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ИНТЕРВЈУ – МИЛОШ СРЕЋКОВИЋ

Добар финансијски резултат и стабилност
предузећа
Тренд унапређења рада, пословања и развоја предузећа се наставио и у 2016. години,
о чему нам најверније сведочи и резултат на семафору, метафорично говорећи, који у
2016. години на деветомесечном нивоу показује добит предузећа од преко 700.000.000,00
динара. Добар финансијски резултат и стабилност предузећа, омогућили су да се баш
као што смо планирали, обим инвестиција повећа, тј. да се набави, изгради и уради
много тога за чим је предузеће годинама уназад исказивало потребу, али за шта није
било средстава.
Узимајући у обзир напред наведено, као и остварени програм и даљи план, похвалио бих тренд повећања производње,
који ће у 2017. години у односу на 2013. годину бити већи за
скоро 150000 м3. Такође бих напоменуо да се тренд повећања
плана, као и извршења, не односи само на производњу дрвних сортимената, тј. коришћење, већ и на све друге видове
рада, гајење, пошумљавање, изградњу путне инфраструктуре
и тд.
Овом приликом бих, осврта ради, истакао као пример напред реченог, да смо у 2017. години планирали за готово 50%
више изграђених, санираних, тј. реконструисаних путева у
односу на 2013. годину, што ће надаље битно утицати на још
боље пословање и рад у будућности.

Милош Срећковић, председник Надзорног одбора ЈП „Србијашуме“
1. Годишњи програм пословања за 2017. годину је усвојен. У ком обиму је повећан план производње од 2013.
године од када сте на функцији председника Надзорног
одбора ЈП „Србијашуме“?
Политика предузећа и основни циљ јесте одрживо газдовање шумама и шумским земљиштем.
Надаље, стратешки циљ и задатак нам је максимално искоришћење свих потенцијала који су нам поверени, зарад
постизања што бољих резултата, стварање бољег привредног
амбијента и услова који ће помоћи развоју дрвне индустрије
и привреде, а неће угрозити основни циљ који је предузећу
постављен.
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2. ЈП „Србијашуме“ се задњих неколико година суочава са многим проблемима: сушење шума, шумски пожари, клизишта, поплаве, ледоломи, ледоизвале.
Надзорни одбор ЈП „Србијашуме“ је донео Акциони
план санације оштећених шума у државном и приватном
власништву за период 2015-2018. године на који је Министарство пољопривреде и заштите животне средине дало
сагласност. Докле се стигло са реализациојом Акционог
плана?
Одмах по добијању сагласности на Акциони плана санације оштећених шума, прешло се на хитну реализацију истог,
тј. предузеће је, с обзиром на значај и опасност штетних последица, приступило том питању са највећим приоритетом.
Међутим, и поред изузетно озбиљног приступа, морам истаћи да се наишло на многобројне проблеме при реализацији
истог, те стављањем инфраструктуре у функцију и уласком
у шуме, реална слика штете се знатно изменила, услед чега
смо у два наврата усвојили по предлогу стручних служби и
људи задужених за санацију, измене и допуне плана, који би
у коначности требало да да одговор на све изазове и уочене
потребе, како бисмо постигли циљ, а то је обнова шума захваћена непогодом.
Наравно, овај посао неће бити ни најмање лак, имајући у
виду да оно што се десило има карактер елементарне непогоде, која је нанела штету и произвела тако велике последице

по проценама стручних људи, размера незабележених у српском шумарству, услед којих ће уз максимални труд, напор и
залагање бити потребно много времена да се шума обнови и
врати у првобитно стање.
3. Да ли сте задовољни радом менаџмента и да ли ће
се радити на професионализацији управљања у ЈП „Србијашуме“?
ЈП „Србијашуме“ је за кратко време успело да стабилизује
пословање које у предходним годинама није било на завидном нивоу и да већ у 2015 години постигне завидан резултат.
Тренд унапређења рада и пословања и развоја предузећа
се наставио и у 2016. години, о чему нам најверније сведочи
и резултат на семафору, метафорично говорећи, који у 2016.
години на деветомесечном нивоу показује добит предузећа од
преко 700.000.000,00 динара.
Дакле, предузеће је коначно успело да постигне финансијску равнотежу, рентабилно пословање и добру солвентност, уз испуњење свих планова и зацртаних циљева.
Надаље, истакао бих да се до оваквих резултата управо
и дошло захваљујући максималној професионализацији управљања, доследно примењујући модел корпоративног управљања, уз безрезервну подршку оснивача, Владе Републике
Србије, која је и директно, а и индиректно, кроз давање обавезујућих смерница и упутстава довела до постизања оваквог
резултата.
Да, задовољни смо радом директора као и менаџмента
фирме уопште.

5. Каква је сарадња ЈП „Србијашуме“ са Министарством привреде и Министарством пољопривреде и
заштите животне средине?
Већ сам рекао, сарадња је заиста изузетна, максимална
подршка и помоћ, како ресорног Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Управе за шуме, тако и Владе
у целини.
6. На деветомесечном нивоу „Србијашуме“ су оствариле одличан пословни резултат. У децембру месецу прошле године рекли сте за наш часопис да ће се акценат ставити на тренд повећања обима инвестиција у наредном
периоду. Кажите нам нешто више о томе?
Добар финансијски резултат и стабилност предузећа,
омогућили су да се баш као што само планирали, обим инвестиција повећа, тј. да се набави, изгради и уради много
тога за чим је предузеће годинама уназад исказивало потребу
али за шта није било средстава. Тако смо примера ради, само
у овој години повећали инвестицију за скоро 500.000.000,00
динара, такав тренд планирамо и у будуће, што ће све довести и створити основ за још боље пословање.
7. Шта су приоритети и циљеви за 2017. годину?
Стање свакако јесте добро, међутим, може и боље и више.
Циљ нам је да наставимо интензивно и континуирано са решавањем многих проблема који спутавају пословање и развој предузећа и дамо још боља решења на све оне изазове

Пословодство ЈП „Србијашуме“
4. У складу са Законом о јавним предузећима укида
се Извршни одбор, да ли то подразумева и већу одговорност директора предузећа и самих извршних директора?
Да, свакако већа одговорност директора.

са којима се у раду суочавамо, а што ће у наредној години
и наредним годинама, довести до још бољег и успешнијег
резултата.
Желим свима срећну и успешну 2017. годину!
Сузана Милићевић, дипл.ек.
Ревија „Шуме“
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САЈАМ – ЛОРИСТ

ЈП ,,Србијашуме“ обележило
25 година успешног пословања
на сајму ,,Лорист“
Догађају су присуствовали Ђорђе Милићевић,
заменик премијера Покрајинске Владе, Милош Вучевић, градоначелник Новог Сада, Слободан Цветковић, директор Новосадског сајма, пријатељи
предузећа, извршни директори сектора, директори
делова предузећа, шефови шумских управа и бројни запослени.
Вршилац дужности директора ЈП „Србијашуме“ др Предраг Алексић је поздрављајући госте
нагласио значај овог јавног предузећа у заштити
природе и животне средине.
Ловишта којима управља ЈП ,,Србијашуме”
представио је др Милутин Ђорђевић, извршни
директор Сектора за ловство, рибарство и туризам, а заштићена природна подручја и пројекте
пошумљавања Гордана Јанчић, извршни директор
Сектора за шумарство и заштиту животне средине.
Јавно предузеће ,,Србијашуме” је водеће предузеће у Републици Србији у газдовању шумама,
управљању ловиштима и заштићеним подручјима.
ЈП ,,Србијашуме” је 30. 9. 2016. године на новосадском сај- Пословање предузећа је усмерено ка потребама друштва и
му ,,Лорист” на свом штанду обележило 25 година рада пре- захтевима времена у коме живимо, као и изградњи модерне,
дузећа мултимедијалном презентацијом ловишта, заштиће- тржишно оријентисане и профитабилне компаније. Пословна
них и рибарских подручја, туристичких услуга, пројеката стратегија, мисија и визија су усклађени са плановима и попошумљавања и осталих делатности предузећа.
литиком Владе Републике Србије.
Присутнима су се обратили Милош Срећковић, председБрига о природним ресурсима кроз тзв. систем интеник Надзорног одбора, Вук Радојевић, покрајински секретар гралног газдовања представља темељ наше успешности и
за пољопривреду, водопривреду и шумарство и др Предраг друштвене одговорности према садашњим и будућим генеАлексић, вршилац дужности директора ЈП ,,Србијашуме”.
рацијама.
Поверено газдовање на 900.000ха државних
шума и 44 ловишта која се простиру на 490.000ха,
управљање са 101 заштићеним подручјем на површини од 260.000ха и коришћење четири рибарска
подручја, захтева велико знање, стручност и велики рад.
Последњих година, поред шумарства као основне делатности, велика пажња се посвећује развоју ловства, рибарства, туризма и осталих пратећих делатности, које у нашем друштву добијају
сваким даном све више на значају, као делатности
које посебно доприносе развоју руралних подручја.
У ловиштима ЈП ,,Србијашума” у току ловне
године организује се лов крупне и ситне дивљачи,
где је посебно атрактиван лов европског јелена,
срнеће дивљачи, дивље свиње, дивокозе и фазана. Поред организације лова, у ловиштима се организује и смештај ловаца туриста у 20 ловачких
кућа, са капацитетом од 250 лежајева. ЈП ,,Србијадр Милутин Ђорђевић, извршни директор Сектора за ловство,
шуме” поседује два објекта за смештај туриста на
рибарство и туризам са уваженим гостима
Копаонику и Златару, током читаве године.
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Милош Срећковић, председник Надзорног одбора

др Милутин Ђорђевић, извршни
дир. Сектора за ловство,
рибарство и туризам

Вук Радојевић, покрајински секретар за пољопривреду,
водопривреду и шумарство

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

в.д. директора др Предраг Алексић са Марком Нешковићем и
Бобаном Милановићем, репрезентативцима Србије

ЈП ,,Србијашуме” је привремени корисник четири рибарска подручја на водама Саве, Дунава, Велике Мораве,
Млаве и неких језера, као и шест рибарских подручја која
се налазе у оквиру заштићених добара. На водама Саве и
Дунава организује се привредни и рекреативни риболов,
док се на Великој Морави, Млави и неким језерима, као
и риболовним водама у оквиру заштићених подручја, организује искључиво рекреативни риболов по посебним
програмима.
Као друштвено одговорно предузеће, уважавајући
чињеницу да шуме имају еколошки, економски и друштвени значај, сваке године ЈП ,,Србијашуме” изврши садњу
преко 7 милиона шумских садница, које производи у 24
расадника.
У делу заштите животне средине, ЈП ,,Србијашуме“
управља са 101 заштићеним подручјем у Србији на површини од 261.946,78 хектара, што га чини највећим управљачем заштићених подручја у Србији, са око 50% укупне
заштићене површине.
Велику пажњу стручне службе ЈП ,,Србијашуме“ посвећују реализацији пројеката који имају широк друштвени
значај.
На сајму ,,Лорист” представљени су пројекти из делатности ловства, рибарства и шумарства. Посебно су истакнути пројекти: ,,Узгајалишта дивље свиње Борошница”
на планини Троглав, пројекат ,,Реинтродукције европског
јелена на планини Јастребац”, пројекат ,,Једно дрво за једног ратника“ на територији целе Републике Србије, пројекат ,,Репроцентар за производњу и узгој млађи аутохтоних
врста риба на реци Толошници”.
Сви наведени пројекти имају велики значај, јер директно доприносе развоју Републике Србије и локалних заједница.
На Сајму ,,Лорист”, такође, ЈП ,,Србијашуме” јавности
је представило свог запосленог Марка Нешковића, који је
у Пољској на XXXII светском првенству шумских радника
секача моторном тестером у појединачној конкуренцији,
у дисциплини кресање грана, освојио сребрну медаљу.
Марку Нешковићу и Бобану Миловановићу, радницима ЈП
,,Србијашуме“, који су били део репрезентацији Србије у
Пољској и освојили друго место на светском првенству у
такмичењу моторних секача, вршилац дужности директора др Предраг Алексић уручио је као награду повишицу
зараде.
Ревија „Шуме“
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Анализа резултата ЈП „Србијашуме“ за
период од јануара до септембра 2016. године
O анализи пословних резултата ЈП ,,Србијашуме“ за период од јануара до септембра 2016 године, разговарали смо
са Милорадом Слијепчевићем, извршним директором Сектора за финансије и рачуноводство и добили следеће информације:
ЈП „Србијашуме“ је остварило укупан приход у износу од 5.155.996.000,00 динара и укупан расход у износу од
4.428.540.000,00 динара, тако да је предузеће остварило добит у износу од 727.456.000,00 динара (добит пре опорезивања).

Милорад Слијепчевић, извршни директор Сектора за
финансије и рачуноводство
Остварен је већи укупан приход у односу на исти период
2015. године за 396.462.000,00 динара или за 3.225.000 евра.
Расходи су већи за 47.511.000,00 динара или за 386.000
евра и добит је већа за 348.951.000,00 динара или за 2.837.000
евра (по курсу 123). То значи да смо остварили бољи резултат у односу на исти период 2015. године за 2.837.000 евра.
Овај резултат смо остварили квалитетнијом реализацијом и већом економичношћу, јер смо са свега уложених
нових 386.000 евра повећали резултат, тј. добит за 2.837.000
евра или на сваки уложени динар остварили смо 16,48 пара,
а 2015. године 8,6 пара.
Од 19 делова предузећа, 18 је остварило позитиван резултат, тј. добит, а само је један део предузећа, Заштитна радионица, остварио губитак од 1.898.000 динара. Посматрано
8
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у односу на претходну годину, када је губитак за поменути
део предузећа износио 9.094.000 динара, губитак који је остварен у овој години је знатно мањи.
Ако резултат сагледавамо кроз пословне приходе и
расходе, у односу на исти период претходне године, пословни приходи су већи за 364.171.000 динара, тј. 7.8 %, док
су пословни расходи већи за 87.902.000 динара, тј. за 2%.
Пословна добит је за посматрани период 2015. године већа
за 276.269.000 динара.
Највећу добит има ШГ „Северни Кучај“, Кучево 87.418.000, 00 динара, ШГ „Тимочке шуме“, Бољевац 72.482.000,00 динара и ШГ „Јужни Кучај“, Деспотовац 66.265.000,00 динара.
Највећи коефицијент економичности има ШГ „Јужни
Кучај“ Деспотовац 31,11, ШГ „Северни Кучај“, Кучево 30,7 и
ШГ „Крагујевац“, Крагујевац 25.
Ови показатељи нам говоре како смо радили и можемо
бити задовољни, чак врло задовољни резултатом предузећа
у целини, међутим, када се погледају резултати по деловима
предузећа, очигледно је да нису сви дали свој максимални
допринос.
Када остварени резултат упоредимо са планом показатељи су следећи:
Остварени приход је мањи за 363.484.881,00 динара и
остварили смо 93% планираних прихода за период и 74% од
планираних годишњих прихода, тако да нам до испуњења
плана недостаје 1.851.449.812,00 динара.
Расходи су у односу на планиране мањи за 739.648.213,00
динара. Расходи су остварени са 86% од плана за период и
66% од годишњег плана.
Добит нам је већа у односу на план за 373.163.332,00 динара, што је два пута више него што смо планирали.
У 2015. години у задњем кварталу смо остварили приход
од око 1.900.000.000,00 динара, тако да то доказује да ипак
можемо остварити планирани приход за 2016. годину.
Када погледамо остварени план производње који је
на 76% и план прихода на 75%, рекло би се да је то реално. Међутим, улазимо у зимски период тако да је нереално
очекивање да ће ШГ „Београд“- Београд остварити у следећа три месеца 230.000.000,00 динара, нарочито ако је продаја већ на 89% од плана; ШГ „Северни Кучај“- Кучево тешко да може остварити приход од 213.000.000,00 динара у ова
задња три месеца, иако има одакле, јер је продаја на 61%; ШГ
„Голија“- Ивањица би требало да оствари 161.000.000,00 динара (месечно преко 53.000.000,00 динара ), што није имало
ни једног месеца ове године, мада има одакле, јер је продаја
на 75%;
ШГ „Расина“, Крушевац је потребан приход од
184.000.000,00 динара, преко 60.000.000,00 месечно. То је
јако тешко, мада има одакле, јер је на 63% од плана продаје;
ШГ,,Врање“- Врање је потребно да оствари 127.000.000,00
прихода, што је јако тешко, иако месечна реализација од
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42.000.000,00 динара није немогућа. Ако се, међутим, погледа просечан месечни приход газдинства за претходних
девет месеци који је 28.000.000,00 динара, види се да је ово
тешко, иако има одакле, јер је на плану продаје на 63%; ШГ
„Пирот“, Пирот је потребно да оствари 101.000.000,00 динара за три месеца, али ако имате податак да је за девет месеци остварено 134.000,00 динара то вам све говори, мада има
одакле, јер је на плану продаје на 62%.
Затим имамо једну групу газдинстава која треба да остваре више од месечног просека за девет месеци и то: ШГ
„Тимочке шуме“, Бољевац 150.000.000,00 динара остварена
продаја 77%; ШГ „“ Пријепоље“, Пријепоље 128.000.000,00
динара, мада је он са планом продаје већ на 83%; ШГ „Борања“, Лозница 140.000.000,00 динара са извршењем плана
продаје од 76%; затим имамо једну групу газдинстава, која
ће сигурно остварити план, али да ли ће задржати садашњу
добит питање је, а то су ШГ „Крагујевац“, Крагујевац, план
85%; ШГ „Ужице“, Ужице 95%; ШГ „Столови“, Краљево
92% и имамо једну групу газдинстава која ће исто остварити план, а вероватно и бољи резултат, а то су ШГ „Јужни
Кучај“ Деспотовац, ШГ „Шумарство“ Рашка ШГ „Топлица“
Куршумлија, ШГ „Ниш“ Ниш, ШГ „Шума“ Лесковац, јер им
је и план продаје од 77% до 80%.
Напомињем, такође, да ће изабрани ревизори проверити резултат сваког газдинства у смислу да ли су поштовани
правилници ЈП „Србијашуме“ и Закон.
Генерална дирекција – трошкови дирекције износе
345.000.000,00 динара или 85% од планираних трошкова за
девет месеци или 64% од годишњих трошкова.
За евентуалне сумње у резултат предузећа, а било их
је током 2015. године, а вероватно неко има сумње и током

