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Куршумличани су веома поносни на 
историјску чињеницу да су Немањићи на 
овом простору зачели српску духовност 
и српску државност, подижући храмове 
старије од највећих европских светиња. 

Шта кажу историјске чињенице: 
Околина Куршумлије је била настање-

на још у праисторијско доба. Највећа и 
најближа археолошка налазишта из тог 
периода су у селима Плочник и Вича, 
12 км североисточно од Куршумлије. У 
Плочнику је откривено насеље из III ми-
ленијума пре нове ере, које по археолош-
кој класификацији припада младој фази 
винчанске културне групе, према коме је 
ова фаза названа винчанско-плочничка. 
Недалеко одавде, код села Виче, откриве-
ни су остаци праисторијске бање, такође 
из III миленијума пре нове ере, за коју се 
сматра да је најстарија бања у свету.

Велики српски жупан Стеван Немања је своју историјску 
мисију почео у данашњој Куршумлији. Пре него што постаје 
велики жупан, њему су припадале области око реке Топлице, 
Ибра и Расине. Данашња Куршумлија је била седиште Не-
мањине државе и он је овде имао свој двор. У близини своје 
прве престонице, Немања је саградио своје прве задужбине, 
манастире Св. Богородицу (саграђен 1159. године, у њему се 
замонашила Немањина жена Ана као Анастазија) и Св. Нико-
лу  (грађен од 1165. до 1168. године). Манастири су били по-
кривени оловним плочама које су бљештале на сунцу и виделе 
се надалеко, па је по њима народ своја станишта назвао Беле 
Цркве. Тај назив ће Куршумлија задржати до половине 18. 
века (у Дубровачким књигама се под овим именом последњи 
пут помиње 1753. године). Поред тога што је Куршумлија јед-
но време била Немањина престоница, од успостављања ау-
токефалности Српске православне цркве 1219-1220. године, 
она је и седиште Белоцркванске епископије, а од оснивања 
Српске патријаршије, седиште архиепископије.

По освајању ових крајева Турци ово место зову Кур-
шумље и тај назив ће се задржати све до ослобођења од Ту-
рака 1878. године, па и неколико година касније. Под именом 
Куршумлија се углавном помиње по ослобођењу 1878. годи-
не. Према најновијим истраживањима историчара, Куршум-
лија је у ствари превод назива Беле Цркве (Куршунлу килисе 
- Kurşunlü Kilise). Занимљиво је да су ове крајеве Турци по-
чели да нападају одмах после Маричке битке 1371. године, а 
до прве веће битке између њих и војске кнеза Лазара дошло 
је у селу Плочнику 1387. године када је Лазар однео победу. 
Куршумлија (Беле Цркве) је коначно пала под турску власт 
1454. године, од када почиње културно и економски да наза-
дује. Некада седиште државне, световне и духовне власти и 
културе Србије, једно време биће оронула турска касаба, како 
су је неки путописци описали. Све до аустро – турских ратова 
1689/90. и 1737/39. године у Куршумлији и околини је пре-
тежно живело хришћанско становништво. Великим сеобама 
Срба под патријархом Арсенијем Чарнојевићем 1690. године 

и патријархом Арсенијем Јовановићем 
Шакабентом 1739. године изменила се 
национална слика становништва овог 
краја. На место Срба овде се досељавају 
Арнаути од када Куршумлија још више 
стагнира.

По ослобођењу ових крајева од Тура-
ка, Арнаути и други муслимански живаљ 
се потпуно повлачи, а на његово место 
се досељава српски живаљ из Црне Горе, 
Косова и Метохије, Хецеговине, Новог 
Пазара, са Копаоника и Голије. Све до 
1912. године ово подручје биће погра-
нично место са Турском, а овде ће, на 
преполачко – мердарском фронту почети 
Први балкански рат.

Богато историјско наслеђе, а данас?
Према попису из 2011. године, на-

сељено место Куршумлија има 13.200 
становника (према попису из 2002. било 

је 13.639 становника, а према оном из 1991. било је 12.525), 
док цела општина Куршумлија према попису из 2011. године 
има 19.011 становника, распоређених у 90 насеља, од којих 
су нека већ угашена. Од 90 насеља, само седиште општине, 
у коме живи више од 70% укупног становништва бележи по-
раст, док је 70 насеља изгубило критичну масу радне снаге 
са реалним изгледима да се, уколико оваква кретања буду 
настављена, у догледно време потпуно угасе. Насеља су уси-
тњена, расута и разбијеног типа, што је иначе карактеристика 
најнеразвијенијих општина републике. Нема ниједног сеос-
ког насеља са више од 500 становника. Паралелни процес 
је и погоршање старосне структуре у којој превагу има ста-
новништво старије од 50 и 60 година живота, око 40 %, док 
млађи од 25 година учествују са око 20%. Површина општи-
не износи 952 km2 , што чини 42,7% од укупне површине 
топличког округа или 1,7% површине централне Србије. Еко-
номска ситуација у општини је генерално веома лоша, са све 
већим бројем незапослених и сиромашних. Као последица 
вишегодишње кризе и изолације државе, развој општине је 
готово заустављен, а већина фирми и предузећа је пропала. 
Негативан природни прираштај и миграција становника ка 
већим центрима додатно негативно утичу на социоекономску 
ситуацију у Куршумлији.Једно од предузећа које позитивно 
утиче на привредни раст целог топличког краја и успоравање 
исељавања са ових подручја је ЈП „Србијашуме“, Шумско га-
здинство „Топлица“.

Газдинство послује на територијама општина: Куршум-
лија, Блаце, Прокупље, Житорађа и Мерошина. У свом сас-
таву има три шумске управе – Куршумлију, Блаце, Прокупље 
и радну јединицу Шумско грађевинарство. ШГ „Топлица“ 
газдује на 68.235 ha површинe, од чега је обрасла површи-
на 62.177ha. Годишњи етат је 168.849 m3, са укупном запре-
мином од 11.901.952 m3. Преовлађује буква са 59%, а следи 
је китњак (10%), цер (12%) и сладун са 6%. Удео четинара 
износи 6,65%. Изузетни резултати су постигнути последњих 
неколико година. Захваљујући, пре свега, вредним топличким 

ИНТЕРВЈУ 

Рационално пословање је кључ успеха

Небојша Миховиловић, дир. ШГ „Топлица“
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шумарима, а наравно и успешном и добро организованом ме-
наџменту предузећа – почев од директора предузећа, дирек-
тора дела предузећа, заменика, шефова управа и ревирних 
инжењера, и свих запослених. Одлична екипа функционише 
ако сви делови тима доприносе напретку! Добар део успеха, 
да будемо искрени, носи и велика потражња за дрвним сорти-
ментима уз одличну спроведену комерцијалну политику ЈП 
„Србијашуме“ по деловима предузећа. Резултати који су по-
стигнути прошле године - произведено је 113.598 m3 (облови-
не 24%), продаја је пратила производњу са 113.222 m3 (обло-
вине 23%) - ШГ „Топлица“ не памти, и поред огромне штете 
настале бесправном сечом уз административну линију са Ко-
совом и Метохијом (преко 120.000 m3 евидентиране штете 
од 2000. године). Много средстава је уложено у изградњу и 
одржавање путева, па је квалитет путне мреже значајно уна-
пређен, што и јесте предуслов за реализацију повећаног оби-
ма производње и продаје. У последње две године изграђено 
је и реконструисано скоро 28 km твдрих камионских путе-
ва. Обновљена је механизација куповином два кипера, два 
булдожера гусеничара, багера и комбиноване машине. Сва-
ке године се обнављају и теренска возила. Доста средстава 
је уложено и у ХТЗ опрему радника. Куповином рачунарске 
опреме решени су дугогодишњи проблеми застареле опреме. 
Реновирање свих зграда шумских управа је или већ урађено 
или је у току. Све у свему, напредак. Редовно се измирују све 
финансијске обавезе, и према извођачима радова у шумар-
ству, и према осталим коминтентима. То је омогућило да само 
на територији општине Куршумлија око петнаестак фирми, а 
на подручју целог газдинства око 30 фирми, запошљава око 
200 радника, смањујући проценат незапослених у Топлици, и 
задржавајући локално становништво на својим огњиштима. 

Око 190 запослених редовно прима зарађене личне дохотке, 
издржавајући своје фамилије. На жалост, мора да се помене 
да су зараде запослених у шумарству испод републичког про-
сека. Постигнутe резултатe не прати и адекватна зарада за-
послених. Просечна плата у ШГ „Топлица“ исплаћена за ап-
рил месец текуће године износи само 38.928,50 РСД. Поред 
оваквог резлутата за очекивање је да оснивач предузећа део 
добити преусмери на инвестиције и део на зараде запослених 
кроз расподелу добити предузећа запосленима.

Шта су планови за будућност ШГ „Топлица“? На ово пи-
тање нам одговара директор Небојша Миховиловић, дипло-
мирани инжењер шумарства:

„Рационално пословање је кључ успеха! Добро посло-

вање ШГ „Топлица“ мора да се настави и наредних година. 
Због бесправне сече уз административну линију,  делова 

шума у којима није рационално газдовати, делова шума до 
којих није могуће доћи због окружености приватним посе-
дима, још неотворених делова шумских комплекса у којима 
газдовање јесте рационално, али се отварање ради постепено, 
производња је мања, али се ближи годишњем етату. Ако се 
настави овакав тренд потражње за дрвним сортиментима, а 
надамо се, морамо врло рационално и пажљиво да користи-
мо расположиви етат. Посао у шумарству захтева констант-
но улагање у механизацију, у теренска возила, у изградњу и 
одржавање путева. Око 30 km тврдих камионских путева је 
планирано за 2017. годину. 

ЈП „Србијашуме“ је предузеће које се брине и стара о 
националном благу Србије, о нашим шумама – стога је наш 
дугорочни циљ повећање шумовитости, обнављање прес-
тарелих високих састојина и зрелих изданачких, и наравно 
неговање састојине у свим фазама развоја. Посебну пажњу, 
такође, треба посветити заштити шума од човека, од биљ-
них болести, штетних инсеката и пожара. Пошто је већина 
објеката за смештај наших радника и извођача радова због 
застарелости у врло лошем стању, следује нам обнова и из-
градња нових. Ове године смо планирали и изградњу објека-
та за смештај запослених и извођача радова на Радану. Наша 
обавеза је да и даље наставимо успешну сарадњу са локал-
ним самоуправама и локалним становништвом, повећавајући 
ниво наших услуга, са циљем побољшања слике нашег пре-
дузећа у јавности. Увек се одазивамо и помажемо све акције 
локалних организација које се поклапају са нашом послов-
ном политиком и циљевима пословања.

На крају, зараде запослених треба да прате и резултате 
рада. Све што припада запосленима по Колективном уговору 
се уредно исплаћује. Надам се да ће врло брзо, кад се стекну 
услови, доћи и до повећања зарада нашим радницима.

Да није све идеално говоре и проблеми са којима се су-
срећемо у свакодневном раду: поменуте бесправне сече уз ад-
министративну линију и даље се настављају, бесправне сече 
на Видојевици код Прокупља уз раније поменуте нападе на 
наше шумаре, ловокрадице који атакују на сву дивљач, а по-
себно на јелене који су прошле године уклањањем заштитне 
ограде пуштени у отворено ловиште Соколовица.“

Шта рећи на крају – или још боље, на почетку – руковод-
ство предузећа је на колегијуму похвалило ШГ „Топлица“ 
Куршумлија на челу са Небојшом Миховиловићем, директо-
ром газдинства као једно од најуспешнијих делова ЈП „Ср-
бијашуме“.

Бранко Мартиновић, дипл.инж.шум.
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Шумски пожари
Шумски пожари представљају озбиљан и увек актуелан 

друштвени, економски и еколошки проблем. Шумски пожа-
ри претварају читаве пределе у пустош, уништавају животну 
средину и наносе становништву непроценљиву штету. На тај 
начин шумски пожари представљају најгори вид делимичног 
или потпуног уништавања и девастације шума. 

Шумски пожари су постали све чешћа појава, што је де-
лом последица глобалног загревања услед кога су лета све 
врелија и сувља, ветрови све снажнији, а учесталост и распо-
ред кишних периода поремећена.

Шумски пожари представљају стихијско и неконтролиса-
но ширење ватре у природној околини. Величина опожарене 
површине и јачина пожара зависе од типа вегетације који је 
угрожен ватром. По штетама и последицама које изазивају, 
шумски пожари представљају глобални проблем и захтевају 
ангажовање свих институција и субјеката друштва на спреча-
вању појаве и гашењу шумских пожара. 

Према узроцима настанка деле се на пожаре антропогеног 
и природног порекла. Преко 95% свих пожара у природи је 
настало као последица људске активности, док је главни при-
родни узрочник муња.

На подручју којим газдује ЈП „Србијашуме“, у протеклих 
10 година укупно је забележено 922 пожара, а опожарена 
површина износила је  21.287 ha. Године са највећом појавом 
шумских пожара су биле 2007. година, када је забележено 358 

пожара, а опожарено 9.710 ha и 2012. година, када је забеле-
жено 209 пожара и том приликом опожарено 7.534 ha држав-
них шума којима газдује ЈП „Србијашуме“.

Организација заштите шуме од пожара у ЈП „Србија-
шуме“ има три основна  циља: спречавање појаве шумских 
пожара, брзо откривање и  брзо гашење пожара.

ШУМСКИ ПОЖАРИ 

Апел:  
Заштитимо наше шуме од пожара! 

У току је критични период појаве шумских пожара који представљају највеће непријатеље наших шума.
С обзиром да нам предстоји жарко лето са високим температурама, у месецу јулу и августу већа је и мо-

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

Шуме су произвођачи чистог ваздуха и основ живота на земљи, зато апелујемо на грађане да чувају и 
штите наше шуме.

ЈП „Србијашуме“ је појачало контролу спровођења превентивних мера заштите и апелује на 
грађане да:

–  не пале коров, биљни и други материјал на пољопривредним парцелама, воћњацима и површина-
ма близу шуме; 

– не ложе ватру близу шуме и у шуми;
–  не бацају опушке и лако запаљиве материјале на местима где се може изазвати пожар;
–  не остављају за собом неугашену ватру након пикника и да не остављају отпатке, већ да их одложе 

у канте и кесе.

У случају појаве пожара, молимо грађане да обавесте најближу шумску управу или дирекцију ЈП ,,Србија-
шуме“ на телефон: 011 711- 50 - 27, као и  ватрогасну службу на телефон: 193.



Ревија „Шуме“          7

Да би се остварили напред наведени циљеви предузи-
мају се мере: 
	  против потенцијалних изазивача шумских пожа-

ра: подизање нивоа свести јавности о еколошком, 
економском, социјалном и културном значају 
шума, апели на повећану угроженст од појаве 
шумских пожара, постављање знакова забране 
и знакова упозорења на прилазима шуми, поред 
путева, излетишта, туристичких објекатаи др.; 

	  у циљу спречавања изазивања шумских пожара: 
чуварска служба контролише потенцијалне иза-
зиваче шумских пожара, тј. пољопривреднике 
који спаљују стрништа после жетве, коров и дру-
ги биљни материјал, власнике викенд објеката, 
сакупљаче шумских плодова, леко биља и печу-
рака, излетнике, посетиоце и др.;

	  у циљу брзог откривања појаве шумских пожара: 
осматрање угрожених шума и дежурства у кри-
тичним периодима појаве шумских пожара; 

	  у циљу брзог гашења шумских пожара: развијена 
путна мрежа посебно према подручјима која су 
најугроженија, мобилност и опремљеност екипа за 
брзо гашење шумских пожара, уређени водозахва-
ти и водене акумулације, одржавање и уређивање 
извора воде у шумама са обавезом очувања ста-
ништа са изворима воде; обука и уасвршавање 
радника из области заштите шума од пожара;

	  у циљу спречавања појаве и ширења шумских 
пожара: правовремено извођење свих мера неге 
шума као што су чишћење, прореде, кресање 
грана и уклањање сувог грања; одржавање и 
чишћење појасева поред јавних комуникација 
(путеви и пруге); одржавање и чишћење на траса-
ма електроенергетских водова; подизање мешо-
витих шума лишћара и четинара; подизање би-
олошких противпожарних пруга; успостављање 
шумског реда; изградња и одржавање противпо-
жарних пруга и др. 

