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ИНТЕРВЈУ

Тимским радом до производње и продаје
у планираним оквирима
Рашка је једна од општина у Републици
Површина државних шума којим се газСрбији. Налази се у југозападном делу Срдује износи 67.053 хектара, од чега је Тутин
бије, у Рашком округу. Рашка је средиште
32.518 ха, Нови Пазар 16.552 ха и Рашка
шумског газдинства које покрива три шумске
17.983 ха. На 47.541 хектару приватних шума
управе: Рашку, Нови Пазар и Тутин.
обављају се стручно-технички послови, и
По много чему Рашка је необична вато у Рашкој на 13.670 ха, у Новом Пазару на
рош. Носи име моћне српске средњовековне
25.724 ха и у Тутину на 8.147 ха. Укупно очужупе и брзе планинске реке. Природа јој је
ване састојине обухватају 55% обрасле поврдала мноштво лепота, а минули векови осшине, разређене и девастиране 32%, а шикатавили богато културно-историјско наслеђе.
ре и шибљаци 13%. Најзаступљенија врста
Смештена у југозападној Србији, Рашка је,
дрвећа је буква 58%, затим смрча 19%, храст
заправо, јединствено место сусрета две пла16%, а осталих врста дрвећа је 7%.
нине и три реке. Ушушкана је између КоШумовитост подручја је 43 %. Шумовипаоника и Голије, у долини где се Трнавска
тост по општинама је уједначена: Тутин 44%,
река улива у Рашку, а мало даље и Рашка у
Рашка и Нови Пазар 43%.
Ибар. Не чуди зато што је овај градић током
Како раде шумари Рашке у овим времениЂуро Воларац, директор ма, са којим проблемима се суочавају, говори
године мета и почетак планинара, сплавара,
параглајдиста, пецароша, скијаша, активних ШГ „Шумарство“ Рашка нам дипломирани инжењер шумарства Ђуро
шетача,...
Воларац, директор ШГ „Шумарство“ Рашка:
Шумско газдинство „Шумарство“ Рашка припада горњеи- „Уз рационално пословање, мере штедње, вођење рачуна о
барском шумском подручју. Простире се на територијама по- трошковима на свим нивоима, очекујемо и даље задовољалитичких општина: Рашка, Нови Пазар и Тутин. Највећим вајуђе резултате“.
својим делом шумско подручје чини слив река Ибар и Рашка,
Износећи податке о квалификационој структури запоследок газдинска јединица Ђерекарски омар припада сливу Ђе- них, директор је навео да у газдинству има укупно 31 дипл.
рекарске реке, која понире у Пештерском пољу. Горњеибарско инжењер, од тога 24 дипл. инж. шумарства и 7 са другим фашумско подручје оивичено је са југа главним гребеном пла- култетима. Остало је 86 радника са ССС и 16 КВ радника.
нине Мокре Горе, са југозапада врховима ГЈ Врањача-Дије- Реч је углавном о младим шумарским стручњацима, спремлови, затим иде гребеном Ђерекарских планина, спушта се ним и способним да се носе са свим проблемима и изазовијужним ободом Пештерског поља, преко планине Нинаје пре- ма струке. Тренутно у газдинству има 133 радника, од тога
сеца Људску реку, затим иде гребеном планине Голије преко 13 на одређено и 120 на неодређено. „Радовима на гајењу и
врха Одвраћенице ка Бисер води и Дивану спуштајући се ка заштити шума даје се посебан приоритет. На терену се врше
реци Ибар. Граница затим иде обронцима планине Копаоник, редовне контроле здравственог стања шума. Посебна пажња
тј. границом НП „Копаоник“, затим гребеном планине Ро- посвећује се заштити шума од пожара. Редовно се ажурирају
гозна, пресецајући Ибар затвара се круг са планином Мокром спискови дежурства у критичним месецима и данима да би се
Гором.
спречили пожари. Тако да на подручју газдинства у 2017. го-
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дини превентивним мерама нисмо имали ни један значајнији
пожар“, истиче директор Ћуро Воларац.
„Важно је рећи да је у газдинству издвојено 5 објеката семенских састојина и то састојине црног бора, јеле и смрче.
У сардњи са надлежним државним институцијама, инспекцијским и сусдским органима, предузимамо све мере на
сузбијању бесправних сеча, посебно у копненој зони безбедности на подручју Шумске управе „Тутин“. То и даље остаје
један од наших приоритетних задатака. Предузимамо, такође,
мере на заштити дивљачи од ловокрадица и спроводимо акције на откривању починиоца.
Активности које се у газдинству спроводе, свакодневно су
усмерене и на повећање извршења плана сеча, те у том смислу постоје реалне процене да ће сви планови на коришћењу
шума бити успешно извршени. Оно што је карактеристично
за извршење планова коришћења јесте битно поправљена
сортиментна структура у односу на претходне године. До побољшања резултата дошло је пре свега појачаним контролама
кројења и класирања на терену“, каже директор Ђуро Воларац, дипл.инж.шум.
Када је реч о коришћењу шума, овогодишњи план је обимнији у односу на претходне године
и за 11% већи у односну на прошлу
2016. годину.
У 2017. год. план коришћења је
51.604 м3, од тога 15.865 м3 технике, 1.978 м3 остало техничко и
33.761 м3 огревно дрво.
За првих осам месеци ове године, тј. период јануар – август, у
потпуности је остварена планирана производња од 39.000 м3, тј.
100 % динамичког и тачно 75 % годишњег плана, што јасно показује
и даје реалну основу да ће план
коришћења за 2017. годину у ШГ
„Шумарство“ Рашка бити остварен
са преко 100 %. Највећи део послова на коришћењу шума обавља
се ангажовањем извођача радова
изабраних на тендеру путем јавних
набавки.
Планом за 2017. годину предвиђено је побољшање отворености шума реконструкцијом
18,60 км постојећих путева у све три шумске управе.
ШУ Рашка Витуш-Дубраве 2,37 км, Раздоље-Радошево
4,51 км, ШУ Нови Пазар Борич-Маљевци 3,31 км
ШУ Тутин Горња школа –Терзијан 4.80 км и Сломна гора
– Пољана 3,61 км
Укупни трошкови реконструкције ових путних праваца
износе 42.13 милиона, од тога средства буџета 35,33 милиона и учешће ШГ „Шумарство“ Рашка 6,80 милиона. ШГ
„Шумарство“ Рашка извршило је набавку, тј. купљен је нов
булдозер гусеничар, нова комбинована машина и нов камион
кипер троосовинац. Поред наведених машина, за изградњу
путева побољшан је и возни парк куповином „дачиа дастера“
и три нова теренска возила „ладе ниве“. Редовно се измирују
све финансијске обавезе према запосленим радницима, према извођачима радова у шумарству и према свим осталим добаљвљачима.
„У заштићеним природним добрима којима ово газдинство обилује, планиране су у овој години одређене актив-

ности које су првенствено усмерене на њихову заштиту и
унапређење, спречавање недозвољених радњи, а посебно
на развијање свести становништва о значају ових добара за
очување животне средине. Парк природе „Голија“ налази се
у горњеибарском, голијском и доњеибарском шумском подручју, “Каљевица” - мешовита састојина смрче, јеле и букве
прашумског типа налази се у Газдинској јединици Мојстирске шуме у Тутину, “Белег” - састојина молике и „Поглед” састојина бора кривуља, “Промуклица” - заштићени крашки
извор чији је проток воде 250л/мин. налазе се на подручју
Шумске управе „Тутин“. Локалитет Равница налази се у
склопу Газдинске јединице Кремићке шуме у Шумској управи „Рашка“. Сходно дужности која нам је поверена, чувамо
их, негујемо и евидентирамо сваку промену природну или
изазвану човековом непажњом, а оно што тек треба урадити је да рашчистимо прилазишта, путеве, поставимо више
информативних табли за посетиоце, а у склопу уређења да
изградимо водозахвате и слично“, рекао је Ђуро Воларац, директор газдинства “Шумарство” Рашка.
Рецимо и то да се у оквиру газдинства „Шумарство“ налази управа Парка природе „Голија”, чији је старалац ЈП,“Ср-

бијашуме”, која као посебна оргазициона јединица брине о
свим аспектима очувања животне средине и унапрђења стања
кроз бројне развојне пројекте.
Важно је овом приликом нагласити традиционално добру и успешну сарадњу са локалним становништвом, првенствено у изградњи и одржавању локалних путева у све три
општине. Повећавамо ниво наших услуга са циљем побољшања слике нашег предузећа у јавности.
У овом газдинству се, такође, велика пажња и брига
поклања међуљудским односима и радницима који су свој
животни век провели у овом газдинству и дочекали одлазак у пензију. Тако је и овом приликом, 1.9.2017. године, направљен свечани испраћај дугогодишњег радника шумарског
техничара Милутина Вујовића, који је радио на месту шефа
механизације у Шумској управи „Рашка“. Том приликом, у
шумарској-ловачкој кући, учешћем самих радника газдинства
и управе „Рашка“, организoван је свечани ручак и уручен му
је ЛЕД телевизор у знак пажње и као поклон колега за дугогодишњи прегалачки и успешан рад у ШГ „Шумарство“ Рашка.
Ревија „Шуме“
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Информација
о активностима на проглашењу подручја
Кучај – Бељаница за заштићено подручје од
националног интереса
Надзорни одбор Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“, на седници одржаној
31.7.2017. године, донео је Одлуку о усвајању Информације о активностима на проглашењу подручја
Кучај-Бељаница за заштићено подручје од националног значаја.
Усвојена Информација (коју објављујемо у целости) достављена је: Министарству за заштиту
животне средине, Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управи за шуме, Заводу за заштиту природе Србије, Институту за шумарство из Београда, Епархији Браничевској и
свим деловима предузећа.
С обзиром да су у току активности на заштити подручја Кучај-Бељаница и предлогу да заштићено подручје
од националног значаја Кучај-Бељаница буде проглашено
за национални парк, Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“ као корисник шума у оквиру подручја
Кучај-Бељаница и као највећи управљач заштићеним подручјима у Србији (тренутно управља са 101 заштићеним
подручјем, површине 261.947 ha, што чини 45,23% површине
укупно заштићених подручја у Србији која износи 579.199
ha), указује на следеће чињенице:
1. Просторним планом Републике Србије од 2010. до 2020.
године („Сл.гл.РС“, број 88/10) утврђене су дугорочне
основе организације, уређења, коришћења и заштите
простора Републике Србије у циљу усаглашавања економског и социјалног развоја са природним, еколошким и културним потенцијалима и ограничењима на
њеној територији. У Просторном плану је наведено да
је под заштиту стављено око 6,2% територије Републике Србије, а више од 2,6% територије се налази у поступку заштите, с тиме да се планира да до 2012. године буде заштићено 12% територије Републике Србије
(напомена: у планском документу није наведено колику површину/проценат треба да чине национални паркови односно паркови природе или друга заштићена
подручја, као ни колико којих категорија заштићених
подручја треба да буде заступљено. Заштићена подручја, у зависности од вредности и значаја, сврставају
се у категорије: I категорија су заштићена подручја од
међународног, националног односно изузетног значаја;
II категорија су заштићена подручја покрајинског или
регионалног значаја односно великог значаја и III категорија су – заштићена подручја локалног значаја). Због
мале површине под заштитом Република Србија сврстана је у европске земље са релативно малим уделом
простора под заштитом природног наслеђа у површини државне територије. Међу оперативним циљевима
заштите и одрживог коришћења природног наслеђа
приоритети су: повећање површине под заштићеним
6
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подручјима, успостављање националне еколошке мреже и идентификација подручја за европску еколошку
мрежу; израда просторних планова подручја посебне
намене за већа заштићена подручја и урбанистичких
планова за насељена места у тим подручјима; унапређење планова управљања и јачање оспособљености
управљача заштићених подручја; кандидовање и проглашење заштићених подручја од међународног значаја
и др. У планском документу наведено је да ће у планском периоду, на основу претходних истраживања и валоризације, бити дефинисани статус, просторни обухват и режими заштите, између осталог и за подручја
Кучајских планина.
2. Влада Републике Србије донела је Уредбу о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене
природног добра Бељаница-Кучај („Сл.гл.РС“, број
98/14). Просторним планом, укупне површине 154.589
ha, утврђују се основе организације, коришћења,
уређења и заштите подручја посебне намене природног добра Бељаница-Кучај на деловима територија
општина Деспотовац, Параћин, Жагубица, Бор и Бољевац. Овим просторним планом планирана је заштита
идентификованих просторних целина са посебним

3.