2016. године, мислим да су најбољи одговор следећи подаци:
Тренутно ЈП ,,Србијашуме“ на рачуну (без буџетских)
и орочених средстава има 750.000.000,00 динара. Ако томе
додамо залихе роба, које су процењене на 350.000.000,00
до 400.000.000,00 динара, а на тржишту вреде између
700.000.000,00 и 800.000.000,00 динара и да ови подаци говоре да имамо близу 1.500.000.000,00 обртне имовине без потраживања, сматрам лично да нема сумње у овакав резултат
предузећа.
Може се, такође, рећи да је овом резултату пре свега
допринео људски фактор, тј. менаџмент предузећа.
Ако резултат предузећа сагледавамо кроз биланс стања,
онда можемо закључити да је обртна имовина предузећа
већа за 689.000.000 или за 53%, док су краткорочне обавезе
мање за 70.666.000 динара или за 5% посматрано у односу на
стање на почетку године.
Коефицјент задужености показује све боље резултате,
што се огледа у повећању истог са 0.2 на 0.3. Општа ликвидност је са 0.90 повећана на 1.45, што је било незамисливо у
претходним годинама.
Где је максимум овог предузећа у наредним годинама
тешко је рећи, али математика показује да је добит негде око
1.000.000.000,00 динара.
Оно чиме смо незадовољни је просечна зарада у предузећу, расподелом тј. масама по деловима предузећа као и самом масом за зараде на нивоу предузећа.
На решавању овог проблема треба радити, јер са овако
ниским зарадама нећемо моћи даље остваривати овакве задатке, рекао нам је на крају разговора Милорад Слијепчевић,
извршни директор Сектора за финансије и рачуноводство.
Ревија „Шуме“
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ЈП „Србијашуме“ обележилио Дан примирја
кроз пројекат „Једно дрво за једног ратника“
Дан примирја је сећање на 11. новембар 1918. године када риторији се изводила садња представљао је њен председник
су у Француској, у специјалном вагону маршала Фердинанда Александар Савић. У име Београдског сајма обележавању
Фоша у граду Компјењу, силе Антанте потписале примирје са Дана примирја је присуствовала Сања Огњановић Коцић, а исНемачком и тиме окончале Први светски рат. Овај празник се пред РТС-а: сарадник на пројекту Ивона Пантелић, Драгана
у нашој земљи поново прославља од 2012. године.
Косјерина и Гордана Цветковић. Свечаном обележавању Дана
Церемонија обележавања Дана припримирја у име ЈП „Србијашуме“ Београд
мирја чин је одавања почасти свим жртваприсуствовали су: председник Надзорног
ма оружаних снага и цивилима настрадаодбора Милош Срећковић, чланови Надлим током Првог светског рата. Примирје,
зорног одбора Сениша Јовановић и Небојкоје је било на снази све до закључивања
ша Симић, вршилац дужности директора
коначног мировног споразума у Версају,
др Предраг Алексић, извршни директори:
28. јуна 1919. године, обележава се у свим
Гордана Јанчић, Тихомир Мурић, Алекземљама које су потписале споразум.
сандар Воркапић, Горан Драгојловић, МиЈП „Србијашуме“ је, поштујући домаће
лорад Слијепчевић, Оливера Потерјахин
обичаје и традицију, користећи упоредна
Радак и др Милутин Ђорђевић. Такође су
искуства, на један нови, видљивији, орбили присутни и директор ШГ „Београд“
Београд Владан Живадиновић, шеф ШУ
гиналнији начин обележило овај државни
Авала Александар Рајковић, самостални
празник. У сусрет Дану примирја у Првом
референти др Зоран Максимовић, Чедомир
светском рату, ЈП „Србијашуме“ је 10. ноМарковић, Владимир Васић и Анђелка Јеввембра обележилио овај значајни датум
кроз пројекат „Једно дрво за једног ратнитовић и руководилац пројекта „Једно дрво
ка“ свечаном садњом на Авали. Пројекат
за једног ратника“ Звонимир Баковић.
„Једно дрво за једног ратаника“ се рeаУ овом догађају су учествовали и други
лизује од 2014. до 2018. године. Симболич- Милош Срећковић, председник
запослени у ЈП „Србијашуме“ Београд и
но ће трајати колико је трајао и Велики рат. Надзорног одбора, Нела Кубуровић, Министарству правде, студенти ШумарсУ том периоду ће бити засађено на просто- министарка правде и др Предраг
ког факултета, као и лица лишена слободе
рима Србије 1.300.000 шумских садница. Алексић, в.д. директора
КПЗ Београд - Падинска скела.
Овај број је симболика броја страдалих
Свечана садња и обележавање Дана
родољуба који је Србија изгубила током Великог рата. Носи- примирја је била адекватно медијски испраћена. Овакви долац пројекта „Једно дрво за једног ратника“ је Министарство гађаји су прилика да се сетимо свих српских родољуба који
правде. ЈП „Србијашуме“ је заједно са овим министарством су несебично положили своје животе у темеље слободе Србило заједнички домаћин бројним званицама на обележавњу бије, али и да промовишемо ресоцијализацију лица лишених
Дану примирја.
слободе и укажемо широј јавности на значај шума и њихов
Свечана садња је реализована оснивањем хортикултур- позитиван утицај за живот људи и животну средину уопште.
ног парка код споменика Незнаном јунаку на Авали. Њој су
руководилац пројекта „Једно дрво за једног ратника“
присуствовали представници Министарства пољопривреде и
маст.инж.шум. Звонимир Баковић
заштите животне средине, Шумарског факултета, Београдског
сајма, Градске општине Вождовац и Радио
телевизије Србије.
Том приликом сви присутни су свечано
засадили по једну садницу. У име Министарства правде обележавању Дана примирја
су присуствовали: министарка правде Нела
Кубуровић, директор Управе за извршење
кривичних санкција др Милан Стевовић,
Велимир Видић, Стефан Станковић и Милица Вучковић.
Обележавању Дана примирја су присуствовали представници: Министарства
пољопривреде и заштите животне средине,
које је представљао вршилац дужности директора Управе за шуме Саша Стаматовић,
Шумарског факултета који је представљо
ванредни професор др Бранко Стајић.
Градску општину Вождовац на чијој те- Учесници манифестације
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ШГ ЛЕСКОВАЦ

Шумско газдинствo ,,Шума“ – Лесковац
На 280 километара од Београда у срцу простране и плодне
котлине налази се град Лесковац. Oкружен планинама, Бабичком гором на истоку, Радан планином на западу, Кукавицом и Чемерником на југу. Лесковац је привредни, друштвени,
политички, културно-просветни, спортски и административни центар Јабланичког округа. Бројне планине, језера, реке,
бање, кањони, клисуре одлика су овог краја. Близина Власинског језера, разноврсност предела, очуван пејзаж, биодиверзитет, аутохтони биосистеми, еколошке и предеоне целине,
богатство шумама и водотоцима, разноврсна флора и фауна
представљају невероватан потенцијал Јабланичког округа.
Осим што је Лесковац препун занимљивих
мотива и објеката, он је и
значајан транзитни центар
на путу од југа Европе (Грчка, Турска) до Београда
и северозападне Европе.
Везом преко Приштине излази се на Јадранско море.
Оно по чему се Лесковац
препознаје и ван граница Србије јесте и чувена
лесковачка Роштиљијада
која је постала бренд и по
броју посетилаца спада у
сам врх туристичких приредби у Србији. Његови
маст. инж. шум. Зоран Момић, становници су традициоално вредни и рационалдиректор газдинства
ни, виспрени и штедљиви,
предузимљиви и честити. Сликом и речју кроз причу о Шумском газдинству из Лесковца представићемо лепоте овог краја,
природни и привредни потенцијал, начин рада, спечифичности пословања, али и онај увек најбитнији ресурс – људе и
њихов на далеко познат јужњачки дух и срдачност. Шумама
Јабланичког округа управља ЈП ,,Србијашуме“ преко свог
дела предузећа Шумског газдинства ,,Шума“ – Лесковац. У
саставу има шест шумских управа: Вучје, Лебане, Предејане,
Власотинце, Медвеђа и Црна Трава. Упошљава тренутно 173
радника, од који је 28 инжењера шумарства и 72 шумарских
техничара, 6 високошколаца осталих струка и 67 квалификованих и неквалификованих радника осталих струка. Сви шумарски инжењери и техничари имају положен стручни испит.
Газдинство газдује шумама јабланичког шумског подручја
са 16 газдинских јединица на површини од 40 443 ха и врши
стручно техничке послове на површини од 107 975 ха приватних шума, на подручју шест општина. У државним шумама
располаже укупном запремином дрвне масе од 7 330 279 м3,
просечно 199м3/ ха, годишњи прираст је 181 602 м3 дрвне
масе, а сечиви етат је 102 551м3. За 2016. годину план сеча
је око 82 000 м3 бруто запремине, углавном букве, осталих
тврдих лишћара и нешто око 3000м3 четинара.
Газдинство од оснивања ЈП „Србијашуме“ има своју
Службу за израду основа и планова газдовања, тако да се просечно уређује око 4000 ха годишње.
Шумско узгојни радови су увек у приоритету - одржавање,

нега и заштита већ постојећих засада, природно обнављање
шума, као и сви видови у циљу санирања последица сушења
шума и санација пожаришта. Пожари су присутни, најчешћи
узроци су људска непажња којој погодују сушни периоди и
високе температуе, али је учесталост у последње две године смањена. Oд бесправних сеча највише ја угрожено подручје уз административну линију са КиМ, на територији ШУ
,,Медвеђа“ и Лебане, где је само у овој години евидентирано
1379м3. Редовним контролама и акцијама са полицијом на путевима до сада је одзето 137м3 дрвних сортимената.
ШГ ,,Шума“ у свом саставу има расадник „Власина“ у
Власотинцу који је формиран давне 1946. године из кога је
у време масовних пошумљавања и савезних радних акција
дистрибуиран садни материјал на територију целе Србије. У
расаднику је запослено пет радника, производи се садни материјал (смрче и црног бора, јавора, багрема, тополе, дивље
трешње). Годишња производња је око 850 000 комада садница
од чега се један део користи за сопствене потребе газдинства,
један део се, у складу са пословном политиком предузећа у
делу стручно-техничких послова везаних за шуме сопственика, бесплатно дистибуира власницима, а значајна је и продаја осталим деловима предузећа у оквиру Србијашума. На
слободним површинама у оквиру расадника производи се
храна за дивљач за једно ограђено и два отворена ловишта.
Ограђено ловиште “Валмиште” налази се на ободу Власинске висоравни, у подножју планине Чемерник, на територији општине Црна Трава. Од Власинског језера, једног од
најлепших излетишта у Србији, ово ловиште удаљено је 12 км.
На површини од 410 хектара гаје се европски јелен и дивља
свиња. Уз могућност лова, гостима се пружа могућност организовања излета до Власинског језера, где гости могу да се
баве риболовом и спортовима на води. Смештај ловаца омогућен је у ловачкој кући која се налази у самом ловишту и
објектима на Власинском језеру (хотели “Власина” и “Језеро”). Уређење ловишта је представљало највећу инвестицију
на југу Србије у области ловства и туризма после изградње
Власинског језера. А Власинско језеро је 2000. године уписано на листу светски значајних станишта птица и добило је
статус тзв. IBA подручја (Импортант Бирд Ареа). Тиме је језеро добило међународни значај и специфичан рекламни бренд.
Поред ограђеног ловишта Валмиште гадинство управља
и газдује и отвореним ловиштем “Кукавица” (заједно са шумским газдинством Врање). Ловиште обухвата најшумовитије
делове Јабланичког и Пчињског округа, општина Лесковац,
Врање и Владичин Хан са површином од 16443. Ловиште
“Качер-Зеленичје” се налази на обронцима планине Чемерник, планинског је типа и укупна површина ловишта износи
3.421 хектара, а у њему је могуће ловити срну, дивљу свињу
и зеца. На планини Оштрозуб проглашен је строги природни
резерват и под заштитом државе је од 1950.године. Структуру
овог природног резервата површине 42 хектара чини ретка
шумска врста, Prunus Laurocerasus var.serbica - зеленичје или
ловор-вишња, јединствена само у овом делу наше земље . Откриће биљке зеленичје везано је за име нашег највећег ботаничара Јосифа Панчића. По овој ендемској и реликтној биљци
добила је назив и једна газдинска јединица, као и отворено
ловиште.
Ревија „Шуме“
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Путеви повезују простор и људе, отварају шуме и пределе,
па су без сумње основа шумарске привреде. Отварање шума
путевима је сложен задатак, јер треба водити рачуна не само
о потребама шумарства, већ и о укупном развоју подручја у
коме се шуме налазе. Отвореност шума којим газдује шумско
газдинство је недовољна и истиче се као један од главних проблема у пословању. Пратећи тенденције у шумарству, да се
повећа отвореност шума, улажу се велики напори у изградњу

нових и реконструкцију постојећих шумских камионских путева. Тако је ове године изграђено 3,85 км тврдих камионских
путева и кроз одржавање санирано још 8,9км. За наредну годину у плану је изградња 10,6км тврдих камионских путева.
У том духу планиране су и веће инвестиције на обнављању
шумске механизације у периоду 2016 – 2018 годинa.
У оквиру подстицајних мера Владе Србије за производњу
струје из обновљивих извора енергије последњих година у
Црној Трави, у којој живи мање од 2000 становника изграђено
је 16 малих хидро-електрана различитог капацитета. Власина, Чемерчица и Градска река планиране су за подизање мини-електрана. На територији Шумске управе Медвеђа, удаљена 52 км од Лесковца, налази се Сијаринска бања. Бања има
изворе минералне воде (температура од 32 до 72°Ц). Постоји
и радиоактивно-сумпоровито блато. У Бањи постоји гејзер
вреле воде чији водени стуб достиже висину од 8м и повремени гејзер који еруптира на сваких 10 минута и представља
праву туристичку атракцију. Интегално газдовање подразумева афирмацију свих аспеката шума и шумске продукције,
од семена и садног материјала, активности на пошумљавању, нези и заштити шума, до унапређења животне средине,
уређења пределе и пејзажних елемената, ловства и туризма,
производњи здраве хране, печурака, шипка, малина, развоју
пчеларства.
Лесковачки шумари се озбиљно баве пчеларством и поред осталог, данас располажу са преко 310 кошница и компетно опремљеном радионицом
за производњу меда и осталих
производа од пчеларства. Флористичка разноврсност Јабланичког подручја представља
изузетну пчелињу пашу, па су
мед и производи од меда изузетно високог квалитета. То нас је
мотивисало да пре неколико година кренемо са производњом
меда. Наредне године очекују се
принос око 10 тона квалитетног
меда, који је нашао пут на тржиште Србије, а гаранцију квалитета потврђује и сертификат.
Висок квалитет свих елемената
животне средине, мањи степен
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насељености и одсуство већих загађивача, представља на
неки начин предност у производњи здраве хране. На подручју
Црне Траве је регистровано преко стотину врста лековитог
биља, од чега се 60 врста налази под контролом сакупљања
и промета.
Ради веће искоришћености ових потенцијала неопходна је
економска и организациона подршка, као и брендирање појединих локалних производа и обезбеђење признатих сертификата.Година која је на измаку и за период јануар – октобар
успешна је по питању остварења планских задатака у свим
сегментима пословања План гајења је остварен са 1679 ха
или 82% од годишњег плана, план заштите шума од штетних
инсеката са 100 %. Успешно су урађени сви послови у расадничкој производњи и сакупљању семена. Проценат извршења
дознаке у шумама сопственика је 74%, односно 52 666м3, обрачуната и наплаћена накнада за посечено дрво у приватним
шумама од 7 877 270 динара. У ловишту си изграђени нови
ловно – технички објекти (хранилице и унутрашња ограда).
План производње је остварен 64 265 м3 , што је 86% од годишњег плана, а реализација дрвних сортимената са 64 650м3
или 87% од годишњег плана. У самој производњи побољшана
је сортиментна структура букове обловине тако да је она сада
око 38% од укупне производње, са већим учешћем трупаца
бољих класа.
По деветомесечном обрачуну газдинство је остварило добит у пословању од 50.981 000 динара. Укупно гледано остварени финансијки ефекти пословања су већи од планираних
2,2 пута и у складу са до сада одрађеним планским задацима
за очекивати је да година буде завршена успешно. Иза оваквих
резултата стоји континуиран и предан рад свих запослених,

добро планирање, коректна пословна сарадња са пословним
партнерима и у делу производње и продаје дрвних сортимената, добро руковођење и праћење тендеција и кретања на тржишту и уважавање економских принципа пословања.
Планове, идеје, жеље и реализацију повезује пут упорности и истрајности. Остварити све планирано није лако и захтева доношење исправних одлука и свакодневно максимално
ангажовање свих запослених. Да знамо да радимо показали
смо, а да је вредно труда и рада – вредно је. Добри међуљудски односи и одлична комуникација запослених су основа и
формула за успех. Да умемо да предахнемо и то смо показали.
Идеја започета пре десетак година реализује се и данас.
Иза нас су дружења за памћење. Успомене из Грчке са Метеора, Зејтинлика, из Македоније са Охрида и Светог Наума,
остала је у сећању Мађарска, памтићемо и Италију по феноменалној Венецији, Верони, Трсту, а најсвежији су утисци из
Прага, Дрездена, Карлових вари….
Пред нама је нова пословна година, надамо се подједнако
успешној или бољој него што је ова, очекује нас много труда
и рада, али имамо планове и за нова дружења…

САЈАМ НАМЕШТАЈА

Учешће ЈП ,,Србијашуме“ на
54. Међународном сајму намештаја
Међународни сајам намештаја у Београду отворен је 8.
новембра ове године и представља најзначајнију сајамску манифестацију у области намештаја, уређења ентеријера и пратеће индустрије репроматеријала и машина за индустрију намештаја у региону југоисточне Европе.

