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Организација факултета и реформе
студијских програма

Проф. др Зоран Говедар - декан Шумарског факултета у Бања Луци
Високо образовање у области шумарства у БиХ почело је 1940.
године када је Министарство просвјете Краљевине Југославије
21.03.1940. године донијело одлуку о оснивању Пољопривредно –
шумарског факултета у Сарајеву као посебног Факултета Универзитета у Београду са одсјеком шумарства, а 1959. године основан
је Шумарски факултет у Сарајеву.
Шумарски факултет у Бањој Луци основан је 1992. године након пресељења из Сарајева и од тада функционише као организациона јединица Универзитета у Бањој Луци. Први студенти на
Шумарском факултету су уписани у школској 1992/1993 години,
а до сада је уписано укупно 2538 студената. На Шумарском факултету у Бањој Луци тренутно ради 14 наставника (5 редовних
професора, 4 ванредна професора и 5 доцената) и 9 магистара/
мастера наука. У периоду 1992-2007. године Факултет је имао један
студијски програм „Шумарство“ и функционисао према Закону о
Универзитету. У том периоду на студиј је уписан 1621 студент а
дипломирало је 565 студената. Постдипломске студије из области
Планирање и контрола газдовања шумама на типолошким основама успјешно су завршила 3 студента, а специјалистички студиј
Заштита шума и сјеменско- расадничка производња завршило је
9 студената.
Од школске 2008. године Факултет функционише у складу са
Законом о високом образовању Републике Српске, према принципима Болоњске декларације. У периоду 2007/2008.–2012/2013.
године студиј је реализован према концепту (3+2+3), уписано је
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625 студената а први циклус студија (180 ЕЦТС) завршила су 92
студента.
Други циклус студија (мастер) за студијски програм шумарства за студенте који су завршили Шумарски факултет по старом наставном плану и програму (240 ЕЦТС) организован је од
школске 2010/2011. године и студиј похађа 49 студената.
Од школске 2011/2012 организован је мастер студиј и за студенте који су завршили први циклус студија у трајању три године
и то за два смијера – Шумарство и Управљање шумским ресурсима на природним основама.
Због уочених недостатака у образовању студената према концепту 3+2+3 а нарочито у првом циклусу студија општег шумарства у трајању 3 године извршена је реформа НПП и од 2013/14
организован је студиј према концепту 4+1+3 а на први циклус студија до данас је уписано 290 студената. Други циклус студије организован је за три усмјерења (Силвиекологија и оснивање шума;
Гајење, заштита и планирање газдовања шумама и Коришћење,
организација економика шумарства и ловство).
У 2015. години факултет има лиценциран студијски програм
Прерада дрвета и студијски програм за трећи циклус студија шумарства, а у процедури је лиценцирање студијског програма Урбано шумарство.
Сарадња са шумарским организацијама и институцијама
Шумарски факултет у Бањој Луци је од 2005. године члан
међународног шумарског института – EFI (International European
Forest Institute), са сједиштем у Joensuu у Финској. Овај институт је
у циљу афирмације образовања и пројеката из области шумарске
политике и економике заједно са другим факултетима из региона
успјешно реализовао међународни пројекат FOPER II («Јачање
капацитета образовања и обуке за развој шумарске политике и
економике шумарства) који се односио на други циклус студија.
Пројекат је реализован у периоду 2009 до 2013. године а активни
учесник је био и наш Факултет. За подручје југоисточне Европе
организован је EFISEE (South-East European Regional Office of the
European Forest Institute) са сједиштем на Шумарском институту у
Јастребарском (Хрватска) чији је такође члан наш Факултет.
Шумарски факултет је од 2012. године члан највеће организације међународних институција за развој научно-истраживачког рада у шумарству (International Union of Forest Research
Organizations – IUFRO). Поводом 20. година постојања и рада
шумарски факултет је 01.11. до 04.11.2012. године у сарадњи са
IUFRO у Бањој Луци организовао веома успјешну међународну
научну конференцију „Шумарска наука и пракса у функцији одрживог развоја шумарства“, на којој је презентовано око 70 научних радова.
Шумарски факултет је заједно са другим факултетима из Европе осивач међународне конференције декана и директора шумарских факултета и школа у Европи (Conference of the Deans and
Directors of European Forestry Faculties and Schools – ConDDEFFS).
Ова конференција је основана 2009. године у Мадриду и до сада
се редовно одржавају сваке године коференције које имају циљ

развој образовања и унапређење научно-истраживачког рада у
складу са Резолуцијом коју је потписало преко 30 факултета из
Европе.
Најзначајнија сарадња која траје практично од оснивања факултета, која се односи на све сегменте рада факултета, остварује
се са Шумарским факултетом из Београда. Захваљујући томе наш
факултет постепено израста у значајну образовну и научну институцију за потребе развоја шумарства. Због тога ми изражавамо нашу захвалност овом факултету, радницима, наставницима
и сарадницима за досадашњу сарадњу коју ћемо наставити и у будућности. Поред ових институција и организација Факултет има
низ потписаних споразума о сарадњи са факултетима и институтима из Санкт Петерсбурга, Москве, Теисендорфа, Мисурија,
Љубљане и др.
Издавачка дјелатност
Шумарски факултет годишње издаје два броја часописа „Гласник Шумарског факултета“, и Билтен Шумарског факултета. У
оквиру EFISEE факултет је суиздавач часописа (SEEFOR – South–
East European Forestry) заједно са шумарским факултетима из Београда, Скопља и Сарајева, као и институтима за шумарство из
Београда, Новог Сада, Јастребарског и Сарвара. У досадашњем
раду Факултет је до сада публиковао значајан број уџбеника и монографија (више од 30 публикација).
Основни проблем Факултета
Хронични проблем Факултета од његовог оснивања до данас је недостатак простора, одговарајуће зграде и материјално –
техничких средстава потребних за извођење наставе нарочитo
након увођења Болоњског процеса. Због тога је руководство Факултета у сарадњи са ректоратом Универзитета током 2008 и 2009.
године обезбједило све предуслове за реконструкцију једне од
већ постојећих зграда за потребе Шумарског факултета у саставу
Универзитетског града у Бањој Луци. Међутим, та зграда је одузета Шумарском факултету и додјељена тада новооснованом Факултету политичких наука.
То се одразило на још тежи и неравноправан положај нашег
Факултета у односу на друге Факултете Универзитета у Бањој
Луци. Ипак постоје настојања да се у наредном периоду обезбједе
средства за градњу нове зграде и тако ријеши основни проблем
факултета.
Основни развојни циљеви Факултета
-Унапређење и развој кадровске структуре на Факултету
-Изградња нове зграде Факултета у оквиру Универзитетског
града
-Изградња наставно – научне базе
-Континуирано осавремењавање Наставног плана и програма
на сва три циклуса студија
-Јачање научно-истраживачке сарадње са домаћим и међународним шумарским институцијама
Савез студената Шумарског факултета
Савез студената Шумарског факултета је студенстка организација која заступа и штити интересе студената на Шумарском
факултету Универзитета у Бањој Луци. Оснивачка скупштина
Савеза је одржана 22. маја 1997. године, на којој је изабрано прво
руководство.
Циљеви и задаци ССШФ-а су:
• Стална брига и заштита права и интереса чланова ССШФ-а,
• Заступање и представљање чланова у постојећимм органима
на Шумарском факултету, те другим институцијама и организацијама,
• Побољшање и унапређење студентског стандарда,
• Борба против неконтролисаног и безобзирног подизања
цијена школарина,

• Остваривање сарадње са студентским организацијама и
научно-наставним институцијама на локалним, националним и
међународном нивоу,
• Стални допринос побољшању научно-наставног процеса на
Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци,
• Активна учествовања у процесу реформе високог образовања дјеловањем на рад надлежних органа,
• Побољшање услова за спортско-рекреативне, културне, забавне, и академске активности студената.
Студенти Шумарскиг факултета сваке године учествују у разним манифестацијама: бруцошијадама, пошумљавањима, студентским спортским играма на нивоу Универзитета, али посебно
би издвојили Шумаријаду.
Ове године због релативно малог броја студената сви Шумарски факултети из региона су се придружили Агрономијади која
ће окупити све Шумарске и Пољопривредне факултете (преко
20 факултета). Агрономијада ће се одржати у Будви од 21. до 25.
маја.
Од самог почетка рада па до данас, ССШФ је имао имао сталну тенденцију развоја и у току свог развоја je имао подршку и разумијевање професора и руководства Факултета, што га је и довело
на завидан положај и представља једну од најбољих студентских
организација Универзитета у Бањој Луци.
Шумарство Републике Српске
Шумарство је једна од најзначајнијих привредних грана у
Републици Српској. У власништву Републике налази се око 80
% шума и шумског земљишта Републике Српске док око 20 % је
у приватном власништву. Велика површина шумског фонда и
традиција шумарства Републике Српске, компаративне су предности овог сектора у односу на друге привредне гране. Значај и
функције шума намећу потребу да се овом природном ресурсу
посвети знатно већа пажња и да се врше већа улагања нарочито
у областима гајења и заштите шума него што се то данас чини у
пракси. Наиме, потребно је знатно реалније сагледавати стање у
сектору шумарства, нарочито однос шумарске науке и праксе у
будућности због потребе повећања количине и квалитета приноса шума, повећања шумовитости, производње финалних производа индустрије за прераду дрвета, коришћења шумске биомасе,
борбе против климатских промјена, заштите животне средине,
запошљавања и др. Због тога је 2011. године Скупштина Републике Српске усвојила Стретегију развоја шумарства Републике
Српске којом су дефинисани стратешки циљеве и мјере за њихово остваривање.
Данашња идеја биоекономије о развоју интегрисаних производних ланаца (индустријских екосистема) уско је везана за вишефазну оптималну употребу сировина које добијамо из шума.
Структурни проблеми шумарства узроковани економском
кризом и глобализацијом производње захтјевају да се изврши
диверзификација сектора увођењем нових производа и начина
коришћења како би се створили услови за веће запошљавање и
отворила нова тржишта. У том смислу важан је трансфер знања
који треба да омогући развој сектора кроз успостављање равнотеже између човјекових потреба и природних могућности шуме,
између екологије, економике и друштвеног развоја, између интереса јавности и интереса власника шумa. Шумарство се мора развијати на принципима одрживог развоја и партнерским основама
са другим комплементарним привредним гранама а посебно са
прерадом дрвета, уз јачање и развој шумарске етике и свијести о
значају шума и шумарства за укупни развој привреде Републике
Српске.
Бања Лука, 15.05.2016.
Проф.др Зоран Говедар
Ревија “Шуме”
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конференција-врњачка бања

Прва Конференција – дрвна индустрија и
шумарство

Прва Конференција “Дрвна индустрија и шумарство Србије” организована је 7. и 8. априла 2016. године, у Врњачкој
Бањи, у хотелу Бреза, с циљем да се, кроз конструктивни дијалог
учесника, расветле проблеми који опетерћују пословање фирми
из сектора шумарства и дрвне индустрији, те да се дају смернице за њихово решавање.Акценат овогодишње Конференције је
био на могућностима рационалног снабдевања сировином.
Конференцији су поред организатора и представника Шумарског факултета у Београду, присуствовали и представници
релевантних институција шумарства и дрвне индустрије: Јеша
Ерчић, испред Привредне коморе Србије, Бобан Ђуровић,
председник Општине Врњачка Бања, Саша Стаматовић, в.д.
директора Управе за шуме при Министарству пољопривреде и
заштите животне средине, представници Развојне Агенције Србије, проф.др Зоран Говедар декан Шумарског факултета у Бања
Луци, др Зоран Трпоски декан факултета за дизајн намештаја
у Скопљу, Марјан Кавран, директор Хрватског дрвног кластера, представници Македонских шума, Шума Републике Српске,
Хрватских шума, ЈП ,,Србијашуме“, кao и представници и учесници дрвне индустрије.
Циљ конференције је да се кроз конструктивни дијалог између учесника расветле проблеми који оптерећују пословање
фирми из сектора шумарства и из сектора дрвне индустрије, и
да се дају смернице за њихово решавање.
Скуп је отворио др Ратко Ристић, декан Шумарског факултета у Београду и према његовим речима овај скуп је стручнонаучног карактера, где ће сви они који се баве истраживањима и
они који раде у пракси бити у прилици да укрсте аргументе, ставове, мишљења и да у једном критичком креативном тону дођу
до решења, до пројекција неког будућег развоја у овој области.
Организатори ове конференције су Катедре планирања, газдовања шумама, искоришћавања шума примарне прераде дрвета и организације и економике дрвне индустрије Шумарског
факултета, у сарадњи са ЈП „Србијашуме“, Управом за шуме,
Националним парковима, приватниом шумовласницима, као
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и великим предузећима дрвне индустрије.Учешће су узели и и
велики број пиланара, произвођача грађевинске столарије, подова, плоча, намештаја, стручне школе и партнери из региона.
Учеснике конференције, односно своје професоре, колеге и
сараднике поздравио је Бобан Ђуровић, председник Општине
Врњачка Бања, иначе шумарски инжењер, пожелевши им успешан рад и пријатан боравак у Врњачкој Бањи.
“Имајући у виду да је Врњачка Бања надалеко позната као
добар домаћин, обећавам вам да ћемо ваше поверење оправдати гостопримством, и да ћемо тако надам се, добити улогу традиционалног домаћина ове конференције и у наредним годинама. Верујем да ћете уживати у прелепом пролећном амбијенту
нашег места, у нашим парковима, минералним изворима, многобројним атракцијама и туристичким садржајима, и да ћете
одавде понети лепе успомене, иако сам сигуран да је већина вас
до сада више пута била гост Врњачке Бање, будући да Шумарски
факултет недалеко одавде, на планини Гоч има своју наставнонаучну базу, као и да је велики број семинара из области шумарства kao и Шумаријада више пута одржавана управо у нашем
месту. Врњачки крај, чију природну лепоту употпуњује Гоч,
који је једна од планина најбогатијих шумом у Србији, право
је место где треба представити иновације и трендове у области
шумарства и дрвне индустрије. За очување и развој шумарства
у региону важно је да се стручњаци из ове области повежу, да
заједно раде и размењују богато стечено искуство. Управо зато
је овакав скуп од изузетног значаја, врло користан и плодотворан, и може допринети проналажењу конструктивних решења
који ће омогућити унапређење али и решити проблеме са којима се данас сусреће шумарство и дрвна индустрија у Србији”,
закључио је Ђуровић.
Организацијом ове конференције, Шумарски факултет желео је да представи предности и потенцијале шумарског и дрвно прерађивачког секотра, као и индустрије намештаја Србије.
Посебна пажња на конференцији била је посвећена актуелним
проблемима снабдевања сировином.

Након поздравне речи организатора конференције и уводног излагања појединих учесника конференције, уследила је конструктивна расправа о проблемима на
тржишту сировина.