У свету је развијено неколико  модела за прогнозу шум-
ских пожара. Најраширенији је канадски модел Forest Fire 
Weather Index System, направљен још 1976. године и данас је 
основа за све друге моделе прогнозе појаве и ширења пожара 
у свету. Систем се заснива на генерисању пет компоненти по-
датака. Прве три компоненте су нумерички показатељи садр-
жаја влаге простирке и других горива, просечан садржај вла-

ге у органским слојевима умерене дубине, као и просечног 
садржаја влаге у дубоким, органским слојевима. Последње 
две компоненте су стопа ширења пожара, ако је гориво на 
располагању за сагоревање, и фронтални интензитет ватре. 
Многе земље, као и наш РХМЗ, прихватиле су ову методо-
логију и у својим прогнозама дају вредности FWI, с тим да 
би требало због прецизније прогнозе калибрисати вредности 
компоненти FWI за домаће потребе. Сам систем прогнозе је 
далеко сложенији и вредности FWI индекса су само један од 
улазних параметара. За успешну прогнозу потебно је узети у 
обзир и људске активности, јер је узрок појаве пожара у 95% 
случајева људски фактор, затим стање шума по станишним и 
састојинским карактеристикама. 
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Осим прогнозе појаве, рана детекција је такође важан чи-
нилац у заштити од пожара и због тога се развијају различити 
системи ране детекције.

У новије време се користи детекција путем сателита. Са-
телитско надзирање има својих добрих страна, али и доста 
недостатака. Одличан је за велике, ненастањене просторе, јер 
детектује на сваких 12 сати минималну површину од 1 хек-
тара. За наше услове систем видео надзора је много ефикас-
нији. У ЈП „Србијашуме“ систем видео надзора за сада има 
само ШГ „Пријепоље“. 

Стратегија борбе против шумских пожара подразумева 
њихову превенцију, рано откривање и сузбијање.

Због надолазећих летњих, а самим тим и топлијих и 
сунчаних дана, исушености тла и горивног материјала у 
шуми, неопходна је повећана опрезност. Најчешћи сцена-
рио за појаву пожара изазваног анторпогеним утицајем је 
ненамерно преношење ватре са пољопривредних површина 
спаљивањем суве траве, корова, стрњика и ниског растиња 

на пољопривредном земљишту и услед неконтролисаног 
паљења ширење ватре на шумске састојине. На основу Зако-
ну о шумама забрањено је и кажњиво паљење ватре у шуми 
и на удаљености мањој од 200 м од шуме. Према Закону о 
заштити од пожара забрањено је спаљивање остатака стрних 
усева, спаљивање смећа на отвореном простору и спаљивање 
биљних остатака. 

Занимљиво је напоменути да  се у неким деловима све-
та, као што су Сједињене Америчке Државе, мере заштите од 
пожара, а уједно и заштите од биљних болести и штеточина,  
састоје у изазивању пожара, ткз. „prescribed burn“  и спаљи-
вању нагомиланог горивног материјала. Ова врста заштите 
показала се ефикасном у превенцији великих неконтролиса-
них пожара и редуковању шумских штеточина. Интересант-
но је да се примењује чак и у боровим шумама, на великим 
површинама око хиљаду хектара, али уз довољан број ва-
трогасаца, опреме, технике, тачне временске прогнозе, што 
омогућава пуну котролу пожара. Толерише се губитак дрвне 
масе до 10%. Систем је јефтин и поприлично безбедан по ре-
чима колега са University of Idaho College of Natural Resources 
- Moscow, Idaho. Прво је потребно урадити инвентуру гори-
ва, да би се видело  колико има наслага иглица и осталог за-
паљивог материјала, колика је влажност стеље, итд. Затим се 
узимају у обзир  климатски фактори, одговарајуће време за 
паљење и на крају, у реализацији, ангажује се велики број 
ватрогасаца, секача и осталих радника, који прате ток пожара 
и безбедност.

У  лабораторијама за пожаре Idaho College-а  испитује се 
колика доза ослобођења енергије током пожара је потребна 
да „ убије“ одређену врсту дрвећа и у ком стадијуму развоја. 
Већина ауторитета сматра да само температура није довољан 
показатељ, већ се истражује даље у потрази за формулом која 
ће бити свеобухватнија и која ће укључити стање шуме пре 
пожара, количину горива (сушња, дрвних остатака и другог 
материјала који се налази у шуми), као и количину влажности 
тог горива.

Шумски пожари су природни део екосистема, имају еко-
лошку функцију, а њихова појава представља предуслов за 
обнављање одређених типова вегетације. Апсолутно одсу-
ство пожара може изазвати нежељене промене распрострање-
ности неких врста биљака, а и увећати акумулацију лишћа и 
гранчица на тлу, што може да постане гориво за катастрофал-
ни пожар огромних размера који је тешко контролисати. 

Дејан Милетић, дипл.инж.шум.
Љиљана Вамовић, дипл.инж.шум.
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ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ЈП „Србијашуме“ и општина Раковица 
обележили Светски дан заштите животне 

средине

ЈП „Србијашуме“ је у сарадњи са Одељењем за екологију ГО Рако-
вица обележило Светски дан заштите животне средине у оквиру фес-
тивала Еко-фестић. Фестивал дечијег стваралаштва је такмичарског 
карактера и има за циљ да усмери и активно укључи децу у проблема-
тику очувања животне средине. Овогодишња тема фестивала дечијег 
стваралаштва Еко-фестић је „Чему служе шуме“, а деца су слала ама-
терске документарне филмове на ову тему. Датум одржавања фестива-
ла везан је за Светски дан заштите животне средине, када су награђени 
најбољи ствараоци.

Светски дан заштите животне средине се обележава сваког 5. јуна 
од 1972. године, када су се на конференцији у Стокхолму окупили 
представници 113 држава и указали на потребу међународне сарадње 
у циљу заштите животне средине.

Свечано обележавање Светског дана заштите животне одржано је 
у Великој сали ГО Раковица, 5. јуна 2017. године. Током програма су 
приказани најбољи филмови, а њиховим ауторима додељене вредне 
награде. Представници ЈП „Србијашуме“ су поклонили садницу тује 
школи која је дала највише учесника на овом фестивалу, а то је ОШ 
„Бранко Ћопић“. 

Ивана Вукадиновић
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Фестивал „Еко свест“
Удружење грађана ,,Наслеђе’’ из Деспотовца организо-

вало  је фестивал под називом ,,Еко свест’’ који је одржан 9 
и 10. јуна 2017.године.

Фестивал је имао за циљ да кроз програмске активности 
подигне  еколошку свест грађана општине Деспотовац, да 
се укаже на све недостатке и пруже потенцијална решења 
из области екологије, заштите животне средине, заштите 
природе и здравог начина живота.

Кроз ове програмске активности укључено је и Шумско 
газдинство ,,Јужни Кучај’’-Деспотовац, као једно од носио-
ца активности под именом ,,Једно дете – једно дрво’’. 

На фестивалу је постављен штанд ЈП ,,Србијашуме’’, 
где смо представили своје предузеће и скуп различитих 
активности, дали допринос у дебатама, пројекцији фил-
мова, едукацији деце. Најмлађим посетиоцима подељен је 
пропагандни материјал везан за очување природе, заштиту 
природе и заштиту животне средине и  по једна контејнер-
ска садница коју ће засадити у својим двориштима и у дво-
риштима школа. 

Милка Караклић, дипл. инж.шум.

Светски дан заштите животне средине
Сваке године 5. јуна, на Светски дан заштите жи-

вотне средине, више од стотину земаља обележава 
овај дан различитим активностима у циљу даљег по-
дизања свести  јавности о важности заштите животне 
средине. 

Ове године та манифестација се одиграла под на-
зивом „Не коцкај се са природом“ на Кеју oслобођења, 
на Новом Београду, код хотела Југославија, у периоду 
од 10 до 14 часова. Главни организатори су били GIZ 
(Немачка организација за техничку сарадњу) и UNDP 
(Програм Уједињених нација за развој) уз подршку 
ресорних министарстава.

ЈП „Србијашуме“ свој допринос обележавању овог 
значајног датума дало је представљањем заштићених 
подручја којима управља и еко-туристичких понуда 
промо материјалом Сектора за шумарство и заштиту 
животне средине. 

Програм је обухватио широку лепезу еколошких 
тема, од управљања отпадом и отпадним водама, енер-
гетске ефикасности, климатских промена, управљања 
пољопривредним земљиштем, развоја туризма у ду-
навском региону, унапређења комуналних услуга до 
заштите природе и очувања биодиверзитета како у 
Србији, тако и целом региону југоисточне Европе. 
Присуствовала су и активно учествовала у њему деца 
школског узраста (од I до IV разреда основне школе) 
као и случајни пролазници.

Тијана Лаловић, маст.геог.
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ШУ ЛИПОВИЦА - ПОШУМЉАВАЊЕ

Пошумљавање на највећем клизишту  
у Европи

На делу терена између градских општина Обреновца и 
Чукарице,  простире се највеће клизиште у Европи под нази-
вом Умка-Дубоко.

КлизиштаУмка-Дубоко заузимају површину од 700 ха и 
обухватају делове насеља Умке, Руцке, Мале Моштанице и 
Барича. Врло су стара, а њихов настанак и развој је везан за 
геолошку грађу терена и вековну еволуцију меандра реке 
Саве. 

Први писани документи датирају са почетка прошлог века 

када је и започело насељавање нестабилне падине на Умки. 
Урбанизација се интезивирала после Другог светског 

рата, а до ескалације процеса клижења терена долази након 
увођења водовода 1967. године. Насеља имају водовод, али 
немају пратећу канализацију. 

Површинске и отпадне воде се неконтролисано и успоре-
но сливају и процеђују ка реци Сави. Већина инфраструктур-
них, стамбених и викенд објеката имају значајна оштећења, а 
до сада се срушило више десетина њих.

На савремену стабилност терена и физичко-механичка 
својства заступљених седимената, тестање и режим повр-
шинских и подземних вода, битно су утицали следећи геоди-
намички процеси:

- физичко-хемијско распадање и
- ерозија (речна, поточна и планарна).

Последица свега је  насатајање и развој пространих и ду-
боких клизишта.

Према активности процеса клижења, клизиште Умка- Ду-
боко спада у категорију брзих (кретање масе је 3-4метра на 
дан), а према максималној дубини клизиште Умка- Дубоко 
спада у врло дубока клизишта, са дубином од 26 метара.

У периоду јануар - август 2005. године у пијезометрима 
и у 150 копаних бунара регистрован је изузетно висок ниво 
подземне воде као и метарска вертикална и хоризонтална по-
мерања терена, што за резултат има формирање и јак развој 
процеса клижења.

Имајући у виду узроке и механизме клижења терена, при-

марно се препоручују акутне санационе мере:
- дренирање терена;
- изградња система отворених канала;
- проширење корита реке Саве;
- пошумљавање терена обухваћеним клижењем; 
- увођење канализационе мреже.

Поред тога неопходно је генерално смањити оводњеност 
терена дренирањем подземне и евакуацијом површинске 
воде, које расквашавају тело клизишта и повећавају његову 
тежину.

ЈП „Србијашуме“,  ШГ „Београд“,  ШУ „Липовица“ га-
здује површином од 286,12 ха државних шума на овом под-
ручју, лоцираних између насеља Барич и Мала Моштаница. 
Одељења од 42 до 50 део су ГЈ„Кошутњачке шуме“ рејона 
Дубоко.

Одељење 50/а ГЈ„Кошутњачке шуме“ простире се на 
површини од 11,49 ха, у самом централном делу клизног под-
ручја Дубоко. На површини се налази мешовита шума храста 
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лужњака, сладуна и цера вештачки подигнута пре 78 година, 
разређеног склопа 0,6 са кратким крошњама и са приметним 
сушењем стабала храста. Геолошка подлога глина- лапорови-
та глина са прослојцима гвожђевитих глина. 

Уважавајући препоруке Сектора за шумарство и заштиту 
животне средине  Генералне дирекције и мишљење еминент-
хих стручњака шумарске струке и професора са Шумараског 
факултета, као и специфицност самог рејона и овог одељења, 
одустало се од чисте сече на целој површини у једној годи-
ни, па је урађено површинско обележавање стабала за сечу 
са издвојеним мањим радним површинама од по 1 хектар, на 
којима ће бити годишње извршено обнављање.

У 2016. години је урађен први хектар, а на самом почетку 
2017. године и други. После чисте сече и припреме терена за 
пошумљавање, садницама произведеним у расадницима ЈП 
“Србијашуме“ посађено је укупно 5.000 садница багрема ста-
рости 1+1. У наредном, мај-јун 2017. године планом гајења 
предвиђено je окопавање и међуредно уклањање корова, као 
и дознака следећег хектара у функцији сече и обнове за 2018. 
годину.

Март месец као месец обележавања Дана шума и шумар-
ске струке био је прави моменат за промоцију и презента-

цију наших радова, као и  едукацију локалног становништва 
и младих. Остварена је сарадња са средњом Пољопривред-
но-хемијском школом из Обреновца, ЈП ЗЖС Обреновац и 
самом управом Градске општине Обреновац. У заједничкој 
акцији у једном дану посађено је 1000 садница багрема.

Јована Срећковић, дипл.инж.шум.
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Семинар о изданачким шумама – II део
У периоду од 25-28.4.2017. године на 4 локације (Често-

бродица, Видојевица, Врњачка Бања и Липовица) одржани 
су семинари на тему „Узгојни и економски ефекти извршене 
дознаке и сече на огледним површинама у изданачким шума-
ма“. Семинар представља претпоследњу пројектну активност 
у оквиру пројекта „Програм мера и активности за унапређење 
стања изданачких шума букве и храста у Републици Србији“. 
Семинару је присуствовало 160 шумарских инжењера из ЈП 
„Србијашуме“, ЈП „Шуме Гоч, представници Управе за шуме 
и Републичке шумарске инспекције, Шумарског факултета 
и Шумарске школе. Из сваког шумског газдинства семинару 
је присуствовао најмање по један ревирни инжењер из сваке 
шумске управе, референт за гајење шума и референт за из-
раду основа и планова газдовања. Предавачи на семинару су 
били проф. др Едуарда Хохбихлера, дипл.инж. Зоран Траило-
вић и руководилац пројекта Божидар Миловановић. 

Након семинара из 2016. године, на свим огледним повр-
шинама (укупно 25) извршена је дознака стабала за сечу. То-
ком зиме, у фебруару и марту 2017. године, извршена је сеча 
и резултати су представљени полазницима семинара.

Семинару који је одржан у ШГ „Јужни Кучај“ у газдин-
ској јединици Честобродица присуствовала су 42 шумарска 
инжењера из ШГ „Јужни Кучај“, ШГ „Северни Кучај“, ШГ 
„Тимочке шуме“, ШГ „Расина“ и ШГ „Ниш“. Огледне повр-
шине су постављене у изданачкој шуми букве на различитим 
бонитетима станишта. У зависности од броја стабала и ста-
нишних карактеристика на 4 огледне површине извршена је 
прореда са различитим интензитетима захвата од 23-34 %, а 
на 4 огледне површине обнављање (припремни сек)  са ин-
тензитетима захвата од 23-34 %.