Министар Расим Љајић на штанду ЈП „Србијашуме”

Сајам намештаја отворио је министар трговине, туризма и
телекомуникација Расим Љајић. Он je подсетио да је ову манифестацију отворио и пре 33 године, али да је она данас неупоредиво већа и боља по свим критеријумима.
ЈП ,,Србијашуме“ први пут учествује на међународном
сајму намештаја. Презентовали смо делатност нашег предузећа која подразумева бригу о дрвету од семена до финалног
производа. Све jе то у складу са сертификатом FSC-CO44167,

спец. инж. шум. Тихомир Мурић, извршни директор
Сектора за комерцијалне и маркетинг послове

којим доказујемо да су
наши производи направљени од дрвета, чије
је порекло из шума којим
се одрживо газдује.
На штанду су били
најзаступљенији
производи ШГ,,Ужице“ и
РЈ,,Обрада дрвета“, чија
је примарна делатност
производња борових облица и уградња дрвне галантерије (столова и клупа за баште и паркове,
жардињера, настрешница, клацкалица, љуљашки, ограда, информативних табли и кућа од
облица).
Након отварања сајма, министар трговине, туризма и телекомуОрганизациони тим
никација Расим Љајић
је са директорком сајма Данком Селић и Андрејом Младеновићем, замеником градоначелника посетио штанд ЈП ,,Србијашуме“ и разговарао са представницима нашег предузећа. Kао друштвено одговорна компанија подржали смо 54.
Међународни сајам намештаја, опреме и унутрашње декорације, значајну манифестацију која окупља и промовише велики број произвођача из региона и Европе. Велико нам је
задовољство и част што смо били у друштву најбољих излагача са најновијим производима и трендовима у дизајнирању
намештаја, као неко ко представља сировинску базу у ланцу дрвне индустрије и произвођача намештаја и на тај начин
дали свој допринос у свеопштем тренду привредног препорода и убрзаног напретка наше земље.
Ревија „Шуме“
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Активности у оквиру UNESCO MAB
програма („Човек и биосфера“)
Хармонија човека и природе основа је програма MAB
(Man and biosphere/Човек и биосфера), који постоји од 1971.
године у оквиру Организације Уједињених нација за образовање, науку и културу (UNESCO).
Резервати биосфере су подручја копнених и обалских/
морских екосистема која су међународно позната Унесковим
програмом Човек и биосфера, а Парк природе „Голија“ је
2001. године добио статус резервата биосфере под називом
Голија-Студеница и тако постао први резерват биосфере у
Србији.
IV Светски конгрес резервата биосфере
У периоду од 14-17. марта 2016. године у Лими (Перу) је
одржан IV Светски конгрес резервата биосфере (WCBR), где
је учествовало око 1.000 учесника из преко 120 држава, где је
Јужна Америка као континет, први пут домаћин WCBR.
ЈП „Србијашуме, као управљача Парка природе „Голија“
у оквиру којег се налази Резерват биосфере „Голија-Студеница“, представљао је Дејан Милетић, руководилац Одељења за
заштиту шума и заштићена природна добра, на позив и уз финансијску подршку Унеска, Канцеларије у Риму.
Главни циљ Конгреса је био осврт на претходни Акциони
план Мадрид 2008-2013, оцену његове успешности и имплементације у претходном периоду, као и успешност имплементације стратегијe из Севиље, затим процена стечених искустава и суочавање са новим изазовима у оквиру резервата
биосфере, али и унапређење и усвајање Лима акционог плана
(LAP) за период 2016-2025. године.
Главни резултати IV Светског конгреса резервата биосфере су усвајање и доношење: Лима декларације и
Лима акционог плана за резервате биосфере за период
2016-2025.
Праћење и имплеметација
Лима акционог плана ће бити
спроведена у Србији кроз
иницијативу и одговорност
националног МAB (Man and
Biosfere) комитета, МинисДејан Милетић, дипл.инж.шум. тарства иностраних послова - Комисијe за Унеско, али
и уз сарадњу свих релевантних интересних огранизација као
што су представници државних органа преко Министарства
пољопровреде и заштите животне средине, Завода за заштиту
природе Србије и ЈП „Србијашуме“, као управљача Резервата
биосфере „Голија-Студеница“.
Састанак Интернационалног координаторног савета
(ICC), који је одржан 18. и 19. марта 2016. године такође у
Лими, искоришћен је за проглашење 18 нових националних
резервата биосфере, једаног прекограничног (Шпанија/Португал) и проширење 9 већ постојећих резервата биосфере,
што коначно данас чини укупно 669 подручја у 120 земаља,
укључујући 16 прекограничних резервата биосфере.
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Лима акциони план се састоји из МАB стратегије (20152025), Стратегијских акционих области (A,B,C,D,E), укупно 29 циљева, 65 акција, опис главних одговорних за спровођење акционог плана, временских оквира као и показатеља
успешности.
Учешће на Конференцији у Лими је такође искоришћено
за прикупљање неопходних информација за припрему одговора Саватодавном комитету МАB-а.
Постигнут је договор да ће Саветодавни комитет МАB-а у
наредном периоду у нашу земљу послати експерта чија ће мисија бити да помогне око додатног појашњења везаног за Други периодични извештај за Резерват биосфере „Голија-Студеница“.
Посета експерта Унеско Резервату биосфере „Голија-Студеница“
У складу са смерницама UNESCO MAB комитета, а поводом појашњења појединих делова Периодичног извештаја за
Резерват биосфере „Голија-Студеница“, нашу земљу је посетио господин Петр Чупа, саветник МАB комитета, као и заменик директора Резервата биосфере „Доња Морава“ из Чешке.
Посета је реализована у периоду од 6-8. септембра 2016.
године, у организацији Комисије за UNESCO и сталне делегације Републике Србије при UNESCO, Завода за заштиту
природе Србије и ЈП „Србијашуме“, као управљача Резервата
биосфере „Голија-Студеница“.
Једна од главних тема су биле:
• унапређење досадашњих режима заштите I и II степена,
њихово усклађивање са МАB програмом, тј. правилно
дефинисање core и buffer зона,
• питање изградње ски центра „Голија“ у оквиру ПП „Голија“ и Резервата биосфере „Голија-Студеница“, за шта
Завод за заштиту природе Србије није дао услове за израду Плана детањне регулације, и самим тим одбио захтев општине Ивањица,
• питање изградње и трасе новог коридора 11 који би требало да тангира Резерват биосфере „Голија Студеница“,
• израда и усвајање стратешког Акционог плана за Резерват биосфере „Голија- Студенцица“.
У оквиру посете одржан је састанак у згради Генералне
дирекције ЈП „Србијашуме“, где су присуствовали: Јасмина
Татарац (генерални секретар Комисије за UNESCO, Министарство спољних послова Р.Србије), Александра Дошлић
(Министарство пољопривреде и заштите животне средине,
начелник одељења за заштићена подручја), Биљана Крстески
(стручни сарадник, Завод за заштиту природе Србије), Наташа Панић (руководилац групе за образовно-издавачку делатност и комуникације, Завод за заштиту природе Србије),
Гордана Јанчић (извршни директор Сектора за шумарство и
заштиту животне средине, ЈП „Србијашуме“) и Дејан Милетић (руководилац Одељења за заштиту шума и заштићена природна добра, ЈП „Србијашуме“). Експерту Унескa су
представљене основне активности у имплементацији МАB
програма у Србији, карактеристике, вредности, модели и пла-

нови управљања Резерватом биосфере, унапређење режима
заштите, као и национална законска регулатива као подршка
заштићеним подручјима у Србији.
Oдржан је састанак и са представницима локалне самоуправе, где је присутне примио Зоран Лазовић (председник
општине Ивањица) са својим сарадницима. Истакнута је пуна
будућа подршка и сарадња општине Ивањица по питању Резервата биосфере „Голија-Студеница“, а у наредном периоду
ће општина Ивањица, на чијем највећем делу се налази Резерват биосфере, пружити пуну подршку у развоју голијских
села, путне инфраструктуре, и др.
Радној групи су се прикључили и Драгољуб Шеклер,
дипл.инж.шум, управник РЈ Парк природе „Голија“, Иван
Златић, дипл.инж.шум, самостални референт за приватне
шуме и заштиту животне средине ШГ „Голија“ - Ивањица,
као и Драгослав Николић, представник општине Ивањица из
Канцеларије за локални економски развој.
Уследио је теренски обилазак Резервата биосфере „Голија-Студеница“, који је био усмерен на локалитете у резервату као што су Римски мост, Дајићко језеро, Изубра, Испоснице и др, а који су били предмет примедби МАB комитета,
у циљу ревизије постојећих режима заштите. Посетили смо и
локалитете који се инфраструктурно развијају за спортске и
рекреативно-образовне програме као што су Беле воде где се
налази Визиторски центар, Одвраћеница и Голијска река. На
крају дана посећено је село Рудно, где је eксперту из Унеска
презентовано врло успешно етно домаћинство „Шеклер“.
Последњи дан посете је искоришћен за представљање
културноисторијских вредности Голије, као што су манастири Придворица, Градац, али и сигурно најзначајнији манастир Студеница из XII века, који се налази на листи Светске
баштине Унеска од 1986. године.

Посета резервату биосфере „Голија-Студеница“
Посете и обилазак подручја Резервата биосфере „Голија-Студеница“, завршена је састанком, који је одржан 8.
септембра у просторијама ШГ „Голија“ - Ивањица, где је
експерт Унескa, господин Петр Чупа, дао техничка упутства
и стручне савете за израду финалног документа који је прослеђен UNESCO MAB комитету.
На самом крају још једном истичемо изузетно залагање
представника Завода за заштиту природе Србије, који су
као и до сада небројано пута, својим стручним квалитетима
допринели да заједничким тимским радом са представницима ЈП „Србијашуме“ посета експерта Унеска, као и рад на Извештају поводом препорука Међудржавног координационог
савета Програма „Човек и биосфера“, a у вези са Другим
периодичним извештајем за Резерват биосфере „Голија - Сту
деница“, буде реализована на успешан начин.

Семинар UNESCO-а у Мостару
Семинар: „Управљање ризицима од катасторфа у заштићеним добрима UNESCO-a“
Регионална канцеларија UNESCO-a за науку и културу у
Европи је организовала семинар под називом: „Управљање
ризицима од катасторфа у заштићеним добрима UNESCO-a“.
Семинар је организован у Мостару (БиХ) у периоду од
10-13. октобра 2016. године, а учешће на семинару су узели
управљачи добара, која се налазе на листи светске баштине
Унеска и листи резервата биосфере из Босне и Херцеговине,
Црне Горе и Србије, као и представници надлежних управа за
управљање ризицима од катастрофа у горепоменутим државама. Делагацију наше земље су чинили представници Српске православне цркве, МУП-а (Сектора за ванредне ситуације), Завода за заштиту споменика Р. Србије, Националног
музеја града Зајечара, представник локалне самоуправе града
Новог Пазара као и представник ЈП „Србијашуме“, као управљача Резервата биосфере „Голија- Студеница“.
По катастрофом, а на основу терминологије Међународне
стратегије Уједињених нација за смањење ризика од катастрофа (UNISDR) се подразумева: „Озбиљан поремећај функционисања једне заједнице или друштва који подразумева
људске жртве, материјалне, економске или еколошке губитке
и утицаје на животну средину, који превазилазе могућности
угрожене заједнице или друштва да се снађу уз помоћ сопствених ресурса“.
Катастрофе се често описују као резултат комбинације:
изложености опасности, постојећег стања осетљивости и недовољног капацитета или мера за смањење или поступање са
потенцијалним негативним последицама.
Циљ семинара је био да се пружи допринос развоју институционалних и професионалних капацитета из области управљања ризицима у добрима под заштитом UNESCO-a, као и
да се скрене пажња на значај постојања процене управљања
ризицима за UNESCO заштићена подручја.
Представник ЈП „Србијашуме“ Дејан Милетић, дипл.инж.
шум, је презентовао рањивост, потенцијалне ризике, мере
превенције и мере санације, а везено за могуће катастрофе
у оквиру Парка природе „Голија“ и Резервата биосфере „Голија- Студеница“. Присутним је скренута пажња и такође
представљена важећа „Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа у Јавном предузећу за газдовање шумама Србијашуме“, које је наше предузеће израдило
2014. године и предало Сектору за ванредне ситуације МУП-а
Републике Србије.

руководилац Oдељења за заштиту шума и
заштићена природна добра
Дејан Милетић, дипл.инж.шум.
Ревија „Шуме“
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Развој одрживог тржишта биоенергије
у Србији
Србија поседује велики потенцијал биомасе у пољопривреди и шумарству за производњу енергије. Циљ Владе Републике Србије је да учини овај потенцијал приступачнијим
и на тај начин помогне да се повећа удео енергије из обновљивих извора. Топлане, као и инустријска постројења и

пољопривредна газдинства показују све већу заинтересованост за коришћење биоенергије за производњу топлотне и

варити до 2020. године. Програм „Развој одрживог тржишта
биоенергије у Србији“ (GIZ DKTI) фокусира се на перспективе и изазове у развоју тржишта биоенергије у Србији.
Циљ програма је да ојача капацитете и створи повољно окружење за одрживо коришћење биоенергије у Србији. Одрживо коришћење биоенергије доприноси руралном развоју и смањењу емисије
гасова са ефектом стаклене баште.
DKTI (Development of a Sustainable
Bioenergy Market in Serbia) програм уз GIZ (Deutsche Gesellschaft fűr
Internacionale Zusammenarbeit) техничку подршку је у јуну организовао обуку на тему „Услуге екстензије у шумарству“ на Златибору и у Врњачкој бањи у
трајању од 4 дана.
Добродошлицу, уз преглед програма
обуке, презентовао је господин Rainer
Schellhaas (Lider Komponente- GIZ
komponenta „Snabdevanje biomasom”),
након чега су следиле презентације
учесника обуке.
Биомаса је органска супстанца биљног или животињског порекла и представља један од извора обновљиве
енергије који се користи у процесима
сагоревања или се конвертује у сиситемима за производњу топлотне и електрчне енергије. У складу са овом дефиницијом, постоје три основна облика
биомасе: дрвна биомаса, пољопривредна биомаса и комунални отпад. Постоји
и низ производа на бази дрвне биомасе,
од којих су неки у зависности од начина
примене готов производ или се као полупроизвод даље прерађују.
Коришћење биомасе заснива се на искоришћењу енергетских, техничких и хемијских својстава биомасе. Тржиште

Дрвна биомаса
Сировина

Полупроизводи

Крајњи производи

Шумски остаци

Дрвна сечка,огревно дрво

Пелет, иверица, енергија

Чврсти пилански остаци

Дрвна сечка,огревно дрво

Пелет, иверица, енергија

Пиљевина

Пиљевина

Пелет, иверица, енергија

Огревно дрво

Огревно дрво, дрвна сечка, ћумур

Пелет, иверица, енергија

електричне енергије. Удео обновљиве енергије од 27% енергије добијене из обновљивих извора у укупној потрошњи
примарне енергије је одређен као циљ који би требало ост16
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производа на бази биомасе се последњих година развија
врло драматично, пре свега захваљујући подстицајима за коришћење биомасе за производњу енергије.