др Ратко Ристић, декан Шумарског факултета

Бобан Ђуровић, председник општине Врњачка Бања

проф. др Бранко Главоњић - Шумарски факултет

Саша Стаматовић, в.д. директора Управе за шуме

Запажену презентацију - Модели продаје дрвета у систему ЈП ,,Србијашуме“
одржао је Тихомир Мурић, спец.инж.шум., извршни директор Комерцијалног сектора и маркетинга, који је дао одговоре на сва питања и примедбе Купаца дрвних
сортимената.
Ревија “Шуме”
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Одговори на питања и примедбе
купаца на Првој конференцији дрвне
индустрије и шумарства
ЈП „Србијашуме“ је по основу Јавног позива, који је објављен у новембру 2015.године, за потписивање уговора за испоруку дрвних сортимената у 2016.години, потписало око 590 уговора са купцима који су поднели захтев
за закључење уговора и који су испунили услове из јавног позива да потпишу уговор.
Велики број купаца је поднео захтев за закључење уговора и укупно тражена количина је 2,2 милиона м3, што
је дупло више од производних могућности
ЈП „Србијашуме“ који за 2016.годину износе око 1,3 милина м3 дрвних сортимената.У намери да добију што
већу количину, односно приближно колико би им требало, велики број купаца је поднео нереалне захтеве у односу на инсталиране производне капацитете. Приликом опредељивања количине која ће бити предмет уговора
водило се рачуна и о количини коју је купац преузео по претходном уговору, значи анализом досадашње сарадње
са купцима са којима смо имали потписан уговор опредељивали смо количине за уговарање у 2016.години.Како
је одређени број купаца у претходним годинама исказивао незадовољство уговореном количином дрвних сортимената, Пословном политиком за 2016.годину смо предвидели лицитациони начин продаје за 20% од планиране
количине трупаца букве и тополе. Овим начином продаје пружа се мугућност да купцима који нису задовољни
опредељеним количинама да обезбеде још сировине за производњу и да купци који први пут подносе захтев могу
на овај начин да обезбеде сировину за производњу.
1. Што се тиче захтева предузећа „BIOENERGY POINT“ да у 2017.години очекује због проширења капацитета,
односно улагања у когенерацију енергије, око 170.000 м3 дрвета, морам нагласити да ћемо због обавеза према
другим купцима, имати тешкоће да им обезбедимо ту количину, али уколико се ангажују на сакупљању шумског
остатка могло би се рачунати на додатних 30.000-40.000м3 шумског остатка.
2. По питању предузећа „KRONOSPAN SRB“ да јединица мере буде тона, могу истаћи да смо у више наврата у
претходним годинама успешне пословне сарадње предлагали могућност да јединица мере буде „atro tona“ (тежина у апсолутно сувом стању), тражили смо да приликом пријема сировине у фабрици наведеног предузећа мора
бити присутан запослени из ЈП „Србијашуме“. То би значило да би ЈП „Србијашуме“ преузело обавезу да издаје
рачуне за испоручену робу на основу података о количини (пријемница код купца) коју добије приликом мерења
на уређајима купца, а не на основу правила, прописа и стандарда које примењује јавно предузеће приликом мерења дрвне масе. До реализације предложеног није дошло из разлога што предузеће „KRONOSPAN SRB“ није
прихватило наш предлог да запослени из ЈП „Србијашуме“ буде
присутан у фабрици приликом
пријема сировине.
3. Купац „МАТИС“ је изнео
примедбе које се односе на проблеме око снабдевања сировином обзиром да је финалиста у
преради дрвета и да запошљава
око 700 радника, затим проблеме
око набавке сировине кроз лицитацини поступак које спроводи ЈП „Србијашуме“.Као прво да
истакнем да се купац „МАТИС“
обратио ЈП „СРБИЈАШУМЕ“ захтевом за снабдевање сировином
пре три године и да је истом основна делатност производња намештаја од плочастих материјала
(иверице). На изнете примедбе у
расподели дрвне сировине могу
да кажем да сировина која је опредељена купцу реална и у складу је са пристиглим захтевима
спец. инж. шум. Тихомир Мурић, комерцијални дир. ЈП Србијашуме
свих купаца и могућностима ЈП
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„Србијашуме“ да у складу са утврђеним критеријумима и ове године купце испоштују максимално. Како би се
обезбедила што већа количина турпаца букве, како знамо на подручју ШГ „Ивањица“ ради велики број купаца,
а сировински потенцијал је много испод инсталираних прерадних капацитетета на том подручју, уз сагласност
предузећа „МАТИС“ истом смо предложили и локације које су нешто удаљеније од Ивањице и купац је са истим
био сагласан.Како бисмо купцу „МАТИС“ обезбедили што већу количину сировине (трупаца букве) били смо
принуђени да другим купцима са тог подручја значајно умањимо количине. Проблеми код спровођења Закона о
јавним набавкама проузроковали су кашњење у извођењу радова на пословима коришћења шума и самим тим
и производњу дрвних сортимената у ШГ „Ивањица“, што је проузроковало да испорука трупаца букве касни из
овог шумског газдинства и биће надокнађена у наредном периоду.
Што се тиче лицитационе продаје трупаца, како сам већ изнео овим начином продаје дајемо могућност да
купци којима треба сировина до исте дођу и овим путем као могућност да купци који први пут подносе захтев
уколико нису потписали уговор за снабдевање на овај начин учешћем на лицитаијама обезбеде сировину.
4. Купац „МИКРО ТРИ“ износи да уговором о продаји робе није предвиђен механизам ако се роба не испоучи, да није дефинисан квалитет трупаца, да не постоји опис производа, да постоје проблеми код кројења који
су у задње време склони променама, да је велики отпор ако робу рекламира, да постоји корупција на терену. Са
пословодством „СРБИЈАШУМЕ“ имају одличну сарадњу и са шумским газдинствима, али на терену наилазе на
велике проблеми. Предложе да критеријуми код уговарања техничке робе буду јасни и доступни јавности, да се
дефинише и изради кратак каталог производа са описмо класа, моли да жене као менаџере прихватимо као себи
равне у дрвној индустрији која је „мушка“ професија и да оне не заслужују да биду омаловажаване и потцењене
зато што су припаднице нежнијег пола, и сматра да се оне раме уз раме носе са мушким колегама, и моли да их
прихватимо као себи равне.
На састанку са купцима на ком поред купаца, могу бити присутни сви заинтересовани субјекти и том приликом након јавне расправе свим купцима нудимо уговоре на потписивање. Купац уговор не мора да потпише
истог дана, он задржава право да уговор не потпише, да да примедбе на исти и у периоду од десетак дана након
усаглашавања и отклањања евентуалних недоумица да потпише уговор. Значи, уговоре за испоруку дрвне сировине понудимо купцима уколиком су сагласни са предлогом купци уговор потписују. Уговором је дефинисано
преузимање на шумскокамионском путу и том приликом се отклањању сви недостаци, уколико постоје, купац
није у обавези да преузме робу за коју сматра да није по стандарду, а након квантитативног и квалитативног
пријема робе на шумскокамионском путу купац нема право на рекламацију.
Што се тиче захтева да преузимање буде на стоваришту купца, поставља се питање ангажовања бар нових 100
контролора и на чији тререт би ишли трошкови за те запослене. Уговором о продаји је наведено да је квалитет
робе усаглашен са нашим SRPS стандардом који се примењује приликом производње дрвних сортимената и који
садржи и опис дрвних сортимената. Кројење и класирање дрвних сортиемнта врши се на основу Правилика о
коришћењу шума и по стандарду SRPS. Што се тиче примећене корупције на терену, замолио бих купца „МТИ“
да исто пријаве надлежним државним органима, да нас писменим путем обавести о примећеном и ми ћемо предузети мере инструментима интерне контроле, која је саставњена од инжењера шумарства, правника и економиста, која ће изаћи на терен и проверити пријављено.
Примедбе купца „МТИ“ на непоштовање динамике испоруке нису основане, робу коју смо требали испоручити за четири месеца испоручили смо за три месеца, значи за неких 25% више од уговором предвиђене динамике.
Због лоших услова за рад (расквашене саобраћајнице) који су чести на терену, а који су директна последица
лоших временских услова некада нисмо у могућности да поштујемо динамику испоруке, али исту надокнађујемо
кад временски услови дозволе, а самим тим се и стање шумских саобраћајница поправи (влаке и шумски путеви).
Што се тиче припадница нежнијег пола као партнери су исто уважене као мушке колеге и ако се стекао другачији
утисак мислим да исти није реалан.За наредну годину планирамо да уведемо и нови критеријум приликом одабира купаца и то је учешће на лицитаијама.
4. На примедбу предузећа „SAGA“ да на Конференцији нису били присутни представници власти, одговорио
бих да је министар Селаковић због других обавеза био спречен да дође, али на Конференцији је био директор Управе за шуме и представници Развојне агенције Србије. Закључци са данашње Конференције ће бити прослеђени
кабинету Премијера Србије.

Закључци са конференције
Закључци су подељени у две групе. Прву групу сачињавају закључци и препоруке које имају системски карактер и чије спровођење у највећој мери зависи од политике Владе. Другу групу сачињавају закључци и препоруке који се односе на побољшање односа између дрвне индустрије и шумарства.
Закључци системског карактера:
Формирање Управе за дрвну индустрију у функцији креирања и спровођења нове развојне политике дрвне
индустрије Србије;
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Организациони одбор: проф.др Милан Медаревић, проф.др Здравко Поповић и проф.др Бранко Главоњић
Иницирање израде нових Развојних програма за повећање производње и извоза намештаја и других производа од масивног дрвета високог степена финализације, укључив и опремање објеката;
Формирање конзорцијума дрвне индустрије и шумарства Србије у функцији повећања ефикасности коришћења расположивих потенцијала и повећања извоза финалних производа од дрвета на постојећа тржишта
као и освајање нових тржишта;
Подршка иницијативи за смањење стопе ПДВ-а на 10% за сва дрвна горива: дрвни пелет, дрвне брикете,
дрвну сечку и дрвени угаљ;
Покретање иницијативе за измене Закона о јавним набавкама у смислу увођења зелених јавних набавки у
складу са ЕУ директивама;
Поновно активирање процеса сертификације несертификованих шума у државном и приватном власништву,
као и у власништву цркве;
Формирање јединствене базе података за производе од дрвета при Управи за шуме Министарства пољопривреде и заштите животне средине;
Покретање разговора са надлежнима у Министарству просвете, науке и технолошког развоја о увођењу дуалног образовања у школама које образују стручне кадрове из области шумарства и прераде дрвета.
Закључци који се односе на унапређење односа шумарства и дрвне индустрије Србије:
1. Наставак разговора и стручно разматрање Новог концепта унапређења стања у шумама и шумарству Србије у функцији повећања ефикасности коришћења потенцијала и повећања понуде дрвета;
2. Пружање подршке малим и средњим предузећима за коришћење нових подстицајних мера Владе Републике Србије;
3. Стварање услова за практичну имплементацију СРПС ЕН стандарда за дрво у пракси, а пре свега у сегментима коришћења шума, продаје и трговине дрветом;
4. Израда Каталога производа од дрвета са описом карактерситика за сваку класу квалитета у функцији
унапређења модела продаје дрвета;
5. Сачињавање Прегледа потенцијала и могућности коришћења дрвног остатка из шумарства у функцији
његовог коришћења за потребе будућих ЦХП постројења и даљинских система грејања у Србији;
6. Наставак разговора између представника дрвопрерађивача и ЈП Србијашуме о унапређењу модела продаје
дрвета у делу критеријума који се односе на учешће на лицитацијама;
7. Израда Студије о ефектима концесија и концесионе продаје дрвета у земљама у региону.
Што се тиче Закључака који се односе на унапређење односа шумарства и дрвне индустрије Србије, Тихомир Мурић, извршни директор Сектора за комерцијалне послове и маркетинг у ЈП ,,Србијашуме“ додао је да је
анализа концесионог модела газдовања шумама у Републици Словенији и Републици Црној Гори, дала негативне резултате и да има негативне последице на стање шума и развој шумарства у овим земљама.
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Шумско газдинство ,,Тимочке шуме”
Бољевац

Ранко Шикања, дипл. инж. шум. - директор газдинства
Крајем децембра месеца прошле године на место директора
Шумског газдинства „Тимочке шуме“ постављен је г-дин Ранко
Шикања, дипл.инж.шумарства.
Са њим смо разговарали о проблемима са којима се газдинство
суочава, као и о стратегији и циљевима развоја
Ово газдинство је крајем новембра и почетком децембра месеца 2014. године, претрпело енормне штете под утицајем леденог
таласа који је захватио Источну Србију.
Др Предраг Алексић, вршилац дужности директора ЈП ,,Србијашуме“ формирао је Радни тим на челу са председником тима
Војиславом Јанковићем, дипл.инж. и члановима који су се активно укључили у доношење свих потребних законских регулатива и
оперативних планова не би ли се штете изазване овом природном
катастрофом што пре санирале.
Сагледавањем штета, гледајући на економске, еколошке, узгојне и инфраструктурне аспекте, и доношењем Акционог плана за
санацију оштећених шума у државном и приватном власништву
за период 2015.-2018. године, отпочело се са санацијом процењених 261.891м3 дрвне запремине у државном власништву, на
5.047ха, што је захтевало додатно ангажовање свих запослених у
целом систему, а пре свега шумског газдинства. Процена је, да ће
до краја 2016.године, газдинство бити на половини постављених
задатака. Велика влажност и топлота током прошлог и овог лета,
довели су до брзе деструкције дрвне масе које у већини случајева у
наредном периоду неће представљати никакав сортимент, тако да
ће ово бити додатни напор шумском газдинству да спроведе позитивно пословање и себи постављене задатке. У шумама сопственика, оштећење је процењено на 219.869м3. Стручно саветодавне
послове врши 19 ревирних техничара у шумама сопственика.
У марту месецу је почела реализација пројекта Едукација сопственика за безбедан рад у шумама сопственика. Пројекат се реализује у селима која су била захваћена ледоломима и ледоизвалама. У марту су одрађене 3 презентације на којима је, поред Радног
тима газдинства, присуствовало 52 лица ( Добро Поље,Бољевац
21, Влашко Поље,Књажевац 12 и Салаш,Зајечар 19).
Радни тим шумског газдинства, презентује сопственицима
шума информације из следећих области: законски оквир и процедуре у санацијама, правилан рад моторном тестером приликом

обарања, кресања и кројења сортимената, заштитна опрема за рад
у шуми и прва помоћ у случају повреда.
Тимочко шумско подручје се простире у североисточном делу
Србије. Ова територија представља географску целовиту, затворену област. Њу од суседних крајева одвајају прилично маркантне
природне границе. На југу, према понишављу, планински ланац од
Грамаде и Сврљишких планина, до Миџора. На северу, река Дунав.
На истоку, према Бугарској, Стара Планина и Доњи Тимок, и на
западу, читав низ високих планина, од источних огранака Озрена, до Дунава. Шуме Тимочког шумског подручја простиру се на
великом простору Карпатско – Балканског планинског система
следећих планинских масива и њихових огранака: Ртањ, Честобродица, Јужнокучајске планине, Малиник, Црни Врх, обронци
Старе планине, Тупижница, Тресибаба, Мироч, Дели Јован, Северни Кучај, Лишковац и неготинска потолина. Рељеф овог подручја
одликује се разноврсношћу облика насталих као поселедица врло
сложене генезе и еволуције. Са хидрографског гледишта, подручје
се може поделити на неколико сливних подручја. Најзначајнији су
сливови Трговишког, Сврљишког, Црног, Белог и Великог Тимока,
слив Дунава и слив Поречке реке. Државне шуме Тимочког шумског подручја, према политичко-административној подели, налазе
се на територији округа Зајечар и Бор и општина: Бор, Бољевац,
Зајечар, Књажевац, Неготин, Кладово и Мајданпек. Шумама и
шумским земљиштем у државној својини овог подручја, газдује
део ЈП“Србијашуме“, ШГ“Тимочке шуме“, са седиштем у Бољевцу.
Шумско газдинство ``Тимочке шуме``Бољевац, послује у систему
ЈП``Србијашуме``. Своју делатност обавља преко дирекције шумског газдинства и седам шумских управа: Зајечар, Бољевац, Књажевац, Бор, Неготин, Кладово и Доњи Милановац и две радне
јединице: Расадник Селиште и Механизација. Обухвата 81.702ха
уређених државних шума, обухваћених са 34 газдинске јединице, у
којима газдује, и 132.433 ха приватних-неуређених шума, у којима
врши стручно-техничке послове. Значи, укупно, Тимочко шумско подручје се распростире на 214.135ха. Делатност газдинства:
планирање и газдовање државним шумама, стручно-технички послови у шумама сопственика, газдовање заштићеним природним
добрима, лов и риболов, коришћење шума, за које су оформљене
посебне службе при дирекцији шумског газдинства. Укупан број
запослених је 229, од чега 40 са ВСС, од тога је 35 инжењер шумарстава, 2 са ВШС, 105 са ССС, од тога 69 шумарских техничара,
а остали су ВКВ, КВ и НК. Степен шумовитости за ово Шумско
подручје износи 34%, што је далеко изнад процента шумовитости
Србије ( 27,6%). Највећа шумовитост је у општини Кладово ( 37%
) и Бор (36%), а најмања шумовитост је у општини Зајечар (22%) и
Неготин ( 20% ). Шума без путева представља мртав капитал. Ако
се жели да шума постане привредни објекат, она поред дрвне масе
мора имати одговарајућу мрежу путева. Путеви у шуми не служе
само за радове на искоришћавању шума, већ служе, првенствено,
за газдовање шумама. Спољашња отвореност је одлична с обзиром на постојање многих јавних путева, магистралних праваца,
као и путева регионалног и локалног карактера. Јако су битни за
транспорт дрвних сортимената и осталих шумских производа.
Унутрашња укупна отвореност шумског подручја од 9,72 м/ха ,
врло је незадовољавајућа, поготово ако се узме у обзир да око 50%
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отворености отпада на меке шумске путеве. У државним шумама
подручја евидентирано је 39 врста дрвећа, од чега 31 лишћарских
и 8 четинарских врста дрвећа. Алохтоне врсте дрвећа, као што су
багрем, еуроамеричка топола, амерички јасен, ариш, дуглазија,
боровац, заступљене су занемарљивом износу са свега 052% од
укупно евидентиране запремине. Лишћари су по запремини заступљени са 95%, а од њих најзаступљенија буква, која у укупној
запремини учествује са 74,7%, од укупно утврђеног инвентара, а
по текућем запреминском прирасту са 70,9%. Следећа врста позаступљености је китњак. Станиште букве са својом шумском
заједницом представља апсолутну доминантну заступљеност и
основно шумско богатство читавог Тимочког шумског подручја,
простирући се у висинском појасу од 200 – 1500м нв. Она је у овом
подручју аутохтона. Буква се на овом станишту претежно налази у чистим састојинама, са незнатним учешћем горског јавора и
планинског бреста. У неким деловима подручја, заједно са грабом
и китњаком, гради мешовите састојине. У низини око Неготина
буква се налази на 30м нв и то представља доњу границу њене
распрострањености. Здравствено стање шума може се оценити као задовољавајуће и не треба предузимати репресивне мере
у циљу санирања таквог стања. Сва обољења и оштећења која се
јављају могу се санирати редовним узгојним радовима. Буква као