4.

5.

6.

природним обележјима и вредностима на укупној
површини од око 89.140 ha, као Парк природе „Бељаница-Кучај“. Наведено је да је простор Бељаница-Кучај
индивидуалисана планинска целина
са великим бројем геоморфолошких
феномена крашког и палеовулканског
рељефа (репрезентативних за простор Републике Србије и Балканског
полуострва), непрегледним пространствима под буковим шумама, бројним
заједницама биљних и животињских
врста - природних реткости, огромним резервама питке воде високог
квалитета, што уз изузетну пејзажну
разноврсност даје овом простору печат дивљине и висок степен очуваности природних екосистема са свим
одликама аутохтоности, уникатности
и репрезентативности.
Завод за заштиту природе Републике Србије истраживао је подручје
Кучај-Бељаница и током истраживања интензивно
је сарађивао са ЈП „Србијашуме“. Завод за заштиту
природе предао је Студију заштите Парка природе
„Кучај-Бељаница“, 2.12.2013. године, надлежном Министарству за заштиту животне средине на даље поступање. ЈП „Србијашуме“ дало је сагласност да буде
управљач будућег заштићеног подручја Парк природе
„Кучај-Бељаница“.
Јавно предузеће „Србијашуме“ као корисник шума
у оквиру предложеног подручја за заштиту ПП „Кучај-Бељаница“, почев од 2.12.2013. године па до сада,
поступало је у складу са чланом 42. став 7. Закона
о заштити природе („Сл.гл.РС“, број 36/09, 88/10,
91/10-исправка и 14/16), тј. подручје Кучај-Бељаница
сматрало је заштићеним подручјем и своје газдовање
шумама обављало у складу са одредбама Закона о
заштити природе.
Студију заштите ПП „Кучај-Бељаница“, у септембру
2016. године, вратило је Министарство пољопривреде и
заштите животне средине на дораду Заводу за заштиту
природе Србије, са задатком да истраживани простор
Парка природе „Кучај-Бељаница“ буде валоризован и
предложен за проглашење као национални парк.
Подручје Кучај – Бељаница валоризовано је кроз Студију заштите као парк природе, који према члану 34.
Закона о заштити природе („Сл.гл.РС“, број 36/09,
88/10, 91/10-исправка и 14/16) је подручје добро очуваних природних вредности са претежно очуваним
природним екосистемима и живописним пејзажима,
намењено очувању укупне геолошке, биолошке и предеоне разноврсности, као и задовољењу научних, образовних, духовних, естетских, културних, туристичких, здравствено-рекреативних потреба и осталих
делатности усклађених са традиционалним начином
живота и начелима одрживог развоја. У парку природе нису дозвољене привредне и друге делатности и
радње којима се угрожавају његова битна обележја и
вредности. Мере заштите, начин обављања привредних делатности и коришћење природних вредности у
парку природе, ближе се утврђује актом о проглашењу
заштићеног подручја.

7. Према члану 30. Закона о заштити природе („Сл.
гл.РС“, број 36/09, 88/10, 91/10-исправка и 14/16), национални парк је подручје са већим бројем разноврсних
природних екосистема од националног
значаја, истакнутих предеоних одлика
и култруног наслеђа у коме човек живи
усклађено са природом, намењено очувању постојећих природних вредности и
ресурса, укупне предеоне, геолошке и биолошке разноврснсоти, као и задовољењу
научних, образовних, духовних, естетских, култруних, туристичких, здравствено-рекреативних потреба и осталих активности у складу са начелима заштите
природе и одрживог развоја. Шумама у
националном парку газдује правно лице
које упрљавља националним парком и
шуме у националном парку нису обухваћене шумским подручјем. Мере заштите националног парка и начин његовог
коришћења ближе се одређују псоебним
законом. С обзиром на дефиниције парка природе и
националног парка, као и на то да је подручје Кучај-Бељаница прво било вредновано као парк природе,
оправдано се поставља питање шта је то условило да се
захтева промена врсте заштићеног подручја, тј. промена из парка природе у национални парк. Проглашење
подручја Кучај-Бељаница за национални парк, такође,
неће имати боље ефекте по природу у односу на парк
природе.

8. У оквиру будућег заштићеног подручја Кучај-Бељаница, површине 63.720,64 ha, налазе се шуме чији је корисник ЈП „Србијашуме“ и то шуме источне шумске
области, површине 42.856,31 ha, што чини 67% површине будућег заштићеног подручја, које су обухваћене
са три шумска подручја: тимочко шумско подручје (у
оквиру будућег националног парка биће 14.710,85 ha
државних шума), севернокучајско (у оквиру будућег
националног парка биће 12.169,88 ha државних шума)
и јужнокучајско шумско подручје (у оквиру будућег
националног парка биће 15.975,58 ha државних шума).
Шумско подручје обухвата шуме у свим облицима
својине и свих намена, осима шума у националним
парковима. То би практично значило да се шуме у оквиру будућег Националног парка „Кучај-Бељаница“
изузимају из шумских подручја чији је корисник ЈП
„Србијашуме“ Београд, што за последицу може имаРевија „Шуме“
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ти угрожавање рада три шумска газдинства ЈП „Србијашуме“ (јер остају без знатне површине шума, а у
приходу ЈП „Србијашуме“ преко 95% чине приходи од
шумарства), додатне трошкове око формирања нових
шумских подручја укључујући неопходност измена и
допуна Закона о шумама, додатне трошкове око израде
планских докумената у шумарству за новоформирно
шумско подручје будућег националног парка, као и
трошкове израде планских докумената измењених шумских подручја која остају у надлежности Јавног предузећа „Србијашуме“.
9. У будућем заштићеном подручју Кучај-Бељаница,
површине 63.720,64 ha, структура власништва је: површина државних шума којима газдује ЈП „Србијашуме“
износи 42.856,31 ha или 67% од укупне површине
заштићеног подручја; површина која је власништво
манастира износи 3.903,42 ha или 6%; површина војног
полигона у државним шумама износи 3.793,21 ha или
6% и остала површина (приватно валсништво и војни
полигон) износи 13.167,70 ha или 21%.
10. У Просторном плану подручја посебне намене природног добра Бељаница-Кучај, наведено је да простор Кучајских планина има посебан значај за одбрану
земље, као и да је полазна основа за избор локације
интервидовског полигона коришћење већ постојећег
војног комплекса „Пасуљанске ливаде“. Оправдано се
поставља питање усклађености успостављања националног парка у оквиру кога би био војни полигон.
11. Члан 70. Закона о шумама („Сл.гл.РС“, број 30/10,
93/12 и 89/15) дефинише да шумама у државној својини
обухваћеним шумским подручјем, односно подручјем
националног парка газдује јавно предузеће, односно
привредно друштво чији је оснивач Република Србија.
Ово упућује да треба основати ново ЈП за управљање
националним парком, уз претходну деобу и изузимање
шума из наведена три шумска подручја.
12. У Србији је проглашено 5 националних паркова (НП
„Фрушка гора“ површине 26.672 h/проглашен 1960. године, НП „Ђердап“ површине 63.787 ha/проглашен 1974.
године, НП „Копаоник“ површине 11.969 ha/проглашен
1981. године, НП „Тара“ површине 24.992 ha/проглашен
1981. године и НП „Шар-планина“ површине 22.805ha/
проглашен 1993. године), укупне површине 150.224ha и
националним парковима управљају посебна јавна предузећа, за која се може рећи да послују као „класична
шумска предузећа“, јер у њиховом приходу преко 90%
чине приходи из делатности шумарства. Подсећања
ради, у земљама региона стање по питању националних паркова је следеће: Словенија има један Национали парк Триглав, површине 88.000 ha; Хрватска има
8 националних паркова укупне површине 98.435 ha, с
тим што се површина националних паркова креће од
3.390 ha (НП „Бриони“) до 29.680 ha (НП „Плитвичка
језера“); Црна Гора има 5 националних паркова укупне површине 106.930 ha; Немачка има 16 националних
паркова који заузимају 3,9% од укупне површине територије Немачке (површина морских и копнених националних паркова износи 1.376.989 ha, а копнених само
214.558 ha); Француска има 10 националних паркова
(морских и копнених) површине 1.359.000ha, који чине
8% од територије Француске; Чешка има 4 национална
парка површине 119.047 ha, уз напомену да се површи8
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на креће од 6.300 ха до 68.520 ha.
13. Јавно предузеће „Србијашуме“ сматра да планирање и
спровођење заштите и одрживог развоја подручја Кучај-Бељаница захтева усклађивање интереса одрживе
заштите стратешких природних ресурса (шуме, воде,
минералне сировине) и природних вредности (утврђених и предвиђених за заштиту) у односу на развој туризма и других привредних делатности, развој локалних заједница и одбрану земље. Остварење наведених
циљева могуће је кроз успостављање Парка природе
„Кучај-Бељаница“.
14. У Србији тренутно постоји 16 паркова природе, укупне
површине 214.852 ha, од тога Јавно предузеће „Србијашуме“ управља са три парка природе укупне површине
197.216 ha или 91,8% површине свих паркова природе и
то: Парком природе „Стара планина“, чија је површина
114.332 ha (највеће заштићено подручје у Србији), Парком природе „Голија“ (75.183 ha) – заштићено подручје
које има и међународни статус Резервата биосфере „Голија-Студеница“ и Парком природе „Сићевачка клисура“ (7.746 ha).
Из свега наведеног закључци су:
1. Подручје Кучај-Бељаница треба да добије статус
заштићеног подручја, тј. да буде проглашено за Парк
природе „Кучај-Бељаница“, што ће допринети испуњењу планираног циља од 12% заштићене површине у Србији. Не постоје стручно нити искуствено оправдани аргументи за формирање националног парка.
Успостављање парка природе, а не националног парка,
не би имало негативне последице по заштиту природе,
али би успостављање националног парка имало негативне последице на пословање ЈП „Србијашуме“, те
самим тим и на запошљавање локалног становништва,
с једне стране, а захтевало би ангажовање значајних
финансијских средстава за формирање националног
парка, с друге стране, што је објашњено у тексту. Додатно се поставља питање задовољења других потреба
на том простору (војни полигон).
2. Јавно предузеће “Србијашуме“ подржава да подручје
Кучај-Бељаница добије статус заштићеног подручја, тј.
да се прогласи парком природе и прихвата да буде управљач и овог заштићеног подручја, јер поседује организационе, материјалне, техничке и кадровске ресурсе
да управља заштићеним подручјем и да истовремено
буде и корисник шума у оквиру Парка природе „Кучај–
Бељаница“.

ОГРЕВНО ДРВО

Понуда и ценa огревног
дрвета у ЈП ,,Србијашуме“
Набавка огрева почела је раније него претходних година, а
потражња за огревним дрветом је највећа у протеклих двадесетак година. Најтраженији су буква, храст и багрем. На неким стовариштима је велика несташица, па је цена увећана и
креће се од 4.500 до 6.000 динара, што је 20 до 30 % више него у истом периоду прошле године.
С обзиром на овакву ситуацију, велика је заинтересованост медија око понуде и цене огревног дрвета, тако да су
представници штампаних и електронских медија били чести
посетиоци ЈП ,,Србијашуме“, како би добили тачне информације од компетентних саговорника.
С обзиром на чињеницу да ЈП ,,Србијашуме“ газдује на 38%
површина под шумама Републике Србије,
није монополиста ни у
смислу газдовања ни у
смислу формирања цена огревног дрвета у
односу на укупну количину дрвета на тржишту.
Тихомир Мурић, извршни директор Сектора за комерцијалне
и маркетинг послове
Тихомир Мурић, извршни директор ЈП ,,Србијашуме“ поСектора за комерцијалне и марке- тврдио нам је да је ЈП
тинг послове
,,Србијашуме“ за првих седам месеци ове године извршило продају огревног дрвета за потребе грађана, локалних и државних институција, у
количини од 215.000 м3, што је за око 5.000 м3 више у односу
на исти период прошле године.
За преосталих пет месеци ЈП ,,Србијашуме“ је планирало продају огревног дрвета око 250.000 м3 за потребе становништва и институција, што је за 15.000 м3 више него за
исти период лане.
То значи да ће у 2017. години планирана продаја бити већа
за 20.000 м3 у односу на 2016. годину.
Цена метарског огревног дрвета тврдих лишћара на паритету FCО-шумско-камионски пут је на нивоу цене из марта 2015. године и износи 3.010 дин. по просторном метру са
ПДВ-ом.
Пословна политика ЈП ,,Србијашуме“ код уговарања
и расподеле огревног дрвета даје приоритет локалном становништву, локалним и државним институцијама.
Kaко нам је рекла Гордана Јанчић, извршни директор Сектора за шумарство и заштиту животне средине, Јавно предузеће „Србијашуме“ обавезно је да спроводи мере заштите
државних шума од бесправних сеча, да преко чуварске службе (имамо 620 чувара државних шума) открива починиоце

