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Светски дан заштите животне средине је најважнији дан за 
подстицање свести јавности и деловања на пољу заштите животне 
средине, који Уједињене нације обележавају 5. јуна сваке године. 

Од како је установљен 1974. године, дан заштите животне 
средине је постао глобални догађај који се обележава у преко 100 
земаља. Свака година носи са собом одре ђену тему, те у складу са 
тим се предузимају активности ради сма ње ња и отклањања узро-
ка загађења животне средине. Ове године Светски дан заштите 
животне средине обележава се под слоганом:

„ПОБЕДИТИ ЗАГАЂЕЊЕ ПЛАСТИКОМ! Ако не можеш 
да је поново употребиш, не користи је“

Запослени из Генералне дирекције и запослени ШГ „Београд“, 
ШУ „Авала“ организовали су акцију чишћења дивље депоније у 
шуми ГЈ „Степин луг“ на општини Вождовац. 

Депонован је шут, пластика и разно смеће.  Очишћена је депо-
нија која се налази у Ђурђевданској улици 56, на општини Вождо-
вац. Прикупљање отпада је извршено ручно, након тога је отпад 
утоварен у два камиона и две тракторске приколице и одвежен је 
на депонију у Винчи. У акцији је учествовало тридесетак запосле-
них ЈП „Србијашуме“, ШГ „Београд“- ШУ „Авала“ као и представ-
ници општине Вождовац. 

У преко 100 држава, на Светски дан заштите животне среди-
не, организоване су акције које имају за циљ промену еколошке 
свести привреде и становништва у целини, у правцу одговорнијег 
понашања према свом окружењу. 

У овим акцијама, сваке године учествује више од пола ми-
лијарде људи. На овај начин скреће се пажња на последице поје-
диних људских активности које угрожавају живот на планети, 
као што су загађивање ваздуха, вода, уништавање шума, нестанак 
великог броја врста. 

У Србији, поводом Светског дана заштите животне средине 
организоване су бројне активности и манифестације, које су имале 
за циљ да скрену пажњу најшире јавности на значај и потребу очу-
вања здраве животне околине. 

Светски дан заштите 
животне средине - 05. јуни

Поводом Светског дана заштите животне средине, запослени ЈП „Србијашуме“ организовали су 
акцију чишћења дивље депоније на општини Вождовац

ЖИВОТНА СРЕДИНА
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NAJAVAАПЕЛ - ПОЖАРИ

У току је критични период појаве шумских пожара који 
представљају највеће непријатеље наших шума. 

С обзиром да нам предстоји жарко лето са високим темпе-
ратурама у августу, већа је и могућност за појаву пожара. 

Узрок појаве пожара је у 98% случајева људски фактор (не-
пажња, немар или намерно паљење). 

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

ЈП „Србијашуме“је појачало контролу спровођења превен-
тивнихмера заштите и апелује на грађане да:

- не пале коров, биљни и други материјал на пољопривред-
ним парцелама, воћњацима и површинама близу шуме; 

- не ложе ватру близу шуме и у шуми;
- не бацају опушке и лако запаљиве материјале на местима 

где се може изазвати пожар;
- не остављају за собом неугашену ватру након пикника и  

да не остављају отпатке, већ да их одложе у канте и кесе. 
У случају појаве пожара, молимо грађане да обавесте 

најближу шумску управу или ватрогасну службу на телефон: 
193. 

Заштитимо наше шуме од пожара!
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Шумско газдинство „Пирот - Пирот, са седиштем у Пироту на-
лази се територијално на нишавско шумском подручју на територији 
општина Пирот, Димитровград и Бабушница. Укупна обрасла повр-
шина нишавско шумског подручја, сагледавајући државне и приватне 
шуме износи 77.650,38 хектара. (85.432,31)

Подручје се простире својим већим делом у изворишним деловима 
Нишаве и њених притока, а мањим у сливу Власине и Тимока. Својим 
северним делом граничи се са тимочким шумским подручјем, источним 
са Бугарском, јужним са Бугарском и јабланичким шумским подручјем 
и западним са моравским шумским подручјем. Укупна дужина границе 
нишавског шумског подручја према Тимочком износи 30 км, према Бу-
гарској 110 км, према Јабланичком 46 км и према Моравском шумском 
подручју 45 км. 

Државне шуме и земљишта нишавско шумског подручја су тери-
торијално подељене на четрнаест газдинских јединица на основу којих 
су формиране две шумске управе са седиштем у Пироту и Бабушници. 
Већим делом површине нишавско шумског подручја газдује шумска уп-
рава Пирот са 33.278,57 хектара или 79%, док Шумска управа Бабушница 
газдује са 8.819,74 хектара или 21% од укупне површине шума нишавско 
шумског подручја. Од те површине обрасло је 34.304,00 ха. Од обрасле по-
вршине високе шуме заузимају 32,8%, изданачке 37,1%, а 30,1% површине 
отпада на шикаре и шибљаке. Чисте састојине су заступљене на 56,3% по-
вршине, а мешовите на 13,7%. У државним шумама нишавског шумског 
подручја лишћари у укупној запремини учествују са 83,4%, а четинари са 
16,6%. Најзаступљенија врста је буква са уделом у укупној запремини од 
75,5%, наредна по уделу је смрча са 8,5% од укупне запремине. Црни бор је 
трећи по реду и учествује са 4,6% по запремини. Укупна дрвна запремина 
у државним шумама износи 4354214 м3, а то је 127 м3/ха. Шумско газдин-
ство „Пирот“ обавља стручнo техничке послове на 43.479 ha у шумама 
сопственика (физичка лица) укључујући 165 катастарских општина. По 
тренутној кадровској евиденцији газдинство броји 84 радника запосле-
них на неодређено време, од чега 18 са високом стручном спремом и 66 са 
средњом стручном спремом. 

У складу са Законом о заштити природе („Службени гласник РС“, 
бр.36/09, 88/10 и 90/10-испр.), управља са 2 заштићена подручја и то 
Парком природе „Стара планина“ на површини од 65.744 ha, Уредбом о 
проглашењу („Сл. гл. РС“, број 23/03.04.2009. године) од укупно заштићене 

површине парка са 114.332 хектара коју чине делови територије града Заје-
чара и општина Књажевац, Пирот и Димитровград, и Специјални резер-
ват природе „Јерма“ на површини од 6.994 ha, Уредбом о проглашењу („Сл. 
гл. РС“, број 101/19.09.2014. године), коју чине делови територије општина 
Пирот, Бабушница и Димитровград. Смештено у котлини, нишавско 
шумско подручје окружују Стара, Сува и Влашка са Гребен планином, од 
којих је Стара планина највећа у овом подручју. Стара планина предста-
вља крајње западне обронке Балканског планинског система, простирући 
се од Црног мора па до Вршке чуке у укупној дужини од 530 километара. 
У нашој земљи она се простире од Зајечара до Димитовграда, захватајући 
крајњи источни део Србије, чијим најважнијим гребенима пролази Југо-
словенско - Бугарска граница. Најизразитији је њен узан, дугачак и вију-
гав гребен са истакнутим врховима: Три чуке (1932 метра), Вражија глава 
(1938 метара), Миџор (2169 метара) који је уједно и највиши врх у Србији, 
Дупљак (2029 метара), Големи камен (1978 метара), Ајдучки камен (1725 
метара), Бабин нос (1107 метара). Од главног гребена се одвајају дугачки и 
високи повијарци, уоквирујући простране облуке у којима су изворишне 
челенке Црновршке реке, Трговишког Тимока, Темештице, Височице и др. 
Сува планина је такође један од најзначајнијух планинских масива Србије. 
Лежи у троуглу кога чине Ниш, Лесковац и Пирот. Дужина Суве планине 
износи 35 километара, а ширина до 12 километара. На крајњем југоисто-
чном делу пружа се Влашка планина (1440 метара надморске висине) са 
Гребен планином (1337 метара) на територији Специјалног резервата при-
роде „Јерма“. Гребен планина се убраја у млађе набране планине Карпат-
ско - Балканског система. Правац пружања главног гребена је север - југ, 
до северозапад - југоисток, односно са реком Јермом, заклањајући читаву 
долину Јерме од утицаја југоисточних струјања. 

Влашка планина у ширем смислу чини крајњи југоисточни део Суве 
Планине која спада у млађе набране планине Карпатско - Балканског сис-
тема. Правац пружања главног гребена је северозапад - југоисток на коме 
се истичу врхови: главни врх Влашке планине 1440 метара Дренова гла-
ва 987 метара, Свети Илија 1211 метара, Тумба 1172 метара, Марков Врх 
1127 метара, Пасији Врх 1063 метара, Грчки врх 1003 метара, Водна буква 
976 метара, Драганов вис 892 метара. Оба заштићена подручја Парк при-
роде „Стара планина“ и Специјални резерват природе „Јерма“ под чијим 
окриљем су и наведене планине, су сврстана у I категорију заштите, као 
подручја од међународног, националног и изузетног значаја за заштиту и 
очување природног и културног наслеђа. 

Шумско газдинство „Пирот“ као непосредни управљач наведених 
заштићених подручја управља и истоименим рибарским подручјима 
„Стара планина“ и „Јерма“ односно свим риболовним водама које се на-
лазе унутар заштићеног подручја. Досадашњим радом, од успостављања 
рибарског подручја, поштујући програме и планове управљања рибар-
ским подручјима газдинство је успело да изврши порибљавање Старо-
планинских река и Завојског језера са 131.000 комада пастрмском млађи 
старом 3 до 9 месеци и шаранском млађи старом годину и више дана у 
количини од 3.500 кг. Овом активношћу и чувањем риболовних вода од 
стране чуварске службе газдинство је успело да придобије преко 750 ре-
гистрованих рекреативних риболоваца сваке године. Такође су небројане 
посете риболаваца из земље и иностранства на организованим домаћим и 
међународним такмичењима у рекреативном риболову атрактивном тех-
ником мушичарења, пецања на пловак и пецања фидер техником. 

ШГ ПИРОТ

ШГ „ПИРОТ“ 

директор Игор Петровић са сарадницима
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На територији Парка природе „Стара планина“ успостављено је и от-
ворено ловиште „Стара планина II“ укупне површине 28.054 ха чије газдо-
вање врши стручна служба газдинства која је формирана у оквиру Секто-
ра за ловство, рибарство и туризам ЈП „Србијашуме“. У оквиру ловишта 
ловцима је на располагању пет затворених високих и пет отворених висо-
ких чека, са успостављеним хранилишта за дивљу свињу и срнећу дивљач, 
са обимним засадом овса у близини наведених ловно техничких објеката. 

Од ловне дивљачи најзаступљени је европски јелен, срнећа дивљач и 
дивља свиња, које прати ситна дивљач и предатори вук, лисица и медвед, 
која се сваке године у ловишту перманетно прати путем видео надзора. У 
сврху развоја ловног туризма у самом ловишту, комфор за дуге ловачке 
приче може пружити ловачки дом „Широке луке“ опремљен собама за 
смештај посетилаца. Активно ангажовање службе ловства резултира сва-
ке године остварењем годишњег програма управљања ловиштем. 

У оквиру свог пословања и обављања својих делатности, а како би се 
заокружио циклус на заштити и унапређењу генофонда шумског дрвећа 
односно на гајењу подизањем нових шума, Шумско газдинство „Пирот“ 
има сопствену расадничку производњу. Расадничку производњу обавља 
коришћењем јединственог полуаутоматизованог постројења под нази-
вом „Plant the planet“ које врши испирање, пуњење контејнера адекватном 
земљаном мешавином и засејавање семена, са аутоматским системом за 
заливање контејнера са садницама. У производњи шумског садног ма-
теријала сваке године реализује се просечна производња 15.000 комада 
лишћара класичним путем засејавањем и резницама углавном багрема и 
тополе и 300.000 комада контејнерских садница четинара углавном смр-
че, црног и белог бора. Сагледавањем претходног периода пословања са 
акцентом на пословање са почетка 2018. године, газдинство показује по-
зитиван тренд пословања и повећање производње и прихода од продаје 
дрвних сортиманата и спровођења мера и активноси на управљању заш-
тићеним подручјима. Планом производње нето дрвне запремине за 2018. 
годину предвиђена је производња трупаца, осталог техничког дрвета и 
просторног дрвета што чини укупну нето производњу од 47.513 м³. На-
пор предузећа биће усмерен ка квалитетном искоришћењу сечивог ета-
та, који се креће у приближним или мало увећаним вредностима као и у 
2017. години. Да би се овакав тренд остварио неопходно је упошљавање 
потребног броја стручне радне снаге која би обављала стручно техничке 
послове (шумарски инжењери и техничари), уз константну едукацију 
стручно техничких и производних кадрова, јер искључиво од њих зависи 
остварење постављених циљева. Производња дрвних сортимената (прва 
фаза сече и израде, као и прва фаза транспорта – привлачење) тренутно се 
у највећем делу обавља услугама извођача радова. Ове услуге се набављају 
на слободном тржишту које још није довољно развијено као и њихови 
капацитети. План је да се повећа учешће властите радне снаге на произ-
водњи дрвних сортимената. Уједно, неопходан су даља инвестициона ула-
гања у набавку шумске и грађевинске механизације, како су досадашња 
улагања на набавци булдозера, комбиноване грађевинске машине, ками-
она са прикључном дизалицом, показала оправданост набавке и бољитак 
у производњи и рализацији. У исто време потребно је радити на едука-

цији извођача радова да развијају своје капацитете, јер се на тај начин ди-
ректно утиче на развој руралних подручја, а највећи број извођача радова 
управо живи и ради у тим подручјима. 