најзаступљенија врста је и најосетљивија, а с тим и најугроженија
врста. На њој су констатоване разне врсте трулежница, које долазе
након оштећења изазваног било пожаром, било оштећењем приликом унутрашњег транспорта и др. Храстове шуме, као аутохтоне, имају велики значај, али су изложене штетном деловању бројних инсеката, од којих су значајнији они који нападају и оштећују
здрава стабла ( примарни ), као што су разни дефолијатори. За ово
подручје је карактеристично сушење храста китњака и то у области Мајданпека, Доњег Милановца и Кладова.
На основу Закона о лову, шумско газдинство газдује са 10 ловишта, од којих су три ограђена: Вратна, Алија и Злотске шуме.
Укупна површина под ловиштима износи 89.808ха, од којих је отвореног типа 87.908ха, а затвореног 1.900ха. У отвореним ловиштима
као гајене гајене врсте дивљачи, присутни су: европски јелен, срна
и дивља свиња, а у затвореним: европски јелен, јелен лопатар и муфлон. У ловишту „Злотске шуме-Црни Врх“ као најатрактивнији у
понуди, је лов на дивокозе, а у ловишту „Јужни Кучај – Брезовица“
лова на вука са чеке. U овом ловишту се налази ловачка кућа која
12
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има ексклузиван смештај за 15 ловаца, док остала ловишта имају
објекте са задовољавајућим условима за смештај гостију.
Шумско газдинство газдује и рибарским подручјем, које обухвата део реке Дунав од 845-ог км ( ушће реке Тимок у Дунав ), па
до 941-ог км ( острво Голул), што чини 100км реке Дунава које су
веома интересантне за спортске и привредне риболовце. Веома је
атрактивно и рибарско подручје „Стара Планина“ због својих брзих вода и пастрмке-поточаре.
Расадник Селиште лоциран је на раскрсници магистралних
путева Зајечар-Бор-Бољевац, поред села Шарбановац. Основан је
1976. године, укупне површине 12 ха. Поред управне зграде и пратећих грађевинских објеката, опремљен је комплетним заливним
системом, хладњачом за смештај и чување садница, пластеницима
и стаклеником. Расадник се бави производњом шумског и хортикултурног садног материјала. Основна делатност је производња
садница за пошумљавање, пре свега лишћарског садног материјала. Расадничка производња у склопу шумскога газдинства има све
већи значај због све веће потребе за шумским садним материјалом
за санацију површина оштећених ледоломима и пожарима како у
државном тако и у приватном власништву. Производња хортикултурног садног материјала обухвата разноврстан репроматеријал добијен углавном вегетативним размножавањем, али и широк асортиман оформљеног декоративног материјала: разноврсне
форме туја, пачемпреса, клека, листопадног жбуња и живе ограде.
ШГ“Тимочке шуме“ Бољевац, преко својих шумских управа,
обавља послове управљача у 9 заштићених подручја, на укупној
површини од 50.577 ха. Послови управљања заштићеним подручјима се базирају на следећем: израда управљачких докумената,
чување и надзор заштићених подручја (16 чувара и 1 руководилац
чуварске службе), обележавање и уређење заштићених подручја,
промовисање заштићених подручја, давање сагласности за обављање активности у заштићеним подручјима.
На крају разговорa, Ранко Шикања, директор ШГ „Тимочке
шуме нам је рекао: да ШГ „Тимочке шуме“ спада у групу већих
шумских газдинстава, прилично територијално разуђено, са пуно
енклавираних шума, рад организован на два политичка округа на
територији седам политичких општина у источној Србији. Прерађивачки капацитета на подручју газдинства сада има више него
пре двадесетак година, али их још увек нема довољно, мислећи првенствено на прерађивачке капацитете за техничку обловину. Без
обзира на све негативне предуслове за организацију и рад, шумско
газдинство може и мора по својим производним показатељима да
буде у врху пословања ЈП Србијашума.
За свако добро пословање, основни предуслов је добра
организација и добро планирање. Ми ускоро очекујемо да се
уради нова систематизација по којој ћемо се боље организовати како би терет пословања равномерније распоредили на све
шумске управе и више упослити неке запослене који до сада то
нису били. Свакако ћемо радити и на томе да се услови за рад
и зараде запослених поправе али само на основу остварених
резултата рада. Шумско газдинство тренутно добро послује,
има добро извршење свих постављених планова . Скоро све
радове радимо са услужним фирмама преко јавних набавки.
Циљ нам је да то променимо и да кроз кадровско и материјално опремање почнемо сами да радимо одређене послове у
властитој режији, првенствено преко наше радне јединице
за механизацију. Ове године планирамо куповину три нове
грађевинске машине тако да, већ од идуће године се стекну
услови да комплетне послове на изградњи и одржавању шумских путева као и послове на изградњи влака, радимо сами у
властитој режији.

награде

ЈП „Србијашуме“ добитиник награде
„Београдски победник“ за 2015.

Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“
добило је престижну награду „Београдски победник“ Привредне коморе Београда за изузетан допринос и остварене
резултате у развоју, заштити и унапређењу животне средине
у 2015. години.
Привредна комора Београда, од 1985. године, додељује
награде „Београдски победник“ и „Плакета“ најбољим компанијама и појединцима за натпросечне резултате у привређивању, развоју и доприносу успешности београдске и
српске привреде у претходној години. Награда „Београдски
победник“ постала је статусни симбол у пословном свету и
досада је ово признање понело 191 привредно друштво и око
60 предузетника, појединаца и институција.
Председник привредне коморе Београда Миливоје Милетић је поздравио присутне и захвалио свима који су помогли да се манифестација доделе награде организује. Он је

др Предраг Алексић и Миливоје Милетић

истакао да је пословн аделатност Привредне коморе Београда да, у оквиру коморског система Србије, штити привреду
и залаше се за то да амбијент у коме раде и привређују буде
што повољнији. „Ми смо у протеклих годину дана применили неколико иновација у пословним активностима, пре
свега у области предузетништва, едукације, оптимизације
која је , пре свега, имала за циљ да радимо ефикасније, рационалније и функционалније“, Нагласио је Милетић.
Потпредседница Владе Републике Србије, Зорана Михајловић на свечаности је поручила да губитници ретко
могу да победе, а победници никад не одустају. „Оно што
је вечерас „Београдски победник“ то је сигурно и политика Владе, политика која показује да у претходне две године
расте извоз, друштвени производ, побољшава се привредни
амбијент, расте све оно што смо прокламовали као циљеве
наше економске политике“, истакла је Михајловић.

Представници Привредне коморе и ЈП ,,Србијашуме”
Присутним се обратио и председник Привредне коморе
Србије, Марко Чадеш, који је рекао да му је драго што Привредна комора Београда заиста посвећује пажњу не само
привреди Београда, већ и онима којима је помоћ можфа и
највише потребна, а то су предузетници.
Обраћајући се на свечаном скупу, Андреја Младеновић,
заменик гардоначелника Београда, честитао је добитницима
награда за изузетном успеху. „Ми као локална самоуправа
представљамо сервис грађана. Али разумемо потребу да
Београд, као главни град, буде ис ервис привреде. И надам
се да у томе успевамо. То не можемо без Привредне коморе
Београда“.
Свечана додела традиционалне годишње награде Привредне коморе Београда „Београдски победник“ одржана је
у 20. јуна у Скупштини Града Београда. Награду „Београдску
победник“ у име ЈП „Србијашуме“ примио је в.д директора
др Предраг Алексић. Свечаној додели залуженог признања
присуствовали су председник Надзорног одбора Милош
Срећковић и извршни директори Гордана Јанчић и Тихомир
Мурић.
Гордана Јанчић, извр.дир.Сект.за шум и заш.жив.средине
Ревија “Шуме”
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Посета француским државним шумама и
Удружењу шумарских експерата Француске
О посети француским државним шумама и Удружењу шумарских експерата Француске, разговаралаи смо са др Предрагом
Алексићем, в.д.директора ЈП ,,Србијашуме“.
На почетку разговора др Предраг Алексић нам је рекао да је
током прoтекле две године ЈП „Србијашуме“, након вишегодишње
паузе, интензивирало сарадњу са сектором шумарства Француске.
Сарадња између француских шума и ЈП ,,Србијашуме“ траје у континуитету последњих година и започета је на иницијативу Француске амбасаде у Београду и Привредне коморе Србије.Наши
циљеви сарадње се односе на учествовање у заједничким пројектима, стручно усавршавње, упознавање са стратегијом развоја
шумарства Француске и њиховом организацијом, начином газдовања шумама (природно и вештачко обнављање шума, нега шума,
заштита од пожара, организација коришћења шума, коришћење
биомасе, начини продаје дрвета, планирање газдовања шумама,
сарадња са локалним заједницама, заштита животне средине, односи са јавношћу и др).
Важно је истаћи да су природни услови у Француској слични
нашим и да блиска сарадња између француских и српских шумара
траје више од једног века.
Представници Француске долазили су у посету предузећу
3 пута, учествовали на семинарима и вршили обуку за шумарске инжењере. С обзиром да француска школа шумарства спада у
водеће у свету, током 2014. године организована је краткотрајна
стручна обука наших инжењера у Француској.
Путовање у Француску обављено је на позив предузећа за
газдовање француским државним шумама (ONF) и Удружења
шумарских експерата Француске. Време посете и број чланова
делегације је одређен на предлог домаћина и у складу са значајем
посете.
Посета је организована за кратко време у врло неповољним
условима (штрајкови у француском саобраћају, поплаве, велике
мере безбедности због Европског првенства у фудбалу, врло отежана могућност обезбеђења смештаја).
Због одржавања великог сајма шумарства „FOREXPO“ у Мимизану, домаћин је био заинтересован да се посета реализује управо у време сајма, без обзира на неповољне околности. Сагледавајући значај посете и очекиване резултате, одлучено је да се
путовање реализује.
У среду, 15.јуна одржан је састанак у предузећу за газдовање
шумама Француске (ONF) са њиховим представницима: Florence
Kaine Laloe, директор за међународну сарадњу и Pauline Camus, интернационални координатор. На састанку са домаћинима упознали смо се са организацијом ONFа, стањем шумског фонда, мерама за одрживо газдовање шумама, заштитом животне средине,
активностима које су везане за климатске промене, коришћењем
шума и продајом дрвних сотимената, очувањем биодиверзитета,
решавањем последица природних катастрофа, начинима финансирања, сарадњом са локалним становништвом, односима са јавношћу, међународном сарадњом, агрошумарством и др.
На састанку је консатовано да постоје услови за сарадњу, заједничке пројекте и конкурисање за средства ЕУ. Прихватили смо
обавезу да у кратком року пошаљемо конкретне предлоге за бу14
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дуће пројекте и предложимо начин сарадње у њиховој припреми.
Стручно усавршавање наших инжењера је предвиђено као једна
од важних пројектних активности. Договорена је посета преставника ONFа на јесен код нас, када се очекује озваничење договорених пројеката.
У четвртак, 16 јуна посетили смо сајам „FOREXPO“ у Мимизану. Овај сајам је један од највећих сајмова шумарства у Европи. На
сајму је изложена практично сва савремена опрема за газдовање
шумама. Нас је посебно занимала савремена опрема за коришћење
шума, чија куповина је предвиђена програмом пословања или се
планира за наредни период.
Посета регионалном делу предузећа ONF а у Мимизану где
смо упознати са вештачким обнављањем шума (које се простиру
на милион хектара), негом шума, планирањем газдовања шумама, начином коришћња и продајом дрвета и биомасе, сарадњом са
локалним становништвом, организацијом превенције и гашења
шумских пожара, заштитом од еолске ерозије и др.

Делегација ЈП ,,Србијашуме” у посети француским шумама
У поподневним часовима одржан је састанак са потпредседником Удружења шумарских експерата Француске Сylvestre
Coudertom и његовим сарадницима.
На састанку је договорена заједничка анализа могућности за
пројекте који се финансирају из фондова ЕУ као и подршка тог
удружења током боравка наших инжењера на усавршавању. Том
приликом је господин Coudertom пренео информацију да ће моја
маленкост у својству в.д.директора ЈП ,,Србијашуме“ бити један
од чланова Удружења шумарских експерата Француске, као први
странац у овом удружењу.
Резултати посете се могу оценити као веома успешни (на основу онога што је договорено).
,,Развијањем сарадње са Француском, уз већ активну сарадњу
са шумарствима Немачке и Аустрије, стварају се услови за успешнији развој предузећа.Трошкове боравка у Француској сносиле је
ЈП ,,Србијашуме“ ,ONF, Удружење шумарских експерата Француске и учесници путовања“, рекао нам је на крају разговора др
Предраг Алексић.

апел

Заштитa шумa од пожара

У току је критични период појаве шумских пожара, који
представљају највеће непријатеље наших шума.
Узрок појаве пожара је у 98% случајева људски фактор
(непажња, немар или намерно паљење).
У циљу заштите наших шума, ЈП „Србијашуме“ апелује
на грађане :
-не спаљујте траву,ниско растиње и смеће на отвореном
простору,
у урбаним срединама, као и на обрадивим површинама
у близини шуме
-не бацајте упаљене цигарете на отвореном простору
-не палите роштиљ на отвореном простору у близини
шума или у близини суве траве или грана

-избегаваjтe радове на отвореном који би могли да изазову пожар
-не остављајте смеће у шуми због могућности самозапаљења
-поштујте знаке забране приступа у областима велике
опасности од пожара
Шуме су произвођачи чистог ваздуха и основ живота на
земљи.
У случају појаве пожара, молимо грађане да обавестe
ватрогасну службу на телефон 193.
Taкође, грађани могу обавестити и дирекцију ЈП ,,Србијашуме“ на телефон: 011 711-50-27 као и Шумска газдинства на подручјe где се појавио пожар.
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дан планете

Међународни дан планете Земље
Централни део едукативног дела програма била је екорадионица изведена у виду представе „Шумски бон-тон“.
Сцене непримереног понашања у шуми, су „залеђене“ и прожете дијалогом између предавача и ученика, у коме су ђаци
сами доносили закључке о томе шта је одговорно понашање
у природи и према животној средини, а шта није. На креативан начин је скренута пажња на значај очувања квалитета
животне средине, а ђаци су мотивисани да се укључе у борбу
за очување планете.
Након едукативног дела програма организован је шумарски вишебој, у коме су се ученици IV, V и VI разреда
основних школа надметали у специфичном полигону, где
је циљ да за што краће време савладају препреке и дођу до
циља. Ове игре се одржавају већ десету годину заредом, а
ЈП ,,Србијашуме“ је обележило Дан планете Земље у петак 22. 4. 2016. године у ШУ Авала са циљем подизања нивоа
еколошке свести, едукације о еколошким проблемима, мотивације за еколошке акције и промоције еколошких идеја.
Овај дан посвећен Планети у свету се обележава од 1992.
године, када је на конференције УН о животној средини у
Рио де Жанеиру усклађен дугорочни програм за промоцију
одрживог развоја. УН су овај датум 2009. године уврстили у
важније еколошке датуме и донели Резолуцију која промовише планету Земљу и њене екосистеме као наш дом. Значај који шуме имају у очувању квалитета животне средине и
борби против климатских промена, управо је овогодишња
тема прославе под слоганом „ДРВЕЋЕ ЗА ЗЕМЉУ“.
ђаци су уживали у међусобном надметању, негујући добре
супарничке односе и ширећи спортски дух.
ЈП ,,Србијашуме” ће као друштвено-одговорно предузеће будућим акцијама наставити да ради на подизању еколошке свести, јер личним примером свако од нас може дати
допринос у подизању квалитета животне средине и очувању
интегритета екосистема који нас окружују, и на тај начин
учинити нешто добро за планету Земљу која је наш једини
дом.
Одељење за заштиту животне средине

Поводом Дана планете Земље широм света организују се
акције које имају за циљ промену еколошке свести, па су и
запослени у ЈП „Србијашуме“ упознали присутне са актуелним еколошким проблемима: наглом индустријализацијом,
повећаном потребом за енергијом, потрошачким начином
размишљања, глобалним загревањем, климатским променама и сл. Неке од порука обележавања тог датума су и жеља
за стварањем нове, „зелене“ економије, као и усмеравање
светског образовног система ка проблемима који се тичу
екологије.
У летњој учионици ШУ Авала предавачи су након уводног предавања упознали присутне ученике са Пределом изузетних одлика „Авала“.
16
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ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ
Погледајте децо драга,
зелени се шума свуда.
Зар то није рај на земљи?
Похитајте којекуда!
Свако дрво вама прича
бајковиту причу лепу,
слушајте га пажљиво,
јер шума је све на свету.
Она штити наше здравље,
наше тело, нашу главу
зато децо, запевајте и
славите шумску славу.
Планете је данас славље,
шуме, цвета, неба, листа,
зато сваком децо драга,
осмех лицем да заблиста.
Аутор: Љиљана Бујић
Ревија “Шуме”
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презентација