У ШГ „Топлица“ семинар је одржан у газдинским једини-
цама Видојевица и Пасјача и присуствовало је 37 шумарских 
инжењера из ШГ „Топлица“, ШГ „Шума“, ШГ „Врање“ и ШГ 
„Пирот“. Према састојинским и станишним карактеристика-
ма, на 2 огледне површине извршена је прореда са различи-
тим интензитетима захвата, од 18-22 %, а на 4 огледне повр-
шине обнављање (припремни сек) са интензитетима захвата 
од 27-42 %.

У Врњачкој Бањи семинар је одржан у газдинској једи-
ници Врњачка Бања, којом газдује ЈП „Шуме Гоч“, где је по-
ред домаћина учествовало и 20 шумарских инжењера из ШГ 
„Столови“, ШГ „Голија“ и ШГ „Пријепоље“. На 2 огледне 

површине извршен је проредни захват од 27 и 32 %, а на 2 
огледне површине обнављање (припремни сек) са интензите-
тима захвата од 29 и 31 %.

Семинару који је одржан у ШГ „Београд“, у газдинској 
јединици Липовица, присуствовали су шумарски инжење-
ри из ШГ „Београд“, ШГ „Борања“, ШГ „Крагујевац“ и ШГ 
„Ужице“. На 2 огледне површине извршене су прореде са 
различитим интензитетима захвата, од 32 и 35 %, а на 4 ог-
ледне површине извршена је сеча обнављања (припремни и 
припремно-оплодни сек) са интензитетима захвата од 34 и 47 
%, док је на контролној површини урађена дознака и сеча на 
начин као што је до сада рађено и у складу са оним што је 
прописано у основи газдовања шумама.

Сагледавањем економских ефеката на свим огледним 
површинама, прелиминарни резултати су показали да је на 
најбољим стаништима потребно вршити прореде и продужи-
ти опходњу, уважавајући претпоставку да ће се на тај начин 
повећати вредност састојине која се добија  на крају опходње. 
У већини осталих случајева, узимајући у обзир достигнуту 
старост од 70-80 година и станишне карактеристике, неоп-
ходно је започети процес обнављања. Указано је, такође, на 
неопходност радова на гајењу након извршених сеча, однос-
но примену помоћних мера приликом обнављања. 

Учесници семинара су  кроз активну дискусију дали до-
принос сагледавању проблема у изданачким шумама. Се-
минар по својој природи представља наставак семинара о 
дознаци који је одржан у октобру 2016. године. По утисцима 
полазника семинара, приказани резултати су оцењени као 
једни од најзначајнијих и најприменљивијих за оперативан 
рад и праксу у ЈП „Србијашуме“. 

Према прегледу стања шумског фонда у ЈП „Србија-
шуме“ за 2017. годину, изданачке шуме заузимају површи-
ну од 254.537 хектара (33 % укупно обрасле површине). Са 
запремином од 35.575.026,1 m3 (139,8 m3/ha), 28 % укупне 

запремине и запеминским прирастом од 1.005.588,7 m3 (4,0 
m3/ha) или 29 % од укупног прираста, тако да унапређење 
њиховог стања и започињање процеса њиховог обнављања 
представља један од најприоритетнијих задатака за преду-
зеће. Узгајивачке препоруке за оперативно газдовање које 
треба да проистекну из пројекта, требало би да дају правац 
ка његовом решавању.

Руководилац пројекта
Божидар Миловановић, дипл. инж. шум.

СЕМИНАР
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Међународна конференција 
– Еуро МАБ 2017

У периоду од 4. до 7. априла 2017. го-
дине, у малом туристичком граду Сарлат 
(Sarlat-la-Canéda), Француска,одржала се 
конференција Еуро МАБ 2017.

Еуро МАБ представља највећу и најс-
тарију регионалну мрежу резервата би-
осфере у оквиру UNESCO MAB програ-
ма, укључујући и резервате биосфере из 
Канаде и САД-а. Ову мрежу чине 302 резервата биосфере у 
36 земаља, тако спајајући скоро половину светске мреже ре-
зервата биосфере, а пуноправни представник наше земље је 
Парк природе „Голија“ који својим већим делом има статус 
резервата биосфере под називом „Голија Студеница“.

Еуро МАБ мрежа је платформа за размену знања и иску-
ства у одрживом развоју и глобално алат за подршку одрживог 
развоја између управљача резервата биосфере, МАБ нацио-
налних комитета, али и научних институција и универзите-
та. Састанци Еуро МАБ су посвећени окупљању управљача 
резервата биосфере, МАБ националних одбора и комитета, 
партнерских институција и организација, као и стручњака из 
различитих области.

Од првог Еуро МАБ састанка који се 1986. године одржао 
у граду Чешке Будјејовице, Чешка Република, скоро сваке 
две године се одржавају конференције. Претходне Еуро МАБ 
конференције су одржане у Минску, у Белорусији (1997), 
Кембриџу, УК (2000), Риму, Италија (2002), Хернстеину, 
Аустрија (2005), Анталији, Турска(2007), Старој Лесни, Сло-
вачка (2009), Лундсбруну, Шведска (2011), Бруквилу, Канада 
(2013), и Хапсалу, Естонија (2015), а наредни, 2019. године, 
биће одржан у Даблину, Р. Ирска. 

На Еуро МАБ 2017 учествовало је 220 делегата из 41 
земаље. Домаћин конференције је био резерват биосфере у 
Дордоњ долини (Bassin de la Dordogne Biosphere Reserve), 
који представља највећи резерват биосфере у Француској. 

Циљ конференције је био да се продискутује и ревидира 
Лима aкциони план, који је усвојен прошле године на Чет-
вртом светском конгресу резервата биосфере. Главни фокус 

је био на укључивању Уједињених нација, 
јачој подршци и реализацији циљева одр-
живог развоја у оквиру 2030 Агенде одр-
живог развоја (2030 Agenda for Sustainable 
Development, SDG) у раду резервата би-
осфере. Генерална скупштина Уједињених 
нација је 25. септембра 2015. године фор-
мално усвојила универзалну и интегрисану 

2030 Агенду за одрживи развој, заједно са сетом од 17 циље-
ва одрживог развоја и 169 повезаних подциљева. Усвајање 
2030 Агенде и њених одрживих циљева развоја представља 
промену обрасца међународне политике у односу на развој 
сарадње. Европска унија се обавезала да спроведе SDG у ок-
виру интерне, али и спољне политике.

Првог дана конференције, на Пленарној сесији, представ-
ник ЈП „Србијашуме“ Дејан Милетић, дипл.инж.шум, имао је 
част да презентује активности и напредак резервата биосфе-
ре „Голија Студеница“ у оквиру испуњења циљева одрживог 
развоја као и да прикаже кратки филм у циљу промоције Пар-
ка природе „Голија“ и Резервата биосфере „Голија Студени-
ца“. 

Наредних дана, током конференције, под мотом “Из-
градња одрживе будућности заједно”, учесници су кроз 
одржаних 16 радионица дискутовали о томе како резерва-
ти биосфере могу да допринесу испуњењу Лима акционог 
плана 2016-2025, Мултилатералног споразума животне сре-
дине (Multilateral environmental agreement -MEA) и Париске 
конвенције о климатским променама (Convention on Climate 
Change, Paris2015).

„Изградњом одрживе будућности заједно“, Еуро МАБ 
2017 настојao je да идентификује које су нове врсте могућих 
партнерства потребне за еколошке транзиције, како их поста-
вити и како да се трајно задрже и промовишу. Циљ је да се 
укључе нови, али и побољша тренутно учешће друштве-
но-економских, научних и универзитетских представника.

Дејан Милетић, дипл.инж.шум

КОНФЕРЕНЦИЈА

је био на укључивању Уједињених нација, 
јачој подршци и реализацији циљева одр-

Development
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Семинар из планирања газдовања шумама
Одељење за планирање газдовања шумама ЈП 

„Србијашуме“ је ове године пети пут реализовало 
семинар: „Унапређење рада на пословима израде 
основа газдовања шумама“. Семинар је одржан у 
хотелу „СтарA“ на Старој планини у три групе, 
у периоду од 11-19.5.2017. године. На семинару 
је учествовало четрдесет осам инжењера шумар-
ства из шеснаест шумских газдинстава, Бироа за 
планирање и пројектовање у шумарству, Управе 
за шуме, Шумарског факултета и Генералне ди-
рекције. 

Прва целина је била унапређење обраде и кон-
троле унетих теренских података, као и израде 
приказа стања, планова и разних прегледа кроз 
презентацију програма „Програм за контролу 
ОГШ“, а у циљу боље и брже анализе и израде ос-
нова газдовања шумама (аутор Мирјана Стингић, самостални 
референт за базу података). 

Друга тематска област је била контрола и усклађивање ка-
тастра, геобазе и базе основа, провера топологије, коришћење 
ToolBox екстензије за конвертовање полигона у линије, ко-
ришћење линијске симбологије при изради основних карата 
(аутор Ненад Марковић, самостални референт за ГИС). Раз-
говарало се и о катастру – увођењу у посед – нове парцеле 
додељене ЈП „Србијашуме“, ажурирању катастра нeпокрет-
ности на нивоу ШГ и централног регистра у дирекцији ЈП 
„Србијашуме“.

Трећа тематска област је била унапређење израде тексту-
алног дела основе газдовања шума. О актуелним проблеми-
ма у изради основа газдовања шумама, унапређењу израде 
планских докумената (ОГШ, Измена и допуна ОГШ), проце-
ни вредности шума, шумског и осталог земљишта, презен-
тацију кроз разговор и дискусију имао је Братислав Кисин, 
помоћник извршног директора. Представници Управе за 
шуме Министарства пољопривреде и заштите животне сре-
дине - Радивоје Каурин, шеф одсека за планирање и анали-
тичари Новица Милојковић, Драган Рељић и Марко Остојић 
су својим присуством и учешћем додатно дали на значају и 
обогатили садржај самог семинара кроз примере плана из 
појединих ОГШ у форми интерактивне радионице.

Семинару су такође присуствовали и представници ин-
терне контроле ЈП „Србијашуме“.

У складу са временским приликама организована је по-
сета визиторком центру „Врело“ где је презентацију о парку 
природе одржао управник ПП „Стара планина“ Игор Петро-
вић. О санацији површина у ГЈ „Стара планина II – Арбиње“, 
где је била градација поткорњака, говорио је Митко Панић,  
колега у пензији. Трећа група је имала прилику да на терену 
види резултат ове борбе. Посећене су и интересантне при-
родне појаве и видиковци као што су: видиковац Козји камен 
(поглед на Завојско језеро), водопад Тупавица, сам локалитет 
крашко „Врело“, видиковац Белеге (поглед на Бабин зуб и врх 
Миџор) на превоју између коте Крваве баре и Вражје главе и 
ловачка кућа у Широким лукама.

Након, према заједничком мишљењу,  врло успешно 
обављеног семинара, дошло се до следећих закључака:

 – у што краћем времену до краја спровести поступак 
преноса катастарских парцела са надлежног минис-
тарства на ЈП „Србијашуме“ (закључком Владе РС 
додељене ЈП крајем 2016. године), наставити са ажу-
рирањем базе катастра подацима добијеним из РГЗ-а 
и униформисати приказе катастра у ОГШ;

 – уједначити критеријуме и физичку форму текстуал-
ног дела ОГШ, као и поједине приказе стања и пла-
нова;

 – уколико су разлике између очекиване и добијене за-
премине у поглављу „Досадашње газдовање“ у ОГШ  
веће од ±8% потребно је исте детаљније објаснити;

 – обратити већу пажњу на стање и планове код путне 
мреже и усагласити терминологију са Правилником.

Закључак који се од прве године истиче је да треба наста-
вити са оваквом врстом семинара-обуке (рад у мањим група-
ма) и континуираном усавршавању.

Велику захвалност за сву техничко-организациону подрш-
ку  и помоћ приликом организовања овог семинара дугујемо 
домаћину -  ШГ „Пирот“ Пирот, на челу са директором Пред-
рагом Ивановићем.

Мирјана Стингић, дипл.инж.шум.
др Братислав Кисин, дипл.инж.шум.

Ненад Марковић, дипл.инж.шум.

СЕМИНАР
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Правилник за рад и поступање у вршењу 
стручно-саветодавних послова у шумама 

сопственика
У „Службеном гласнику Републике Србије“ 

број 40 од 27.4.2017. године, објављен је 
Правилник за рад и поступање у вршењу струч-
но-саветодавних послова у шумама сопстве-
ника, који је ступио на снагу 5.5.2017. године. 
Наведени Правилник је Надзорни одбор ЈП 
„Србијашуме“ донео на седници 12.4.2017. го-
дине, а са његовом израдом се започело још 
почетком 2016. године када је Комисија за из-
раду Правилника за рад и поступање у вршењу 
стручнио-саветодавних послова у шумама соп-
ственика израдила нацрт Правилника, усагла-
шен са важећим одредбама Закона о шумама. 
Нацрт Правилника је разрађиван на састанцима 
са запосленима у неколико шумских газдинстава 
и прослеђен је 27.7.2016. године свим шумским 
газдинствима са позивом за достављање миш-
љења и примедби. Аргументоване примедбе су 
уважене и уврштене у Правилник.

После усаглашавања нацрта Правилника 
за рад и поступање у вршењу стручно-саве-
тодавних послова у шумама сопственика са 
Правилником о облику и садржини шумског 
жига, обрасцу пропратнице, односно отпрем-
нице, условима и начину жигосања посеченог 
дрвета, начину вођења евиденција и начину жи-
госања, односно обележавања четинарских ста-
бала намењених за новогодишње и друге праз-
нике („Сл.гласник РС“ број 93 од 18.11.2016. 
године), Сектор за шумарство и заштиту жи-
вотне средине је заједно са Правним сектором и 
представницима одређених шумских газдинста-
ва сачинио коначни текст Правилника.  

По први пут од оснивања ЈП „Србијашуме“, 
интерни правилник о раду у шумама сопствени-
ка је јавно објављен чиме је постао транспарен-
тан и доступан свим сопственицима шума. ЈП 
„Србијашуме“ се на тај начин још једном пока-
зало као друштвено одговорна компанија, чија 
је једна од мисија пружање стручно-саветодав-
них услуга у шумама сопственика и на тај начин 
подизање квалитета и унапређење стања шума 
сопственика. 

За 25 година постојања предузећа ово је трећи Правилник 
којим се уређује рад у шумама сопственика (приватним шу-
мама). Први Правилник о раду у приватним шумама донет 
је 1992. године. Други Правилник за рад и поступање у вр-
шењу стручних послова у шумама у приватној својини донет 
је 2009. године. Повод за доношење новог Правилника биле 
су Измене Закона о шумама из 2015. године.

