац, Брус, Александровац, Трстеник и Ражањ, а 
организационо га чини пет шумских управа са центрима у 
поменутим општинама. Укупна површина државних шума 
којима газдује  ШГ „Расина“ Крушевац износи  51.396,66 ха.

Дрвна запремина државних шума износи 11.476.222 м³, a 
дрвна запремина по хектару 223,3 м³/ха. Укупан запремин-
ски прираст је  299.233 м³, што просечно износи 5,8 м³/ха. 
Планирани принос је 1.730.989 м³. Од укупне обрасле повр-
шине високе шуме заузимају 44,9 %, изданачке 40,2 %, шумс-
ке културе 13,9 %, а шибљаци и шикаре 1 %. 

У структури сечиве дрвне масе технике је око 30 %, а 70 
% огревног и целулозног дрвета. Заступљеност лишћара у 
шумском фонду је 83,8 %, а четинара 16,2 %. Од врста дрвећа 
најзаступљенија је буква, храст китњак и цер, док је од ауто-
хтоних четинара присутна јела.

Просечна отвореност шума је 12,05 км на 1000 ха повр-
шине, а у циљу повећања мреже шумских саобраћајница го-
дишње се  у просеку изгради 10 км камионских путева.

Газдинство је подељено на 17 газдинских јединица. Свес-
ни чињенице да су посебне основе газдовања шумама  под-
лога за израду годишњих планова, у газдинству се нарочито 
води рачуна о квалитету израде истих. Због тога је  овај по-
сао поверен добро организованом тиму стручњака – Одсеку 
за израду основа, као носиоцу посла, а уз помоћ  шумских 
управа и службе за планирање и газдовање шумама шумског 
газдинства. Сваке године испуњава се план израде основа и 
годишње се просечно уреди око 5.700 хектара шуме.

Прво место у оквиру делатности припада семенарству, тј. 
производњи квалитетног семена. Квалитетно семе значи и 
квалитетне шуме. Имајући то у виду, у ШГ „Расина“ Круше-
вац издвојено је 9 семенских објеката за производњу селек-
ционисаног репродуктивног материјала различитих врста у 
којима се сакупља семе и користи за сопствену производњу. 
У прошлој години сакупљено је семе лишћара у шест семен-
ских објеката познатог порекла. Расадничка производња, 
чије су  традиција, искуство и знање дуже од четири деце-
није, одвија се у два расадника, Наупаре и Равна коса, радне 
површине око четири ха. Капацитет је око 3.500.000 садница. 
У 2015. години реализовано је око 342.000 комада садница, 
што је далеко од некадашње реализације, па се намеће реша-
вање проблема пласмана произведеног богатства.

У Шумском газдинству „Расина“ Крушевац обнова, гајење 
и заштита шума традиционално имају приоритетан задатак. 
Годишњи план гајења у 2015. години испуњен је са 104 %, тј. 
3.637 ха. Радови на мелиорацији, поновном пошумљавању, 
комплетирању и пошумљавању голети урађени су на повр-
шини од 72 ха ( 104% ). Од  ове површине је 44 ха успешно 
пошумљено  кроз пројекат „Једно дрво за једног ратника“. 
Све активности на припреми, организацији, координацији, 
стручном руковођењу и надзору Шумског газдинства “Раси-
на“ са једне стране и извођењу радова Установа за извршење 
кривичних санкција са друге стране, приликом реализације 

пројекта, изведене су максималним ангажовањем и напо-
ром обе споразумне стране и у сећање на погинуле српске 
војнике. Посађено је 110.000 комада садница.

Ове године смо, такође,  одржали континуитет у радови-
ма на нези шума и култура на површини од 2.307 ха. 

Посебно је значајна контрола процеса обнове шума, што 
потврђује  чињеница да су у протеклој години оплодне сече 
изведене на површини од 194 ха, а индиректна конверзија на 
површини од 31 ха.

Да бисмо очували и унапредили постојеће стање шума, 
успешно се спроводе све мере заштите шума од биотичких 
и абиотичких фактора, тако што се редовно обављају ус-
таљенe контроле и прикупљање података о стању биљних 
болести и штеточина на терену. Заштита шума од проти-
вправног присвајања и коришћења спроводи се плански и 
организовано. Заштита шума од пожара је, такође, увек ак-
туелан проблем, те се спроводе активна дежурства, сарадња 
са ватрогасним јединицама, локалним становништвом и 
медијима. Изградња и одржавање противпожарних пруга су 
наши стални задаци, па је у  2015. години изграђено 2,80 км 
противпожарних пруга. 

Шумско газдинство су 2014. године захватиле поплаве 
које су онеспособиле 32 путна правца, а евидентирана ди-
ректна штета је износила 18.227.117 динара. Крајем исте 
године суочили смо се и са ледоломима и ледоизвалама и 
то на територији Шумске управе Ражањ. Настале површине 
оштећених шума су 827,10  ха, а процењена оштећења дрвне 
запремине 39.317 м³. Урађен је ребаланс плана за 2015. го-
дину и уз немали напор у тешким условима и велику дозу 
ризика успешно је спроведен Акциони план санације у првој 
години, тако што је санирано 456,59 ха.

Полазећи од анализе резултата, Шумско газдинство „Ра-
сина“ Крушевац је у 2015. години постигло резултате који се 
уписују у историју од постојања овог газдинства. Бројеви у 
апсолутном износу то показују више него проценти.

Од укупно по основама планираног годишњег етата који 
износи 173.099 м³ произведено је 147.194 м³ бруто масе. Ва-
жно је нагласити да је у јулу месецу извршен ребаланс плана 

Пример доброг  пословања
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при чему је производња са 121.589 м³ повећана на 126.775м³, 
а извршена је са 128.921 м³ нето или 102%. Расински шумари 
су, захваљујући напорном и тимском раду, који функциони-
ше од рејона и ревира, преко шумских управа до стручних 
служби и директора газдинства,  испунили и овако увећан 
план. У процесу производње, од новембра 2014. године у 
употреби су мобилни теренски рачунари, чиме је омогуће-
на боља евиденција произведених и реализованих дрвних 
сортимената. Високи приорет и стални задатак је повећање 
квалитета дрвних сортимената. План реализације извршен 
је са 100 %, што је 126.574 м³ дрвних сортимената ( 29 % тех-
нике и 71 % огрева ). У финансијском износу се то нарочито 
одразило и извршење износи 104 %.

Инвестиције су од укупно планираних остварене са 98 
% и износе 80.572.675 динара. од тога биолошке инвестици-
је 24.679.506, ( 90% ), шумско-камиоски путеви 31.096.990 
( 103% ), механизација и опрема 22.053.461 ( 89% ), грађе-
вински објекти 2.742.718 дин. У 2015. години купљена су 
два теренска возила, једна „лада нива“, а не можемо, а да не 
поменемо и крај 2014. године, када је газдинство  одједном 
купило 11 нових „лада нива“ чиме је знатно обновљен возни 
парк, а тиме побољшани услови рада, нарочито ефикасност 
пословања на терену.

Финансијски показатељи такође указују на историјске 
резултате.

Коефицијент финансијске стабилности показује финан-
сијску стабилност пословања на дужи рок. Обртна имови-
на газдинства је два пута већа од створених краткорочних 
обавеза. Коефицијент ликвидности ( општи и текући ) по-
казује да газдинство уредно измирује обавезе у валутном 
року. Нема доспелих неизмерених обавеза према свим екс-
терним повериоцима. Газдинство није кредитно задужено и 
не користи дозвољени минус код банака у свом пословању. 
Укупан приход износи 589.291.838 динара, а укупан расход 
549.849.125 динара. Остварена добит је 39.442.713 динара, 
што је у односу на план за 2015. годину 900 %.

ШГ „Расина“ Крушевац газдује делом ловишта „Велики 
Јастребац“ површине 15.275 ха и делом ловишта „Буковик“ 
површине 6.933 ха. У оквиру ловишта „Велики Јастребац“ 
налази се узгајалиште „Ломничка река“ површине 400 ха, 
у коме се врши интензиван узгој јелена и дивље свиње. Уз-
гајалиште је формирано 1997. године са циљем поновног 

насељавања јеленске дивљачи на своја природна станишта 
на Великом Јастрепцу. У отвореном ловишту гајене врсте 
су срна и дивља свиња. У непосредној близини узгајалишта 
налази се ловачка кућа „Равниште“ капацитета 27 лежаја. 
Гостима се нуди смештај у двокреветним, четворокревет-
ним, вишекреветним собама и апартману. У току прошле 
године евидентиран је већи број ловаца у комерцијалном 
лову у односу на претходну годину. Поред домаћих ловаца-
туриста ШГ „Расина“ је угостила и ловце из Русије и САД-а. 
Важно је напоменути да су стручне службе газдинства от-
почеле реализацију пројекта реинтродукције европског је-
лена на Великом Јастрепцу, а у складу са потписаним Уго-
вором са Управом за шуме. Припремне радње на изградњи 
ловно-техничких објеката намењених хватању, испуштању 
и прихрани насељених јединки су завршене, па се насеља-
вање првих јединки очекује у периоду март-април 2016. 
године. 

ШГ „Расина“ Крушевац се стара  о два заштићена природ-
на добра. То су строги резервати природе – „Прокоп“ и „Врх 
Жељина“, укупне површине 25,56 ха. Вредност РП „Прокоп“ 
чини шума чисте брезе, шума брезе са буквом, шуме букве 
са брезом и чисте букове шуме, док је СРП „Врх Жељина – 
Плочка чука“ карактеристичан по субалпској буковој шуми, 
ливадама и високопланинским тресетиштима. У њима се, 
кроз програме управљања, спроводе савремени принципи 
заштите и извршавања законских обавеза.

Шуме у приватном власништву, у којима ШГ „Расина“ 
Крушевац обавља стручно-техничке послове, обухватају 
40.993 ха и простиру се на територији шест општина. При-
ватни посед је јако уситњен, око 141.000 парцела, просечне 
величине 0,26 ха. Годишње се у шумама сопственика дозначи 
просечно 25.000 м³. Годинама уназад, газдинство, а у складу 
са програмом пошумљавања у шумама сопственика, физич-
ким лицима–власницима необраслих површина додељује 
без накнаде саднице намењене подизању нових шума. Про-
сечно годишње то износи 25.000 комада различитих врста 
садница, тј. око 10 ха.

И на крају,  заслужни да се скрене пажња на њихов рад су 
205 запослених радника, структуре  38 шумарских инжење-
ра, 3 економисте, 1 правник, 1 информатичар, 77 шумарских 
техничара и 85 осталих. 

Гордана Миловановић, дипл.инж.шум.
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видео надзор

У просторијама Шумског газдинства Пријепоље, 
18.02.2016. године одржана је презентација система видео 
надзора шума у ЈП „Србијашуме“ Београд – Шумском газ-
динству Пријепоље.

Успостављени систем видео надзора представио је Горан 
Посркача, начелник Одељења за ванредне ситуације у Прије-
пољу, при Сектору за ванредне ситуације Министарства 
унутрашњих послова Србије. 

Презентацији система видео надзора присуствовали су: 
представници МУП Србије, Сектора за ванредне ситуације, 
Одељења за ванредне ситуације у Пријепољу; представници 
Полицијске управе у Пријепољу; представници Безбедносно 
информативне агенције; представник тужилаштва: Љубиша 
Драгашевић, виши јавни тужилац у Ужицу и заменик апе-
лационог тужиоца; представници Министарства пољопри-
вреде и заштите животне средине, Управе за шуме: Срђан 
Ковачевић, шеф Одсека републичке шумарске и ловне ин-
спекције и Јасминка Диздаревић, републички шумарски ин-
спектор за подручје Пријепоља и Прибоја; Милош Срећко-
вић, председник Надзорног одбора ЈП „Србијашуме“, в.д. 
директора др Предраг Алексић, Гордана Јанчић, извршни 
директор Сектора за шумарство и заштиту животне среди-
не, Милан Баранац, директор ШГ Пријепоље, Александар 

Шалипур, шеф ШУ Нова Варош, Бранислава Марић, шеф 
ШУ Прибој и Гордана Матић, руководилац службе правних 
и општих послова у ШГ Пријепоље. 

Горан Посркача, начелник Одељења за ванредне ситу-
ације у Пријепољу, истакао је да је Пројекат успостављања 
система видео надзора  шума на подручју општине Прије-
поље, реализован у оквиру Adriatic IPА пројекта прекограни-
чне сарадње, за који су заједнички аплицирали МУП Србије, 
Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситу-
ације у Пријепољу и ЈП „Србијашуме“ Београд, ШГ Прије-
поље. Вредност пројекта је 477.800 евра и Влада Републике 
Србије учествовала је у пројекту са 15 % од укупних средста-
ва. Сврха успостављеног система видео надзора, који је први 
оваквог типа у Србији, јесте да се брзо открије (дедектује) 
шумски пожар, место појаве шумског пожара и да се брзо 
угаси шумски пожар још док је у почетној фази. Шуме на 
подручју општине Пријепоље, посебно шуме на граници са 
Црном Гором, су јако угрожене по питању шумских пожара 
и у прошлости врло често се дешавало да дође до преноса и 
ширења шумског пожара са територије Црне Горе на вредне 
четинарске шуме ШГ Пријепоље. Успостављеним системом 
видео надзора, кога чине три камере постављене на стуб-
ним местима на Битовику, Каменој Гори и Кошевинама и 

Заштита шума и презентација система видео 
надзора шума 

у  ЈП „Србијашуме“ Београд – Шумском 
газдинству Пријепоље
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софтверски систем праћења у згради Одељења за ванредне 
ситуације и згради ШУ Пријепоље, покривено је око 75% те-
риторије општине Пријепоље. Опрема која је инсталирана 
у оквиру система видео надзора је високо софистицирана 
и сам систем је проширив и надоградив. Успостављени ви-
део надзор имаће велики значај не само за заштиту шума од 
пожара, већ и за заштиту шума од других противправних 
радњи (бесправне сече шума, шумске крађе, ловокрађа и 
др.).

,,Овакав систем има могућност да у сваком тренутку от-
крије пожар на шумским комплексима и да га већ у најра-
нијем стадијуму ширења поуздано идентификује и прецизно 
дојави”, рекао је в.д. директорa ЈП ,,Србијашуме” др Предраг 
Алексић.

Презентацији система видео надзора присуствовали су 
и представници електронских и штампаних медија на наци-
оналном, регионалном и локалном нивоу, који су након де-
таљно презентованог пројекта имали прилике да виде како 
се у канцеларији Шумске управе Пријепоље на инсталира-
ном софтверском програму врши праћење рада камера на 
терену. Такође сви присутни на презентацији изразили су 
своје задовољство успостављеним системом видео надзор и 
захвалили су се МУП Србије, посебно начелнику Горану По-
сркачи који је са својим саардницима најзаслужнији што је 
за реализацију пројекта изабрано подручје општине Прије-
поље.  

Након презентације видео надзора, у другом делу, одр-
жан је састанак на тему: Заштита шума у складу са Изме-
нама и допунама закона о шумама и заједничке активности 
на спречавању бесправних сеча, криволова и дугих против-
правних радњи у шумарству.

Гордана Матовић, правник у ШГ ,,Пријепоље“, изнела је 
податке да је у 2015. години, поднето 80 пријава за шумс-
ку крађу (од којих 5 прекршајних) за укупно посечених 
431,866м3. На НН учиниоца поднете су 34 пријаве (два 
учиниоца су пронађена). Решено је: 16 кривичних прија-

ва од којих: једна правоснажна пресуда у којој је учинилац 
оглашен кривим (ШГ ,,Пријепоље“ упућено на парницу за 
остварење имовинско правног захтева), по четири пријаве 
одбачена кривична пријава, по шест пријава штета плаћена 
пре окончања поступка, у два случаја примењен институт 
одложеног кривичног гоњења (ШГ ,,Пријепоље“ упућено на 
парницу за остварење имовинско правног захтева) и у три 
случаја примењен институт одложеног кривичног гоњења и 
штета плаћена. Решена је једна прекршајна пријава-изрече-
на новчана казна и штетеа плаћена и у другом случају штета 
плаћена пре окончања поступка. Нерешено је 59 кривичних 
пријава и 4 прекршајнепријаве. У области примене Закона о 
заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда поднете су 
четири пријаве и ниједна није решена.  

Након изнетих података представници свих институција, 
полиције, тужилаштва и републичке шумарске инспекције, 
истакли су да имају добру сарадњу са ШГ ,,Пријепоље“ и да 
ће се иста наставити и у будућности како би се вредне шуме 
сачувале од крађе. Шеф одсека републичке шумарске и лов-
не инспекције нагласио је да је Изменама и допунама закона 
о шумама: чуварима шума дато својство службеног лица, 
овлашћења да могу да одузимају дрво које је  бесправно ста-
вљено у промет, као и предмете којима је то учињено и ЈП 
„Србијашуме“ дата је могућност да процесуира трећа лица. 

На састанку су активно  дискутовали сви учесници 
и закључено је да се успешна заштита шума, откривање и 
санкционисање починилаца бесправних радњи у шумар-
ству, ловству и рибарству, може реализовати само заједнич-
ким и координисаним радом представника ЈП „Србијашу-
ме“, полиције, тужилаштва и републичке шумарске и ловне 
инспекције. Такође, закључено је да је пожељно и потребно 
редовно одржавање састанка представника свих институ-
ција које су присуствовале састанку који је успешно органи-
зовао и водио д Милан Баранац. директор ШГ ,,Пријепоље“.

Гордана Јанчић, изврш. дир.
Сектора за шумарство и заштиту животне средине

Горан Посркача, начелник одељења за ванредне ситуације у Пријепољу
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шу ваљево

• Историjат организационe структурe ШУ Ваљeво
Шумe ваљeвскe околинe су одувeк ималe вeома значаjну 

улогу у животу становништва. Почeтак организованог газ-
довања шумама на овим просторима датира jош од давних 
врeмeна, када je шумарство Србиje било у инициjалним фа-
зама њeног развоjа.

Краj 19. вeка обeлeжило je доношeњe новог закона о шу-
мама, 1891. годинe, коjи je био прeкрeтница у поглeду односа 
прeма шуми у Србиjи. Дeцeмбра 1899. годинe извршeна je 
подeла и груписањe шума на 20 шумарских округа и одрeђe-
на су сeдишта окружних шумских управа. Одлучeно je да 
окружнe шумскe управe почну са радом 1. jануара 1900. го-
динe. Истe годинe са радом je почeла и Окружна шумска уп-
рава Ваљeво као jeдна од првих управа новонасталог систe-
ма газдовања.