Презентација пројектних активности анализе структуре
и продуктивности изданачких шума букве и храста у ЈП
„Србијашуме“
У Генералној дирекцији ЈП „Србијашуме“ 05.07.2016. године професор Едуард Хохбихлер и његов асистент Зоран
Траиловић одржали су презентацију пројектних активности
анализе структуре и продуктивности изданачких шума букве и храста у ЈП „Србијашуме“ и представили план даљих
активности на пројекту: обука о начину газдовања изданачким шумама и дознака стабала у изданачким шумама у различитим ситуацијама (почетак октобра 2016.) и семинар о
газдовању изданачким шумама.
Јавно предузеће „Србијашуме“ је у децембру 2015. године
потписало са Управом за шуме, Уговор о коришћењу средстава буџетског фонда за шуме за израду развојно-истраживачког пројекта „Програм мера и активности за унапређивање стања изданачких шума букве и храста у Републици
Србији“. Руководилац пројекта је Божидар Миловановић
дипл.инж. шумарства, а у пројектном тиму су осим представника ЈП „Србијашуме“ и др Едуард Хохбихлер, професор
гајења шума са Интитута за гајење шума из Беча и професор
Милун Крстић са Шумарског факултета у Београду. Предвиђено време трајања пројекта износи 15 месеци. ЈП „Србијашуме“ је са Институтом за гајење шума-Универзитета за
природне ресурсе и природне науке из Аустрије, потписало
Уговор о пословно-техничкој сарадњи на изради пројекта
„Узгојне препоруке за стратешко-оперативно газдовање изданачким састојинама у Јавном предузећу „Србијашуме“.
Идеја о заједничком пројекту је настала током посете
делегације ЈП „Србијашуме“ колегама у Аустрији у априлу
2015. године и сачињавали су је: Божидар Миловановић и
Војислава Јанковић из Генералне дирекције, Ненад Јевтић
из ШГ „Јужни Кучај“ и Мирослав Шиљић из ШГ „Расина“.
Професор Едуард Хохбихлер, који нам је био домаћин током
наше тродневне посете, одржао је предавање на тему праксе
гајења шума у Аустрији и уприличио теренски обилазак и
посету једном приватном предузећу за газдовања шумама и
удружењу приватних шумовласника. На крају посете били
смо гости Аустријског државног предузећа за газдовање шумама (ОБФ) где смо имали прилике да се упознамо са организацијом предузећа и начином рада на пословима планирања газдовања шумама и гајења шума.
У јуну месецу 2015. године професор Хохбихлер је посетио ЈП „Србијашуме“ и одржао веома запажено предавање о
гајењу шума у Генералној дирекцији, коме су присуствовали
самостални референти за гајење шума из свих шумских газдинстава. Том приликом је договорен и концепт евентуалне
сарадње из кога је произашао овај значајан пројекат.
У ЈП „Србијашуме“ изданачке шуме су заступљене на
250.438 ха, што износи 33% укупне површине под шумом, са
дрвном запремином од 139 м3/ха (27% укупне дрвне запремине) и запреминским прирастом од 3,9 м3/ха, што су релативно скромне вредности за производни потенцијал на коме
се већина ових шума налази. Најзаступљеније су изданачке
букове шуме које покривају 47,2% површине, потом изданачке шуме китњака на 18,6% површине, изданачке шуме цера на
13,5% површине, и сладуна на 11,2% површине. По доступ18
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др Едуард Хохбихлер, проф. са Института га гајење шума из Беча
ним подацима за шуме у Републици Србији (Национална
инвентура шума Републике Србије из 2009. године) просечна
дрвна запремина у изданачким шумама износи 124 м3/ха са
запреминским прирастом од 3,1 м3/ха. Несразмерно учешће
старији добних разреда (преко 80 % површине у старости 5180 година) указује на веома актуелно питање обнове изданачких шума. Из вишедеценијског искуства професора Едуарда
Хохбихлера на обнављању изданачких шума у Аустрији, а на
основу издвојених карактеристичних ситуација у Републици Србији предвиђена је израда „Узгајивачких препорука за
стратешко-оперативно газдовање изданачким шумама у Јавном предузећу Србијашуме“. На основу наведених смерница,
а према расположивим подацима о стању изданачких шума
букве и храста у Републици Србији израдиће се „Програма
мера и активности за унапређење стања изданачких шума
букве и храста у Републици Србији“.
Утврђена методологија рада у изданачким шумама букве и храста допринеће унапређивању стања тих шума или
њиховом превођењу у високе шуме (директна или индиректна конверзија). Обуке корисника и сопственика шума
са јасно дефинисаним економским параметрима који се добијају спровођењем предложених узгојних мера, допринеће
побољшању економских ефеката у газдовању овим шумама.
Обзиром на велико учешће старијих, једнолично изграђених
састојина, биће размотрене узгајивачке могућности даљег
третмана ових састојина (превођење у друге узгојне облике, обнављање, технике гајења). На основу досадашњих искустава и научних истраживања из гајења шума, на основу
постојећих планова газдовања и основа газдовања шумама,
израдиће се алтернативне технике гајења а из тога побољшане основе и знање за стратешке и оперативне одлуке.
Обуком шумарских стручњака на огледним површинама практично ће бити представљена теоријска достигнућа,
што ће имати велики значај за рад у пракси. Програм мера
и активности ће практичним приступом умногоме решити
теоријске дилеме и дугорочно одредити правац у третману
изданачких шума.
Божидар Милановић, дипл.инж.шум.

државно првенство

Државно првенство секача моторном
тестером
У организацији Удружења шумарских инжењера и
техничара Србије, ЈП ,,Војводинашуме” и ЈП ,,Србијашуме”
одржано је државно првенство секача моторном тестером
у ШРЦ “Чардак” Делиблато, 4. и 5. јуна 2016. године, а домаћин првенства било је ЈП ,,Војводинашуме”- ШГ ,,Банат“
- Панчево.
Такмичење је одржано по правилнику међународне асоцијације IALC (International Association Logging
Championships), а такмичари су наступили у 5 дисциплина:
обарање стабaла, окретање водилице и замена ланца, комбиновано пререзивање, прецизно пререзивање и кресање
грана.
Стручни жири на челу са проф. др Милорадом Даниловићем је обрадио резултате такмичења, који су дати у ранг
листи.
Овогодишњи државни првак је Марко Нешковић из ЈП
“Србијашуме”, запослен у ШГ “Голија” Ивањица.

Четворица најбоље пласираних такмичара (три сениора
- PROFI и један јуниор – U24) представљаће Републику Србију на 32. Светском првенству секача моторном тестером,
које ће се ове године одржати од 8. до 11. септембра у близини града Висла у Пољској. Победнички пехар Марку Нешковићу уручила је Марта Такач, директор ЈП „Војводинашуме“
док је другопласираном такмичењу Горану Бојовићу награду уручио спец. Тихомир Мурић, дипл.инж.шум, директор
Сектора за комерцијалне послове ЈП„Србијашуме“, а трећепласираном такмичару Милану Зујићу нагaрду је уручио
Слађан Суручић. Професор Милорад Даниловић уручио је
захвалнице за учешће на државном првенству. Државној
репрезентацији Србије желимо пуно успеха на предстојеће
светском првенству.
Сектор за коришћење шума и остале ресурсе
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обука

Обука за сигуран и безбедан рад моторном
тестером
ЈП “Србијашуме” у сарадњи са Управом за шуме, Шумарским факултетом, Средњом шумарском школом из Краљева, компанијама “Husqvarna” и “Stihl” организовало је обуку
за сигуран и безбедан рад моторном тестером у периоду од
11.03.2016. године до 15.04.2016. године.
Обука је спроведена на седам локација, тако да су сви
заинтересовани из свих крајева Републике Србије могли да
присуствују наведеној обуци и обуче се за стручан, сигуран и безбедан рад и од Шумарске школе из Краљева, која је
акредитована за стручну обуку секача, добију сертификат о
положеном испиту за руковање моторном тестером, тј. занимање секача мотористе.
Поред кандидата који су учествовали у обуци за сигуран
и безбедан рад, а планирају конкурисати за посао секача мотористе у јавним предузећима за газдовање шумама, обуци
је присуствовао и значајан број извођача радова у шумарству, као и инжењери шумарства и шумарски техничари са
бироа за запошљавање.
Директно учешће у организацији обуке, стручним презентацијама, те бризи око учесника обуке имало је више колега из ЈП “Србијашуме”:
Обука полазника је вршена кроз презентације представника Управе за шуме Републике Србије, Шумарског факултета -Катедре коришћења шума и осталих ресурса, презентације компанија “Stihl” i “Husqvarna”, представника Средње
шумарске школе из Краљева, која је акредитована за обуку
шумских радника – секача и представника ЈП “Србијашуме” на тему “Сигуран и безбедан рад моторном тестером” са
презентацијама које су изложили руководилац Одељења за
коришћење шума Зоран Даворија, руководилац Одељења за
мехацизацију Милан Опсеница и руководилац Одељења за
безбедност и здравље на раду Раде Петровић.
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По завршетку презентација полазници су полагали тест
који је припремила Шумарска школа из Краљева по Програму обуке шумских радника-секача.
Другог дана обуке полазници обуке су практично у шуми
на радилишту учили технике безбедне сече стабала од јуниорског репрезентативца Марка Нешковића и сениорског
репрезентативца Горана Чамагића..
Све фазе обуке одржане на поменутих 7 локација је успешно савладало 474 кандидата. Старосна структура је одговорила циљној групи организатора, а обуку су похађали
кандидати претежно од 20 до 35 година старости.
Посебна пажња при обуци кандидата је усмерена на безбедносни аспекат рада са моторном тестером и ризике при
раду моторном тестером, тако да је циљ обуке у потпуности
остварен.
У сарадњи са Управом за шуме и Шумарском школом
из Краљева постигнут је договор да издавање сертификата
свим учесницима, који су успешно прошли све фазе обуке,
буде пројекат широке акције за издавање сертификата за рад
моторном тестером заинтересованим лицима на целој територији Републике Србије.
Наведени пројекат финансирала је Управа за шуме, тако
да трошкове издавања сертификата нису сносила лица која
су успешно савладала обуку, тј. сертификат за рад моторном
тестером добили су бесплатно.
Након добијања сертификата за рад моторном тестером,
ЈП „Србијашуме“ до сада је запослило је 77 кандидата који
су током обуке показали најбоље резултате.
Сектор за коришћење шума и остале ресурсе

посете - опатија

XIII Дрвно технолошка конференција
У Опатији, у периоду 28.05.-31.05.2016. године, у организацији Хрватског дрвног кластера одржана је 13.
Дрвно –технолошка конференција, под мотом „ДРВО
ЈЕ НАШЕ ЗЛАТО“ и са темом: Како искористити ресурсе – шумарство и прерада дрвета у новим политикама Владе Републике Хрватске.
Дрвно-технолошка конференција се традиционално
одржава сваке године и овогодишња 13. Конференција,
која је оцењена као најбоља и најсадржанија, окупила
је преко 300 учесника и 70 предавача из 14 земаља.
Испред ЈП „Србијашуме“ Конференцији су присуствовали: Тихомир Мурић, извршни директор Сектора за комерцијалне послове и маркетинг, Гордана
Јанчић, извршни директор Сектора за шумарство и
заштиту животне средине и Александар Воркапић, извршни директор Сектора за коришћење шума и остале
ресурсе. Представници ЈП „Србијашуме“ активно су
учествовали у раду конференције. На округлом столу:
Препоруке из Брисела - Газдовање државним шумама и
заједничка координацијска платформа у земљама Југоисточне Европе, Гордана Јанчић је представила Шумске

екосистеме Србије, шуме ЈП „Србијашуме“ и успешно
пословање предузећа у 2015. години. Директор Тихомир Мурић, заједно са представницима других институција из области шумарства и дрвне индустрије,
учествовао је у завршној панел расправи. Важно је истаћи да је комерцијална политика ЈП „Србијашуме“,
пре свега у делу који се односи на снабдевање са дрвим
сортиментима малих и средњих прерађивача, похваљена од стране Хрватске коморе инжењера шумарства и
дрвне технологије и других институција.
За све заинтересоване учеснике конференције организована је посета модерном погону предузећа ЦЕДАР
у Врбовском где се реализује инвестиција од преко 70
милиона еура која ће омогућити годишњи капацитет од 220.000 м3 букве, што овај погон сврстава међу
три највећа погона букве у Европи. У Врбовском сада
ради преко 300 радника уз помоћ модерних технологија произвођача Polytechnik, EWD, Muhlbock, Volvo и
Palfinger.
Гордана Јанчић, извр.дир.Сект.за шум и заш.жив.
средине
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јахорина

3. Субрегионални семинар у оквиру
“THEMIS NETWORK”
На Јахорини, у периоду од 1.6. до 3.6.2016. године,
у организацији REC и REC канцеларија БиХ, у оквиру
“THEMIS NETWORK” одржан је 3. Субрегионални семинар из области шумарства, односно заштите шума,
спречавања бесправних сеча, контроле промета дрвета и прекограничне сарадње у спречавању илегалних
сеча.
Семинару су присуствовали учесници из Србије,
БиХ, Црне Горе, Македоније, Републике Српске, Албаније, Молдавије, укупно њих 52 из сектора шумарства,
шумарске инспекције, Министарства унутрашњих послова, локалне самоуправе и др.
Испред ЈП „Србијашуме“ семинару су присуствовали: Гордана Јанчић, извршни директор Сектора за
шумарство и заштиту животне средине; Наташа Банковић, самостални референт за гајење и заштиту шума
(ШГ „Борања“ Лозница); Душица Тијанић, руководилац
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Службе за планирање и газдовање шумама (ШГ „Ужице“ Ужице); Данијела Цмиљановић, руководилац Службе за планирање и газдовање шумама (ШГ „Пријепоље“
Пријепоље) и Оливера Пузовић, самостални референт
за план и анализу (ШГ „Пријепоље“ Пријепоље).
У име представника ЈП „Србијашуме“, Гордана Јанчић је представила Организацију заштите шума и промета посеченог дрвета у ЈП „Србијашуме“.
За све учеснике семинара организована је теренска посета ЈП “Шуме Републике Српске”, Шумском
газдинству “Романија” (где су шумарски инспектори
практично показали како врше контролу рада чуварске службе) и заштићеном подручју “Требевић” (где су
шумарски инспектори показали како практично врше
контролу промета дрвних сортимената).
Наташа Банковић, сам.реф.за гајење и зашт.шума

семинар

Одржан Стручни семинар
„Организација и активности шумарске саветодавне
службе у Србији“
У оквиру пројекта „Организација и активности саветодавне
службе у Србији: програм мера за унапређење стручно – саветовадних послова у шумама сопственика – физичких лица“, који
спроводи Универзитет у Београду-Шумарски факултет, Катедра
Економике и организације шумарства, а финансира Министарство пољопривреде и заштите животне средине-Управа за шуме,
09. маја 2016. године у хотелу „Језеро“ на Борском језеру, одржан
је стручни семинар под називом „Организација и активности шумарске саветодавне службе у Србији“.
Циљ одржавања семинара био је да се учесници упознају са
различитим искуствима пружања саветодавних услуга у Словенији, Босни и Херцеговини, Хрватској и Србији. Такође, један од
циљева семинара је био и упознавање учесника са могућностима
развоја различитих активности, укључујући и саветодавне активности у приватним шумама у Србији.
Семинар су отворили проф. др Драган Нонић, руководилац
пројекта, дипл. инж Предраг Јовић, самостални саветник у Управи
за шуме, др Александар Васиљевић, извршни директор Сектора за
развој и стратешко планирање у ЈП „Србијашуме“ и проф. др Ратко Ристић, декан Шумарског факултета.Семинару је присутовало
45 учесника (од којих је било 11 предавача), а који су представљали
следеће институције, организације и интересне групе:
-јавна управа у шумарству (Министарство пољопривреде и
заштите животне средине-Управа за шуме, Београд);
-јавна предузећа за газдовање државним шумама (ЈП „Србијашуме“, Београд);
-јавна предузећа у заштити природе (ЈП „НП Ђердап“, Доњи
Милановац);
-научно-истраживачке и образовне организације у шумарству
(Шумарски факултет, Београд,
Шумарски факултет, Сарајево, Биотехнички факултет, Љубљана и Шумарска школа, Краљево);
-организације за техничку сарадњу (Немачка организација за
техничку сарадњу-GIZ, Београд);
-власници приватних шума.
У уводном делу семинара, дипл. инж Предраг Јовић из Управе за шуме упознао је присутне са законодавним оквиром који
се односи на шуме сопственика, затим издвојеним средствима за
унапређење шума у периоду 2004-2015. година, као и могућностима коришћења ЕУ фондова за рурални развој за период 2014-2020.
године и средстава из IPARD програма (2014-2020. год.).
Програм семинара обухватио је три тематске целине:
1) искуства пружања саветодавних услуга у региону Југоисточне Европе;
2) искуства пружања стручно-техничких и саветодавних услуга у Србији;
3) могућности развоја активности у приватним шумама.
У оквиру прве тематске целине, предавања су одржали доц. др
Шпела Пездевшек Маловрх са Биотехничког факулета из Љубљане
(„Удружења приватних шумовласника у Словенији: ЕУ искуства
и примери за регион“), проф. др Мерсудин Авдибеговић са Шумарског факултетa из Сарајева („Извори информација за власнике
приватних шума у Словенији, Хрватској, Србији и Босни и Хер-