На истој седници усвојена је по први пут и Одлука о нак-
надама за пружање стручно-саветодавних услуга сопствени-
цима шума - правним лицима и правним лицима која поднесу 
захтев за жигосање посеченог дрвета, које потиче са повр-
шине која се у смислу Закона о шумама не сматра шумом, 
а која ступа на снагу даном доношења. На овај начин је по 
први пут решен однос са сопственицима - правним лицима 
и установљена цена за рад који шумарски инжењери и тех-

ПРАВИЛНИК
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ничари обављају у наведеним шумама. Значајна 
новина у односу на претходни Правилник је 
то што је Јавно предузеће „Србијашуме“ са 
Министарством пољопривреде и заштите живот-
не средине - Управом за шуме склопило Уговор о 
вршењу стручно-саветодавних послова у шума-
ма сопственика - физичких лица за 2017. годину 
Значајна новина је увођење могућности за елек-
тронско увођење евиденција. ЈП „Србијашуме“ 
је почетком фебруара набавило 83 рачунара за 
извештавање о раду у шумама сопственика које 
ће се од 1. марта 2017. године, вршити искљу-
чиво путем програма „Приватне шуме“. Самим 
тим указано је на озбиљност рада у програму јер 
ће се сматрати урађеним само оно што је уне-
то у базу године, чиме су се стекли неопходни 
технички услови за рад у програму. Основне но-
вине које треба истаћи у односу на досадашњи 
Правилник су:

Уводи се надокнада за пружање стручно-са-
ветодавних послова сопственицима шума – 
правним лицима и правним лицима која поднесу 
захтев за жигосање.

– ДОЗНАКА: Подносилац захтева за дознаку 
у обавези је да стручном лицу приликом подно-
шења захтева приложи копију листа непокрет-
ности при чему доставља на увид оригинал лис-
та непокретности (не старији од три године) и 
документ којим се идентификује као подносилац 
захтева. Обавеза стручног лица је да приликом 
пријема захтева провери власништво над катас-
тарском парцелом на интернет сервису „еКа-
тастар“ Републичког геодетског завода (https://
katastar.rgz.gov.rs/knwebpublic), који омогућава 
претраживање базе података катастра непокрет-
ности.

Ако се врши дознака стабала у сврху редовне 
неге и унапређења стања шума, а сеча ће имати 
карактер претходног приноса (проредне сече), 
потребна је сагласност сувласника чији делови 
заједно чине 2/3 или више површине поседа. 

Ако се врши дознака стабала у сврху об-
нављања шуме, а сеча ће имати карактер главног приноса 
(сече обнављања), потребна је сагласност свих сувласника. 

Захтев за дознаку подноси се до 1. маја текуће пословне 
године за дознаку у текућој години и важи само за дознаку 
која ће се извршити до краја текуће пословне године.

Извршена дознака важи за текућу пословну годину у којој 
је вршена дознака и за наредну календарску годину. Од 1. 
маја сваке године наплаћује се накнада за ванредни излазак 
на терен код захтева за дознаку стабала за сечу која за 2017. 
годину износи 1.340 динара.

– ЖИГОСАЊЕ: Уводи се надокнада трошкова Јавном пре-
дузећу „Србијашуме“ за жигосање посеченог дрвета и изда-
вање попратнице за шумско дрвеће, које не потиче из шуме. 
Жигосање посеченог дрвета и издавање пропратнице за шу-
мско дрвеће које се у смислу закона и овог правилника не 
сматра шумом, врши Предузеће уз надокнаду трошкова које 
сноси подносилац захтева.

За жигосање посеченог дрвета ван шуме не наплаћује се 

накнада за коришћење шума. Жигосање посеченог дрвета 
врши се утискивањем шумског жига, и то:

Обавештени су да надокнаду трошкова за жигосање др-
вета ван шуме у износу од 1.200 динара треба наплаћивати и 
током 2017. године

– ПРОПРАТНИЦЕ: Усаглашавање са Правилником о жи-
госању донело је нови изглед пропратница. Пропратнице за 
просторно дрво се означавају словом А и серијским бројем, а 
пропратнице за обло дрво словом Б и серијским бројем.

 – У случају бесправне сече у шумама сопственика са-
чињава се Записник о извршеној бесправној сечи који 
се доставља Министарству унутрашњих послова и 
сопственику шуме.

 – Правилником је прописан и изглед образаца (ШС-1 до 
ШС-12) и изглед евиденција (ЕШС-1 до ЕШС-10).

Руководилац Oдељења за приватне шуме
Божидар Миловановић, дипл.инж.шум
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Узгајање крупне дивљачи 
Прва успешна испуштања у отворена  

ловишта
ЈП „Србијашуме“ је преко дела предузећа ШГ „Расина“ 

– Крушевац, у периоду од 1997-1999. године, изградило 
узгајалиште „Ломничка река“.

Узгајалиште „Ломничка река“ је смештено у централном 
делу ловишта „Велики Јастребац“, што представља добру 
позицију за насељавање јеленске дивљачи. Површина 
ловишта је 29.731 ха, а узгајалишта 385 хa. Ловиште “Велики 
Јастребац” је шумског типа, испресецано многобројним 
дубоким планинским потоцима стрмог пада.

Делом ловишта од 15.275 ха, укључујући и узгајалиште, 
управља ШГ “Расина” Крушевац преко своје стручне службе, 
која је формирана 2012. године ради ефикасније заштите, 
мониторинга и унапређења стања гајених врста дивљачи.

Основни циљ подизања узгајалишта било је 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, 
као и насељавање осталих ловних подручја у којима је то 
неопходно. Уношење гајених врста дивљачи у узгајалиште 
извршено је у периоду од 1997. до 1999. године. У складу 
за Програмом насељавања и осталим планским документима 
у ловству и применом свих мера гајења, постигнути су 
оптимални фондови (50 јединки јелена и 100 јединки 
дивље свиње). Након постизања наведених предуслова за 
реинтродукцију аутохтоних врста крупне дивљачи, започето 
је насељавање јеленске дивљачи у отворени део ловишта 
„Велики Јастребац“.

Реализација најважнијег циља, насељавања јеленске 
дивљачи, формирањем одрживе популације у шумским 
комплексима Великог и Малог Јастрепца, започета је израдом 
пројекта: Реинтродукција јелена европског на Велики 
Јастребац испуштањем гајених јединки из узгајалишта 
“Ломничка река” 2015. године.

У складу са Законом о дивљачи и ловству, ЈП „Србијашуме“ 
конкурисало је за средства из Буџетског фонда за развој 
ловства, чиме је омогућена иницијална финансијска подршка 
која омогућава континуитет насељавања до постизања пуног 
економског капацитета у ловишту „Велики Јастребац“. 

У току 2016. године реализоване су следеће пројектне 
активности:

 – изградња ловно-техничких објеката: хватаљка за је-
ленску дивљач, изградња 3 хранилице у отвореном 
делу ловишта; набавка хранива за додатну прихрану 
испуштених јединки;

 – набавка средстава и опреме који би омогућили стални 
мониторинг испуштених јединки;

 – испуштање 15 јединки јелена европског из 
узгајалишта у отворени део ловишта у планираној 
структури: 3 јелена, 8 кошута и 4 јеленска телета.

У септембру 2016. године виђено је прво јеленско теле 
рођено у слободној природи. Наставак испуштања планиран 
је у току ловне 2017/2018. године. 

ШГ „Расина“ – Крушевац је у протекле 3 године извршило 
хватање и испоруку дивљих свиња из угајалишта ловачким 
удружењима из Крушевца, Александровца, Бруса и Блаца. 
У текућој ловној години, такође,  наставља са испоруком 
дивљих свиња другим корисницима ловишта, на основу 
раније уговорених обавеза. 

Из свега наведеног произилази да је постигнут пун 
капацитет и главна намена узгајалишта „Ломничка река“ 
на Великом Јастрепцу. Уз двадесетогодишње искуство 
стручних служби предузећа у интензивном узгоју дивљачи 
и уз наставак сарадње са републичким институцијама, 
узгајалиште „Ломничка река“ може да прерасте у стални 
репро-центар који би обезбедио повећање бројности гајених 
врста у ловиштима у којима бројност дивљачи није на 
задовољавајућем нивоу. 

Томислав Радосављевић, дипл.инж.шум.

ЛОВСТВО - ШГ „РАСИНА“ КРУШЕВАЦ
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Јавном предузећу „Србијашуме“ је од 30.12.2016. године 
надлежно Министарство пољопривреде и заштите животне 
средине уступило на коришћење, на период од десет година, 
три рибарска подручја: „Београд“, „Дунав“ и „Млаву“.

Рибарско подручје „Београд“ установљено је на риболов-
ним водама водотока река: Саве од 49. km до ушћа у Дунав, 
реке Дунав од Старих Бановаца на 1187. km до Великог села 
на 1150. km речног тока, основне и детаљне каналске мреже 
хидромелиорационог система „Панчевачки рит“, основне и 
детаљне каналске мреже хидромелиорационог система „Га-
ловица“ од ушћа у Саву до 23. km тока и свих осталих при-
тока наведених река и других природних или вештачких ри-
боловних вода, које су у границама рибарског подручја, осим 
риболовних вода у оквиру заштићених подручја.

Рибарско подручје „Београд“ користи се за рекреативни 
риболов, изузев риболовних вода река Дунава и Саве које се 
могу користити и за привредни риболов. На овом подручју 
дозвољено је пецање из чамца и са обале риболовне воде. 
Корисник је преко дистрибутера дозвола за рекреативни ри-
болов (риболовачких уружења и клубова) омогућио сваком 
риболовцу да дозволу купи у месту пребивалишта, односно 
боравишта. Риболов као привредну делатност обавља шезде-
сет пет рибара на основу дозволе и склопљеног уговора са 
корисником рибарског подручја.

ЈП „Србијашуме“ преко Шумског газдинства „Београд“ 
преузело је  обавезу контроле, заштите и одрживог коришћења 
рибљег фонда као националног природног добра у влас-
ништву Републике Србије. Заштита и коришћење ихтиофа-
уне и водотока у границама рибарског подручја спроводи се 
применом одредби Закона о заштити и одрживом коришћењу 
рибљег фонда и важећих подзаконских аката, контолом заб-
ране риболова врста које су трајно или привремено (у време 
мреста) забрањене за риболов, интензивирањем активности 
на сузбијању свих видова криволова, контролом потпуне 
забране риболова на локалитетима који су проглашени за по-
себна станишта риба, контролом појаве утицаја загађивача и 
адекватно и правовремено реаговање у случају акцидента и 
посебно треба истаћи едукативни рад са риболовачком попу-
лацијом. Наведене мере се спроводе заједничким радом руко-
водиоца Одељења за рибарство, стручног лица за рибарско 
подручје и Службе за рибарство организоване на нивоу ШГ 
„Београд“. 

Рибочуварска служба
Рибочуварску службу чини шеснаест рибочувара, 

укључујући и пословођу рибочуварске службе, који су код 
корисника рибарског подручја запослени на неодређено вре-
ме и испуњавају све услове прописане Законом о заштити 

и одрживом коришћењу рибљег фонда. У циљу ефикасне 
контроле и двадесетчетворочасовног чувања свих риболов-
них вода, рибочувари су распоређени на седам сектора. У 
редовним, ванредним и акцијским контролама спроведеним 
током 2016. године трајно је одузето 450 мрежа укупне дужи-
не 10.488 метара, 15 сенкера, 15 бубњева, 9 струкова и један 
апарат за лов рибе струјом. Свакодневна контрола рекреатив-
них риболоваца и привредних рибара настављена је и у 2017. 
години. У периоду од 1. априла до 31. маја, током трајања 
забране употребе стајаћих мрежарских и самоловних алата, 
када је и већина врста у ловостају, појачане су активности 
и надзор на рибарском подручју. У организованим акцијама 
пронађен је и заплењен већи број необележених алата. Током 
редовних активности на терену рибочувари дају и све неоп-
ходне информације везане за прописе који регулишу област 
рибарство. Едукацијом рекреативних риболоваца, водичима 

и брошурама намењеним риболовцима и рибарима, као и 
путем странице „рибарство“ на сајту ЈП „Србијашуме“, сви 
љубитељи риболова могу добити информације о Рибарском 
подручју  „Београд“, условима обављања рекреативног и 
привредног риболова, законској регулативи, догађајима, пра-
вилима понашања на и у близини воде.

Ивана Станковић, дипл.инж.пољ.спец.за ловну привреду

Рибарско подручје „Београд“

РИБАРСТВО
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АКТИВНОСТИ

Радови на уређењу ловишта „Јужни Кучај 4“
- Спајање теорије и праксе - 

У склопу планираних активности у ловишту у ловној 
2017/2018. години, стручна служба је планирала радове на 
уређењу ловишта, окућница ловачких кућа, уређењу ловач-
ких стаза, изградњи хранилица и солишта као и изградњи 
чека. Све ове активности су у склопу припреме предстојеће 
ловне сезоне.

Средња Шумарска школа у Краљеву има веома дугу и бо-
гату традицију. Школа ће прославити 120 година постојања 
2019. године. Традиција Шумарске школе датира још из 19. 
века, када је указом министра народне привреде 1889. го-
дине основана „Практично - шумарска школа“ у Краљеву. 
Школа је више пута премештана (Београд, Параћин, Сремска 
Митровица, Сомбор, Чачак) све до 1960. године, када се трај-
но враћа у Краљево у нову школску зграду са интернатом. 
Кроз дуги низ година постојања школа је изнедрила многе 
шумарске стручњаке: лугаре, ловочуваре, техничаре, а многи 
инжењери, професори, магистри, мастери и доктори наука су 
били ученици ове школе.

Идеја о заједничкој сарадњи на извођењу стручне праксе 
у ловишту „Јужни Кучај 4“ датира још од ранијег периода, а 
реализација је договорена између директора школе Милана 
Мирковића и Ненада Јевтића, директора Шумског газдинства 
„Јужни Кучај“ из Деспотовца. Професори Жарковић Милан 
и Стојнић Владимир су осмислили активности и израдили 
план рада у сарадњи са стручном службом у ловишту.

Спајањем теорије и праксе Шумарска школа је 2017. годи-
не наставила традицију извођења теренске наставе на прос-
тору којим газдује ЈП „Србијашуме».

Пракса је организована за ученике средње Шумарске 
школе трећег и четвртог разреда, образовног профила тех-
ничар за ловство и рибарство. Образовни порофил техничар 
за ловство и рибарство је до ове године био као огледни об-
разовни профил, али како је Министарство просвете, науке 
и технолошког развоја препознало значај овог профила, он 
ће бити од наредне школске године бити уведен као редован. 
Предност овог образовног профила се огледа у значају да се 
он може увести кроз систем дуалног образовања, што пред-
ставља тенденцију у развоју просвете и привреде Србије. 
Развијање компетенција, односно оспособљавање ученика да 
знања стечена у школи користе у сложеним условима живота 
и рада, постало је основно полазиште савремене наставе и 
учења. Концепт целоживотног учења заједнички је именитељ 
образовних политика свих развијених земаља света и Европ-
ске уније, док је предузетништво један од основних ослонаца 
за остварење тог концепта.

Планирано је да се ученици у пратњи два професора сме-
сте и раде у шумарско-ловачким кућама Јаворак, Пештерац и 
Валкалуци. 

Ученици су извршавали своје радне задатке, који су се 
односили на уређење ловачких стаза, израду ловних објека-
та, као и на уређење простора око шумарско-ловачких кућа. 
Посебни задаци су били усмерени на осматрање дивљачи са 

чека, одређивање полне, старосне и трофејне структуре, као 
и праћење присуства дивљачи на основу индиректних метода 
осматрања (трагови, измет, оглашавање и сл.), као и помоћу 
фотосензорских камера. Практични задаци које су ученици 
изводили представљају део радних обавеза које ће по завр-
шетку школе радити у ловиштима у којима буду запослени. У 
два наврата по четири дана без сигнала мобилних телефона и 
ван сваке цивилизације, утицало је да ученици осете чари као 
и тешкоће шумарског посла. 

Уз ученике су поред наставника стално били присутни 
представници стручне, шумарске и ловочуварске службе  
ЈП „Србијашуме“. Посебне мере при извођењу практичне 
настaве биле су усмерене на безбедност и здравље на раду 
ученика и наставника, као и радника ЈП „Србијашуме“. Све 
предвиђене радне и наставне задатке су испунили ученици и 
наставници Шумарске школе, а према плану и програму из-
вођења наставе у блоку.