бесправних радњи и подноси прекршајне односно кривичне пријаве. Јавно предузеће „Србијашуме“ води евиденцију
бесправно посеченог дрвета у државним шумама и према тој
евиденцији, просечно годишње се бесправно посече између
15.000 м3 и 20.000 м3. Бесправне сече у овој години, за период
јануар-август износе око 10.500 м3 и највеће су на подручју
ШГ „ Топлица“ Куршумлија 4.873 м3 (ради се о бесправним
сечама на подручју дуж административне линије са КиМ) и
на подручју ШГ „Шума“ Лесковац 1.567 м3 (такође је у питању подручје дуж административне линије са КиМ). За
учињене бесправне сече поднето је 917 пријава, а решено је
112 пријава.
Јавно предузеће „Србијашуме“, поред заштите
државних шума, обавља
с т ру ч но - са ве т ода вне
послове у шумама сопственика (приватне шуме)
и врши контролу дрвета у
промету. Контролу дрвета
у промету врши заједно са
републичком шумарском
инспекцијом и собраћајном полицијом. Контрола
дрвета у промету подразумева да се врши контрола
дрвета у превозним сред- Гордана Јанчић, извршни дирекствима и зато је потребтор Сектора за шумарство и
на саобраћајна полиција
заштиту животне средине
која ће зауставити возило
које превози дрвне сортименте, а наши шумари и шумарска
инспекција провериће да ли то дрво има одговарајућу документацију (пропратницу односно отпремницу) и да ли је
жигосано, јер се тиме доказује да је дрво легално посечено.
У случајевима када се констатује да дрво нема одговорајући
документацију, исто се одузима и складишти привремено на
за то посебно одређена стоваришта до окончања судског поступка.
У периоду јануар-август ЈП „Србијашуме“ је извршило
1.190 контрола промета дрвета и од тога у 454 случаја (око
40%) дрво није имало одговарајућу документацију и одузето је око 2.500 м3 . Углавном се ради о дрвету које потиче из
приватних шума и зато апелујемо на све приватне власнике
шума, да у складу са Законом о шумама, поднесу захтеве за
сечу односно захтеве за жигосање посеченог дрвета стручним службама у шумским газдинствима. Стручне службе
ЈП „Србијашуме“ изаћи ће на терен и извршити дознаку стабала за сечу.
Приватно лице након сече позваће опет нашу стручну
службу, тј. шумаре који ће им издати пропратнице и жигосати дрво, чиме ће моћи да га ставе у промет односно да га
возе за своје потребе.
Ревија „Шуме“
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КОНФЕРЕНЦИЈА

Конференција у Бриселу на тему:
,,Улагање и европски трендови у шумарству
и преради дрвета“
У Бриселу је 11. и 12. 7.
ове године одржана међународна конференција на тему:
,,Улагање и европски трендови у шумарству и преради
дрвета“.
Учешће у конференцији
су узели представници: Данске, Шведске, Мађарске, Белгије, Италијe, Француске,
Србије, БиХ и Хрватске.
Нашу земљу представљалa је делегација ЈП
,,Србијашуме“: др Предраг
Алексић, в.д. директора
предузећа, Тихомир Мурић,
извршни директор Сектора
за комерцијалне послове и
Александар Васиљевић, саветник директора предузећа.
Разлози посете су упознавање са радом ЕУ институција и струковних удружења,
успостављање контаката са потенцијалним партнерима и
улагачима, упознавање са могућностима привлачења средстава фондова, као и могућност учлањења у Eвропско удружење EUSTAFOR.
Европско удружење државних шума (EUSTAFOR)

10

Ревија „Шуме“

представља комерцијално оријентисана државна шумска
предузећа, компаније и агенције, које као главни интерес
имају одрживо газдовање шумама и производњу дрвета.
Чланови EUSTAFOR-a представљају трећину шумског
подручја ЕУ, укључујући и велика заштићена подручја,
а огроман део њихових шума је сертификован у складу
са FSC и / или PEFC
шемама.
Циљ EUSTAFOR-a је
промовисање заједничког интереса државних
шума у ЕУ у оквиру њиховог одрживог развоја.
Удружење подржава и
јача државне шумарске организације у Европи у циљу одржања
и унапређења економски одрживог, друштвено корисног, културно
вредног и еколошки одговорног, одрживог газдовања шумама.

ПУТОВАЊЕ

Шумарски инжењери на студијском
путовању у Аустрији

У периоду од 11. до 14. 7. 2017. године организовано је
студијско путовање у Аустрију, у оквиру пројекта „Програм
мера и активности за унапређење стања изданачких шума букве и храста у Републици Србији“, који Јавно предузеће „Србијашуме“ реализује са Институтом за гајење шума из Беча.
Учесници путовања су били шумарски инжењери из ЈП „Србијашуме“ (ревирни инжењери, референти за гајење шума
и референти за израду основа и планова газдовања - укупно
113) из свих шумских газдинстава и свих шумских управа,
затим шумарски инжењери из ЈП „Шуме Гоч“ и Управе за
шуме, свеукупно 120 шумарских инжењера.
По програму студијског путовања, првог дана (уторак,
11.7.2017.) одржана су предавања на Шумарском факултету
у Бечу. Учесницима путовања је добродошлицу пожелео наш
домаћин проф. др Еduard Hochbichler. Присутне је поздравио
и амбасадор Републике Србије Перо Јанковић, који је указао
на интензивну привредну сарадњу између Србије и Аустрије,
која представља другу по реду земљу по броју страних инвестиција у нашој земљи. Као добар пример који треба следити,
истакао је веома добру организованост и систематичност у
раду привреде и целокупног аустријског друштва. Учеснике
студијског путовања је поздравио и декан Шумарског фа-

култета Karl Stampfer, упозанавши их са начином студирања
и студијским програмима на Универзитету за природне ресурсе и природне науке - Одсеку за шумарство и педологију
(Bodenkultur-BOKU), који је међу прва три у Европи и међу
20 најбољих у свету. На крају студија које трају 3+2 године,
апсолвира 50-60 студената, од којих је за већину обезбеђен
посао већ током првог семестра.
Проф. др Еduard Hochbichler је присутне упознао са организацијом шумарства у Аустрији. Истакао је да шумарство и
прерада дрвета представљају другу привредну грану по значају, после туризма. Шуме заузимају површину од 3,9 милиона хектара, што представља 44% укупне површине земље.
Највећи део (60%) је у власништву малих шумовласника,
20% је у власништву већих приватних шумарских предузећа,
док је само 15% у државном власништву.
Извршни директор у предузећу Аустријске државне шуме
(Österreichische Bundesforste - ÖBf) Norbert Putzgruber је представио предузеће, које у овом облику постоји од 1997. године.
Делатност предузећа је подељена на четири главне области:
традиционално шумарство, некретнине, услужне делатности
и енергија. Организовано је као акционарско друштво, али се
акцијама не тргује на берзи, већ су све у власништву државе
Ревија „Шуме“
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Аустрије. У састав ОБФ-а улази 12 шумских газдинстава и
једно предузеће за шумарску технику, а управљају са два национална парка и 40 језера. У власништву ОБФ-а се налазе
и две мини-хидроцентрале и око 4.000 објеката (ловачких и
шумарских кућа). У предузећу је запослено 1.045 људи, док
је пре 30 година број износио 4.500. Годишњи сечиви етат
износи око 1,5 милиона м3 годишње, при чему имају преко
1000 активности годишње које се тичу заштите и екосистемских функција шума. Најећи део шумских комуникација је
изграђен у претходних 40 година, при чему је у овом временском периоду и коришћење шума било веће, како би исфинансирали изградњу. Као резултат успешног пословања истакнуто је да је за 20 година ОБФ држави Аустрији уплатио
480 милиона евра од свог прихода. Аустрија не даје никак-

ве субвенције за радове у шумарству, тако да све радове на
гајењу, нези, заштити шума и изградњи путева изводе сопственим средствима.
Након претходних излагања, Werner Löffler je учесницима
путовања предстaвио Пољопривредну комору доње Аустрије
12
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и њену улогу у саветовању малих шумовласника, њиховом
удруживању, образовању и представљању код трећих лица.
Број малих газдинстава у Аустрији се константно смањује,
при чему 50% шума има мању површину од 5 ха. По неким
проценама, услед напуштања села и одласка становништва у
градове, око 4.300 ха годишње обрасте шумом. Истакао је да
не постоји законска обавеза дознаке и израде планова, како у
државним, тако и у приватним шумама.
На крају предавања присутнима се обратио и проф. др
Ewald Pertlik, који је представио начине изградње шумских
комуникација у шумама Аустрије. Овом приликом др Pertlik
је истакао да је укупна дужина шумских камионских путева у
Аустрији за 15.000 км већа од укупне дужине јавних путева.
Након предавања амбасадор Перо Јанковић је приредио
пријем у амбасади Републике Србије у Бечу за делегацију
коју су чинили представници свих шумских газдинстава. Изузетно напоран, али и веома садржајан дан, завршен је ручком у Градској већници.
Други дан (12.7.2017.) био је резервисан за посету предузећу Аустријске државне шуме. Пре подне смо обишли шуму
„Weinzierler Wald“ у покрајини Штајерска, којом газдује шумско газдинство Styria. Ово предузеће заузима површину од
41.000 ха и састоји се од 9 ревира, којима руководе управници
ревира. Дознака није обавезна, али се ради и сви подаци се
уносе у дигиталну ревирну књигу. Коришћење је централизовано на нивоу шумског газдинства и годишње се посече
око 160.000 м3. Планове у оквиру ревира израђује управник
ревира који налази и извођаче радова, док уговоре и осталу
логистику ради тим из газдинства.
Локалитет, који је био предмет обиласка, 1975. године
погодио је олујни ветар, приликом кога је на 113 ха било
13.000 м3 извала, и отада предузеће спроводи огледе на овим
површинама. Извршена је садња
лишћарским врстама и смрчом,
при чему је уложено око 10.000
евра по ха. Зарада од прве две
прореде је износила 3.000 евра
по хектару. Узгојни циљ представља производња 70 стабла храста
лужњака по ха (на растојању од
око 10-12 метара), прсног пречника 60-70 цм. При пошумљавању
су се водили мишљу о већем размаку са мањим бројем садница.
Пре извођења сече трасирају се
правци за кретање харвестера на
међусобном растојању већем од
20 метара, након чега се црвеним
спрејом обележавају конкуренти
плус стаблима (стаблима будућности). Стабла будућности су издвојена и први пут обележена у
старости састојине од 20 година.
Учесници путовања су у поподневним сатима другог дана
обишли два локалитета у Бечкој
шуми (представља парк биосфере на површини од 105.000
ха), којом газдује шумско газдинство Wienerwald. Ово шумско газдинство се простире на 42.000 ха. Газдујући шумом уз
мото „заштита шума кроз трајно и одрживо коришћење“, аустријско друштво је препознало шумаре као чуваре природе.