цеговини“), и доц. др Јелена Недељковић са Шумарског факултета
из Београда („Организација и активности Пољопривредне саветодавне службе у Хрватској и Србији“. Током излагања, изнети су
примери добре праксе удружења ВПШ, а дате су и препоруке за
регион Југоистичне Европе, дефинисане на основу резултата упоредних истраживања. Такође, истакнуто је да јавна шумарска администрација и ЈП у шумарству имају кључну улогу у обезбеђењу
информација ВПШ. Ипак, имајући у виду да ВПШ нису хомогена
група, односно да се разликују по социо-демографским особинама, ставовима, циљевима газдовања и искуствима, неопходно је
развити и применити различите инструменте шумарске политике,
који би били усмерени на поједине типове ВПШ. Такође, у оквиру
ове тематске целине представљена су и искуства самосталне шумарске саветодавне службе, као и искуства саветодавства у области шумарства приватног сектора интегрисана са активностима
пољопривредне саветодавне службе.
У оквиру друге тематске целине предавања су одржали мр Братислав Кисин („Стручно-технички послови у шумама сопственика
у Србији“) и дипл. инж. Дејан Милетић („Едукација сопственика
шума за безбедан рад приликом санације ледолома и ледоизвала“)
из ЈП „Србијашуме“, и мр Ненад Радаковић из ЈП „НП Ђердап“ из
Доњег Милановца („Проблеми чувања шума сопственика у НП
„Ђердап“ са посебним освртом на законску регулативу“). У оквиру
ове тематске целине, представљени су основни проблеми спровођења стручно-техничких послова у приватним шумама, који се
врше од стране стручне службе ЈП „Србијашуме“. Такође, истакнуте су и активности које су запослени у оквиру ЈП „Србијашуме“ предузели у циљу едукације ВПШ за безбедан рад у условима
ледолома и ледоизвала које су се догодили крајем 2014. године у
источној Србији. Поред тога, представник НП „Ђердап“ је у свом
излагању истакао проблеме са којима се запослени суочавају приликом чувања шума сопственика у НП „Ђердап“.
У трећој тематској целини, предавања су одржали проф. др
Ратко Ристић, декан Шумарског факултета („Одрживо коришћење
приватних шума у циљу превенције од поплава и ерозије“), дипл.
инж. Предраг Главоњић из ЈП „Србијашуме“ („Удруживање власника приватних шума у циљу мобилизације дрвних ресурса из
приватних шума“), дипл.инж. Војислав Милијић, председник Националне Асоцијације за биомасу SERBIO („Логистичко-трговински центри за одрживо снабдевање биомасом из приватних шума:
примери добре праксе“) и Rainer Schellhaas из Немачке организације за техничку сарадњу – GIZ („GIZ German Climate Technology
Initiative (DKTI) programme“). Објашњен је ефекат начина газдовања шумама на продукцију наноса, а дати су и примери добре
праксе уређења бујица и заштите од ерозије из иностранства, као
и текући радови у појединим општинама у Србији. Поред тога, у
овом тематском блоку су истакнути ставови ВПШ за организовање
у циљу мобилизације дрвних ресурса, уз предлог модела организовања и могућности за његову примену у условима Србије. Затим је
објашњен концепт логистичких и трговинских центара за биомасу, уз навођење примера добре праксе у Немачкој и Аустрији.
Након дела семинара у којем су презентована различита искуства учесници су у оквиру две фокус групе: 1) пружаоци саветоРевија “Шуме”
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давних услуга и 2) корисници саветодавних услуга, кроз попуњавање упитника износили своје ставове о различитим моделима
организовања и активностима шумарске саветодавне службе у
Србији, као и о могућностима удруживања, саветовању, тренинзима и едукацији.
На основу анализе ставова у оквиру Фокус групе експерата и
доносилаца одлука у шумарству, у односу на понуђене моделе организовања Шумарске саветодавне службе (ШСС) и њене активности, издвојили су се одређени резултати.
Код предлога првог модела, у оквиру ЈП „Србијашуме“, где би
се на нивоу ШГ формирала служба за приватне шуме са: руководиоцем службе за приватне шуме, ревирним инжињерима и ревирним техничарима (на нивоу ревира/реона), за стручно-техничке
послове и референтима при ШГ само за саветодавне послове у
приватним шумама:
-већина испитаника (24 од 25) сматра да је овај предложени
модел организовања применљив у нашим условима, а представник Управе за шуме истиче да је овај модел „…функционалан и
историјски поткован“, као и да ШСС треба бити организована као
„…самостална служба у оквиру ЈП, као радна јединица са својим
подрачуном“;
-став већине представника ЈП „Србијашуме“ је да је постојећој
служби за приватне шуме потребна „…већа самосталност и независност у оквиру ЈП“, као и да је њена „…предност у инфраструктури (техничкој и кадровској)“, јер је она „…једина стручно,
технички и организационо опремљена служба, са контактима по
месним заједницама“;
-такође, представници службе већином сматрају да „…постоје
кадрови, који су обучени или се могу додатно едуковати за обављање саветодавне функције, уз обављање стручно-техничких послова“, али, са друге стране, постоји и мишљење оперативних руководилаца из ЈП „Србијашуме“ да „…нема потребе за издвајањем
посебних радних места за саветодавне послове“.
У односу на други модел, организовања ШСС у оквиру
Пољопривредне саветодавне службе:
-већина испитаника (22 од 25) је подржала могућност да се у
оквиру постојеће ПССС, формира посебна организациона јединицу (службу, сектор, и сл) за шумарство, која би обављала саветодавне послове у шумарству (саветодавне послове би обављали
лиценцирани инжењери шумарства). Истакнуто је да постоји
опасност да ШСС „…буде у подређеном положају“, због чега „…
мора бити независна у организационом и финансијском погледу“,
као и да „…сигурни и стални извори финансирања представљају
основу функционисања“.
само један испитаник (ЈП „Србијашуме“), определио се за могућност да део послова ШСС преузме и обавља постојећа ПССС ;
-док су се два испитаника (ЈП „Србијашуме“) изјаснили да модел у оквиру ПССС није применљив у нашим условима.
Код анализе ставова у вези предлога трећег модела, самосталне Шумарске саветодавне службе за приватне шуме, која би била
организациона јединица у саставу Јавне шумарске службе (под ингеренцијом министарства надлежног за шумарство), издвојили су
се врло различити ставови:
-од тога да је то „…најбољи модел…“, али и „…најскупљи…“
који би био применљив у нашим условима само „…ако би постојала обезебеђена стална средства финансирања“ (представник Управе за шуме и неколико референата службе за приватне шуме);
-па до ставова да је то „…нерационално решење, поред садашње стручно-саветодавне службе“, у којој треба „…повећати број
шумарских инжењера“ који је „мали и недовољан“ (оперативни
руководиоци из ЈП „Србијашуме“ ).
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Анализа свих наведених ставова, указује да су унапређење
постојећег модела организовања стручно-саветодавне службе (у
оквиру ЈП „Србијашуме“) или укључивање у неки већ развијен
модел (као што је ПССС), основна опредељења за реформу ове
службе, уз потребу јачања кадрова и њихове едукације, као и обезбеђивања стабилних извора финансирања.
На основу анализе ставова у оквиру Фокус групе власника
приватних шума, издвојили су се следећи резултати:
Према ставовима ВПШ, од стручно-техничких активности, углавном се примењују „…дознака, жигосање и отпрема дрвета“, док
поједини власници још издвајају „…израду планских докумената
и стручне савете“, као активности које се реализују на терену.
Већина власника сматра да постојеће службе не обављају добро поверене послове, истичући као основне недостатке које је потребно унапредити: „…неажурност запослених, као последица недовољног броја кадрова на пословима у приватним шумама“; „…
недовољна техничка опремљеност службе, што директно утиче на
кашњење у обављање основних послова (дознака и издавање пропратнице)“; „…недовољно саветодавних активности усмерених
према власницима“.
У односу на потребу власника за додатним информацијама
везано за саветодавне активности, ВПШ углавном сматрају да би
саветодавна служба требала да обавља следеће активности:
-пружање стручних и пословних информација и обуке ВПШ у
вези удруживања и организовања;
-организовање курсева о прописима из подручја шумарства и
о смерницама газдовања приватним
шумама;
-обука и стручно оспособљавање ВПШ за безбедно обављање
радова у шумама;
-упознавање ВПШ са пројектима из области шумске инфраструктуре и набавке опреме из
националних и ЕУ фондова (упућивање шта треба да садржи
и ко може да уради пројекат);
-организовање семинара, радионица и стручних скупова у
области заштите шума, гајења шума, коришћења шума и недрвних шумских производа, удруживања ВПШ, тржишта дрвета, коришћења дрвне биомасе, мобилизацији дрвних ресурса из приватних шума, предузетништво у шумарству
Према резултатима добијеним овим истраживањем, већина
ВПШ сматра да је најбоље да служба буде организована као сопствена служба у оквиру Удружења ВПШ, јер би на тај начин био
„…лакши приступ служби“, односно „…лакше би се остварила
комуникација са власницима шума“, што би имало за последицу „…ефикасније газдовање шумама и једноставније процедуре
и спровођење активности на дознаци стабала за сечу и отпреми дрвета“. Са друге стране, један представник ВПШ сматра да
је најбоље решење да служба буде формирана као самостална
ШСС, јер би на тај начин власници имали „…стручне људе који
су на располагању власницима шума“, односно „…до којих могу
лако да дођу“.
Може се закључити да су у излагањима, као и дискусијама
које су вођене током стручног семинара, учесници истакли значај
пружања саветодавних услуга ВПШ, наглашавајући да се, код нас,
ове активности не спроводе на одговарајући начин. У том смислу,
препорука је да би наредне активности требале бити усмерене, пре
свега, ка обуци (тренингу) потенцијалних „тренера“ и „саветодаваца“, а тек након тога, ка даљем трансферу знања корисницима
ових услуга (ВПШ).
Проф. др Драган Нонић,
Доц. др Јелена Недељковић

признања

Пројекат „Једно дрво за једног ратника“ добитник
„ЗЕЛЕНОГ ЛИСТА” за 2015.

У организацији Радио Београд 2 - Еколошког магазина “Чекајући ветар“, а од пре седам година и Покрета горана Војводине

већ 33 године се додељује “ЦРНИ и ЗЕЛЕНИ ЛИСТ”. Током целе
године реализује се акција тражења највећег загађивача, као и
највећих заштитника животне средине за претходну годину.
Завршна манифестација одржана је у Сремским Карловцима
уз доделу “ЦРНОГ и ЗЕЛЕНОГ ЛИСТА”.
У акцији су учествовали заинтересовани грађани са подручја целе Србије, који су предлагали појединце, удружења, компаније и институције, а на основу пројеката или акција реализованих у 2015. години.
“Зелени лист добили су Министарство правде - Управа за извршење кривичних санкција, ЈП “Србијашуме” - Београд и Шумарски факултет Београд, за пројекат “Једно дрво за једног ратника”, у
оквиру којег је до сада засађено 495.000 садница, од предвиђених
1. 300. 000. као знак сећања на српске ратнике који су погинули у
Првом светском рату. Међу награђенима били су и: Амбасада Јапана за (помоћ у санирању последица поплава и изради Катастра
клизишта у Србији), Покрет горана Србије, “FCA Србија”, за акцију “Рециклирање је cool” и др.
Уважавјући чињеницу да је ЈП „Србијашуме“ један од носилаца пројектних активности за пројекат “Једно дрво за једног ратника”, а поштујући претходне лауреате као и сам значај ове акције,
за ЈП „Србијашуме“ово представља велики пословни подстрек да
у наредном периоду још снажније подржимо све активности на
унапређењу затечених стања шума, а посебно акције које у себи
носе еколошки акценат.
Руководилац Пројекта „Једно дрво за једног ратника“
маст.инж.шум. Звонимир Баковић

ЈП “Србијашуме” добитник Похвале за иновативну
примену ИКТ у пословном окружењу
У оквиру прославе Дана Друштва за информатику
Србије, 7. априла 2016. године, друштво је двадесет пети
пут доделило годишње награде за достигнућа из информатике.
На конкурсу Друштва за информатику Србије за 2016.
годину ЈП “Србијашуме” се представило радом “Интернет
комуникација у ЈП “Србијашуме”” Милке Зелић и Гордане
Јанчић. Одржив развој је могућ само уз сталну и адекватну
активност стручњака уз садејство еколошки просвећених
грађана, а то се постиже сајбер промоцијом и едукацијом
становништва. У процесу отварања Поглавља о екологији
(ЕУ) неопходна је имплементација савремених пословних
комуникација у складу са Дигиталном агендом ЕУ. Напоре
ЈП “Србијашуме” у овом процесу препознао је деветочлани
жири Друштва за информатику Србије, који је највишом
оценом окарактерисао изглед и садржину веб-сајта и фејсбук странице ЈП “Србијашуме” Београд.
Друштво за информатику Србије доделило је Похвалу за
иновативну примену ИКТ у пословном окружењу за 2016.

годину ЈП “Србијашуме” Београд за рад “Интернет комуникација у ЈП “Србијашуме””.
Милка Зелић, спец.за мултимед.ком.
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песма

Молитва шуме
Једна од најлепших песама посвећених природи јесте
чувена “Молитва шуме”, која је у различитим верзијама
превођена и објављивана на српском језику. Аутор песме је
непознат, а сматра се да је стара неколико стотина година
(чак и више од 1000 година). Позната је у Европи, Северној
Америци, Вијетнаму и у Африци, а има неких мишљења да је
првобитна верзија написана на португалском језику. Песма
је била представљена на улазу у павиљон Краљевине Југославије на Светској изложби у Паризу 1937. године. Такође,
помиње се у једној реченици у „Шумарском гласнику“ (број
1 из 1937. године), издатом у Загребу.
„Молитва шуме“ се често везује за лик и дело Орестија
Крстића (1894-1966) инжењера шумарства и одликованог
српског војног пилота из Првог светског рата. Између осталог, био је зачетник еколошке етике у шумарској пракси
Србије, писац значајних публикација и уредник „Шумарског гласника“. Крстић се у чланку „Улога народног учитеља
у пропаганди шумарства“ обраћа учитељима: „Народни
учитељи, помозите шумаре у њиховом тешком задатку, на
њиховом трновитом задатку за опште добро нашег народа
и дајте дјеци да науче Молитву шума. Тако моли шума, дивна, велика, дубока и прекрасна шума југословенске земље.”
Такође, он моли сваког читаоца да научи „Молитву шуме“ и
да је достави учитељима и свештеницима који ће разумети
и проширити апел, услед чега су настале различите верзије
овог текста. Орестије Крстић се бавио комплексном проблематиком пошумљавања голети динарског краса, уређивањем шума, планинских пашњака и сувати, проучавањем
високопланинских пашњака француских и швајцарских
алпа и агрошумарством, а упамћен је као оснивач ски-центра „Попова шапка“ (Македонија). Верзија „Молитве шуме“,
која се приписује Орестију Крстићу (као превод или оригинално ауторско дело), гласи:
Човече!
Ја сам топлина твог огњишта
у хладним зимским ноћима, пријатељски хлад
по летњем сунцу.
Ја сам слеме твоје куће,
даска на твојој трпези, постеља на којој
спаваш и дрво од кога градиш лађе.
Ја сам држалица твоје мотике, врата твог обора,
дрво твоје колевке и мртвачког сандука.
Ја сам хлебац доброте и цвеће лепоте.
Слушај молитву моју:
Не уништавај ме!”
У „Шумарском листу Хрватске“ (бр. 7-9, 1974) наведено је
да је „Молитву шуме“ превео др. инг. Франчишковић (Ријека) 1964. године, из публикације Уједињених Нација „World
festival of trees-The prayer of the forest“.
Песма је записана и на португалском језику, на камену
поред дрвета унутар зидина замка Sao Jorge, у Лисабону. Наслов песме је „Ao viandante”, што значи „ономе који пролази“,
а као аутор је потписан Veiga Simões (мај 1914). Veiga Simões
био је чувени португалски политичар, дипломата, писац и
новинар.
Песму је 1982. године превела са француског на српски
језик др Нада Милашин (из литерарног дела афричког ства26
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раоца Annama) и ово је, колико је познато, најобимнија верзија „Молитве шуме“:
Човече!
Ја сам топлота твога огњишта у хладним зимским ноћима.
Пријатељска хладовина кад сунце летње жеже.
Ја сам слеме твоје куће, даска твога стола.
Ја сам лежај на коме спаваш и дрво од кога бродове своје
градиш.
Ја сам ручка твоје мотике и вратница твога дворишта.
Ја сам дрво твоје колевке и твога посмртног ковчега.
Човече!
Саслушај моју молитву:
Пусти ме да живим и да смирујем климу да би ти се расцветавало цвеће.
Пусти ме да живим и задржавам тајфуне, да заустављам
пешчане олује.
Пусти ме да живим да обуздавам ветрове и облаке, да
свету носим кишу.
Пусти ме да живим да бих спречила поплаве.
Ја сам мајка свих река јер су потоци моја деца.
Ја сам богатство Заједнице јер су села са мном имућнија.
Ја украшавам твоју земљу својом зеленом одећом.
Човече!
Ја сам душа твоје домовине.
Услиши моју молитву:
Не уништавај ме!
Нада Милашин је дипломирала на Технолошком факултету Универзитета у Београду 1954. године, а потом је започела истраживачки рад у Институту “Винча”. Докторат је
одбранила на Универзитету у Паризу (нуклеарни институт
Saclay) из области нуклеарне технологије (1971). Објавила је
више од 110 истраживачких радова у часописима и зборницима, две књиге о Африци, и била је преводилац књиге, са
француског на српски језик, познате афричке књижевнице
Маријаме Ба (“Једно тако дугачко писмо”). Један је од доајена у области заштите животне средине у СФРЈ, где је радила
као саветник у Савезном секретаријату за заштиту човекове средине и виши научни сарадник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије. Била је један од првих заговорника израде Анализа утицаја на животну средину у СФРЈ.
Са супругом дипломатом и амбасадором СФРЈ живела је и
радила у Француској, Мађарској и у неколико афричких земаља. Др Нада Милашин била је предавач на Ecole Nationale
Polytechnique (Department Mines et Metallurgie) и на Универзитету у Алжиру (1973-1975), Електротехничком факултету
у Београду (1962), Архитектонском факултету у Београду
(1994-1996) на предмету “Заштита животне средине”, као и у
АБХ (Атомско-Биолошко-Хемијска) Управи СФРЈ.
Према тексту “Молитве шуме” снимљена је и песма у извођењу Тони Декера (Tony Dekker).
Аутори чланка: др Славка Зековић (научни саветник-Институт за архитектуру и урбанизам Србије)
др Ратко Ристић (редовни професор-Универзитет у Београду Шумарски факултет)

шг кучево

Пошумљавање голети у
ШГ „Северни Кучај“ Кучево

Радници Шумског газдинства „Северни Кучај“ Кучево
пошумили су 3 хектара голети у акцији која је 9.априла ове
године организована на подручју Шумске управе Жагубица,
у циљу реализације планова газдовања шумама
Радници Шумског газдинства „Северни Кучај“ Кучево
пошумили су 3 хектара голети у пролећној сезони садње, у
Газдинској јединици Бељаница, одељење 85/1. У организованој једнодневној акцији којом је руководио заменик директора Владимир Стојић, дипл.инж.шум, учествовало је 70
радника из шумског газдинства и шумских управа Кучево,
Мајданпек, Жагубица и Пожаревац.