Искуства стечена оваквом сарадњом доносе корист свим 
странама. ЈП „Србијашуме“ као озбиљно и друштвено-одго-
ворно предузеће оваквим акцијама инвестира у кадар који ће 
се након завршеног школовања запослити у предузећу и који 
ће бити спреман да стечена знања одмах примени на свом 
радном месту. Са друге стране, школа ученике кроз праксу у 
реалним условима  оспособљава за квалитетан и комплексан 
рад који их очекује након завршавања школовања и запошља-
вања.

Шумарска школа из Краљева остварује сарадњу са мно-
гобројним институцијама и удружењима грађана. Поред 
сарадње са предузећима за газдовање шумама (ЈП „Војво-
динашуме“, „Србијашуме“, Шумарски факулте), Шумарска 
школа остварује сарадњу и са Ловачким савезима и њи-
ховим чланицама. Једна од таквих сарадњи је крунисана и 
заједничким пројектом (2015) Шумарске школе и Ловачког 
удружења „Краљево“, када формирано је oгледно добро за 
ловство и заштиту природе „Обрва“, на подручју ловишта 
„Ибар“. Пројекат је финансиран средствима Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине - Управа за шуме 
из Буџетског фонда за развој ловства Републике Србије. Ог-
ледно добро представља својеврстан полигон где ученици 
Шумарске школе изводе теренску наставу. С друге стране, 
служи као узор другим ловачким секцијама како да побољ-
шају услове станишта и популационе параметре гајених вр-
ста дивљачи. Приоритетне активности у огледном добру су 
на спровођењу мера заштите и гајења ловне фауне.

План је да се  са оваквим и сличним акцијама настави у 
даљем периоду, као и да се активности прошире на укључи-
вање студената Шумарског факултета, чланова ловачког уд-
ружења „Мирко Лавадиновић“, све у циљу унапређења стања 
у ловству, подизања нивоа знања  из ове облати као и уређења 
наших ловишта. 

Ненад Јевтић, дипл.инж.шум
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Екипа у пуном саставу испред шумарко-ловачке куће Валкалуци Изградња хранилице

Уређење ловишта око чека

Уређење ловишта око чекаУређење и обележавање ловачких стаза

Ручак и дружење у прелепом амбијенту шумарско-ловачке куће 
Валкалуци

Уређење окућнице
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САЈАМ ХОРТИКУЛТУРЕ

Башта у срцу градa
 „Ko посади дрво сади наду“ 
                         Луси Ларком

 
Међународни сајам хортикултуре Beoplantfair одржан је 

од 6. до 9. априла 2017. године на Београдском сајму. 
Ову прелепу манифестацију традиционално обогаћују две 

велике тематске изложбе – изложба лековитог биља и препа-
рата од меда „Дарови природе“ и пета изложба баштенских 
и парковских машина „Motoplantexpo.“ 

На сајму под називом „Башта у срцу града“ представи-
ло се више од 100 излагача разних области хортикултуре 
– вештине и уметности гајења цвећа, воћа, као и виногра-
дарства, гајења лековитог биља, производње садница и се-
менског материјала, узгоја и одржавања зелених површина, 
пејзажне архитектуре и пчеларства, као и дистрибутери.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине 
Републике Србије је покровитељ и један од најактивнијиих 
учесника и мотиватора ове манифестације. 

Сајам је био конципиран тако да су га чиниле четири целине. 
„Флора“ укључује садне и семенске материјале, декоративне 
биљке, производњу воћа и поврћа, унутрашњу декорацију, 
средства за прехрану биљака, биљну фармацију и козмети-
ку. „Зелени дизајн “ се бави уређењењем ентеријера, ексте-
ријера, одржавањем башта и паркова, дендро материјалом, 
уз презентацију стручне литературе и публикација. „Дарови 
природе“ и „Органик фест“, нова тематска целина сајма, 
посвећена је печуркама и меду, чајевима, балзамима, органс-
ким производима и здравој храни уопште, док „Мотоплант“ 
окупља излагаче, произвођаче и дистрибутере парковских 
машина, машина за шумарство, дечијих игралишта, фитнес и 
спортских теретана, разне врсте материјала за уређење башта 
и вртовa. Посетиоцима сајма различитих пословних профи-
ла је омогућено да се упознају са различитим трендовима и 
брендовима у хортикултури, пејзажној архитектури, у приме-
ни лековитог и ароматичног биља, с новим технологијама о 
гајењу биља, да сазнају све о лековитим својствима меда, али 
и о системским проблемима у овој области. Иако је за посе-
тиоце, најчешће без разлога, прва асоцијација у вези са овим 

сајмом цвеће, они који са великом посвећеношћу овај сајам 
организују, нуде много више од тога: здрав живот и чисту 
природу и околину, све оно што елементарне људске потре-
бе повезује са њиховим вишим смислом и оно без чега се не 
може и у суштини не би смело. Већ по традицији сајам прати 
богат стручни и пратећи програм, синтеза стручног, едукати-
вног и такмичарског и хуманитарног. Програм подразумева 
изложбе, предавања и презентације разних области хорти-
културе и то уз најеминентније домаће и стране предаваче и 
презентере. Посебну чар сајму далe су награде, такмичење у 
прављењу цветних аранжмана и наставак акције „Једно дрво 
за једног ратника“ у организацији Министарства правде, ЈП 
Србијашуме“ и Шумарског факултета.

 Штанд је специјално дизајниран за сајамски изложбе-
ни простор. ЈП „Србијашуме“ је уприличило да сајамски 
дани буду изузетно занимљиви, како за посетиоце, тако и 
за пословодство. ЈП „Србијашуме“ у области гајења шума 
стручно спроводи мере обнављања, неге и подизања нових 
шума. Предузеће, такође, производи шумски репродуктив-
ни материјал (семе, саднице и резнице), који се користи за 
подизање шумских засада, за мелиорацију деградираних 
површина и вештачко обнављање шума. У 23 расадника у 
14 шумских газдинстава годишње се произведе око 10 ми-
лиона садница. У производном програму се налази око 200 
врста варијетета садница. Издвајамо неке врсте садног ма-
теријала, који су били изложени на самом штанду, а то су : 
четинари: Chamaecyparis lawsoniana „Ivone“, Ginko biloba, 
Thuja occidentalis „Smaragd“, Thuja orientalis „Elegantisima“, 
Juniperus horizontalis blue ship“, лишћари: Betula verrucosa, 
Cercis siliquastrum, шибље: Berberis thunbergii „Atropurpurea“, 
Cornus alba „Sibirica“. На сајму је био и такмичарски део.

Стручни жири 22. Међународног сајма хортикултуре 
BeoPlantFair оценио је наступе излагача и експонате и донео 
одлуку о додели традиционалних награда и признања. 

Награде су добили следећи излагачи и учесници на 22. 
Међународном сајму BeoPlantFair:

•	  Статуа д.о.о., Старчево и Флора лира, Београд - за 
квалитет и асортиман биљног материјала (семе и сак-
сијско цвеће);
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•	  Арбор нурсериес н.в., Белгија - за квалитет и асорти-
ман увозног садног материјала;

•	  Расадник Манојловић, Крушевац, Био јела д.о.о., Ве-
лики Шиљеговац, Крушевац и Миладиновић, Регис-
тровано пољопривредно газдинство, Свилајнац - за 
квалитет садног материјала;

•	  Техничка школа “Дрво арт”, Београд, Облутак де-
кобел д.о.о., Аранђеловац и ЈКП “Зеленило”, Бео-
град - за дизајн изложбеног простора;

•	  Удружење пејзажних архитеката Србије, Београд -
за промовисање, ширење значаја и едукацију у пејзаж-
ној архитектури.

Следећи учесници изложбе “Дарови природе” су од 
стручног жирија добили дипломе:

•	  Ekolife md plu sд.о.о., Гаџин Хан - за изузетност у очу-
вању традиције и богатства природе;

•	  Удружење пчелара “Пчела”, Гроцка - за асортиман 
производа од меда;

•	  Манастир Светог апостола Томе – Томић, Свилајнац 
- за асортиман производа од лековитог биља.

Специјална признања добили су:
•	  Пчеларство Милош Богдановић, Сврљиг - за ориги-

нални иновативни производ;
•	  Стара планина – Удружење за лековито биље, Пи-

рот - за очување традиције у познавању и коришћењу 
лековитог биља;

•	  ЈП „Србијашуме“, Београд - за дугогодишњи допри-
нос унапређењу Сајма хортикултуре;

•	  Министарство пољопривреде и заштите животне 
средине Републике Србије - за дугогодишњу успешну 
сарадњу. 

На позив Београдског сајма ЈП „Србијашуме” је при-
хватило учешће на 22. Међународном сајму „Beoplantfair 
2017” и организовало презентацију такмичарских дисци-
плина са првенства секача моторном тестером. 

Такмичарска екипа ЈП „Србијашуме” је ову прилику иско-
ристила да се припрема за 36. Државно првенство секача мо-
торном тестером Републике Србије, које ће се одржати крајем 
године. Предстојеће првенство је квалификационо за избор 
чланова репрезентације Србије, која ће учествовати на 33. 
Светском првенству секача моторном тестером у Норвешкој 
2018. године.

Такмичарску екипу ЈП „Србијашуме” су чинили :

 – Марко Нешковић, освајач две сребрне медаље на свет-
ском првенству (Пољска, 2016. године) и актуелни државни 
првак у јуниорској конкуренцији, учесник три светска првен-
ства (Загреб, Хрватска 2010., Бринц, Швајцарска 2014. и Вис-
ла, Пољска 2016.године);

 – Дарко Ивановић, члан репрезентације Србије која је 
у тимској дисциплини штафета освојила сребрну медаљу у 
пољском граду Висла;

 – Горан Чамагић, државни првак 2013. године и члан ре-
презентације Србије која је учествовала на светском првен-
ству у Швајцарском граду Бринц 2014. године; 

 – Милорад Микановић, учесник на више такмичења ЈП 
„Србијашуме” и 

 – Милош Живић, који се први пут припрема са такмичар-
ском екипом за учешће на првенству у јуниорској конкурен-
цији.

Припреме такмичарске екипе и организацију презентација 
водили су Драган Дубљанин (Генерална дирекција) и Милан 
Томовић (ШГ „Столови” Краљево). Посетиоци сајма мог-
ли су у атријуму хале 3 да виде мајсторство наших секача 
у руковању моторном тестером кроз презентације следећих 
дисциплина:

 – окретање водилице и замена ланца,
 – комбиновано пререзивање,
 – прецизно прерзивање, 
 – кресање грана,
 – штафета.

Овом приликом желимо да се захвалимо Београдском сај-
му, као и дугогодишњем генералном спонзору наше такми-
чарске екипе предузећу „Vallhal” из Старе Пазове (заступник 
шведске компаније Husqvarna), које је такмичарима обезе-
бедило моторне тестере, заштитну опрему и комплетан пот-
рошни материјал. Сајам хортикултуре указује на велики зна-
чај шума, које су фабрика кисеоника и имају велики утицај за 
опстанак човечанства.

Било нам је задовољство да као учесници улепшамо сајам 
нашим разноврсним садницама и прикажемо природно бо-
гатство којим располаже ЈП „Србијашуме“.

Сања Робовић, дипл.комуник.
Драган Дубљанин, дипл. инж. шум. 
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ФЕСТИВАЛ

Супернатурал фестивал на Ади Хуји

Ове године, фестивал на Ади Хуји је по  први пут трајао 
два дана, 22. и 23. априла. Током ова два дана  посетиоци су 
могли да уживају у музици, здравој храни, као и бројним ак-
тивностима за децу и одрасле.

Оснивач Супернатурал фестивала Срђан Станковић је том 
приликом рекао: ,,Циљ фестивала је активизам за Аду Хују, 
простора који се већ 60 година деградира. У сарадњи са Гра-
дом Београдом санирали смо један део Аде Хује и направили 
парк који је проглашен за један од 25 најбољих пројеката у 
Европи. Ово је наставак активизма да, у сарадњи са Градом 

Београдом и Секретаријатом за заштиту животне средине 
коначно решимо проблем Аде Хује који је највећи еколош-
ки проблем Београда». Станковић  је навео да ће 10 одсто 
укупног прихода од продатих карата бити уложено за даље 
пошумљавање Аде Хује.

Вршилац дужности секретара за заштиту животе средине 
Горан Триван подсетио је присутне да се Супернтаурал фес-
тивал одржава већ једанаесту годину и да је за то време из-
растао у једну од манифестација која је најважнија у Београ-

ду. ,,За све то време фестивал је на убедљиво најбољи начин 
показао шта све ми као грађани и Београд као град можемо да 
учинимо по питању заштите животне средине». Навео је да 
Супернатурал фестивал окупља више десетина хиљада људи,  
нарочито деце, и да је то веома значајно јер сви они имају 
прилику да чују и науче нешто ново.

 Осим добре музике, за посетиоце фестивала организо-
вана су и бројна дешавања за децу и одрасле попут пијаце 
на којој су се представила мала пољопривредна газдинства, 
произвођачи аутентичних српских производа и најбоље из 
Србије: хомољски мед, банатски козји сир, сремски кулен, 
ракија са гледићких планина и други чувени деликатеси. У 
делу пијаце била је отворена и кухиња где су мајстори ку-
хиње  припремали гурманске залогаје за све сладокусце.

WELNESS радионице капуере, јоге, масаже, изложба ле-
ковитог и ароматичног биља, промовисали су хармонију духа 
и тела. DANUBE VILLAGE и организација Србија за младе, 
која се бави омладинским туризмом, као и DCC (Дунавски 
центар за компентенцију) су све заинтересоване упознали са 
биодиверзитетом и екотуризмом на Дунаву.

На фестивалу су организоване и радионице за децу где су 
малишани, кроз забаву и игру, учили како се сади лековито 
биље, лаванда, рузмарин, мајчина душица, зашто су важне 
пчеле и како да кроз веселу потрагу за благом открију важна 
знања за здравију и зеленију планету.

Музички програм фестивала обојио је рокенрол, џез, реге, 
фанк, хип хоп, пост гранџ и електро поп-панк. Првог дана 
фестивала, 22. априла, наступили су : Дел aрно бенд, Бео-
градски синдикат, Sharks, Snakes and Planes, словеначки Nula 
radio with Rebel B.

Другог дана, посетиоце су  забављали: Канда, Коџа и Не-
бојша, Никола Врањковић, Irie Fm, Лолобриђида, као и Леон-
тина и дечији хор Чаролија. 
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Завод обележио 69 година рада - представљен 
предлог простора „Кучај-Бељаница“ за нови 

национални парк у Србији

Пoводом обележавања Дана Завода, 28. априла 2017. го-
дине, у просторијама седишта у Београду представљене су 
активности на изради предлога за заштиту новог национал-
ног парка у Србији - простора „Кучај-Бељаница“ и стратешке 
активости у заштити природе у наредном периоду.

Програм обележавања 69 година рада Завода отвори-
ла је др Стана Божовић, државни секретар Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине, овом приликом 
честитавши Заводу 69 година успешног рада у заштити при-
роде. Као националне смернице у даљем раду најавила је 
активности у циљу повећања површине у статусу заштиће-
ног подручја које тренутно износе 6,53% и установљавања 
националне еколошке мреже и припреме за НАТУРА 2000, 
мрежу европских заштићених подручја као део националних 
настојања везаних за Преговарчко поглавље 27 за присту-
пање Европској унији.