Туристички потенцијал Пиротског округа 

Парк природе „Стара планина“ као највеће заштићено подручје у Ре-
публици Србији и Специјални резерват природе „Јерма“ са кањоном реке 
Јерме који се истичу богатим природним и културним наслеђем предста-
вљају значајан туристички потенцијал пиротског округа. Бројни су водо-
пади на Старој планини који током целе године плене дах посетиоцима 
од којих су најпознатији Пиљски водопад (64 м), Чунгуљски (42 м), Кур-
тулски (27 м), Водопади вурње (22 м), Тупавица (12 м). На Старој планини 
су развијене реликтне полидоминанатне шумске заједнице, које изграђују 
биљне врсте ендемског и реликтног карактера, а као посебно вредна под-
ручја до сада су издвојени резервати: 
• Строги природни резерват „Драганиште“ којим је обухваћен екосистем 
смрчевих шума Picetum excelsae serbicum Rudski 1949., који изграђује ти-
пичан појас на Старој планини. 
• Строги природни резерват „Голема река“ који обухвата аутохтону шум-
ску заједницу типа прашуме коју сачињава заједница планинске букве 
Luzulo-Fagetum serbicum, а намењен је за очување генофонда. 
• Строги природни резерват „Вражја глава“ који представља значајан ло-
калитет у делу шумског комплекса Старе планине, на којем је могуће пра-
тити спонтани развој и сукцесију биљних врста које су у њеном саставу, 
а посебно планинског јавора (Acer heldreichii), као ендемита Балканског 
полуострва. У тим шумама расте и ретка биљана врста Pirola minor. 
• Строги природни резерват „Три чуке“ као најинтересантнији јер обухва-
та ретку субалпску заједницу бора кривуља (Pinetum mughi) на највишим 
врховима и представља једино налазиште бора кривуља које је до сада са-
чувано. 

• Строги природни резерват „Смрче“, издвојен због најочуванијих и најле-
пших смрчевих шума на Старој планини и у Србији уопште са типичним 
тресавским и сфагнумским заједницама. 
• Строги природни резерват „Копрен“ који представља налазиште биљака 
из породице месождерки Drosera rotundifolia L. и Pinguicula sp.
• Строги природни резерват „Браткова страна“, као станиште великог те-
треба Tetreo Urogallus Linn. 

Као објекти геоморфолошког на сле ђа издвајају се : Долина потока Би-
гар, локалитет Бабин зуб где се нала зи највећа група зубова и остењака у 
крупно зрним кварсевитим пешчари ма, укљештени меандри Темштице у 
кли сури дубокој 160-260 метара са бројним скулптурама остењака у црве-
ним пешчарима и клисура Владикине пло че, реке Височице, између Рсо-
ваца и Па клештице, са истоименим пећинским системом. 

Као посебно важни објекти геона сле ђа издвајају се потез Рсовци – Је-
ло ви ца на коме су у дужини од око 8 км, сме њу ју сви катови тријаса, јуре 
и доње кре де, изузетно фосилокосни, као и профил јурских седимената у 
Росо ма чи који представља сиве кречњаке са омонитском фауном, створен 
у најдубљим деловима мора. 

Локалитет Три чуке

Ловачки дом „Широке луке“
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Споменичко наслеђе Старе пла-
ни не, као одраз духовности и тра го-
ва живљења становништва, огле да се 
у присуству трагова пра исто ријских, 
античких и римских оста така; касно-
сред ње ве ков ним манастирским цели-
нама (са архитектуром, сликарством 
и непо сред ним окружењем јединстве-
ним за шире подручје); многоброј-
ности по једи начних сакралних објека-
та (подигни тих већином крајем XIX и 
почет ком XX века, на темељима стари-
јих светилишта); многобројним етно-
објек тима: куће, плевње, амбари и др. 
са карактеристичним архитектонским 
скло пом за ово подручје, који датирају 
с краја XIX и почетка XX века. 

Према тврдњама археолога ова не-
обична фреска, коју су житељи назвали 
„ћелави Исус”, насликана је средином 
13. века. Чуде сна фреска, како је неки 
називају, налази се на северном зиду 
цркве Светог Петра и Павла која је и 
сама необична јер се налази у сте на ма, 
односно пећини. Ова пећинска црква 
налази се у селу Рсовци.

У Специјалном резервату природе 
„Јерма“ највреднији споменик култу-
ре коме је до сада посвећена и највећа 
пажња, јесте манастир „Свети Јован 
Богослов“, познатији као манастир По-
га но во, саграђен последње деценије 
XIV века. Због саме локације манасти-
ра, приступачност, све до 1927. године, 
је била незамислива, јер је кланац реке 
Јерме био у потпуности непроходан. 
Захваљујући томе, манастир је остао 
та ко ре ћи неоштећен кроз векове. Код 
по зна ва ла ца уметности и самих визан-
то ло га, овај манастир се прославио и 
постао веома познат по својим једин-
ственим иконама. 

Најзначајнији спелеолошки објек-
ти овог подручја су Ветрена дупка - пе-

ћи на код села Власи једна од нај ду жих пе ћи на у кршу Србије, са ду жи ном 
ис пи та них канала око 1500 м; Пе ште ри ца - јама у Беровичком по љу; једна 
од нај дубљих јама у красу Србије - дубина 160 м; Пећина Марково колено 
изнад Одо ро ва ца (у чијој сте ни је исклесано 6 кревета за хајдуке); Орлова 
дупка - пот ка пи на дубине око 30 м; Костина дуп ка, пећина у Звоначкој 
Бањи која се на ла зи у околини заштићеног добра) извор лековите бањс-
ке воде за лечење ме на џер ских бо ле сти; Клисура реке Јерме - импозатна 

кањонска долина са стрмим, зупча стим стеновитим лити ца ма висине 600-
700 м, богата мноштвом крашких облика рељефа уједно и најужи кањон у 
југоисточној Европи; Асе но во кале - импозантни масив (1032 м) који до-
минира тереном са остацима зи ди на тврђаве. 

Успостављање свих видова сарадње са корисницима ПП „Стара пла-
ни на“, пружање савремене и квалите тне пре зен та ци је природних, култур-
них и сте че них вредности заштићеног подручја, пружање подршке локал-
ном ста но вништву да може да пласира локалне производе и туристичку 
понуду, обавља се Центару за посетиоце Врело у Парку природе „Стара 
планина“, објекту који је успостављен у периоду од 2010. до 2012. Године. 
Радови су спроведени под покровитељством Министарства пољопривре-
де, трговине, шумарства и водопривреде, односно Светске банке (ГЕФ 
компонента) у оквиру Стар пројекта, и уз финансиску подршку Ми-
нистарсва животне средине, рударства и просторног планирања ради из-
раде програма, пројеката и прибављања пратеће документације. 

Бројне едукације и манифестације се одржавају у поменутом центру 
који се налази у викенд насељу Врело између села Брлог и Јеловица. Осим 
едукативних и изложбених садржаја у центру постоје могућности и за 
смештај мањих група посетилаца. 

Да је заштићно подручје ПП „Стара планина“ атрактивна дестинација 
којом управља ЈП „Србијашуме“, сведоче и бројни догађаји. Најскорији 
догађај је организована 19. та по реду Парковијада на локалитету Јабуч-
ко равниште, на којој је учествовало преко 250 представника заштићених 
подручја у организацији Завода за заштиту природе Србије, а на којој су 
значајно учешће заузели национални паркови Србије из земље и чланица 
бивше Југославије. 

Сада већ традиционалан, организован је планинарски маратон „Ultra 
trail Stara planina“ у трајању од три дана у организацији Савеза екстремних 
спортова Србије уз сарадњу са управљачем ЈП „Србијашуме“ и Министар-
ством омладине и спорта Србије. На трци која је постала међународног 
карактера учествовало је преко 450 тркача из 25 земаља. За љубитеље екс-
тремних услова и терена учесници се такмиче прелазећи врлетне терене, 
вртаче и планинске врхове Старе планине на дужини од око 25,84 и 122 км 
прелазећи две општине Књажевац и Пирот. 

Дарко Ђорђевић, дипл. инж. шум. 

Манастир Светог Јована Богослова у Поганову

Ветрена дупка и пећински накит

Центар за посетиоце Врело
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NAJAVA

Закључци треће конференције
„Дрвна индустрија и шумарство Србије”

КОНФЕРЕНЦИЈА У НИШУ

ОКРУГЛИ СТО: ШУМАРСКА ПОЛИТИКА (модератори: 
Саша Стаматовић, Бранко Главоњић)

1. Повећати ниво поштовања постојећих критеријума за 
расподелу дрвне сировине у јавним предузећима у пракси уз 
одговарајућу контролу. 

2. Повећати транспарентност одлука о расподељеној дрвној 
сировини (објавити количине по фирмама на веб сајту). 

3. Донети одговарајући пропис о забрани извоза трупаца 
или о увођењу такси за трупце који се извозе по моделима који 
постоје у земљама у окружењу. 

ОКРУГЛИ СТО: ПИЛАНСКА ПРЕРАДА ДРВЕТА (модера-
тори: Љубинко Златић, Ранко Попадић)

1. Потребно је предузети све мере и подржати све иниција-
тиве са циљем да се забрани извоз обловине из Србије. У слу-
чају да се у будућности то питање не буде могло решити адми-
нистративним путем, осмислити и предузети све друге мере са 
циљем минимализовања извоза дрвне сировине. 

2. Потребно је на свим нивоима покренути иницијативу да 
се дефинишу и одобре стимулације домаћим пиланарима да 
продају своје производе домаћим произвођачима финалних 
производа. 

3. Апелује се на Ј.П. „Србијашуме“ да се преиспитају намети 
који оптерећују произвођаче резане грађе, првенствено накна-

де за коришћење путева и трошкови превоза до главних стова-
ришта, као и да се каснија употреба на тај начин прикупљених 
средстава учини транспарентном. 

ОКРУГЛИ СТО: ФУРНИРИ, ФУРНИРСКЕ ПЛОЧЕ И 
АМБАЛАЖА (модератори: Милорад Андрејевић, Владислав 
Здравковић)

1. Заштитити произвођаче фурнира од наглих промена цена, 
каквих је до сада било, и задржати континуитет у испоруци. 

2. Ускладити дужине трупаца Л квалитета са модуларним 
дужинама плоча. Направити хибридно сортирање трупаца (це-
новни компромис): део дужине трупца може да буде Ф квали-
тета, део нижег. Приближити сировину купцу кроз ГЛАВНО 
СТОВАРИШТЕ, и тиме олакшати преузимање. 

3. Охрабрити компаније да уводе нове производе на бази 
фурнира (већ је било покушаја производње настављаних ку-
хињских плоча, рељефних плоча за облагање зидова...) а не да 
остају само на класичним фурнирским плочама. 

4. Покушати да се нађе тржиште за продају фурнира који, 
због своје текстуре (на пример флодер) није тражен, КРОЗ ДИ-
ЗАЈН производа са таквом текстуром. 

Уводити технологије које су прилагођене да се сировина која 
по дефиницији није фурнирска рационално прерађује (на при-
мер, у Србији се већ монтира неколико Spindleless љуштилица 
за мале пречнике), ово је нарочито интересантно за произвођа-
че фурнирске амбалаже. 

5. Створити услове за реализацију претходних закључака 
кроз приступ развојним фондовима ЕУ или тражити подсти-
цаје. 

ОКРУГЛИ СТО: СУШЕЊЕ ДРВЕТА (модератори: Голуб 
Николић, Горан Милић)

1. Набавка опреме. Разговарано је о капацитетима сушара 
инсталисаних на територији Србије у последње три године. На-
глашен је значај омогућавања повољних финансијских линија 
за набавку опреме (попут овогодишњег програма покренутог 
преко Развојне агенције Србије). 

2. У делу времена посвећеном техничким детаљима и тех-
нологији сушења масивног дрвета вођен је разговор о преднос-
тима и манама савремених кондензационих сушара. Дискусија 
се углавном односила на могућности сушења храстове грађе и 
ламела у овом типу сушара. Разговор је вођен и о најчешћим 
проблемима при сушењу резане грађе (сендвич ефекат код све-
тлих врста дрвета, неједнака коначна влажност, деформације 
грађе...). 

3. Учесници су тражили а Шумарски факултет је прихватио 
одржавање повремених курсева посвећених сушењу дрвета. 

ОКРУГЛИ СТО: КАКО ДИЗАЈН ТРАНСФОРМИШЕ КОМ-
ПАНИЈЕ И ИНСПИРИШЕ ИНОВАТИВНОСТ? (модератори: 
Зоран Једрејчић, Јелена Матић)

1. За пробој на иностраним тржиштима са сопственим 
брендом је потребна тзв. освешћена индустрија. 

Представници Шумарског факултета на отварању  
конференције

Небојша Миховиловић, дир. ШГ „Топлица-Куршумлија“
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2. Образовати произвођаче о томе колико им присвајање 
туђих ауторских права у домену дизајна намештаја штети и које 
су предности развоја аутентичних производа. 

3. Да би се развио сопствени бренд, неопходно је развијати 
иновативне производе са препознатљивим индентитетом. 