За потребе акције ангажовано је 20 возила шумског газдинства. Посађено је 7500 комада садница смрче, чиме је успешно реализован план пошумљавања голети Шумске управе Жагубица за 2016.годину. У организацији и реализацији
акције пошумљавања активно је учествовао Синдикат ШГ
„Северни Кучај“ Кучево и председница Синдиката Снежана
Бабић.
Након успешно завршеног пошумљавања, организовано
је дружење за учеснике акције.
Александра Петровић, дипл.инж.шум,
специјалиста за гајење шума

Пракса студената Шумарског факултета на
подручју ШГ „Северни Кучај“ Кучево
Студенти треће године Шумарског факултета Универзитета
у Београду гостовали су у понедељак 9.маја на подручју Шумског
газдинства „Северни Кучај“ Кучево, Шумске управе Мајданпек,
у склопу школске праксе из предмета Екологија гајења и гајење
шума I. Група студената треће године Шумарског факултета Универзитета у Београду, који у склопу петодневне школске праксе
из предмета Екологија гајења и гајење шума I бораве у Школском
огледном добру „Дебели луг“, провела је један дан на подручју ШГ
„Северни Кучај“ Кучево, Шумске управе Мајданпек. Том приликом студенти су са домаћинима из шумског газдинства обишли
газдинске јединице Мали Пек и Равна река. Шеф ШУ Мајданпек
Дејан Милосављевић, дипл.инж.шум, ревирни инжењер Јасна Милошевић, дипл.инж.шум. и самостални референт за гајење и заштиту шума, Александра Петровић, дипл.инж.шум, специјалиста
за гајење шума, представили су присутним студентима основне
информације о шумском газдинству и шумској управи Мајданпек
и упознали их са стањем шума и узгојном проблематиком на подручју Мајданпека. Проф.др Милун Крстић, редовни професор и
шеф Катедре Гајења шума, одржао је предавања из области гајења
и обнављања шума, са посебним освртом на обнављање шума
храста китњака. Проблематику газдовања шумама храста китњака на подручју Мајданпека изложила је Јасна Милошевић, дипл.
инж.шум, док је Александра Петровић, дипл.инж.шум, говорила
о резултатима проучавања природног обнављања храста китњака
у условима шума храста китњака са грабом у подстојном спрату и
предлогу узгојних мера у конкретним састојинским и станишним
условима. У наставку посете студенти су обишли Рајкову пећину,

једну од природних знаменитости на подручју Мајданпека. Дружење са домаћинима је успешно настављено и у поподневним
сатима, у објектима ШОД-а у Дебелом лугу, где су се студентима
и наставном особљу придружили и представници руководства
газдинства, директор Ненад Живковић, дипл.инж.шум. и заменик
директора Владимир Стојић, дипл.инж.шум. Сусрет студената
ШФ и шумарских стручњака ШГ „Северни Кучај“ Кучево резултат
је дугогодишње сарадње између Шумарског факултета, Катедре
гајења шума и овог газдинства, у погледу одржавања школске
праксе и истраживања у вези са проблематиком гајења шума храста китњака која се већ неколико година спроводе на подручју ШУ
Мајданпек.
Александра Петровић, дипл.инж.шум, спец. за гајење шума
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Сајам хортикултуре 2016. „BeoPlantFair“
Захваљујући могућности да се кроз штанд прође стазом
уз коју су биле постављене клупе за седење, посетиоцима
је омогућено да у парковском амбијенту направе предах од
сајамске вреве и добију корисне информације о расадничкој
производњи, асортиману садног материјала и могућностима
пејзажно архитектонског уређења слободних простора.

На Сајму хортикултуре „BeoPlantFair“ 2016. наступ ЈП
„ Србијашуме“ имао је за циљ да представи расадничку
производњу београдског газдинства као и веома успешан
пројекат Министарства правде ,Управе за извршење кривичних санкција и ЈП“Србијашуме“ .
Заједничким наступом на штанду Министарства правде представљени су досадашњи резултати остварења четворогодишњег пројекта пошумљавања под називом „ Једно
дрво за једног ратника“ који се реализује већ три године .
Планирано је да пројекат траје укупно четири године и да
се садњом 1.300.000 садница лишћара и четинара обележи
сећање на исто толико српских војника који су погинули
током четворогодишњег ратовања у 1.Светском рату.
Штанд ШГ „Београд” , био је уређен као мања парковска површина којом је доминирао садни материјал из расадника београдског газдинства (саднице гинка, шпанске
јеле,врбе и изузетно репрезентативни примерци разних туја
и пачемпреса).
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У знак добре сарадње, Београдски сајам је на овогодишњем сајму хортикултуре под називом „ Башта у срцу
града“ Србијашумама доделио Специјално признање за дугогодишњи допринос унапређењу манифестације.
Анђелка Јевтовић,дипл.инж.пејз.арх.

екологија

Еколошке радионице
Због свега наведеног, важно је деци школског узраста
на интердисциплинаран начин приближити шуму, живот у
шуми и указати на важност очувања шума.
Шумари свакодневним радом прате дешавања у природи,
настоје да очувају постојеће шуме и унапреде њихово стање,
штите их од разних штетних инсеката и болести, од пожара,
као и од противправног присвајања и коришћења.
Протеклих пар месеци запослени у ЈП „Србијашуме“
раде на реализацији Пројекта „Шума у школи“.
Циљ пројекта је да се ученици основних школа упознају
са природом, животном средином, шумама и шумарством
на једноставан и занимљив начин. Путем едукативних еколошких радионица, ученици упознају шумски екосистем,
разне врсте шумског дрвећа, биљке и животиње које живе
у шуми, правилно понашање у шуми, значај заштите од
пожара, последицe пожара, загађивање шума.
Шуме имају непроцењив значај за очување животне средине, већа шумовитост даје бољи квалитет ваздуха. Шуме
су важан фактор стабилности климатских елемената и појава у природи. Утичу на: пречишћавање ваздуха од прашине и других честица које доспевају у атмосферу, количину
и распоред падавина, проток воде у природи, формирање
изворишта, квалитет и количину воде. Заштитна функција
шума огледа се кроз спречавање ерозија и клизишта, заштиту изворишта водоснабдевања, врела и термоминералних и
минералних изворишта и бања, заштиту горње границе вегетације, заштиту објеката (водене акумулације, железничке
пруге, путеви) и насеља. Шуме су чувари биодиверзитета и
генофонда од чијег опстанка зависе бројне врсте биљака,
гљива и животиња.

Едукацијом деце на тему заштите животне средине и
шума, омогућавамо да деца постану свесна своје улоге и значаја који имају у очувању планете Земље.
Еколошке радионице реализовали су запослени из
Одељењa за заштиту животне средине, Расадничке производње и Одељења за маркетинг и спољашњу трговину у неколико основних школа. Током еколошких радионица деца
су имала прилику да науче основне појмове о животним
заједницама и екосистемима, посебно шумском. На једноставан и лак начин приказано им је јединство живе и неживе
природе. Сложене појаве из природе су поједностављене и
приказане на забаван и едукативан начин.
Одељење за заштиту животне средине одржало је еколошке радионице под називом: ,,Животна заједница шума“,
,,Мини екосистеми“, ,,Оживимо шишарке“,
,,Осликајмо
попречни пресек стабла“, у следећим основним школама:
,,Краљ Александар I“, ,,Милан Ракић“, „Иван Гундулић“,
,,Ђуро Стругар“, „20. Октобар“, ,,Јован Дучић“.
Одељење за заштиту жив.средине
Ревија “Шуме”
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ЈП „Србијашуме“ у хуманитарној акцији
Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“ је
донирањем хортикултурних садница тује Дневном боравку
за децу и омладину ометену у развоју у Шекспировој улици,
а у сарадњи са Београдским сајмом и ЈКП „Зеленило - Београд“, подржало хуманитарну акцију која је организована
у сусрет Међународном сајму хортикултуре одржаном од 7.
до 10. априла 2016. године у Београду.
У садњи садница поред корисника дневног боравка за
децу и омладину ометену у развоју, учествовали су градски
менаџер Горан Весић, градска секретарка за социјалну заштиту Наташа Станисављевић, директор Центра за смештај
и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју Петар
Јорданов и заменица генералног директора Београдског сајма Горица Шкипина, док је ЈП „Србијашуме“ представљала
Извршни директор Сектора за шумарство и заштиту животне средине Гордана Јанчић.
Циљ ове прелепе акције је активно учешће корисника
дневног боравка у процесу садње биљака, као један вид радне терапије, што је постигнуто у потпуности. Такође, овом
приликом корисници боравка могли су да виде практичан
пример како улепшати своју животну средину, а што је за

њих још значајније стекли су и нека нова искуства и сазнања.
У складу са друштвено одговорном политиком пословања Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“
ће као и до сада, насатавити да иницира, организује и подржава овакве и сличне хуманитарне акције.
Борис Ивановић, мастер инж.шум.

Савске ватре 2016.
У Београду је 2. јула 2016. године 17. пут заредом организована традиционална манифестација „Савске ватре 2016“.
Манифестацију су организовали Феријални и хостелски
савез Србије, Туристичка организација Београда и Градска
општина Савски венац, а један од покровитеља било је и ЈП
„Србијашуме“.
Манифестација „Савске ватре 2016“, која је име добила
по томе што се одржава на реци Сави, допринела је представљању културе, спорта, екологије, старих заната, али и
привредних и туристичких потенцијала различитих делова
Србије. Током манифестације, ЈП „Србијашуме“ представило је доступне садржаје туристичке агенције у саставу предузећа, као и активности и приоритете који обележавају рад
ЈП „Србијашуме“.
За време догађаја присутни су били у прилици да учествују у шумарском вишебоју, који организује Шумско газдинство „Београд“, Шумска управа Авала и Генерална дирекција, а победницима су додељене симболичне награде.
ЈП „Србијашуме“ је учешћем на манифестацији „Савске
ватре 2016“ наставило са представљањем свог рада широј
јавности, свесно значаја квалитетне и интерактивне комуникације са грађанима за очување природних добара наше
земље.
30

Ревија “Шуме”

дечија страна

Ш У М А Д И Ш Е - П Р И Р О Д А П Р И ЧА
ДЕЧИЈИ ФОТО-ЛИКОВНИ КОНКУРС
ЈП „Србијашуме“ расписују отворени конкурс за избор
најбољих ликовних радова и фотографија, на тему: „Шума
дише - Природа прича“.
Конкурс је отворен од 01.маја до 01.октобра 2016.године.
ПРОПОЗИЦИЈЕ КОНКУРСА:
Право учешћа имају ученици основних и средњих школа
и то:
1. За ликовне радове - Ученици основних школа
- Категорија од 1 до 4.разреда Основне школе
- Категорија од 5 до 8.разреда Основне школе
2. За фотографије – Ученици средњих школа
- Категорија од 1 до 4.разреда Средње школе
ТЕХНИКА И ФОРМАТ
За ликовне радове, дозвољене су све технике ликовног
изражавања, формат папира 34 х 24цм (Блока бр.4).
Фотографије могу бити у црно-белој и колор техници, у
електронској форми квалитет слике 300 DPI, сликано апаратом са минимум 8 мегапиксела. За конкурс је потребно доставити израђене фотографије формата 20х30 цм.
НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА
Слање радова на конкурс се врши поштом на ЈП “ Србијашуме” Булевар Михајла Пупина бр 113, 11070 Нови Београд,
са назнаком „ЗА ДЕЧИЈИ ФОТО-ЛИКОВНИ КОНКУРС“.
За сва евентуална питања, контактирати Сању Робовић тел.
064/8155-964, или Данијелу Кулиер тел.064/856-8088, или путем e-maila marketing@srbijasume.rs , сајт www.srbijasume.rs.
На полеђини сваког цртежа, односно фотографије, потребно је навести име и презиме аутора, назив школе, раз-

ред и одељење, име и презиме једног од родитеља и контакт
телефон родитеља.
Један ученик може послати највише један рад на конкурс.
Примљени радови се не враћају, а организатор конкурса
задржава право да их искористи као илустрације у својим
публикацијама и рекламним материјалима, а без накнаде
ауторима.
ИЗБОР НАЈБОЉИХ РАДОВА
Од свих пристиглих радова изабраће се најбољи рад у
свакој категорији, за које ће аутори добити пригодне награде.
Најбољи рад укупно, без обзира да ли је у питању ликовни рад, или фотографија, добиће награду викенд на Копаонику у Шумској кући ЈП „Србијашуме“.
Дванаест најбољих ликовних радова ће бити публиковано у стоном календару ЈП „Србијашуме“ за 2017.годину, а
најбољих 12 фотографија ће бити публиковане у великом
календару ЈП „Србијашуме“ за 2017.годину, са тиражима у
преко 3.000 примерака. Сваки рад публикован у календарима ЈП „Србијашуме“ биће потписан именом аутора и називом школе.
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР
Оригиналност идеје, промоција природе, шуме, чистог
ваздуха, заштите животне средине, очувања природе.
ПРОГЛАШЕЊЕ ПОБЕДНИКА И ИЗЛОЖБА
Свечана додела награда и отварање изложбе најбољих
радова одржаће се 01.новембра у холу дирекције ЈП „Србијашуме“, а којој ће присуствовати аутори радова. Изложба
ће бити медијски пропраћена.

Ревија “Шуме”

31

спорт

Крос студената

Поводом Дана студената 04.04.2016. године, по пријатно
сунчаном и топлом времену, одржано је 33. Отворено првенство Факултета спорта и физичког васпитања у кросу.
На такмичењу је учествовало 79 студената и 26 студенткиња. У трци студенткиња на дистанци 4000м победила је Љубица Папић, студент II године академских студија, у времену
17:24. Друга је била Кристина Васић, такође студент друге
године академских студија, са резултатом 18:26, а трећа Ни-

колина Ашћерић, студент III године струковних студија, са
резултатом 21:00.
У трци студената на дистанци 6000 м прво место је освојио Никола Лазаревић, студент II године струковних студија, у времену 22:30. Други је био Милош Крстески, студент
II године академских студија, у времену 23:19, а трећи Милош Џаковић, такође студент II године академских студија
са резултатом 24:00.

29. Београдски маратон

29.маратон, полумаратон и Трку задовољства трчало је више
од 25.000 људи.
Пријављено је више од 5.000 такмичара из 58 земаља света
са свих континената, чиме су превазиђене бројке из 2015. године
са 28. Београдског маратона од 4.500 учесника из 56 земаља .Oва
манифестација сваке године обара све рекорде, по броју учесника
и земаља. Влада Републике Србије подржала је Београдски маратон организационо и финансијски.”Стратешки циљ Владе је да се
организује што већи број међународних манифестација јер тако
расте углед Србије, али и појачава се спортски туризам и привреда.
Роп Абел Кибет из Кеније је је освојио прво место и трку завршио
временом од два сата и 24 минутаКод жена, Барсосио је победила
резултатом 2:43:41.Српски атлетичар Дарко Живановић и Слађана
Перуновић из Црне Горе победили су у полумаратонској трци.
Посебан куриозитет на полумаратону је запажено учешће
Тихомира Мурића, комерцијалног директора ЈП ,,Србијашуме“.
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Након завршетка маратона, рекао је,,Ово је велики изазов за мене.
Веровао сам у себе од теренутка када сам донео одлуку да трчим
маратон. Искрено припремао сам се око пола године, интензивније
у задња три месеца. У маратону се огледа ваша упорност и истрајност. Временске прилике нису ишле на руку такмичарима, било је
доста спарно, али најважније је издржати до краја и бити упоран.
Основни мотив је био доћи до циља, а то је за мене већ победа.
Желео сам да оборим лични рекорд и у томе сам успео.Подржавам
спорт и здрав живот, тако да ћу и следеће године учествовати на
Београдском маратону, јер на прави начин промовише Србију и
њен углед у свету. Такође, планирам да убудуће узмем учешће и на
маратонима ван наше земље“.