Резултате у протеклом једногодишњем раду Завода и 
планиране активности у наредном периоду, како би се ост-
варили стратешки национални циљеви у заштити природе, 
представио је мр Александар Драгишић, директор Завода за 
заштиту природе Србије.  Овим поводом директор Завода као 
главне активности у раду на повећању површине под зашти-
том истакао је да је завршено шест студија за нова заштићена 
подручја као што су паркови природе „Радан“ и „Мојстир-
ско-драшке планине“ и предели изузетних одлика „Маљен“ 
и „Столови“ и завршено девет студија за подручја која су већ 
имала статус заштићених подручја, од којих су већа предели 
изузетних одлика „Озренске ливаде“ и „Власина“. „Актив-
ности на повећању површине у статусу заштићених подручја 
током ове године реализоваће се кроз ревизију и израду сту-
дија заштите за 13 подручја, као и истраживања за осам под-

ручја међу којима су планине Цер, Медведник, Му-
чањ и простор Горњачке клисуре“,  рекао је господин 
Драгишић. 

Представљајући активности у заштити природе 
директор Завода је нагласио: „Имамо изузетну част 
да, након више од 30 године, на Дан Завода, пред-
ставимо иницијативу за заштиту новог националног 
парка у Србији „Кучај-Бељаница“, који се одликује 
значајним очуваним и нетакнутим просторима при-
роде и шумских екосистема и који је непроцењив ре-
зервоар водног богатства Србије“.  

Презентацију предлога за проглашење просто-
ра „Кучај-Бељаница“ за национални парк одржала  
је Драгана Петраш, стручни сарадник Завода и ко-
ординатор израде студије заштите овог подручја. У 
оквиру презентације о природним вредностима и од-

ликама „Кучај-Бељаница“ , Д. Петраш је истакла: „Простор 
Кучај-Бељаница је одавно  препознат као природно наслеђе 
Србије и први мањи појединачни локалитети на овом под-
ручју  истраживани су и заштитћени 1949. године, тако да 
тренутно на овом простору има више заштићених појединач-
них локалитета као што су шумски резерват Винатовача, 
Лазарев кањон, водопад Прскало и многи други. Богатство 
биодиверзитета огледа се у податку да око 20 одсто врста 
из биљног и животињског света  наше земље има овде своје 
представнике, од којих се посебно истиче присуство 23 врсте 
гмизаваца и  70 врста сисара.“

Програм обележавања 69 година рада Завода обележили 
су и звуци кучајског краја уз извођење изворних народих пе-
сама „Мара Ресавкиња“, коју је отпевала Ирена Симоновић 
(КУД „Светозар Марковић“, Медвеђа) и  песме о Ресави коју 
је извела Миљана Милановић из Деспотовца.

Наташа Панић

ДАН ЗАВОДА
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30. Београдски маратон
30. Београдски маратон одржан је 22. 

априла 2017. године у Београду, у органи-
зацији Београдског маратона д.о.о., а под 
покровитељством Атлетског савеза Србије, 
Министарства омладине и спорта Србије и 
Града Београда

Званично, Београдски маратон први 
пут је одржан 8. маја 1988. године, на ини-
цијативу Ђоке Вјештице, новинара радио 
станице Студио Б и атлетског радника 
Бране Радовића, брата легендарног Душ-
ка Радовића, првог уредника Студија Б, у 
организацији града Београда. 

Програмом манифестације, поред 
маратонске трке (42,195 Км) као главне ма-
нифестације одржана је и полумаратонска 
трка (21,1 Км) и трка задовољства (5 Км).

Прво место у маратону за жене освоји-
ла је Оливера Јевтић из Србије временом 

2:38:01, а у мушкој категорији кенијац 
Stephen Kipnegetich Katan резултатом 
2:21:09.

У полумаратону у женској конкуренцији 
победила је Слађана Перуновић, са резул-
татом 1:21:41, а у мушкој конкуренцији 
Дарко Ивановски резултатом 1:10:00.

И ове године Тихомир Мурић, изврш-
ни директор Kомерцијалног сектора ЈП 
,,Србијашуме“ имао је запажено учешће 
у полумаратону (21,1 km) са резултатом 
1:45:56. Oвај резултат је умногоме бољи 
од прошлогодишњег а то је и био његов 
основни мотив и циљ. Како нам је рекао: 

,,У маратону се огледа упорност и 
истрајност“. Подржава и воли спорт и 
следеће године ће такође учествовати на 
београдском маратону, јер је то по њему 
основа за здрав живот.

Дан заштите природе
Дан заштите природе обележа-

ва се са циљем промовисања и под-
стицања заштите природе, поди-
зања свести о значају и потреби 
заштите, одрживог коришћења и 
управљања природним ресурсима 
и добрима. Овај дан установљен је 
Законом о заштити природе 2009. 
године, са циљем да подсети на 
значај очувања природе Србије. 

Одабран је овај датум зато 
што је тог дана, тачније 11. апри-
ла 1949. године, тадашњи Завод 
за заштиту и научно проучавање  природних реткости, сада 
Завод за заштиту природе Србије, донео решење о заштити 
водопада Велика и Мала Рипаљка на планини Озрен.  Тада 
је први пут установљен статус једног подручја као заштиће-
ног природног добра – Споменикa природе ,,Велика и Мала 
Рипаљка“ у општини Сокобања. То је био први акт о зашти-
ти и практично почетак институционалног рада на заштити 
природе и изградњи мреже заштићених подручја Републике 
Србије. Ту мрежу чине национални паркови, паркови приро-
де, предели изузетних одлика, специјални и строги резервати 
природе и споменици природе, који обухватају око 575.310 ha 
или 6,51% површине Србије.

Поводом обележавања Дана заштите природе, 11.4.2017. 
године, у организацији Завода за заштиту природе Србије, 
ЈП ,,Србијашуме“, Института за ботанику и Ботаничке баште 
,,Јевремовац”, Биолошког факултета Универзитета у Београ-
ду, у летњој учионици Ботаничке баште, организован је скуп 
где је указано на значај очувања природе и одрживог упра-

вљања заштићеним подручјима.
Скуп је отворио проф. др Милан 

Вељић, управник Ботаничке баште 
,,Јевремовац“, а учеснике скупа је 
поздравио и др Предраг Алексић, 
в.д. директора ЈП ,,Србијашуме“ и 
Александар Драгишић, директор 
Завода за заштиту природе Србије.

Представљено је и природно 
добро Парк природе ,,Голија” који 
уједно има и међународни статус 
Резервата биосфере ,,Голија-Студе-
ница”, као подручје које већ више 

од десет година испуњава високе критеријуме UNESCO 
MAB програма за светску мрежу резервата биосфере, Споме-
ник природе ,,Церјанска пећина”, као пример диверзитета ге-
онаслеђа наше земље и Споменик природе ,,Ботаничка башта 
Јевремовац”, као јединствено природно добро ботаничког ка-
рактера у градском простору.

Србија представља један од центара светског биодиверзи-
тета. Заузима мали део европског континента, али у њој живи 
велики број врста флоре и фауне. Присутан је и велики број 
различитих типова станишта, од барских и мочварних, пре-
ко преосталих степа, пешчара и континенталних слатина, до 
очуваних шумских заједница прашумског карактера у кањо-
нима и клисурама дивљих река и планинских и високопла-
нинских области. Велика разноврсност флоре и фауне, као и 
станишта омогућила је да по природним карактеристикама 
Србија буде Европа у малом са екосистемима од субмедите-
ранског до субарктичког типа.

мр Биљана Делибашић, дипл. биол.
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Сара долетела по младожењу на Увац 
Женка белоглавог супа се после пет година проведених у 

Израелу вратила у завичај с намером да нађе партнера и свије 
гнездо.

Колонија белоглавих супова у Резервату „Увац” броји око 
500 птица (фотодокументација Фондације за заштиту птица).

Ових дана усијала се интернет веза између Фондације за 
заштиту птица грабљивица и израелских орнитолога.

Размењују се информације о кретању Саре, женке бе-
логлавог супа, која је недавно са Голанске висоравни долете-
ла на Балкан.

Ни око две хиљаде километара није јој било препрека да 
се врати у завичај у потрази за местом на коме ће свити љу-
бавно гнездо.

– Сара је женка, ухваћена у клопку као млада птица 1. но-
вембра 2012. године, у Националном парку „Гамла” у Израе-
лу. Имала је годину дана. Стављен јој је сателитски одашиљач 
на крило да би била праћена. После пет година проведених у 
Израелу, Сара је ових дана стигла на Увац. Како су белогла-
ви супови завичајне птице, а младунци до полног сазревања 
имају обичај да крстаре небом до Блиског истока, па и даље, 
претпостављамо да се вратила на место где се излегла, тј. на 
Увац. Сада смо стално на вези са колегом Охадом Хадзофеом 
из израелских Националних паркова. Он прати њено кретање 
на Увцу преко сателита и извештава нас. Тренутно Сара лети 
над Увцем, одлепрша до Златибора и Пештера, па се врати 
– објашњава др Саша Маринковић из Фондације за заштиту 
птица грабљивица.

Сара је седми белоглави суп са Увца који је обележен у Из-
раелу, а за кога се с правом верује да се после вишегодишњег 
лутања вратио у завичај да се гнезди.

– Белоглави супови јаја легу крајем јануара или почетком 
фебруара, тако да је Сара за ову годину закаснила, иако је 

већ полно зрела, па очекујемо да ће наредне године пронаћи 
партнера и снети јаја на Увцу – каже Маринковић.

– Зашто један број младих супова са Балкана сваке године 
лети на исток до Израела, понекад и даље, али се ретко који 
одлучи да се запути на запад и прелети Алпе, орнитолозима 

није сасвим јасно – напомиње 
Маринковић.

Како истиче, савремене 
технологије на којима почива 
сателитско праћење постају 
главно средство у заштити је-
динки најугроженијих живо-
тињских и птичјих врста.

– Преко наше земље пре-
леће све већи број рода, зла-
товрана и орлова крсташа 
који се сателитски прате. Ми 
сарађујемо са државама које 
имају закупљене сателите и од 
њих добијамо по неку инфор-
мацију. У Србији смо постави-
ли један одашиљач на белогла-
вог супа Константина на Увцу,  
али је он угинуо крајем 2015. 
године – каже Маринковић.

Он истиче да је један од 
ретких примера улагања у 
заштиту угрожених врста у 
Србији програм заштите бе-

логлавог супа у Природном резервату „Увац”.
– Пре две деценије било је скоро извесно да ће белоглави 

суп нестати са подручја читаве наше земље. Тада се већ по-
вукао из источне Србије, а није га више било ни у Румунији, 
Босни и Херцеговини, Албанији и Црној Гори. Применом 
мера заштите у Резервату „Увац” популација је 12 пута увећа-
на, па сада тамо има око 500 белоглавих супова. Ове птице, 
које су као младе обележене у том нашем кањону, касније су 
детектоване у 18 земаља, од Шпаније до Јемена – каже наш 
саговорник.

Проблем је што је у Резервату „Увац” понестало простора 
за гнеждење белоглавих супова, па је Институт за биолошка 
истраживања „Синиша Станковић” покренуо 2009. године 
програм насељавања ових птица на Стару планину, где је бе-
логлави суп некада живео. Финансирање програма је обус-
тављено 2011. године јер је укинут Фонд за заштиту природе 
Србије, али пројекат није, мада стагнира.

– Локалне заједнице на том подручју подржавају нашу за-
мисао и спремне су да помогну у обезбеђивању хране за бе-
логлаве супове. Већина сматра да ће повратак супа значајно 
утицати на развој Парка природе „Стара планина“ и туризма 
у том крају – истиче Маринковић, нагласивши да је Минис-
тарство пољопривреде и заштите животне средине ове годи-
не почело са припремама за реализовање овог програма.

Извод: лист „Политика“
Аутор: Бранка Васиљевић
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Медвед у општини Горњи Милановац
Ревирни инжењер Дејан Ристовић је 

приликом извођења радова на планини 
Вујан недалеко од Горњег Милановца, 15. 
5. 2017. године, на расквашеном камион-
ском путу уочио трагове медведа. 

Након информације да су ловци на 
падинама планине Рајац, 13. 5. 2017. го-
дине, уочили трагове медведа, потврду о 
присуству ове звери на територији Шум-
ске управе Горњи Милановац даје и по-
менути ревирни инжењер, који је иначе 
члан ЛУ „Војвода Милан Обреновић” из 
Горњег Милановца. На локацији Шапчи-
на ћуприја, која се налази на источном 
делу планине Вујан, уочио сам пар траго-
ва медведа, који су из Вујна усмерени ка 
суседној планини Јешевац. На следећем 
локалитету званом Бањска врата, који се 
налази на западном делу планине Вујан, 
уочио сам исте трагове, који упућују на то 
да је медвед на планину Вујан дошао из 
правца планине Рајац, тј. да се кретао пра-
вцем запад – исток, од Рајца преко Вујна 
ка Јешевцу. С обзиром да је Рајац удаљен 
од Вујна неких 25 километара и да је тамо 
траг виђен два дана раније, велика је ве-

роватноћа да се ради о истој јединци.
Када се вест о присуству медведа на 

поменутим локалитетима проширила та-
ковским крајем, ловци и остали уживао-
ци у природи почели су више да обраћају 
пажњу на трагове медведа. Ловци су два 
дана касније пронашли и траг на плани-
ни Јешевац, па се сумња о даљем правцу 
кретања звери отклонила. Задњих неко-
лико дана медвед је привремено боравио 
на планини Јешевац, где је направио нове 
трагове присуства.

Приликом консултације стручњака са 
Биолошког факултета из Београда који 
проучавају медведе, и приликом размене 
фотографија уочених трагова, добијена је 
информација да се највероватније ради о 
младом мужјаку средње величине, кога су 
зрели мужјаци протерали непосредно пре 
почетка сезоне парења.

Не памти се присуство медведа на по-
менутим планинама, па ова појава може 
бити у вези са повећањем броја медведа у 
Србији, као и покушај проналаска нових 
станишта.

Дејан Ристовић, маст. инж. шум.
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Лековитe и магијске моћи чичка
Велики чичак (Arctium lappa) je једна од најчешћих врста 

из рода чичака. У народу је познат као репух, лопух, велики 
лопух, лепушина, чакаљ.

Научни назив Arctium lappa по-
тиче од грчких речи arktos, што 
значи медвед и lappa, што значи чи-
чак или је изведен из речи labein = 
дохватити, шчепати (због кукица на 
плоду).

Велики чичак је веома рас-
прострањена, двогодишња зељас-
та биљка која расте на запуштеним 
местима, уз путеве, живице, покрај 
железничких пруга, као самони-
кла биљка на ливадама, сунчаним 
рубовима шума, на необрађеном 
земљишту и око насеља. Посебно расте на земљишту које је 
богато азотом. Може да нарасте до два метра висине.

Води порекло из Европе и Сибира, а унета је врста у Азију 
и Северну Америку. Данас је једна од распрострањенијих вр-
ста у свету.

Има осовински корен који је меснат, вретенаст, дужине до 
60 cm. Стабло је црвенкасто, ребрасто, грана се само у горњем 
делу. Листови су најкрупнији у доњем делу стабла, а према 
врху су ситнији. Лист је по грађи прост, јајастог или срцастог 
облика, са мрежастом нерватуром. Лице листа је тамнозеле-
но, а наличје је покривено сивим длачицама. Цветови су гру-
писани у главичасте или лоптасте цвасти на врховима грана. 
Крунични листићи су пурпурноцрве-
ни, цевасти и на врху подељени на пет 
делова. Чашични листићи су на врху 
савијени у кукице. Плод је ахенија, 
дугачка од 5-7 cm, обавијенa кукицама 
помоћу којих се качи за животиње и на 
тај начин се расејава.