4. Промене у компанијама су могуће само уколико су руко-
водиоци спремни на њих, зато је веома значајно проценити ко 
је за шта реално способан. 

5. Развој сваког појединачног производа захтева пуно ула-
гања и времена (често више од годину дана), што је превелико 
улагање за већину компанија. 

6. Институције треба да препознају и помогну развој до-
маћих дизајн орјентисаних компанија јер су оне значајне како 
за повећање извоза једне земље, тако и за њен културни утицај. 

7. Дизајн орјентисане компаније укључују од самог почетка 
у свој развој пројектантски тим који је састављен од дизајнера, 
инжењера и маркетинг стручњака. 

8. Постоји потреба за далеко бољим повезивањем добавља-
ча, дилера и агената продаје. 

9. Континуитет и квалитет су пресудни фактори за развој 
дизајн орјентисане компаније. 

10. Потребно је изградити јаку спрегу између образовних 
институција и привредних субјеката. 

ОКРУГЛИ СТО: НАМЕШТАЈ- МАСИВНИ, ТАПАЦИРА-
НИ, ПЛОЧАСТИ (модератори: Душан Коларевић, Игор Џин-
чић)

1. Недостатак школованог кадра на свим нивоима, од про-
изводних радника, преко пословођа до инжењера. Инжењери 
прераде дрвета се ретко одлучују да прихвате посао у мањим 
срединама.  

2. Продужено време израде услед застарелог машинског 
парка и великог удела ручног рада. Наиме, машине које су но-
сиоци производње имају малу флексибилност и тешко да могу 
да одговоре захтевима тржишта за малом серијом. Услед недос-
татка инжењерског кадра производњу постављају и воде људи 
који нису из струке, најчешће на основу интуиције и искуства 
из других производњи.  Ова два проблема директно утичу на 
вишу цену коштања производа и нижи профит који фирма 
може да оствари. 

3. Око оба питања произвођачи су се сагласили да је неоп-
ходна помоћ Шумарског факултета који би био спона између 
институција државног апарата и компанија. 

ОКРУГЛИ СТО: ПЛОЧЕ ИВЕРИЦЕ И ВЛАКНАТИЦЕ, 
ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА (модератори: Александар 
Ђорђевић, Миланка Ђипоровић-Момчиловић)

1. Поча иверица је најтраженији плочасти производ на бази 
дрвета у Србији. Иако у Србији раде две фабрике плоча иве-
рица: КроношпанСРБ (КроноспанСРБ) у Лапову и Фантони 
(Группо Фантони) у Ивањици, потражња за овим плочама је и 
даље веома висока. 

2. Истовремено произвођачи иверица суочавају се са недос-
татком дрвне сировине, што је у случају фабрике Кроношпан-
СРБ довело до алармантно нередовне производње иверица у 
првом кварталу 2018. године. 

3. Редовност у снабдевању плочама иверицама је веома ва-
жна за њихове кориснике, односно произвођаче намештаја. 
Недостатак дрвне сировине за производњу иверица доводи до 
следећег:

a. Произвођачи тапацираног намештаја егзистенцијално су 
угрожени, услед несташице сирових плоча иверица на домаћем 
тржишту;

б. Произвођачи плочастог намештаја су такође потенцијал-
но угрожени, услед несташице домаћих плоча иверица, па са-
мим тим морају да се опредељују за плоче из увоза. 

в. Произвођачи намештаја принуђени су да одлажу проши-
рење капацитета и склапање нових уговора, јер не постоји си-
гурност и стабилност у снабдевању плочама. 

г. Проблем снабдевања сировином са домаћег тржишта мо-
гао би да угрози и сам опстанак постојећих капацитета за про-
изводњу иверица. 

4. Као први корак ка решавању проблема у снабдевању 
дрвном сировином предлаже се кориговање критеријума за 
њену расподелу од стране ЈП Србијашуме, тј. да предност у том 
погледу имају произвођачи са вишим степеном финализације. 

5. Имајући у виду озиљност ситуације у погледу располо-
живе дрвне сировине изнесен је предлог да произвођачи плоча 
иверица и произвођачи намештаја од плоча иверица поднесу 
захтев за састанак са Министарством привреде и ЈП Србијашу-
ме. 

6. Такође, предлаже се формирање сектора који би се бавио 
проблемима производње иверица и других плоча на бази др-
вета. 

ОКРУГЛИ СТО: ДРВО У ГРАДИТЕЉСТВУ (модератори: 
Бранко Стефановић, Крстан Лакетић)

ОКРУГЛИ СТО: КАДРОВИ У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ И 
ШУМАРСТВУ (модератори: Мирослав Мареш, Здравко Попо-
вић)

Учесници округлог стола су као главни проблем навели не-
достатак извршилаца за послове у овој области. И поред мањег 
или већег броја незапослених на тржишту рада, не постоји ин-
тересовање за запошљавањем у овој области. 

Током дискусије у оквиру округлог стола донети су предло-
зи који би могли поправити стање:

1. Као прво требало би вршити промоцију послова у овој 
области, али не на нивоу школа, које то већ чине, већ на нивоу 
локалне заједнице. 

2. Како би се повећао број извршилаца који су стекли ди-
пломе трећег или четвртог степена у шумарству и обради дрве-
та, потребно је да се уписна политика на нивоу средњошколског 
образовања усклади са потребама тржишта рада и да се број 
одељења у средњим школама усклади са бројем ученика који за-
вршавају основну школу. 

3. Сарадња школа и привреде кроз реализацију практичне 
наставе би допринела квалитетнијем образовању. Ученицима 
би омогућила да се боље упознају са пословима који их очекују, 
а послодавцима да их обуче за рад на њиховим машинама али и 
да препознају будуће квалитетније раднике. 

4. Поред наведеног, повећању запошљавања у овој области 
би свакако допринели и бољи материјални услови који се нуде 
запосленима. 

ЗАКЉУЧАК СВИХ УЧЕСНИКА: 
Да се Конференција у организацији Шумарског факултета 

обавезно настави одржавати једном годишње. 
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Саша Стаматовић, в. д. дир. Управе за шуму

Презентација
Примена концепта унапређења стања шума и шумарства у Србији
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ПРВЕНСТВО

Предуговор за 34. светско првенство секача 
моторном тестером у Београду 2020. године

Репрезентације секача моторном тестером Републике Србије припре-
ма се за одлазак и учешће на 33. светском првенству секача у Норвешкој, 
које се одржава у периоду од 2. до 5. августа 2018. године у Олимпијском 
центру у Лилехамеру. 

Према акционом плану, припреме наше репрезентације, одржавају 
се у тренинг кампу ЈП „Србијашуме“ на Јастрепцу и тренинг кампу ЈП 
„Војводинашуме“ у Делиблатској пешчари, у трајању од укупно шест не-
деља. На припремама је 8 секача (6 сениора и 2 јуниора). На крају припре-
ма селектор државног тима Бобан Миловановић ће изабрати 3 сениора, 
који ће наступити у конкуренцији професионалних секача и јуниора који 
ће наступити у јуниорској конкуренцији (до 24 године). Чланови такми-
чарске екипе који буду изабрани у репрезентацију Републике Србије 
наступиће на 33. светском првенству секача моторном тестером у Лиле-
хамеру. 

Репрезентативци Србије су у склопу припрема, наставили са пости-
зањем успеха, на регионалном такмичењу Husqvarna Austria cup 2018 
одржаном 30.06. у месту Wieselburger освојили су три медаље и то: Љу-
бан Жилић – златна медаља у дисциплини комбиновано пререзивање 
са освојених 198 поена, Марко Нешковић сребрна медаља у дисциплини 
кресање грана са освојених 450 поена и Милан Лазић бронзана медаља у 
дисциплини кресање грана са освојених 448 поена. 

Светско првенство шумских радника - секача организује међународ-
на асоцијација IALC (International Asocciation Logging Championship), која 
тренутно броји 30 држава чланица (Аустрија, Белорусија, Белгија, Хрват-
ска, Данска, Еквадор, Естонија, Финска, Француска, Немачка, Мађарска, 
Италија, Јапан, Летонија, Лихтенштајн, Литванија, Луксембург, Холан-
дија, Норвешка, Пољска, Русија, Србија, Словачка, Словенија, Шпанија, 
Шведска, Швајцарска, Република Чешка, Украјина и Велика Британија). 
У оквиру IALC-a Србију представља Удружење шумарских инжењера и 
техничара, које је основано давне 1907. године и нормално је функциони-
сало до почетка I светског рата. Рад удружења је обновљен 1919. године. 
У наредном периоду удружење дели судбину државе и уређења у оквиру 
које је функционисало.1996. године измењен је статут и поново враћен на-
зив из 1907. године. 

Прво такмичење на нивоу Србије одржано је 15. и 16.05.1965. године, 
на новосадском пољопривредном сајму, уз учешће 28 такмичара и осам 
екипа. Прво светско првенство су организовале заједно Мађарска и СФР 
Југославија 1970. године. Са доста успеха, СФР Југославија је била редован 

учесник светских првенстава, све до распада деведесетих година. Почетак 
распада државе уз ратна дешавања удаљили су нас са светске сцене. 

На светску сцену поново се враћамо као Репрезентација Републике 
Србије на 27. светском првенству одржаном у Естонији 2006. године, а за-
тим учествујемо на свим наредним светским првенствима (2008. године у 
Немачкој, 2010. године у Хрватској, 2012. године у Белорусији, 2014. године 
у Швајцарској и 2016. године у Пољској). На 29. светском првенству сека-
ча одржаном (на Јаруну) у Загребу 2010. године, Милан Зујић је освојио 
бронзану медаљу у дисциплини комбиновано пререзивање, а Драган 
Беретић такође бронзану медаљу у дисциплини обарање стабла (јарбол 
висине 25 метара и пречника на прсној висини 28-38 цм). На 33. светском 
првенству одржаном у пољском граду Висла у јуниорској конкуренцији 
до 24. године (U 24), наш такмичар Марко Нешковић је у дисциплини 
кресање грана (резање 30 вештачких грана Ø 30 мм учвршћених у дебло 
дужине 6 м и Ø 14 цм) остварио време од 17, 97 и уз једну грешку (уре-
зивање у стабло дубље од 5 мм), освојио друго место на свету и сребрну 
медаљу са освојених 430 поена. У екипној дисциплини (Relay race) репре-
зентација Србије освојила је још једну сребрну медаљу иза репрезентације 
Швајцарске, која је одбранила титулу са претходног светског првенства. 
Република Србија - Удружење шумарских инжењера и техничара је са 
међународном асоцијацијом (IALC), 27. априла ове године потписало 
предуговор за организацију 34. светског првенства секача моторном тес-
тером у Београду 2020. године. Потписивање предуговора је обављено у 
просторијама Генералне дирекције ЈП „Србијашуме“ између председника 
IALC International Association Logging Championchips Ратка Матошевића 
и председника Удружења шумарских инжењера и техничара Србије Вла-
дана Живадиновића. Прво такмичење шумских радника секача на нивоу 
Србије одржано је 1965. године на новосадском пољопривредном сајму, 
а прво светско првенство шумарских радника су одржале заједнички 
Мађарска и СФР Југославија 1970. године. СФРЈ Југославија је била редо-
ван учесник свих светских првенстава секача моторном тестером све до 
распада деведесетих година. Жеља нам је да јубиларних 50 година – златни 
јубилеј од организације Првог светског првенства обележимо организа-
цијом 34. Светског првенства 2020. године у Београду на Ади Циганлији. 

Коначна одлука за прихватање кандидатуре, треба да буде донета 
02.08.2018 године на Скупштини IALC- а у Лилехамеру. 

Уколико наша званична кандидатура буде потврђена преузећемо за-
ставу међународне асоцијације (IALC), као земља домаћин jубиларног 34. 
светског првенства секача моторном тестером. 

Потписивање предуговора: Ратко Матошевић, председник IALC 
и Владан Живадиновић, председник Удружења шум. инжењера и 
техничара
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О резултатима пословања, извршењу плана, инвестици-
јама и циљевима развоја за наредни период разговарали смо 
са Миланом Баранцем, помоћником директора ЈП „Србија-
шуме“ за западну област. 

„Област Западна Србија обухвата четири газдинства: ШГ 
„Борања“- Лозница, ШГ „Голија“- Ивањица, ШГ „Ужице“- 
Ужице и ШГ „Пријепоље“- Пријепоље. 

Укупна површина шума и шумског земљишта износи око 
221.000 ха, што чини 25% шума и шумског земљишта у др-
жавној својини Републике Србије. Од тога високих шума и 
вештачки подигнутих састојина има око 128800 ха, што ову 
област по шумском ресурсу чини једну од најзначајнијих и 
највреднијих. Шуме сопственика заузимају 268000 ха или 
22% од укупне површине шума сопственика у Републици 
Србији. Годишњи етат на области износи око 394000 м3 бру-
то дрвне масе, где техничко дрво учествује са око 62%. Знат-
не површине су под заштитом Завода за заштиту природе и 
оне на области износе 107800 ха. Посебно истичем значај-
но присуство изузетно вредних четинарских и мешовитих 
шума лишћара и четинара. Ово је сигурно најзначајније под-
ручје са четинарима у Србији. 