интранет

Интранет ЈП “Србијашуме”
Интерни портал ЈП ,,Србијашуме” (Интранет) осмишљен
је и дизајниран за потребе унапређења и развијања информисања запослених унутар предузећа. Његова примена се
такође може окарактерисати и као савремени и лакши канал
комуникације које користе запослени у свим деловима предузећа. Решење је реализовано применом већег броја Интранет сервиса чиме је омогућено дељење и размена заједничких
података у зависности од степена овлашћења приступа.
Да би се сви запослени и на овај начин упознали са предностима и могућностима коришћења интранета у наставку
текста дајемо неколико кратких смерница и обавештења.
Интранет представља локалну рачунарску мрежу, најчешће унутар једне фирме која омогућава запосленима да
међусобно комуницирају и користе документацију и архиву.
Интранет портал даје могућност да се лакше публикују
информације неопходне за рад запослених. Дизајниран је
тако да омогући брзо ширење информација међу запосленима, како би заједнички интерни пословни процеси били
ефикаснији и обезбедили осећај заједништва у оквиру организације.
Интранет портал има персонализовану почетну страну
која је динамички изграђена коришћењем скупа правила
која приказују садржај на основу тренутно улогованог корисника и који је прикладан за тренутног корисника.
Да бисте покренули Интранет презентацију ЈП “Сријашуме”, потребно је да у ваш интернет прегледач укуцате
адресу сајта: http://ssume.rs. Такође, интернет презентација
www.србијасуме.рс садржи поменути линк за приступ интранет-у.
У наставку дајемо кратко упутство за персонализован
приступ интерном порталу:
1. Svaki korisnik ima svoj Username (korisničko ime) i
Password (šifra).
2. Username bi glasio: ime.prezime - malim slovima. U slučaju
da korisnik ima dva prezimena, username glasi ime.prezime1.
prezime2

3. Password: datum rođenja (bez godine) + velika početna
slova imena i prezimena
Након приступа интранет апликацији по наведеном
упутству горе, било би препоручљиво изменити основне корисничке информације, да би се добио персонализован приказ. На почетној страни у горњем десном углу кликнути на
име и презиме, затим у форми за измену података (Измени
профил) и попунити контакт информације.
Сва дешавања унутар фирме која су актуелна у одређеном тренутку издвојена су у одељку Новости.
Корисници могу да читају огласе и преузимају одговарајућа документа (правилнике, законе, извештаје, упутства…).
Приликом одабира одређене области из менија Подршка
запосленима (Уређивање шума, Гајење шума, Правни послови, Информатика, …), корисници могу да постављају питања, одговорају и остављају своје коментаре, и/или пак да
формирају своје теме, постављају линкове и сл. Напомињемо да су строги сигурносни захтеви успостављени како би се
спречила злоупотреба и неовлашћено коришћење интарнета.
Именик садржи списак запослених у ЈП „Србијашуме“, њихове e-mail адресе, као и бројеве телефона. Списак
је непотпун, и временом ће бити проширен. На страници
Контакт можете пронаћи списак информатичара и њихове
e-mail адресе.
Интранет web апликација је портал подложан сталним
променама и унапређењима. Стога ће сви предлози, примедбе и сугестије бити разматрани и представљаће драгоцене
информације за даљу ширу и бољу употребу интранета. Уколико имате питања, или уколико се појаве проблеми приликом његовог коришћења, молимо да у најкраћем могућем
року пошаљете e-mail запосленима у ИТ сектору (Контакт).
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јубилеј

60 година од уписа на Шумарски факултет у
Београду

Поводом 60 година од уписа на Шумарски факултет
156/57, 03.јуна.2016.године састала се генерација дипломираних инжењера шумарства и дрвне индустрије на Шумарском факултету.
На обележавање овог ретког јубилеја дошло је 20 колегиница и колега.
Претходно окупљање ове генерације било је 2006. Године поводом 50 година од уписа, када смо добили и Златни
индекс. Том приликом штампали смо и Споменицу дипломираних инжењера, као изузетак и трајан документ о нашој
генерацији.
Овогодишње окупљање на Шумарском факултету организовано је уз помоћ декана Професора др Ратка Ристића и
продекана Професора др Мирјане Ширајић Николић и Професора др Бранка Главоњића.

имао је сталну своју базу у оперативном животу у шумарској и дрвноиндустријској привреди.
Затим су нам декан и продекан уручили посебан индекс
за 60 година од уписа на факултет. Пригодним поздравним
говором обратили су се Милош Галечић, који је уложио посебан напор у организовању овог окупљања, и Марко Платиша.
Они су истакли да скоро 100 година постојања Шумарског факултета, нашој генерацији активно припада више од
40 година и да у том смислу треба посматрати нашу улогу и
значај као генерације. Посебно су истакли сталну сарадњу
са факуктетом и значај те сарадње и за привреду и за факултет. Затим су истакли основни пресек времена и услова
који су обележили животни и радни век наше и суседних
генерација.

Они су нас пригодним говорима поздравили и нагласили
да смо прва генерација у којој су формирана два одсека- Шумарски одсек и Дрвноиндустријски одсек, чиме су створени
услови за четворогодишње студирање.

Сви ми смо предратна генерација. Детињство нам је узео
рат, Хитлер и његови нови светски поредак. Стасали смо у
разореној земљи и послератном сиромаштву и укључили се
у изградњу једног праведног друштва, у коме су први пут у
историји средства за производњу припадала друштву.

Истакли су да припадамо генерацији које су дале значајан допринос развоју струке, привреди, комплексу дрвета
и сталној сарадњи факултета са шумарском и дрвнопредрађивачком привредом. На тај начин развој научне мисли

Оно што је дало наш лични и друштвани профил јесте
васпитавање на најкомплекснијем и најправеднијем систему
вредности. Васпитавали су нас као добру децу, добру омладину, добре људе, у породици, у школи, овде на факултету и
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грађености и техничке опредељености у свом привредном
постојању.
Дрвна индустрија је такође достигла своју развојну кулминацију. Израсли су дрвни комбинати, фабрике плоча, намештаја и целулозе. Може мо бити поносни што смо скоро
цео свој ради век у томе учествовали.
Доживели смо распад државе, слом политичког и економског система и ратне године.
Све то пропадање доживели смо на крају нашег радног
ангажовања и са поносом можемо рећи да у том слому нисмо активно учествовали. Васпитавани смо као генерација
рада и ствараоца, свикли на тешкоће и трпљење. Очекујемо
да ће младе генерације пронаћи путеве нове изградње.

у друштву. То је био задатак и образовања и културе, науке
и политике. Из ових генерација нису изашли криминалци,
тајкуни, богаташи, већ угледни привредници, стручњаци и
друштвани радници.
Овде, на факултету смо добили стручну основу, ентузијазам и љубав према струци.
Наша колегиница Анка Динић написала je песму Стабло
генерације, поводом 60 година од уписа на Шумарски факултет.
Укључили смо се у шумарску привреду и дрвноиндустријску прераду у време њиховог привредног конституисања. Са суседних генерација и за 30 година, шумарство је
достигло највећи степен уређености, организованости, из-

После поделе индекса и фотографија, организован је
заједнички ручак у ресторану ’’Михаиловац’’ уз пријатну
музику из наших дана. Тако смо наше дружење, као и увек,
завршили на најлепши начин.
Београд, 03.06.2016.
Марко Плеша,дипл.инж.шумарства
Милош Галечић,дипл.инж.шумарства
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биљке

Кантарион- чувар доброг расположења

Кантарион (Hepericum perforatum L.) је једна од најпознатијих, најтраженијих и најбоље проучених лековитих биљака. Вишегодишња је зељаста биљка из фамилије
Hypericaceae. Име рода Hypericum потиче од грчких речи
hyper-над, изнад , eikon-мисао, појам, што показује да велики
број врста овог рода има широку примену у лечењу различитих болести. Лековитост ове биљке описана још у старом
веку (Диоскурид, Плиније други, Гален) , касније средњем
веку (Парацелсус, Кнеипп, Фламм, Мадаус... ), а његова лековитост је потврђена 70-тих година прошлог века. У народу је
познат и под многим другим именима: богородичина трава,
богородичино зеље, вражији бег, богородичин цвет, горац,
греотаљка, звончац, иванова трава, смакнеж, трава од издати, трава од посека, страшно зеље, сентјанзовка, жути кантарион, трава Св. Јована, пљускавица.
Кантарион је распрострањен у Европи, Азији и Северној Африци, у земљама где влада умерена или суптропска
клима. Кантарион расте као самоникла врста од низијских
до планинских предела најчешће у појасу храстових и борових шума. У нашим крајевима има га на сувим брежуљцима,
на осунчаним ливадама, пустом и необрађеном земљишту,
крчевинама, рубовима шума, пожариштима, око путева,
по камењарима. Успева на земљиштима средње богатим
хранљивим материјама, умерено топлим и умерено светлим стаништима, највише му погодују дубља и растресита
земљишта због правилног развоја корена.
Кантарион је вишегодишња зељаста биљка са вретенастим и јако разгранатим кореном. Стабљика је усправна, округла, чврста, разграната, са насправним гранама. Достиже
висину и до 100 cm. Листови су наспрамно распоређени
без дршке, дугуљасто јајастог облика, голи, равног обода,
перасте нерватуре, светлозелене боје, са карактеристично
прозрачним тачкицама које потичу од жлезди са етарским
уљем тако да изгледају фино перфорирани (одакле и име
36
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perforatum). На врховима изданака налазе се звездасти цветови жуте крунице величине 2 до 3cm, сакупљени у штитолике цвасти. Има око 50 прашника сраслих у 3 снопића
изнад којих се диже троструки тучак тамноцрвене боје. Размножава се семеном. Плод је брадавичаста чаура. Цвета од
маја до септембра.
Лековити део биљке су цветови и листови. Бере се горња
половина биљке у цвету (Hyperici herba). Најповољније
време за бербу је мај и јун. Кантарион се бере са еколошки
чистих површина које су удаљене од загађивача, посебно аутомобила, зато што акумулира у великој мери отровне честице из отпадних гасова. Бере се надземни део биљке, тако
да корен остане у земљи за следећу годину. Убране биљке се
везују у сноп и оставе да преноће, јер се на тај начин ослобађају инсеката.
Кантарион као биљна врста је веома богат биоактивним
компонентама, које су нашле примену како у традиционалној тако и у савременој медицини. Kаже се да кантарион који
цвета у сред лета скупља сунчеве зраке да би их људима дао
за време тамних месеци.
Употреба биоактивних компоненти из кантариона зависи од могућности да се те компоненте изолују у чистом
стању. Састав биљке: хиперицин, псеудохиперицин, изохиперицин (у цвастима), хиперозид, кверцетин, рутин, кверцитрин, биапигенин, аментофлавон, катехин, епикатехин,
хлорогенска киселина, хиперфлорин, каротеноиди, стероли,
леукоантоцијани, етарско уље.
Према новим истраживањима примена кантариона и његових изолованих компоненти користе се при лечењу канцера, сиде, резистентних микроорганизма и вируса. Kантарион се користи као антидепресив, седатив, антибиотик.
Kантарионово уље (Oleum hyperici) је нашироко познато
и користи се за ублажавање и лечење опекотина. Добија се
преливањем (мацерацијом ) свежих цветова кантариона са
маслиновим уљем. Kантарионово уље се може користити за
спољашњу употребу и за јело. Штити кожу и спречава упалне процесе на њој. Помаже и негује осетљиву, суву и испуцалу кожу. Може се употребљавати и за масажу. Kористи се за
опуштање мишића и помаже код слабије циркулације. Уље
од кантариона не треба употребљавати као заштиту од сунца, јер је фотоосетљиво и може изазвати промене на кожи,
али корисно је за опекотине од сунца. Kантарионово уље
је подједнако добро за модрице, опекотине и за зарастање
рана, а помаже и код уједа инсекта. Наноси се на лице као
природно средство против акни, а помаже и код реуме. Уље
се користи и за лечење хемороида. Kантарион се користи и у
козметичкој индустрији. Може се користити и за негу косе.
Кантарионово уље прави се од убраних биљака које треба да преноће, биљке се не перу, да би се ослободиле инсеката. Ујутру се биљке стављају у опране тегле и сипа се маслиново уље. Препоручује се квалитетно цеђено маслиново
уље. Оставити тегле да одстоје 45 дана. Уље треба да добије
карактеристичну црвенкасту боју. Након тог периода проце-

дите уље и исцедите га из биљака. Сипајте уље у флаше помоћу левка и газе, а онда одложите на погодно место. Чувати
уље на сувом, хладном и мрачном месту. Не треба га држати
на сунцу ни у фрижидеру. Овако припремљено кантарионово уље може се користити целе године, до наредне бербе
кантариона.
Треба бити опрезан при коришћењу ове биљке, јер интерагује са великим бројем лекова. На неке лекове делује тако
што убрзава метаболизма и појачава њихово избацивање,
чиме се смањује њихова концентрација у крвној плазми, а
самим тим и њихово дејство. Ту спадају групе лекова: бензодиазепини (за смирење и анксиозност); антиретровирални лекови; хормонски контрацептиви; имуносупресанти;
антиаритмици, бета-блокатори и блокатори калцијумових
канала (лекови за срце и притисак); статини (за смањивање
холестерола и триглицерида).
Kантарион се користи код депресије, страхова, поремећаја расположења у менопаузи, опсесивно-компулзивног
поремећаја и сезонских депресија ( јављају се у току зимских
месеци због недостатка сунчеве светлости).
Раније је сматрано да је хиперицин најзначајнија активна
компонента кантариона, али се данас зна да су бројни други
састојци одговорни за његова дејства, Kантарион спречава
разградњу неуротрансмитера серотонина, допамина, норепинефрина, који су одговорни за добро расположење и на
тај начин смањује симптоме депресије. Kантарион постаје
све популарнији као средство у борби против депресије, а
постоје и бројна научна истраживања која потврђују овакву
употребу. Примењује се код благих и умерених депресија. На
исти начин делују и антидепресивни лекови , као селективни инхибитори преузимања серотонина.
Kантарион је одобрен као лек за употребу код благих
и умерених депресија у Немачкој, а признат је и од стране
Светске здравствене организације. У Немачкој је регистрован као лек који се издаје на лекарски рецепт, тј. није у слободној продаји као код нас. Разлог томе је што има бројне
интеракције са другим лековима, најчешће повећава њихово
излучивање, па тако долази до смањења или потпуног губитка њиховог дејства. Kантарион не треба примењивати
истовремено са антидепресивима, јер има исти механизам
дејства, тј. повећава ниво серотонина (неуротрансмитер
који је повезан са добрим расположењем) у мозгу. Са лековима који делују на централни нервни систем интеракција
може бити опасна по живот. Ту спадају антидепресиви,
опијати укључујући трамадол, стимуланси, литијум и други. Из кантариона је изолован и мелатонин, који се лучи у
организму ради увођења у сан и одржавања сна, па је тако
одређено како кантарион делује код несанице.
Kантарион је познат по својим антибактеријским и антивиралним дејствима, а захваљујући противупалном дејству
користи се код рана и опекотина. Такође се употребљава код
чира на желуцу и дванаестопалачном цреву, за поремећаје
варења, стимулацију лучења желудачних сокова и олакшања
варења. Етарско уље кантариона спречава грчеве, олакшава
надимање и желудачне тегобе. Kористи се за смањење бола
код гастритиса и за зарастање чира на желуцу и на дванаестопалачном цреву.
Најчешће се користи за лечење повреда коже, ране, посекотине, убоде, чиреве, смањује запаљенске послове на
кожи. Традиционално кантарионово уље се примењује за

смањење болова, код реуме, гихта и стања повреда, отока и
подлива.
Пошто садржи фотосензитивне компоненте, треба водити рачуна о могућности развоја реакција код осетљивих
особа, нарочито у летњим месецима. Kантарион делује против бројних Грам позитивних и Грам негативних бактерија и
вируса (вируса грипа, херпес симплеx вирус типа 1 и 2, цитомегаловирус, хепатитиса Ц). Утврђено је да хиперфорин
делује тако што спречава развој пеницилин и метицилинрезистентних Staphylococcus aureus. Неке студије указују
да кантарион спречава развој малигних ћелија, али овакво
дејство још није клинички потврђено
Садржај активних компоненти у кантариону показује сезонске и регионалне варијације. Многе компоненте су осетљиве на дејство светлости, влаге и топлоте, па је врло битно
како се препарати кантариона чувају. Постоје заговорници
теорије да је за дејство кантариона одговорно неколико активних компоненти, које треба да се примењују у одређеним
дозама (стандардизовани екстракт - капсуле, таблете), а
постоје и теорије да кантарион испољава своја бројна, комплексна дејства само ако заједнички делују бројне компоненте, па заговорници ове теорије саветују примену чајева,
тинктура.
Kантарион стимулише ензиме јетре на бржи метаболизам лекова и на тај начин се смањује њихова концентрација
у крви, па тако може значајно да се смањи или да изостане
дејство примењеног лека. Познати су случајеви жена које су
упркос примени контрацептивних пилула затруднеле, јер су
истовремено користиле кантарион.
Kантарион смањује концентрацију лекова који спречавају одбацивање трансплантованог органа, па га треба престати користити известан период пре операције.
Kантарион или трава Светог Јована је била веома поштована и цењена биљка још од античког времена. Према Kелтском веровању кантарион је ношен у торби за непобедивост.
Овом биљком влада Сунце и она припада елементу Ватре.
Осушен кантарион стављен у прозор штити дом од грома,
пожара и злих духова. Kористи се за заштиту, смирује тескобе и тера зле духове. Ова биљка има умирујућа и лековита
дејства. Уколико се спали помаже у истеривању злих духова.
Ову биљку треба брати у петак у Јупитеровом сату, у време пуног Месеца. Kористи се у ритуалима за заштиту, снагу, љубав и прорицање. Уколико особа убере кантарион на
Ивањдан и носи са собом, верује се да ће се излечити од туге
и менталних болести. Неудате девојке које ставе ову биљку
испод јастука сањаће свог суђеника.
мр Биљана Делибашић, дипл. биол.
маст. Александра Комарницки-Ћирлић, дипл. биол.
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ПЕЋКА ПАТРИЈАРШИЈА