Из производње је изузето 5% површине, али не без надокнаде, јер су све услуге заштите природе у Аустрији регулисане
уговорима и плаћене од стране државе. У укупном приходу
овог шумског газдинства, класично шумарство учествује
са 50%, некретнине са 40%, док се 10% односи на приходе
од заштићених природних добара. У шумском газдинству
Wienerwald је запослен и тим од 9 шумарских инжењера, који
се баве управљањем заштићеним природним добрима.
У шумском газдинству Wienerwald, учесници студијског
путовања су имали прилике да се на лицу места упознају са
начином рада у државним шумама Аустрије, сличностима и
разликама у газдовању високим буковим и храстовим шумама. У овом погледу предмет студијског обиласка је била добро

обновљена састојина букве, код које је напуштена класична
оплодна сеча и у којој се кренуло са газдовањем, које за циљ
има достизање циљног пречника од 60 цм, са 80 стабала по
ха. На другој локацији је приказана састојина букве у којој се
закаснило са обновом и где су рађене прореде слабог интензитета. У поменутој састојини је 2016. године одлучено да се
одаберу стабла будућности и да се сваком стаблу будућности
уклони по један конкурент. До краја периода обнављања, који
ће у овој састојини трајати 30-40 година, у подмлађеној сас-

тојини ће остати 25-30 стабала будућности по ха, након чега
ће се извести завршни сек. Постављене су линије за форвардере на растојању од 20 метара, обележено 59 стабала будућности и урађена сеча која је износила 35% по запремини.
Трећег дана (13.7.2017.) пре подне учесници студијског
путовања су обишли предузеће које газдује приватном шумом Шенборн величине 3.500 ха, где су се на неколико локација упознали са узгојним техникама и газдовањем изданачким, средњим и високим храстовим шумама. Овом приликом
су се на 4 локације могле видети све фазе развоја храстове
шуме у току једне опходње, од младе шуме, преко средњедобне, до зреле за сечу. На сваком локалитету је дискутовано
о одговарајућим узгојним мерама са пратећим економским
ефектима. Истакнут је значај неге шуме од
самог настанка, где је на једном локалитету
приказана шума храста старости 16 година,
у којој су у три наврата (сваке треће године)
вршени радови на нези и прва прореда, при
чему су укупни трошкови износили 2.200
евра по хектару. По подне је уприличена
посета Урбаријалној заједници приватних
шумовласника у месту Zagersdorf у покрајини Бургенланд, који су представили на који
начин газдују шумом површине 130 ха, која
представља заједничку својину 86 власника. Ради се о мешовитој лишћарској шуми
лужњака, китњака, граба, коришћеној превасходно за огрев. У последњих 15 година
искрчен је сав багрем који се налазио у једном делу шуме и извршено је пошумљавање
племенитим лишћарима у циљу производње
техничког дрвета, са постављањем влака на
сваких 40 метара које ће служити за спровођења мера неге.
С обзиром на бројност садржаја и програм путовања, које су организовали наши
домаћини професор Едуард Хохбихлер и Зоран Траиловић,
студијско путовање је у стручном погледу било изузетно успешно. И поред напорног програма и густе сатнице, учесници путовања су се одговорно понашали и достојанствено
представили своје предузеће и своју земљу током боравка у
Аустрији.
дипл.инж.шум. Божидар Миловановић
маст.инж. шум. Владимир Васић
Ревија „Шуме“
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ПОЖАРИ

Шумски пожари у 2017. години
На подручју којим газдује ЈП „Србијашуме“ у току 2017.
године забележена је појава 148 пожара са укупно опожареном површином од 3.297,14 ха. У државним шумама регистровано је 113 пожара са опожареном површином од 1.509,52
ха, док је у шумама сопственика (приватне својине) забележена појава 34 пожара са опожареном површином од 1.783,87
ха и 1 пожар у шумама друштвене својине од 3,75 ха.
Само у току августа месеца регистрована је појава
36 шумских пожара са укупно опожареном површином од
1.494,28 хектара. У шумама у државној својини забележен
је 21 пожар у августу месецу са опожареном површином од
350,83 ха. У шумама у приватној својини забележено је 14

пожара са опожареном површином од 1.139,70 ха. Највећи
број пожара забележен је у ШГ „Бољевац“: укупно 14 пожара
са 714,55 хектара опожарене површине, од тога 5 пожара у
државној својини са површином од 120,3 хектара, 8 пожара
у приватној својини са површином од 590,5 хектара. У државним шумама највећи шумски пожари су захватили ШГ
„Столови“ Краљево, на подручју Столова и ШГ „Борања“
Лозница на подручју Маљена.
Укупни трошкови гашења шумских пожара износили су
4.565.000 динара, а у гашењу је учествовало 770 запослених
у ЈП „Србијашуме“, 1272 ватрогасаца и 347 осталих гасиоца
(добровољних ватрогасних друштава и мештана).

Према структури површина у државним шумама укупно је опожарено: 432,9 ха необраслих површина, 235,07 ха
шикара и шибљака и 842,43 ха шума (415,90 ха изданачких,
204,9 ха високих и 221,63 ха вештачки подигнутих састојина). У шумама лишћара опожарено је 611,86 ха, док је у шумама четинара опожарено 230,57 ха. Необраслих површина и
шикара и шибљака је опожарено 667,02 ха, што чини 44% од
укупне опожарене површине.

У приватним шумама укупно је опожарено: 811,67 ха необраслих површина, 594,75 ха шикара и шибљака и 377,45
ха шума (227,20 ха изданачких, 50 ха високих и 100,25 ха
вештачки подигнутих састојина).
У шумама лишћара опожарено је 227,20 ха, док је у шумама четинара опожарено 150,25 ха. Необраслих површина и
шикара и шибљака је опожарено 1.406,42 ха, што чини 79%
од укупне опожарене површине.
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На подручју којим газдује ЈП „Србијашуме“, у протеклих
10 година укупно је забележено 994 пожара у државним шумама, а опожарена површина износила је 23.450 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 забележено 209 пожара и том приликом опожарено 7.534 ha државних шума којима газдује ЈП „Србијашуме“.
Ревија „Шуме“
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Иако је људски фактор узрочник пожара у преко
95% случајева, може се приметити да су људске активности
константне како просторно тако и по сезонским периодима,
док се број пожара драстично разликује током година. Током
анализе метеоролошких података намеће се закључак да су
се периоди највећих пожара поклапали са дужим периодима суше, што нас доводи до закључка да су метеоролошки
услови кључни, не за избијање пожара, али свакако за брзо
ширење пожара и појаве великих неконтролисаних пожара.
16
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Мере ране детекције пожара су кључне да се у оваквим временским условима смање штете од пожара. Мере појачаних
дежурстава у време веће угрожености од пожара се редовно
спроводе у шумским управама и газдинствима, али треба размишљати и инвестирати у системе видео надзора у угроженим (са економског и еколошког аспекта) подручјима.
Љиљана Вамовић, дипл.инж.шум.

ШГ БЕОГРАД

Одржавање излетничких површина
у шумама Београда
Специфичност у пословању ШГ „ Београд “ односи се на
послове који подразумевају извођење комуналних радова на
одржавању излетничких површина у шумама Београда, које
имају рекреативну намену било да је реч о мирном одмору
или спортским активностима.
На територији Београда се налази 13 шумских комплекса у којима су издвојене површине са излетничком наменом,
а ЈП „Србијашуме“, ШГ “Београд“ је поверено газдовање у
њих 11. Укупна површина која је по шумским основама предвиђена за излетничку намену износи 3.800 ха.
У периоду од 1985. па до 2005. године финансирано је комунално одржавање излетничких површина у 11 шумских
комплекса, а у последњих 12 година
финансира се одржавање у само четири који по процени градске управе грађани највише користе.
Годишњим програмом радова на
комуналном одржавању предвиђају
се радови пролећног и јесењег грабуљањa лишћа, сакупљање и изношење отпадака са површина које се
највише користе, кошење травњака,
производња, садња и одржавање сезонског цвећа, орезивање и окопавање живе ограде, уклањање сувих
стабала и сувих грана, одржавање
постојећих и уградња нових клупа,
столова, надстрешница и корпи за
отпатке, фитопатолошка и ентомолошка заштита дрвећа и шибља као
и одржавање хигијене око чесми и
јавних тоалета као и чишћење канала од муља и лишћа у циљу унапређења излетничких површина.
Интензитет одржавања се мења
сваке године у зависности од буџета који градска управа годишње издвоји за ову намену.
Од ове године, захваљујући Измени и допуни Закона о шумама, донетој крајем 2015. године омогућено је локалној самоуправи финансирање радова
на унапређењу општекорисних функција шума, од значаја за
локалну самоуправу, тиме су се створили услови да се реши
проблем финансирања одржавања делова државних шумских комплекса од стране градске управе који је до ове године у мањој или већој мери стално био присутан при потписивању годишњих уговора.
Захваљујући развијеној свести о предностима које пружа боравак у природи и њиховом утицају на регенерацију
психофизичких способности становништва, градска управа
више од тридесет година финансира радове на одржавању
излетничких површина у шумама Београда и исто толико
успешно сарађује са шумским газдинством ,,Београд“. Резултат ове успешне сарадње је стално присуство грађана у

шумским комплексима Београда због активне и пасивне рекреације.
Редовним одржавањем наведених површина и ревносним извршавањем уговорених обавеза које градска управа
сваког месеца контролише, потврђујемо да су улагања у ову
област оправдана и да би било потребно проширити финасирање са четири и на осталих седам шума и на тај начин
створити исте услове за пасиван и активан одмор у шумама
Београда за све грађане.
Наше ангажовање на побољшању услова за боравак
грађана у шумама Београда подразумева и сталну борбу са
последицама вандалског понашања несавесних појединаца

који уништавају постојеће клупе, столове, надстрешнице и
корпе за отпатке, одлажу грађевински шут и други отпад и
пале ватру ван места која су предвиђена за ложишта у шумама.
Шумарска служба по овом питању има пуно проблема,
јер законом није предвиђено изрицање казни на лицу места већ се пишу прекршајне пријаве које не доприносе у већој
мери спречавању и сузбијању вандалског понашања.
Наш начин за превазилажење ових проблема подразумева стално присуство шумара на терену, поправку и замену
поломљених клупа, столова, као и организовање разних радионица и спортских такмичења која имају за циљ да се код
деце и омладине подигне свест о значају шуме и потреби да
се шума чува и негује за добро свих нас.
Анђелка Јевтовић,дипл.инж.
Ревија „Шуме“
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Рибарско подручје „Дунав“