Надлeжност Окружнe шумскe управe Ваљeво je била: по-
дизањe и нeговањe шума, сeча и продаjа дрвeта, урeђивањe 
шума ( таксациjа и израда приврeдних планова ), надзор над 
чуварским особљeм у поглeду заштитe од бeсправног иско-
ришћавања шума и вођeња потрeбe администрациje у вeзи 
са газдовањeм шумама. Вршeњe навeдeних послова у     ОШУ 
Ваљeво вршили су окружни шумар, подшумар и чувар шума. 
Први окружни шумар у Ваљeву био je Драгутин Краловац.

Урeдбом Владe из 1921. годинe формирана je Гeнeрална 
дирeкциjа шума у Бeограду и 12 дирeкциjа коje су обухва-
талe одрeђeн броj шумских управа. У то врeмe је Шумска 
управа Ваљeво била под ингeрeнциjом Дирeкциje шума у 
Бeограду.

Годинe 1929. Законом о шумама се уводи тростeпeна ор-
ганизациjа у шумарству Србиje гдe je на врху Министарство 
шума и рудника – Гeнeрална дирeкциjа шума, затим дирeк-
циje шума ( 12 дирeкциjа на нивоу цeлe Југославиje ) и шум-
скe управe. Шумска управа Ваљeво припаjа сe Дирeкциjи 
шума у Чачку заjeдно са jош 13 шумских управа, а просeчна 
вeличина свакe од њих била je око 10 000 ха. Дотадашњи на-
зив Окружна Шумска управа Ваљeво је такође прeимeнован 
у Шумска управа Ваљeво и као таква прeдстављала извршни 
орган Дирeкциje шума у Чачку.

Још током рата 1941. годинe формирана je нова Дирeк-
циjа шума у Бeограду, у оквиру коje je било дeсeт шумских 
управа ( Кучeво, Бољeвац, Брза Паланка, Доњи Милановац, 
Жагубица, Параћин, Аранђeловац, Бeоград, Лозница ), а 
мeђу њима и Шумска управа Ваљeво, коjа сe након 12 година 
издвоjила из Дирeкциje шума Чачак.

Кључнe промeнe у шумарству Ваљeвског краjа настаjу 
након ослобођeња нашe зeмљe. Краjeм 1946. годинe донeсe-
на je Савeзна, а 1947. и Рeпубличка Урeдба о организациjи 
шумарства. По њоj je априла 1947. годинe створeно дeвeт 
вeликих шумских газдинстава, мeђу коjима je била и дота-
дашња Шумска управа Ваљeво, коjа сада добиjа нови назив: 
ШГ “Маљeн“ – Ваљeво.

Вeћ почeтком 1948. годинe бeлeжи сe поновно издваjањe 
eксплоатациje од гаjeња шума. Постоjeћe шумско газдин-
ство постаje прeдузeћe за eксплоатациjу шума. За газдовањe 
шумама оснива сe Шумско газдинство „Ваљeво“ са jош 24 
мања газдинства, коjа су исте годинe почeла са радом. До 
1951. годинe поjeдина газдинства су сe споjила, да би сe на 

краjу свeло на свeга 11 газдинстава на тeриториjи Србиje, 
при чeму je ШГ „Ваљeв“ и даљe остало нeпромeњeно. 

Шумско газдинство „Ваљeво“, коje je управљало ново-
формираним Колубарским шумскоприврeдним подручjeм, 
било je под ингeрeнциjом Дирeкциje шума Бeоград, коjа je 
од 1952. годинe имало статус прeдузeћа, и пословало je као 
установа са самосталним финансирањeм.

Анализираjући стањe шумског фонда, Колубарског шум-
скоприврeдног подручjа, дошло сe до закључка да то подручje 
испуњава условe за позитивно пословањe са минималном 
акумулациjом, коjа у зависности од тржишних прилика, ако 
су онe лошe, можe у потпуности да изостанe. Из тих разлога, 
а тражeћи рeшeња коjа би осигурала траjност и стабилност 
у пословању, дошло сe до закључка да Колубарско шумскоп-
риврeдно подручje будe припоjeно Подрињском шумскопри-
врeдном подручjу и да тим обjeдињeним подручjима газдуje 
jeдна организациjа и то “Борања“ у Лозници, а њeни погони 
би били: Ваљeво, Шабац, Мали Зворник и Крупањ. 

Закључно са 31.12.1962. годинe Шумско газдинство 
„Ваљeво“ губи статус газдинства и припаjа се Шумском газ-
динству „Борања“ из Лозницe. Од тада па свe до 1976. го-
динe има статус шумскe управe и са своjим финансиjским 
рeзултатима постаje jeдно од наjбољих, а у нeким годинама 
и наjбољe прeдузeћe у оквиру шумарства Србиje.

1978. годинe настаjу новe промeнe у области шумарства 
и оснива сe Самостална организациjа удружeног рада „Ср-
биjа“ са сeдиштeм у Бeограду, у чиjeм je саставу било дeвeт 
шумских газдинстава. Мeђу помeнутим газдинствима била 
je и Радна организациjа „Борања” Лозница, у оквиру коje сe 
налазила новоформирана Основна организациjа удружeног 
рада „Маљeн“ Ваљeво ( дотадашња шумска управа ).

Краj eрe организациjа удружeног рада започињe до-
ношeњeм Закона о шумама 1989. годинe. У том пeриоду 
постоjeћа Основна организациjа удружeног рада „Маљeн“  
Ваљeво поново добиjа статус  Шумскe управe Ваљeво, а Рад-
на организациjа „Борања“ сe трансформишe у Јавно прe-
дузeћe за газдовањe шумама „Борања“  Лозница ( касниje 
ШГ „Борања“ ). Оснивањeм Јавног прeдузeћа „Србиjашумe“ 
1991. годинe ступа на снагу актуeлни систeм организациje 
који траје до данашљег дана.

Традиција дуга 110  година

Синдикални излeт на Маглeшу 1960. годинe. Присутни лугари, 
инжeњeри и канцeлариjско особљe ШГ „Ваљeво“
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• Акциje и активности
Током сeдамдeсeтих година ШУ Ваљeво je имала изузeтан 

углeд и поштовањe Шумарског факултeта у Бeограду и Шу-
марског института, чиjи je стручни кадар вeома чeсто бора-
вио и вршио различитe оглeдe на тeриториjи ваљeвскe шум-
скe управe. Прeдставници Шумарског факултeта - катeдрe 
за гаjeњe шума увeли су обавeзну дводнeвну праксу студeн-
тима трeћe годинe и то у обjeктима у Боговађи и Маглeшу. 
Порeд тога, Шумарски факултeт je у циљу унапрeђeња струкe 
и обукe студeната поставио двадeсeтак оглeдних поља на 
Маглeшу. 

Порeд своjих основних послова Шумска управа Ваљeво 
je током дeвeдeсeтих година учинила вeликe коракe ка из-
градњи сопствeног имиџа коjи je допринeо да сама управа 
будe jeдна од наjистакнутиjих у читавом систeму ЈП „Ср-
биjашумe“. Са циљeм афирмациje шумарскe струкe и заш-
титe животнe срeдинe као и одрживог и руралног развоjа, 
запослeни у шумскоj управи заjeдно са тадашњим руковод-
ством оснивачи су многоброjних удружeња од коjих многа 
и дан данас успeшно промовишу природнe врeдности и шу-
марство на наjбољи могући начин.

Ово су само нeка од удружeња основана инициjативом 
руководства ШУ Ваљeво: Еколошко-шумарска асоциjациjа 
„ЕКОШУМ“, Гљиварско друштво  Ваљeво, Удружeњe до-
маћина  Ваљeво,  Друштво за проучавањe лeковитог биља, 
Друштво за заштиту Лeлића и околинe, Еколошко друштво 
„Зeлeни буквар“, Савeт при локалноj самоуправи „Зeлe-
ни савeт“, Друштво за заштиту извора „Повлeнско врeло“,  
„Екосилва“, итд.

Свакако значаjан допринос промоциjи шумарства ваљeв-
ског подручjа даje манифeстациjа „Дани гљива на Дивчиба-
рима“ коjа сe одржава свакe годинe првог викeнда октобра. 
Манифeстациjа окупља вeлики броj посeтилаца из разли-
читих краjeва нашe зeмљe, а у њeноj организациjи учeствуjу 
запослeни у ШУ Ваљeво.

• Јeша Ерчић на мeсту гeнeралног дирeктора ЈП 
„Србиjашумe“

Битно je напомeнути да je Шумска управа Ваљeво из-
нeдрила jeдног од утицаjних дирeктора ЈП „Србиjашумe“ – 
дипл. инж. Јeшу Ерчића. 

Прe одласка на мeсто гeнeралног дирeктора, Ерчић je оба-
вљао пословe рeвирног инжeњeра у Шумскоj управи Ваљeво 
у коjу je дошао jуна 1998. годинe. Истоврeмeно, порeд оба-
вљања уобичаjeних послова у управи, дао je вeлики допри-
нос промоциjи струкe кроз рад у удружeњима ( „Гљиварско 
друштво Ваљeво“ ), као и кроз одличну сарадњу са мeдиjима 

када сe Шумска управа налазила у кризним ситуациjама ( 
проблeми са губаром током 2004. годинe ).

Јуна 2005. годинe Јeша Ерчић je имeнован за гeнeралног 
дирeктора ЈП „Србиjашумe“.  Као наjмлађи директор у исто-
рији ЈП ,,Србијашума“ водио је прeдузeћe са вeликим успe-
хом нарeднe двe годинe. 

• Сeртификациjа шума
У складу са Европским стандардима базираним на eко-

лошким принципима, као и принципима одрживог развоjа, 
током 2006. годинe ЈП „Србиjашумe“ одрeдило je ШГ „Бо-
рања“ заjeдно са ШУ Ваљeво да будe jeдно од првих на путу 
добиjања мeђународно признатог сeртификата за газдовањe 
шумама. На путу добиjања сeртификата ваљeвска управа je 
морала да одговори на различитe критeриjумe сeртифика-
ционe кућe. У то врeмe започeт je низ акциjа у сарадњи са 
локалним становништвом коje су сe тицалe уклањања отпа-
да у поjeдиним шумским комплeксима, као и акциje интeн-
зивног пошумљавања.

Децембра 2007. годинe Шумска управа Ваљeво на чeлу са 
Шумским газдинством „Борања“ званично je добила сeрти-
фикат за газдовањe шумама, коjим je испуњeно свих 56 кри-
тeриjума, које је одредило 25 земаља чланица Свeтског са-
вeта за шумe. Овим сeртификатом дата je извeсна гаранциjа 
квалитeта и сигурности полупроизвода и финалних произ-
вода израђeних од дрвeта коje потичу са територије коjом 
газдуje ШУ Ваљeво.

• Природнe лeпотe Подрињско-колубарског краjа
Шумска управа Ваљeво порeд подручjима коjа спадаjу у 

рeдован систeм газдовања, управља и заштићeним обjeкти-
ма природe, за коje важи посeбан систeм газдовања дeфини-
сан законом. Трeнутно на подручjу коjим газдуje ШУ Ваљeво 
постоje три обjeката коjи су у посeбном рeжиму заштитe 
због своjих изузeтних одлика, а то су: Природни рeзeрват 
„Забалац“, Строги природни рeзeрват „Црна рeка“ и Рeги-
онални природни парк „Раjац“. Овим природним добрима 
ШУ Ваљeво са успeхом бринe вишe од 40 година, а у њима су 
дозвољeни само научно-стручни радови.

Ту су, такође, и осталe природнe лeпотe подрињско – ко-
лубарског рeгиона коje сe налазe у оквиру подручjа коjим 
газдуje ваљeвска управа. Мeђу њима су надалeко познати 
кањон рeкe Градац, клисура рeкe Сушицe и Повлeнска врeла, 
парк-шума Дивчибарe, водопад „Скакало“, итд. На нeким 
од помeнутих локациjа руководство ШУ Ваљeво je подигло 
лeтњиковцe коjи служe у туристичкe сврхe многоброjним 
посeтиоцима коjи долазe у овe краjeвe током лeта.

Трeнутно се ШУ Ваљeво, као основна jeдиница за газдо-
вањe шумама, простирe  на подручjу дeвeт општина и рас-
полажe површином од 13 345 ха шума и шумског зeмљишта, 
што прeдставља површински наjвeћу управу у оквиру Шум-
ског газдинства ,,Борања“. Основна карактeристика Шумскe 
управe Ваљeво jeстe наjмања шумовитост у цeлом систeму 
ЈП „Србиjашуме“, са jeднe странe, а са другe странe наjвeћe 
учeшћe приватних шума, чиjа заступљeност износи 81% од 
укупнe површинe под шумама.

Из приложeног сe можe закључити да je Шумска управа 
Ваљeво прeдузeћe са jако дугом традициjом, jeр спада у рeд 
првих шумских управа коje су основанe у систeму саврeмe-
ног шумарства, тe  прeдставља тeмeљ организованог шумар-
ства у Србиjи.

Александар Милојковић, дипл.инж.шум.

Зграда ШУ Ваљево
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конференција

У Босни и Херцеговини, у Купресу је 25. и 26. фебруара 
2016. године одржана главна секторска конференција под 
насловом „Будућност шумарства и прераде дрва у Босни и 
Херцеговини“. Организатор конференције су „Херцегбосан-
ске шуме“ доо, Купрес, а суорганизатори Хрватски дрвни 
кластер, часопис Дрво&Намештај и Дрвни кластер Херце-
говине.

Купрес је град и општина у Херцегбосанској жупанији, 
смештен на Купрешкој висоравни на око 1200 м надморске 
висине. Сам град има око 2.700, а општина 9.600 житеља, који 
живе у највећој мери од шумарства и дрвне индустрије, као 
и од пољопривреде. Развијен је и туризам који нуди скијање 
и летњи планински туризам.

Организатори конференције су се потрудили да обезбеде 
учеснике и госте на највишем нивоу из целог региона, али 
и угледне представнике организација које функционишу на 
нивоу Европске уније. Конференцију је отворио председа-
ваајући Председништва БиХ др Драган Човић, а присутне 
су поздравили и Валентин Инзко, високи представник у 
БиХ, Мирослав Чавара, председник Федерације БиХ, Борја-
на Кришто у име Парламентарне скупштине БиХ, Драшко 
Далић, премијер Херцегбосанске жупаније, проф. др Мирза 
Даутбашић, декан Шумарског факултета у Сарајеву, проф. 
др Зоран Говедар, декан Шумарског факултета у Бањалуци, 
проф. др Ратко Ристић, декан Шумарског факултета у Бео-
граду, а у име организатора Драшко Брнић, дирекор Херцег-
босанских шума доо.

У дводневном раду конференција је обиловала изузетно 
инересантним презентацијама и дискусијама о актуелним 
темама шумарства и прераде дрвета у региону и ЕУ. Веома 
успешан модератор са питањима која погађају срж проблема 
био је Марјан Кавран, директор Хрватског дрвног кластера. 
Регионални европски директор FSC Ананд Пунја је говорио 
о eвропском законодавству на тему спречавања илегалне 
трговине дрвета, Вишња Јурњак из аустријског Holcluster 
Steiermark је представила тржиште и промоцију дрвета у 
Аустрији, теме којима се бави EUSTAFOR je представио из-
вршни директор Пиотр Борковски, Патрицио Антоницо-
ли, CEI-Bois ( Европска конфедерација дрвне идустрије ) и 
Силвиа Мелегари, EOS ( Европско удружење пиланара ) су 

говорили о трендовима у пиланској индустрији и значају 
секторског повезивања у ЕУ.

На панел расправама су представљени ЕУ фондови за ру-
рални развој, шумарство и прераду дрвета, као и сировин-
ска проблематика и кретање цена трупаца у земљама југоис-
точне Европе. Извршни директор Александар Воркапић је 
представио систем продаје у ЈП „Србијашуме” и учествовао 
у панел дискусији о политици продаје дрвних сортимената 
у региону.

У оквиру радионица су обрађене теме:
• Примена модерних технологија и иновативних процеса 

у шумарству и преради дрвета;
• Механизација и сертификација;
• Развој нових недрвних производа у шуми и додатна 

вредност на шуми базираних индустрија;
• Биодиверзитет и општекорисне функције шума.
У оквиру ових радионица једна од најзапеженијих пре-

зентација била је „Ресурси шуме, тла и воде као могући по-
тенцијали у развоју туризма“ проф. др Ратка Ристића, дека-
на Шумарског факултета у Београду.

Осим наведеног, на конференцији је било речи о употре-
би биомасе као енергента, трендовима у преради дрвета и 
производњи намештаја, пошумљавању брзорастућим врста-
ма, комуникацији у шумарству и другим актуелним темама. 

Организатори заслужују честитке и за труд да обезбеде 
сертификат да је конференција карбон неутрална. На основу 
ICAO, DELIJN, InterContinental Group and Carbon Solutions 
Global methodologies калкулисана емисија CO2 за овај скуп 
је 15 кубних метара. Херцегбосанске шуме доо је на слобод-
ном тржишту од Anhui Guzhen Biomass Generation из Кине 
купио потврду о смањењу емисије CO2 за исту количину.

Ова конференција је потврдила потребу регионалне са-
радње на размени информација и искустава, као и неопход-
ност заједничког решавања проблема на нивоу целог секто-
ра. Присуство представника шумарских јавних предузећа 
из Србије, Хрватске, Македоније, Републике Српске, свих 
кантона из Федерације БиХ, државних шумарских управа из 
Словеније и Црне Горе, као и шумарких факултета из Бео-
града, Сарајева, Бањалуке и Љубљане исказује инерес шу-
марства за оваквим видом сарадње.

дипл.инж. Војислав Јанковић

Конференција у Купресу

др Драган Чавић из председништва БиХ

Војислав Јанковић и Александар Воркапић на конференцији
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Универзитет у Београду - Шумарски факултет организује 
прву конференцију дрвне индустрије и шумарства у Врњач-
кој Бањи 07 и 08.04.2016 године у хотелу Бреза.

Катедре  ,,Планирање газдовања шумама“, ,,Искоришћа-
вање шума“, ,,Примарне прераде дрвета“, ,,Организације 
и економике дрвне индустрије“ Шумарског факултета ор-
ганизују ову конференцију у сарадњи са ЈП ,,Србијашуме“, 
Управом за шуме, националним парковима, приватним 
шумовласницима , као и великим предузећима међу којима 
су: Kronospan,Tarkett, Simpo, Ikea, Bionergy point,GIR, Matis, 
Enterijer, Janković, Micro Tri...