Тржиште производа на бази дрвне биомасе у Србији:
Производ

Паритет

Цена
EUR/ton

Доступност

Проблеми

Огревно дрво

На шумском или
асфалтном путу

30-40

Државне/приватне шуме

Тражња расте

Шумски остаци

На шумском или
асфалтном путу

15-25

Зависи од трошкова

Не користи се – нема CHP
или топлана

Пиљевина

На пилани

15-30

Тражња веома велика

Тражња расте

Пилански остаци

На пилани

5-25

Доступно

Тражња расте

Дрвна сечка

Достављено до купца

40-55

Мало добављача

Ограничено тржиште

Пелет

Ex works

130-150

Производња стагнира

Извоз опада, домаће тржиште
расте

Брикет

Ex works

100-130

Производња опада

Домаће тржиште стагнира

Ћумур

Ex works

230-500

Производња расте

Извоз расте

Снабдевање дрвном биомасом подразумева следеће операције: сечу стабала, извлачење дрвних сортимената и биомасе, прераду биомасе, утовар и манипулацију и транспорт
биомасе.
Расположивост дрвне биомасе, одређена је стањем шумских ресурса као и тражњом коју постојећи корисници генеришу на тржишту.
Ланац снабдевања дрвном биомасом укључује:
- власнике и кориснике шума и предузећа за прераду
дрвета;
- правна и/или физичка лица која изводе радове на
сечи, изради и транспорту дрвних сортимената и
биомасе;
- правна и/или физичка лица која се баве транспортом
дрвних сортимената или непрерађене или прерађене
дрвне биомасе;
- правна и/или физичка лица која се баве складиштењем и прерадом дрвне биомасе;
- купце производа на бази дрвне биомасе;
- услужне, саветодавне, развојне и остале делатности.
Регулатори и плански оквири снабдевања дрвном
биомасом су: Закон о шумама и пратећи правилници, Закон о управљању отпадом и пратећи правилници и Закон
о енергетици и пратеће уредбе.
Организациони оквири снабдевања биомасом - струч-

ни и саветодавни послови (екстензија) у приватним шумама и организације власника приватних шума се сводe
на два основна приступа:
• top down – спровођење одлука, коje су донели надлежни органи без учешћа заинтересованих страна
у одлучивању и
• bottom up – заснива се на томе да се пре одлучивања
о било каквим мерама обаве консултације са заинтересованим странама.
Типови организације власника шума – Процењује се
да је више од 36 милиона индивидуалних власника шума
укључено у рад организација власника у најмање 19 земаља Европе, Америке, Азије и Аустралије, са укупном
површином од преко 30 милиона хектара. У Србији, тренутно, постоје два облика организовања власника шума:
шумска заједница, са циљем заједничког газдовања власника шума, и удружења власника приватних шума, ради
заступања, пре свега, економских интереса чланова.
Један од највећих изазова на националном и међународном нивоу је осигуравање еколошки прихватљивог снабдевања енергијом, која уз то подржава локална подручја. Ово
намеће неопходност покретања пројеката: сабирно логистичког центра, који би постао регионална услужна станица за
гориво из дрвне биомасе врхунског квалитетеа.
Стево Секулић, дипл.инж.шум.
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Одрживи туризам у систему управљања
заштићеним подручјима
У организацији Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Сектора за заштиту животне средине и
Јавног предузећа „Србијашуме“ као домаћина, на Старој планини, 4. и 5. октобра, одржан је осми семинар за управљаче заштићеним подручјима под називом Одрживи туризам у
систему управљања заштићеним подручјима.
Семинару је присуствовало око 170 учесника, тј. око 150
представника управљача, међу којима су и управљачи подручја проглашених на локалном нивоу. Ово је најбројнији
семинар за управљаче заштићеним подручјима до сада. Поред представника Министарства пољопривреде и заштите
животне средине били су присутни и представници Министарства трговине, туризма и телекоминикација, Завода за
заштиту природе Србије, Покрајинског завода за заштиту
природе, Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Светског фонда за природу – WWF, Канцеларије UNDP, као и управљачи заштићених подручја: ЈП „Србијашуме“, ЈП „Војводинашуме“, ЈП
национални паркови: „Тара“, „Копаоник“, „Фрушка Гора“ и
„Ђердап“, „Резерват Увац“, Рибарско газдинство „Ечка“, ЈП
„Палић-Лудаш“, ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште и
путеве општине Сурдулица“ – ПИО „Власина“, Парк природе „Шарган - Мокра гора“, „ЈП „Дирекција за изградњу града
Ниша“, Туристичка организација Чачка – ПИО „Овчарско-кабларска клисура“, ЈКП Зеленило из Аранђеловца, Народни
музеј Аранђеловац, „Ресавска пећина“ из Деспотовца, ЈКП
„Зеленило“ Нови Сад, Покрет горана из Сремске Митровице, Епархија врањска – ПИО „Долина Пчиње“, Шумарски
факултет универзитета у Београду, УСР Делиблатско језеро,
Друштво за заштиту животне средине „Окањ“, ТО „Сјеница“,
Ловачко удружење Нови Бечеј, ЈКП „Белосавац“, АД „Пла-
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нинка“, Биолошки факултет и институт за ботанику Универзитета у Београду, Натура-Центар за природне ресурсе Србије.
У уводном делу, у име ЈП „Србијашуме“, учесницима семинара добродошлицу је пожелела Гордана Јанчић, извршни
директор Сектора за шумарство и заштиту животне средине.
Скупу су се затим обратили: Слободан Ердељан, в.д. помоћника министра у Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Рената Пинчо, помоћник министра трговине,
туризма и телекомуникација, Александар Андрић, заменик
покрајинског секретара за заштиту животне средине, Александар Драгишић, директор Завода за заштиту природе Србије, Биљана Пањковић у име Покрајинског завода за заштиту животне средине.
Циљ семинара био је представљање могућности одрживог
развоја туризма у заштићеним подручјима, усмереног ка успостављању екотуризма и сеоског туризма, као делатностима
које директно зависе од квалитета природе и учешћа локалне
заједнице, а све у циљу остваривања еколошких, социјалних
и економских функција одрживог развоја.
У радном делу семинара најпре је управник ПП „Стара
планина“ Игор Петровић путем презентације упознао управљаче са највећим парком природе у Србији, са тим шта је све
управљач, тј. ЈП „Србијашуме“ урадило на: уређењу, заштити, одрживом коришћењу, презентацији и популаризацији,
мониторингу сова и туристичкој валоризацији.У наставку
су представници различитих институција одржали следеће
презентације: Далила Долмагић говорила је о Систему управљања туристима (посетиоцима) у заштићеним подручјима,
Данко Јовић о Мониторингу биодиверзитета у ПП „Стара
планина“ у функцији развоја туризма, Биљана Пањковић о

IUCN Светском конгресу заштите природе на Хавајима, Јелена Дучић о Развоју система управљања еколошком мрежом,
Јан Душек о Смерницама за издвајање НАТУРА 2000 подручја у Републици Србији, Душан Огњановић о Макрорегионалним стратегијама ЕУ у функцији промоције одрживог
туризма у заштићеним подручјима, Душка Димовић о Партиципативном управљању као предуслову развоја одрживог
туризма у заштићеним подручјима, Ерна Шеховец о Заштити природе и одрживом туризму у НП „Копаоник“, Слободан Пузовић о Изградњи инфраструктуре у функцији развоја
одрживог туризма.
Семинар је обухватио и неколико интерактивних радионица које су се односиле на унапређење развоја туризма
(планинског, рекреативног и геотуризма) у заштићеним подручјима, са освртом на проблеме са којима се сусрећу управљачи, као и предлогом за могућа решења и активностима
које је неопходно спровести у циљу развоја одрживих видова
туризма у заштићеним подручјима.
У завшном делу семинара организована су два округла
стола на којима се говорило о: Систему наплате накнада за
коришћење заштићеног подручја где је уводну презентацију
имала Гордана Јанчић, која је представила систем наплате

накнаде у заштићеним подручјима, којима управља ЈП „Србијашуме“ и Изради Извештаја о остваривању програма управљања заштићеним подручјем где је Милица Томић, представила Извештај о остваривању програма управљања НП
„Тара“.
Овогодишња тема семинара је била веома актуелна и пружила је доста могућности за развој, унапређење и промоцију
заштићених подручја. Како се друштво мења, нове области
и начини управљања постају релевантни за успешно функционисање заштићених подручја. Традиционално управљање
заштићеним подручјима у коме је једина функција заштита је
превазиђено. Данас се примењује функционалан начин управљања, који је у складу са друштвеним потребама и развојним приоритетима. Нови приступ подразумева менаџерску
контролу, заштиту врста и станишта и повезаност заштите и
економског развоја.
Својим активним учешћем у организацији и раду семинара ЈП „Србијашуме“ је на најбољи начин презентовало своју
лидерску улогу у управљању заштићеним подручјима у Србији.
Светлана Баковић, дипл.инж.пољопривреде

Семинар о дознаци у изданачким шумама
У оквиру пројекта „Програм мера и активности за унапређење стања изданачких шума букве и храста у Републици
Србији“ у периоду од 11.10 -14.10.2016. одржан је семинар
за шумарске инжењере о дознаци у изданачким шумама букве и храста на добрим стаништима. Обуке су одржане на
четири локације: 11.10. у ГЈ „Честобродица“ - ШГ „Јужни Ку-

професор Хохбихлер на семинару
чај“, 12.10. у ГЈ „Видојевица“ и ГЈ „Пасјача“ - ШГ „Топлица“,
14.10. у ГЈ „Липовица“ - ШГ „Београд“ и 13.10. у ГЈ „Врњачка
Бања“ - ЈП „Шуме Гоч“. У обуци су учествовали ревирни инжењери из свих шумских управа, референти за гајење шума и
референти за израду основа и планова из шумских газдинстава. У Липовици су присуствовали и представници Генералне
дирекције, Управе за шуме и Шумарског факултета.
У преподневном делу, након уводне дискусије о циљевима и мерама у конкретним састојинама симулирана је дозна-

ка стабала за сечу уз помоћ трака различитих боја. Предност
оваквог начина рада огледа се у визуелизацији просторног
распореда стабала будућности и њихових конкурената у састојини .На огледним површинама у којима је вршена прореда, издвајана су стабла будућности (100-120 по хектару) са
уклањањем 1 до 2 конкурента. На огледним површинама у
којима је вршена обнова, рађен је припремни сек
са интензитетом захвата од 30 %. Рад је био организован по групама (5-8 учесника), тако да су
групе сачињавали запослени у једном шумском
газдинству. Свака група је уписивала податке у
обрасце – записнике које су добили пре почетка
вршења дознаке.
У послеподневном делу разматрани су резултати дознаке. У највећем броју случајева показало се да су ревирни инжењри веома добро
извршили дознаку у узгојном смислу, посматрајући стање састојине. По броју стабала и интензитету дознаке, у највећем броју случајева се
није поклапало са мерама и етатом прописаним
постојећим основама газдовања шумама, што ће
бити предмет даљих истраживања у пројекту.
Овакав начин рада на семинару су сви учесници изузетно добро прихватили, показујући да
је обуку ревирних инжењера, уз практично извођење дознаке у конкретним ситуацијама, потребно чешће спроводити у предузећу.
У наредној фази пројекта, на основу дознаке, коју ће урадити професор Хохбихлер, извршиће се током зиме сеча на
огледним површинама и крајем марта месеца 2017. године
биће одржан још један семинар на истим местима са истим
учесницима, на коме ће се представити резултати добијени
након сече, са узгојног и са економског аспекта.
Руководилац пројекта
Божидар Милановић,дипл.инж.шум..
Ревија „Шуме“

19

КОНФЕРЕНЦИЈА

Трећа конфeренција светске асоцијације за
конзервацију земљишта и вода
Шумарски факултет Универзитета у Београду, у сарадњи
са Светском организацијом за конзервацију земљишта и вода,
организовао је трећу конференцију ове асоцијације у Београду, у времену од 22.8 до 26.8.2016. године.

Конференција је посвећена проблематици очувања зем
љишних и водних ресурса, факторима деградације и практичним мерама за спречавање неповољних утицаја. Кључне теме
које су разматране на конференцији су: узроци деградације
земљишног простора, нови изазови у заштити земљишних и
водних ресурса у оквиру климатских промена, стратегије за
конзервацију вода и земљишта у циљу адаптације и ублажавања климатских промена, интегрално управљање сливовима, социјални, економски и правни аспекти заштите земљишних и водних ресурса и образовање у оквиру конзервације
вода и земљишта.
Конференција је окупила експерте, професоре, инжењере
и истраживаче из Америке, Европе, Азије, Африке и Аустралије. У књизи абстраката објављена су 124 рада из 33 земље,
а учествовало је 112 учесника из 19 земаља (Кине, Русије,
САД, Аустралије, Шпаније, Швјцарске, Италије, Аустрије,
Чешке, Ирана, Мађарске, Туниса, Етиопије, Тајланда, Кеније, Бугарске, Египта, Македоније, Републике Српске, Румуније....).
На конференцији је био присутан председник Светске
асоцијације за конзервацију земљишта и вода Li Rui (Кина),
затим Carmelo Dazzi (Италија), председник Европске асоцијације за конзервацују земљишта (European Society for Soil
Conservation), као и претходни председници ових организација Миодраг Златић (Србија) и Jose Luis Rubio (Шпанија).
У свечаном отварању конференције скуп су поздравили: декан Шумарског факултета, представник Министарства просвете, науке и технолошког развоја, председник WASWAC-a,
председник ESSC-a, секретар Секретаријата за животну средину Београда, директор Института за шумарство, директор
Института за заштиту природе Србије, представник Института Јарослав Черни и председник Организационог одбора конференције.
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У првој пленарној седници, у радном делу конференције,
приказана је презентација са поруком највећег светског ауторитета за проблематику ерозије земљишта проф. Rathan-а
Lal-а (Ohio State State University, USA). У оквиру ове седнице приказани су и радови М. Златића (Србија), Guobin Liu-a
(Кина), Minchang Shi -а (Кина) и Jose Luis Rubi-a (Шпанија),
који су обухватили проблематику демографских трендова у
оквиру климатских промена и одрживог управљања земљишним ресурсима, затим ерозионе процесе у Европи, као и утицај конзервације вода и земљишта на „безбедност“ земљишта.
После приказаних радова по секцијама, одржане су пленарне седнице у оквиру истих, а руководиоци секција су поднели извештај на завршној церемонији конференције.
Поред тога, посебна пажња је посвећена Светском форуму младих стручњака који се баве конзервацијом земљишта и
вода, где је награђено 10 најбољих радова, одабраних из читавог света, новчаном наградом од 1000 долара (из фондова
кинеске организације DATUM).
Закључци и препоруке конференције своде се на: предлог промена законодавне регулативе у циљу повећања радова на превенцији од природних непогода; затим на предлог
укључења свих ресора министрстава и привреде у финансирању ових радова; успостављање континуираног мониторинга и система за рано упозоравање од природних опасности/
катастрофа; истраживање и примену нових метода и технологија на адаптацији и ублажавању климатских промена;
подизање“капацитета/свести и нивоа знања“ почевши од становништва па до локалних заједница, ...
Главни предлог Светске организације за конзервацију
земљишта и вода јесте успостављање глобалног програма/
пројекта у оцени опасности од ерозије, мапирању ових процеса, као и примени савремених технологија заштите.
Конфернција је поред професионалног, имала и друштвено-културни карактер. Организовано је разгледање знаменитости Београда, а свечана вечера је организована на броду
„Круна“.
Последњег дана конференције обављена је стручна екскурзија. На путу за Делиблатску пешчару разгледани су
ветрозаштитни појасеви у Долову, а затим и ефекти пошумљавања пескова. За учеснике конференције организована је и посета Виминацијуму, а на крају и посета Радмиловцу,
где је уз „чашицу разговора“ закључена конференција.
Председник Организационог одбора конференције
Др Миодраг Златић, ред. проф.
Prof. Miodrag D. Zlatic, D. Sc.
Immediate Past President of World Association of Soil and
Water Conservation
Belgrade University
Faculty of Forestry
Kneza Višeslava 1,
11030 Belgrade,

ЛОВСТВО

Пројекат реинтродукције јелена европског
на територији Великог Јастрепца
ЈП „Србијашуме“, преко својих делова предузећа ШГ
„Расина“ – Крушевац, ШГ ,,Ниш“- Ниш и ШГ „Топлица“
- Куршумлија, газдује са ловиштем „Велики Јастребац“.
Укупна површина ловишта износи 29.731 ха. У оквиру дела
ловишта којим газдује ШГ „Расина“ – Крушевац налази се
узгајалишта за гајење јелена европског и дивље свиње „Ломничка река“, укупне површине 376,42.

виђене планским документом за гајене врсте дивљачи у узгајалишту „Ломничка река“.
Постизањем наведеног фонда дивљачи у узгајалишту
„Ломничка река“ створени су сви потребни предуслови за
отпочињање процеса реинтродукције јелена европског на
подручје Великог и Малог Јастрепца.
Сам процес је финансиран од стране Министарства
пољопривреде и заштите животне средине, Управе за шуме,
кроз Буџетски фонд за развој ловства Републике Србије у
укупном износу од 9.900.000 динара и то 4.000.000 динара
током 2015. године и 5.900.000 динара током 2016. године.
Пројекта је реализован у периоду од 15 месеци (август
2015-новембар 2016. године)
Током периода дефинисаног пројектом реализоване су
следеће активности:

Просторно, узгајалиште „Ломничка река“ је смештено
у централном делу ловишта „Велики Јастребац“, што представља добру позицију за насељавање јеленске дивљачи на
наведено ловно подручје.
Основни циљ подизања узгајалишта је било заснивање
популација аутохтоних врста крупне дивљачи (јелен европски и дивља свиња), које би поред комерцијалне и туристичке намене биле извор за даље насељавање и ширење наведених врста дивљачи на читаво подручје Великог и Малог
Јастрепца.
Током претходног временског периода, одрживим газдовањем и домаћинским управљањем популацијама наведене
дивљачи постигнута је бројност већа од оптималне пред-

1. изградња ловно-техничких објеката неопходних за
наведени процес, хватаљка за јеленску дивљач, изградња 3 хранилице са спремиштем за храну у отвореном делу ловишта, као и набавка хранива за додатну прихрану испуштених јединки;
2. набавка средстава и опреме који би омогућили стални мониторинг испуштених јединки (теренско возило, камере за надзор које су постављене у непосредној близини изграђених хранилишта);
3. извршено је испуштање 15 јединки јелена европског
из узгајалишта у отворени део ловишта (4 телета, 3
јелена и 8 кошута).
Циљ газдовања у наредном периоду јесте постизање
пуне бројности јелена европског у отвореном делу ловишта
која је предвиђена на 180 јединки (имајући у виду да је ловно
продуктивна површина 22.500 ха). Кроз испуштање јединки,
мониторинг и изградњу ловно техничких објеката остварен
је први корак у реализацији дефинисаног циља. У наредне
четири године је планирано уношење још 29 грла јеленске
дивљачи, како би се до краја уређајног периода, односно до
2026. године постигла пуна бројност дивљачи (180 јединки)
у отвореном делу ловишта.
Наше амбиције у овом пројекту су реализација процеса
реинтродукције јеленске дивљачи у отворени део ловишта
на подручју Великог и Малог Јастрепца, до капацитета
којим се може одржати популација дивљачи, а да се при
томе не угрозе резерве хране и да не дође до деградације
дивљачи, што ће дугорочно довести до унапређења укупног
биодиверзитета, односно стања ловостајем заштићених врста дивљачи и њихових станишта, као и ловно туристичке
понуде читавог краја у зони Великог и Малог Јастрепца.