Цвета током јула и августа.
Корен се вади у јесен или рано про-

леће, јер касније добија горак укус.
Од давнина је запажено да чичак 

има пријатан мирис, карактеристичан 
укус, па се може користити за замену кафе. Иако не садржи 
кофеин, ова биљка је одличан енергетски стимуланс, а при-
том не изазива несаницу и раздражљивост. После Другог 
светског рата у народу је био омиљен напитак од чичка, јер 
је кафа била сувише скупа. Користи се осушени и самлевени 
корен чичка, који је богат влакнима и минералима (гвожђа, 
калцијума, магнезијума, фосфора и калијума) што поспешује 
варење, а препоручује се и анемичним особама. Будући да је 
добар лаксатив, иделан је за лечење опстипације.

У средњем веку ова биљка је редовно коришћена у кули-
нарству као поврће изузетно хранљивих вредности. Данас се 
као кулинарска намирница користи још само у Јапану.

Млади изданци, зелене сочне стабљике, листови и корен 
чичка веома су укусни и здрави, јер обилују минералима, на-
рочито гвожђем, витаминима, природним шећерима, скро-
бом, органским киселинама и инулином. Сви делови чичка 

могу да се користе у свежем стању, могу да се кувају, прже 
или осуше. У марту и априлу, или у јесен, биљка је мекана и 

месната и њени изданци богати су 
витамином Ц и етеричним уљима. 
Kорен чичка има ниску калоријску 
вредност, а може да буде и добра за-
мена за кромпир, јер садржи доста 
скроба. Осушен и самлевен додаје 
се ражаном или пшеничном брашну 
за припрему хлеба, разних пецива и 
посластица. Младе сочне стабљике 
секу се пре него што биљка проц-
вета и петељке листа се љуште и 
користе сирове у облику салате, а 
од њих могу да се припремају чор-
бе и варива. Стабљике се једу и као 

дезерт, прокуване и ушећерене.
Kорен чичка има 71 калорију, а у 100 g садржи: 1,33 g 

беланчевина, 0,47 g масти, 15,70 g угљених хидрата, око 45% 
инулина (посебне врсте шећера), масних киселина, фосфорне 
и танинске киселине, других органиских киселина, масног и 
етарског уља. Дужим укувавањем добија се слатки сируп, по-
годан у дијеталној исхрани. Осушен корен се може користити 
на разне начине. Напитак сличан кафи припрема се од пече-
ног и самлевеног корена чичка. Слаже се добро са осталим 
коренастим поврћем, житарицама и махунаркама. У зимским 
месецима се конзервише маринирањем или сушењем. Kо-
ристи се у дијеталној исхрани као укусно поврће.

Kорен чичка веома је тражен у 
макробиотичкој исхрани, где служи за 
детоксикацију. Новија истраживања 
показују да је чичак одлична намирни-
ца за дијабетичаре, али и саставни део 
дијета за особе оболеле од болести је-
тре и желуца.

Због особине да се лепи за друге 
предмете, верује се да чичак има ма-
гично дејство спајања. Зато је добро у 
кући имати стабљику ове биљке и ле-
пити на њу све што нам треба, било да 

су то цедуље са записаним жељама, слике, предмети или но-
вац. Стари кажу да је добро и када се само ухватимо за чичак 
пре него што кренемо на посао, у школу или на неки важан 
састанак, јер ће се тако све што је започето и остварити.

Може се користити и као амајлија за заштиту од спољаш-
них негативних вибрација и зрачења. Током хиљаду година 
дуге праксе, потврђено је да се чичак користи за заштиту. До-
вољно је само један цветић чичка или гранчицу са три цвета 
увек носити са собом.

Нимфа Флора подарила је људима да увек могу да нађу 
чичaк у природи и добију помоћ увек када им је потребно. 
Постоји веровање да, ако желиш да се неки дечко залепи за 
тебе, бациш чичак на њега или, уколико хоћеш да ти неки 
посао иде од руке, треба да имаш ову посебну биљку.Чароб-
на смеса прави се од неколико цветова чичка који се убаце у 
мед и изговори магична формула: „За мене се све лепи као 

БИЉКЕ
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овај чичак за мед и осећам се срећном/
срећним јер сви чекају на ред!“.Чичак 
су у древној Кини сматрали средством 
за дуговечност, његове бодље смарали 
су штитом ауре, тела, али и душе.

Легенда о њему је такође спектаку-
ларна. Старогрчки бог западног ветра 
Зефир је дао нимфи Флори као венчани 
дар владавину над свим цвећем овога 
света. Није се могло ни наслутити да 
ће она бесконачност дати једној не-
угледној биљци која је бодљикава, са 
скоро дрвенастим стаблом, неугледним 
листићима и цветовима.

Према новијим истраживања доказано је да сви делови 
ове биљке благотворно делују код многих здравствених те-
гоба.

Лековито деловање чичка:
•	 јача имунитет,
•	користи се за детоксикацију организма,
•	лечи различите инфекције,
•	ублажава алергију,
•	регенерише ткива,
•	лечи акне, екцеме, лишајеве и упале коже,
•	регулише количину шећера у крви,
•	лечи анемију,
•	користи се за лечење органа за варење,
•	побољшава пробаву,
•	помаже код болних зглобова,
•	штити јетру,
•	помаже у елиминацији бубрежног каменца,
•	има умирујућа својства,
•	побољшава стање косе и власишта,
•	помаже код леукемије и дијабетеса,
•	чичак је борац против канцера. Тестови на животињама 

су показали да екстракт чичковог корена инхибира (спречава, 
зауставља или успорава) развој и раст тумора.

Користи се за превентиву и лечење грипа, разних инфек-
ција и алергија.

Поспешује знојење и детоксикацију организма путем 
коже, снижава телесну температуру.

Дезинфикује кожу, помаже зарас-
тању рана, код изиритиране и упаљене 
коже, опекотина, осипа, свраба, екце-
ма, акни, гнојних упала коже, чирева, 
лишаја, псоријазе и гљивица на нога-
ма.

Помаже у пречишћавању крви, за 
лечење анемије, а према најновијим 
истраживањима делотворан је и у ле-
чењу леукемије. Поспешује произ-
водњу леукоцита. У случају тровања 
живом, чичак делује као противотров.

Чај од чичка смирује кашаљ, али и помаже код упале грла.
Захваљујући инулину у свом саставу ова биљка је од вели-

ке помоћи у регулацији количине шећера у крви, па се дијабе-
тичарима препоручује свакодневна конзумација тинктуре од 
чичка.

Сируп од корена и семенки чичка чува здравље усне шу-
пљине и органа за дисање. Дезинфикује слузокожу уста и 
смирује упалу десни.

Чичак појачава апетит, ублажава 
надутост и затвор, поспешује варење и 
смирује нервозу црева, смирује упалу 
слузокоже желуца, а традиционална 
кинеска медицина га препоручује као 
лек за чир на желуцу. Спречава развој 
цревних паразита.

Спречава болести јетре, помаже у 
њеној регенерацији те стимулише рад 
јетре и излучивање жучи.

Користи се за елиминацију бубреж-
ног и мокраћног песка и каменаца.

Чај од семенки чичка и облоге се 
користе код болних зглобова, гихта, 

артритиса и реуме. 
Уље од чичка има умирујућа својства код несанице, неми-

ра, напетости, раздражљивости и нервозе.
На Хавајима је распрострањен обичај да се младенцима 

уочи прве брачне ноћи поклања корен чичка, јер локално 
становништво чврсто верује у његове афродизијачке способ-
ности.

Руска народна медицина чичак препоручује особама које 
су биле изложене електромагнетном зрачењу. Тада се чичак 
комбинује са копривом и листом шумске јагоде.

Чајна мешавина за чишћење организма:
Чичак корен 100 g
Раставић  100 g
Ланено семе 100 g
Коприва 100 g

Све биљке помешати, па 5 супених кашика смеше прели-
ти литром кључале воде, промешати, поклопити и оставити 
да одстоји пола сата. Процедити и попити у току дана.

Чајна мешавина за дигестивне органе:
Чичак  100 g
Нана   100 g
Хајдучка трава 100 g

Све биљке помешати, па 2 супене кашике смеше прелити 
шољом кључале воде, промешати, поклопити и оставити да 
одстоји пола сата. Процедити и пити три пута на дан пола 
сата пре јела, незаслађено.

Чичково уље за косу:
Узмите 100 g корена чичка (најбоље 

ако имате свеже извађен корен који је 
добро опран у хладној води, уситњен и 
просушен 4-5 дана на промаји). Корен 
сипајте у теглу од литре, па додајте 700 
ml млаког сусамовог уља (уље само 
мало загрејте да буде топло толико да 
можете да у њега умочите прст). Про-
мешајте, затворите теглу вишеструко 
пресавијену газом, преко које треба 
ставити тацну. Немојте теглу затварати 
поклопцем, јер ће се онда уље вероват-

но покварити. Важно је да тегла буде потпуно сува. Оставите 
да одстоји на тамном месту три недеље. Процедите и сипајте 
у чисту и суву флашу са добрим затварачем. Додајте 50 капи 
есенцијалног уља рузмарина и снажно промућкајте. Користи-
ти ово уље за свакодневну нежну масажу скалпа. Ово уље 
спречава опадање косе и отклања перут.

мр Биљана Делибашић, дипл. биол.
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МАНАСТИРИ

Манастир Бањска
Манастир Бањска је манастир Српске православне цркве 

који се налази код Звечана у северном делу Косова и Мето-
хије.

Манастир Бањска са црквом посвећеном Светом Стефа-
ну саграђен је између 1313. и 1317. године, као задужбина 
српског краља Стефана Уроша II Милутина, једног од нај-
моћнијих владара из династије Немањића и једног од нај-
моћнијих владара на Балкану свога доба. Милутин је Бањску 
наменио себи за гробну цркву и тамо је најпре био сахрањен. 
После Косовске битке1389. године његово тело је, међутим, 
пренето у Трепчу, а потом, 1460. године, у бугарски град Со-
фију где се и сада налази.

И манастир је пратио судбину тела свог ктитора. Мо-
нументално здање са црквом, трпезаријом, библиотеком, ко-
нацима и „палатом царском“, Бањска је почела да пропада 
врло рано: почетком 15. века пожар је прогутао књиге, а у 
другој половини истог века манастир је вероватно запустео. 
Путописац Курипешић је забележио да је по наредби султа-
на манастир у 16. веку разорен, јер су се у њему сакупљали 
хришћански бегунци из турског ропства.

Већ скоро сасвим срушена, црква Светог Стефана је у 19. 
веку адаптирана и претворена у џамију и као таква служила је 
до Првог светског рата. Црква је први пут конзервирана 1939. 
године, а други пут 1990. године када је учињена делимична 
реконструкција.

Манастир Бањска је један од ретких манастира са очува-
ном оснивачком повељом. Из ње се види да је приликом ос-
нивања манастиру приложено огромно властелинство од 75 
села и 8 катуна, са рибњацима, воденицама и пчелињацима.

Како је грађевина била предвиђена за краљевску гробни-
цу, укинута је епископија и манастир је проглашен за царску 
лавру, четврту по рангу у држави (иза Студенице, Милеше-
ве и Сопоћана). Градњом је руководио Данило II, тадашњи 
бањски игуман, а каснији српски архиепископ, иначе бли-
зак краљев сарадник и повереник, књижевник, човек вели-
ког знања и изграђеног укуса. По средњовековним изворима 
и народној традицији, Бањска је била на гласу као један од 
најлепших српских манастира. Израђена је у чистој рашкој 
градитељској концепцији (стил српског класицизма, срп-
ско-византијски стил, од Милутина до Стефана Лазаревића), 
која је обавезно примењивана приликом градње краљевских 
маузолеја од манастира Студенице Стефана Немање до мана-
стира Светих арханђела цара Душана.

По изричитој жељи краља Милутина, Бањска је грађена 
по угледу на манастир Студеницу. Тако храм има облик једно-
бродне базилике са слепом куполом. Источна апсида је полу-
кружна и изразито монументална. У поткуполном простору 
су бочни певнички простори исте висине као главни брод и 
само мало иступају из главне масе зида. Улаз у цркву са за-
падне стране био је, такође по рашком начину, наглашен две-
ма монументалним кулама.

Главни украс екстеријера представљао је разнобојни те-
сани камен у жућкастој, руменој и сивој боји, којим су биле 
обложене фасаде. У традицији романичке стилизације украс 
фасада је комбинован са архитектонском пластиком, којом су 
били украшени довратници, допрозорници и тимпанон изнад 
портала. Тимпанон је некада красила монументална седећа 
фигура Богородице са малим Христом на крилу, израђена на 
начин на који су рашки уметници интерпретирали западне 
уметничке стилове - романику и готику. Ова Богородица се 
данас чува у цркви Соколици, недалеко од манастира Бањске, 
док се делови каменог украса манастирских фасада налазе у 
Народном музеју у Београду, Археолошком музеју у Скопљу, 
а нешто је уграђено у објекте села око Бањске.
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Главни понос Бањске било је чуве-
но „бањско злато“, опевано у народној 
песми и описано у оновременим пу-
тописима. Чинили су га танки златни 
листићи, којима је облагана позадина 
фресака, такође по узору на маузолеје 
претходних владара - манастире Сту-
деницу, Милешеву и Сопоћане. Данас 
је од тог живописа очувано само неко-
лико избледелих фрагмената.

Од осталог блага - икона, рукопи-
са, сребрних, позлаћених и златних 
свећњака, кандила, кадионица, којима 
је, по казивању краљевог биографа Да-
нила II, краљ обдарио своју задужби-
ну, није сачувано ништа. 

Једини налази скупоценог наки-
та ископани су случајно, за време Пр-
вог светског рата 1915. године, из гро-
ба краљице Теодоре, прве жене краља 
Стефана Дечанског и мајке цара Ду-
шана. То су два златна прстена: први 
је украшен античком камејом, а на гла-
ви другог је представа двоглавог орла 
и натпис: „Ко га носи, помози му Бог“. 
Први прстен се данас налази у поседу 
породице познатог колекционара Љу-
бомира Недељковића, а други се чува 
у Народном музеју у Београду.

Манастир Бањска је 520 година провео у рушевинама, 
само је народ обилазио зидине. Поново је обновљен 2004. го-
дине и после 520 година поново оживео, када је епископ Ар-
темије поставио за игумана оца Симеона који је у њему оку-
пио младо монаштво. Манастир је одмах по оснивању постао 
духовни центар Срба на Косову. У току 2006. године почела 
је обнова саме цркве и ширег манастирског комплекса. Пла-

нови владике Артемија су да се након обнове врате мошти 
светог краља Милутина. Потвдан одговор стигао је од синода 
Бугарске православне цркве у децембру 2006.

Порта манастира је, такође, лепо уређена великим попло-
чаним просторима и постављеним клупама, чистим травња-
цима и понеким солитерним стаблом, како се не би затворили 
погледи на објекте који се налазе у порти.

Проф. Др Љиљана Вујковић
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ПУТОВАЊА

VRTOVI PALATE LINDERHOF
Od svih dvoraca Ludviga II, kralja Bavarske iz druge polo-

vine 19. veka, i njihovih vrtova, na mene je najsnažnije utiske 
ostavio vrt dvorca Linderhof, koji se nalazi u jednoj uskoj dolini 
Graswang u bavarskim Alpima, pa sam ga zato i odabrala za pri-
kazivanje.

1864. godine, kada je imao 18 i po godina, prestolonaslednik 
Ludvig Bavarski, sin Maksimilijana II, došao je na bavarski pre-
sto. Neobičan životni stil i strast za izgradnjom bili su planovi 
usamljenog kralja.