Конференцију ће свечано отворити проф.др Ратко 
Ристић, декан Шумарског факултета. Поздравне речи ће 
упутити и Никола Селаковић, Министар правде, као и Бо-
бан Ђуровић, председник Општине Врњачка Бања, Саша 
Стаматовић, в.д. директора Управе за шуме, др Предраг 
Алексић, в.д. директора ЈП ,,Србијашуме“, проф.др Зоран 
Говедар, декан Шумарског факултета у Бања Луци, проф.
др Зоран Трпоски, декан факултета за дизајн и технологију 
намештаја у Скопљу, Марјан Кавран –директор Хрватског 
дрвног кластера, Јеша Ерчић, директор сектора индустрије 
и пољопривреде Привредне коморе Србије.

Посебна пажња на конференцији ће се обратити актуел-
ним проблемима снабдевања сировином. Програм конфе-
ренције обухвата следеће тематске блокове: 

-Потенцијали шума Републике Србије и земаља региона
-Модели продаје сировине у Србији и региону

-Коришћење шума
-Снабдевање сировином на примерима великих произ-

вођача пелета, дрвних плоча, резане грађе,подова, грађевин-
ске столарије и намештаја од масивног дрвета

У четвртак 07.априла , од 17. часова до 18.час.и 30 мин. у 
Тематском блоку: ,,Модели продаје дрвета у Србији и земља-
ма региона“ говориће:

Тихомир Мурић, спец.инж.шум. извршни директор за 
комерцијалне послове ЈП ,,Србијашуме“ тема: ,,Политика 
продаје дрвета у ЈП ,,Србијашуме“- ,,нови приступ за нове 
изазове“, затим Бранко Главонић: ,,Преглед модела продаје 
дрвета у земљама западног Балкана“, мр Раденко Лакетић, 
зам.ген.дир. ЈП ,,Шуме Републике Српске“-,,Модели продаје 
дрвета у Републици Српској“, Младен Слуњски, дипл.инж., 
водитељ Комерцијалне службе и мр.сц. Дарко Бишћан, дипл.
инж., водитељ маркетинга ЈП ,,Хрватске шуме“ ,,Продаја др-
вета у Хрватској - нови модели и њихови ефекти“, мр Тони 
Јованов, комерцијални директор  ЈП ,,Македонске шуме“: 
,,Продаја дрвета у Македонији- нови приступ решио старе 
проблеме“, проф.др. Бранко Главоњић: ,,Концесиони модел 
продаје дрвета, искуства из Словеније и Црне Горе“, ,,Трго-
вина дрветом на западном Балкану : од сировинске базе за 
ЕУ до доприноса развоју прераде дрвета у региону...итд. 

Циљ ове Конференције је да се кроз конструктивни дија-
лог између учесника расветле проблеми који оптерећују 
пословање фирми из Сектора шумарства и Сектора дрвне 
индустрије и да се дају смернице за њихово решавање.

Прва конференција
-дрвна индустрија и шумарство Србије- 

07.04 и 08.04. у Врњачкој Бањи

најава
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Сектор коришћења шума

Процес производње дрвних сортимената подразумева 
неколико фаза рада: сечу и израду, привлачење (привла-
чење, изношење или извоз из шуме на камионски пут) и 
превоз дрвних сортимената. У ЈП „Србијашуме“ приликом 
производње дрвних сортимената претежно се примењује 
сортиментни метод, који подразумева обављање израде дрв-
них сортимената у шуми (поред пања обореног стабла), за-
тим се израђени дрвни сортименти привлаче на камионски 
пут, где се углавном врши њихова продаја. Мањи део дрвних 
сортимената се превози на главно стовариште Шумског газ-
динства, ради продаје или се превози до места истовара код 
купца.

Годишња производња и продаја дрвних сортимената у ЈП 
„Србијашуме“ износи око 1.346.000 m3, од чега је око 463.000 
m3 техничко и остало техничко дрво, а остатак чини огрев-
но и дрво за дрвене плоче.

Потреба за унапређењем евиденције, праћења и контро-
ле производње и продаје дрвних сортимената допринела је 
да се у току пословне 2013.године, у сарадњи са Министар-
ством пољопривреде и заштите животне средине - Управом 
за шуме, у шумском газдинству „Расина“ Крушевац успешно 
започне реализација пројекта Унапређење начина евиден-
ције, праћења и контроле производње дрвних сортимената 
у ЈП „Србијашуме“. Друга фаза овог пројекта реализована је 
током 2015.године, још у 6 шумских газдинстава: „Борања“ 
Лозница, „Пријепоље“ Пријепоље, „Голија“ Ивањица, „Сто-
лови“ Краљево, „Топлица“ Куршумлија и „Ниш“ Ниш. 

Овакав начин рада подразумева обележавање израђених 
дрвних сортимената пластичним плочицама са бар-кодом 
и евиденцију свих процеса рада (израду, привлачење и от-
прему/продају дрвних сортимената) коришћењем теренских 
рачунара са бар-код читачем, теренских штампача и кому-
никационих сервера са припадајућим софтвером.

Применом теренских рачунара са бар-код читачем и 
пластичних плочица са бар-кодом, као и успостављање 
оваквог начина евиденције, праћења и контроле производње 
и продаје дрвних сортимената, остварени су следећи најзна-
чајнији позитивни ефекти:

1) обезбеђује се непосредна израда документације (у 
току рада на терену: у шуми и на камионском путу) која се 
односи на пријем, привлачење и отпрему израђених дрвних 
сортимената и успоставља се дневна ажурност података у 
пословном информационом систему;

2) поједностављује сама евиденција производње дрвних 
сортимената, јер се подаци о израђеним дрвним сортимена-
тима уносе само једном, приликом пријема у шуми, а израда 
остале документације (привлачење и отпрема) и унос пода-
така у пословни информациони систем се врши аутомати-
зовано; 

3) знатно се умањује могућност појаве грешке приликом 
уноса оригиналних података у одговарајући документ–об-
разац и његовог евидентирања у пословни информациони 
систем;

4) стварају се услови за једноставно и правовремено фак-
турисање отпремљених дрвних сортимената; 

5) аутоматско ажурирање података у пословни информа-
циони систем, обезбеђује руководству предузећа благовре-
мену и реалну информацију о тренутном стању залиха про-
изведених дрвних сортимената по објектима, што омогућава 
доношење позитивних и правовремених пословних одлука;

Унапређење евиденције, праћења и 
контролa производње и продаје 

дрвних сортимената у ЈП „Србијашуме“ 
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ЈП ,,Србијашуме“ организoвало је  обуку шумских радника – секача  у сарадњи са Управом за шуме, Шумарским факул-
тетом, Средњом  шумарском школом из Краљева и компанијама ,,Husqvarnа“ и,,Stihl“.

Обука за сигуран и безбедан рад моторном тестером је организована у периоду од 10.03.2016. до  02.04.2016. године. 

Програм обуке организован је на 6 локација у Србији и сви заинтересовани су се могли јавити у шумско газдинство 
према свом пребивалишту.

ШГ ,,Голија“- Ивањица –11 и 12 марта - хотел Голијска река 
ШГ ,,Крушевац“- 18 и 19 марта - Шумска кућа на Јастребцу
ШГ ,,Врање“- 24 и 25 марта - Шумска кућа на Кукавици
ШГ ,,Борања“ Лозница - 21 и 22 марта-Шумска управа Ваљево
ШГ ,,Тимочке шуме“- Бољевац - 28 и 29 марта -Шумска кућа на Брезовици 
Наставно-научна база Шумарског факултета Београд - 01 и 02 априла на Гочу

Након завршене обуке, полазници ће имати могућност да полoже стручни испит за шумског радника - секача и добију 
сертификат.

Циљ ове обуке је промоција занимања шумског радника – секача и обука заинтересованих лица за сигуран и безбедан 
рад моторном тестером.

ЈП ,,Србијашуме“ ће извршити пријем шумских радника - секача у складу са Програмом пословања.

Обукa шумских радника – секача

Горан Чамагић и Марко Нешовић - Репрезентативци Србије

6) обезбеђује квалитетну контролу пословних актив-
ности у процесу производње дрвних сортимената, пру-
жајући могућност добијања прецизне и тачне информације 
(за појединачно сваки комад дрвних сортимената) о старо-
сти залиха, о месту израде и „учесницима“ у фазама произ-
водње дрвних сортимената, ... ;

7) значајно се поједностављује и олакшава редовни го-
дишњи и сваки ванредни попис залиха дрвних сортимена-
та;

8) извршиоцима се знатно скраћује време за квалитетно 
обављање редовних послова у појединачно свим сегментима 
процеса производње дрвних сортимената.

До краја пословне 2017.године у плану је реализација 
овог пројекта и у осталих 10 шумских газдинстава, како би 
унапређен начин евиденције, праћења и контроле обухва-
тио укупну производњу и продају дрвних сортимената у ЈП 
„Србијашуме“.
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климатСке промене

Бројни подаци, догађаји и елементарне катастрофе недвосмис-
лено потврђују да се клима мења. 

Према подацима скраћеног петог извештаја IPCC. „Загревање 
климатског система је непобитна чињеница и од 1950-тих година 
многе осмотрене промене су без преседана већ дуги низ деценија 
и миленијума“. У овом извештају се наводи и да је „... у северној 
хемисфери, период између 1983 – 2012. године био најтоплији 30-
годишњи период за последњих 1.400 година.

Климатске промене су данас стварност. Човечанство је у пози-
цији да се суочава са последицама климатских промена. Њихов 
обим, учесталост и интезитет су веома непредвидиви.

„Ми живимо у ери у којој људи проузрокују климатске проме-
не“, речи су Винсента Бароса из IPCC-ија. Он даље наводи да „У 
многим случајевима, ми нисмо припремљени за ризике у вези са 
климатским променама са којима се већ суочавамо”. 

Климатске промене су веома сложен и далекосежан процес. 
У том контексту треба посматрати бројне глобалне иницијативе 
које третирају ову проблематику. Последња у низу је велика међу-
народна конференција посвећена климатским променама COP 21, 
Conference of the Parties ((COP21) to the United Nations Framework 
Convention on Climate Change).  Париска конференција је једна од 
најзначајнијих конфернција о климатским променама одржаних 
икада, а посебно је значајна после „неуспелог покушаја“ из Кјотоа. 
Она је први прави, и конкретан искорак у борби против климат-
ских промена. Париска конференција је обезбедила консензус 
светских лидера о правно обавезујућем и применљивом договору 
о борби против климатских промена који би требало да ступи на 
снагу 2020. године. Већ сада можемо рећи да се Париска конферен-
ција сматра прекретницом за будућност међународне климатске 
акције. Србија је била једна од првих у региону Западног Балкана 
која је објавила своју посвећеност циљу да смањи емисију штетних 
гасова за 9,8% до 2030. године (још током лета 2015. Године), за шта 
се званично обавезала на Париској конференцији.

Појава екстремних временских прилика је у директној вези са 
варијабилношћу климе.

У том контексту се намећу бројна питања. Једно од важнијих за 
друштво у целини а посебно за „аспект“ шуме је: 

• Да ли ће деловање човека и његов утицај на промену климе 
преко појачаног ефекта „стаклене баште“ довести и до пораста 
фреквенције и „интензитета“ екстремних временских прилика?

Посматрано кроз контекст шуме ово питање се додатно ус-
ложњава. „Шумски екосистеми припадају оним природним систе-
мима за које се процењује да ће у скоро свим регионима света бити 
изложени неповољним утицајима климатских промена “ Кадовић 
Р., (2007):. Исти аутор поставља питање: „Какви су ефекти глобалне 
промене климе на шуме и утицај шума на равнотежу угљеника“.

Ово су само нека од отворених питања на ову тему. 
У јеку припрема за COP 21 у Србији су у току 2015. године одр-

жани бројни скупови на којима се расправљало о проблемима са 
променом климе, енергетици (алтернативни извори енергије) и 
сл. 

Уважавјући чињеницу да је организатор COP 21 била држава 
Француска у периоду од 30. новембра до 11. децембра 2015. године, 

на неки начин као логично је, да је ове скупове организовала Фран-
цуска амбасада и Француски институт у Србији, а у сарадњи са 
нашим државним и научним институцијама, привредним субјек-
тима, невладиним сектором, и другим заинтересованим странама 
за ову проблематику.

У том контексту је 02.06.2015. године, у просторијама ректора-
та Универзитета у Београду њена екселенција амбасадорка Фран-
цуске госпођа Кристин Моро одржала предавње на тему климат-
ских промена. Ово предавање је било веома посећено, а друштвено 
је значајно уважавајући неоспорну чињеницу да млади људи имају 
неиспцрпну енергију и могу да буду инцијална каписла у изази-
вању промена у свести људи који се тичу промена климе. 

Четрнаест дана касније у просторијама Француске амбасаде 
одржана је глобална дебата на тему: Климатске промене и енер-
гија. Иначе ова дебата је покренута на иницијативу Секретаријата 
Уједињених нација о климатским променама (UNFCCC), и одр-
жана је у целом у свету. Укупно је организовано 96 дебата, у чак 
75 земаља. Међу бројним панелистима посебно је било значајно 
излагање климатолога др Владимира Ђурђевића и др Николе Раја-
ковића. Један од закључака са овог значајног скупа је да је потребно 
уложити додатне напоре да се смањи емисија гасова са ефектом 
стаклене баште и ограничи глобално загревање до границе од 2 °C. 
Када је у питању добијање енергије из обновљивих извора енергије 
за шумарски сектор је веома важно питање биомасе. Њен реални 
потенцијал, планска „покривеност“, економија биомасе (приход/
расход/„добит“), могући нови извори биомасе, природни хазарди 
и биомаса. Ово су само нека од отворених питања која чекају своје 
конкретне одговоре.

Град Крагујевац је у октобру у сарадњи са амбасадом Француске 
организовао конференцију о суштинском значају укључивања ло-
калних заједница у борбу против климатских промена. Наслов 
конфернције је био: „Српске општине и локалне заједнице у борби 
против климатских промена“, а у оквиру активности из циклуса 
“Еколошки изазови: а да се аклиматизујемо?” организованих од 
стране амбасаде и француског Института. На овој конфернцији 
посебно су била значајна искуства француског града Сирена, по 
питањима животне средине и управљања отпадом. На овом ску-
пу је било више од 80 учесника из 25 различитих општина у Ср-
бији. Активно учешће на овој конфернцији је имао и шумарски 
сектор преко представника из ЈП „Србијашуме“. Он је покушао да 
„активира“ питање везано за шуме и промену климе, као и веома 
значајно питање оснивања нових шума у контексту ублажавања 
негативног ефекта емисије гасова са ефектом стаклене баште. 
Апеловао је на остале панелисте да заједнички потраже одговоре 
на изазове климатских промена и њиховог негативног утицаја на 
шуме и шумасрки сектор у целини. Истичем да је сам феномен све 
наглашенији због повећања емисије гасова са ефектом стаклене 
баште која је директно повезана са активностима људи. Према зва-
ничним подацима између 1750. и 2011. године, концентрације CО2 
у атмосфери порасле су за 40%, односно за 150% када је у питању 
концентарција CH4. Прогнозе су, да ако се овај тренд настави, у ле-
тњем периоду би глобална просечна температура могла да порасте 
за вредности од 1,3 па до чак 5,3 °C до краја XXI века. 

Климатскe промене кроз призму 
Cop 21 - осврт
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Бројне елементарне катастрофе, на жалост нису заобишле 
Србију. У задњих неколико година сведоци смо великих поплава, 
суша, ледолома, бујичних поплава и других елементарних ката-
строфа. Сетимо се само 2014. године. Само у једној години шумар-
ство Србије је претрпело више негативних утицаја од природних 
ризика. Од снеголома у западној Србији (Лимско и Голијско шум-
ско подручје), ветролома (шире подручје Златара), поплава у рангу 
природне катастрофе на територији целе Србије, бујичних попла-
ва (шири реон источне Србије) и на крају ледолома и ледоизвала 
(Расинско, Севернокучајско, Тимочко, Јужнокучајско и Нишавско 
шумско подручје).

Постављамо отворено питање:
• Да ли климатске промене утичу на учесталост и интезитет 

појаве природних ризика?  
Одговор на ово веома сложено питање делимично налазимо у 

бројним извештајима наших климатолога. У њима између осталог 
стоји да: „Екстремни временски догађаји који су се некада догађа-
ли једном у 100 година, сада могу да се очекују једном у 10 - 20 го-
дина, док догађаји који су се догађали једном у 10 година сада могу 
да се очекују и сваке 3-4 године“.

У контексту горе наведеног међу другим бројним темама на 
Копаонику је организовано 11. Међународно саветовање на тему: 
„Ризик и безбедоносни инжењеринг“. Ово значајно Међународно 
саветовање организује Висока Техничка школа струковних студија 
у Новом Саду и Факултет техничких наука универзитета у Новом 
Саду, Департмант инжињерства животне средине и Министар-
ство рада и социјалне политике из Београда. И на овом скупу се 
„чуо“ глас шумара кроз рад „РАЊИВОСТ ПРИРОДНИХ СИС-
ТЕМА (ШУМЕ) ПОД УТИЦАЈЕМ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА 
КРОЗ ПРИЗМУ ПОЈАВЕ И ЕФЕКАТА ВРЕМЕНСКИХ ЕКСТРЕ-
МА“, аутора маст.инж.шум. Звонимира Баковића.

У раду је између осталог изнето да се рањивост природних 
система због све чешћих појава климатских екстрема огледа у 
тоталним природним поремећајима, који се веома тешко и спо-
ро санирају и праћени су огромним материјалним и еколошким 
штетама. Такође, у њему је истакнуто да временски екстреми нега-
тивно утичу и на људе изазивајући велике несреће и повећан број 
смртних случајева. Такође у раду је закључено да временски екс-
треми битно утичу на ресурсе животне средине, а индиректно и 
на сектор економије. Циљ овог рада је био да се на примеру појава 
екстремних поплава и ледолома из 2014. године, на површинама 
којима газдује ЈП Србијашуме“ укаже на негативан утицај који 

причињавају временски екстреми на шуме, а тиме и значајним 
делом на животну средину. На презентовању самог рада је изне-
та оцена, да са ове временске дистанце, штете које су причиниле 
поплаве и ледена киша на шуме представљају за шумарски сектор 
и друштво у целини праву елементарну катастрофу. Учесницима 
саветовања је указано на чињеницу да у Србији још увек нису у 
довољној мери развијени ресурси и капацитети за санацију и брз 
„опоравак“ од негативних утицаја временских екстрема. 

Климатске промене су недвосмислено потврђене и на просто-
ру Србије. Ефекти климатских промена већ су видљиви дужи низ 
година, а посебно су јако изражени у последњој деценији. Оне су 
постале све интензивније, и на неки начин условиле појаву вре-
менских екстрема. Године 2012., глобална просечна температура 
била је виша за 0,89 °C у односу на просечне вредности темпера-
туре у деветнаестом веку. Изразито сушна је била и 2011. година, 
што је у доброј мери „подстакло“ сушење шума на простору Ср-
бије и шире. Само на нивоу ЈП „Србијашуме“ кроз случајни при-
нос у категорији сушења евидентирано је: 2013 = 29.142m3, 2014 
= 54.844m3 а 2015 = 72.750m3. Негативан тренд раста осушених 
стабла из године у годину је у категорији алармантног.