ЈП „Србијашуме“ корисник је риболовних вода унутар Рибарског подручја „Дунав“ дуги низ година. Министарство пољопривреде и заштите животне средине је ЈП „Србијашуме“ уступило на
коришћење риболовне воде РП „Дунав“ на период од 10 година (од
1.јануара 2017. године до 31. децембра 2026. године), у складу са Законом о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени
гласник РС”, број 128/2014“), Одлуком о уступању на коришћење
РП „Дунав“ и Уговором о уступању на коришћење Рибарског подручја „Дунав“.
Рибарско подручје «Дунав» установљено на риболовним водама
водотока река: Дунав од границе Националног парка «Ђердап» 940
км до ушћа Тимока 845 км и свих осталих притока наведене реке и
других природних или вештачких риболовних вода, које су у границама рибарског подручја, осим риболовних вода у оквиру граница
заштићених подручја. Граница рибарског подручја полази од ушћа
Тимока у Дунав и иде левом обалом Тимока до административне
границе општине Неготин, а затим њеном јужном границом на запад и наставља на југ источном границом општине Бор до Црног
Тимока и даље левом обалом, а затим јужном, па западном границом
општине Бор и западним границама општина Неготин и Кладово до
државне границе и даље на североисток и југ до полазне тачке.
Рибарско подручје «Дунав» простире се на територијама општина: Кладово, Неготин и Бор. Ово рибарско подручје користи се за
привредни и рекреативни риболов, и то риболовне воде реке Дунав
користе се за привредни и рекреативни риболов, а остале риболовне
воде за рекреативни риболов.
Постоји веза између локалне заједнице и реке као динамичног
природног ресурса. Риболов је, осим привредне делатности, део
традиције и има културно-историјски значај. Привредни риболов
на РП „Дунав“ обавља око четрдесетак рибара-аласа мрежарским,
удичарским и самоловним алатима и средствима који не угрожавају
јувенилне примерке риба и животиња којима се риба храни. Један
привредни рибар може имати највише 30 алата, видно обележених
плочицом. Годишња дозвола за привредни риболов гласи на име и
важи искључиво уз личну карту. Делови овог рибарског подручја на
којима је забрањен привредни риболов обележени су таблама жуте
боје. У видно и прописно обележеним посебним стаништима риба
забрањен је сваки облик риболова (привредни и рекреативни).
Рекреативни риболов обавља се на основу дозволе коју издаје
корисник. Корисник издаје дозволу у јединицама локалне самоуправе, које се налазе на територији рибарског подручја за које корисник
има уговор о уступању на коришћење рибарског подручја.
Издавање дозвола за рекреативни риболов обавља се код корисника (ШУ Бор, ШУ Кладово, ШУ Неготин) или код дистрибутера (риболовачких удружења и клубова) са којима корисник има
склопљен уговор. Дозволе важе једну календарску годину и могу
се купити током целе године. Годишња дозвола за рекреативни риболов важи на свим риболовним водама Републике Србије осим на
рибарском подручју на риболовним водама у заштићеном подручју.
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ЗАШТИТА И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ РИБЉЕГ ФОНДА
Основна одлика ихтиофауне Рибарског подручја „Дунав“ је
висока разноврсност и висок ниво аутохтоности. Риболовне воде
богате аутохтоним врстама риба повећавају атрактивност у смислу
рекреативног и спортског риболова. Унапређење риболова кроз побољшано газдовање рибљим ресурсима ради развоја и промовисања
риболовног туризма повољно утиче на стварање услова за екотуризам и доприноси руралном развоју.
ЈП „Србијашуме“ преко Шумског газдинства „Тимочке шуме“,
Бољевац као корисник риболовних вода Рибарског подручја „Дунав“, преузело је обавезу контроле, заштите и одрживог коришћења
рибљег фонда. Заштита водених и влажних екосистема остварује се
очувањем њиховог природног састава, структуре, функције, целовитости и равнотеже путем спровођења одговарајућих мера и активности на њиховој заштити, унапређењу и одрживом коришћењу.
Рибљи фонд на рибарском подручју заштићен је у складу са законом, подзаконским актима и програмима управљања рибарским
подручјем: трајним забранама, ловостајем, минималном ловном дужином и бројем уловљених комада. Риба уловљена у току ловостаја,
као и примерци чија је величина мања од прописане на месту улова,
враћају се у риболовну воду са што мање оштећења. Риболовац је
дужан да према рибама које је забрањено задржати поступа са посебном пажњом, како би јој нанео што мање повреда и тако омогућио да након враћања буде у стању да нормално живи.
Риболовне воде рибарског подручја „Дунав“ подељене су на
седам сектора и чува их рибочуварска служба од осам рибочувара запослених и организованих у складу са законом. Мере заштите и одрживог коришћења рибљег фонда спроводе се кординисаним
тимским радом руководиоца Одељења за рибарство, стручног лица
за рибарско подручје и Службе за рибарство организоване на нивоу
ШГ „Тимочке шуме“, Бољевац (руководилац Службе за ловство и
рибарство ШГ „Тимочке шуме“, Бољевац, пословођа рибочуварске
службе ШУ Неготин и рибочувари). Ради што бољег и квалитетнијег
одрживог коришћења риболовних вода Рибарског подручја „Дунав“ и
заштите њиховог еколошког интегритета у циљу
очувања диверзитета ихтиофауне, рибочуварска
служба Рибарског подручја „Дунав“ је обучена
и на терену оперативна у:
контроли рекреативних
риболоваца и привредних
рибара (у смислу спровођења на води одредби прописаних законом
и подзаконским актима), сузбијању свих видова криволова, правовременом реаговању у случају акцидената, контроли појаве утицаја
загађивача, спровођењу мера заштите рибљег фонда (прописаних
законом, правилницима и програмом управљања рибарским подручјем), чувању посебних станишта (појачане контроле и чувања у
периоду мреста риба, мера заштите од уништавања, мера санације
и ревитализације), и др. Контроле (редовне, ванредне, акцијске) су
појачане у време повећаног притиска на рибљи фонд. Током контрола на риболовним водама РП „Дунав“ у првих осам месеци 2017. године одузето је 30 комада мрежа, 11 струка, 1 чамац и написано је
око 30 пријава.
Заљубљеници у риболов, привредни рибари и остали заинтересовани грађани информације о овом подручју могу добити на терену
од стручне и рибочуварске службе, а едукативне брошуре, флајере и
остале информације од значаја могу преузети у електронској форми
са сајта ЈП „Србијашуме“ у оквиру рубрике Рибарство, РП „Дунав“.
маст биол. Александра Комарницки-Ћирлић

ШУМАРИЈАДА 2017.

Шумаријада 2017
Први у укупном пласману
ШГ „Расина“ Крушевац
Од 8. до 10. септембра организован је 16. Сабор шумара – „Шумаријада 2017“, коју смо, као и прошле године, организовали у једној од најлепших бања у Србији, у Врњачкој Бањи.
Учешће су узели представници свих 17 шумских газдинстава који су се надметали у радно - производним такмичењима,
као и у и такмичењу у спортским дициплинама.
У прелепом амбијенту хотела Zepter присутне су поздравили: у улози домаћина Бобан Ђуровић, председник општине
Врњачка Бања и др Предраг Алексић, вршилац дужности директора ЈП ,,Србијашуме“ .
Милош Срећковић, председник Надзорног одбора ЈП ,,Србијшуме“ и председник Организационог одбора Сабора шумара
свечано је отворио „Шумаријаду 2017“, пожелевши свим такмичарима фер борбу, добре резултате и лепо дружење.
Победник „Шумаријаде 2017“ је Шумско газдинство „Расина“ из Крушевца.
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XVI САБОР ШУМАРА "ШУМАРИЈАДА 2017"
РЕЗУЛТАТИ
ПОЈ ЕД ИНАЧНО

ДЕСПОТОВАЦ
УЖИЦЕ
ПРИЈЕПОЉЕ

БИРО
КУРШУМЛИЈА
КРУШЕВАЦ

ТРЧАЊЕ 200М

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

3 ЈЕЛЕНА МИЛОШЕВИЋ
2 ЈЕЛЕНА ЖУНИЋ
1 ДАНКА МИЋИЋ

КРУШЕВАЦ
УЖИЦЕ
ЛОЗНИЦА

СКОК У ДАЉ Ж

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
3 ДАНКА МИЋИЋ
2 ДАНИЦА МАРСЕНИЋ
1 ЈЕЛЕНА МИЛОШЕВИЋ

ЛОЗНИЦА
ГЕН.ДИРЕКЦИЈА
КРУШЕВАЦ

СТОНИ ТЕНИС ЖЕНЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

3 Гордана Ђуровић
2 Весна Вукадиновић
1 Мирјана Недић

Рашка
Београд
Пријепоље

СТОНИ ТЕНИС МУШКАРЦИ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

3 Дрековић Мерсад
2 Анђелић Драган
1 Јанковић Дарко

2-Ш.Г. Куршумлија
1-Ш.Г. Крушевац

ВАЗУШНА ПУШКА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
3 МИРКО КОВАЧЕВИЋ
2 ДРАГАН РИСТИЋ
1 ДАЛИБОР ВЕЉОВИЋ

ЕКИПНО

ПИКАДО ЕКИПНО
3-Ш.Г. Деспотовац

Шумарски вишебој

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
3 МИЛОШ МИЛАНОВИЋ
2 ВЕЉКО ЈАНКОВИЋ
1 РАДОЈКО ЛАЗОВИЋ

РЕЗУЛТАТИ

Рашка
Бољевац
Кучево

ТРОЈКЕ ЕКИПНО
3-Ш.Г. Кучево
2-Ш.Г. Београд
1-Ш.Г. Ужице

КОНОПАЦ
3-Ш.Г. ИВАЊИЦА
2-Ш.Г. КУРШУМЛИЈА
1-Ш.Г. ЛЕСКОВАЦ

ОДБОЈКА
3-Ш.Г. ПРИЈЕПОЉЕ
2-Ш.Г. ИВАЊИЦА
1-ГЕН.ДИРЕКЦИЈА

ПИКАДО ПОЈЕДИНАЧНО

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
3 Антић Тања
2 Вељовић Рајка
1 Симић Ружица

Деспотовац
Крушевац
Куршумлја

2-Ш.Г. БЕОГРАД

ТРОЈКЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

3 Славиша Радосављевић
2 Иван Јелић
1 Александар Миливојевић

УЖИЦЕ
Деспотовац
УЖИЦЕ

ШАХ
3 Александар Ивић
2 Сабахудин Хачковић
1 Михал Туран

МАЛИ ФУДБАЛ
3-Ш.Г.ИВАЊИЦА

1-Ш.Г. ДЕСПОТОВАЦ

ПОБЕДНИК ШУМАРИЈАДЕ
Куршумлија
Рашка
Београд

1 МЕСТО- КРУШЕВАЦ
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ПРВЕНСТВО СЕКАЧА
ПОВРАТАК ШАМПИОНА
На 16. Сабору шумара – „Шумаријада 2017“ одржано је
36. Првенство секача моторном тестером Републике Србије.
Основне карактеристике такмичења секача су да учесници у такмичарским дисциплинама покажу спретност, брзину
и прецизност при раду, сличним операцијама које свакодневно изводе у шуми.
На полигону за обарање стабала, у сатојини на планини
Гоч, 8. септембра одржана је такмичарска дисциплина обарање стабла и постигнути су следећи резултати:
1.
2.
3.
4.
5.

Горан Чамагић
Дарко Ивановић
Марко Нешковић
Иван Црноглавац
Мирослав Перишић

– 593 поена,
– 590 поена,
– 561 поен,
– 542 поена,
– 511 поена.

Другог дана такмичења, 9. септембра, на полигону, у прелепом парку у Врњачкој Бањи, у осталим такмичарским дисциплинама постигнути су следећи резултати:
Окретање водилице и замена ланца:
1. Горан Чамагић
– 122 поена,
2. Дарко Ивановић
– 102 поена,
3. Милош Живић
– 98 поена,
4. Марко Нешковић
– 96 поена,
5. Марко Радовић
– 82 поена;
Комбиновано пререзивање:
1. Марко Нешковић
2. Горан Чамагић
3. Дарко Ивановић
Милорад Микановић
4. Марко Радовић

– 184 поена,
– 165 поена,
– 158 поена,
– 158 поена,
– 147 поена;

Прецизно пререзивање:
1. Марко Нешковић
2. Горан Чамагић
3. Милош Живић
4. Иван Црноглавац
5. Дарко Ивановић

– 238 поена,
– 231 поен,
– 228 поена,
– 227 поена,
– 225 поена;

Кресање грана:
1. Марко Нешковић
2. Горан Чамагић
Дарко Ивановић
3. Милош Живић
4. Иван Црноглавац

– 436 поена,
– 406 поена,
– 406 поена,
– 372 поена,
– 370 поена.

Коначни резултати:
1. Горан Чамагић
2. Марко Нешковић
3. Дарко Ивановић
4. Иван Црноглавац
5. Милош Живић

– 1.517 поена,
– 1.515 поена,
– 1.481 поен,
– 1.254 поена,
– 1.141 поен.

Горан Чамагић, после неуспеха на претходном државном
првенству одржаном у Делиблату, поновио је успех из 2013.
године и поново приграбио титулу најбољег секача у Србији.
Медаље и награде спонзора петорици најбоље пласираних
24
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такмичара у име организатора уручио је председник Надзорног одбора ЈП „Србијашуме” господин Милош Срећковић.
Првопласирани Горан Чамагић добио је као награду моторну тестеру Husqvarna 562 XP, коју је обезбедила шведска
компанија Husqvarna.
Награду за другопласираног Марка Нешковића – моторну
тестеру Stihl MS 260 обезбедила је реномирана немачка компанија Stihl.
Трећепласирани такмичар Даркo Ивановић примио је награду, коју је обезбедило предузеће Agromarket d.o.o из Крагујевца – моторну тестеру Villager 4125 PE.
Иван Црноглавац је за освојено четврто место награђен
CAT мобилним телефоном, који је обезбедило предузеће
Teknoxgroup.
Најмлађи такмичар, јуниор Марко Живић, у укупном
пласману заузео је пето место и добио пригодан поклон који
је обезбедило Јавно предузеће „Србијашуме”.
Драган Дубљанин, дипл. инж. шум.
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ФЕСТИВАЛ