Из горе наведених параметара произилази да према 
овако значајном ресурсу постоји велика одговорност и оба-
веза, као и обавеза према шумарској традицији у западној 
Србији. Пословање за првих шест месеци је задовољавајуће 
тј. у оквиру је динамичких планова у свим сегментима, а у 
односу на годишњи план је око 48%, упркос лошим времен-
ским приликама. Сва четири газдинства су претрпела еро-

зије на шумској инфраструктури, што ће захтевати значајна 
средства на поправкама истих. 

У оваквим тешким временским приликама наши искус-
ни шумари су знали сачувати путеве користећи оно мало 
лепог времена за транспорт дрвних сортимената. 

Резултати пословања су на нивоу прошлогодишњих. Гло-
бално гледано и према прелиминарним показатељима биће 
исказан биланс од око 120.000.000 добити. 

У наредних шест месеци приоритетни задаци, осим 
безусловног извршења плана су израда планског задатка у 
функцији плана за 2019. годину. План мора бити реалан и 
остварљив. Посебна пажња у планском задатку биће пос-
већена инвестицијама. 

До краја године посебна пажња биће посвећена радови-
ма из програма које финансира држава. Опредељена сред-
ства по конкурсу морају бити оправдана. Након поправке 
оштећених путева следи израда и реконструкција путева из 
програма. Сви услови за то су створени, како у властитој ме-
ханизацији тако и кроз услуге. 

У протеклих неколико година се интензивно инвестира 
у механизацију за изградњу шумских путева и влака, као и 
транспорт дрвних сортимената. У дугорочним планским за-
дацима набавка шумске механизације и изградња шумских 
путева ће бити основни задатак, поред извршења планских 
задатака предвиђених основом. Шумски путеви су основ 
да се могу на квалитетан начин обављати сви послови на 
гајењу, заштити и коришћењу шума. 

С обзиром на знатне површине под заштитом треба по-
себну пажњу посветити изради програма управљања под-
ручјем, као и утврђивању накнада које су законом и правил-
ницима предвиђене. 

И на крају, увек је потребна добра сарадња са локалним 
заједницама, посебно око заједничког одржавања путне ин-
фраструктуре. “ - рекао нам је Милан Баранац. 

ЗАПАДНА ОБЛАСТ

Западна област ЈП „Србијашуме“

Милан Баранац, помоћник директора ЈП „Србијашуме“ за западну област
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Од 3. до 6. јуна одржана је јубиларна, 15. Дрвно - техно-
лошка конференција. 

Традиционално секторско окупљање у Опатији окупило 
је преко 300 важних дрвопрерађивача, шумара, политичара, 
представника институција, академских стручњака и бројне 
представнике медија, којима су представљени охрабрујући 
извозни и производни резултати сектора. 

Делегацију ЈП „Србијашуме“ на конференцији пред-
стављали су: Бојан Марковић, шеф кабинета директора 
предузећа и Јеша Ерчић, извршни директор Сектора за ко-
ришћење шума и осталe ресурсe. 

Анализирани су постигнути резултати у протеклих го-
дину дана, а највећи напредак остварен је по оцени учесника 
у односима шумарства и дрвне индустрије. Добра сарадња 
огледала се и кроз потпис писма разумевања и усвојеног мо-
дела расподеле дрвне сировине, а на скупу је врло активно 
учествовала цела Управа хрватских шума као и сви управи-
тељи подружница. 

Једна од важних развојних тема односи се на потребу 
улагања у знање и кадрове, без чега није могуће провести 
оснаживање конкурентности на домаћем и међународном 
тржишту. Одржане су многобројне панел расправе, а посеб-
но је била упечатљива расправа у којој су учествовали млади 
секторски стручњаци у раним двадесетима. 

Младе снаге сектора сматрају како постоји опипљива 
и дугорочна перспектива за развој њихових послова, те су 
заједнички послали јасну поруку о потреби боље кадровс-
ке политике и циљане мотивације младих кадрова кроз све 
нивое образовања, без чега неће бити прилива просперитет-
них стручњака у ову индустрију. У програму су учествовали 
представници 4 министарства, Хрватски сабор, односно oд-
бор за пољопривреду, те низ академских стручњака из свих 
земаља и важни дионици из Bruxellesa. Тематску седницу је у 
Опатији по трећи пут одржао и саборски одбор за пољопри-
вреду, на челу са председником Томиславом Паненићем. 

Расправа на одбору али и многобројни иступи сабор-
ских заступника током конференције нагласили су велики 

потенцијал за раст сектора али и потребу да се у Сабору ак-
туалне теме израде Закона о шумама, Закона обрдско-пла-
нинским подручјима, Закона о преради дрва и производњи 
намештаја који је још у припреми, ускладе између надлеж-
них тела и представника сектора, што би на крају требало 
довести до проведивог и потицајног законодавства, односно 
до стварања оквира за већу финализацију и специјализацију 
домаћих произвођача. 

На ДТК је премијерно, за специфичне био-базиране 
индустрије најављено и представљено доношење Страте-
гије Хрватске 2030. о чему је говорио државни секретар у 
MRRFEU Велимир Жунац. Конференцију је у име председ-
ника Сабора Гордана Јандроковића отворио заступник Да-
мир Фелак. Она је у три дана интензивног програма укључи-
вала бројне радионице и секторске састанке о специфичним 
темама те две садржајне студијске посете. Скуп је закључио 
помоћник министра заштите животне средине и енергети-
ке Домаго Валиџић, који је најавио како ће нова енергетска 
стратегија у изради водити рачуна о домаћим ресурсима, 
посебно о биомаси. Рекао је такође како обновљива енергија 
може довести до повећања прихода у руралним подручјима 
и нових радних места. Део учесника посебно је заинтересо-
ван за решавање питања подзаконских аката, односно зала-
жу се за прерасподелу квота за обновљиве изворе енергије 
у подручју биомасе. Конференција је закључена с позитив-
ном поруком која додатно наглашава и валоризује строга 
правила одрживог газдовање и опште-корисних функција 
шума, посебно у контексту раста многих показатеља, попут 
индустријске производње, а таквих вести из овог сектора 
последњих година не недостаје. Следеће издање 16. ДТК одр-
жаће се у Опатији 3-4.6.2019. 

Информације о садржају и организацији ове конферен-
ције добили смо од директора хрватског дрвног кластера 
Маријана Каврана.

КОНФЕРЕНЦИЈА

Представљени охрабрујући резултати 
дрвопрерађивачког сектора! 

Никад садржајнија дрвно-технолошка конференција у Опатији!

Јеша Ерчић, изврш. дир. ЈП „Србијашуме“ и Маријан Кавран дир. 
хрватског дрвног кластера

Учесници конференције
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„Шуме нити су игда, нити могу бити својина једног 
нараштаја, оне су опште благо, које је сваки нараштај 
дужан да сачувано и неокрњено, онако како га је насле-
дио, преда покољењу које за њим долази. Оно може ужи-
вати само камату, али главницу не сме крњити“. (Из Из-
вештаја Скупштине Краљевине Србије из 1891. године)

Планска и оганизована пошумљавања колубарског и 
мачванског подручја (Ш.Г. „Борања“ Лозница), започела су 
прво на Маглешу 1918 године. 

Шумарски лист ( гласило шумарског друштва НР Хрват-
ске) број 3-4 од 1957 године, након стручне посете Маглешу:

„У Маглешу је прегледано одлично (успјело пошумљи-
вање голети. С радовима се започело 1918. године. На сје-
верним експозицијама пошумљивано је смрчом, а на јуж-
ним црним бором. Пошумљивање је у почетку било вршено 
без плана, тако да су пошумљене и планиране просјеке. Сада 
се даљње пошумљавање врши плански, а ради стварања мје-
шовитих састојина уноси се горски јавор....“

Тадашњи шеф шумске управе Ваљево, где је и започето 
пошумљавање, био је познати стручњак за шумарство, Ма-
нојло Дивјак а пошумљавање је организовао и водио шумар 
Брковић Никита. Постоје многи радови које је објавио Ди-
вјак и данас се користе у циљу проучавања историје шумар-
ства... 

Са Маглеша 20. јуна, 1909…. 
„Овде доста добро и пријатно проводимо живот, само 

што је ово неколико дана падала хладна киша и била студен 
услед великога града, који је падао у Ваљеву и околини. 

Маглеш је државна шума, далеко је од Ваљева 5-6 сати. 
Живимо под шаторима, а намирнице набављамо од сељака 
из околине…. 

... Један диван, и можда од најромантичнијих предела у 
Србији. Каквих идилских места има овде! Каквих дивних 
изгледа на све стране! Па какве дивне травице на понекој 
ливади! Штета, што наши богаташи не знају уживати. У 
овом брдовитом крају имати какву вилу, не бих ништа друго 
желео. Какви Кошутњаци, какви Топчидери и Кнежевци и 
Бањице београдске! Ништа спрам овакве природне лепоте и 
величанствености што је овде има. “

Објављено у београдском листу „Труба” 1909 године, ау-
тор се потписао са „Шумар”. 

Године 1900 формирано је, на основу Закона о шума-
ма 1891 године, двадесет окружних шумских управа. На 
подручју садашње Ш. Г. “Борања“ Лозница формиране су 
шумске управе у Лозници и у Ваљеву. 27. јуна 1900 године, 
на Маглешу, ваљевски шумари су установили детаљну ор-
ганизацију шумске управе Ваљево и сачинили план рада и 
због тога овај дан се може сматрати као дан шумске управе 
Ваљево. Шумарска кућа на Маглашу је изграђена1948. годи-
не на темељу постојеће, а реконструисана је 1997 године. Од 
1900 године па до данас на подручју ШГ „Борања“ пошумље-
но је око 6 000 хектара. У последњих 10 година, односно, у 
периоду од 2008 до 2017 године засађено је 900 000 садница, 
односно пошумљено 722 хектара. За 2018 годину планирана 
је садња 266 000 садница са којима ће бити пошумљена 134 
хектара. Врсте са којима су вршена пошумљавања су: црни 
и бели бор, смрча, топола, јавор, јасен, липа багрем, стро-
бус, дуглазија, дивља трешња, пондероза па и црни орах. 

Сто година пошумљавања
Шумско газдинство „Борања“ Лозница

директор ЈП „Србијашуме“ Игор Брауновић са организаторима
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Редовно су вршене консултацијије у вези пошумљавања са 
стручњацима како из земље тако и из иностранства... 

Дугујемо велику захвалност колегама који су започели 
пошумљавање 1918 године. Тада, када је шума било попри-
лично више него сада, када су се шуме још увек крчиле, наше 
колеге су имале свест о значају онога шта раде. На овом под-
ручју, међу првима у Србији, започело је пошумљавање... 

Хвала свим генерацијама које су пошумљавале и негова-
ле на Маглешу а и на другим локацијама... 

На оближњој планини Маглеш, у реновираној шумарској 
кући и у присуству генералног директора ЈП „Србијашуме“ 
Игора Брауновића и стручњака лозничког ШГ „Борања“, 
Шумска управа Ваљево је обележила век од пошумљавања 

и 118 лета свог постојања. За организацију ове манифеста-
ције побринули су се Наташа Банковић и Владимир Лазић, 
шумарски инжењери из ШГ “Лозница”. У шуми, о садницама 
смрче које су посађене 1918. године говорили су: Игор Брау-
новић, в. д. директора ЈП „Србијашуме”, Јеша Ерчић, дирек-
тор Сектора за коришћење шума и остале ресурсе, Наташа 
Банковић, самостални референт за заштиту и гајење шума 
ШГ “Лозница” и Драгић Томић, интерни контролор газдин-
ства. Шумско газдинство „Борања“, притом, баш има чиме 
да се похвали. Само лане су засадили више од 100.000 садни-
ца, а план је да тај биланс до краја ове године утроструче... 

А 1918, када је шума било знатно више него сада и наве-
лико су се крчиле, тадашњи стручњаци су имали високо раз-
вијену свест о ономе што би требало да раде, па је на овом 
подручју међу првима у Србији започето и пошумљавање. 

Данас шумари из Подриња и Колубаре не крију да вели-
ку захвалност дугују колегама које су свих ових година ис-
трајавале на садњи стабала и њиховом неговању не само на 

Маглешу, већ и на другим локацијама. С обзиром на то да је 
укључивање стручњака у заштиту шума постало императив, 
током свечаности на Маглешу је са задовољством конста-
товано да ЈП „Србијашуме“ и ШГ „Борања“ за тако нешто 
имају и кадровске и све друге потенцијале. 

Уприличено је и ревијално такмичење у пресецању обли-
ца тестером - кладарком, гађање луком и стрелом и гађање 
секирицом у мету. За то време се крчкао гулаш од гљива, гу-
лаш од дивљачи, а на трпези је било и домаћих специјалите-
та овога краја. 