др Предраг Главоњић,дипл.инж.шум.
Ревија „Шуме“
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СВЕТСКО ПРВЕНСТВО СЕКАЧА

Сребрне медаље за наше секаче
мотористе

Репрезентација Србије
У пољском граду Висла, у периоду од 8. до 11. септембра
2016. године одржано је 32. Светско првенство секача моторном тестером. Првог дана већ у 10 часова ујутру почео
је контролни преглед и обележавање такмичарских тестера
и резних гарнитура. Прегледом се утврђује да ли такмичари
користе уређаје и резне гарнитуре које су измењене или дорађене. Након прегледа врши се обележавање специјалним
налепницама, како би била спречена замена уређаја или резних гарнитура током такмичења.
Церемонија отварања почела је у 17:30 шетњом такмичара
и осталих чланова 28 репрезентација од хотела Голебијевски
до концертног амфитеатра на отвореном који се налази у
самом градићу, у непосредној близини реке Висле. Светско
првенство је након пригодног програма званично отворио
господин Ратко Матошевић, председник IALC-a.
У петак и суботу 9. и 10.септембра, такмичари су наступали у дисциплини обарање стабла и техничким дисциплинама
(окретање водилице и замена ланца, комбиновано пререзивање, прецизно пререзивање). Превелика жеља за доказивањем, притисак и трема утицали су да не ураде све што могу
и знају. У дисциплини обарање стабла Бојанић је освојио 22.
место са 640 поена, Зујић 30. са 636 поена и Ивановић 43.
са 627 поена у профи конкуренцији. Нешковић је освојио 10.
место са освојених 625 поена у конкуренцији јуниора до 24
године.
Уследио је наступ у техничким дисциплинама. Бојанић је
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Марко Нешковић из ЈП „Србијашуме“
освојио сребрну медаљу у дисциплини
„кресање грана“
погрешио на комбинованом пререзивању. Зујић је испустио
деклу на окретању водилице и замени ланца, клизао при кретању ка другом трупцу и то га је увело у грешку при спајању
резова на комбинованом пререзивању. Ивановић је погрешио
на прецизном пререзивању, урезавши даску испод трупца.
Када је Марко Нешковић ушао у борилиште, настао је про-

Репрезентација Србије

блем. Приликом контроле тестере, судије су констатовале да
нема налепницу. По правилнику, за такмичење постоји чак
и могућност дисквалификације из даљег такмичења. Тензија
је расла, а позвани су супервизори, који нису донели одлуку,
већ су позвали судијски жири. Консултације су се одужиле

и тек након 10-15 минута судијски жири је констатовао да
су у питању стандардни делови производјача, залепили нову
налепницу и дозволили наступ. Превелика нервоза довела је
до неколико грешака. Резултати су солидни, али не довољно
добри за јаку конкуренцију.

Пласман у екипној дисциплини штафета – Relay race
Rang

Tim

Takmičar

Трећи такмичарски дан 11.септембра репрезентација Србије започела је јутарњем трчањем и загревањем за наступ
у екипној дисциплини штафета. Горан Бојанић се повредио
имао јаке болове у пределу кичме. У 10:40 су наши момци
изашли на борилиште и без грешке, са временом 1:52,41 остварили резултат од 1268 поена и заузели прво место у том
тренутку. Стање на табели се, међутим, променило након

Vreme

Kazneni
poeni

Ukupni
poeni

наступа неколико јаких репрезентација. Бржи, спретнији
и бољи били су Швајцарци, који су преузели водећу позицију, са временом 1:43,26 уз освојених 1277 поена и оборен
светски рекорд. Бржи су били репрезентативци Лихтенштајна (1:47,86) и Финске (1:49,42), али су судије констатовале
грешке при извођењу дисциплине и уписале казнене поене.
Освојена је сребрна медаља иза репрезентације Швајцарске,
Ревија „Шуме“
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која је одбранила титулу са претходног светског првенства.
У финалној дисциплини - кресање грана репрезентативци
Србије наступaли су у поподневним сатима. У профи конкуренцији Милан Зујић је са временом 20,27 секунди уз 20
казнених поена (1 грешка) освојио 420 поена и заузео 27. место, Горан Бојанић за 20.98 секунди уз 60 казнених поена (3
грешке) освојио 378 поена и заузео 60. место, док је Дарко

Ивановић у времену од 25,12 секунди начинио 3 грешке (60
казнених поена) освојивши 360 поена и пласирао се на 68.
место.
У јуниорској конкуренцији до 24. године (У 24) наш
такмичар Марко Нешковић је у дисциплини кресање грана
остварио време 17,97 секунди и уз једну грешку (урезивање
дубље од 5мм) освојио друго место на свету са 430 поена.

Пласман у дисциплини кресање грана
Mesto

Start.
br.

Takmičar

Država

Kategorija

Vreme

Skor

Kazneni
poen

UKUPNO

MARKA MOTORNE
TESTERE

1

28

Marek Lubas

Slovakia

U24

17.12

452

0

452

Stihl MS 460

2

78

Marko Nešković

Serbia

U24

17.97

450

-20

430

Husqvarna 576 XP

3

102

Jarro, Mlhkelson

Estonia

U24

18.77

446

-20

426

Stihl 460 Magnum

4

44

Jоrgen Erlacher

Austria

U24

19.11

444

-20

424

Stihl MS 440

5

40

Dániel Szalai

Hungary

U24

19.78

442

-20

422

Husqvarna 372 XP

6

98

Toni Sircelj

Slovenia

U24

14.99

462

-40

422

Stihl MS 460

7

110

Matthias
Morgenstem

Austria

U24

21.44

436

-20

416

Stihl 460 Magnum

8

12

Thomas Schneider

Germany

U24

23.44

428

-20

408

Stihl 460

9

74

Kristijan Mijatovk

Croatia

U24

23.98

426

-20

406

Stihl MS 460

10

109

Lila Domashkin

Ukraine

U24

25.46

420

-20

400

Motor Sich 475 S

Марко Нешковић, Марек Лубаш, Јаро Михкелсон и
репрезентативци Србије
Од младог Нешковића бржи, спретнији и спремнији био
је вицешампион света са претходног светског првенства одржаног у Швајцарској Марек Лубаш из Словачке. Иза Марка
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пласирали су се Јаро Михкелсон из Естоније,
носилац сребрне медаље са претходног првенства у овој дисциплини, Аустријанац Матијас
Моргенштерн, светски првак из Швајцарске,
који је захваљујући лошем наступу у Пољској
изгубио титулу светског првака. Најбржи је био
Словенац Тони Ширцељ, али је превише ризиковао у борби за највиши пласман и начинио 3
грешке и уз 60 казнених поена завршио на 6.
месту са 422 поена.
Спонзори репрезентације Републике Србије
на 32. Светском првенству били су предузеће
“Valhall” из Старе Пазове и “Stihl doo” из Београда који су обезбедили комплетну подршку за
светско првенство уз фантастичне такмичарске
тестере и резне гарнитуре.
Удружење шумарских инжењера и техничара Србије, ЈП ,,Србијашуме” и ЈП ,,Војводинашуме” обезбедили су сјајне услове за припреме
репрезентације на Јастрепцу и у Делиблатској
пешчари , у трајању од четири недеље.

Драган Дубљанин, дипл.инж.шум.

Такмичење секача моторном тестером на
Сабору шумара 2016
На „Сабору шумара 2016” традиционално је одржано такмичење секача моторном тестером запослених у ЈП „Србијашуме”. Такмичари су првог дана наступaли у дисциплини –
обарање стабла у прелепом градском парку у Врњачкој Бањи.
Ова дисциплина први пут је изведена као симулација обарања, а правац и одступање одређивани су ласерским инструментима. Другог дана настављено је такмичење у техничким
дисциплинама (окретање водилице и замена ланца, комбиновано пререзивање, прецизно пререзивање и кресање грана).
Ово такмичење је за репрезентацију Србије представљало
последњу проверу пред 32. Светско првенство секача моторном тестером у Пољској. Марко Нешковић и Дарко Ивановић
наступили су у такмичарској конкуренцији, а Милан Зујић и
Горан Бојанић наступили су у ревијалном делу такмичења.

Резултати по дисциплинама:
Обарање стабла
1. Дарко Ивановић – извођач, ШГ „Борања”
Лозница
2. Марко Нешковић - ШГ „Голија” Ивањица
3. Горан Чамагић - ШГ „Шумарство” Рашка

– 658 поена,
– 656 поена,
– 653 поена.

Окретање водилице и замена ланца
1. Марко Нешковић - ШГ „Голија” Ивањица
– 104 поена,
2. Горан Чамагић - ШГ „Шумарство” Рашка
– 102 поена,
3. Милорад Микановић - ШГ „Београд” Београд – 94 поена.
Комбиновано пререзивање
1. Горан Чамагић - ШГ „Шумарство” Рашка
2. Дарко Ивановић – извођач, ШГ „Борања”
Лозница
3. Марко Нешковић - ШГ „Голија” Ивањица

– 181 поен,
– 169 поена,
– 159 поена.

Прецизно пререзивање
1. Марко Нешковић - ШГ „Голија” Ивањица
2. Дарко Ивановић – извођач, ШГ „Борања”
Лозница
3. Иван Црноглавац - ШГ „Столови” Краљево
Прецизно пререзивање
1. Марко Нешковић - ШГ „Голија” Ивањица
2. Дарко Ивановић – извођач, ШГ „Борања”
Лозница
3. Горан Чамагић - ШГ „Шумарство” Рашка
Укупан пласман
1. Марко Нешковић - ШГ „Голија” Ивањица
2. Дарко Ивановић – извођач, ШГ „Борања”
Лозница
3. Горан Чамагић - ШГ „Шумарство” Рашка
4. Сенад Бећировић - ШГ „Пријепоље”
Пријепоље
5. Милош Михајловић - ШГ „Расина”
Крушевац

– 239 поена,
– 235 поена,
– 232 поена.

– 428 поена,
– 426 поена,
– 404 поена.

– 1586 поена,
– 1576 поена,
– 1559 поена,
– 1377 поена,
– 1364 поена.

Медаље и награде најбољима уручио је господин Милош Срећковић, председник Надзорног одбора ЈП „Србијашуме”. Првопласирани Марко Нешковић је добио
златну медаљу и моторну тестеру Husqvarna 555, поклон
предузећа „Vallhal” из Старе Пазове. Награду за другопласираног Дарка Ивановића, моторну тестеру Stihl MS 260,
обезбедило је предузеће „Stihl doo” из Београда. Предузеће
Агромаркет из Крагујевца дародавац је награде за Горана
Чамагића, који је освојио треће место и добио моторну тестеру PS 32 i Fiskars sekiru.
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Победник Шумаријаде 2016.
- Шумско газдинство Београд -

Сабор шумара - ,,Шумаријада“ 2016. традиционално је
одржан половином септембра у Врњачкој Бањи.
Учешће на петнаестој ,,Шумаријади“ узела су сва газдинства ЈП ,,Србијашуме“ и појединци који су се надметали у
разним спортским и шумарским дисциплинама.
Организатори ЈП „Србијашуме“ и Јединствена синди-

кална организација, као
домаћини ове традициналне манифестације су
се побринули да свим
такмичарима и посетиоцима учине што пријатнији боравак у Врњачкој
Бањи.
На отварању манифестације учесницима
су се обратили Милош
Срећковић,
председник Надзорног одбора
ЈП ,,Србијашуме“ и др
Предраг Алексић, вршилац дужности директора
пожелевши такмичарима фер борбу, лепо дружење и провод .
На спортским теренима Врњачке Бање играо се мали фудбал, одбојка, пикадо, стони тенис, шах, шумарски вишебој...
Све је протекло у доброј атмосфери, спортској и фер
игри.
Победник ,,Шумаријаде“ 2016. је Шумско газдинство Београд.
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АЛЕКСАНДАР ГЛАВИНИЋ
ДАЛИБОР ТОШЕВ
РАДОЈИЦА РАДЕНКОВИЋ
ИВИЦА АРСИЋ
ДЕЈН РИСТОВИЋ
НЕБОЈША ПЕШИЋ
МЕРСАД САИТОВИЋ
ЖИВАДИН РАШЕВИЋ
БОЖИДАР МИЛОВАНОВИЋ
АЛЕКСАНДАР МИЛОШЕВИЋ
ГРАДА ПЕТРОВИЋ

1 место
2 место
3 место
4 место

УЖИЦЕ
БИРО
КРУШЕВАЦ
КУРШУМЛИЈА

погодака

26
26
31
35
22
35
26
19
21
23
9
22
20
19
14
11
5
2

32
37
33
25
39
28
29
34
28
22
30
24
20
24
24
18
14
2

27

32
25
24
21
18
0

2

1
2
3
4
5
6
7

65
51

ХАЛА СПОРТОВА

ПРВА ФАЗА 02.09.2016
14:00

распуц

99
98
96
96
95
94
87
82
78
78
74
73
72
68
62
50
37
4

АЛЕКСАНДАР МИЛИВОЈЕВИЋ
МИРКО КОВАЧЕВИЋ
ДАЛИБОР ВЕЉОВИЋ
ДРАГАН РИСТИЋ

СТОНИ ТЕНИС - ЖЕНЕ

1

УКУПНО

41
35
32
36
34
31
32
29
29
33
35

ДРУГА ФАЗА 02.09.2016

КРАЉЕВО
КРУШЕВАЦ
БЕОГРАД

- ЛОЗНИЦА
- ПИРОТ
- РАШКА
ГЕН.ДИРЕКЦИЈА - ПРИЈЕПОЉЕ
- ЛЕСКОВАЦ
КУРШУМЛИЈА
ИВАЊИЦА

2
2
2
0
2

:
:
:
:
:
:
:

0
0
0
2
0

ББ

КРАЉЕВО
БЕОГРАД

1

КРУШЕВАЦ
- ИВАЊИЦА

ПРИЈЕПОЉЕ

2

КУРШУМЛИЈА

2
2
2

:
:

0
0

ББ

1

8

ПОЛУФИНАЛЕ 02.09.2016

1

КРАЉЕВО

-

БЕОГРАД

0

:

2

2

ПРИЈЕПОЉЕ

1 МЕСТО
2 МЕСТО
3 МЕСТО
4 МЕСТО

КУРШУМЛЈА

МИРЈАНА НЕДИЋ
ВЕСНА ВУКАДИНОВИЋ
РАДМИЛА НИШАВИЋ

:

ФИНАЛЕ 02.09.2016

ТРЕЋЕ МЕСТО 02.09.2016
КРАЉЕВО

-

0

2

1
2
3
4

ПРИЈЕПОЉЕ

- БЕОГРАД

2

:

0

ПРИЈЕПОЉЕ
БЕОГРАД
КУРШУМЛИЈА
КРАЉЕВО

СИМО / МОМО

Ревија „Шуме“

29

СТОНИ ТЕНИС - МУШКАРЦИ

14:00

ХАЛА СПОРТОВА

ПРВА ФАЗА 02.09.2016

1
1

2
3
4
5
6
7

2

8

РАШКА
ПРИЈЕПОЉЕ
ЛЕСКОВАЦ
УЖИЦЕ
ДЕСПОТОВАЦ
ГЕН.ДИРЕКЦИЈА
БОЉЕВАЦ
НИШ

ДРУГА ФАЗА 1/4 ФИНАЛА 02.09.2016

2
0
2
0
2
2
2
0

- КУРШУМЛИЈА
КРАЉЕВО
- БЕОГРАД
- КРУШЕВАЦ
- ЛОЗНИЦА
ПИРОТ
- БИРО
ИВАЊИЦА

:
:
:
:
:
:
:
:

0
2
0
2
0
0
0
2

ББ

ГРУПА
1

РАШКА
ЛЕСКОВАЦ

- КРАЉЕВО
- КРУШЕВАЦ

2
2

:
:

0
0

ГРУПА
2

ДЕСПОТОВАЦ
БОЉЕВАЦ

- ГЕН.ДИРЕКЦИЈА
- ИВАЊИЦА

2
2

:
:

0
0

ДЕСПОТОВАЦ

- БОЉЕВАЦ

0

:

2

2

:

1

ББ

ПОЛУФИНАЛЕ 02.09.2016
- ЛЕСКОВАЦ

РАШКА

Група 1

2

:

0

Група 2

ФИНАЛЕ 02.09.2016

ТРЕЋЕ МЕСТО 02.09.2016
ЛЕСКОВАЦ

- ДЕСПОТОВАЦ

1 МЕСТО
2 МЕСТО
3 МЕСТО
4 МЕСТО

Мерсад Дрековић
Анђелић Драган
Милошевић Славољуб

ШУМАРСКИ ВИШЕБОЈ

ПАРК ПРЕКО ПУТА КОЦКЕ 03.09.2016 10:00

ГАЗДИНСТВО
ПРИЈЕПОЉЕ
РАШКА
ЛЕСКОВАЦ
ДЕСПОТОВАЦ
КРАЉЕВО
ВРАЊЕ
БОЉЕВАЦ
КРУШЕВАЦ
КУРШУМЛИЈА
ИВАЊИЦА

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4

ПРИЈЕПОЉЕ
РАШКА
ЛЕСКОВАЦ
ДЕСПОТОВАЦ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4

МИЛОШЕВИЋ ЈЕЛЕНА
ДУБРАВКА МИХАЈЛОВИЋ
ЂУРИЋ ЈАСНА
ИВАНА ДРАГОЈЕВИЋ

2-КРУШЕВАЦ

2-КУРШУМЛИЈА

1-КУРШУМЛИЈА

1-ЛЕСКОВАЦ

ТРОЈКЕ
3-ЛОЗНИЦА
2-ГЕН.ДИРЕКЦИЈА
1-БЕОГРАД
ОДБОЈКА
3-ПРИЈЕПОЉЕ
2-ЛЕСКОВАЦ
1-ИВАЊИЦА

Лесковац

2-ВРАЊЕ
1-БЕОГРАД
СЕКАЧИ
3-ГОРАН ЧАМАГИЋ
2-ДАРКО ИВАНОВИЋ
1-МАРКО НЕШКОВИЋ

ТРЧАЊЕ 200М ЖЕНЕ

ПАРК ПРЕКО ПУТА КОЦКЕ 03.09.2016 10:00

192

СКОК
180

194

1

160
164

170
155

164
164

4

155

149

160

176

176

186

2

181

178

182

3

КРУШЕВАЦ
БЕОГРАД
ЛОЗНИЦА
ГЕН.ДИРЕКЦИЈА

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4

ШГ
ГЕН.ДИРЕКЦИЈА
ЛОЗНИЦА
БЕОГРАД
УЖИЦЕ
КРУШЕВАЦ
ПРИЈЕПОЉЕ
ЛЕСКОВАЦ
БОЉЕВАЦ
КУРШУМЛИЈА

ТАКМИЧАРИ
ИВАНА ДРАГОЈЕВИЋ
МИЋИЋ ДАНКА
МАРИЈА СИМОВИЋ
ЈЕЛЕНА ЖУНИЋ
САНДРА ЈОВАНОВИЋ
ЈЕЛЕНА САМАРЏИЋ
ЗВЕЗДАНА ЂОРЂЕВИЋ
СУЗАНА РИСТИЋ
АНА ПРОЛОВИЋ