Први авантуристички фестивал у природи
„Оutdoor фест Јерма“
Кањон реке Јерме, најужи кањонски усек
у Европи, доживео је свој први авантуристички фестивал у природи „Оutdoor fest Jerma“,
у Специјалном резервату природе „Јерма“,
у периоду од 16. до 20. августа, у организацији управљача ЈП „Србијашуме“, Adventure
travel агенције, Туристичке организације Пирот, Димитровград и Бабушница, уз подршку
локалних самоуправа наведених градова.
Са преко 200 учесника и такмичара фестивала из земље и иностранства и преко
хиљаду знатижељних мештана и туриста из
оближње Републике Бугарске, кроз рекреативни и тамичарски део, освајани су врхови
Гребен и Влашке планине, атрактивни по
својим кречњачким формама и врховима еолске ерозије као из „Ђавоље вароши“, истраживани непознати делови пећине „Ветрена
дука“ и освајане литице кањона реке Јерме у
дисциплини слободно спортско пењање.
ЈП „Србијашуме“ Београд као управљач
Специјалног резервата природе „Јерма“,
преко ШГ „Пирот,“ као домаћин фестивала, сопственим и
средствима суфинансирања Министарства пољопривреде и
заштите животне средине извршило је уређење пешачких и
бициклистичких стаза на Гребену и Влашкој планини, првог пењалишта у пиротском округу на природној стени за
слободно спортско пењање, постављање бројних путоказа,
инфо табли и места за одмор и релаксацију на најлепшим деловима поред реке, и тиме се потрудило да бројне локалитете, видиковце и висоравни приближи посетиоцима како би се
осећали слободно и сигурно у својој авантури.
Уз сталну пратњу лиценцираних планинских водича и
звуке последњег пара сурог орла који је у знатижељи пратио догађаје, тркачи, пењачи и заљубљеници у природу су
доживели своје прво ходање по литицама Гребена и Влашке
планине од којих се пружа импозантан поглед на кањон реке
Јерме.
И док су поједини освајли врх Влашке планине планинарењем, љубитељи адреналина су за свој пут ка врху, у стилу
слободног спортског пењања, користили уређену природну
стену изнад самог кањона како би доживели најужи кањонски усек у Европи из птичје перспективе.
Поједини су свој хлад налазили у реци, а они храбрији користили су хлад пећине „Ветрена дупка“ из које непрестано
дува хладан ваздух, упуштајући се даље у сопсвену авантуру
„дивљег пећинарења“ у довољно неистражене отворе и туне26
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ле, трагајући за давно сакривеним, по легенди „Поп Мартиновим благом“.
Посебна пажња посвећена је млађој популацији организовањем радионица преживљавања у природи, креативних
радионица, руковања луком и стрелом, спуштања низ стену,
пењања или планинарења до оближњих видиковаца.
За крај дана у кампу, који је организован у селу Трнски
одоровци, учесници су уживали у часовима јоге под окриљем
камених скала и свој фокус тражили ходањем на балансирајућој траци и руковањем луком и стрелом враћајући се
свом детињству.
Уз дружење поред ватре и биоскоп на отвореном, препричавајући своје авантуре, путовања и пустоловине, са последњим летњим поветарцем у ноћи „преображења“, учесници и организатори су се растали до следеће нове авантуре у
кањону.
Специјални резерват природе „Јерма“, еколошки бисер
Србије, са својим природним и културним вредностима, по
реакцијама учесника оставио је фантастичан утисак.
У нади да ће и надаље испуњавати очекивања посетилаца,
кањон Јерма спремно чека знатижељне посетиоце да зароне
у своју авантуру.
Управник чуварске службе СРП „Јерма“
Дарко Ђорђевић, дипл. инж.шум.

РЕВИЗОРИ

Сертификовани интерни ревизори у јавном
предузећу „Србијашуме“
Интерни ревизори Јавног предузећа за газдовање
шумама „Србијашуме“, последњег дана месеца маја,
положили су испит у целини и стекли сертификат
овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору.
О улози интерне ревизије у јавном сектору, обавезама и активностима интерних ревизора у поступку
стицања звања овлашћени интерни ревизор у јавном
сектору и о планираним активностима Јединице за
интерну ревизију до краја 2017. године разговарали
смо са Надом Тодоровић, вођом ревизорског тима.
1. Обавезе и активности интерних ревизора у поступку стицања звања овлашћени интерни ревизор у
јавном сектору
У циљу стицања звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору обавеза запослених у Јединици
за интерну ревизију била је основна обука за Финансијско управљање и контролу, основна обука за Интерну ревизију и обука за практичан рад. Обука је
спроведена уз надзор и стручну помоћ ментора Министарства финансија – Централне јединице за хармонизацију.
У поступку обуке за практичан рад на ревизији,
ревизорски тим у саставу: Нада Тодоровић, вођа тима;
Живан Антонијевић, члан тима; Дејан Митровић,
члан тима и Маја Прентић, члан тима обавио је две
ревизије. Прва ревизија је ревизија система Јавних набавки, тј. подсистема Отворени поступци јавних набавки добара спроведени у Генералној дирекцији, а
друга ревизија је ревизија подсистема Обрачун и исплата накнаде трошкова запосленима у Јавном предузећу за газдовање шумама „Србијашуме“ за службена
путовања у земљи обављена у одређеном временском периоду. У поступку ревизије ревизорски тим је
сагледао, испитао и дао уверавања у разумној мери
како фунционишу системи односно подсистеми који
су предмет ревизије, о чему су сачињени ревизорски
извештаји са предлогом мера и датим препорукама.
Основна обука за стицање сертификата овлашћени интерни ревизор у јавном сектору имала је за циљ
оспособљавање запослених у Јединици за интерну
ревизију да самостално, ефикасно и професионално
обављају послове у области интерне ревизије поштујући начин рада који је утврдило Министарство
финансија Републике Србије, као и Међународне
стандарде професионалне праксе интерне ревизије.
2. Улога интерне ревизије у јавном сектору
Према дефиницији садржаној у Међународним
стандардима професионалне праксе, Интерна реви-

зија је активност која пружа независно и објективно
уверавање, креирана са циљем да допринесе унапређењу пословања у предузећу. Она помаже предузећу да оствари своје циљеве кроз систематичан и
дисциплинован приступ који примењује у оцењивању
и унапређењу процеса управљања ризицима, контроли и управљачким процесима. Поред наведеног, интерна ревизија има и консултантску улогу.
Интерна ревизија је независно, објективно уверавање и саветодавна активност осмишљена да дода
вредност и побољша пословање организације. Она
представља важну карику у ланцу одговорности, будући да јача одговорност како код руководства, тако
и код запослених у организацији.
Овлашћени интерни ревизори Јавног предузећа за
газдовање шумама „Србијашуме“ ће у свом раду примењивати и придржавати се следећих начела: 1. интегритет; 2. објективност; 3. поверљивост и 4. стручност.
3. Планиране активности Јединице за интерну ревизију до краја 2017. године су:
Ревизија Изградње шумских путева у Јавном предузећу за газдовање шумама „Србијашуме“ која се
спроводи у шумским газдинствима „Северни Кучај“
Кучево, „Пријепоље“ Пријепоље и „Топлица“ Куршумлија;
Израда Стратегијског плана рада Јединице за интерну ревизију за период 2018-2020. године;
Израда Годишњег плана рада Јединице за интерну
за 2018. годину;
Нада Тодоровић, дипл.ек.
Ревија „Шуме“
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Србија добила други резерват биосфере:
„Бачко Подунавље“

Дана 14. јуна 2017. године на Светску листу резервата биосфере међународне организације у оквиру УНЕСКО
МАБ Програма „Човек и биосфера“ уписан је Резерват биосфере „Бачко Подунавље“, који поред Резервата биосфере
„Голија-Студеница“, чији је управљач ЈП „Србијашуме“ у
оквиру Парка природе „Голија“, представља други резерват
биосфере у нашој земљи.
Презентацији Резервата биосфере „Бачко Подунавље“,
која је одржана 14. јула 2017. године, у скупштинској сали
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зграде Жупаније у Сомбору, присуствовали су и представници ЈП „Србијашуме“: Гордана Јанчић, извршни директор
Сектора за шумарство и заштиту животне средине и Дејан
Милетић, руководилац Одељења за заштиту шума и заштићена природна добра.
Презентацију су организовали Град Сомбор, Покрајински
завод за заштиту природе и Светска организација за природу – WWF. Поред представника ових институција, званичној
промоцији присуствовао је и министар заштите животне средине господин Горан Триван.
Резерват биосфере „Бачко Подунавље“ део
је „европског Амазона“ и представља једну од
најочуванијих ритско-мочварних целина на
читавом току Дунава. То је подручје изузетне биолошке разноврсности и центар ретких
природних станишта, као и богатог културног наслеђа. Предстоји одговоран посао на
мудром управљању подручјем, кроз сарадњу
управљача заштићеног подручја, корисника
природних ресурса и локалних самоуправа.
Резерват биосфере „Бачко Подунавље“,
површине 176.635 ha, обухвата два специјална резервата природе - „Горње Подунавље“ и
„Карађорђево“ и још два заштићена подручја
природе, али и простор са 26 насељених места. Овај концепт одрживог развоја целог подручја допринеће унапређењу, између осталог,
и ловства, шумарства и еко-туризма.
Дејан Милетић, дипл.инж.шум
Руководилац одељења
за заштиту шума и ЗПД

САЈАМ ЛОРИСТ

Пола века Лориста и туризма
ЈП „Србијашуме“ ће у периоду од
3.10-8.10.2017. на новосадском сајму
„Лорист„ на свом штанду приказати
мултимедијалну презентацију ловишта,
заштићених и рибарских подручја, туристичких услуга, пројеката пошумљавања и осталих делатности предузећа.
Дана 6.10.2017. године, у 12 сати,
руководство ЈП „ Србијашуме„ ће организовати промоцију активности предузећа пред колегама, гостима из ресорних
министарстава, института, факултета,
јавних предузећа као и пословним партнерима.
Поред шумарства као основне делатности, велика пажња се посвећује
развоју ловства, рибарства, туризма и
осталих пратећих делатности.
Сајамска јесен почиње са два значајна јубилеја. Међународни сајам лова,
риболова и спорта „Лорист“ и Међународни сајам туризма обележавају пола
века постојања.
Препуне сајамске хале, одлична понуда излагача, уз попусте, сајамске акције и богат програм пратећих дешавања
дочекаће посетиоце 3. октобра на Новосадском сајму.
Сајам лова, риболова и спорта, уз сајмове хортикултуре и
Еко свет, трају до 8. октобра. Сајам туризма и Сајам спорта
су од 5. до 7. октобра, док Сајам коњарства траје дан дуже, до
8. октобра.
Поводом 50 година „Лориста“ организује се Национална
изложба трофеја, на којој ће бити представљено више од 500
експоната, а биће највећа те врсте ове године у Европи. Излагачи ће представити опрему и прибор за лов и риболов, а
понуду од претходне године употпуњује и ЈП „Србијашуме“,
које је поново на Новосадском сајму. Ловачки савези Војводине и Републике Српске ће у Хали 1 посетиоцима пружити
све информације у вези са ловиштима и делатношћу савеза.
ЈП „Војводинашуме“ ће поред штанда у Хали 1, имати и два
ресторана, ловачку и риболовачку кућу на отвореном простору Сајмишта. Неће изостати ни Дан ловаца, које очекује и
такмичење у кувању паприкаша. Биће организован и риболовачки котлић, у којем ће кулинарска умећа одмерити чарде.
Теренска возила за лов и риболов такође су део понуде излагача на сајмовима „Лорист“.
Међународни сајам туризма објединиће понуду дунавског
региона. Земља партнер је Црна Гора, а излагачи долазе и из
Босне и Херцеговине, Словеније, Хрватске и Мађарске.
Биће представљена и туристичка понуда шумских кућа на
Копаонику, Водена пољана на Златару, шумска кућа на Руднику, којима газдује ЈП “Србијашуме “.
На сајму ће се представити и Покрајинска влада са четири
секретаријата, за привреду и туризам, за урбанизам и заштиту животне средине, пољопривреду и за спорт и омладину.
Туристичка организација Војводине ће представити понуду