Шумске управе основане 1900 године:
1. У Лозници, за све шуме у административном округу подринском. 
2. У Ваљеву, за шуме у округу ваљевском и шуме у срезу црногорском ок-
руга ужичког, изузевши планину Црнокосу; 
3. У Бајиној Башти, за шуме у срезовима рачанском, златиборском и ужич-
ком, са шумом Црнокосом у срезу црногорском округа ужичког ;
4. У Чачку, за шуме у срезовима ариљском и пожешком у округу ужич-
ком; у срезу Ијубичком и цео „Велики и мали Вујан“, у колико се простире 
и у срез татовски, за шуме у срезовима трнавском и драгачевском, изу-
зимајући планине „Троглав“ и „Вјемерно“, и најзад планине „Сувобор“ и 
„Равнагора“ у округу рудничком;
5. На Руднику за „Рудничку“ планину у окрузима крагујевачком и руднич-
ком, остале шуме у срезу качерском и таковском, без планине „Јешевца“, 
„Сувобора“ и „Равне горе“, у округу рудничком, а са планином „Вукуљом“ 
и „Венчацем“ у срезу јасеничкора, округа крагујевачког;
6. У Краљеву, за шуме у срезу узичком са планинама „Троглавом“ и „Чемер-
ном“ у срезовима драгачевском и трнавском и трокут друмова, са плани-
ном „Котлеником“ у средини, у срезовима Ијубичком округа рудничког и 
гружанском округа крагујевачког;
7. На Рашкој, за шуме у срезовима студеничком и моравичком, округа ча-
чанског; 
8. У Прокупљу, за шуме у округу топличком; 
9. У Врању, за шуме у срезовима масуричком, пчињском и по Ијаничком; 
10. У Лесковцу, за шуме у срезовима јабланичком, лесковачком и власо-
тиначком; 
11. У Пироту, за шуме у округу пиротском; 
12. У Нишу за шуме у срезовима нишком и сврљишком, округа нишког; 
13. У Алексинцу, за шуме у срезовима алексиначком, моравском и 
бањском, округа нишког и среза ражањског округа крушевачког; 
14. У Крушевцу, за шуме у срезовима расинском, копаоничком, жупском 
и трстеничком округа крушевачког; 
15. У Књажевцу, за шуме у срезовима заглавском, зајечарском и тимочком 
округа тимочког;
16. У Брзо ј Паланци, за шуме у округу крајинском; 
17. У Голубцу, за шуме у округу пожаревачком; 
18. На Авали, за шуме у округу београдском и подунавском; 
19. У П а р а ћ и н у, за шуме у округу моравском, изузимајући „Црни врх“ 
и „Гледишке планине“, и са шумама у срезу бољевачком округа тимочког; 
20. У Крагујевцу, за шуме у округу крагујевачком, без „Венчаца“, „Букуље“, 
»Рудничке планине“ и „Котленика“, а са целим „Црним врхом“ и „Гледич-
ким планинама“, „Тиквом“ и „Самаром“, у колико се ове пружају и у округ 
моравски, и са целим „Јешевцем“ у колико се овај пружа и у округ руднич-
ки.                                                            Наташа Банковић и Драгић Томић
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СЕМИНАР

С циљем спровођења редовних активности у оквиру По-
слова од јавног интереса у области дијагностике штетних 
организама и заштите здравља шумског биља, а у намери 
да се унапреде постојеће знање у овој области, Институт за 
шумарство Београд је организовао едукацију која се спрове-
ла у оквиру семинара и радионица на тему: „Мониторинг и 
сузбијање губара“. 

Семинар је организован уз подршку Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управе за 
шуме, а у сарадњи са ЈП „Србијашуме“, ЈП „Шуме Гоч“ и 
„Манастирске шуме“ доо Лозница, а испред ЈП „Србијашу-
ме“ семинарима су присуствовали самостални референти за 
гајење и заштиту шума, самостални референт за приватне 
шуме и ЗЖС као и ревирни инжењери. 

Први дан семинара су обрађиване следеће теме:
• Законска регулатива и промена прописа из области заш-
тите здравља биља (Предавач: Видосава Јовановић – Управа 
за шуме); 
• Губар - Основне карактеристике врсте, биологија, фено-
логија, екологија, методе праћења присуства и бројности, 
методе и анализе које се примењују са циљем утврђивања 
краткорочне прогнозе, главни природни непријатељи гу-
бара. (Предавач: др Мара Табаковић - Тошић – Институт 
за шумарство)
• Листа карантинских штеточина (предавач: Марија Ми-
лосављевић – Институт за шумарство)

Други дан семинара се односио на практичан рад на при-
мени смерница обрађених тема из првог дана, где су учесни-
ци семинара били подељени на мање групе. 

На семинару је између осталог истакнуто да је у Србији, 
у протеклих 155 година било 18 градација губара. Пренам-
ножења се нису јављала у правилним временским размаци-
ма. На основу повећања броја легала по јединици површине 
и достигнуте бројности у фазама ерупције и кулминације 
постоје два типа градација:

• Акутна - траје краће (4-5 година), број јајних легала по 
хектару износи више десетина хиљада, а ларве изазивају 
тотални голобрсту шумама
• Хронична -максимални број јајних легала по хектару не 
прелази 2 до 3 хиљаде, што се тумачи недостизањемкул-
минационе фазе, па до голобрстана већим површинама не 
долази

Биономија-екологија врсте

Презимљује у стадијуму јајета, у којем је већ скоро завр-
шено ембрионално развиће. 

У нашим условима пиљење почиње крајем марта и поче-
тком априла, с тим што прво излазе гусенице из горњег слоја 
јаја, вишеслојног легла. Шест до седам дана, гусенице остају 
заједно на леглу. 

Младе гусенице могу ветровима да буду пренете и до 20 
км даље, што доприноси брзом ширењу и заузимању вели-
ких површина. Када на једном стаблу обрсте лишће, селе се 
на друга. У стадијуму гусенице проведе око два месеца, на-
кон чега траже погодно место за хризалидацију, те се ту пре-
образе у лутке, пошто су 2-3 дана мировале. Стадијум лутке 
траје око две недеље. Како се пиљење и пораст гусеница не 
одвијају истовремено и еклозија лептира је развучена на пе-
риод од месец дана, с тим што се мужјаци јављују5-6 дана 
пре женки, јер у ларвеномразвићу имају један ступањ мање. 

Одржан семинар и радионица из области заштита шума

Табела: Календар развића губара
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Лептири се појављују у другој половини јуна, те лете све 
до почетка августа. Женке, сат времена по еклозији, луче 
сексуални мирис (феромон), који привлачи полно зреле 
мужјаке, након чега наступа копулација. Након парења, 
женка полаже јаја на истом месту где се излегла. 

Ембрионално развиће почиње одмах по полагању јаја и 
скоро се завршава за 23-25 дана, када се прекида, да би се на-
ставило и потпуно завршило за 7-10 дана наредног пролећа. 

Дужина трајања пренамножења зависи и од надморске 
висине где на надморским висинама до 500 м.н.в. преман-
можење траје између 3-5 година, 500-1200 м.н.в. 2-3 године, 
а на надморсим висинама 1200-1600 м.н.в. губар је члан био-
ценозе ако постоје биљке хранитељке. 

Табела градације губара у Србији у периоду 1862-2014. 
године

У динамици популације губара, у промени његове број-
ности, разликују се четири фазе:

• ЛАТЕНЦА - нормална бројност; женке на скривеним 
местима полажу велика јајна легла (800-1000 и више јаја); 
гусенице солитарне, активне ноћу, дању мирују скривене; 
хризалидирајуна скривеним местима; након еклозије, жен-
ка остаје на истом месту и ту, после оплодње, полаже јаја. 

• ПРОГРАДАЦИЈА - поступно расте број јединки; пола-
гање јаја на отвореним местима (на деблу, од основе до 6 
м висине); легла по облику, димензијама и броју јаја, слич-
на онима у фази латенце; гусенице активне 24 сата и имају 
изражен инстиктудруживања, посебно уочљив пред хриза-
лидацију, када граде заједничка луткина гнезда. 

СТАДИЈУМ ОДРАСЛОГ ИНСЕКТА –ИМАГО – ЛЕПТИР

Женке:
Јасно изражен полни диморфизам. 
Дужина тела око 30 мм, жућкастобеле, 
здепастог тела и дебелог абдомена. 
Предња крила са танким, вијугавим, попреч-
ним пругамаи шаром у облику латиничног 
слова V, а задња једнобојно беличасто-жута. 
Бочне ивице крила са црним мрљама. 
Доњи део абдомена прекривен дебелим 
слојем жућкастих длачица којима женка 
прекрива јајна легла. На крају абдомена 
смештена мирисна жлезда, која лучи сексу-
ални феромон. 
Иако женке имају добро развијена крила 
(распон око 70 мм), због тежине трбуха 
(абдомена), врло слабо лете. 

Мужјаци:
Знатно мањи од женке, дужина тела око 15 
мм. 
Крила (распон 35 мм) сивосмеђебоје, која 
варира од тамније ка светлијој. На предњим, 
велики број смеђих пруга и линија, као и 
препознатљива шара у облику латиничног 
слова V. Задња крила једнобојно смеђа, са 
тамнијим ивицама. 
Пипци двојно перасти. 
За разлику од женки, мужјаци су добри 
летачи. 

СТАДИЈУМ ЈАЈЕТА

Јаја релативно мала (1 мм), округласта, у 
почетку светло ружичаста, касније постају 
тамнија и сјајна. 
Положена су заједно (обично по 300-600) у 
вишеслојним јајним леглима, покривеним 
длачицама са абдомена (трбуха) женки.

• КУЛМИНАЦИЈА - достигнут максималан број јединки; 
јајна легла положена дуж целог стабла, по гранама у кру-
нама, жбунастој вегетацији, камењу, на земљи, стамбеним 
објектима, оградама и сл.; у односу на претходно описане 
фазе, легла мањих димензија (садрже, углавном, 200-400 
јаја) која су у већем проценту паразитирана. 

• РЕТРОГРАДАЦИЈА - број јединки нагло опада; слично 
претходној фази – јајних легала има свуда по шуми, али 
она су још мањих димензија, а број јаја у њима се креће 
од 100 до 200; у време ројења, бројни су мужјаци, док су 
женке врло ретке; сексуални индекс нагло опада и са нор-
малних 0,50, често опада на око 0,10. 

СТАДИЈУМ ЛАРВЕ –ГУСЕНИЦЕ

Ларве из којих ће се развити мужјаци, пролазе кроз 5 ступњева (4 пресвла-
чења), а оне од којих ће постати женке, имају по једно пресвлачење, више  
(6 ступњева).

 I СТУПАЊ

Ларва првог ступња, величине до 7 мм, јед-
нобојна, тамносмеђа, готово црна, са црном, 
сјајном, главеномчауром, ширине око 0,8 
мм, те густим, дугим, црним длачицама, које 
излазе из тамних брадавица, распоређених 
по целом телу.
Из леђних брадавица полазе и кратке, на 
средини ампуластопроширене, а на врху за-
шиљене, длачице, које су у вези са отровним 
жлездама смештеним у њиховом корену.
По пиљењу, ларве неколико дана мирују на 
леглу (гусеницу у огледалу).
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Након одржаних семинара, сви учесници су добили сер-
тификат о учешћу и раду на семинару.

На самом крају неопходно је истаћи значај континуиране 
едукације и сталног унапређења постојећег знања запосле-
них на пословима заштите шума, које већ неколико година 
уназад врши Институт за шумарство Београд, уз подршку 
Управе за шуме, а у нади да ће се едукација, увек актуелних 
тема, наставити и наредних година.

II СТУПАЊ

Главена чаура (просечно широка 1,2 мм) 
и даље црна, али губи сјај. Са тела нестају 
жарнедлачице. На трбушним сегментима 
појављују се брадавице -осмотерије, и то на 
прва четири су парне, на петом их нема, а на 
шестом и седмом су непарне и знатно круп-
није. Све брадавице су исте боје. На петом 
трбушном сегменту јасно уочљива звездаста 
жута пега. Често се слична пега налази и на 
грудима. Дужина тела гусенице пред друго 
пресвлачење, односно пред прелазак у III 
ступањ, просечно износи 10,5 мм.

III СТУПАЊ

На главеној чаури (просечна ширина 2,0 
мм) се јавља жути цртеж, више или мање 
изражен. Првих пет пари леђних брадавица 
добија дефинитивну, плаву боју, наредних 
шест црвену, док су брадавице на преа-
налномсегменту такође плаве.На леђима 
и боковима тела јављају се уздужне светле 
пруге, док основа тела остаје углавном црна.
Дужина тела пред треће пресвлачење 16,8 
мм.

IV СТУПАЊ

Главена чаура (просечна ширина 3,3 мм) 
претежно жута са карактеристичним црним 
цртежом у облику обрнутог латиничног 
слова V. Кожа постаје светлија услед појаве 
многобројних, узаних, светлосивихпега. 
Брадавице остају непромењене. Дужина 
тела гусенице пред четврто пресвлачење, од-
носно пред прелазак у V ступањ, просечно 
износи 23,7 мм.

V СТУПАЊ

Главена чаура (просечна ширина 4,5 мм) 
тамнија због многобројних тамних групица 
пега на темену и боковима и шира од 
предњих грудних сегмената. Кожа у пределу 
груди постаје светлија . Дужина тела пред 
пето пресвлачење 43 мм.

VI СТУПАЊ

Искључиво женке.
Главеначаура (просечна ширина 6 мм) још 
тамнија –бројне тамне пеге често спојене.
Дужина тела пред прелазак у стадијум лутке 
70 мм.