ИВАНА ДРАГОЈЕВИЋ
МИЋИЋ ДАНКА
МАРИЈА СИМОВИЋ
ЈЕЛЕНА ЖУНИЋ

ГЕН.ДИРЕКЦИЈА
ЛОЗНИЦА
БЕОГРАД
УЖИЦЕ

XV САБОР ШУМАРА "ШУМАРИЈАДА 2016"
РЕЗУЛТАТИ ПОЈЕДИНАЧНО
ПИКАДО
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

3 Мирјана Миличевић
2 Слађана Цветковић
1 Ружица Симић

ШУМАРСКИ ВИШЕБОЈ

Крушевац
Куршумлија
Куршумлија

ШАХ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ФУДБАЛ
3-ДЕСПОТОВАЦ

- БОЉЕВАЦ

РАШКА
Рашка
Бољевац
Деспотовац

1
2
3
4

ШГ
КРУШЕВАЦ
КРАЉЕВО
ГЕН.ДИРЕКЦИЈА
ЛЕСКОВАЦ
НИШ
РАШКА
ПРИЈЕПОЉЕ
УЖИЦЕ
БЕОГРАД
ИВАЊИЦА
ДЕСПОТОВАЦ
ЛОЗНИЦА

ЕКИПНО

КОНОПАЦ
3-ДЕСПОТОВАЦ

2

СКОК У ДАЉ ЖЕНЕ

XV САБОР ШУМАРА "ШУМАРИЈАДА 2016- РЕЗУЛТАТИ

ПИКАДО
3-ИВАЊИЦА

:

ПАРК ПРЕКО ПУТА КОЦКЕ 03.09.2016 10:00

БОДОВА
292.61
287.44
283.14
273.30
261.95
259.83
248.32
239.15
231.80
224.54

РАДОЈКО ЛАЗОВИЋ
ДРАГОЉУБ ШЕКЛЕР
БОБАН СТАНКОВИЋ
МИЛОШ МИЛАНОВИЋ

0

3 МИХАЛ ТУРАН
2 МИЛОВАНОВИЋ ЗЛАТКО
1 САБАХУДИН ХАЧКОВИЋ

3 ДАЛИБОР ВЕЉОВИЋ
2 МИРКО КОВАЧЕВИЋ
1 АЛЕКСАНДАР МИЛИВОЈЕВИЋ

БЕОГРАД
ДЕСПОТОВАЦ
РАШКА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

3 РАДМИЛА НИШАВИЋ
2 ВЕСНА ВУКАДИНОВИЋ
1 МИРЈАНА НЕДИЋ

КУРШУМЛИЈА
БЕОГРАД
ПРИЈЕПОЉЕ

СТОНИ ТЕНИС МУШКАРЦИ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

КРУШЕВАЦ
БИРО
УЖИЦЕ

3 МИЛОШЕВИЋ СЛАВОЉУБ
2 АНЂЕЛИЋ ДРАГАН
1 МЕРСАД ДРЕКОВИЋ

ЛОЗНИЦА
БЕОГРАД
КРУШЕВАЦ

3 АЛЕКСАНДАР ПОПОВИЋ
2 ДАРКО ДАМЈАНОВИЋ
1 КНЕЖЕВИЋ ГОРАН

СКОК У ДАЉ

ДЕСПОТОВАЦ
БОЉЕВАЦ
РАШКА

ТРОЈКЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

3 ЂУРИЋ ЈАСНА
2 ДУБРАВКА МИХАЈЛОВИЋ
1 МИЛОШЕВИЋ ЈЕЛЕНА

ЛЕСКОВАЦ
РАШКА
ПРИЈЕПОЉЕ

СТОНИ ТЕНИС ЖЕНЕ

СТРЕЉАШТВО
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

3 БОБАН СТАНКОВИЋ
2 ДРАГОЉУБ ШЕКЛЕР
1 РАДОЈКО ЛАЗОВИЋ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

БЕОГРАД
БЕОГРАД
ГЕН.ДИРЕКЦИЈА

ТРЧАЊЕ 200М ЖЕНЕ

ПОБЕДНИК ШУМАРИЈАДЕ 2016
Шумско газдинство "БЕОГРАД "
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3 МАРИЈА СИМОВИЋ
2 МИЋИЋ ДАНКА
1 ИВАНА ДРАГОЈЕВИЋ

БЕОГРАД
ЛОЗНИЦА
ГЕН.ДИРЕКЦИЈА

1
2
3
4
5
6

СЕРТИФИКАЦИЈА

Континуитет доброг управљања
- сертификација шума У периоду од 6. до 15. септембра 2016. године реализована је редовна надзорна посета
сертификационе куће SGS Београд, овлашћене за послове надзора FSCTM сертификације
шума. Као и у претходним надзорима, вршена
је провера усаглашености рада предузећа са
захтевима стандарда сертификације шума.
Представници сертификационе куће презентовали су резултате надзора пословодству ЈП „Србијашума” на завршном састанку
15.9.2016. године у Генералној дирекцији.
Реализовани надзор је сертификациона
кућа оценила као успешан и дала је препоруку
за даље поседовање међународно признатог
FSCTM сертификата.

Састанак са сертификационом кућом SGS Београд

Зоран Тинтор, дипл. инж. шум.

ИЗБОР МИРИТЕЉА

Комисија изабрала миритеље
Законом о мирном решавању
радних спорова уређен је начин
и поступак мирног решавања
колективних и индивидуалних
радних спорова, избор, права и
обавезе миритеља и арбитара и
друга питања од значаја за мирно решавање радних спорова.
Истим законом образована
је Републичка агенција за мирно решавање радних спорова
као посебна организација.
Републичка агенција за мирно решавање радних спорова
20. јула 2016. године објавила је
јавни оглас за избор миритеља
и арбитара који се ангажују на
Комисија за избор миритеља и арбитара
територији целе Републике Ср- Ружица Ерцег, дипл. правник
бије.
вању спорова, Закона о заштити узбуњивача и других.
Избор између пријављених кандидата спровела је наЈедногласном одлуком комисије изабрано је десет миридлежна комисија за избор миритеља и арбитара сачињена од теља и арбитара од којих и Ружица Ерцег, дипломирани правпредставника Владе, репрезентативних синдиката и репре- ник, запослена у Јавном предузећу „Србијашуме“ на послозентативних удружења послодаваца основаних за територију вима радног места помоћника извршног директора Правног
Републике Србије.
сектора.
У изборном поступку за миритеље и арбитре провераРепубличка агенција за мирно решавање радних спорова
вано је познавање антикорупцијских закона, првенствено донела је Решење о упису у Именик миритеља и арбитара
Закона о мирном решавању радних спорова, Закона о спре- који је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 77 од 14.
чавању злостављања на раду, Закона о посредовању у реша- септембра 2016. године.
Ревија „Шуме“
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ДАН ФАКУЛТЕТА

Дан Шумарског факултета
у Београду
Стаматовић, в.д. директора Јавног предузећа
„Србијашуме“ др Предраг Алексић, Градски
секретар за заштиту животне средине, Горан
Триван, председник Удружења пејзажних
архитеката Србије, Душан Тодоровић, представник Шумарског факултета у Бањалуци
проф. др Зоран Говедар, председник Ловачког савеза Србије, Драган Шормаз.
Декан проф.др Ратко Ристић одржао је
презентацију о факултету, а након тога је
уследила додела признања и награда.
Признања су додељена најбољим дипломираним студентима са сваког од 4. одсека
Шумарског факултета, при чему су им додељени преносиви рачунари.
На факултету је у току ове године докторску диплому стекло 14 кандидата.
Студентима, који у текућој години имају
највећи просек додељени су таблети.
Додељени су ручни часовници колегиницама и колегама који су ове године отишли
у пензију, а новчаном наградом су награђени они који ове
године славе јубилеј 10, 20 и 30 година рада.
Декан је уручио низ захвалница предузећима са којима
сарађује Шумарски факултет, а посебно дрвопрерађивачкој
компанији „Top wood“ која ће ове године дати стипендије
за два студента студентима трећег и четвртог одсека ТМП и
запослити два дипломирана инжењера са овог одсека.
На крају програма Академски хор „Collegium musicum“
кога чине студенти Музичке академије у Београду, под диригентском палицом Драгане Јовановић извео је „Ластавицу“, посвећену краљу Петру I, популарну руску песму
„Каљинка“, композитора Ивана Петровича Ларионова и
дело „Ово је Србија“.
Затим је уследио коктел у холу факултета и свечано откривање интерактивне инфо-деск скулптуре ауторке Марице Радојчић у холу факултета.

Свечана академија поводом прославе
96. године рада и постојања, организована
је на Шумарском факултету у Београду,
5.12.2016. године.
Амфитеатар факултета био је испуњен
до последњег места. Позиву за обележавање
дана факултета су се одазвали уважени гости, пријатељи факултета, професори,студенти и медији.
Након националне химне и међународна
химне студената „Гаудеамус“ у извођењу
Академског хора „Collegium musicum“ уследио је кратак филм о Шумарском факултету.
Речима срдачне добродошлице гостима се обратио декан Шумарског факултета
проф.др Ратко Ристић, затим је присутне
поздравила проректорка Универзитета у проф.др Ратко Ристић,
Београду проф.др Нада Ковачевић, в.д. ди- декан Шумарског
ректора Републичке Управе за шуме, Саша факултета

Александар Поповић, најбољи студент - одсек Шумарство

НАЈБОЉИ дипломирани студенти у школској 2015/16. години:
Додељују се лаптоп рачунари најбољим дипломираним студентима у школској
2015/16 години и то:
Студијски програм ШУМАРСТВО:
Поповић Александар: дужина студирања 3,11,27

просечна оцена 9,70

Студијски програм ТЕХНОЛОГИЈЕ,
МЕНАЏМЕНТИ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ
НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА:
Кузмановић Радомир: дужина студирања 4,11

просечна оцена 9,66

Студијски програм ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА
И ХОРТИКУЛТУРА:
Крч Момир: дужина студирања 4,11,29

просечна оцена 9,58

Студијски програм ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕРИНГ
У ЗАШТИТИ ЗЕМЉИШНИХ И ВОДНИХ РЕСУРСА:
Спаић Јована: дужина студирања 3,8,23

просечна оцена 9,25
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ДАНИ ГЉИВА

Дани гљива
Дивчибаре 2016.

Туристичко-образовна манифестација „Дани гљива“, ове
године се традиционлално одржала по 21. пут недалеко од самог центра Дивчибара, на новој локацији. Манифестацију организује „Гљиварско друштво Ваљево“ првог викенда октобра
још од 1996. године на различитим локацијама, а ове године по
први пут у хотелу „Хеба“.
Као и претходних година, циљ манифестације је да се посетиоци боље упознају са благодетима које гљиве као природна храна пружају, као и опасностима са којима се могу сусрести неуки берачи. Са друге стране, на овај начин промовишу се
Дивчибаре као јединствена туристичка дестинација ваљевског
краја, у делу године када је мртва сезона, током октобра.
Добра организација, као и топао октобар, ове године су
привукли велики број посетиоца из различитих крајева Србије, Београда, Новог Сада, Соко бање, а скупу су присуствовали и гости из Словеније, Румуније, итд. Циљ организатора
био је да привуче што већи број туриста и љубитеља гљива
из других градова, како би се популаризовало читаво подручје
планине Маљен.
Идеалне временске прилике, као и добра медијска промоција, којој су допринели и Туристичка организација Љиг, омогућиле су да манифестацију посети велики број људи, што је
засигурно сврстава у масовније скупове ваљевског краја.
Ове године посетиоци су уживали у богатом програму
саме манифестације. Централно место испред самог хотела,
заузела је изложба гљива где су присутни имали прилику да се
на декорисаном пању упознају са јестивим печуркама, као и
најчешћим отровним врстама, које берачи могу поистоветити
са јестивим.
Унутар хола самог хотела организоване су презентације
„Природне вредности Дивчибара и Маљена“ и „Уредба о
стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре
и фауне“, у организацији Завода за заштиту природе Србије, у
име кога су говорили мр Верица Стојановић и Берислав Илић.
На самој манифестацији била је присутна и патронажна служ-

ба својим штандом, а специјалиста нуклеарне медицине доктор Зоран Живковић одржао је
предавање на тему „Ганодерма
Луцидум у онкологији“.
Позиву да присуствују
манифестацији одазвао се и
велики број основних школа
ваљевског краја, а ученици су
изложили ликовне радове на
тему гљива од којих су најбољи
награђени.
На платоу испред хотела
постављени су штандови производа домаће радиности, традиционалне српске хране, продајна изложба лековитог биља,
шумских плодова, стручне литературе, садница, украсног дрвећа, жбуња, итд.
Након отварања манифестације и уводног програма, љубитељи гљива упутили су се ка теренима овог велелепног туристичког центра, где су у пратњи стручних водича имали прилику да детерминишу гљиве и лековито биље карактеристично
за ове крајеве. С обзиром на то да је ове године у шетњу кренуо велики број посетиоца различитих старосних група, тако
су и водичи били подељени у три групе од којих је најмлађа
„Клинци планинци“ из Београда - од 5 до 8 година.
Период ниских јутарњих температура, као и мањак падавина последњих дана, онемогућили су да се гљиве јаве у великом
броју као претходних недеља, што није умањило утисак добро
организоване манифестације.
Након шетње организовано је незаобилазно надметање у
припремању гулаша од печурака, од којих су најбоље награђене. Такође, присутни су имали прилику да дегустирају овај
специјалитет од гљива по минималним ценама, како би сама
манифестација била одржива. Програм је обогаћен и надметањем у гађању мете секиром, као и сечењем дебла традициноалном тестером кладарком, у организацији Шумске управе
Ваљево.
Да је интересовање за саму манифестацију велико, говори и чињеница да су многи апартмани резервисани два дана
пред сам скуп, што није каркатеристично за овај део сезоне.
Оно што је потребно туристичком центру Дивчибаре јесте што
већи број оваквих манифестација, које указују на природне потенцијале ових крајева, који нажалост нису у довољној мери
експонирани.
С обзиром да се другу годину заредом манифестација поново одржава на Дивчибарама, жеља организатора је да следеће године буде на истом месту и да је сами Дивчибарци и
град Ваљево препознају као велику шансу за афирмацију туристичких посебности ових крајева и привлачење што већег
броја туриста. Тако би Дивчибаре добило заслужено место на
туристичкој мапи Србије.
Драгић Томић, дипл.инж.шум.
Ревија „Шуме“
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Фестивал еколошког позоришта за децу
и младе
Фестивал еколошког позоришта за децу и младе (ФЕП)
ове године је био одржан у
периоду од 18. до 21. августа, у Бачкој Паланци, у излетишту Багремара, под слоганом „Знамо шта јесмо, али
не знамо шта можемо бити“
(В. Шекспир). Већ 22. годину
заредом, у предивном природном амбијенту, посетиоци
имају прилику да уживају у
еколошким и другим креативно–уметничким радионицама, извођењу представа и
богатом музичком програму.
Запослени у Генералној дирекцији ЈП „Србијашуме“ наступили су у ревијалном делу својом драмском и едукативно-интерактивном представом под називом
„Шумски бонтон“. Ова занимљива еколошка представа осмишљена је као показна
вежба о томе како се не треба понашати у шуми. На креативан начин се скренула
пажња на значај заштите животне средине и присутни су мотивисани да се укључе
у борбу за очување планете.
Представници Одељења за заштиту животне средине ЈП „Србијашуме“ су, такође, одржали и три еколошко-едукативне радионице. Прва је била под називом
„Приближимо се природи“ где су деца имала прилику да упознају шишарице различитих врста четинара и удахну им живот
тако што су им уз помоћ разних трачица, колаж папира, перја, лакова, боја, давали животињске и људске облике. Друга се
састојала из тога да деца најпре сазнају занимљивости и чињенице о попречном пресеку стабла, а затим и да иста осликају
различитим техникама и направе украсне магнете за метал. На трећој радионици „Мини екосистеми“ деци је омогућено да
сазнају како изгледа јединство живе и неживе природе и да направе своју малу животну заједницу у стакленој тегли.
Циљ овог фестивала је позитиван пример деци и младима да не поклекну пред животним препрекама и остваре се у пуном
сјају, наравно, уз осврт на значај природе у животу сваког човека и неопходност њене заштите како би и будуће генерације
могле да уживају у њеним благодетима.