градова и општина, а угостиће и представнике европских туристичких регија
који ће презентовати своје потенцијале.
Стручну јавност очекују значајни
међународни скупови и међународни
Б2Б сусрети. Како се очекује, посебну
пажњу посетилаца привући ће изложба
“Путевима римских императора”, која
је обишла пола света, а први пут се за
јавност организује у Србији. Међу атракцијама за посетиоце биће и Винска
улица у којој ће винарије из целе Србије публику дочекати дегустацијама.
На Гастро изазовима ће се у припремању специјалитета такмичити ученици
средњих школа, студенти и професионални кувари, док ће Гастро планет бити
место на којем ће специјалитете припремати представници амбасада у Србији.
Аула у којој ће бити организовани
Сајам хортикултуре и Сајам Еко свет,
који ове године обележава 25 година
постојања, биће попут велике баште,
која уз ужитак у природи нуди и едукацију. Градска управа
за заштиту животне средине ће свакодневно организовати
радионице за децу. Ту ће бити и Покрет горана Новог Сада,
Пољопривредна школа у Футогу, Техничка школа „Милева
Марић-Ајнштајн“, а стручни скуп ће приредити и Инжењери
заштите животне средине.
Покровитељ Сајма спорта је Град Нови Сад. У халама и на
отвореном делу Сајмишта представиће се спортска удружења
и друштва, савези, образовне институције у области спорта,
ресорне градске, покрајинске и републичке институције и
спортски центри. Биће понуђена спортска опрема и реквизити, а постављен и полигон спретности. Атрактивности ће
допринети турнири у малом фудбалу и баскету „три на три“,
бициклистичка трка, бокс мечеви у професионалном рингу,
као и показни у борилачким вештинама.
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Жута линцура као злато
За лековита својства линцуре зна се више од двадесет векова. Користила се за лечење куге
још у време илирског краља Генција, чијим је именом означен род
Gentiana, којој припада жута линцура (Gentiana lutea). Жута линцура припада фамилији линцура
Gentiana ceae. Стално брање и коришћење ове биљке угрозило је
њен опстанак, нарочито после Другог светског рата. Данас је жута
линцура изузетно ретка врста, која
је угрожена и законом заштићена.
Пореклом је из алпских и подалпских предела централне и
јужне Европе. На Балкану се може
наћи у Босни, Лици, југозападној
Србији и Рашкој области на надморским висинама од 300 до 2500
m. Расте на планинским пашњацима и ливадама, каменитим теренима, на земљишту које је добро
дренирано, умерено влажно, кисело или неутрално. Воли осунчане
положаје, али добро расте и у полусенци. Отпорна је на мраз. Расте
споро, али је дуговечна врста. Kорен може доживети и више од 60
година и при томе достићи тежину
и до 6 kg.
Линцура је биљка за коју се користе различита имена у многим
крајевима наше земље, и за њено
име користи се велики број синонима: свин, кошутина брада, трава
од срца, срчаник, лецијан, цвић,
равељ,...
Линцура је вишегодишња
зељаста биљка до 1,5 m висине.
Биљка приликом вегетације у првој години живота ствара само розету приземних листова. Касније
се из розете развија стабло, док се
цвет јавља тек после пет година.
Ризом је кратак и дебео са развијеним кореновима. Приликом прикупљања корена - ризома потребно
је вратити његов врх са пупољцима
у земљу да би се омогућило даље
размножавање ове угрожене биљне врсте. Ризомом се линцура вегетативно размножава. Стабло је
неразгранато, листови су наспрамни, приземни на дршкама,
широкоелиптични, плавичастозелени, наборани и меки. У
горњем делу стабла листови су седећи, јајасти, зашиљени,
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при основи срасли у рукавац. Цветови су велики и жути, сакупљени у штитасте цвасти, бочно постављени у односу на стабљику.
Цветови су двополни. Цвета од
јула до августа. Плод је купаста чаура око 6 cm, са два капка.
Биљка је помало оштрог и
одбојног мириса, јаког и горког
укуса, посебно њен корен. Свеже
корење има прилично непријатан
мирис, док је мирис осушеног ароматичан.
Корен - ризом је најлековитији
део биљке. Садржи следеће лековите супстанце: алкалоиде гентанине, биљна влакна, биљне масти,
биљна уља, гентизин, гликозиде,
ензиме, етерична уља, минералне
соли, пектин, танине, полисахариде, хетерозиде и боју гентизин,
која спречава развој микроорганизама. Горке материје линцуре стимулишу варење, појачавају апетит,
смањују надутост желуца и гасове.
Чај и тинктура (ракија) од линцуре увек се пију барем пола сата пре
јела, јер се на тај начин побољшава
лучење желудачног сока. Линцура
је одличан лек за особе које пате
од гастритиса изазваног мањком
желудачне киселине. Препоручује
се особама којима је смањено чуло
укуса (нарочито старијим људима).
Ризом са кореновима се вади у
јесен или рано пролеће, очисти се,
опере хладном водом, сече и суши
брзо, на сунцу или у сушарама.
Узима се корен од старијих биљака који је споља тамносмеђе боје, а
унутра жут.
Линцура се сакупља са природних станишта, али с обзиром
на њен значај и све чешћу угроженост због нерационалног сакупљања, намеће се потреба за
њеним гајењем. У фази мировања
подноси мраз до – 30ºC, када почињу да измрзавају вршни пупољци. Осетљива је на кисела и забарена земљишта. За гајење се бира
средње растресито, плодно, слабо
засењено земљиште са доста влаге

и богато кречњаком.
Најпогоднији период за вађење корена линцуре је после
пет година. Тада је корен дугачак до 40 cm и тежак изнад

400g. Скупљају се само старији коренови од биљака које су већ цветале.
Осушена дрога је жуте боје,
карактеристичног мириса, укуса
најпре слатког, а затим горког.У новије време се тражи сасвим бледа
дрога,која се добија сушењем на
80ºС.
Током 20. века била је веома важна привредна врста. Kако је њен
медицински значај велики, а користи се и у индустрији алкохолних
пића, имала је велику откупну вредност и многе породице у забаченим
планински крајевима живеле су од
сакупљања линцуре.
У нашем народу корен линцуре се, осим као лек против болести
људи и животиња, употребљавао и
као „лек против мађија”, како је наведено у неким списима из околине Лесковца. Линцура је заштитни
знак на грбу малог истарског места
Ланишћа, које је некад живело од
узгоја линцуре.
Биљка линцура се користи као
лек, али и као превентива за многа
обољења. Људи је често користе у
кућним условима, ослањајући се на
искуства и знања предака која су им
остала у вези са њеним лековитим
својствима. Чак и народи који су
територијално изоловани од цивилизације користили су је као лек за
многе врсте желудачних проблема,
али и за јачање ума.
У кинеској медицини линцура
се користила за лечење јетре и код
психичких поремећаја, јер делује
смирујуће на организам.
У књизи ,,Језик цвећа“, која је у
ствари речник цвећа, приказано је
на који начин се цвеће користи, поклања, користи за лечење. Линцура
представља унутрашњу вредност.
Линцура заправо јача цели организам, подстиче жлезде на рад,
јача мишиће, даје снагу, помаже код
клонулости, слабости, користи се
после тешких болести. Од линцуре
се праве разна вина, ракије, ликери,
тинктуре, чајеви, прашкасти препарати.
Линцура је врло горка, али
уопште није шкодљива. Препарати од линцуре узимају се
само пре јела, а никако за време или после јела (Туцаков).
Пије се пола до један сат пре оброка. Горки састојци појачавају излучивање желучаног сока, чиме се убрзава и побољшава варење.
Линцура елиминише надутост, затвор, користи се за лечење мучнине и пробавних тегоба, појачава апетит. Ублажава

инфекције коже и бубрега. Јача имунитет и помаже код слабокрвности.
Сузбија кашаљ и бронхитис.
Kонзумација корена ове биљке
не препоручује се трудницама, особама с повишеним крвним притиском, као ни онима који болују од
чира и гастритиса.
Биљка линцура се никад не сме
кувати, али се може четири до осам
сати натапати у води и онда се може
пити.
Корен линцуре делује као изврстан лек против тешких, а понекад
и против недовољно испитаних
болести. Један од јачих природних
антибиотика добија се из корена
линцуре, а користи се за лечење маларије.
Осушен корен и ризом употребљава се за израду горког чаја.
Kористи се за побољшање апетита,
боље лучење жучи и варење хране.
Линцура се користи за снижавање холестерола, као и за побољшавање крвне слике. За регулацију
холестерола спрема се чај, који се
конзумира два пута дневно, ујутру и
увече. Чај се спрема тако што се 30g
ситно исецканог корена прелије са
1,5l воде и одлаже на два дана. Након два дана смеса се цеди, пресипа
и спремна је за употребу.
Начин припреме и употребе чаја:
пола кашичице уситњеног корена
прелити са око 150 ml кључале воде
и после 5-10 минута процедити. Чај
пити три пута дневно обавезно пола
или сат времена пре јела.
Ракија са линцуром се прави на
следећи начин: 50g корена лицуре
прелити литром јаке ракије препеченице, добро затворити флашу,
промућкати и оставити на тамном
и хладном месту десет дана. Након тог времена процедити и пити
по једну малу ракијску чашицу пре
јела за подстицање варења и апетита, уклањање надутости и гасова и
за јачање организма у целини. Ова
ракија је практично тинктура и веома је горког укуса. Пића која се
производе од ферментисаног или
дестилованог корена линцуре немају горак укус.
Линцура се користи у фармацеутској индустрији великог
броја земаља Европе и света.
Жута линцура је изузетно ретка биљка и законом је
заштићена. Налази се у ,,Црвеној књизи флорe Србије” и
,,Habitats direktive”, где је заштићено њено станиште и регулисано њено коришћење.
мр Биљана Делибашић, дипл. биол.
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МАНАСТИР

Манастир Грачаница

Грачаница је један од најзначајнијих споменика старе српске културе. Раније, а и након рата на Косову и Метохији 1999. године, манастир Грачаница је био средиште
духовности, када је и пренето седиште епископа рашкопризренског, који је морао да напусти Призрен. Манастир
је постао не само духовно, већ и национално и политичко
средиште српског народа овог краја. У
њему се свакодневно организују бројни
скупови и састанци са међународним
представницима са циљем да се обезбеди опстанак и живот српског народа
на Косову и Метохији.
Црква је од тесаног камена положеног у редове двојних и тројних редова
опека и има пет кубета и три апсиде.
Изведена је у естетском и грађевинскоархитектонском савршенству и врло је
складних пропорција.
Манастир Грачаницу је саградио
Св. краљ Милутин 1310. године и посветио је успењу пресвете Богородице.
Манастир се налази у селу Грачаница,
5 км од Приштине, административног
центра Косова и Метохије, на левој
обали реке Грачанке, десне притоке
Ситнице. Задужбина је краља Милутина, његове жене Симониде и сина Стефана.
Црква манастира Грачаница је
грађевина са пет кубета са основом
уписаног крста, те као таква припада
групи првокласних архитектонских остварења свога времена. Спољна припрата је саграђена крајем 14. века у време Св.
кнеза Лазара.
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Време 14. и 15. века био је период велике
духовне славе манастира. У Грачаници је живело стотине монаха који су били развили веома
интензивну духовну и уметничку делатност.
У другој четвртини 16. века ту је било и средиште новобрдског митрополита који је у манастир донео и прву штампарију. Касније, услед
великих турских зулума, манастир је напуштен
и црква је служила за парохијске потребе. После Другог светског рата манастир су обновиле
монахиње и од тада он служи као женски манастир. Данас у њему живи двадесетак сестара,
које се баве иконописањем, везом, пољопривредом и другим монашким послушањима.
У цркви се налазе фреске, које приказују
родослов династије Немањића, копија из манастира Дечана, затим лик краљице Симониде,
жене краља Милутина и кћери византијског
цара Андроника II.
У 16. веку припрата је осликана фрескама.
Михајло и Евтихије, познати сликари из Солуна, завршили су фреске у главној цркви до
1321. Небеска литургија, пророци и еванђелисти су насликани на главној куполи испод фреске Христа Пантократора,
док се на зидовима наоса могу видети циклуси Великих празника, Христовог страдања, чуда, прича, Христовог роджества
и васкрсења, призори из живота Богородице, Св. Николе и
Календар светих.
Призори који приказују Евхаристију као и старозаветни мотиви налазе се у олтару. Св. краљ Милутин и
његова супруга краљица Симонида,
византијска принцеза, приказани су у
централном луку. Немањићко стабло
порекла и Страшни суд су насликани у
предњем делу наоса док су и ван припрате сачувани фрагменти фресака из
14. века.
На зидовима ове цркве такође се
могу наћи и портрети српских архиепископа и патријараха као и погребна
сцена грачаничког митрополита Дионисија. Грачаничка ризница је уништена у
пожарима 1379. и 1383. У манастиру се
и данас чува збирка старих икона, међу
којима је значајна икона Христа милостивог из 14. века која је јединствена по
својим димензијама (269 cm x 139 cm).
На манастиру је до сада урађено више
градитељских и сликарских конзерваторских радова.
Овај манастир се налази на списку
Унескове Светске баштине заједно са
још три манастира СПЦ под именом „Средњовековни споменици на Косову и Метохији“.
проф. др Љиљана Вујковић

ПУТОВАЊА

Етносело „Станишићи“
Као поклон Градске општине Нови Београд за дан општине организована су три излета за становнике Новог Београда.
Један од тих излета био је у Станишићима и Бјељини, на коме
сам учествовала, као велики љубитељ путовања и упознавања наше земље и света, посебно када је у питању културна
баштина једног народа. Са тих предивних путовања стварају
се незаборавни утисци, које треба забележити и пренети на
све оне који то воле и којима то може бити добар оријентир за
будућа путовања и упознавања изузетно вредних остварења
културне баштине.
У срцу равне Семберије, недалеко од Дрине, на само три
километра од Павловића ћуприје и око 135 километара од Београда налази се eтносело «Станишићи». Основано је 2003.
године захваљујући инспирацији Бориса Станишића, на површини од 5 ха. Више година он је путовао по српским селима
средње Босне у потрази за старим кућама и предметима који
ће сачувати представу о једном времену и култури живљења
крајем 19. и почетком 20. века. Бизнисмен Борис Станишић,
добитник највиших туристичких признања у земљи и свету,
када је основао овако чаробну „насеобину“ у срцу Семберије,
наставио је да развија село садржајима.
У селу се данас издвајају две целине. Једна приказује световни живот и изграђена је од дрвета. Чине је дрвене куће
– брвнаре са покућством које им је вековима припадало.
Куће повезују поплочане камене стазе, а у центру села су два
језера, као и простор осмишљен за презентацију старих народних вештина, две аутентичне воденице, манастир Светог
оца Николе, у коме се чува део моштију овога свеца. Духовна
целина нас враћа још дубље у прошлост и сачињена је од реплика објеката са разних места обележених православљем.
Са световним делом села повезан је великим каменим мостом који је реплика Козје ћуприје из Сарајева.