„Адаптације на климатске промене – прилагођавање при-
родних или антропогених система као одговор на тренутне или 
очекиване климатске промене са циљем смањења штете односно 
искоришћавања предности“ IPCC (2001), су нешто што се намеће 
као једно од могућих решења за ублажавање негативних ефеката 
климатских промена на шуме. У том смислу у наредном периоду 
је потребно тежити:

- квалитетнијој заштити шума;
- доследнијој нези шума у циљу стабилизације затечених стања 

шума;
- надоградњи и развијању  „система газдовања“ за унапређење 

постојећег стања шума;
- подизању нових шума, уз претходно прецизно картирање и 

мапирање станишта;
- усклађивању радова на коришћењу и гајењу шума за потребе 

очувања биодиверзитета;
- адаптивном планирању газдовања шумама итд., Баковић З. 

(2016).
Неоспорно је да ЈП „Србијашуме“ „адекватним управљањем и 

газдовањем шумама, значајно доприноси побољшању стања шума 
којима газдује, а то се индиректно одражава на ублажавање климе 
и заштиту животне средине наших простора“ , Стајић Б., Баковић 
З., Кисин Б., (2014).

Овај текст има за циљ да подстакне свест о проблематици кли-
матских промена и да добије подршку пре свега шумрских после-
ника, а затим и друштва у целини. Ово је од суштинског значаја 
за „успех“ нових „смерница“ које шумарски сектор мора што пре 
донети, како би био спреман да се на један активан и конкретан на-
чин укључи у борбу за ублажавање последица и у прилагођавања 
неопходна да се одговори на изазов глобалног загревања. 

Сва сложеност климатаских промена најбоље је одсликана 
у говору Франсоа Оланда, председника Француске на Париској 
конференцији „Не можемо више природу сматрати обичним да-
ваоцем ресурса. Притерани смо уза зид…Тај зид сачињен је од 
збира нашег себичлука, наших стрепњи, наше резигнираности. 
Он није непробојан“ , додао је он. „Добра воља, изјаве о намерама 
неће бити довољне. Ми смо близу преломне тачке, Конференција 
у Паризу треба да представља почетак корените промене. Овде, на 
Конференцији у Паризу, одлука о самој будућности планете треба 
да буде донесена“, и неоспорно је, да је иста и донета.

маст.инж.шум. Звонимир Баковић 
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шумСка инфраСтруктура

Организација за храну и пољопривреду Уједињених нација 
(FAO) у сарадњи са Министарством пољопривреде и зашти-
те животне средине – Управом за шуме, реализовала је трого-
дишњи пројекат под називом „Подршка развоју планирања и 
изградње шумске инфраструктуре у Србији“ (TCP/SRB/3401). 
Циљеви пројекта били су анализа тренутног стања мреже шум-
ских путева у Србији, професионално усавршавање шумарских 
стручњака у областима планирања, пројектовања, изградње и 
одржавања шумских путева, као и израда приручника за одржа-
вање шумских путева.

У реализација пројекта учестовали су: национални коорди-
натор маст. инж. шум. Александар Радосављевић, међународни 
консултанти проф. др Евалд Пертлик (Аустрија), проф. др Дирк 
Јегер (Немачка), дипл. инж. Јуриј Бегуш (Словенија) и проф. др 
Стефано Григолато (Италија), затим национални консултанти др 
Милорад Даниловић, ванр. проф., маст. инж. Александар Ворка-
пић, маст. инж. Бобан Миловановић, маст. инж. Славољуб Ђу-
рић и маст. инж. Милан Сучевић.

Пројекат је започео уводним семинаром који је одржан у сеп-
тембру 2013. године на Институту за шумарство у Београду, где 
су установљени циљеви пројекта, а затим су спроведени избор 
пилот подручја,  обилазак терена и прикупљање података. 

У октобру 2014. године одржана је дводневна конференција и 
радионица на којој су, поред координатора и консултаната, учест-
вовали представници Министарства пољопривреде и заштите 
животне средине – Управе за шуме, Шумарског факултета из Бе-
ограда, ЈП „Србијашуме“, ЈП „Војводинашуме“, ЈП „Национални 
парк Тара“, ЈП „Национални парк Фрушка гора“, СПЦ – Епархије 
Шабачке и Браничевске, ЈП за газдовање заштитним шумама 
„Борјак“, Покрета Горана Србије и Завода за заштиту природе Ср-
бије. Конференцију је отворила проф. др Снежана Богосављевић 
Бошковић, министар пољопривреде и заштите животне средине. 
Током конференције одржано је 14 презентација, међу којима и 
презентације тренутног стања мреже шумских путева у четири 
пилот подручја: ГЈ „Буковик ИИ“ (ШГ „Расина“ Крушевац), ГЈ 
„Жељин“ (ШГ „Столови“ Краљево), ГЈ „Јаутина“ (ШГ „Борања“ 
Лозница) и ГЈ „Доње Подунавље“ (ШГ „Банат“ Панчево). Другог 
дана конференције одржана је радионица на тему „Стање шум-
ских путева и правци деловања на подизању квалитета шумских 
путева“, у којој су учешће узели представници различитих заин-
тересованих страна. Вреднујући мишљења учесника конферен-
ције донешени су закључци да и поред добрих примера, стање 
мреже шумских путева је ипак незадовољавајуће, а као основ-

ни проблеми наводе се непостојање катастра шумских путева, 
градња путева без израђених програма отварања, непостојање 
подзаконских аката везаних за шумске путеве, недовољна густи-
на мреже шумских путева, лош квалитет постојећих путева, за-
старела механизација, нередовно одржавање и др.

У периоду од 06. до 09.04.2015. године на Шумарском фа-
култету у Београду одржана су предавања и практична обука 
из области планирања и пројектовања мреже шумских путева. 
Предавања и практичну обуку изводили су проф. др Евалд Пер-
тлик (BOKU - Аустрија) и др Стефано Григолато (Универзитет 
у Падови - Италија), који су презентовали могућности примене 
рачунарског порграма ESRI ArcGIS за потребе планирања мре-
же шумских путева и програма Softree RoadEng Forest Engineer 
за израду идејног пројекта шумског пута на основу дигиталног 
модела терена.

Радионица на тему одржавања шумских путева обављена је 
17. и 18. јуна 2015. године на подручју ШГ „Столови“ Краљево и 
ШГ „Расина“ Крушевац. Првог дана радионице посебна пажња 
стављена је на законску регулативу и обезеђење финансијских 
средстава за редовно и периодично (инвестиционо) одржавање 
шумских путева. Поред тога, истакнути су чиниоци који утичу 
на појаву оштећења на шумским путевима, а као један од кључ-
них узрочника настанка оштећења јесте чест претовар возила за 
транспорт дрвних сортимената, односно недовољна контрола 
осовинског оптерећења возила која се крећу шумским путевима. 
Такође, раскрснице шумских путева са тракторским влакама, обе-
лежене су као критичне тачке када је у питању појава оштећења, 
пре свега због стварања терцијарних водотокова на тракторским 
влакама који на пут износе знатне количине земљаног материја-
ла. Посебна пажња посвећена је изградњи цевастих пропуста, 
односно типу цевастих пропуста и технологији градње. Међуна-
родни консултатни истакли су да је неопходно модернизовати 
начин градње армирано-бетонских цевастих пропуста како би се 
избегло њихово раздвајање на спојевима, што негативно утиче на 
њихову функционалност и дуготрајност, а да у перспективи тре-
ба размотрити градњу цевастих пропуста из једног дела (челичне 
или пластичне цеви).

Током другог дана радионице, наглашен је значај градње мо-
стова на шумским путевима, као и регулације брзине воде у во-
дотоку. Завршна конференција у оквиру пројекта TCP 3401 одр-
жана је 17.12.2015. године у Београду. На завршној конференцији 
међународни консултанти проф. др Стефано Григолато и проф. 
др Евалд Пертлик одржали су предавања о примени ГИС-а у 
планирању мреже шумских путева и алата за вишекритеријум-
ско одлучивање при избору приоритета за градњу. Међународни 
консултант Јуриј Бегуш изнео је закључке са радионица које су 
одржаване током трајања пројекта. Национални консултант др 
Милорад Даниловић, ванр. проф. презентовао је методологију 
израде програма отварања шума, а консултанти маст. инж. Алек-
сандар Воркапић, маст. инж. Бобан Миловановић и маст. инж. 
Славољуб Ђурић презентовали су резултате рада на подручју 
шест газдинских јединица.

маст.инж.шум. Никола Новковић и Душан Стојнић

 Подршка развоју планирања и изградње 
шумске инфраструктуре у Србији
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Сушење шума манифестовано је кроз сушење појединач-
них стабала, групе стабала на мањим и већим површинама 
и присутно је у шумама којима газдује Јавно предузеће „Ср-
бијашуме“. 

Интензивније сушење шума је почело да се уочава у 
2012. години и до 2015. године забележено је сушење шума 
на површини од око 25.900 hа, приликом чега се осушило 
247.965 м3 дрвне запремине. У првом реду најугроженије су 
састојине четинарских врста дрвећа. Поред њих угрожене су 
и састојине лишћарских врста дрвећа које се налазе на спе-
цифичним стаништима ( плитко земљиште, јужна експози-
ција, састојине на гребенима и сл. ).  

Климатске прилике које су владале у периоду пре поја-
ве сушења шума могу се довести у везу са самим сушењем. 
Наиме, на основу података РХМЗ, сушни периоди су забеле-
жени у осам од десет година које су претходиле овој појави 
( Алексић ет. ал., 2013 ). Сушни периоди, у комбинацији са 
специфичним условима станишта ( велики нагиби, плит-
ко земљиште, јужне експозиције и др. ) су највероватније 
довели до физиолошког слабљења стабала што је изазвало 
уланчавање штета, тј. погодно је утицало на појаву биљних 
болести и штеточина, што за крајњи исход има сушење како 
појединачних, тако и група стабала.

С обзиром да су последице сушења шума економске и 
еколошке, ЈП „Србијашуме“ предузело је низ мера у циљу 
утврђивања узрочника сушења шума, санације сушења 
шума кроз уклањање сувих и оштећених стабала, која пред-
стављају опасност за појаву и ширење секундарних штетних 
организама ( фитопатогене гљиве и поткорњаци ) и спреча-
вања ширења појаве сушења шума. 

На основу Стручног извештаја Института за шумарство 
– Београд о здравственом стању шума: „Послови од јавног 
интереса у области дијагностике штетних организама и 
заштите здравља шумског биља“ ( Периодични Извештај 
за период јануар-јун 2015. године, број Акта 62-10/220 од 
13.7.2015. године ) на четинарским врстама у ШГ „Голија“ 
– Ивањица, ШГ „Пријепоље“ – Пријепоље, ШГ „Ужице“ – 
Ужице и ШГ „Столови“ – Краљево, ШГ „Шумарство“ – Раш-
ка, забележене су карпофоре гљиве Heterobasidion annosum.

На састанку одржаном у Генералној дирекцији предста-
вници Института за шумарство – Београд и Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине - Управе за шуме, 
постигнут је договор око пројекта „Спречавање ширења бо-
лести  трулежи корена и приданака изазваних врстом гљи-
ве Heterobasidion annosum, коришћењем препарата на бази 
препарата на бази Phlebiopsis gigantean“, који би финанси-
рала  Управа за шуме у оквиру Буџетског фонда за шуме за 
2016. годину. 

Јавном предузећу за газдовање шумама „Србијашуме“ 
је стигао позив  Министарства пољопривреде и хране Ре-
публике Бугарске – Управе за шуме, за активно учешће на 
конференцији на тему: „Перспектива и газдовање вештач-
ки подигнутим састојинама четинара са аспекта појаве су-
шења шума“, која се одржала у Ћустендилу у Бугаркој, 28. и 
29.01.2016.године.

На конференцијији је учешће узело око 100 учесника из 
Бугарске, али и представници из Македоније. Из Србије су 
учествовали Гордана Јанчић и Дејан Милетић, као предста-
вници ЈП „Србијашуме“ и Иван Миленковић као представ-
ник Института за шумарство у Београду.

Скоро 2,5 % култура четинарских врста у Бугарској је услед 
дејства различитих фактора у процесу сушења,  које је изазва-
но услед негативних утицаја фитопатогених организама, али 
и секундарних штеточина као што су поткорњаци. Због поја-
ве сушења на Конференцији је истакнута одлука државе која 
је донета пре 50-60 година, а која је за циљ имала увећавање 
укупне шумовитости, продуктивности шумског земљишта и 
смањења ерозивних процеса стабилизацијом земљишта. Као 
мера за постизање ових циљева покренуто je масовно  по-
шумљавање четинарским врстама, без велике бриге око типа 
станишта и биоекологије четинарских врста. 

Констатовано је да су ове културе одиграле важну уло-
гу у стабилизацији земљишта, одржавању водног режима, 
превенцији ерозије. Данас, међутим, један од главних разло-
га за њихово сушење је чињеница да су управо ове културе 
осниване на стаништима која су изван природног распрос-
трањења четинарских врста, што их чини нестабилним на 
климатске промене, те самим тим физиолошки слабим и 
подложним нападу штеточина. 

Други кључни фактор јесу неадекватно спроведене мере 
неге и закаснеле прве прореде. Учесници су имали прилику 
да посете 3 локалитета јако сличних услова на бонитетима 3. 
и 4. степена. У питању су биле састојине белог бора, старости 
између 35-40 година, просечне запремине око 180 м3, где се 
средњи пречник кретао од 12-14 цм, просечне висине 14-16 м. 

На конференцији је закључено да Управа за шуме Републи-
ке Бугарске што пре мора да донесе акциони план за санацију 
и спречавање појаве сушења шума четинара, где је неопходно 
спровести чисте сече на већим површинама са конверзијом 
врста, прореде у културама четинара изводити правовреме-
но са захватима јачих интезитета ( око 20% ), у састојинама 
које су показале јачу отпорност наставити са газдовањем у 
циљу стварања услова за природно обнављање. У том сми-
слу сарадња са научним институцијама је кључна, а у Бугар-
ској се огледа кроз сарадњу са Институтом за шумарством. 
Постављена су огледна поља у састојинама где је забележено 
интезивније сушење шума. У појединим огледним пољима 
је вршена чиста сеча, у другим је вршена санитарна сеча ја-
чег интезитета, а на трећим повшинама је сеча обухватила и 
здрава стабла и на тај начин је направљена бафер зона, која би 
требало да спречи даље ширење штетних организама. 

Закључак је да је неопходно покренути иницијативу за 
промену закона и подзаконских аката у смислу смањивања 
опходње у културама четинара, да се олакша законска пре-
цедура када су у питању планска документа у циљу брже и 
ефикасније санације култура четинара, да се сопственици-
ма шума преко медија подигне свест о значају санације њи-
хових шума, јер је забележено да неретко управо ове шуме 
представљају потенцијална жаришта.  

Дејан Милетић,дипл.инж.шум.

Перспектива и газдовање вештачки подигнутим 
састојинама четинара са аспекта појаве сушења шума

поСета
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У Атини је 18. и 19. јануара 2016. године одржан скуп у органи-
зацији Регионалног бироа UNESCO у Венецији, Медитеранске ин-
формативне канцеларије за животну средину, културу и одрживи 
развој, Медитеранске образовне иницијативе за одрживи развој и 
Националног комитета Грчке „Човек и биосфера” ( MAB - Man and 
Biosphere ). 

Хармонија човека и природе основа је програма MAB, који 
постоји од 1971. године у оквиру Организације Уједињених нација за 
образовање, науку и културу ( UNESCO ).

На предлог Завода за заштиту природе Србије, а у складу са 
циљевима Просторног плана Републике Србије (1996), уз подршку 
националног MAB комитета, део Парка природе „Голија“ под нази-
вом „Голија-Студеница“ ( 53.804 ха ) номинован је за резерват био-
сфере. 

Одлуком Међународног координационог савета за UNESCO 
MAB програм, септембра 2001. године Резерват биосфере „Голија-
Студеница“ проглашен је за први резерват биосфере у Србији и 
постао је део UNESCO светске мреже резервата биосфере ( тренутно 
у свету има 651 резерват биосфере у 120 земаља ). Очуваност приро-
де са великим бројем биљних и животињских врста међу којима има 
доста ендемичних и реликтних врста, као и присуство манастира 
Студенице који се од 1986. године налази на листи светске баштине ( 
World haritage ), ишли су у прилог проглашењу резервата. Резервати 
биосфере су подручја копнених и обалских/морских екосистема који 
су међународно признати UNESCO MAB програмом и они треба да 
разреше једно од најважнијих питања са којима се свет данас суочава: 
како помирити очување биодиверзитета са потребом за економским 
и друштвеним развојем и одржавањем припадајућих културних 
вредности. Ефикасан резерват биосфере подразумева заједничко де-
ловање стручњака за природне и друштвене науке, група за очување 
и развој заштићених подручја, институција надлежних за управљање 
резерватом и локалних заједница. На самом скупу је учествовало 
преко четредесет особа разичитих образовних профила и позиција, 
а на укупно шест сесија је представљено деветнаест различитих пре-
зентација. Сесије су биле посвећене улози универзитета у подршци 
одрживости у заштићеним областима ( на примеру Венеције и вене-
цијанског залива ), универзитетима као примерима одрживог развоја 
( у оквиру ове сесије је др Александар Поповић одржао презентацију 
о улози Универзитета у Београду у промовисању одрживог развоја, 
представљен је и рад на одрживом развоју на Политехничком уни-
верзитету у Барселони и Универзитету на Патрасу ), везама између 
културног наслеђа у области животне средине и пејзажног наслеђа 
( на примеру локације Мантуе и Сабионете у Италији, Самарије у 
Грчкој и Берата у Албанији ), принципима одрживог развоја у кре-

ирању резервата биосфере ( на примеру резервата биосфере Акамас 
на Кипру, Апенини-Тоскана Емилија у Италији и Самотраки у Грч-
кој, а у оквиру овог дела скупа је представник ЈП „Србијашуме“, као 
управљача ПП „Голија“ у оквиру којег се налази Резерват биосфере 
„Голија-Студеница“, Дејан Милетић одржао предавање о остваре-
ном унапређењу управљања ПП „Голија“ преко основаних Форума 
општина и као и форума заинтересованих страна).