Водоземци и гмизавци са Старе планине
Представници одељења за заштиту животне средине ЈП „Србијашуме“,
у оквиру пројекта „Шума у школи“, посетили су ОШ „Светозар Милетић“ у Земуну 16. 11. 2016. године и ОШ „Јован Поповић“ на Карабурми
25.11.2016. године. Ученицима виших разреда одржано је предавање прилагођено узрасту и школском програму.
Представљене су различите животне заједнице, екосистеми, карактеристичан биљни и животињски свет за сваки од њих, а највећа пажња је
посвећена најсложенијем - шумском екосистему. Посебан акценат стављен
је на правилно понашање у шуми и опасности које могу да је угрозе.
Након предавања, ученици су имали прилику да виде препариране водоземце и гмизавце са Старе планине и науче карактеристике ових животињских врста. Деца су уживала гледајући различите врсте змија, жаба и
корњача, научили су разлике између неотровних и отровних змија, зашто
су водоземци везани за водену и копнену животну средину, о даждевњацима, мрмољцима, отровним жабама, зубима корњача, пресвлачењу змија, исхрани змија и њиховим другим особинама.
Након успешно одржаног часа, ЈП „Србијашуме“ је поклонило сваком учеснику радионице по једну садницу смрче да је
засади и тако допринесе озелењавању и очувању планете, а и да има успомену на ово едукативно дружење.
Циљ оваквих радионица је да се на занимљив, креативан и другачији начин приближе деци основних школа теме које су
од великог значаја, како за појединца, тако и за читав људски род.
маст. географ Тијана Лаловић
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Шумарски вишебој
Реализујући програм едукације локалног становништва
и корисника заштићених природних добара, запослени у
ШГ,,Београд“, у месецу октобру организовали су и одржали
три јесења шумарска вишебоја.
Ове дисциплине су организоване на подручју Предела
изузетних одлика ,,Космај“, Споменика природе ,,Липовачка
шума - Дуги рт“ и Споменика природе ,,Бојчинска шума“.
Учесници су била деца основних школа са подручја следећих општина: Младеновац, Вождовац, Гроцка, Барајево, Обреновац, Раковица, Чукарица и Сурчин.

Шумарски вишебој је радно-рекреативана дисциплина коју
су осмислили запослени у ШГ ,,Београд“ и која се већ десет
година успешно реализује међу млађом популацијом.
Вишебој се састоји из десет дисциплина или стајних станица које такмичари морају да прођу и савладају по прописаним правилима.
Циљ ове манифестације јесте подизање свсти младих о
значају и заштити природе, о значају шуме, очувању природних вредности како заштићених подручја тако и целе планете
и сваки појединац је одговоран за стање животне средине.
Андреја Хинић, дипл.инж.шум.
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Награде за најбоље ученике на фото-ликовном
конкурсу Шума дише-природа прича

У четвртак 08. децембра 2016. године, у 18 часова у изложбеном простору ЈП „Србијашуме“, Булевар Михајла Пупина 113, Нови Београд, отворена je изложба и свечано су
додељене награде за најбоље радове са дечијег фото - ликовног конкурса „Шума дише - природа прича“, у категорији
ученика основних и средњих школа из Србије, уз пригодну
представу у извођењу ученика.
Представници ЈП „Србијашуме“ су имали тежак задатак
да од великог броја пристиглих радова изаберу најбоље, руководећи се оригиналношћу идеје, промоцијом природе, шуме,
чистог ваздуха и заштите животне средине.
Жири је донео одлуку да се у категорији ликовних
радова за ученике основних школа од I до IV разреда
доделе три прве награде за најбољи рад. Добитници награда су:
1. Алекса Спајић, ученик I/1 разреда, из ОШ „Стари
град“, Београд,
2. Драго Савић, ученик III/2 разреда, из ОШ „Вук
Караџић““, Књажевац и
3. Александар Марић, ученик IV/2 разреда, из ОШ
„Старина Новак“, Београд.
Награда за најбољи рад у категорији ликовних радова за ученике основних школа од V до VII разреда
додељује се:
- Николи Васићу, ученику VI разреда, из Школе за
оштећене слухом - наглуве „Стефан Дечански“, Београд.
У категорији фотографија за ученике средњих школа,
нажалост ни један од пристиглих радова није одговорио на
задату тему. Имајући у виду квалитет и креативност радова,
одлучили смо да буду део изложбе.
Награда за најбољи рад у укупном пласману, без обзира
на категорију, додељује се:
- Николи Васићу, ученику VI разреда, из Школе за
оштећене слухом - наглуве „Стефан Дечански“, Београд. Дванаест најбољих ликовних радова ће бити публиковано у стоном календару ЈП „Србијашуме“ за 2017.годину и то радови
следећих учесника:
1. Никола Васић, ученик VI разреда, из Школе за оштећене
слухом - наглуве „Стефан Дечански“, Београд,
2. Софија Коврлија, ученица I/4 разреда, из ОШ „Драган
Лукић“, Нови Београд,
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3. Ана Митровић, ученица IV/4 разреда, из ОШ „Јелена
Ћетковић“, Београд,
4. Драго Савић, ученик III/2 разреда, из ОШ „Вук Караџић“,
Књажевац,
5. Кристина Анђелковић, ученица VI разреда, из Школе за
оштећене слухом – наглуве „Стефан Дечански“, Београд
6. Угљеша Димитријевић, ученик V/3 разреда, из ОШ „Јован Јовановић Змај“, Обреновац,
7. Милица Стојановић, ученица VIII/3 разреда, из ОШ
„Предраг Девеџић“, Врањска бања,
8. Младен Радомировић, ученик VIII разреда, из Школе за
оштећене слухом- наглуве „Стефан Дечански“, Београд,
9. Стефан Тијанић, ученик IV/2 разреда, из ОШ „Браћа Јерковић“, Железник,
10. Бојан Јеремић, ученик V/2 разреда, из ОШ „Јован Поповић“, Крагујевац,
11. Лара Дошен, ученица VI/2 разреда, из ОШ „Радоје Домановић“, Нови Београд
12. Мија Јевтић, ученица VI/3 разреда, из ОШ „Јован Јовановић Змај“, Обреновац.
Захваљујемо се свим учесницима, њиховим наставницима и директорима школа, што су у оволиком броју учествовали на конкурсу и на маштовит начин послали јасну поруку
„Шума дише-природа прича“.
Александра Стојковић, дипл. инж. шум.

ШУМА ДИШЕ - ПРИРОДА ПРИЧА
Ваздух који удишемо,
небо плаво огледало,
поток сваки као стакло,
трава, шума, дрво, цвет,
то нам децо краси свет.
Сунце јарко, месец пун,
овде трава, онде жбун.
Срна, зечић, бубамара,
Златибор и дивна Тара.
Многе шуме широм света
природа је нама дала.
У прелепој тој оази
свако мора да припази.

Све што шета и што дише,
мора строго да се чува,
свакодневно контролише.
Још једном у име шума
из свакога краја света,
стиже нама опомена,
од одраслог до детета.
Чувајте нам околину!
И све што нам она даје,
уз пажњу и љубав нашу,
природа ће да потраје.
Љиљана Бујић

БИЉКЕ

Чаролија дрвета
Новогодишња јелка
Сматра се да је уношење зеленог дрвета у кућу, за време зимских
празника, симбол живота. Дрво као
симбол живота је карактеристично
за многе културе. У старом Египту,
јелка се сматрала светим дрветом
вероватно, због тога што њен облик
подсећа на пирамиду. У доба античке Грчке, ово дрво је било симбол
плодности и рађања. За Азију је јелка представљала космичко дрво које
расте у центру универзума. Чак су
Римљани украшавали своје домове зимзеленим гранама у јануару,
верујући да у јелама живе духови
шуме. Ипак, нема јасних доказа да
су Хришћани били ти који су први
користили божићне и новогодишње
јелке као симбол поновног рођења.
Пре ће бити, сматрају неки, да је
јелка почела да се користи по угледу
на рајско дрво. Шта год да је истина
о кићењу јелки, према неким историјским подацима у прошлом веку
изводио се позоришни комад о Рају,
чија се радња одвија око дрвета украшеног црвеним јабукама. Нешто
касније Хришћанска црква забранила је овај популарни комад, тврдећи
да она шири неморал. Међутим, сматра се да су се људи навикли на ово
рајско дрво, те да су током 15. века
почели да уносе дрвеће у сопствене
куће. Дрво за кићење је ускоро обавезно постала јелка или бор, и истовремено је било симбол
греха, јер се китило јабукама или живота, јер је украшавано
куглама и звездама. Јела је свето дрво наде, стабилности и
успеха која уноси свежину и весеље у сваки дом.
Некад давно су многи народи веровали у њену магичну
моћ па су палили иглице за срећу, хармонију, инспирацију и
мудрост. У неким крајевима се користи као рођенданско дрво,
а у Европи је због своје лепоте и мириса одавно изабрана за
традиционално божићно дрво. С обзиром на лепоту, дуговечност и величину, јелка је везана за многа народна веровања,
приче и песме. Постоји веровање да, међу јелама живе горске
виле. Према другој причи Свети Сава је у дубокој старости
сео под јелу, да се одмори и у том га бог позва себи. Тако
се он са тог места узнесе на небо, а јелу благослови да буде
зелена и лети и зими. Испред пећине у којој је Христос рођен
расла су три дрвета - бор, кедрово дрво и јела. После рођења,
бор му је подарио шишарку, кедрово дрво миришљаве бодље,
а јела није имала шта да да. Није имала плод, и зато је заплакала. Анђео с неба се смиловао и подарио јој звезду, коју је
јела затим положила пред Исуса. Због тога се и данас често
на врх јелке ставља управо звезда. Једна од најраспрострање-

нијих легенди о томе како је настала божићна јелка каже да је Свети
Бонифас, енглески монах из осмог
века, путујући наишао на групу неверника, који су били окупљени око
великог храста, спремајући се да
жртвују дете паганском богу Тору.
Да би зауставио жртвовање, Бонифас је оборио дрво једним ударцем
песнице, а на том је месту као чудом
порасла мала јела. Светац је тада
рекао паганима даје ово мало дрво
Дрво живота, које представља вечни
живот Исуса Христа и од тада се она
кити и уноси у домове.
По другој легенди, Мартин Лутер, оснивач протестантске вере је
шетајући кроз шуму на Бадње вече,
био задивљен милионима звезда које
су светлуцале кроз грање зимзеленог дрвећа. Толико је био обузет
овим призором да је одсекао мало
дрво и однео га кући својој породици. Да би оживео исту лепоту коју
је видео у шуми, закачио је и мале
свеће на гранчице. Призор је био
тако небески да га је већ следеће године преузела маса протестаната, а
онда и остали хришћани. По трећој
легенди, сиромашни дрвосеча нашао је изгубљено и гладно дете на
Бадње вече које је одмах збринуо.
Ујутру, пошто се пробудио, видео је
да детета нема, али је испред својих
врата нашао дивно дрво које је светлело чудном светлошћу.
Окупљени суседи и он закључили су даје дете заправо био
прерушени Христ, који је створио ово дрво да би наградио
човека за милосрђе.
У почетку, људи су јелке китили воћем, орасима, урмама и сувим шљивама које су означавале радост, плодност и
благостање. Легенда каже да је један сиромашан Немац, који
је радио као дувач стакла, из немаштине и велике жеље да
обрадује своју децу, осмислио стаклене кугле којима се и
данас украшавају јелке широм света. Код нас се традиционално за Божић сече грана храста, такозвани бадњак, који се
уноси у кућу, а затим и спаљује. Јелке су масовно почеле да
се украшавају тек педесетих година прошлог века, а данас
у већини домова око празника можете да видите и бадњак и
јелку. Јела је четинарска врста дрвећа која припада породици борова (Pinaceae). Достиже висину од 65 m и пречник до
1,5 m. Расте равно, са крошњом купастом до цилиндричног
облика. Иглице су дугачке, са две беле пруге на наличју. Мириси изданци дрвета јеле су пријатни и смоласти. Шишарице
стоје усправно, дуге 10-20 cm, ваљкастог облика. Зреле шишарице се на стаблу распадају, тако да на стаблу остаје само
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вретено шишарице. Јела углавном расте на земљиштима богатим хумусом, а
у планинским пределима расте до 1500
m надморске висине. Kод нас је има на
планинама источне, западне и централне Србије (Ртањ, Маљен, Стара планина, Kопаоник и др.).
Јела не подноси сув ваздух, нити
суво земљиште, као ни ране и касне
мразеве. Не подноси градски ваздух,
нарочито поред индустријских објеката. Због свега овога, без обзира на велику декоративност није много коришћена по парковима, нити на теренима која
представљају мразишта. Јела има и
многобројна лековита својства која су
препозната још у далекој прошлости.
Због тога се од давнина користи за лечење и олакшавање различитих тегоба.
А од младих изданака и иглица, пуних
витамина Ц, припрема се и чај који се прелива врућом, али не
и кључалом водом и остави 5 до 10 минута. Пије се топао с
медом, против кашља, катара и грипозних инфекција. Добар
је и за чишћење крви. Од смоле се добија терпентин, а млади
изданци и иглице служе као лек у медицини и за добијање
етеричног уља која делују антисептично и користе се за искашљавања слузи и гноја, прехладе, бронхитиса, плитког дисања, реуматизма и артритиса, као и нервне напетости. Ако
се примени локално (на кожу) ово етарско уље повећава прокрвљеност на месту које се намаже и ствара осећај топлоте.
Уколико се одлучите за природну јелку, купите је са бусеном
земље коју касније можете да засадите. Пре него што унесете
јелку у кућу, оставите је да се добро осуши, јер инсекати
који живе на њој, под дејством светлости и топлоте излазе из стадијума мировања. Међутим, како остају без хране,
они убрзо угину, тако да не представљају опасност за људе
и намештај. Јелку би требало привремено засадити у пластичну посуду одговарајућих димензија, у коју се претходно
сипа до пет центиметара шљунка, а
затим стави слој хумуса помешаног
са ђубривом. Треба је добро залити, а
тек онда украшавати. Избегавајте да
јелку држите близу радијатора, шпорета или другог извора топлоте.Током
боравка у затвореном простору јелку
треба редовно орошавати и заливати
одстајалом водом собне температуре,
и то два до три пута недељно. Просторија у којој ће биљка боравити треба
да има нешто нижу температуру, јер
грејане просторије имају некада и 30
степени, што је погубно за њу. Након
празника, дрво не треба одмах садити, већ му треба обезбедити услове
за адаптацију. Садњу обавити када је
спољашња температура изнад нуле.
Ваља имати на уму да ће она израсти
у високо дрво, па зато пажљиво треба
одабрати место за садњу.
Један хектар јелки произведе кисеоник за 45 особа. Ако се у Србији
за новогодишње и божићне празнике
38

Ревија „Шуме“

купи око 500.000 јелки са бусеном, доћи
ће до смања CO2 за 23.5 t . Предвиђена
куповина око 100.000 пластичних јелки
емитоваће у атмосферу око 2.3 t CO2 ,
што је једнако загађењу које настаје са
6 милиона километара пређених аутомобилом. Такође треба имати у виду да
куповином сечених јелки у ствари се
купује мртво дрво старости између 5 и
10 година. У току једне године, хектар
четинарске шуме филтрира 30 до 35
тона прашине. При куповини одабира
се мања садница, најбоље су оне до 1,2
m висине, са бусеном који не сме бити
мали. Величина бусена је битна, већи
бусен свакако значи да биљка има већи
корен, из чега проистиче могућност да
лакше упије воду и неопходну храну.
Продајом јелки с бусеном желимо
да пробудимо еколошку свест грађана.
Уколико их сви буду куповали, и неодговорни продавци ће
престати да секу јелке и тиме угрожавају шумски екосистем.
Саднице четинара се могу купити у расадницима ЈП ,,Србијашуме“, при чему се пружа прилика грађанима, да након завршетка новогодишњих празника, могу своју јелку вратити у
расадник где су је купили. У расадницима ЈП ,,Србијашуме“
се може добити упутство како се треба поступати са јелком.
Да бисте били сигурни да купујете ,,легалну јелку“ узгајану
само за ову намену обратите пажњу на производни листић
који садржи назив произвођача. По проценама еколога коришћење пластичне јелке није само по себи добро. Приликом
њихове израде користе се многе штетне хемикалије, а природа се загађује и због транспорта. Оне такође не могу ни да се
рециклирају, па ће потенцијално и загадити природу после
бацања. Потребно је да пластичну јелку користите бар 20 година да би она показала свој еколошки карактер.
Дакле! Како Србија спада у земље које имају расаднике
јелки намењених новогодишњим празницима, слободно купите праву јелку. Али обавезно са
бусеном и обавезно са декларацијом, а после је посадите или вратите у расадник.
мр дипл. биол. Биљана Делибашић

ЈЕЛКА СА БУСЕНОМ
Пуно шума и дрвећа,
бусен јелка – то је срећа“.
Сада свако мора знати
да с бусеном јелку чува,
да је снажни зимски ветар
сасвим лако не одува.
Кад божићно прође славље,
и буде нам све на здравље,
посадите своју јелку
у двориште, шуму неку.
Она нам је живот свима,
она нам је све на свету.
Љиљана Бујић

Шумарски српско – енглески речник
мр Ана Тонић

Речник стручних термина из области шумарства и сродних дисциплина намењен је као допуна уз стандардни српско-енглески речник. Многи стручни термини не могу се наћи у стандардним речницима, или се налазе у својим друим
значењима.
С друге стране, неки општи термини имају своја специфична значења у области шумарства.
И
ивер; сечка - chip
избојна снага; изданачка способност - coppice vigour;
coppicing power
избоченост - bow
избочина приданка; потпорни стуб - buttress
изветравање стена; распадање стена - rock weathering
извлачење витлом - cable hauling, cable logging; cable
yarding
извлачење; привлачење; вуча - dragging
извлачити; привлачити - drag
извртак - bore core; increment core
извршни одбор (Механизма чистог развоја) - Executive
Board (EB)
изданак из жила - root sucker
изданак; избојак - stool shoot
изданак; ластар; младица - offshoot
изданачка шума: ниска шума; пањача - coppice forest
излуживање; лужење; испирање - leaching
измењене стене - altered rocks
изнад мора - above sea level (a.s.l.)
изохијета - isohyet
израслина - burr
икричав bird - eyed
иловасти песак - loamy sand
иловача - loam
имаго - adult
имање, посед, власништво над земљом - real estate; real
property
имела - mistletoe (Viscum album)
имовина; власништвo - property
импрегнисано компримовано дрво - compregnated wood
инвентаризација састојине, снимак састојине;

инвентарисати - cruise
инвентура, шумска таксација - inventory; forest survey
индекс горења - burning index (BI)
индустријско гајење - cash cropping
инсект који оштећује терминални избојак - terminal
feeder
инсекти сисачи - sucking insects
интегрална борба против штеточина, корова и болести integrated pest control
интензитет катјонскe разменe - cation exchange capacity
(CEC)
интензитет проређивања - thinning intensity
интервал између сеча - rotation period; rotation length;
cutting interval
интервал проређивања - thinning interval, thinning cycle
инундациони простор реке - bottom land; ﬂoodplain
искорењивање, уништавање - eradication
искоришћавање дрвета - logging
искоришћавање шума (сеча и израда, привлачење и
утовар) - harvesting; logging; lumbering
исплата за услугу у области животне средине – PES,
Payment for Environmental Services
испрано земљиште - leached soil
истраживачки месец - man month
истребљење, гашење, изумирање, уништење,
екстинкција - extinction
исушивање земљишта; дренажа - drainage
исхрана - nutrition
исцрпљивање резерви (ресурса) - depletion (of resources)
исчупано дрво - uprooted tree
ишчезао у природи - extinct in the wild
ишчезле, изумрле врсте - extinct species
ишчупан ивер - shear
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ПУТОВАЊА

Lotusland – Montecito - Kalifornija
Lotusland je istorijsko imanje madam Ganna Valske i
trenutna lokacija neprofitabilne botaničke bašte sa jedinstveno
dizajniranim pejzažnim vrtovima, koje se nalazi u Montecitu, u
blizini Santa Barbare, u Kaliforniji, Sjedinjene Države.