Kao mladi princ, Ludvig je potpao pod magiju kompozitora 
Riharda Vagnera. Nakon izvođenja Vagnerove opere “Lohengrin” 
u minhenskom Court Theatru 1861. godine, Ludvig je postao po-
svećen Vagnerovoj muzici, i ta odanost je dovela do doživotnog 
pokroviteljstva koje je trebalo da obezbedi finansijsku sigurnost 
do kraja života kompozitora. Kraljevski život bio je daleko od 
lakog za Ludviga. Njegovo usamljeno detinjstvo proveo je uglav-
nom u Hohenschvangau, gde je malo pripreman za svet odraslih u 
kome je mogao da realizuje svoju reč kao kralj. Njegova želja za 
apsolutnom monarhijom došla je u sukob sa svakodnevnim živo-
tom u minhenskom dvoru, i polako se 
Ludvig povlači u svet gde bi mogao da 
ostvari svoje detinjaste fantazije - svet 
koji se ogleda u operskim delima Va-
gnera; svet koji se rodio u dvorcu Noj-
švanštajn, Linderhof i Herrenchiemsee. 
Ludvig je neumorno tražio prostore za 
realizaciju svojih snova. Do njegove 
tragične i misteriozne smrti u Starnber-
ger jezeru 1886. godine, on je stalno 
nastojao da stvori svet daleko od klau-
strofobije realnosti sopstvenog puta. 
Ovaj svet, zanimljiva mešavina prošlo-
sti i sadašnjosti, danas se može posetiti 
kao fascinantno mesto sa hiljade godišnjih posetilaca.

Kada je kralj Ludvig II kupio posed oko Linderhofa u Gra-
svangtalu kod Oberammergau 1868. godine, on je zapravo name-
ravao da tamo realizuje svoj bavarski Versaj (Versailles). Postalo 
je očigledno u toku izrade planova da su dimenzije ovog brdskog 
terena bile premale za velike palate i vrtne prostore, tako da je 
samo dodata palata postojećoj i vrtni posed je uvećan, što danas 

predstavlja Linderhof. Ludvig II je imao malu lovačku kuću u 
blizini linderhofskog poseda, tzv. kraljevu vikendicu – proširenu 
trima sobama za veću udobnost 1869. godine. Ludvig II je 1872. 
ovlastio tadašnjeg direktora dvorskih vrtova Karla fon Effnera 
(1831-1884) da započne sa planiranjem vrtova. Proširenje vrta i 
parkovskog poseda trajalo je od 1873. pa nadalje, do kada je Lud-
vig II odlučio da realizuje versajski projekat na ostrvu Herrenc-
hiemsee. Kraljevu lovačku kućicu odlučio je da preseli oko 300 
metara zapadno, da bi obezbedio prostor za formiranje palate i 

vrtnog prostora.
1868. godine on već stvara svoje prve pla-

nove za Linderhof. Ni palata po uzoru na Ver-
saj, koja je trebalo da se nalazi na dnu doline, 
a ni vrtovi, nikada nisu napravljeni. Linder-
hof dvorac, rezultat dugog perioda izgradnje i 
obnove, jedini je veliki dvorac kralja Ludviga 
II koji je završen za njegovog života.

Kada je započeto dizajniranje vrtova, 
kralj Ludvig II je angažovao vrtnog dizajne-
ra, dvorskog vrtnog direktora Karla fon Ef-
fnera (1831-1884), koji potiče iz stare porodi-
ce dvorskih baštovana, koji su pružali usluge 
na Vittelsbach dvoru. Pošto ga je preporučio 
Ludvigov otac, kralj Maksimilijan II od Ba-
varske, Effner dobija sveobuhvatnu obuku u 

gradovima sa poznatim vrtovima kao što su Beč, Potsdam, Že-
neva i Pariz.

Svojim talentom za šareni, dekorativni i efektni vrtni dizajn, 
Karl fon Effner ispunjava želje Ludvigu II u potpunosti. Za njego-
ve usluge u Linderhofu, kralj je nagradio svog pejzažnog vrtlara 
1877. godine.

Čak i znatno smanjena verzija Versajskog parka, koju je Karl 
fon Effner prvo dizajnirao 1868. godine, bila je, međutim, pre-
velika da bi se smestila u ovu usku dolinu (koja je ipak bila duga 
oko 1,2 kilometara). 

Plan Linderhof vrtova i parka Carla Effnera, 1874. godina
U južnoj vrtnoj osi zgrade, ispred dvorane ogledala, formiran 

je bazen sa fontanom čiji je mlaz oko 25 m visine, a iznad nje su 
stvorene tri vrtne terase, krunisane “Venerinim hramom” i ukra-
šene u romantičnom stilu. Prisustna je oko 300 godina stara lipa, 
koju je kralj spasao od seče, a po kojoj je ovaj posed i dobio naziv 
Linderhof.

Dvorac kralja Ludviga II

Plan Linderhof vrtova i parka  Carla Effnera
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Strm teren ispred spavaće sobe u severnom delu nove zgrade 
je iskorišćen za kreiranje kaskada. Voda se sliva niz padinu preko 
30 mramornih stepenika, od kojih je svaki kao minijaturni vo-
dopad. Sa fontanom Neptuna na dnu i muzičkim paviljonom na 
vrhu, kaskade odvajaju palatu od sela na severu. Arkade omeđuju 
vodopad bočno sa dve strane.

Pejzažni park formira prelaz između ukrasnih vrtova i šuma 
jele i bukve na Ammergau planini. Putanje koje vode kroz šumu 
sjajne bukve, hrasta i lipe, preko otvorenih livada, obezbeđuju 
posetiocu konstantnu raznolikost predela. 1876. godine, na sever-
nom obodu parka, Ludvig II je izgradio dve od svojih brojnih 
malih ludorija: veštačku pećinu, živopisno osvetljenu, koristeći 
tada najnoviju tehnologiju i Moorish Kiosk.

Na zapadnoj i istočnoj strani zgrade nalaze se parteri sa cen-
tralno postavljenom fontanom i cvetnim lejama, koje oivičavaju 
travnjake. Ovi parteri su okruženi visokom živom ogradom od 
graba, koja ih izdvaja od ostalog dela parka. Oivičena cvećem u 
centru travnjaka je statua Venusa i Adonisa od Johanna Nepomuk 
Hautmanna, koji je stvorio i druge kamene skulpture. Statua Ku-
pidona, koji razapinje svoju zlatnu strelu od Michaeala Wagmii-
llera stoji u centru fontane.

Ludvigov entuzijazam za orijentalni stil gradnje bio je tako 
veliki nakon kompletiranja marokanskog kioska, koji je kupio 
kao drveni izložbeni paviljon u ovom stilu na svetskom sajmu u 
Parizu 1878. godine. Interijer zgrade je opremljen u skladu sa kra-
ljevim željama. Prvobitno je drveni paviljon postavljen na Sloc-
kdlp u blizini austrijske granice. Zgrada je premeštena u posed 
dvorca 1998. godine.

Kralj Ludvig II je, naravno, želeo da se ceo projekat završi što 
je pre moguće. Da bi se ubrzao transport građevinskog materijala, 
tehničari su izgradili poseban put, a bilo je ponekad čak i 180 
ljudi koji rade na prostoru Linderhofa. Čak i porast parkovskog 
drveća je ubrzan putem dodatnog đubrenja, koje uključuje kravlju 
balegu. Bašte i park Linderhof su konačno završeni 1880. godine.

Sa baroknim dizajnom partera, renesansnim stilom terasa i 
pejzažnim parkom na osnovu ideja iz Engleske, zajedno sa ele-
mentima iz istorijskih vrtova kao što su Marli le Roi u Francuskoj 
ili La Granja u Španiji, Linderhof je jedan od najboljih postojećih 
primera vrta mešovitog stila.

dr Ljiljana VujkovićNeptunova fontana sa kaskadama
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ЧАРОБНO  ДРВЕЋE      

Најмање дрво на свету-”Палчић”дрво    
Живи на далеком северу Канаде, изнад поларног круга, где ста-

нују ветрови који носе све пред собом. 
Није чаробно, али је зато врло лепо и љупко. Високо је само 2-3 

цм и једва да је нешто више од цвећа које га окружује. Зове се па-
туљаста артичка врба. Има исте маце као врбе које расту код нас 
поред река, у парковима и баштама. 

(бонсаи - дрво у саксији, не прелази 5 цм).

Највеће дрво на свету         
Секвоја генерал Шерман, налази се 

у националном парку у Калифорнији, 
САД

Највећа жива бића на земљи су 
секвоје у Секвоја националном парку 
у Калифорнији, САД. Једна од њих, 
названа генерал Шерман, висока је 83 
метра, а обим стабла је 24,11 метара на 
висини од 1,53 метра изнад тла.

Национални парк у Калифорнији, САД

Pinus longaevа, Бор, 
стар 4600 год.

Дрво највећег обима 
Баобаб туче све рекорде у обиму. 

Његово стабло у облику купе може 
да достигне и до 10 м у пречнику.

Најстарије дрво 
Реч je o бору  Pinus longaev , 

старом 4600 година званог Ме-
тузалем, који расте у калифор-
нијском ланцу Сијера Неваде у 
САД.  

Дрво - тврђава 
Некада су становници Кимре, Моде и Борда, села у Чаду, Африка, зидали у пространом грању каучуковог дрвета или ка-

пока утврђења да би се одбранили од пљачкашких банди. 

Свето дрво 
У целом свету постоји успомена на неко џиновско дрво-првобитно дрво, 

које се уздизало из средишта земље до неба, а око њега су се обликовали 
васиона и свет: оно је сједињавало три света. Његови корени су досезали 
до подземних провалија, а највише гране су дотицале врхове неба. Дрво је 
омогућило да се удише ваздух, даровало је своје плодове створене помоћу 
сунца и воде, коју је црпела из тла. Преко њега са неба је сишла муња од које 
су људи направили ватру-дрво је извор живота и обнављања! 

*Египат- света мисирска смоква;
Скандинавија – јасен; 
Индија- ашвата  и света;
*  Мексико - космичко дрво, које избија из трбуха богиње земље у петој 

димензији је простора, које спаја висину и дубину;
*  Грчка- Додонина пророчанства, преношена треперењем лишћа Зевсовог храста.

Сања  Робовић, дипл. ком.
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Шумарски
Српско – енглески речник

Речник стручних термина из области шумарства ( и сродних дисциплина ) намењен је као допуна уз стандардни српско-ен-
глески 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.

Д

доступност - availability   
дотација, субвенција, бесповратна позајмица - grant   
дотурач трупца - loader   
дрвен - wooden
дрвенаст - woody 
дрвени подупирач, потпорна греда - prop   
дрвено брашно - wood fl our 
дрвењача - groundwood  
дрвни отпаци - wood waste 
дрвни отпаци на сечини; отпаци сече - cull, cullwood   
дрво за сеченице - billet wood   
дрво за стубове, водове, греде - pole timber; mast timber   
дрво лишћара - hardwood  
дрво осушено на ваздуху - air dry wood   
дрво способно да расте у хладу - tolerant tree; shade bearer 
дрво четинара; меко дрво - softwood   
дрводељство - carpentry   
дрвојед - wood borer
дрворед - row of trees; tree row   
дрвосеча, секач - axeman; logger   
дрен - cornel tree (Cornus mas)   
држало секире - axe handle   
држач сврдла - bore supporter   
дрљача; дрљати - harrow   
дробљен камен - crushed stone   
други трупац; средњи трупац - second log   
дубина, висина; дебљина (слоја) - depth   
дубоко растресање - subsoil loosening   
дугорочно планирање - longrange planning   
дужина кидања (влакана) - breaking length   
дужица, дуга - stave   
дужњача - broad axe  
даљиномер - range fi nder; range recorder  

даљинска детекција, даљинско осматрање - remote sensing   
даљинско управљање - remote control   
даска, табла, плоча; одбор, управа - board   
двогодишња биљка - biennial plant    
двострука бељика - moon rings   
дебло, трупац, балван - bole   
дебловина - trunkwood 
деколорација услед влаге код витлова - tan stain   
дендрометрија - forest mensuration  
диверзитет, разноврсност - diversity   
дивља ружа, шипак - dog rose (Rosa canina)   
дивљач; дивље животиње - game   
дивље биљке и животиње; дивљач - wildlife
дивљи кестен - horse chestnut (Aesculus hypocastanum)   
дизалица - jack    
дипломирани инжењер шумарства - Bachelor of Science in 

Forestry (B.Sc.F. или B.S.F.)  
Директива за станишта - Habitat Directive   
директива, препорука; смерница - guideline   
дистрични - dystric   
дневно светло - daylight   
ДНК отисци - DNA fi ngerprinting   
дно корита - channel bottom   
добни разред - age class   
довозни транспортер за трупце - log haul   
дозвола - permit   
Дозвољена емисија гасова стаклене баште у ЕУ - Emission 

Allowances (EUA)   
дознака за сечу - tree marking 
дозначено дрво - marked tree   
дозначни жиг - mark   
дозначни чекић - marking hammer   
домаћа биљка - native plant   
допунска садња; попуњавање - repair planting; blank fi lling; 

доступност - availability   
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Дрвени реквизити за опремање заштићених  
природних комплекса

Последњих година јавља се све већа потражња за дрвеним 
објектима којима се уређују велике површине земљишта, у 
првом реду шумског, које је под заштитом државе. Прили-
ком израде постојећих објеката од борових облица, постепе-
ном модификацијом су добијени нови модели који су прила-
гођени постојећим приликама у датој области  заштите.

У првом реду се подразумевају паркови природе, строги 
резервати природе и резервати биосфере. Дрвене реквизите 
производи РЈ Обрада дрвета у ШГ „Ужице“: улазне капије, 
различите врсте одморишта, масивне дрвене клупе и столо-
ве, информативне табле разних димензија и облика са испи-
саним називима и ознакама, дрвене пешачке мостове, корпе 
за отпатке и ограде разних димезија и облика.

Може се слободно рећи да централно место на овој лис-
ти заузимају информативне табле. Израђују се у комбина-
цији облица, полуоблица и резаних елемената борове грађе 
(даска 25 и 50 мм, штафле различитих дебљина). Често се 
за табле у ужем смислу користе и друге врсте грађе - храст, 
јела, смрча и јавор. Када се говори о таблама у ужем смислу, 
мисли се на дрвену плочу, тј. радну површину на којој се 
исписују називи и ознаке. Табле, такође, могу бити са и без 
крова, самоносеће (два или више стубова)  и табле које се 

монтирају на већ постојеће објекте или се каче на дрво.
Дрвене капије од облица израђују се према достављеним 

скицама или се постојећи модели адаптирају према позиција-
ма на терену. Израђују се масивне капије које се постављају 
на бетонске постаменте. Ове капије имају и функцију киоск 
кућица различитих намена. Замишљене су као простор за 
смештај чувара парка, затим као објекти за продају сувени-
ра и слично, оставе за разне предмете и опрему чувара пар-
ка. Капије мањих димензија углавном служе за ограничење 
приступа у поједине делове заштићеног добра.

Сви остали набројани реквизити израђују се према 
захтеву наручиоца и у складу с тим врше се и измене по-
стојећих облика и димензија, па се на тај начин постиже 
усклађивање потребних количина у односу на опредељена 
новчана средства.

Запослени у  РЈ Обрада дрвета настављају да развијају 
производни програм у овој области, прихватајући сваки 
нови изазов и прилику да одговоре на све захтеве који се 
упућују у смислу унапређења и очувања природних ресурса 
и развијања колективне свести о значају природног окру-
жења у свакодневном животу човека.

Милан Јевтић, дипл.инж. шумарства

ШГ  УЖИЦЕ 
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