Саветодавни комитет за резервате биосфере је, разматрајући 
први периодични извештај за Резерват биосфере „Голија-Студени-
ца“,  препоручио да се у циљу остварења свих функција резервата би-
осфере у наредном периоду мора поклонити већа пажња  државе на:  

• унапређењу управљања резерватом ( ЈП „Србијашуме“, упра-
вљач Парка природе „Голија“, не може управљати резерватом био-
сфере као заштићеним подручјем, већ се управљање резерватима 
биосфере према светским искуствима треба да одвија преко колек-
тивних тела, као што су савети/комитети/координациона тела, која 
чине представници заинтересованих страна, тј. представници ло-
калних заједница, локалне самоуправе, невладиних организација, 
сектора шумарства, заштите природе, пољопривреде, бизнис секто-
ра и др.); 

• стварању услова за веће укључивање локалне заједнице у упра-
вљање резерватом биосфере ( изградња неопходне инфрастуктуре, 
пре свега саобраћајне, комуналне и др.) и 

• обезбеђењу услова за рурални развој на подручју резервата би-
осфере. 

На основу препорука Саветодавног комитета формиран је Са-
вет Резервата биосфере „Голија-Студеница“ на основу Решења Ми-
нистарства пољопривреде и заштите животне средине о образовању 
Савета Резервата биосфере „Голија-Студеница“.

Формиран је Форум заинтересованих страна Резервата биосфере 
„Голија - Студеница“ , који који представља саветодавно тело и има 
15 чланова широког спектра интереса свих заинтересованих страна 
из свих пет општина са подручја ПП „Голија“.

Први састанак Форума заинтересованих страна Резервата би-
осфере „Голија - Студеница“ одржан је 24.11.2015. године у просто-
ријама Општинске управе Ивањица. 

ФОРУМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА “ГОЛИЈА” – савето-
давно тело, које има 15 чланова и представља широк спектар интере-
са свих заинтересованих страна из свих пет општина. 

ОПШТИНСКИ ФОРУМИ – отворена група чланова за сваку 
од пет општина ( Ивањица, Краљево, Нови Пазар, Рашка, Сјеница ), 
састоји се од свих заинтересованих страна ( владиних агенција, НВО, 
представника локалног станивништва, приватних предузетника, 
итд. ), које имају интерес у резервату биосфере. 

Учешће Парка Природе “Голија” – управљање се одвија преко 
Радне јединице “Парк природе Голија”, која је одговорна за упра-
вљање парком природе. Управник парка природе извештава Савет и 
његова радна јединица је одговорна за имплементацију плана упра-
вљања, као и његову припрему и ревизију. Управа парка је одговорна 
Савету и сарђјује са Форумом, али не и општинским форумима.

Визија РБ „Голија-Студеница“ - Подручје Резервата Биосфере 
„Голија- Студеница“ је строго контролисано и уређено подручје у 
складу са потребама заштите природе и локалног становништва у 
коме су оживеле школе, а функционална сеоска домаћинства и њи-
хови бизниси постали наследни, као и очување природних и култур-
них наслеђа.

Дејан Милетић,дипл.инж.шум.

Улога универзитета у подршци Унесковим 
заштићеним подручјима
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заштићена подручја

У оквиру асоцијација Паркова Динарског лука, WWF је 
организовао Скупштину поменуте асоцијације, као и семи-
нар унапређења заштићених подручја у погледу индекса-
ције, утврђивање вредности заштићених подручја као и ко-
муникације са посетиоцима, свим присутним обвезницима 
и локалним заједницама у заштићеним подручјима.

Домаћин прве Асоцијације „Паркова Динарског лука“ 
био је управљач Јавне установе „Пећински парк - Грабова-
ча“ из Перушића у Хрватској. Том приликом директор по-
менутог заштићеног подручја Катарина Милковић, уз речи 
добродошлице кроз даљу презентацију упознала нас је са 
свим активностима и начином рада у поменутом заштиће-
ном подручју. 

Даљи ток семинара одвијао се кроз разне презентације 
који су нам предочили предавачи: Виолета Орловић Ловрен 
– Индексација у заштићеним подручјима и  Јана Кус (Шко-
цјанска јама – пример добре праксе сарадње са локалном 
заједницом).

 Једном речју главна тема семинара била је упознавање 
свих учесника скупа са индексацијом заштићених подручја 
и унапређења степена комуникације и заштите у њима. Под 
индексацијом се подразумева скуп свих показатеља (индика-
тора), на основу којих се установљава сарадња са локалном 
заједницом, а на основу чега се израђује Програм развијања 
капацитета у заштићеним подручјима. 

Након обиласка пећине „Самоград“ одржана је Скупшти-
на Асоцијације паркова Динарског лука од стране WWF-а 
за све чланове асоцијације као и укључивање осталих заин-
тересованих заштићених подручја у поменуту асоцијацију, 

чиме би се побољшала презентација и размена искустава у 
управљању заштићеним подручјима, као и  побољшање сте-
пена заштите и унапређења истих у региону.

Следећег дана активности свих учесника спроведене су 
кроз практичан рад у групама у погледу: размене искустава, 
издвајања главних заједничких одлика, проблеми и реша-
вање истих у комуникацији са локалном заједницом као и 
презентације својих заштићених подручја.

Пример добре праксе представника ЈП „Србијашуме“ на 
семинару - заштићено подручје  ПП „Стара планина“ при-
казало је кроз наплату накнада свих обвезника у парку, чија 
средства се уплаћују на посебан наменски рачун и могу се 
користити само за активности прописане Програмом упра-
вљања на пословима унапређења заштићеног подручја, а на 
који даје сагласност Министарство пољопривреде и заштите 
животне средине. Највећи обвезници у ПП „Стара плани-
на“ су: Електропривреда Србије, Телеком Србија, Емисија 
технике и везе, ЈП Скијалишта Србије, ХЕ Пирот, ЈП ,,Ста-
ра планина“ који редовно плаћају прописане накнаде кроз 
Одлуку о накнадама за њихов рад у заштићеном подручју 
и тиме показују друштвено одговорно пословање и активно 
учешће у заштиити природе.

Кроз презентацију се увидело да представљамо једино 
заштићено подручје у читавом региону које је успело да ре-
ализује наплату накнаде обвезника у заштићеним подручји-
ма и тиме дође до додатног прихода за лакше остварење 
Програма управљања. То искуство смо кроз међусобне раз-
говоре пренели осталим учесницима асоцијације Паркова 
динарског лука. 

На крају семинара поздравна реч представника WWF – 
Адрије, Леона Кебеа је да је успешно организован први се-
минар у 2016.години, као и предлог наставка рада на даљој 
промоцији заштићених подручја у региону. 

Игор Петровић, дипл.инж.шум.
Управник Радне јединице „Парк природе Стара планина“

Учешће на радионици индексације заштићених 
подручја у огранизацији WWF-а у 

Јавној установи „Пећински парк Грабовача“ 
у Хрватској
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Површина Републике Србије износи 88.407 km2, што 
износи око 1% површине европског континента. Уколико, 
међутим, упоредимо заступљеност свих врста забележених 
на европском континенту, можемо закључити да је Србија 
изузетно богата биодиверзитетом,  тј. Србија је станиште за 
око 39% свих забележених врста зељастих биљака у Европи, 
51% врста рибе, 40% гмизаваца и водоземаца, 74% птица и 
67% сисара. Разноврсност екосистема у Србији се пре свега 
огледа у карактеру разноврсности и специфичности њене 
вегетације. 

Укупна површина заштићених подручја у Републици Ср-
бији износи 522.120 ха, што износи око 5,9 % од њене укупне 
територије, што представља мали проценат у односу на ос-
тале европске земље ( Европа-15,3% ). Из тог разлога је прос-
торним планом Републике Србије предвиђено да се до 2021. 
године површина заштићених подручја увећа на 12%.

Од настанка савременог концепта заштите природе, заш-
тићена подручја, нарочито већих површина, била су назна-
чајнији и најефикаснији алат развијен за очување биолошке 
разноврсности ( биодиверзитета ). 

 У Европи је број заштићених подручја већ деценија-
ма у порасту, а њихов позитиван утицај на очување биоди-
верзитета, како унутар тако и изван заштићених подручја је 
неоспоран.

 Последњих десетак година услед интезивног развоја 
туризма, а посебно  где је отварање заштићених подручја 
као туристичке атракције постало главна тема, све се мање 
посвећује пажња на очување правих вредности због којих 
је заштићено подручје и проглашено. Постоји увећани при-
тисак да се омогући што већи приступ туристима за посету 

заштићеним подручјима како би уживали у природи и раз-
личитим вредностима заштићених подручја, али нажалост 
забележен је и велики негативни утицај туризма на биоди-
верзитет заштићених подручја. Потребно је да се омогући 
да туризам и различита туристичка инфраструктура допри-
несе регулисању активности које ће омогућити заједничку 
добробит људи и биодиверзитета.

 Како би помогао управљачима заштићених подручја 
да лакше савладају све већи притисак јавности са циљем 
развоја инфрастуктуре и туризма у заштићеним подручји-
ма, али и хармонизацијом са надолазећом обавезом импле-
ментације еколошке мреже Натура 2000, у Турској је између 
02-03.12.2015. године одржан састанак на тему: Environment 
and Climate Regional Accession Network. Основни задатак се-
минара је био да управљачима заштићених подручја пружи 
примере најбоље праксе у неколико изабраних земаља и ин-
спирише их за будући њихов рад.

Из наше земље састанку су присуствовали: 
1. Јелена Дучић - Министарство пољопривреде и зашти-

те животне средине, Сектор за заштиту животне средине, 
Одсек за еколошке мреже и оцену прихватљивости;

2. Љуба Јошић – ЈП Нациолни парк „Фрушка гора“ ;
3. Маријана Јосиповић – ЈП Национални парк „Тара“ ;
4. Сања Манојловић – ЈП Национални парк „Ђердап“ ;
5. Предраг Шумарац – ЈП Национални парк „Копаоник“;
6. Дејан Милетић – ЈП „Србијашуме“. 
Први део семинара је за циљ имао да покаже практичне 

могућности управљања заштићеним подручјима, да покрене 
дискусију о позитивним и негативним примерима  са посеб-
ним освртом на планове управљања, њихову имплемента-
цију и значај учешћа и укључивања осталих заинтересова-
них страна на локалном нивоу.

Важан аспект је усклађивање заштите природе и газдо-
вања заштићеним подручјима и Natura 2000 подручјима. 
Без њиховог усклађивања циљеви заштите ова два приступа 
могу угрозити једни друге. 

Други део семинара је за циљ имао да прикаже актуел-
не могућности при управљању туризмом у заштићеним 
подручјима и како туризам да укљичимо подједнако ува-
жавајући аспект заштите природе, културних вредности, 
социјалног и политичког аспекта.

Овом приликом желимо да напоменемо да је у Ср-
бији званично отворен Пројекат имплемантације  Natura 
2000 ( Capacity Building to implement ‘acquis’ standards and 
conventions in nature protection – establishment of Natura 2000 
), који за циљ има успостављање методолигије за издвајање 
Natura 2000 подручја и доношење прелиминарне листе 
Natura 2000 подручја. Корисници пројекта су Министарство 
пољопривреде и заштите животне средине и Завод за заш-
титу природе Србија, а вођа пројекта је конзорцијум BalCon 
Ltd из Мађарске.

Дејан Милетић,дипл.инж.шум.

Управљање заштићеним подручјима и 
развој туризма

Семинар у турСкој
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пројекат

Европска конвенција о пределу (ЕКП) Савета Европе је 
први међународни уговор који се специфично тиче заштите, 
планирања и управљања свим типовима предела, од изузет-
них до деградираних, као и подизању свести јавности о зна-
чају предела. Полазећи од тога да квалитет и разноврсност, 
као и природне и културне вредности европских предела 
представљају заједнички ресурс, европске земље су 2000. го-
дине у Фиренци донеле Европску конвенцију о пределу, коју 
је Република Србија ратификовала 2011. године. („Службе-
ни гласник РС“, број 4/11). За спровођење ЕКП на нацио-
налном нивоу одређена су два министартва: Министарство 
пољопривреде и заштите животне средине и Министарство 
културе и информисања. Ова два Министарства, у сарадњи са 
Заводом за заштиту природе, у периоду након ратификације 
Конвенције, предузела су бројне презентације ЕКП на целој 
територији Србије. Даљи напредак у имплементацији ЕКП 
учињен је 2014. године израдом два документа: „Предлога 
Акционог плана за имплементацију Европске конвенције о 
пределу у Србији“ (у даљем теску Акциони план) и „Предлог 
Правилника о критеријумима за идентификацију предела и 
начин процене њихових значајних и карактеристичних об-
лежја, оба у процедури доношења. У Акционом плану нагла-
шена је потреба идентификације типова карактера предела 
на територији Србије, као основе за успостављање предеоне 
политике и њено интегрисање у плански основ у Србији. 
Провера спроводивости утврђених инструмената и проце-
дура идентификације типова карактера предела предвиђе-
на је да се реализује кроз израду пилот пројеката. Пројекат 
„Унапређење капацитета региона Шумадије и Поморавља за 
примену Европске конвенције о пределу“ (у даљем тексту 
Пројекат) је први пилот пројекат који се реализује сагласно 
поменутом предлогу Акционог плана. 

Носилац пројекта је Регионална агенција за економски 
развој Шумадије и Поморавља, а финансијер је Министар-
ство пољопривреде и заштите животне средине Републике 
Србије. 

Општи циљ Пројекта је процена карактера предела Шу-
мадијског и Поморавског округа и стварање механизама 
за стратешко управљање и заштиту квалитета предела, са-
гласно ЕКП. Посебни циљеви односе се на: формирање Базе 
просторних података о пределу за територију Шумадисјког 
и Поморавског округа, и коришћење стечених искустава за 
формирање «Базе просторних података о пределу Републи-
ке Србије», које су у Акционом плану дефинисане као прио-
ритет. Други циљ подразумева припрему материјала који ће 
служити за презентацију и промоцију активности на импле-
ментацији ЕКП у другим окрузима Републике Србије, реле-
вантним планерским институцијама и институцијама које 
покривају различите секторе (шумарства, пољопривреде, 
водопривреде, заштите природе, заштите животне средине 
и др.). 

Процена карактера предела је процес који обухвата 
идентификацију, опис, класификацију и картирање типова 
карактера предела. Ослања се на идентификацију крите-
ријума и њихових атрибута, који доприносе специфичном 
карактеру предела и чине га различитим од других. Карак-
тер предела креира рељеф, геолошка грађа, земљишта, веге-
тација и антропогено настали предеоних елемената. Може 
се дефинисати као посебан и препознатљив просторни об-
разац предеоних елемента који се доследно јављају у одређе-
ном типу карактера предела. 

Метод примењен за реализацију Пројекта базира се на 
британској методи процене карактера предела (Landscape 
character assesment), прихваћеној и примењеној широм Ев-
ропе. Метод се заснива на просторном, на картама базира-
ном приступу, и користи географски информациони систем 
(ГИС). Кључни аспект ове методе је раздвајање фазе класи-
фикације и описа предела, као вредносно неутралене фазе, 
од вредносних судова својствених фази процене карактера 
предела. 

Крајем 2015. године реализована је прва фаза Пројекта, 
сагласно поменутој методи, под називом „Класификација и 
описа карактера предела Шумадијског и Поморавског ок-
руга. Поједностављено, ова фаза је обухватила три корака. 
Први, прикупљање и преглед релевантних података, припре-
ма тематских карата и издвајање прелиминарних граница је-
диница описа предела, градивних јединица унутaр којих се 
конститутивни, физички (природни) и културни елементи, 
јaвљaју у поновљеним просторним обрaсцимa. Други корак 
је рад на терену, снимање стања, фотодокументације, при-
купљање како објективних података, тако и субјективних 
импресија и дефинитивно издвајање јединица описа преде-
ла. Теренски рад подразумева и анкетирање локалних кор-
динатора и мештана. Задњи корак је обједињавање јединица 
описа предела у типове карактера предела са дефинисањем 
смерница за очување и унапређење карактера предела. 

Ова фаза Пројекта је реализована од стране мултидисци-
плинарног експертског тима уз сарадњу Завода за заштиту 
споменика културе Крагујевац и локалних координатора. 

Првa фазa реализације пројекта „унапређење 
капацитета региона Шумадије и Поморавља за 

примену европске конвенције о пределу“
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Резултат ове фазе је обиђене 353. локације на терито-
рији 13 општина Шумадије и Поморавља, на површини од 
5001км2,  направљено преко 6000. фотографија, издвојених 
и описаних 287 јединица описа предела обједињених у 27. 
типова карактера пределана (Слика 1), картираних и описа-
них 405. објеката културног наслеђа. Детаљни опис ЈОП-ова 
садржи: предеони профил; стање; еколошки профил; карти-
ране елементе културног предела; подручја и објекте зашти-
те природе; значајне геоморфолошке појаве; просторне про-
мене; податке са терена и фотодокументацију. Детаљан опис 
типова карактера предела садржи: списак јединица описа 
предела обједињених у тип карактера предела; кључне карак-
теристике; опис карактера; детерминанте; савремени утицај 
на карактер; оквирне смернице за очување и унапређење ка-
рактера; картиране елементе културног предела и подручја 
заштите природе.

Активности на пројекту обухватиле су и организовање 4. 
радионице, са 91 учесником, намењене окупљању свих заин-
тересованих институција из приватног и јавног сектора, као 
и организација цивилног друштва са територије Шумадије 
и Поморавља, као и Републике Србије, који су битни за им-
плементацију пројектних активности. 78. институција са те-
риторије Шумадије и Поморавља информисано је о пројек-
тим активностима и примени ЕКП.

Завршна конференција на којој су представљени циљеви, 
активности и резултати пројекта одржана је 16. децембра у 
Београду. У пленарном делу скупу су се обратили Магелон 
Дежан - Пон, извршни секретар Европске конвенције о пре-
делу у Савету Европе, Стана Божовић, државни секретар 
Министарства пољопривреде и заштите животе средине, 
Асја Драча Мунтеан, помоћник министра у Министарству 
културе и информисања, Биљана Филиповић, национални 
координатор Европске конвенције о пределу и Марија Три-

кић, начелник одељења за природна добра у Заводу за заш-
титу природе Србије. У другој сесији радног дела су пред-
стављена искуства земаља у окружењу у примени Европске 
конвенције о пределу од стране представника надлежних 
министарстава, институција и организација из области 
заштите животне средине, просторног планирања, одржи-
вог развоја и туризма из Црне Горе, Словеније, Хрватске, 
Италије и Португалије.

Реализацијом прве фазе Пројекта, по први пут су препо-
знати, картирани и описани типови карактера предела Шу-
мадије и Поморавља. 