Ganna Valska (1887-1984), žena koja je bila izuzetna, imala je
sasvim obično poreklo. Rođena je kao Hana Puacz 1887. u Brest Litovsk, Poljska. Na početku svojih muzičkih studija, Hana Puacz
je uzela scensko ime madam Ganna Valska. Madam je uobičajena
titula za poznate glumice i operske pevačice u Evropi. Tokom
narednih decenija pevala je u Njujorku i Parizu, obišla Ameriku i
Evropu, privlačila pažnju publike, kritičara i poštovalaca na obe
strane Atlantika. Udavala se šest puta.
U svojim pedesetim, ona preusmerava svoju romansu i
idealizam u baštu kreirajući novo stečeno južno kalifornijsko
imanje. Ovo staranje traje do njene smrti, i vrtovi se pojavljuju
bogati i emotivni. Vrtovi su stvoreni za preko četiri decenije
života madame Ganna Valske, operske pevačice, koja je taj posed
imala u vlasništvu kao privatnu rezidenciju od 1941. do smrti
1984. godine. Tokom godina pomagali su madam u planiranju
pejzaža i vrtova: Petar Riedel, Ralf Stivens, Lockwood De Forest,
i Joseph Knowles, između ostalih. Madam Valska je i sama bila
dizajner i volela je velike površine pod jednom vrstom biljaka.
Njene želje su prvenstveno bile da biljke budu retke, neobične,
a često je bila spremna da za njih plati bilo koju cenu da bi ih
posedovala. Da bi završila započete poslove, u jednom momentu
je prodala na aukciji deo svog nakita, kako bi finansirala svoju
konačnu kreaciju. U poslednjim godinama života bila je glavni
baštovan i dizajner vrta, a zato je i danas celo imanje u fondaciji
Ganna Valske.
Ovaj posed je bio najpre u vlasništvu Ralf Kinton Stivensa,
koji je kupio zemljište 1882. godine i dao mu trajni pečat. On i
njegova supruga su osnovali rasadnik limuna i palmi i na kraju
dodavali i druge tropske biljke, prikupljajući ih i bili su među
prvim rasadničarima u Santa Barbari. 1916. god. imanje je prodato
porodici Gavit, iz Albania, New York, i ona ga je nazvala Cuesta
Linda. Glavnu rezidenciju je dizajnirao 1919. arhitekta Reginald
Johnson u mediteranskom stilu preporoda. Posle razvoda od pos
lednjeg muža, madam Valska je promenila ime svog poseda u
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“Lotusland” u čast svetog indijskog lotosa koji se nalazi u jednom
od jezera na imanju.
Lotusland je posed veličine 15 ha, koji sadrži različite vrtove
izuzetnog dizajna i umetničkog stvaralaštva sa botaničkom i
hortikulturnom vrednošću. U vrtu se nalaze velike i retke kolekcije
biljaka, kojih čak više i nema na svom autohtonom staništu.
Nekoliko značajnijih vrtova ovde ćemo ukratko prikazati.
Japanski vrt
Na samom ulazu u vrt, odmah iza vizitor centra nalazi se
Japanski vrt, sa lepim većim jezerom, koje je uređeno na japanski
način, što znači da ima one elemente koji su karakteristični za
japanske vrtove. U sam vrt se ulazi kroz Torro kapiju, koja
simbolizuje prelazak iz haotičnog i zemaljskog sveta u svetao i
miran prostor.
Na prostoru japanskog vrta je prvobitno bio rezervoar, koji je
prikupljao vodu u toku zime i obezbeđivao vodu za navodnjavanje
Kinton Stevens rasadnika. Tokom 1968. do 1974., madam Valska
je rekonstruisala ribnjak i okolne zasade u stilu japanskog vrta.
Sadnice uključuju japanski javor (Acer palmatum), kameliju,
Azaleas, i nekoliko vrsta borova, koji su kalemljeni u tradicional
nom stilu niwaki.
Aloja vrt
Na japanski vrt sa leve strane glavne staze naslanja se Vrt
aloja (Aloe garden) sa više od 170 vrsta Aloe. One su iz roda
sukulentnih biljaka, poreklom iz Afrike i sa Madagaskara. Mnoge
aloje imaju spektakularne crvene, žute ili narandžaste cvetove.
Plitak bubrežast bazen, koji se nalazi u tom vrtu, datira još iz
perioda kada je posed bio u vlasništvu Erast i Mari Gavit (19151939) i jedan je od najprepoznatljivijih karakteristika Lotuslanda.
Madam Valska ga je pretvorila u bazen sa belim dnom i sa dva
velika kaskadna izvora u vidu gigantskih školjki.
Ciglom popločani putevi su takođe iz perioda porodice Gavit,
a takođe i niz čileanskih palmi (Jubaea chilensis), koje datiraju iz
najranijeg perioda uređenja poseda.

Sa desne strane staze, preko puta Aloja vrta nalaze se:
Succulent garden (Vrt sukulentnih biljaka), Blue garden (Plavi
vrt), Bromeliads (Vrt Bromelia vrsta), Shade Palm garden
(Palmetum) i Theatre garden (Pozorišni vrt).

Plavi vrt (Blue Garden)
Za ovaj vrt madam Valska je izabrala samo biljke sa srebrnim
i plavo-sivim lišćem, kada je počela sa Ralph Stevensom
1948. da planira svoj plavi vrt. To su: Atlaski plavi kedar
(Cedrus atlantica ‚glauca’) i veoma visoka čileanska vinska
palma (Jubaea chilensis) koji stoje iznad pokrivača tla od
plavog vijka (Festuca ovina var. Glauca) i sukulentne biljke
(Senecio mandraliscae). Meksikanska plava palma (Brahea
armata) i druge srebrnoplavo-sive biljke deluju kao akcenti.
Kvinslend Kauri (Agathis robusta), Bunia-bunia (Araukaria
bidvillii) i Araukaria cunninghamii, svi četinari iz Australije, nalaze
se u zadnjem delu vrta. Dva kamforova drveta (Cinnamomum
camphora), poreklom iz Kine i Japana, takođe se ističu.
Pozorišni vrt (Theatre garden)
U Lotuslandu mora da bude pozorište. To je otvoreni prostor
za performanse sa polukružnim travnjakom. Pozorište je
izgrađeno 1948. godine. Postoje sedišta za sto ljudi na tri nivoa
klupa napravljenih od peščara.
Ovde je postavila svoju kolekciju antičkih kamenih figura, pod
nazivom „groteska” iz Galluisa, Francuska, koja je korigovana
posle Drugog svetskog rata.
Prvobitne visoke živice su bile od monterej čempresa
(Cupressus macrocarpa – američki čempres). Godine 1988.,
Izabel Grin izradila je dizajn bez čempresa, koji je podložan
gljivičnim napadima. Umesto njega je koristila afričke šimšire
(Mirsine africana) u delu za publiku i papratni bor (Afrocarpus
gracilior) za scensku pozadinu i krila. Renovirano pozorište je
posvećeno sećanju na Reginald M. Falettia, prvog predsednika
Lotuslanda, u avgustu 1990. godine .
Topijarni vrt (topiary garden)

Lotusland je nedavno (2014. god.) dobio milion dolara kao
poklon od anonimnog donatora za potrebe stvaranja zadužbine
fonda, koja bi održavala topijarni vrt. Topijarni vrt ima u
centralnom delu sat koji radi, 8 metara u prečniku, koji datira iz
1955. Obnovljen je 1998. godine. brojčanik sada ima tri različita
niskorastuća Succulenta i bakarne horoskopske znake koji su
izrađeni kao replika prethodnim. Sat je okružen prstenom od vrste
Senecio mandraliscae.
Tokom 2001. godine, pejzažni dizajner Lori Ann David i
Lotusland osoblje ponovo su dizajnirali prostor, koji sada ima

nove topijarne forme nastale u oblicima koji podražavaju dvadeset
šest životinja uključujući: kamilu, gorilu, žirafu, i šahovske figure
u geometrijskim oblicima. Novi niskorastući šimširni lavirint
je dodat na donjem kraju vrta, uključujući originalne mermerne
fontane i starinsku krstionicu.
Vrt kaktusa (Cactus garden)
Vrt kaktusa je dizajnirao Ralph Stevens, istaknuti pejzažni
dizajner iz Santa Barbare.
Poseduje kolekciju kolumnarnih kaktusa, koju je 1929.
započeo Merritt Dunlap. Preko 500 biljaka, koje predstavljaju oko
300 različitih vrsta kaktusa nalaze se u geografski organizovanim
grupama. Značajni uzorci uključuju vrste Opuntia sa Galapagos
ostrva, Armatocereus iz Perua i kompletnu zbirku roda Veberba
uerocereus. Akcent biljke obuhvataju Foukuieria columnaris,
bromelije i nekoliko agava vrsta. Vrt je dizajnirao Eric Nagelmann
i otvoren je 2004. godine. Dodatno je, 2014. godine, završen
Nagelmannov dizajn.
Vodeni vrt (The Water Garden)
Sadrži nekoliko vrsta i sorti indijskog Lotusa (Nelumbo
nucifera), lokvanja (Nimphaea, Euriale, Nuphar, Viktorija) i vrste
sa motivima Taro (Colocasia esculenta), ukrasne šećerne trske
(Saccharum cv .) i papirus.
Ono što je bio prvobitni posedski bazen, izgrađen ranih 1920ih i okružen plitkim jezercima, je Lotuslandov osnovni vodeni vrt
i stanište veličanstveno prikazanog njegovog istoimenog cveća.
Nekoliko vrsta i sorti azijskog Lotusa (Nelumbo nucifera spp
. Nucifera i spp . Lutea) su u glavnom bazenu. Bočna jezera imaju
više lotosa i različitih vrsta i sorti lokvanja (Nimphaea, Euryale,
Nuphar i Victoria). Tu su i osnovne biljke koje bujaju u vlažnom
zemljištu, kao što su Taro (Colocasia esculenta) i ukrasna šećerna
trska (Saccharum). Veliki žbun papirusa visi graciozno nad
plitkim bazenom sa tropskim lokvanjima.
Vodene stepenice (Water stairs and cypress allée)
Tokom 1920. godine, dugo šetalište od cigle (ili aleja) oivičeno
je čempresima i počinje od bazena i kulminira ukrasnim izrezanim
krečnjačkim vrelom. Pod pravim uglom je serija od četrnaest
basena koji su kreirali vodeno stepenište koje obezbedjuje
ribnjak, zajedno sa jedrilicom i ostrvom. Godine 2009. prostor
je renoviran, aleja replicirana, a vodeno stepenište sada ponovo
izgleda da teče u jezero, mada sada u jezero Japanskog vrta.
Postoji još nekoliko specifičnih vrtova, manjih dimenzija, ali
i ne manje značajnih, kao što je Australijski vrt, Vrt paprati, Vrt
leptira, Cikada vrt, Tropski vrt, Sukulentni vrt i dr.
Godine 1958., madam Valska pripremila je Lotusland da
postane centar hortikulturnog značaja nakon njene smrti, za
razliku od ostalih važnih vrtova čiji značaj opada pod sledećim
vlasnicima, ili su opljačkani. Jednom prilikom, u julu 1978. go
dine, madame, kojoj će biti devedeset peti sledeći rođendan, obe
ćala je da će ona voditi prvu turu po vrtovima. I tako je i uradila.
Godine 1984., osnovana je fondacija koja pretpostavlja
rad osoblja kustosa i baštovana. U ovom trenutku, Lotusland
je otvoren na veoma ograničenoj osnovi i jedino ga je moguće
posetiti sa prethodnom rezervacijom.
Ovo je samo kratak osvrt na ono što se može videti u
Lotuslandu, koji se zaista može pohvaliti velikim kolekcijama
biljaka, naročito onih karakterističnih za ovo područje sa
smanjenim nivoom padavinama, a posebno se tu ističu kolekcije
kaktusa, kojima je okružena i stambena rezidencija čuvene
operske pevačice Ganna Walske.
Prof.dr Ljiljana Vujković
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Дрвна галантерија ШГ „Ужице“

У оквиру ШГ “Ужице” послује РЈ “Обрада дрвета”, која
се бави производњом дрвне галантерије (парковских столова
и клупа, жардињера, клацкалица, љуљашки и сл.). Дрвна галантерија ШГ “Ужице” је карактеристична по томе што производи од борових облица, које се добијају прерадом танке
борове обловине. Сви производи дрвне галантерије се могу
поделити на 5 основних група, а то су:
- баштенски столови, клупе и столице;
- ограде и капије;
- дрвени објекти;
- производи за опремање паркова и игралишта и
- остали производи.
Баштенски столови, клупе и столице се могу постављати
на зелене површине, баште угоститељских објеката, приват-

форми летњиковца, са столом и клупама и најчешће се постављају на излетиштима, у парковима и другим површинама
за одмор и рекреацију. Дрвени киосци се користе за продају
сувенира, хране и других производа у туристичким центрима, излетиштима и сл. Осматрачнице се постављају на видиковцима, а модификоване се могу користити и као чеке.
У производе за опремање паркова и игралишта спадају
парковске клупе, клацкалице, љуљашке, тобогани и слични
производи. Сви ови производи се такође могу испоручивати
у елементима или уграђени, а важно је напоменути да купац
може за неке производе, као што су љуљашке, од нас наручити конструкцију, а у својој режији купити седиште и носеће
ланце.
У остале производе спадају жардињере, кућице за псе, дрвени мостићи, инфо – табле и канте за смеће. Жардињере се
израђују у више облика, а димензије је могуће прилагодити
потребама купца. Кућице за псе се такође могу производити
у различитим димензијама што зависи од расе пса. Инфо –
табле се могу производити са исписаним и неисписаним текстом на њима што зависи од потреба купца.
За све додатне информације можете контактирати ШГ
“Ужице” на број телефона: 031/3516 – 133 или путем мејлoва
gazuzice@mts.rs и rjobradadrveta@gmail.com.

не окућнице и друге локације на којима ће они, својом карактеристичном формом, доћи до изражаја. Столови и клупе
се производе на основу договора са купцем, што значи да
димензије нису униформне, као и то да купац може да бира
боју, дужину ногара (у зависности од тога да ли се столови
и клупе фиксирају или постављају на подлогу) и начин састављања радне плоче стола (дужински састављени или растављени елементи).
Ограде и капије су јако декоративне и могу се испоручивати у елементима који су спремни за уградњу или уграђени.
Дрвени објекти могу бити брвнаре, надстрешнице, киосци и осматрачнице. Брвнаре се праве слагањем облица “у
ћерт”, а то је традиционални начин градње дрвених кућа у
западној Србији. Приликом градње, облице се и дужински
спајају нут – лајсном и пур пеном, што гарантује потпуну
изолацију и на спојевима облица. Надстрешнице се праве у

мастер инж. шум. Горан Станић
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KOPAONIK
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Cene su po studiju za 7 dana
APP
SRBIJAŠUME

Tip sobe/
smeštaj

Usluga

Dec
04,11

Dec
18

Dec
25

Jan
01

Jan
08,15,22

Jan
29

Feb
05

Feb
12

Feb
19,26

Mar
05

Mar
12,19,26

ŠUMSKA KUĆA 1

Studio
2+2

NA

22400

32900

47600

47600

35700

47600

47600

39900

32900

32900

29400

14700

21700

25900

25900

21700

25900

25900

23100

21700

21700

19600

18900

25900

38500

38500

28700

37800

37800

31500

25900

25900

23100

ŠUMSKA KUĆA 2 i
ŠUMSKA KUĆA3

Studio
1+0
Studio
1+1

NA

ZIMA 2016/2017.
•
•
•
•
•
•

SRBIJA - KOPAONIK, ZLATIBOR, GOČ, TARA,
STARA PLANINA
BUGARSKA - BANSKO, BOROVEC I
PAMPOROVO
BIH - JAHORINA
SLOVENIJA
AUSTRIJA
ITALIJA

•
•
•

NOVA GODINA I PROLEĆE U EVROPSKIM
GRADOVIMA - PRAG, BUDIMPEŠTA, BEČ,
VENECIJA, RIM, PARIZ, LISABON...
WELLNESS & SPA - SRBIJA, SLOVENIJA,
HRVATSKA, MAĐARSKA
AVIO KARTE ZA CEO SVET

MOGUĆNOST PLAĆANJA NA RATE SVIH ARANŽMANA PUTEM ADMINISTRATIVNE ZABRANE
DO 30. 5. 2017. god