СТАДИЈУМ ЛУТКЕ

Тамносмеђе, готово црне, обрасле жућкас-
тим длачицама и смештене у ретко опреде-
ним коконима. 
Лутке из којих ће се развити мужјаци су 
мање, у односу на оне из којих ће излетети 
женке.
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Просторно културно-историјска целина „Топчидер” 
представља простор на који је започето уношење страних 
врста дрвећа-егзота у савременој Србији. Док још увек траје 
полемика о пореклу и старости платана у Топчидеру испред 
конака (двора) кнеза Милоша Обреновића, која опредмећује 
његову монументалну и историјску вредност у епицентру 
некадашњег дворског комплекса, у овом приказу скрећемо 
пажњу на мало познате објекте ботаничког наслеђа који су, 
такође, баштина овог заштићеног природног добра на под-
ручју Београда. 

Просторно културно-историјска целина Топчидер на нај-
бољи начин омогућава увид у целокупни државни, култур-
ни, историјски и привредни развитак Београда и Србије од 
1830. године до данас. Како је наведено у плану управљања 
овим заштићеним природним добром, у њој се баштине ма-
теријална сведочанства током два века развоја модерне српс-
ке државе, двеју српских владарских династија, Обреновића 
и Карађорђевића и потоњег развоја друштва у околностима 
социјалистичког државног система до данас. У непосредном 
окружењу двора (конака) кнеза Милоша Обреновића наста-
ло је прво парковско наслеђе у неговању вртне архитекту-
ре по европском моделу у Србији, у оквиру кога се налази 
широко познато монументално стабло платана (Platanus x 
acerifolia Willd.). Међутим, мање је познато да се у оквиру 
Културно-историјске целине Топчидер налазе импозантна 
стара стабла аутохтоне вегетације, лужњака, клена, букве, 
а посебно монументално стабло дивље крушке - „Крушка 
топчидерка“ (Pyrus pyraster (L.) Burgsd.), стабло гвозденог 
дрвета (Gymnocladus dioicus (L.) K. Koch) са бројним по-
томством, а у оквиру споменичког наслеђа - Прве српске 
фабрике шећера на Чукарици, као интегралног дела култур-
но-историјске целине Топчидер, налази се и нова врста за 
алохтону дендрофлору Београда и Србије, Carya illinoinensis 
(Wangenh.) K. Koch. Ти, мање познати, објекти дендролош-
ког наслеђа „Крушка топчидерка“ и гвоздено дрво, такође, 
баштине богату симболику просторно културно-историјске 
целине „Топчидер”. Без обзира на недоумице, да ли је платан 
испед двора кнеза Милоша засађен непосредно по изградњи 
двора (1834) или шест година после смрти кнеза Милоша 
(1866), то је најстарије заштићено стабло из категорије ев-
ропских егзота на подручју Београда. Међутим, присуство 
монументалног стабла гвозденог дрвета у Топчидеру, које је, 
по свој прилици из времена настанка платана, али на основу 
регенеративне способности те врсте могуће је претпостави-
ти и да има континуитет из времена с краја 18. века, када је 
Београд био поприште ратних освајања и сукоба Аустрије и 
Турске, што налаже даље одговоре о уношењу страних врста 
дрвећа на простор Београда и Србије. 

Стабло дивље крушке у оквиру дворског комплекса кне-
за Милоша у Топчидеру („Крушка топчидерка“) са пречни-
ком на прсној висини д1, 30 = 95 цм и висином стабла х=21 

м, представља примерак изузетних димензија на подручју 
Србије и у оквиру врсте. Према народном предању, стабло је 
засадио кнез Милош Обреновић по изградњи двора (1831-
1834), па се старост стабла процењује на преко 180 година. 

Као израз прошлог времена „Крушка топчидерка“ или 
„Милошева крушка“ (како је назвао Љубомир Попара, дипл. 
инж. шумарства у свом приказу Топчидерског парка у часо-
пису „Моја лепа башта“, 2008 године) има историјску и кул-
турну вредност на подручју Београда. Историјски контекст 
омогућава да се на специфичан начин сагледа вредност овог 
јединсвеног стабла, јер је оно поред монументалног стабла 
платана у близини конака (двора) кнеза Милоша, са којим 
је по предању вршњак, а по архивскох грађи старије, израз 
трансформације пејсажа из прве половине деветнаестог века 
на подручју Београда. За разлику од платана у непосредном 
окружењу двора кнеза Милоша, који је саставни део парка 
пројектованог по европском моделу, „Крушка топчидерка“, 
по предању, представља аутономан индивидуални колек-
ционарски рад, а могуће је да је остатак аутохтоне вегетације 
у ондашњем аграрном окружењу Точидера, па тиме би била 
старија и од конака (двора) кнеза Милоша (Слика 1). 

Слика 1. „Крушка топчидерка“ (Фото: М. Бобинац, 2016.)

Нови прилози ботаничког карактера за просторно 
културно-историјску целину „Топчидер”

TОПЧИДЕР
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Стабло гвозденог дрвета у оквиру дворског комплекса 
кнеза Милоша у Топчидеру има монументалну вредност 
(слика 2). То је страна врста у Србији која од природе расте 
у Северној Америци, а у Европи се гаји у декоративне свр-
хе. Према прегледу распрострањености егзота у Србији до 
средине двадесетог века, гвоздено дрво је претежно гајено у 
парковима или ловиштима некадашње властеле на подручју 
Војводине, а једно налазиште од три стабла, са прсним преч-
ником 68-72 cm и укупном висином 16-18 м, забележено је 
у Топчидеру 1949. године. На основу тих података може се 
закључити да је гвоздено дрво заступљено на подручју Топ-
чидера већ преко 150 година. 

Слика 2. Гвоздено дрво у Топчидеру (Фото: М. Бобинац, 2016.)

На основу регенеративне способности врсте могуће је 
претпоставити да гвоздено дрво у Топчидеру има контину-
итет и из времена с краја 18. века, када је већ гајено на под-
ручју данашње Војводине, а Београд био поприште ратних 
освајања и сукоба Аустрије и Турске. Таква претпоставка 
налаже даље одговоре о времену уношења страних врста др-
већа на простор Београда и Србије. 

Мало је познато да су потенцијално високе производне 
могућности гвозденог дрвета у засадима на лужњаковим 
стаништима у Србији и може се сматрати брзорастућом 
врстом. Тако на пример максимална висина у засаду на 
Фрушкој гори у старости 75 година, износила је 36 м, што 
је већа висина него што се наводи у постојбини и што чини 
ову врсту интересантном са привредног аспекта. Врста има 
квалитетно дрво, добро се регенерише али не показује ин-
вазивност. 

Посебно је интересантно да та, ретко гајена и мало по-
зната, америчка врста дрвећа u Srbiji има своје име у срп-
ском језику, које се користи у научној и стручној литератури 
већ више од пола века. Наиме, за врсту Gymnocladus dioica 
Петровић (1951) наводи српски назив „гвоздено дрво“, који 
је користило локално становништво са подручју Српске 
Црње, односно Коштанца-имања грофовске породице Че-
коњића, где је гајено. Од појаве првих уџбеника дендроло-
гије 1967. и 1971. Проф. Бранислава Јовановића на Шумар-
ском факултету у Београду, који су имали југословенски 
карактер, за врсту Gymnocladus dioicaнаводи се поред тран-
скрипције са латинског и српски назив „гвоздено дрво“ и 
оно се под њиховим утицајем, у дисконтинуитету, наводи до 
данас у потоњим уџбеницима дендрологије на Шумарском 
факултету у Београду, али и помиње у стручној литератури 
и на простору некадашње Југославије. 

У оквиру споменичког наслеђа-Прве српске фабрике 
шећера на Чукарици, као интегралног дела културно-исто-
ријске целине Топчидер, налази се и нова врста за алохтону 
дендрофлору Београда и Србије, пекан-Carya illinoinensis 
(Wangenh.) K. Koch. То је врста која од природе расте у ју-
гоисточном делу Северне Америке, а гаји се у Европи због 
јестивих плодова (слично домаћем ораху) и квалитетног 
дрвета. Евидентирано је једно стабло у оквиру Прве српске 
фабрике шећера на Чукарици, данас заштићеног културног 
добра на подручју Града Београда и представља резултат ин-
дивидуалног колекционарског рада. У старости око 35 годи-
на имало је висину 20 м и пречник на прсној висини 57 cm 
(Слика 3). 

Слика 3. Карија-пекан оквиру Прве српске фабрике шећера на 
Чукарици (Фото: М. Бобинац, 2014.)

проф. др Мартин Бобинац
Шумарски факултет у Београду
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Поводом обележавања Дана заштите природе, Завод за 
заштиту природе Србије и ЈП „Србијашуме“ у сарадњи са 
Националним парком „Тара“, организовали су 11. априла 
2018. године у ОШ „др Недељко Кошанин“ у месту Девићи у 
Парку природе „Голија“ и Резервату биосфере „Голија-Сту-
деница“, јавну трибину поводом представљања резултата 
Пројекта „Мониторинг мрког медведа на Голија“. 

Овим поводом окупили су се становници заштићеног 
подручја, управљачи, представници локалне самоуправе и 
институција и организација за заштиту природе, како би 
заједно кроз размену информација и мишљења пронашли 
најбоља решења за очување природе и живот људи у при-
родном добру. 

Рад скупа отворио је извршни директор ЈП „Србија-
шуме“ др Предраг Алексић, поздравивши присутне. У име 
Завода за заштиту природе Србије учесницима се обратио 
мр Данко Јовић, шеф Канцеларије Завода у Нишу. У оквиру 
уводне речи, учесницима је Парк природе Голија“ и место 
Девиће, представио управник Парка Драгољуб Шеклер. 

На трибини је представљен конкретан пример програма 
заштите природе, који је од изузетног интереса за локалне 
заједнице: Пројекат „Мониторинг мрког медведа у Парку 
природе Голија“. Пројекат реализован заједно са управљачем 
- Јавним предузећем „Србијашуме“ уз подршку Министар-
ства заштите животне средине, представио је руководилац 
и координатор мониторинг медведа, мамолог Завода за заш-
титу природе Србије Владан Бједов. Кроз одржану презента-
цију Владан Бједов је присутнима представио циљеве Проје-
кта, реализоване активности, главне резултате и закључке, 
као и даље планове за наставак започетих активности како 
би се дошло до управљања популацијом медведа на Голији на 
начин који не ремети животне навике и имовину становни-
ка и пружа могућности за одрживи развој локалних заједни-
ца. У свом излагању В. Бједов је указао и на могуће штете 
које медвед може да начини имовини становника Парка, али 
и најбоље начине да се ове штете предупреде, као и сусрети 
са овом животињом која има статус строго заштићене врсте. 

Вишегодишња искуства Националног парка „Тара“ у мо-
ниторингу, управљању и заштити мрког медведа, као и раз-
воју програма еко туризма заснованог на фотографисању 

и посматрању ове наше највеће животиње, презентовао је 
Ранко Милановић, шеф Службе за туризам и промоцију у 
Националном парку. 

На основу изнетих резултата спроведеног истраживања 
у току протекле године, даљи кораци у заштити мрког мед-
веда као што су изградња хранилишта, постављање фото 
замки и уређаја за телеметрисјко праћење, биће усклађени 
са животним потребама становништва Парка природе „Го-
лија“. У циљу рада на информисању и едукацији становника 
и посетиоца о присуству медведа у Парку природе „Голија“, 
овим поводом постављена је тематска информативна табла 
у Девићима. 

Дан заштите природе обележен је у јединственом ам-
бијенту Голије, имајући у виду да су људи на Голији прису-
тни вековима и својим деловањем створили јединствен из-
глед предела са културним наслеђем у складу са природним 
окружењем. Управо захваљујући животу људи са природом, 
Голија је проглашена за међународно природно добро у ок-
виру програма UNESCO „Човек и биосфера“ под називом 
„Голија-Студеница“. 

Дан заштите природе у Парку природе „Голија“

ПРИРОДА
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Одељење за планирање газдовања шумама ЈП „Србија-
шуме“ ове године шести пут реализовало је семинар: „Уна-
пре ђе ње рада на пословима израде основа газдовања шу-
ма ма“. Семинар је одржан у две групе, на Златару - Воде ној 
пољани у периоду од 19-20.04.2018. године и на Старој пла-
ни ни – Врело у периоду од 25-26.04.2018. године. На се-
мивнару је учествовало четрдесет инжењера шумарства из 
дванаест шумских газдинстава, Бироа за планирање и про-
јек то ва ње у шумарству, Шумарског факултета и Генералне 
дирекције. 

Досадашња позитивна искуства и видљиви резултати 
организованих обука и семинара, показали су да је рад у 
мањим групама кроз интерактиван рад и заједничку диску-
сију много ефикаснији. 

На Семинару је било више тематских области, као и пре-
давача. Првог дана тематске области су биле: 

Унапређење израде текстуалног дела основе газдовања 
шума. О актуелним проблемима у изради основа газдовања 
шумама, унапређењу израде планских докумената (ОГШ, 
Измена и допуна ОГШ), презентацију кроз разговор и дис-
кусију је имао др Братислав Кисин, дипл.инж.шум., руково-
дилац Одељења за планирање газдовања шумама и Помоћ-
ник извршног директора Сектора за шумарство и заштиту 
животне средине. 

Функција шума и намена површина је била друга тема о 
којој је причао мр Брано Вамовић, дипл.инж.шум., Биро за 
планирање и пројектовање у шумарству, 

На Воденој пољани је искуства из рада на пословима пла-
нирања газдовања, примени ГИС-а и изради карата у Шум-
ском газдинству „Ужице“ Ужице презентовао Владимир 
Кљајић, дипл. инж. шум. 