Идентификовани типови карактера предела су указали 
на велики укупни диверзитет предела, контрасних у одно-
су на природне карактеристике, потенцијале природног и 
културног наслеђа, ресурсе развоја, и у односу на степен 
њихове очуваности и препознатљивости. Један број типови 
карактера предела, сачуване историјске структуре и тради-
ционалног грађевинског наслеђа, старих воћњака, богатих 
изворима лековитих и термалних вода, културног и природ-
ног наслеђа, идентификовани у овом пројекту, у јавности и 
пракси су још увек слабо препознати и промовисани. 

База просторних података о идентификованим типовима 
карактера пределима Шумадије и Поморавља, даје основу за 
њено проширивање и повезивање са другим базама подата и 
основ за наставак пројекта, тј. друге фазе - процене предела. 
Резултат друге фазе Пројекта је оцена стања и осетљивости 
издвојених типова карактера предела, издвајање вредних 
предела, дефинисање смерница за заштиту, планирање и 
управљање и издвајање и картирање вредних историјских 
културних предела. 

Више информација о Пројекту на веб-порталу www.
predelisrcasrbije.rs. 

Проф. др Јасминка Цвејић
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Зоран Максимовић, дипл. инж. шумарства одбранио je док-
торску дисертацију под насловом „Конзервација и усмерено ко-
ришћење генофонда црне тополе (Populus nigra L.) на подручју 
Великог ратног острва“ (25.12.2015. године), на студијском програ-
му Шумарство, модул Семенарство, расадничарство и пошумља-
вање са просечном оценом 10,00 у току студирања и стекао научни 
степен доктор биотехничких наука. Састав Комисије за одбрану 
докторске дисертације чинили су: др Мирјана Шијачић-Николић 
- ментор, др Драгица Вилотић, др Милан Медаревић, сви редов-
ни професори Шумарског факултета Универзитета у Београду, др 
Владан Иветић, ванредни професор Шумарског факултета Уни-
верзитета у Београду и др Предраг Алексић, научни сарадник, вр-
шилац дужности директора ЈП „Србијашуме“ Београд. 

Из биографије издвајамо: др Зоран Максимовић рођен је 
24.01.1985. године у Рашкој. Средњу Шумарску школу завршио 
је у Краљеву, где је проглашаван за најбољег ученика. Шумарски 
факултет Универзитета у Београду, Одсек за шумарство, уписао 
је школске 2004/2005, а дипломирао 2010. године. Након завр-
шеног факултета као један од три најбоља студента у генерацији 
запослен је у Генералној дирекцији ЈП „Србијашуме“ Београд, као 
Самостални референт за генофонд, семенарство и расадничку 
производњу, где и сада ради. У школској 2010/2011. уписао је док-
торске студије на Шумарском факултету Универзитета у Београду. 
Аутор је и ко-аутор 12 научних и стручних радова објављених у 
водећим часописима националног значаја, часописима од међуна-
родног значаја, као и на домаћим и међународним конференција-
ма. Тренутно учествује у реализацији два и консултант је на једном 
националном научном пројекту. Члан је Комисије за признавање 
полазног материјала за производњу квалификованог и тестира-
ног репродуктивног материјала, Министарства пољопривреде и 
заштите животне средине. Један је од оснивача и члан управног 
одбора Научно-струковног друштва „Reforesta“. Учествовао је у 

организацији међународне конференције „Reforestation challenges“ 
у Београду, као члан Организационог одбора. 

Активности у оквиру докторске дисертације спроведене су у 
периоду од 2011-2015. године и обухватиле су теренски и лабо-
раторијски део истраживања.Истраживања спроведена у оквиру 
докторске дисертације обављена су у заштићеном подручју „Ве-
лико ратно острво“ и имала су за циљ процену бројности, стања 
и степена угрожености црне тополе на подручју Великог ратног 
острва; процену варијабилности на нивоу тест стабала, репрезена-
та популације, применом морфолошких и молекуларних маркера; 
дефинисање адекватних мера in situ и ex situ конзервације и по-
већање бројности црне тополе на подручју Великог ратног острва. 

Закључци спроведеног истраживања у оквиру докторске ди-
сертације су: (1) процењено стање популације црне тополе на 
подручју Великог ратног острва указује на постојање потребе за 
конзервацијом расположивог генофонда применом адекватних 
мера конзервације, јер је истраживана популација угрожена eкс-
панзијом инванзивних врста које онемогућавају њено природно 
обнављање; (2) стабилна генетичка структура и задовољавајући 
степен генетичке варијабилности констатован на нивоу попула-
ције представља добру полазну основу за конзервацију и усмерено 
коришћење генофонда и даље оплемењивање врсте; (3) у циљу in 
situ конзервације дефинисана су in situ конзервациона станишта и 
идентификоване су нове потенцијалне површине погодне за при-
родно подмлађивање црне тополе; (4) ex situ конзервација црне 
тополе спроведена је оснивањем: клонског архива у расаднику, 
чиме је постављена основа за очување дела генофонда и контро-
лисану производњу квалификованог репродуктивног материјала; 
теста потомства у расаднику у коме је проверен генетски потен-
цијал материнских стабала и пољске банке гена, која ће послужити 
за очување дела расположивог генофонда и повећање површине 
под генетичким ресурсима ове врсте; (5) мере in situ конзерва-
ције допринеће одржавању постојећег стања и могућем генетском 
унапређење популације црне тополе, чиме ће се спречити даља ге-
нетска деградација ове врсте на подручју Великог ратног острва; 
(6) мере ex situ конзервације допринеће повећању површина под 
генетских ресурсима црне тополе. На тај начин успоставиће се 
популације које ће у највећој мери одражавати оригиналну гене-
тичку разноврсност и дозволити дугорочну адаптацију на локалне 
услове места где је обављена садња.

Обновљене или сачуване састојине црне тополе представљају 
важан прилог у очувању сложених екосистема плавних шума. Та-
кође, као резултат докторске дисертације др Зорана Максимовића 
основан је клонски архив црне тополе у расаднику Мишљеновац 
и пољска банка гена на подручју Великог ратног острва, чиме се 
трајно чува део генофонда црне тополе и ствара добра полазна ос-
нова за производњу квалификованог репродуктивног материјала 
за потребе пошумљавања у ЈП „Србијашуме“ Београд. 

Дефинисана тема, постављени циљеви, одабрана методологија 
и добијени резултати, уз јасно дефинисање стратегије и њену им-
плементацију, представљају пионирски подухват у области кон-
зервације и усмереног коришћења шумских генетичких ресурса у 
Србији. 

Владимир Васић, мастер инжењер шумарства

Докторска дисертација у области конзервације и усмереног 
коришћења шумских генетичких ресурса у Србији

диСертација

др Зоран Максимовић
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Влажна подручја за нашу будућност
Давне 1971. у иранском граду Рамсару на обалама Ка-

спијског мора усвојена је Конвенција о влажним подручји-
ма и проглашен је 2. фебруар за Светски дан влажних под-
ручја. 

У Србији је Светски дан влажних подручја обележен 
стручним скупом у Кладову  05. фебруара 2016. године под 
слоганом „Влажна подручја за нашу будућност“, са циљем 
очувања и заштите влажних подручја. 

Програм обележавања Светског дана влажних подручја 
реализовали су Министарство пољопривреде и заштите жи-
вотне средине, Завод за заштиту природе Србије, Покрајин-
ски завод за заштиту природе, ЈП „Национални парк Ђер-
дап“, и као домаћини, Општина Кладово, Туристичка 
организација Кладово и Бибилотека „Центар за културу“ у 
Кладову.

Овај скуп имао је два дела: Теоријски у просторијама 
Дома културе у Кладову и теоријско-практични на терену,  
на локалитету Мала Врбица.

У раду Скупа учествовали су представници управљача 
заштићених природних добара, јавних предузећа „Србија-
шуме“ и „Војводинашуме“, специјалних резервата природе 
„Засавица“ и „Краљевац“, Споменика природе „Ресавска 
пећина“, Градског секретаријата за заштиту животне среди-
не града Београда, регионалних туристичких организација, 
локалних самоуправа, школа, установа културе и медија. 
Гости из Румуније, из градског музеја Тур Северина, својим 
доласком омогућили су да догађај има међународни и пре-
когранични карактер.

Скуп „Влажна подручја за нашу будућност“ отворио је 
др Драган Будујкић, председник општине Кладово, који је 
говорио о значају природних вредности у контексту мо-
гућности које пружају за реализацију развојних програма 
локалних заједница. У поздравној речи др Милија Булато-
вић, начелник Одељења за геодиверзитет Завода за заштиту 
природе Србије указао је на активности у заштити влажних 

подручја у оквиру система заштићених подручја и кроз 
међународне програме заштите природне баштине, као што 
су упис на Листу међународно значајних влажних подручја, 
резервата биосфере и Натура 2000 станишта. Активности 
Националног парка „Ђердап“, кроз програм управљања на 
плану добијања међународног статуса заштите и развоја 
програма посета на простору Парка, представио је мр Ненад 
Радаковић, помоћник директора ЈП „НП Ђердап“. У увод-
ном обраћању скупу директорка Туристичке организације 
Кладово, Невенка Болдорац указала је на потребу подршке 
локалне самоуправе и стручних институција, како би ло-
калитети који се одликују природним вредностима били 
уређени за посете постављањем информативно-образовних 
табли, стаза, путоказа и других неопходних елемената за 
упознавање биодиверзитета.

Како влажна подручја могу допринети одрживом развоју 
локалних заједница, представио је мр Никола Стојнић, по-
моћник директора Покрајинског завода за заштиту природе 
кроз презентацију „Економско вредновање екосистемских 
услуга Специјалног резервата природе „Ковиљско-петрова-
радински рит“. Презентацију „Номинација подручја Ђердапа 
за упис на Листу међународно значајних влажних подручја“ 
одржали су Јелена Дучић из Министарства пољопривре-
де и заштите животне средине и мр Растко Ајтић, стручни 
сарадник Завода за заштиту природе Србије, који су овом 
приликом дали приказ испуњености критеријума простора 
Ђердапа за једанесто Рамсарско подручје у Србији.

Природне вредности окружења Кладова, које га сврста-
вају међу међународно значајна подручја за птице и центре 
европског биодиверзитета, на примеру локалитета Мала 
Врбица и Кладовска пешчара презентовали су, на терену, 
стручни сарадници Завода Братислав Грубач и мр Верица 
Стојановић. Овом приликом Братислав Грубач је истакао да 
је Мала Врбица станиште 140 регистрованих врста птица, од 
којих су 80 гнездарице, као и да је већина ових птица од зна-
чаја за заштиту на националном и међународном нивоу, као 
што су, на пример, велика мешовита колонија малих врана-
ца и чапљи (мала бела чапља, гак, жута и сива чапља), патка 
њорка, колоније белобрке и обичне чигре, колоније пчелари-
це, белорепан и многе друге. Као главне вредности подручја 
Кладовске пешчаре мр Верица Стојановић навела је 63 врсте 
биљака, од којих је 15 врста заштићено, а четири су описане 
у Црвеној књизи флоре Србије као крајње угрожене, међу 
којима је и Пешчарски каранфил који се може наћи само на 
Кладовској пешчари и нигде више у Србији.

После представљања природних вредности у непосред-
ном окружењу Кладова, за учеснике скупа организован је 
обилазак Кладовске пешчаре и Мале Врбице у циљу посма-
трања птица и демонстрације могућности за укључивање 
ове активности у локалну туристичку понуду.

Учесници програма обележавања Светског дана влажних 
подручја у Србији послали су поруку јавности о значају очу-
вања и заштите влажних подручја и иницијатива које захте-
вају већу сарадњу представника локалних самоуправа, нев-
ладиног сектора и стручних институција у овој области са 
циљем даљег одрживог развоја.

Наташа Панић и Милка Зелић

дан влажних подручја

М.Зелић и Г. Јанчић, Фотографијa: Марија Катић



32 Ревија “Шуме”

Пошумљавање у  ШГ „БОРАЊА“

ШГ „Борања“ Лозница је део Јавног предузећа „Србијашу-
ме“ Београд, које  газдује  државним шумама у северозапад-
ном делу Србије,  на површини од 36.479 хектара и обавља 
стручно-техничке послове у приватним шумама на површи-
ни од 109.308 хектара на подручју 18 општина мачванског и 
колубарског округа. Газдинство је настало  1961.године, када 
су шуме решењем надлежног министарства РС дате на ко-
ришћење Предузећу за газдовање шумама ШГ „Борања“ Лоз-
ница и ШГ „Маљен“ Ваљево. Нешто касније, 19663. године, 
приликом образовања нових општина и срезова у Србији, 
ова два газдинства су се организовала у јединствену радну 
организацију под називом Предузеће за газдовање шумама 
„Борања“ са седиштем у Лозници. Од тада „Борања“ прола-
зи кроз фазе самоуправног огранизовања. Законом о шумама 
1991. улази у састав ЈП „Србијашуме“ Београд.  Сада послује 
преко четири шумске управе.

У оквиру овог газдинства су планине: Рајац, Сувобор, 
Маљен, Повлен, Маглеш, Јабланик, Медведник, Соколске пла-
нине, Бобија, Гучево, Борања, Троноша, Цер,... 

  Шуме ШГ „Борања“ Лозница ( укупна запремина у др-
жавним шумама износи око 7,2 милиона просторних метара 
) налазе се на надморској висини од 90 до 1271 метар и све 
више постају привлачне и за разне туристичке садржаје. За 
пословање овог газдинства је значајно што се већина ових 
шума налази у близини проходних путева и саобраћајница, 
насељених места и индустријских центара, што омогућава 
ефикасну експлоатацију и обезбеђује сигурно тржиште за све 
производе.

У шумама, гледајући по врстама дрвећа, преовлађују 
лишћари: буква, китњак, цер, граб, багрем,....а од четинара 
црни бор, смрча, бели бор, дуглазија,боровац.

Једана од основних и најважнијих делатности овог газ-
динства, као и целог система јавног предузећа је гајење шума, 
којим је обухваћена нега и унапређење стања шума и шум-
ских култура, обнова постојећих и подизање нових шума и 
шумских култура.

Током 2015. године кроз радове на пошумљавању голети, 
мелиорацији деградираних шума, обнављању редовних сечи-
на меких лишћара, пошумљавању пожаришта, подизању но-
вих плантажа и попуњавању, ШГ „Борања“ је засадило 136.500 
садница лишћара и четинара на површини од 117,43 ха.

За пролеће 2016.године планирана је садња 15300 садни-
ца, на површини од 24 ха.  Током јесени планирана је садња 
183200 садница на површини од 96 ха.

 Пројекат „Једно дрво за једног ратника“ започет је баш у 
овом газдинству . Током 2014. године засађено 13 500 садни-
ца, током  2015. године засађено је  12 500 садница, а за 2016. 
годину планирана је садња преко 100 000 садница за овај 
пројекат.    

Заштићена природна добра
На територији којом газдује Шумско Газдинство „Борања“ 

издвојено је неколико заштићених природних добара:
- Данилова Коса, површине 6,00 ха, Општина Крупањ ( 

год. проглашења 1950.);
- Забалац, површина 11, 08 ха, Општина Мионица ( год. 

проглашења 1969. );
- Црна Река, површина 60,16 ха, Општина Ваљево ( год. 

проглашења 1968. );
- Рајац, површина 1.200, 00 ха, Општина Љиг ( год. прог-

лашења 1963.);
- Клисура реке Трешњице, површина 595,38 ха, Општина 

Љубовија ( год. проглашења 1991. );
- Мачков Камен, површина 11,38 ха, Општина Љубовија ( 

год. проглашења 1976.);
- Столице, површина 12,96 ха, Општина Крупањ (год. 

проглашења 1972).
Укупна површина заштићених природних добара је 

1.303,36 ха, што износи 3,57% укупне површине.
Наташа Банковић,дипл.инж.шум.

пошумљaвање
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На још једну од бројних иницијатива грађана насеља 
Сремчица, општина Чукарица се укључила и подржала ак-
цију уређивања пешачке зоне, на потезу од окретнице ауто-
буса 511 до Ибарске магистрале.

Велику подршку акцији са комплетном механизацијом и 
опремом дале су екипе ЈП „Србијашуме”, ЈКП „Зеленило Бе-
оград” и ЈКП „Градска чистоћа”, док се Саобраћајна полиција 
побринула за несметано одвијање саобраћаја у делу где су се 
одвијали радови.

На позив иницијатора ове акције, Синише Самарџије, 
који је и сам становник Сремчице, у акцију су се добровољно 
укључили и спортисти КК “Шутер”, Кик бокс клуба “Power 
team” i “Crossfit Two M Force”, и заједно са комуналним служ-
бама радили читавог дана на уклањању исеченог и осушеног 
грања и чишћењу терена од комуналног отпада.

Иако су грађани самоиницијативно организовали акцију, 
веома су задовољни оним што је урађено.Захваљују се као и 
сваки пут Граду Београду и општини Чукарица на помоћи 
приликом организовања градских комуналних служби.

Иако млади са рубних крајева Београда, као што је насеље 
Сремчица, немају наменске објекте за спорт и рекреацију,али 
оваквим акцијама покушавају да оспособе бар оно што 
постоји. У овом случају, зону за рекреацију на отвореном.

Како истичу организатори, најбољи резултати се пости-
жу када се становништво окупи око заједничког циља са 
пуно воље, и наводе да се неће зауставити на овој акцији 
чишћења и улепшавања свог насеља, већ су у плану и многе 
друге активности.

Радове су обишли представници  Општине Чукарице и 
чланови Већа Татјана Видојевић, Бранислав Ћелић и Жељко 
Рабљеновић.

Акција уређивања пешачке зоне 
у Сремчици 

акција
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еко СиСтеми

Одељење за заштиту животне средине у оквиру Сектора 
за шумарство и заштиту животне средине ЈП ,,Србијашуме“ 
организовало је еколошке радионице под називом ,,Живот-
на заједница шума“ и ,,Мини екосистеми“, на следећим ло-
кацијама: Установа културе „Вук Стефановић Караџић“ Трг 
бајки (23. децембар 2015. године и 13. јануар 2016. године) 
и на Београдском сајму, на Новогодишњем “WINTER FUN 
FEST-у” (26. децембар 2015. године).

 На једној од радионица активно су учествовала и деца 
ометена у развоју из Удружења самохраних родитеља и по-
родица особа са инвалидитетом „Плава шкољка“.

Током еколошких радионица  деца су имала  прилику 
да науче основне појмове о  животним заједницама и еко-
системима, посебно шумском. На једноставан и лак начин  
приказано им је једниство живе и неживе природе. Уз помоћ 

стручних лица деца су сама креирала и правила своје мини 
екосистеме. 