Манастирски комплекс Пећке Патријаршије састоји се
од четири цркве које су саграђене у периоду између 13. и 14.
века. Вековима је овај манастир био средиште Српске Православне Цркве. Налази се у прелепој Руговској клисури
поред реке Бистрице. До осамнаестог века манастир је био
напредно монашко средиште са стотинама учених монаха.
Услед сурових турских зулума Патријарх Арсеније је крајем
седамнаестог века у великој сеоби повео из овог подручја
хиљаде хришћанских породица у Јужну Угарску. И поред
притисака локалног муслиманског станов-ништва манастир
се одржао до данас. Мада овај манастир административно
не припада рашко-призренској Епархији, његова историја је
уско повезана са историјом других манастира ове Епархије.
Пећка Патријар-шија је у непосредном надлештву Српског
Православног Патријарха у Београду где је данас средиште
Патријаршије.
Данас је манастир Пећка Патријаршија веома важно духовно среди-ште са сестринством од 25 сестара. Након пожара који су 1981. године подметнули Албанци изграђени
су нови манастирски конаци са новом Па-тријарховом резиденцијом.
Од свога постанка у XIII веку Патријаршија је окупљала
учене теологе, врсне књижевнике и обдарене уметнике и сви
су они у њој остављали сведочанства о свом прегалаштву.
Стога је она данас не само старо средиште српске цркве, већ
и место где се чува значајна уметничка заоста-вштина.
Тачно време оснивања матичне цркве у Пећкој патријаршији није познато. Изгледа да је на месту где је сада Патријаршија још за живота све-тог Саве основан метох манастира
Жиче, тадашњег седишта српске архиепископије.
Желећи да средиште српске цркве буде на мање угроженом месту и ближе средишту државе, архиепископ Арсеније
I је подигао на овом жичком метоху код Пећи цркву светих
Апостола. Убрзо, око 1250. године, по његовом налогу била
живописана. Храм се, нешто касније, почео називати и Свети Спас, што је преузето као спомен на посвeћење Жиче.
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Са северне стране овог најстаријег храма архиепископ
Никодим је подигао цркву светог Димитрија око 1320. године.
Деценију касније, око 1330, његов наследник, познати
књижевник архиепископ Данило II саградио је са јужне
стране Светих Апостола храм посвећен Богородици Одигитрији, да би и њему придодао са јужне стране црквицу
светог Николе. Испред три главне цркве архиепископ Данило II је потом подигао монументалну припрату, а испред
ње високи пирг - кулу. У време архиепископа Јоаникија, око
1345. године, до тада неживописан храм светог Димитрија,
добио је фреско-декорацију. Током XIV века су обављене
и мање преправке у цркви св. Апостола, па су неки делови
храма накнадно исликавани. Од XIII до XV столећа, па и
касније, све до XVII века, у црквама Патријаршије сахрањивани су пећки архиепископи и патријарси.
После турског освајања српске државе једно време замрла је жива активност у Пећкој патријаршији, тим пре што је
Охридска архиепископија преузела управу над некадашњом
српском црквеном територијом. Обнова црквене организације Срба 1557. године удахнула је нов живот манастиру, јер
је Патријаршија поново постала средиште српске цркве. Већ
1565, после преправке, живописана је скоро цела Данилова
припрата. У исто време обнављају се и иконостаси у пећким
црквама и попуњава се ризница.
Другу значајну обнову започиње патријарх Пајсије: цркве
се препокри-вају оловним плочама, храм светог Димитрија
се архитектонски утврђује, да би 1620/1621. угледни сликар
Георгије Митрофановић у њему поновио готово половину
фресака. Он је исте године живописао и стару манастирску трпезарију. Нешто касније патријарх Пајсије приступа
и делимичној обнови цркве светих Апостола, па је, тада,
1633/1634. украшен зидним сликама западни део храма, у
коме су старе фреске доста страдале. Исте године препокривена је и трпезарија. У то доба, средином XVII века, Пећка

патријаршија успоставља и везе са руским царством. Њени
игумани у Русији добијају поклоне, како у новцу, тако и у
штампаним књигама и богослужбеним предметима.
Аустро-турски рат из 1737-1739. године донео је такође
велике нево-ље Пећкој патријаршији. У другој сеоби 1739,
патријарх Арсеније IV Шака-бента преноси у међувремену
прикупљене драгоцености у Сремске Карловце.
Током друге половине XVIII и у XIX столећу, у све тежим
економским приликама, у Пећкој патријаршији није било
значајнијих уметничких подухвата, али се упорно настоји да
се манастир одржи. У цркви светог Димитрија поп Симеон
Лазовић из Бијелог поља насликао је нов иконостас 1803, а
три године потом његов син Алексије израдио је неке иконе
за Патријаршију.
Нешто касније, 1831, Пећка патријаршија је била још једном опљач-кана, сада од стране Арслан паше босанског. Средином XIX века предузим-љиви игумани подижу нова здања
у манастиру: 1847 у југозападном делу порте на јазу обнавља
се воденица, а 1850. гради се до ње конак. Око 1863. године
израђен јс богато резбарен Богородичин трон у цркви Богородице, а 1875. Аврам, син познатог Дича Зографа из дебарског краја, обнавља зидне слике у црквама Патријаршије,
посебно у Светим Апос-толима. Пећки еснафи са управом
манастира 1889. године подижу зид са источне стране порте. Крајем XIX века, 1895, гради се репрезентативни конак
у северозападном делу порте, а 1912. настао је нови зид са
јужне стране порте.
После завршетка Првог светског рата у Пећкој патријаршији је, после уједињења српске цркве, устоличен први
патријарх обновљене Патри-јаршије, Димитрије 1924. г. Отада се сви српски патријарси устоличују у Пећкој патријаршији. Током 1931. и 1932. године обављени су замашни конзерваторски радови под руководством арх. Ђурђа Бошковића
који су Пећкој патријаршији делимично вратили првобитни
изглед. И после Другог светског рата у комплексу Патријаршије изведени су, у неколико махова, значајнији конзерваторски захвати и археолошка испитивања. Нови конак, са
западне стране од припрате, саграђен је 1981. године.
-На само петнаестак метара од улаза у порту Пећке
патријаршије на Косову и Метохији судбину свога народа
вековима дели и најстарије заштићено стабло Србије „шамдуд”, кога је засадио српски архиепископ Сава други, син
Стефана Првовенчаног.
Заштићено стабло црног дуда „шам дуд” (Morus nigra,
L.), које је ста-рије од 700 година, поред својих природних
вредности представља и историјски споменик и запис – културно добро. Стабло црног дуда засадио је српски архиепископ Сава Други између 1263. и 1272. године. Сава Други је
по повратку из Јерусалима прошао кроз покрајину Шам, у
данашњој Сирији, одакле је донео садницу дуда и засадио
је у порти Пећке патријаршије. За време олује 1957. године
вишевековно стабло распукло се на два дела. Гране су полегле по земљи затим израсле у две крошње. Уз главно дебло,
које је поцепано на два дела, развила су се још три избојка са
развијеном крошњом. Тако је формиран оригиналан хабитус старог дуда.
Испод овог дуда је Арсеније Чарнојевић 1690. године
одржао сабор са највиђенијим људима са Косова и Метохије, после кога је одлучено да српски народ крене у велику
сеобу за Војводину. Према речима мати Хари-тине из Пећке
патријаршије, дрво дуда се и даље развија и расте..

Споменик природе „шам-дуд” први пут је заштићен решењем Завода за заштиту и научно проучавање природних
реткости Србије, 1957. године као природна реткост ботаничког карактера. Уважавајући његове природне вредности
одређен је први степен заштите овог споменика природе. И
данас велики број људи долази овде да потраже лек. Показало се да лишће дуда највише користе оболели од шећерне болести који га кувају као чај. Људи нам после долазе и
захваљују се на излечењу, а ономе који има вере чај помаже
и у другим болестима – каже мати и истиче да дуд и даље
рађа, шири се и подмлађује. Његово основно дебло је више
од осам метара, обим дрвета је 5,8 метара, а пречник 1,9 метара. С обзиром на то да се „шам-дуд” налази у централном
делу уређеног манастирског комплекса, његова заштита и
уређење су обезбеђени. Наиме, заштићени простор испод
стабла је затрављен и уредно се коси. У не-посредној близи-

ни стабла постављене су поплочане стазе. Такође, непосредна близина јаза потока на јужној страни не угрожава корен и
стабло, јер су бочне косине корита обрађене у камену, а само
корито је регулисано.
Најмасивније гране које расту ниско при земљи подупрте су дрвеним подупирачима 1987. године. Тада су обављени
и неопходни санациони радови на заштити стабла. Од 1987.
године до данас констатована је потреба за постављањем
нових подупирача као и за спровођењем одгова-рајуће фитопатолошке анализе и заштите.
ДОБРО ПРВОГ РЕДА Шам-дуд је споменик природе
ботаничког ка-рактера прве категорије, односно природно
добро од изузетног значаја. По-ред непроцењиве природне
вредности, ово дрво је и од немерљивог културног значаја.
Посађено је у време формирања манастирског седишта у
Пећи.
Обављена су снимања најсавременијим инструментима – арбот-ом, односно ултразвучним скенером, затим резистографом, снимањем тер-мографском камером, а узети
су и узорци земљишта. Иако тек предстоји анализа резултата, стручњаци су сагласни да је ова старина, уз велику
помоћ и пожртвовано залагање стараоца, манастира Пећка
патријаршија, у доброј мери сачувао виталност - каже Маја
Радосављевић, из Завода за заштиту природе.
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путовања

LANZAROTE – једно од најинтересантнијх
Канарских острва

тезу од 18 км. Министар Yaiza Don Andres Lorenco Curbelo
документовао је ерупцију у детаље до 1731. Лава покрива
четвртину површине острва, укључујући и већину плодног земљишта и једанаест села. Стотину мањих вулкана се
налазило у подручју званом Montanas del Fuego - “Ватрене
Планине”.
У 1768., суша је утицала на шумске површине острва, а
зимска киша није пала. Тада је већи део становништва био
приморан да емигрира на Кубу и Америку. Још једна ерупција догодила се 1824. године. 1927. године Lanzarote, заједно са Fuerteventura, постао је део провинције Las Palmas.

Lanzarote је предивно острво на коме влада вечно пролеће, где пирка лахор пун мириса пролећа. Неукротиве
вулканске ерупције створиле су невероватан комадић природног крајолика. Црне вулканске стене оплахују модри валови Атлантског океана. У средини моћних увала налазе се
снежнобеле пешчане плаже окићене разноликим врстама
зелених кактуса.
Блистав и чист снежнобели песак, кристалночист океан
и моћна вода уоквирена једнако моћним вулканским стенама стварају увале Playas de Papagayo које су широм отока
Lanzarote познате по најлепшим и најупечатљивијим плажама.
Lanzarote је вероватно било прво Канарско острво које је
требало да се насели. Феничани су се можда тамо населили
око 1100. г. пре нове ере, иако нема пре-живелих материјалних доказа. Грчки писци и филозофи Херодотус, Платон и
Плутарх описали су баште Hesperides, митски воћњак на
крајњем западу света.Први познати запис је био од Plinija
Starijeg у енциклопедији „Historia naturalis“ о експедицији на
Канарским острвима. Римски песник Дублин и грчки астроном и географ Птоломеј дали су њихове прецизне локације.
Након пада Западног римског царства, Канарска острва су
игнорисана до 999, када су Арапи стигли на острва које су
назвали. Al-Djezir al- Khalida, дајући им и друга имена.
У 1477. одлука краљевског савета Кастиље потврдила
је да Lanzarote i Fuerte-ventura, са мањим острвима Ferro и
Gomera буду посед кастиљанског племића Херера, који је задржао свој феудални посед до краја 18. века.
У 1585., Отомански адмирал Murat Reis привремено је
одузео Lanzarote. У 17. веку, пирати су упали на острво и одвели 1.000 становника у ропство.
Од 1730. до 1736 (zа 2.053 дана), острво је погођено низом вулканских ерупција, стварају се и 32 нова вулкана у по40
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Arrecife је град и општина на Канарским острвима (Шпанија) и налази се у цен-тралном - источном делу острва
Lanzarote, и данас је главни град од 1852. године. Град дугује
своје име Steni Reef (“ Arrecife “ је шпански назив zа “гребен”) који покрива плажу која се налази у граду.
Најранији записи о Arrecife датирају из XV века, када је
био мало рибарско насе-ље. Име, дато као Arrecife, односи
се на црни вулкански гребен иза којих су се бродови могли сакрити, заштићени од наглих пиратских напада. Крајем
XVI века насеље је почело да расте као одговор на потребу
за смештај и складиштење да би подржало све већу трговину
између старих и нових светова. Прва црква изгра-ђена у том
тренутку, посвећена је првом епископу Arrecife, San Gines.
Растући просперитет повећао је атрактивност града.
Jameos del Agua
Једна од већих атракција отрва су Jameos del Agua, Водене
пећине, које се налазе на северу Lanзarote, и део су атлантидског вулканског пећинског система формираног од ерупције
вулкана Corona пре око три до четири хиљаде година. Овај
већи пећински систем такође укључује Пећину de los Verdes.
Реч “Jameo” се односи на вулканску пећину са срушеним
кровом, од којих многе постоје у овом делу Lanзarote.
Lanзarotski уметник Seзar Manrike је учествовао у стварању овог спектакла, где су претворени ови природни
‘’Jameosi“ у дворану, базен, вртове и ресторане, са уклапањем
у околни вулкански пејзаж. Jameos del Agua је био први локални центар уметности, културе и туризма и први отворио
своја врата за јавност 1966., а као центар је континуирано
добијао додатке и реновиран од тада.
Недавно је поново отворена природна сала која има
седишта за 600 посетилаца и позната је по својој одличној
акустици. Премијера Педровог Алмодоваровог филма, Los
abraзos rotos, у коме глуми Penelope Kruз, тамо је одржана у
марту 2009. године.
Подземна лагуна са сланом водом, Jameo Čiko, је станиште врстама Blind Albino Crab, које се не налазе нигде
другде.
По изласку из једне од пећина наилази се на овај предивни призор, којег је обликовао поменути уметник, заиста за
предах и уживање.
Lanзarote нуди вулкански минимализам - црн, тмуран
и прецизан пејзаж прошаран треперавим бојама које се
преливају од птица, Јаде палми, азурног неба и мора, у колонијалном стилу белих објеката укључујући тренд задр-

жавања еколошких места. У кући Cesar Manrikua, највећег
уметника и архитекте, формиран је његов музеј и галерија, а
врт је такође експозиција његових способности и у пејзажној архитектури. Његове скулптуре се могу видети на целом
острву, а слике су делом изложене и у кући.
Jardin de Cactus - Vrt Kaktusa
Још једна значајна атракција на острву је Lanзarotski
чувени Cactus Garden (Врт кактуса), са локацијом на северу острва у Guatiзi. Формиран је под руководством Cesara
Manrikue да прикаже преко 10.000 различитих врста биљака.
Ово је заиста изложба трновитих врста биљног света, која
представља једну од најбољих збирки кактуса у свету. Оне
су све биле приказане са њиховим оптималним ефек-том,
са прелепом позадином сличном амфитеатру као, гигантске
чиније, тесане у старом каменолому, које су постављене на
стрмим терасама.
Ово је делo Cesar Manrikue, уметника који је рођен на
острву и архитекте који је стварно помогао да се обликује
релативно уздржан развој Lanзarote tokom 1970-ih i 80-ih,
док су други делови Шпаније водили стрмоглаво у наручје
високоградње, масовном тржишту туризма. Значај Manrikue
огледа се у чињеници да је он не само дизајнирао скоро сваку велику туристичку атракцију на острву, већ је, у сарадњи
са многим другим еминентним уметницима и архитектима,
дизајнирао сваки од њих са већом дубином и уметничким
изразом.
Врт кактуса се не може заобићи, јер постоје примерци који су високи и до 8 м ви-сине, који су као скулптуре
видљиви и са паркинга и главног улаза.
Избор биљака, дизајн и распоред је било дело угледног
ботаничара Estanislao Gon-зales Ferera, а прикупљање кактуса и сукулената обављено је на Канарским острвима, Мадагаскару и Америци.

Врт кактуса се налази у самом срцу острва Lansarote, традиционалној локацији кактуса, који ту расту, где је 300 акри
и даље посвећено ексклузивном неговању. То доприноси истицању историјског значаја подручја за производњу инсеката
cochineala и њеног значаја за привреду острва. Tunera кактуси
привлаче cochineala инсекте. Њихове ларве, једном скинуте са
биљке, некада су биле главно упориште богате острвске индустрије у производњи природних боја. Проналазак вештачких боја смањује потражњу за овом природном бојом.
Постоји пет стотина различитих врста биљака на острву
од којих је 17 ендемских врста. Ове биљке су прилагођене
релативном недостатку воде, на исти начин као и сукуленти.
Оне укључују Canari Island Urmu (Phenix canariensis), која се
налази у заклоњеним областима на северу, бор канарских
острва (Pinus canariensis), папрати и дивље маслине (Olea
europaea). Laurisilvе шуме које су некада покривала највише
делове Risco de Famara ретко се срећу данас. Након зимских
падавина, вегетација се расцветава у мноштво боја између
фебруара и марта.
Vinogradi La Gerie (у суб-зони Lansarote деминованој као
природно виногорје) са својим традиционалним методама
гајења су заштићено подручје. Појединачна лоза се сади у
јаме 4-5 м ширине и 2-3 м дубине са малим каменим зидовима око сваке јаме. Ова пољопривредна техника је пројектована за сакупљање падавина и росе преко ноћи и за заштиту
биљака од ветрова. Виногради су део Светске баштине, као
и друга места на острву.
Ово острво по својој креацији, специфичностима и контрастима, наравно и интересантној вегетацији завређује
пажњу не само пејзажних архитеката, већ и свих других да
га посете и уживају у његовим изузетностима, како природним, тако и оним уметнички обликованим.
др. Љиљана Вујковић
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Турисичка аенција
Apartmani

фебруар 2011.
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