У визиторском центру „Врело“, који је уступио своје 
просторије за потребе семинара, своја искуства у раду и 
примени нових технологија на пословима планирања газдо-
вања шумама пренели су Мирослав Шиљић, дипл.инж.шум., 

као и Иван Прванов, дипл. инж. шум. запослени у Шумском 
газдинству „Расина“ из Крушевца. 

Другог дана тематске области су биле:
У складу са темом Семинара, а у циљу што боље и ефи-

касније контроле унетих теренских података прикупљених 
за израду основа газдивања шумама, израде стања шума, 
планова газдовања и разних прегледа презентован је „Про-
грам за контролу ОГШ“ (аутор Мирјана Стингић, дипл. 
инж. шум.). Учесници семинара су упоредо са презента-
цијом програма и радили у програму и на тај начин се боље 
упознали са његовим могућностима.

О узгојним аспектима планирања у основама газдовања 
шумама говорио је Звонимир Баковић, маст.инж.шум., ру-
ководилац Одељења за гајење шума, 

Газдовање изданачким шумама – узгајивачке препоруке 
и планска упутства и

Имлементација НАТУРЕ 2000 у планским документи-
ма-ОГШ-искуства Аустрија, Словенија, Хрватска (Божидар 
Миловановић, дипл. инж. шум.), 

Издавање података и мишљења из надлежности ЈП „Ср-
бијашуме“ потребних за израду просторних и урбанистич-
ких планова и докумената за њихово спровођење (Милена 
Денић, дипл. просторни планер). 

У складу са временским приликама организован је и од-
лазак на терен на карактеристичне и интересантне локације 
са планско - шумарског аспекта. 

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

Велику захвалност дугујемо домаћинима, ШГ „Прије-
поље“ – Пријепоље и ШГ „Пирот“ – Пирот, на челу са ди-
ректорима и шефовима одсека за израду основа газдовања 
шумама у овим шумским газдинствима, за сву техничко – 
организациону подршку и помоћ приликом организовања 
овог семинара. 

Мирјана Стингић, Братислав Кисин

Семинар из планирања газдовања шумама

СЕМИНАР

Учесници семинара на Златару – Воденој пољани
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Поставком која је представила потенцијал пет расадника декоративног садног материја шумског газдинства „Београд“, 
ЈП „Србијашуме“ је учествовало на овогодишњем Међународном сајму хортикултуре у Београду. 

Изложене су четинарске саднице ванстандардних димензија које се налазе у расадницима Зуце, Кошутњак, Рипањ, 
Сремчица и Топчидер. 

Инжењери и техничари пејзажне архитектуре и хортикултуре који су дежурали на штанду током сајамске манифеста-
ције давали су прецизне информације о врстама и димензијама садног материјала, као и о значају професионалне садње 
свим заинтересованим посетиоцима. 

Учествовање на сајмовима где се излаже садни материјал је добар начин да се скрене пажња на велики избор садног 
материјала који се производи у расадницима шумског газдинства „Београд“. 

Анђелка Јевтовић дипл. инж. пејз. арх. 

Потпредседник Владе и министар трговине, ту-
ризма и телекомуникација Расим Љајић присуство-
вао је обележавању осам година од изградње новог 
Авалског торња и најавио да се на овој значајној 
туристичкој дестинацији припрема још нових за-
нимљивих садржаја. „За Авалу се припремају нови 
садржаји, како би се до 2020. године употпунио 
простор око Авалског торња, док ове године оче-
кујем о да торањ посети више од 200.000 људи”, ре-
као је он. 

Љајић је додао да до пре годину дана није било 
садржаја на Авали, а да је сада направљено неко-
лико објеката са различитим прогамом. Прослави 
рођендана торња присуствовао је и градоначелник 
Београда Синиша Мали који је истакао да данас 
видимо нову слику Авале, различиту од оне од пре 
осам година. „Пре осам година на овом месту био је 
само торањ. Сада је ту неколико спортских терена, 

нових ресторана, кафића, а захваљујући Турској агенцији за сарадњу и координацију (ТИКА), постављене су и кућице за сувенире и други 
садржаји, тако да садa има више разлога да грађани дођу на Авалу“, поручио је градоначелник. Он је истакао да је само прошле године у 
односу на 2016. годину било 15 одсто више туриста на Авали, а у Београду 20 одсто више ноћења. Јавно предузеће „Емисиона техника и 
везе“ организовало је, поводом осме годишњице Авалског торња, културно-уметнички програм и бројне манифестације али је посетио-
цима најзанимљивији био спуст ужетом са 106-ог метра Авалског торња, на који су се усудили и министар Љаjић и градоначелник Мали, 
а њихову храброст су присутни наградили аплаузом. На целом комплексу Авалског торња биле су организоване бројне креативне и едука-
тивне радионице, фестивали, промоција здраве хране домаћина села подно Авале и бројни садржаји за најмлађе, као што је картинг стаза 
и гађање стрелом. Последњег викенда у јуну (30. јун и 01. јули) одржана је традиционална „Трка уз торањ“. 

Учешће ЈП „Србијашуме” на 23. Међународном сајаму хортикултуре 
Beoplantfair од 03-07.04.2018. 

На Авали се припремају нови туристички садржаји

ДЕШАВАЊА



26 Ревија “Шуме”

У организацији Удружења привредних риболоваца 
„Доње Подунавље“ и туристичког савеза Општине Мајдан-
пек, уз медијску подршку РТС-а, емисије „Лов и риболов“, 
у Доњем Милановцу је 30.06. и 01.07.2018. године одржано 
такмичење у лову сома бућком. Ово је било прво такмичење 
у Доњем Милановцу („Прва бућка“), са циљем да постане 
традиционално такмичење и да се одржава сваке године по-
четком јула, као што се одржава и чувена „Текијска бућка“ 
августа месеца сваке године. 

Доњи Милановац је мали, леп туристички градић на са-
мој обали Дунава, у центру Националног парка „Ђердап“, 
свега неколико километара од археолошког налазишта „Ле-
пенски Вир“, где је археолошким ископавањем утврђено да 
су се људи овог краја бавили риболовом и пре 10.000 година, 
и углавном од тога живели. Традиција риболова се одржала 
и до данашњих дана, тако да Доњи Милановац са правом 
заслужује овакву манифестацију, којој треба дати још већу 
подршку. 

На такмичењу је учествовало 19 екипа. Свака екипа је 
имала по 2 члана на чамцу, који су могли да имају по два ала-
та (1 ручни и 1 штап). Пропозиције су биле јасне, а најваж-
није је да се уловљена риба мора прихватати и чувати на 
нешкодљив начин. После мерења улова од стране судијске 
комисије риба је поново враћана у воду. 

ЈП „Србијашуме“ управља са највећим бројем рибарских 
подручја у Србији и као такво има значајну улогу у очувању 
рибљег фонда и унапређењу рибарства, како спортског тако 
и привредног. У циљу промоције и уз подршку в. д. директо-
ра Игора Брауновића, ЈП „Србијашуме“ су пријавиле једну 

екипу за ово такмичење. У екипи су били запослени ЈП „Ср-
бијашуме“ Вељко Стојсављевић, дипл. инж. шумарства из 
Београда и Драган Милетић шумарски техничар из Доњег 
Милановца, који су били у чамцу и учествовали у самом 
такмичењу, а Александар Илић, магистар еконoмије из Бео-
града је руководио и координирао целокупном промоцијом 
и давао подршку и логистику такмичарској екипи са обале. 

Према плану и програму такмичење је требало почети 
30.06. у 7 часова, али због изузетно лошег времена, јаког ветра 
и високих таласа на Дунаву, у циљу безбедности такмичара, 
организатори су донели одлуку да се првог дана такмичење 
не одржи, а да се локација такмичења помери неколико ки-
лометара низводно од Доњег Милановца ка селу Голубињу, 
где су удари ветра слабији и таласи мањи. Такмичење је одр-
жано само један дан 01.07.2018. од 6 до 14 часова. Услови за 
бућку су и даље били тешки, лоше временске прилике, али се 
такмичење успешно одржало и успешно завршило. 

Било је улова рибе, било је и кидање од стране великих 
сомова, било је екипа које су уловили сомове и оних који то 
нису. Екипа ЈП „Србијашуме“ имала је запажен успех, али 
јој је недостајало мало спортске среће. Уловљена су четири 
сома, колико је уловила и победничка екипа из Кладова, али 
су неки сомови за пар сантиметара били испод мере па као 
такви нису бодовани. Упркос томе екипа је ипак била високо 
пласирана. 

Све у свему, такмичење је успешно завршено, а циљ 
учешћа ЈП „Србијашуме“ је у потпуности остварен. После 
такмичења су подељене награде победницима и одржан је 
пригодан културно уметнички програм. ЈП „Србијашуме“ 
су најавиле учешће и наредне године, можда и са две екипе. 
Уз риболовачки поздрав „Бистро“. 

Прва бућка у Доњем Милановцу

ТАКМИЧЕЊЕ
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У складу са миленијумским развојним циљевима и докумен-
том Уједињених нација под насловом „Спорт у функцији развоја 
и мира“ 

На путу достизањa развојних циљева, ЈП „Србијашуме“ – ШГ 
„Београд“ реализује пројекат образовања и рекреације градске ом-
ладине „Живети у складу са природом“ на територији града Бео-
града. 

Овај пројекат је наставак и проширење досадашњег „Програ-
ма едукације локалног становништва и других корисника предела 
изузетних одлика Авала“. 

У овом пројекту задржавају се програмом предвиђене актив-
ности те се оне проширују и на ПИО „Космај“, СП „Кошутњачке 
шуме“, СП „Бојчинска шума“, СП „Липовачке шуме - Дуги рт“ и 
Ада Циганлија. 

Осим информативно пропагандног рада, презентација и по-
пуларизација шумарске струке, актуално је ширење нових парт-
нерских односа, који укључују спортске активности у функцији 
еколошког образовања и развоја свести становништва о значају 
чувања шума и мобилизацију друштва у целини на националном, 
регионалном и локалном нивоу. Заштита шума је услов опстанка 
људске заједнице, а образовања деце приоритет у начелима Европ-
ске Уније али и Националне стратегије Србије. 

У временском периоду од 21. марта 2018 године - Светског дана 
шума до 1. јула ШГ „Београд“ у горе наведеним заштићеним приро-
дним добрима организовано је пет шумарских вишебоја и дваде-
сет шест разноврсних догађаја као што су еколошке радионице на 
којима су учествовале биолошке секције из основних школа, сту-
дентске и средњошколске праксе. Такође и инклузивне радионице 
са децом са посебним потребама и потешкоћама, радионице са 
предшколском децом и вртићима, сарадња са страним амбасадама 
и њиховим школама у реализацији програма боравка у природи. 

У реализацији програма учествовале су следеће Основне шко-
ле: ОШ „Васа Чарапић“- Бели Поток, ОШ „Васа Чарапић“- Зуце, 
ОШ „Васа Чарапић“- Пиносава, ОШ „Војвода Путник“- Рипањ, 
ОШ „Вук Караџић“ - Рипањ, ОШ „Свети Сава“ - Врчин, ОШ 
„Војвода Степа“ -Кумодраж, ОШ“Коста Абрашевић“ - Ресник, ОШ 
„Свети Сава“ -Младеновац, ОШ“Франце Прешерн“- Миљаковац, 
ОШ „Данило Киш 4. Јули“ - Вождовац, ОШ „Јајинци“- Јајинци, ОШ 
„Аца Милосављевић“- Рушањ, ОШ „Душко Радовић“- Сремчи-
ца, ОШ „Вук Караџић“ - Сремчица, ОШ „22. Октобар“ - Сурчин, 
ОШ „Вук Караџић“ - Сурчин, ОШ „Стеван Сремац“ - Добановци, 
ОШ „Вожд Карађорђе“ - Јаково, ОШ“ Душан Вукасовић Диоген“- 
Петровчић, ОШ“Бранко Радичевић“ - Прогар, ОШ „Бранко Ради-
чевић“- Бо љевци, ОШ „Цана Марјановић“- Раља, ОШ „Јелица Ми-
ловановић“ - Сопот, ОШ „Момчило Живојиновић“- Младеновац, 
ОШ „Коста Ђукић“ - Младеновац, ОШ „Бора Лазић“ - Влашка, ОШ 
„Сима Марковић“ - Барајево. 

Од факултета у реализацији су учествовали и учествују Шу-
марски факултет из Београда, Факултет безбедности из Београда, 
Факултет спорта и физичког васпитања из Београда, Феријални 
савез Србије, Асоцијација спорт за све, Карате савез Србије, школе 
фудбала, удружења грађана и други. 

Запослени у ШГ „Београд“, на челу са директором Владаном 
Живадиновићем већ десет година радно и стручно реализују за-

цртане пројекте и програме, који су прошли проверу и суд стручне 
и критичне јавности. 

Све радње и поступци су синхронизовани стручно и радно 
проверени на терену. Запослени који реализују програме на терену 
поседују потребне лиценце за рад на терену. 

У потпуности се спроводе мере безбедности и здравља у раду 
са децом а присутан је и високо стручни педагошки рад. Осим за-
послених из ШГ „Београд“ у реализацији радно стручне наставе 
учествују: професори, наставници, стручни сарадници и други. 
Све радње и активности прате стручне службе Градског секрета-
ријата, Завода за заштиту природе и остале државне инспекцијске 
службе. Са поносом и великим задовољством можемо да истакне-
мо да је кроз процес едукације прошло више хиљада младих за ових 
десет година. 