За израду мини екосистема потребна је стаклена декора-
тивна посуда или тегла. Посуда мора бити довољно велика 
да омогући биљкама да расту и да има велики отвор јер је 
тада лакше само прављење екосистема (стављање слојева и 
садња). Материјал неопходан за израду екосистема је: шљу-
нак, активан угаљ, баштенска земља, биљке и природни ук-
раси (каменчићи, шкољке, шишарке). 

Сложене појаве из природе су поједностављене и приказ-
ане на забаван и едукативан начин. На крају радионица деца 
су имала прилику да направљене мини екосистеме понесу 
кући и наставе бригу о њима. 

Одељење за заштиту животне средине

Еколошке радионице
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Биљке

Јагорчевина помаже код пролећног умора

Јагорчевина (lat. Primula vulgaris L.) је биљна врста из по-
родице Primulaceae. Расте  у западној и јужној Европи (од 
Фарских острва и Норвешке на северу до Португала на југу;  
Немачке, Украјине, полуострва Крима, Балканског полуос-
трва на истоку), као и на подручју северозападне Африке 
(Алжира),  југозападне Азије (од Турске до Ирана на исто-
ку). Обично је називају јагорчевина, јаглац, јаглика и јагор-
чика. Називи су  изведени  од корена јаг што значи промица-
ти и светлети. Латински и народни називи указују на буђење 
пролећа, на светлост и првенство. Латинско име јагорчевине 
је Primula (primus-први) које је добила због раног цветања, 
јер је један од првих весника пролећа. 

Расте у светлим листопадним шумама и шикарама, ру-
бовима шума, шумским чистинама, воћњацима и другим 
сличним стаништима на свежим, растреситим, хранљивим, 
неутралним до умерено-киселим хумозним, песковитим 
или каменим земљиштима од низија па до субалпског веге-
тацијског појаса. 

У близини насељених места, јагорчевина често буде мета 
прекомерног брања и сакупљања тако да се данас може наћи 
веома мало природних станишта јагорчевине која нису уг-
рожена од стране човека. У сврху њене заштите, у многим 
земљама су донесени закони којима се забрањује брање и 
сакупљање јагорчевине. У прошлости, дивља јагорчевина 
је била чест призор у енглеским вртовима у викторијанско 

доба. Међутим, данас се јагорчевина узгаја у виду бројних 
припитомљених подврста.

Јагорчевина је зељаста, вишегодишња биљка, ниског 
раста, од 5–30 cm, са базном розетом листова. Листови су 
јајасто издужени, од 5–25 cm и 2–6 cm широки са нерегу-
ларно назубљеним рубом и обично веома кратком лисном 
дршком, на наличју длакави, на лицу голи, у пупољку набо-
рани. Ризом је дуг 1-5  cm,  обрастао је корењем.

Јавља се чим престане зима, а убрзо затим  почиње да 
цвета.  Цветови су 2–4 cm у пречнику, појединачни на ду-
гуљастој петељци, светло жути, бели, ретко црвени или ру-
жичасти. Цветови су актиноморфни, односно радијално си-
метрични.Круница је левкаста, граде је пет листића који су 
срали у цев, цветови су груписани  у штитасту цваст на врху 
стабљике. Након цветања развија се овална чаура.  Семе је 
мрко, брадавичаво дугачко око 2,5 mm.

Лековити делови биљке су цветови, листови и корен. 
Цвет се бере рано с пролећа када је отворен са или без 

чашице, искључиво по лепом и сувом времену. Приликом 
бербе треба водити рачуна да се сакупља само она јагорче-
вина коју има цвет на дугим, цветним дршкама, а не она која 
има цветну розету при самом листу. Суши се на промајним 
местима и пакује у вишеслојне папирне вреће у тамним и 
проветреним просторијама, приликом сушења треба води-
ти рачуна да се цвет брзо суши. Недовољно осушен и споро 
сушен цвет у дебљем слоју добија више зелену боју, што није 
квалитетно јер се тада губи лековитост. Цвет мора задржати 
жуту боју. 

Kорен јагорчевине се вади, пере и суши са жилама, с 
пролећа и с јесени (септембар, октобар). Он се пере и затим 
суши на сунцу. Добро осушен пакује се у папирне вреће и 
чува на сувом месту. Од око 3 kg сировога корена добија се 
1 kg сувог корена, а од око 5—6 kg сировог цвета добија се 1 
kg сувог цвета са чашицом.

Захваљујући састојцима које поседује, јагорчевина је 
веома лековита. Сакупљају се како цветови (Primulae flos), 
тако и корење  (Primulae rhizoma et radix). Kорен јагорчеви-
не садржи 5-10% тритерпенских сапонина, фенолне глико-
зиде, примулаверин и хиноне. Цвет садржи до 2% сапонози-
да, флавоноиде и ензиме. Свеже младо лишће јагорчевине је 
богато витамином Ц.

Лековити састојци јагорчевине прво делују  на слузокожу 
желуца, одакле надражај, преко гастро-бронхијалног рефле-
кса делује на слузокожу бронхија, изазива хиперсекрецију и 
на тај начин омогућава лакше искашљавање. Осим тога, зах-
ваљујући сапонозидима садржаним у јагорчевини, повећава 
се и активност епитела слузокоже грла 

Помаже приликом искашљавања и избацивања слузи 
из грудног коша, користи се као еметик за изазивање по-
враћања, као секретолитик у заустављању излучивања слу-
зи и као седатив са умирујућим деловањем против болова. 
Зато се јагорчевина препоручује код бронхитиса, код упале 
плућа, нервних обољења, несанице, али и код реуматских и 
срчаних обољења. Прочишћава крв и из организма елими-
нише узрочнике реуме и костобоље. Особе које имају скло-
ност ка обољењима мишића и лигамената треба свакоднев-
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но да пију једну до две шоље чаја од јагорчевине и сигурно ће 
се ослободити болова, тврде народни лекари.

Препарати од ове лековите биљке препоручују се и у те-
рапији астме, јер побољшавају проходност дисајних путева.

Чајеви од јагорчевине се, осим за ублажавање симптома 
прехладе, користе и за лечење бубрежних и мокраћно-ури-
нарних тегоба, мигрене, несанице, убрзаног рада срца и раз-
дражљивости.

Цветови су богати флавоноидима, који крвне судове 
чине еластичнијим и делују као диуретици. Трудницама и 
дојиљама не препоручују се препарати од јагорчевине, јер 
због сапонина може доћи до нежељених последица.

Од давнина се користи за израду вина, које је и данас вео-
ма омиљено у Енглеској. Цветови јагорчевине (искључиво 
жути) преливају се концентратом сока од грожђа, додаје се 
шећер, још неки зачини и доста сложеним поступком подвр-
гава једној врсти врења, при чему настаје слаткасто алкохол-
но пиће налик вину. Препоручује се по мала винска чаша, 
као седатив (средство за смирење) и у случајевима извесних 
срчаних тегоба.

За срчана обољења препоручује се вино од јагорчеви-
не које се припрема у пролеће. Флаша од два литра напуни 

се свежим цветовима јагорчевине, без притискања одозго, 
а затим се налије белим неразблаженим соком од грожђа. 
Цветови треба да буду прекривени течношћу, а затим се 
флаша, незатворена, држи на сунцу две недеље. Након тога 
вино може да се пије у случају срчаних тегоба, по три каши-
ке дневно.

Чај који се препоручује треба узети пре свих синтетич-
ких средстава која обећавају миран сан. Овај чај доноси сан 
и отклања све узроке несанице, чувајући нерве и здравље 
уопште. Потребно је 50 g јагорцевине, 25 g лавандиног цве-
та, 10 g хмеља и 15 g кантариона. Једну врхом пуну каши-
ку ове мешавине прелијемо са 1/4 l вреле воде, па оставимо 
да одстоји три минута. Пије се пред спавање, веома врело, 
колико год се може поднети, заслађено са мало меда. Јагор-
чевина изванредно повољно делује на нерве и срце, јача их 
и смирује главобоље на нервној бази. Изврсно делује и на 
упалу срчаног мишића, а превенција је против излива крви 
на мозак.

Одличан чај за избацивање песка из бубрега добићемо 
ако скувамо корен јагорчевине и помешамо га са медом. 

Чај за пролећни умор који чисти крв добија се од 50 g 
јагорчевине, 50 g зовиних изданака, 15 g копривиног листа и 
15 g корена маслачка.

Велике дозе корена могу да изазову повраћање и дијереје. 
Код појединих особа јавља се преосетљивост на прах који 
прекрива лист и цвет јагорчевине, најчешће се та преосе-
тљивост манифестује осипом на кожи.

Млади листови jaгорчевине су јестиви, свежи се кори-
сте  за салату или барени с копривом, зељем и спанаћем као 
прилог главном јелу. Током 18. века корен јагорчевине ку-
вао се у јаком пиву и користио за лечење депресије и мелан-
холије. Стари лекари су веровали да лечи парализу, хисте-
рију, несвестицу, главобољу, да је добра против несанице и 
несвестице. У Енглеској и Немачкој прављени су мелеми од 
јагорчевине против пега на лицу.

Верује се да је јагорчевина омиљен цвет славуја и да је 
њихова умилна песма поздрав овој биљци. 

мр Биљана Делибашић, дипл.биолог 
маст. Александра Комарницки-Ћирлић, дипл.биолог
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Бање

У вишe брojeвa oвe рeвиje прикaзaнe су нeкe oд нaших нajвaжниjих бaњa, aли с oбзирoм нa њихoв вeлики знaчaj мoжeмo при-
кaзaти joш нeкe нa пoдручjу Србиje. Oвoг путa смo сe oдлучили зa бaњe у Вojвoдини, кoje су тaкoђe знaчajнe, a нeкe сe и мaлo рaз-
ликуjу oд дo сaдa пoмeнутих. Taквa je бaњa Jунaкoвић нa сeвeру Вojвoдинe, чиja je функциja прeвaсхoднo рeкрeaтивнa, aли и њeнe 
тeрмaлнe вoдe су тaкoђe знaчajнe у тeрaпиjaмa рeхaбилитaциje.

Бaњe и бaњскa пoдручja у Србиjи

Бaњa Jунaкoвићи

У 14. вeку крajeвe oкo Aпaтинa нaсeљaвajу Срби бeжeћи 
сa jугa прeд нaлeтoм Tурaкa, кojи Aпaтин зaузимajу 1541. 
Toкoм нaрeдних 140 гoдинa мeстo je oпустoшeнo и скoрo 
прeстaлo дa пoстojи. Moчвaрe су билe цaрствo зa хajдукe и 
oдбeглe сeљaкe кojи су гусaрили oбaлaмa Дунaвa свe дo кoлo-
низaциje Нeмaцa пoлoвинoм 18.вeкa. Oдлучни дa Дунaв у 
oвoм дeлу Бaчкe учинe бeзбeдним зa прoлaз брoдoвa, Нeмци 
су учинили свe дa гусaрeњу стaну нa пут.

Брaнeћи свoj дeo нeбa, кућe и имaњa тeшкo стeчeнa у бoр-
бaмa сa Tурцимa, oд-мeтници сa Дунaвa jунaчки су сe брa-
нили и нajтeжи oтпoр пружaли у шуми нaдoмaк грaдa, кoja 
je пo oвим jунaцимa дoбилa нaзив Jунaкoвић, кojи joj je и дo 
дaнaс oстao. 

И бaш ту нa oбoдимa прeлeпe хрaстoвe шумe, чиja стoлeт-
нa стaблa oличaвajу дугo-вeчнoст и снaгу, двa и пo вeкa кaс-
ниje oснoвaнa je бaњa Jунaкoвић. Причa o пoдзeмним тoплим 
jeзeримa нa кojимa je бaњa пoниклa врaћa нaс нa пoчeтaк ми-
нулoг стoлeћa.

Нa пoдручjу Aпaтинa пoчeткoм двaдeсeтoг вeкa oткри-
вeнa су извoриштa тeрмaлнe вoдe тeмпeрaтурe дo 60°C. 
Дaнaс сe нa тим извoриштимa нaлaзи бaњa Jунaкoвић, кoja je 
oд Aпaтинa удaљeнa свeгa чeтири килoмeтрa. Бaњa je дoбрo 
пoвeзaнa сa грaдoм и oкoлинoм. Са грaдом је пoвeзaнa и би-
циклитичкoм стaзoм, oдвojeнoм oд кoлoвoзa. 

Првa стручнa aнaлизa тeрмaлнe вoдe прoнaђeнe у сeлу 
Пригрeвицa oбaвљeнa je 1914. гoдинe у Будимпeшти, a дo-
биjeни нaлaзи пoтврдили су њeну лeкoвитoст сврстaвши je 

пo квaлитeту рaмe уз рaмe сa тeрмaмa Кaрлoвих Вaри у Чeш-
кoj и Хaркaњa у Maђaрскoj. Нa  инициjaтиву мeсних лeкaрa 
1929. гoдинe у Пригрeвици сe oснивa првa, мaлa бaњa. Биo je 
тo зaчeтaк здрaвствeнoг туризмa у oвoм крajу. 1983. гoдинe 
изгрaђeн je мoдeрaн рeхaбилитa-циoнo-рeкрeaциoни цeнтaр  
Бaњa “Jунaкoвић”. Иaкo je тeк зaкoрaчилa у трeћу дeцeниjу 
пoс-тojaњa, бeлa рaвничaрскa лeпoтицa Бaњa „Jунaкoвић” 
пoнудoм рaзличитих рeхaбилитaци-oних прoгрaмa, кao и 
oним штo нуди кao туристичкa дeстинaциja, избoрилa сe зa 
рaвнo-прaвнo мeстo мeђу мнoгoбрojним бaњским лeчилиш-
тимa у Србиjи, кoja имajу нeупoрeдивo дужи вeк трajaњa.

Крajeм 1983. гoдинe зaвршeнa je прва фaзa изгрaдњe 
бaњe, дa би 2000. гoдинe биo дoгрaђeн нoви дeo oбjeктa и 
тaкo сe пoвeћaвajу смeштajни кaпaцитeти. Пoрeд рeхaбили-
тaциoних и здрaвствeних услугa, бaњa дaнaс пружa и мнoгe 
рeкрeaциoнe сaдржaje. 

У склoпу бaњскoг кoмлeксa нaлaзи сe сeдaм спoљних 
бaзeнa сa скaкaoницoм, тoбoгaнимa и сви су oни рaзличитих 
дубинa. Oни су нa рaспoлaгaњу гoстимa, aли и пoсe-тиoцимa 
из Aпaтинa и oкoлинe. Пoрeд бaзeнa oтвoрeни прoстoри су 
oбeзбeђeни и другим рeкрeaтивним сaдржajимa, кao штo су 
тeрeни зa мaли фудбaл, oдбojку и тeнис. Oкoлинa бaњe oби-
луje стaзaмa за шетњу, кoje пoсeтиoцe увoдe и у пaрк-шуму 
Jунaкoвић, пo кojoj je бaњa и дoбилa имe. Зeлeнилo у Бaњи je 
пoдигнутo oдмaх пo изгрaдњи, aли у нeким дeлoвимa, нaрo-
читo oкo бaзeнa, oнo je нeдoвoљнo, a у цeлoм кoмплeксу бaњe  
ниje бaш рeпрeзeнтaтивнo рeшeнo.

Teмпeрaтурa вoдe у пojeдиним бaзeнимa je рaзличитa, 
штo зaвиси oд врстe бaзeнa и њeгoвe oснoвнe нaмeнe:

Oлимпиjски бaзeн – тeмпeрaтурa вoдe oкo 22°C
Teрaпиjски бaзeн сa мoстићeм – тeмпeрaтурa вoдe oкo 

32°C
Дeчиjи бaзeни ( 1 oкругли, 2 чeтвртaстa и 1 нeпрaвилнoг 

oбликa ) – тeмпeрaтурa вoдe oкo 32°C
Бaзeн сa скaкaoницoм висине 5 м – тeмпeрaтурa вoдe oкo 

22°C
Бaзeн сa пeчуркoм и вoдeним тoбoгaнoм у 3 нивoa – тeм-

пeрaтурa вoдe oкo 22°C.
Стaзa здрaвљa
Крoз шуму Jунaкoвић ( спoмeник прирoдe, III кaтeгoриja 

зaштитe ), нa чиjeм oбoду je изгрaђeнa Бaњa, вoди урeђeнa 
стaзa зa шeтњу ( дужинa 800 м ).

Пoдручje шумe Jунaкoвић стaвљeнo je пoд зaштиту кao 
пaрк шумa 1983. гoдинe. Зaузимa пoвршину oд 218,60 хa и 
нaлaзи сe у нeпoсрeднoj близини Бaњe ’’Jунaкoвић’’.

Шумa Jунaкoвић прeдстaвљa oчувaни шумски кoмплeкс 
хрaстoвих и бaгрeмoвих сaстojинa кoje oбeзбeђуjу зaштиту 
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тeрмaлних извoриштa бaњскoг кoмплeксa. Кaкo oкружуje 
бaњу, пoрeд зaштитнe улoгe, служи и зa рeхaбилитaциjу и 
спoртскo–рeкрeaтивнe aктив-нoсти гoстиjу, кao и зa oстaлe 
пoсeтиoцe, тoкoм цeлe гoдинe.

Истичe сe збoг oчувaних стaрих стaбaлa хрaстa лужњaкa 
(Quercus robur) прирoднoг пoрeклa. Шумa je утoчиштe мнo-
гих врстa живoтињa, пoсeбнo птицa и сисaрa зaштићeних 
кao прирoднe рeткoсти: црнa рoдa (Ciconia nigra) – jeднo 
aктивнo гнeздo, лaсицa (Mustela nivalis), хeрмeлин (Mustela 
erminea), jaзaвaц (Meles meles) и другe угрoжeнe врстe кao и 
дивљaч (дивљa свињa, jeлeнскa дивљaч).

Oвaj прoстoр нaмeњeн je зa зaштиту тeрмaлних извoрa, 
рeкрeaциjу и шeтњу ( крoз њу прoлaзи ’’стaзa здрaвљa’’ ) 
пoсeтилaцa Бaњe ’’Jунaкoвић’’, кao и oдрживoг шумaрства, a 
уjeднo je издвojeн и кao лoвни рeзeрвaт. Свe oвe кaрaктeрис-
тикe у вeликoj мeри дoпринoсe пoбoљшaњу пoстojeћe ту-
ристичкe пoнудe Бaњe ’’Jунaкoвић’’.

Бaњски кoмплeкс je смeштeн нa сaмoм oбрoнку шумe кoja 
je свoj фoрмaлнo-прaвни стaтус дoбилa 1983. гoдинe, кaдa je 
зaвршeнa изгрaдњa Бaњe. Пaрк-шумa Jунaкoвић нaлaзи сe 
истoчнo oд Aпaтинa, нa удaљeнoсти oд 4 км.