У срцу ове целине је манастир Светог оца Николе, реплика манастира Куманице, задужбине Немањића, и у њему су
положене честице моштију цара Уроша и Светог оца Николаја. Поред манастира се налази манастирска кућа (конак)
која представља изузетан примерак средњовековне градње. У
близини монашке куће, на језеру, налази се камени амфитеатар са 380 места, предвиђен за културне манифестације под
ведрим небом.
По жељи Бориса Станишића да направи крстионицу у руском стилу, прота Милорад из Митровице послао му је пар

цртежа руских дрвених цркви. Он је одабрао једну и саградио је. На тексту који се испод налазио писало је да је црква
посвећена Светом оцу Николи летњем, као што је и владика
зворничко-тузлански предложио Борису за руску цркву у етноселу у Станишићу.

Борис Станишић пише о изградњи цркве и благослову
кога је добио од владике зворничко-тузланског господина Василија:
„Када сам затражио благослов од Његовог преосвештенства владике зворничко-тузланског господина Василија да саградим задужбину, владика је дошао како би видио место где
би се црква градила. Претходно сам мало закопао неколико
степеница онако у земљи, како би се владика могао попети до
врха брда. Попесмо се ми, а оно горе равне површине тек десетак квадрата. Мени непријатно шта ће рећи човек: „Земље
тек за гувно, а он хоће цркву на том месту“. Хвала Богу, нешто
је видио испред времена, као и ја, те ми даде благослов, а моја
црвка поче са изградњом. Имао сам тада још један проблем,
јер сва моја уштеђевина у џепу, а и она испод јастука била је
пар стотина марака. Богу хвала, крену посао. Наравно, свака црква или манастир носе имена неког светитеља. Пита
ме владика Василије имам ли жељу као ктитор казати име
светитеља у чије би име подигли светињу. Предложио сам
Светог Архангела Михаила (славу мојих предака) иако ми је
садашња слава Свети Отац Никола. Владика је мало размишљао и на крају рече да буде посвећена Светом Оцу Николи
љетном. Боже ме опрости, нисам ни знао да постоји Свети
отац Никола љетни, јер у мом крају се тај дан обиљежавао
као «Николице», а ја никада нисам знао да је то исти светац,
тј. да се слави пренод моштију Светог Оца Николе из Мира
Ликјиског у Бари, где и данас почивају његове мошти. Добро
се сјећам да сам на тај дан ишао често у место Рељево (код
Сарајева), тј. у Рељевску цркву, поред реке Босне, где се сваке године одржавао велики збор (теферич). Питах владику у
који дан је Свети Никола љетни, а он ми одговори да је то 22.
мај. Како рече 22. мај, мени само нешто поче да бруји у глави.
Приупитах: „Је ли то коначна Ваша одлука, преосвећени Владико?“, а он онакав пријек чврсто рече: „Јесте“. Ја га пољубих
и захвалих му се, а он сав у чуду, вели: „Не испуних му жељу,
а види сада ме љуби од радости и захваљује ми се“. Како и не
би, јер 22. мај је датум мог рођења, тако да мој манастир и ја
славимо у исти дан. Он ће довијека, а ја ко зна.“
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Са станице у Подлуговима можете кренути на романтичну вожњу по етноселу. У овој јединственој вожњи око језера
подједанко уживају и деца и одрасли.
Електрични возић, који представља посебну атракцију за
децу и њихове пратиоце, вози око језера, кроз тунел и преко
мостова до Нојеве барке.

Млекарник је из 1948. године. То је зградица за прераду
млека и чување млечних производа, са свим дрвеним посудама. Млекарници су били добро проветрени и чисти, а у њих
су могле улазити само жене које су се тиме бавиле.
Куће припадају динарском типу, прављене су од дрвета
и са високим кровом. То је мало апартманско насеље где су
куће споља аутентичне, а ентеријер је прилагођен савременим потребама гостију. Сви објекти ове целине смештени су
у близини језера и потока, који између њих вијуга, а повезани су стазама поплочаним каменом. Са извора стално дотиче
У етноселу се налазе и две аутентичне воденице у којима се мељу пшеница и кукуруз. Млин поточар је направљен
1937. године, а пренесен је из села Бргуле и још је у употреби
као и воденица из 1917. године у којима се још увек меље
брашно за погачице, које се служе у ресторану. Унутра се налази све што је млинару било потребно за боравак у њему за
време сезоне млевења жита.

У саставу етносела налази се мала музејска поставка експоната са краја 19. и почетка 20. века, који осликавају свакодневицу српског становништва из тог периода.
У овом комплексу изграђен је и савремени хотел са савремено опремљеном конгресном салом.
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чиста вода која је свуда по селу и својим током симболизује
извор живота, постојање и трајање.
Интересантна је, такође, Нојева барка, која такође има
своју историју, али је овде нашла своје место, где је обновљена и стављена у функцију.
Све слободне површине и зеленило се изузетно добро
одржавају и сам парк представља изузетно место за одмор и
уживање, како по свом пејзажном решењу и богатству садржаја, тако и по свим утицајима воде и зеленила који опуштају
и чине садржаје још атрактивнијим.
Проф. др Љиљана Вујковић

ШГ УЖИЦЕ

Куће од облица
Годинама уназад, на разним сајамским приредбама, приказивали смо различите моделе стамбених објеката од облица. То су куће за одмор и становање, израђене од масивних
облица, које се повезују на неколико различитих система.
У РЈ Обрада дрвета постоји прилично дуга традиција
изградње различитих типова кућа, мањег и већег корисног
простора, што указује на разноврсну понуду објеката, који
су намењени купцима са различитим потребама и укусима.
Ово подразумева да смо производили објекте за повремене
боравке, мањег габарита, јефтине и брзе за изградњу и који
не захтевају велике издатке за одржавање. То су кућице за
риболовце, баштанске кућице, киоск-кућице за различите намене и кућице за чуваре. Производили смо, такође, шумарске кућице за смештај лугара које су нешто веће површине и
садрже терасу и мокри чвор.
У последњих неколико година интензивно се ради на развоју и унапређењу стамбених објеката, који су предвиђени
за дужи боравак и садрже више просторија (ходник, купатило, спаваћа и дневна соба и остава). Две основне варијанте
приликом израде су: испуна зидова од полуоблица и испуна
зидова од облица у пуном профилу. Прва опција подразумева
обавезан изолациони материјал са унутрашње стране, а у варијанти са целим облицама изолација није неопходна, али се
може уградити на захтев купца.
Основна конструкција се израђује од дрвених греда (борове и чамове) и подразумева темељне греде, стубове, таванске
греде и кровну конструкцију.
У неким варијантама се целокупна конструкција израђује
од облица већег профила. Посебним машинама врши се додатна машинска обрада облица, тако да оне могу да се уклапају једна у другу и повезују под различитим угловима. О
томе ће бити речи у наредном броју овог часописа.
Када говоримо о дрвеним објектима за становање, треба
истаћи да је ова област производње у константном успону и
да су системи градње много унапређени и побољшани, што
указује на нужност сталног праћења нових техника и унапређење постојећих, да би се постигао што бољи квалитет готових производа. Ово подразумева константно инвестирање
у производне капацитете, побољшање ефикасности рада и
оптимализацију производње.
Милан Јевтић, дипл. инж. шум.
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Шумарски

Српско – енглески речник

Речник стручних термина из области шумарства ( и сродних дисциплина ) намењен је као допуна уз стандардни српско-енглески речник. Многи стручни термини не могу се наћи у стандардним речницима, или се налазе
у својим друим значењима. С друге стране, неки општи термини имају своја специфична значења у области шумарства.
Ж
жежница - charcoal kiln; earth kiln; charcoal pit; charcoal
kiln
жељезнички праг - railway sleeper, railroad tie
жива ограда - quick fence
живи песак - quick sand
живић - epicormic branch; epicormic shoot; water sprout;
water shoot
живица - hedge
животна средина - environment
животни циклус - life cycle
жилиште, приданак - root swelling
жиров жижак - acorn weevil
жирова чашица - acorn cup
жичани црв - wireworm (Elateridae) жичано точило; ужетно точило - gravity cable; cable
slide
жичара - aerial railway; aerial ropeway; aerial skidder;
aerial transporter; aerial cableway
overhead conveyor; power cable
жично точило - rope slide: wire slide
жутотрба - brown tail (Euproctis chrysorrhoea L.)

З
забаривање; превлаживање (земљишта) - waterlogging
забрана испаше - prohibition of grazing
заваривање; тврдо лемљење - brazing
заветрена страна; заветрина - leeward side
заветрина - lee
Завод за заштиту природе – INP, Institute of Nature
Protection
завршни импрегнациони слој плоче - overlay
загадити; затровати; контаминирати - contaminate
загађеност ваздуха - air pollution
загађивач - pollutant
задебљање приданка - butt swelling
задња осовина - back axle
Заједничка имплементација – JI, Joint Implementation
заједничко (колективно) власништво - joint property;
joint tenancy
заједничко улагање - joint venture
закисељавање - acidification
закон о шумама - forest law
закони који се односе на животну средину -
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JP “SRBIJAŠUME”-Poslovnica opšteg turizma,
Bul.Mihajla Pupina 113,
tel. 011/6128-304,
Njegoševa 44, tel.244-09-08

KOPAONIK
APARTMANI JP „SRBIJAŠUME“
www.turizamsrbijasume.rs

Cene su po studiju za 7 dana
APP
SRBIJAŠUME
ŠUMSKA
KUĆA 1

ŠUMSKA KUĆA
2 i ŠUMSKA
KUĆA3

APP
SRBIJAŠUME
ŠUMSKA
KUĆA 1
ŠUMSKA
KUĆA 2 i
ŠUMSKA
KUĆA3

Tip sobe/
smeštaj
Studio 2+2
Maksimalno
4 osobe
Studio 1+0
Max. 2
osobe
Studio 1+1
Max. 3-4
osobe
Tip sobe/
smeštaj
Studio 2+2
Maksimalno
4 osobe
Studio 1+0
Max. 2
osobe
Studio 1+1
Max. 3-4
osobe

Usluga

Nov
5,12,19,26
Dec
03,10

Dec
17

Dec
24

Dec
31

Jan
07,14, 21

NA

22.400,00

32.900,00

39.900,00

47.600,00

35.700,00

14.700,00

21.700,00

23.100,00

25.900,00

21.700,00

18.900,00

25.900,00

31.500,00

38.500,00

28.700,00

Usluga

Jan
28

Feb
04

Feb
11

Feb
18,25

Mar
04

Mar
11,18, 25

NA

47.600,00

47.600,00

39.900,00

32.900,00

32.900,00

29.400,00

25.900,00

25.900,00

23.100,00

21.700,00

21.700,00

19.600,00

37.800,00

37.800,00

31.500,00

25.900,00

25.900,00

23.100,00

NA

NA

ZIMA 2017/2018.
• SRBIJA - KOPAONIK, ZLATIBOR, GOČ,
TARA, STARA PLANINA
• BUGARSKA - BANSKO, BOROVEC I PAMPOROVO
• BIH - JAHORINA
• SLOVENIJA
• AUSTRIJA
• ITALIJA

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

MOGUĆNOST PLAĆANJA NA RATE SVIH ARANŽMANA PUTEM ADMINISTRATIVNE
ZABRANE DO 30.05.2018. god
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