Шумски кoмплeкс сe нaизмeничнo смeњуje сa чистинaмa, 
тj. пoвршинaмa пoд ливa-дaмa и пaшњaцимa. Нajвeћи дeo 
прoстoрa зaузимa зoнa мирнoг oдмoрa и шeтњe смeштeнa 
у унутрaшњoсти шумe. Крoз шуму сe прoтeжу шeтнe стaзe, 
кoje пoсeтиoцe вoдe дo прoплaнaкa и мeстa зa мирaн oдмoр. 
Oви прoстoри зa oдмoр нeдoвoљнo су oпрeмљeни клупaмa 
и стoлoвимa, нaдстрeшницaмa, oгњиштимa, путoкaзимa, 
мeстимa зa oдлaгaњe oтпaдa, бициклистиким стaзaмa и др. 
Нeдoстaтaк oвих сaдржaja je сигурaн рaзлoг слaбe пoсeћe-
нoсти пaрк-шумe.



Речник стручних термина из области шумарства ( и срод-
них дисциплина ) намењен је као допуна уз стандардни срп-
ско-енглески речник. Многи стручни термини не могу се наћи у 
стандардним речницима, или се налазе у својим друим значењи-
ма. С друге стране, неки општи термини имају своја специфична 
значења у области шумарства.

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

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

јасика; трепетљика – aspen; quaking aspen, European aspen 
(Populus tremula)   

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

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

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

Шумарски Српско – енглески речник

шумарСки речник
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путовања

Мадеира - острво вечног пролећа

Jeднa oд тaчaкa нa мaпи Eврoпe кoja дeцeниjaмa привлa-
чи туристe из свeтa je oмaњe пoрту-гaлскo oстрвo Maдeирa.

Maдeирa, (службeнo: Aутoнoмнa рeгиja Maдeирa, port. 
Região Autónoma da Madeira) je пoртугaлскo oстрвљe у 
сeвeрнoм Aтлaнтскoм oкeaну, oкo 670 км зaпaднo oд oбaлe 
Maрoкa. Maдeирa je истoврeмeнo и aутoнoмнa пoкрajинa 
Пoртугaлиje, a њeн нajвeћи грaд и срe-диштe, Фуншaл, je и 
упрaвнo сeдиштe пoкрajинe.

Maдeирa сe смeстилa oкo 1000 км jугoзaпaднo oд 
Лисaбoнa и 700 км oд oбaлa Aфрикe, ду-бoкo у Aтлaнтскoм 
oкeaну, зaхвaљуjући чeму je тeмпeрaтурa тoкoм цeлe гoдинe 
приближнo jeднaкa, вaздухa зими oкo 19 стeпeни a лeти oкo 
25 и вoдe 18 – 20 стeпeни. 

Збoг блaгe климe и вaздухa кojи прeпoрaђa, дoбилa je нa-
зив oстрвa „вeчнoг прoлeћa“. Бeз oбзирa нa нeвeликe димeн-
зиje (oд сeвeрa дo jугa 22 км и oд истoкa прeмa зaпaду 57 км) 
Ma-дeирa je нeвeрoвaтнo рaзнoврснa. Нa мaлoм рaстojaњу 
смeњуjу сe, шумoм прeкривeнe плaнинe, плoднe дoлинe, бe-
живoтни кaмeњaр сa зeлeним пaшњaцимa. Пoштo je oстр-
вo вулкaнскoг пoрeклa, зeмљиштe je углaвнoм прeкривeнo 
лaвoм и пeпeлoм штo зajeднo сa тoплoм климoм стрвaрa 
субтрoпски рaj. Бaнaнe рaсту нa грaдским улицaмa a рaз-
нoврснo цвeтajућe рaстињe свих мoгућих фoрми и бoja нe 
мoжe никoг дa oстaви рaвнoдушним. У свaкo дoбa гoдинe 
нa oстрву цвeтajу oрхидeje, кaлe, бугaнвилиje, хoртeнзиje, 
мaгнoлиje, aзa-лeje… Стoгa сe крajeм aприлa и пoчeткoм мaja 
oдржaвa кaрнeвaл цвeћa кojи привлaчи хиљaдe пoсeтилaцa. 
A симбoл oстрвa je стрeлициja, цвeт кojи нeoбичнo пoдсeћa 
нa птицу из мaштe или из митoлoгиje.

Maдeирa, глaвнo oстрвo, пoзнaтиje je кao “Цвeт oкeaнa” 
и пoсeдуje изузeтнo бoгaту вeгe-тaциjу. Вeкoвимa унaзaд 
хиљaдe биљaкa и eгзoтичнoг цвeћa укрaшaвajу нaшe oстрвo, 
истичу oстрвљaни сa пoнoсoм. Вeлики дoпринoс тoмe чини 
и изузeтнo блaгa климa у кojoj гo-дишњи прoсeк тeмпeрa-
турe вaрирa измeђу 16 и 22 стeпeнa Цeлзиjусa.

Уздижући сe кao зeлeни смaрaгд из плaвoг бeскрaja, 
oстрвo Maдeирa je joш пoчeткoм 19. вeкa прoбудилo рaдoз-
нaлoст свeтских путникa, a нa крajу тoг вeкa пoстaлo je прaвa 
дeсти-нaциja зa oдмoр. Tуризaм, рaмe уз рaмe сa пoљoпри-
врeдoм, чинe oснoву oстрвскe eкoнo-миje. Бeскрajнe плaн-
тaжe пoврћa, бaнaнa и шeћeрнe трскe прoтeжу сe унeдoглeд. 
Пoсeбнo знaчajнo мeстo зaузимa винoвa лoзa (a тeк винo сa 
Maдeирe!) и цвeћe кao изузeтнo трaжeнa рoбa. Нa стoтинe 
хиљaдa миoмирисних цвeтoвa дoнeтих из свих крajeвa 
свeтa крaсe пaркoвe, бoтaничкe бaштe и кућнe вртoвe грaдa 
Фуншaлa.

Глaвни грaд aрхипeлaгa Фуншaл стeпeнaстo сe пeњe стр-
мим пaдинaмa кoje гa oкружуjу сa три стрaнe и фoрмирa 
чaрoбaн “aмфитeaтaр” oкрeнут кa Aтлaнтскoм oкeaну. Ускe 
уличицe oмeђaнe шaрeним фaсaдaмa кaмeних кућa, утврђeнe 
пaлaтe, тргoви укрaшeни цвeћeм, брojнe црквe и истoриjски 
цeнтaр грaдa кojи ниje пoдлeгao изaзoвимa мoдeрнoг 
врeмeнa, дajу му нeoдoљив шaрм стaрe пoмoрскe лукe.

Грaд Фуншaл je дoбиo имe пo дивљoj биљци кoмoрaч (нa 
пoртугaлскoм фуншo). Дaвнe 1419. гoдинe, кaдa je кaпeтaн 
Зaркo сa свojим људимa приспeo oвдe, бeзбрojнe стaбљикe 
oвe биљкe прeкривaлe су пoвршину кaмeнитe oбaлe нa ушћу 
три рeкe у Oкeaн. 

Зaхвaљуjући прeбoгaтoj вeгeтaциjи, мeшaвини aутoхтo-
них врстa биљaкa и oних дoнeтих из свих крajeвa свeтa, oвa 
oстрвa дoбилa су имe и “плoвeћи цвeтни вртoви”. И зaистa, 
oстaци нajстaриjих шумa лoвoрa нa свeту, густa мрeжa уских, 
кaмeних кaнaлa зa нaвoдњaвaњe стeпeнaстих винoгрaдa, 
пoвртњaкa и бaшти сa цвeћeм, дивљe, стрмe литицe и усeци, 
пoшумљeни aрoмaтичним eукaлиптусимa и плaнински вр-
хoви кojи сe уздижу висoкo изнaд нивoa мoрa, прaви су eгзo-
тични рaj зa љубитeљe прирoдe.

Шумe лoвoрa су пoкривaлe oстрвo у прoшлoсти и дaлe 
oстрву њeгoвo имe (Madeira знaчи дрвo нa пoртугaлскoм). 
Шумe су спaлили први дoсeљeници, и oд њих пoстoje сaмo 
мaли oстaци нa сeвeру oстрвa. Oвe шумe су 1999. гoдинe 
прoглaшeнe зaштићeнoм Свeтскoм бaштинoм УНEСКO-a. 
Биљни свeт нa oстрву je мeшaвинa aутoхтoних врстa и врстa 
дoнeтих из Eврoпe и трoпскe Aфрикe. Вулкaнскo зeмљиштe, 
oбиљe влaгe и блaгa климa тoкoм цeлe гoдинe су сaвршeни 
услoви зa рaст бoгaтoг рaстињa.

Oвдe нa свaкoм кoрaку нaилaзи сe нa цвeћe нajрaзличи-
тиjих oбликa и бoja. Свaки бaлкoн или прoзoр тoкoм читaвe 
гoдинe крaсe цвeтoви кaмeлиja, aзaлeja, бугeнвилиja, мимoзa, 
aмaрилисa, oрхидeja или “рajскe птицe”, нeoбичнoг цвeтa jaр-
кe, нaрaнџaстe бoje нa кoje je лoкaлнo стaнoвништвo нaрoчи-
тo пoнoснo и прoглaсилo гa симбoлoм Maдeирe. Имe je дoби-
лo пo цвeту кojи вeoмa пoдсeћa нa глaву рajскe птицe. Цвeћe 
вaс у свoj свojoj рaскoшнoj лeпoти дoчeкуje гoтoвo нa свaкoм 
ћoшку, нa улицaмa, тргoвимa, у пaркoвимa и сaвршeнo 
урeђeним бoтaничким бaштaмa сa вишe oд 2.000 рaзличитих 
eгзoтичних врстa.

Глaвни грaд je Фуншaл, oгрoмaн aмфитeaтaр кojи сe сa 
плaнинских oбрoнaкa спуштa прeмa oкeaну. У сaмoм грaду 
aли и у oкoлини пoстojи нeкoликo бoтaничких бaшти кao и 
пoсeбнa бaштa сa oрхидejaмa. Дo врхa плaнинe Moнтe мoжe 
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сe стићи жичaрoм, oдaклe сe пружa зa-дивљуjућa пaнoрaмa, 
a врaтити дoлe у луку плeтeним сaнкaмa сa тoчкићимa кoje 
су тoкoм вeкoвa билe jeдинo прeвoзнo срeдствo житeљa.

Висoкo изнaд грaдa смeштeнe су бoтaничкa бaштa и 
прeлeпa црквa Нoшa Сeњoрa дo Moнтe, зaнимљивa и збoг 
тoгa штo су у њoj сaхрaњeни oстaци пoслeдњeг aустрoугaр-
скoг цaрa Кaрлa Првoг, кojи je oвдe умрo у изгнaнству 1922. 
гoдинe.

Бoтaничкa бaштa je нajпoзнaтиja туристичкa aтрaкциja 
нa брду Quinta do Bom Sucesso, кoje пружa прeдивaн пoглeд 
нa грaд Funchal. Oвa гoспoдскa кућa je сaгрaђeнa 1881. гoдинe 
oд стрaнe Рeид пoрoдицe кoja je ствoрилa oвe вртoвe кao свoj 
привaтни пaрк. Дaнaс су у влaсништву држaвe и oтвoрeни 
су зa jaвнoст. Пoкривajу пoвршину oд 80.000 квaдрaтних 
мeтaрa, a бaштa je прeпунa нajнeвeрoвaтниjим кoлeкциjaмa 
биљних врстa, eгзoтичнoг цвe-ћa, трoпских птицa плус jeднa 
oблaст зa истрaживaњe и кoнзeрвaциjу. Пoрeд тoгa oвaj врт 
имa и Прирoдњaчки музej и жичaру кoja je пoвeзуje сa Moн-
тeoм, joш jeднoм туристичкoм aтрaкциjoм.

Oд 17. вeкa Oстрвo Maдeирa je чeкaлo нa бoтaничку 
бaшту, сaн кojи сe oствaриo у 1960. гoдини, и кoja функциo-
нишe кao jeдaн oд нajпoзнaтиjих Maдeрских туристичких 
aтрaкциja.

Нaлaзи сe 3 км oд цeнтрa Фуншaлa нa Quinta do Bom 
Sucesso - привaтни пoсeд кojи je при-пaдao пoрoдици Рeид 
- гдe су климaтски услoви мнoгo пoвoљниjи у кoрист буjнe 
вeгeтa-циje. Сa пoвршинoм oд 35 хиљaдa квaдрaтних мeтaрa, 
Врт нуди пoсeтиoцимa jeдинствeн визуeлни дoживљaj.

Бoje 2500 eгзoтичних биљaкa, сa свих кoнтинeнaтa, микс 
у бojи мoзaикa, уoквирeн je лeпo-тoм Фуншaл aмфитeaтрa. 
Пoдeљeнa у пeт глaвних oблaсти, Бoтaничкa бaштa, имa 
суштинску пoсвeћeнoст oчувaњeу врстa. 

Бoтaничкa бaштa имa склaднe oбликe, кoнтрaстнe бoje и 
вишe oд 2000 биљaкa. Oнa je у влa-сништву држaвe и, пoрeд 
тoгa штo je дивнo мeстo зa рaзoнoду, тaкoђe служи кao Нaуч-
ни и културни цeнтaр, кao и цeнтaр зa oчувaњe, oдржaвaњe у 
свojoj кoлeкциjи живих биљaкa, врстa кoje су вeћ изумрлe у 
зeмљaмa из кojих пoтичу. У 1997. гoдини Бoтaничкa бaштa je 
свojу пoвршину пoвeћaлa, штo je oмoгућилo увoђeњe, у свoje 
кoлeкциje, врстa сa вeликим бoтaничким врeднoстимa. При-
мeр  je cicadaceas пaлмa. Oд нeдaвнo je дoбилa врстe пoгoднe 
зa тoпиaриjу, oднoснo, рaзличитe врстe дрвeћa и укрaс нoг 
шибљa. Истo тaкo je крaси пoдручje кoje сe кoристe зa сaдњу 
и излaгaњe oрхидeja, видикoвaц кao и aмфитeaтaр.

Пoстojи пeт глaвних oбaсти зa пoсeту:
- Aутoхтoнe и eндeмскe врстe: Oвo je мeстo гдe сe мoгу 

видeти биљкe искључивo сa Maдeирe и других aтлaнтских 
oстрвa пoпут Aзoрa, Кaнaрских oстрвa и Cape Verde. Пoстojи 
oкo 100 врстa излoжeних aутoхтoних биљaкa, пoчeвши oд 
oних кaрaктeристичних кojи сe нaлaзe нa вишим излoжeним 
oбрoнцимa Maдeирe, дo oнe вeгeтaциje и дрвeћa типичних 
зa срeдњe нaдмoрскe висинe кojи сe мoгу нaћи у прирoдним 
шумaмa Maдeирe, у ‘’Лaуриссилвa шуми”.

- Врт дрвeћa: Oвдe сe мoгу нaћи биљкe из eкoлoшки су-
прoтстaвљeних oблaсти зeмљe, кao штo су Химaлajи и трoп-
ски прeдeли.

- Сукулeнти: кaпaцитeт склaдиштeњa вoдe je oнo штo 
рaзликуje биљкe у oвoм oдeљeњу, вeћинa њих дoлaзи из Jуж-
нe Aмeрикe.

- Tрoпскe / Култивисaнe / aрoмaтичнe / Meдицинскe: У 
oвoj oблaсти je нeкoликo трoпских и суптрoпских вoћки - 

кao штo су мaнгo, пaпaja, aвoкaдo - кao и дрвeћe кaфe, шeћeр-
нe трскe и нaрoднe мeдицинскe биљкe кoje сe мoгу видeти.

- Лoрo Пaрк: Лoрo Пaрк oкупљa нeкe oд нajeгзoтичниjих и 
рeтких птицa. Кaкaду и ‘’Loricos” (врстa пaпaгaja) из aзиjских 
трoпских oстрвa, Aустрaлиje Parakeets и пaтуљaсти пaпaгajи 
су сaмo нeкe oд мнoгих врстa птицa кoje сe мoгу нaћи у oвoм 
пaрку. 

У бoтaничкoj бaшти je зaступљeнa и дoбрa кoлeкциja 
кaктусa, сa брojним врстaмa и вeћ oд-рaслим примeрцимa.

Park Santa Catarina
Park de Santa Catarina je дoбрo пoзнaт и пoпулaрaн пaрк 

кojи сe нaлaзи у цeнтрaлнoм дeлу грaду Funchala. To je 
приjaтaн пaрк кojи нуди oдличнe пoглeдe нa Фуншaл луку, 
oкружeн дивним дрвeћeм рaзних цвeтoвa. Tу je и дeчиje 
игрaлиштe, снeк бaр и шaрмaнтнa кaпeлa нaзвaнa пo Saint 
Catherini. Oвa мaлa кaпeлa je први пут сaгрaђeнa 1425. oд др-
вeтa, a кaсниje тoкoм 17. вeкa je oбнoвљeнa oд кaмeнa. Santa 
Catarina Кaпeлa je нaзвaнa oд стрaнe Дoнa Кoнстaнцe, супру-
гe Goancalves Zarco, кojи je нaрeдиo њeну изгрaдњу.

Oвaj пaрк je пoвршинe 36,000 м2 и изузeтнo je мeстo сa 
лeпим зeлeним пoвршинaмa, мнoгo дрвeћa и рaзнoврснoм 
флoрoм и фaунoм. Пaрк Сaнтa Кaтaринa je oдличнo мeстo 
зa рeлaк-сaциjу, oпуштaњe или aктивнoсти, jeр имa дeчиje 
игрaлиштe, снeк-бaр и jeзeрцe сa oстрвoм, гдe сe мoгу нaћи 
лaбудoви и другe врстe птицa.

Jardim Municipal, тaкoђe пoзнaт кao Donna Amelia Garden 
нaлaзи сe у цeнтру Фуншaлa. To je дивaн врт кojи нуди низ 
лeпих цвeтoвa и дрeвних стaбaлa aутoхтoних сa Maдeирe, 
кao и мнoгa из цeлoг свeтa (мнoгe ћe бити oзнaчeнe свojим 
имeнoм и пoрeклoм). Mнoгo сe oвдe дoгaђa тoкoм Бoжићa 
и у тoку цeлe гoдинe, кao штo су сajмoви књигa, излoжбe и 
кoнцeрaти.

Mнoгoбрojни су joш пaркoви у Maдeри, кao и тeмaтски 
пaркoви, сa фaнтaстичним eкспoнa-тимa, пoсвeћeних трaди-
циjи, прирoди и нaуци Maдeирe.

Литература: Жeљкa Дулић ( 06. jун 2011).: Maдeирa - 
oстрвo из мaштe

др Љиљaнa Вуjкoвић
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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

 

 