Милорад Борковић

Пројекат образовања и рекреацијe омладине у Београду  
„Живети у складу са природом“

ШГ БЕОГРАД



28 Ревија “Шуме”

У заштићеном природном добру Споменик природе „Бојчин-
ска шума“ је, на Петровдан 12.07.2018. године, отворена eколошка 
учионица. Отварању овог објекта, који садржи уређени простор за 
предавања и колебу урађену у традиционалном стилу из XIX века, 
присуствовао је велики број званица. Овај објекат је подигнут у 
оквиру пројекта „Умрежи се, сазнај, промени, унапреди“ у органи-
зацији „Уније еколога UNECO“ и управљача природног добра ЈП 
„Србијашуме“. Овај пројекат је реализован у сарадњи са Мини-
стар ством заштите животне средине и Секретаријата за заштиту 
животне средине Града Београда, а своју подршку овом пројекту су 
дале и друге организације: Биолошки факултет Београд, Природно 
математички факултет Крагујевац, Истраживачке станице „Петни-
ца“ и НВО „Ресурс центра Толинци“. 

На отварању ове еколошке учионице присутнима су се обра-
тили: проф. др. Јордан Алексић, декан факултета за примењену 
екологију, помоћник министра пољопривреде, шумарства и во-

допривреде Ненад Катанић, помоћник министра заштите животне 
средине Владимир Џамић, а испред Управе за дуван Слободан Ер-
дељан који је и отворио овај објекат. Присутнима су се обратили и 
Милош Вукелић ЈП „Србијашуме“ – заштитна радионица, презен-
тујући природне вредности Бојчинске шуме, Јован Миливојевић 
ЈП „Србијашуме“ чувар заштићеног подручја, који је презентовао 
активности управљача у заштићеном добру и Стеван Видовић – 
Брица, хроничар и песник, који је описао традицију овог дела јуж-
ног Срема. Испред ЈП „Србијашуме“ отварању еколошке радиони-
це присуствовали су: Бојан Марковић, шеф кабинета директора, 
Адиба Џудовић - Шумско газдинство „Београд“, Славко Ивановић 
шеф шумске управе „Земун“. Отворена учионица представља верну 
реплику објеката народног градитељства јужног Срема. Објекат је 
типа надстрешице и традиционалне колебе направљене од природ-
них материјала (камен, песак, облице дрвета, пруће, блато и слама). 
Сам објекат, поред основне едукативне намене, допринеће развоју 
локалне заједнице, учиниће управљање природним добром лакше 
и ефикасније, презентоваће заштићено природно добро и начине 
рационалног и одрживог коришћења природних ресурса, заштиту 
биолошке разноврсности, презентоваће обнављање и одржавање 
природних станишта, очување културних и традиционалних вред-
ности, са циљем унапређења еколошких и туристичких потенција-
ла. Овај објекат који је предат на трајно коришћење управљачу би 
требало да постане информациони и едукациони центар за посе-
тиоце и треба значајно да послужи управљачу за масовније пред-
стављање вредности СП Бојчинска шума. 

Након отварања објекта, присутни су могли да присуствују из-
ложби фотографија „9 не-откривених погледа“ и традиционалној 
фијакеријади која се одржава већ 14 година на обронцима СП „Бој-
чинска шума“.                         Милош Вукелић, дипл. инж. зашт. биља

Зоран Р. Прокић, члан Градског већа за заштиту и унапређење животне средине посе-
тио је данас школу са домом за ученике оштећеног слуха и директору школе Младену Шур-
лану уручио донацију ЈП „Србијашуме“. Према речима члана Градског већа то је почетак 
велике акције озелењавања дворишта школских и предшколских установа у Крагујевцу. 

Двориште школе са домом за ученике оштећеног слуха је прва активност у оквиру 
заједничке кампање коју ће град Крагујевац у сарадњи са Јавним предузећем „Србијашу-
ме’’ да реализује. Као друштвено одговорне и компанија и локална заједница које посеб-
ну пажњу посвећују унапређењу и заштити животне средине, направљен је договор да се 
за десет школа у Крагујевцу обезбеде саднице. У оквиру те кампање, дворишта школских 
и предшколских установа обогатиће се садницама различитих дрвенастих и жбунастих 
биљака, рекао је Зоран Прокић, члан Градског већа и додао да ће у договору са директорима 
школа и предшколских установа одлучити за остала дворишта. 

У дворишту школе са домом за ученике оштећеног слуха већ богатом зеленилом, баш-
тенским мобилијаром, спортским игралиштем и сензорном баштом за децу са посебним 
потребама, радници ЈКП Зеленило засадили су више од 300 садница жбунастих украсних 
биљака и петнаестак садница туја. 

Захваљујући се на донацији, Младен Шурлан, директор школе, изразио је задовољство 
што је школа са домом за ученике оштећеног слуха прва на територији града којој су уру-
чене и засађене зимзелене и жбунасте саднице. Пријатан амбијент и доста зеленила веома 
значе нашим ученицима и корисницима. Сви запослени, а и сами ученици се укључују и 
помажу у уређењу дворишта школе и дома. Ова донација је употпунила последњи сегмент 
у озелењавању дворишта наше установе, рекао је Младен Шурлан, директор школе. 

Зоран Прокић, члан Градског већа у Крагујевцу

Саднице за школу са домом за децу оштећеног слуха у Крагујевцу

Отварање еколошке учионице у СП „Бојчинска шума“

АКТИВНОСТИ
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NAJAVA

Невен - lat. Calendula officinalis је биљка из породице гла-
вочика (fam. Asteraceae) у народу га још називају невеново 
цвеће, жутељ, прстенчац, зимород, огњац и вртни невен.

Невен је једногодишња зељаста биљка, пореклом из јужне 
Европе. Латински назив Calendula потиче од речи Calendае, 
који означава дан у месецу, чиме је јасно обележена дужина 
трајања цвета. Цветови невена се отварају ујутро приликом 
изласка сунца, а са заласком сунца се лагано затварају. У на-
роду је невен познат и као барометар за кишу, јер његови 
затворени цветови наговештавају могућу кишу током дана. 

Невен расте на сунчаним и полусеновитим местима с 
умереном влагом. Успева на свакој врсти тла, од хумусом 
богатог до сиромашних врста тла. Има дубок вретенаст ко-
рен. Стабло невена је усправно, може да нарасте 30 - 70 cm, 
угласто са кратким интернодијама, у доњем делу јако разгра-
нато и маљаво. Листови су наизменично распоређени, свет-
лозелени, маљави. Облик листова се разликује у зависности 
од њиховог положаја, горњи су дугуљасти или копљасти 
и седећи, средњи су обрнуто јајасти и обухватају стабло, 
а доњи се постепено сужавају у кратку дршку. Цветови су 

сакупљени у главичасте, крупне цвасти тамно жуте до на-
ранџасте боје. Периферију цвасти граде језичасти цветови 
који су распоређени у 2-3 реда, а у средишњем делу су цевас-
ти цветови. Омотач цвасти граде узани, зелени, љепљиви и 
длакама покривени листићи. Плод је ахенија браон боје, по 
површини бодљикава, већином закривљена и лађасте фор-
ме. Цела биљка има специфичан, ароматичан мирис, укус 
цветова је горак, а листови слаткасто-горки. Цвета од маја 
па до првих мразева.

Невен је корисна биљка у вртовима, јер штити друге 
врсте биљака од штеточина. Користи се у органској про-
изводњи. Сеје се између редова повртарских и украсних 
биљака ради заштите од нематода, гриња, лептира купусара, 
ваши, трипса. Од листова, цветова и плодова ове изузетне 
биљке прави се велики број заштитних средстава. Невен се 
такође користи, заоравањем биљака у цвету, као одлично 
средство против земљишних штеточина.

Цветови невена скупљају се током лета. Цветови се беру 
када је сунчано и суше се на топлом и прозрачном месту у 
хладу. Сушење мора бити брзо, на температури до 35 сте-
пени. Ради очувања природне боје суши се у хладу, јер се 
цветови невена користе као природна боја у прехрамбеној 
индустрији.

Биљка је бактерицидна, и служи као антибиотик. Актив-
ни састојци невена делују противупално, антисептично, уб-
лажавају грчеве, делују на заустављање крварења, убрзавају 
зарастање рана, полисахариди делују имуностимулирајуће. 
Цветови невена су жуте боје због присуства каротеноида, 
који се у организму преводе у витамин А. Витамин А је ан-
тиоксиданс, који спречава оштећења ћелија, а често се при-
мењује и за очување вида и побољшање функција ока.

Може се користити као средство за лечење разних боле-
сти и стања. За спољашњу употребу користи се код лечења: 
гнојних рана и посекотине, краста и осипа, отечених жлезда, 
костобоље, помаже у лечењу псоријазе, код чирева, опеко-
тина, промрзлина, упала вена. Невен се користи у лечењу 

Цвет и лек - невен

БИЉКЕ
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затвора, жутице, болести желуца и црева, а нарочито чирева 
у желуцу и цревима. Диуретик је, средство за поспешивање 
знојења и столице, регулише менструацију, употребљава се 
код нервних болести.

Доказано је да невен стимулише стварање нових ћелија 
у површинским слојевима коже и да доводи до зарастања 
рана. Невен стимулише зарастање гнојних рана. Делује и 
као благ седатив, па се примењује за умирење, код несанице, 
нервозе и напетости. Невен често улази у састав масти, кре-
ма, гелова, вагиналета и чепића, у којима стимулише брже 
зарастање коже и слузокоже и смирује упале и инфекције. 
Захваљујући благом естрогенском дејству потпомаже ус-
постављање регуларног менструалног циклуса и смањење 
менструалних болова, а користи се и за смањење симптома 
који се јављају у климаксу.

Негује и омекшава надражену и суву кожу, чисти нечисту 
и масну кожу, затвара проширене поре и отклања пеге. Kо-
ристи се у многим кремама, а припрема се и као тинктура, 
маст, уље, чај. Латице садрже етерично уље, а може се корис-
тити цела биљка. Чај од латица невена, те маст од латица и 
листова многи сматрају чудотоврним леком. Стари Египћа-
ни ценили су невен као биљку која помлађује. Kористи се и 
у кулинарству. 

Према старој легенди невен је најмлађе дете Сунца, али 
има све особине и моћи старијег сунцокрета. Златне латице 
невена испуњавају жеље. Kада се у раним јутарњим часови-
ма пре свитања попије шоља чаја од свежих латица невена и 
од срца пожели жеља, она ће се и остварити. 

Легенда каже како се неки млади Римљанин смртно заљу-
био у једну весталку (девицу која је живот посветила Вести, 
богињи домаћег огњишта). Kад је одвео девојку из храма и 
већ био убеђен да је освојио њену љубав, она је умрла. Од 
тада на њеном гробу стално расте цвеће које је добило име 
невен као успомена на њену чедност и лепоту. У Енглеској се 
невести често на главу ставља венац невена. Симболика тог 
обичаја је да њена љубав буде вечна, да никад не увене. Kод 
нас се невен бере уочи Ђурђевдана и заједно с ускршњим 
јајетом ставља у воду, којом ће се рано на Ђурђевдан умива-
ти. Невеста доноси свом мужу букетић невена, да би венуо 
за њом (народна песма). Ако девојци не никне невен, уве-
нуће за својим драганом. Код Срба невен има посебну улогу 
у љубавној магији. Отуда невеста њиме кити младожењу да 
би венуо и патио за њом. Ако некоме на Ивандан поклоните 
невен, онда то значи да сте му показали своју оданост и љу-
бавну патњу.

мр Биљана Делибишић, дипл.биолог

Невеново уље
Невеново уље користи се за лечење рана, лишајева, 

екцема, хемороида, опекотина, гнојних чирева и гљи-
вичних обољења коже.

По сувом времену убрати цветове невена (бирати 
оне најкрупније и интензивно наранџасте боје). Просу-
шити их на чистој тканини или папиру, у танком слоју, 
на промајном месту два до три дана.

Након тога једну чисту и потпуно суву теглу растре-
сито напунити овим цветовима и налити хладно цеђе-
ним маслиновим, сусамовим или бундевиним уљем.

Добро затворити и држати на сунчаном месту 4 до 5 
недеља. Након тога, уље процедити кроз стерилну газу 
и чувати у чистој и сувој стакленој боци, на тамном и 
хладном месту.

Невенов мелем против проширених вена
Загрејати пола килограма свињске масти на тихој 

ватри. Kада се потпуно истопи, додати две шаке свежих 
цветова невена и шаку исушених зелених, бодљикавих 
љуски од дивљег кестена. Пустити да запени, скинути са 
шпорета и мешати 5 минута.

Поклопити и оставити на хладном месту 24 сата. 
Након тога полако загревати уз стално мешање док се 
потпуно не истопи.Процедити кроз стерилну газу и си-
пати у чисту и суву теглицу. Чувати на тамном и сувом 
месту.

Вене мазати мелемом свако вече, без масирања одоз-
до на горе. Пити чај за чишћење организма.

Вино од невена
Ово вино благотворно делује на женске полне орга-

не, уништава цисте и туморе, вирусна и гљивична обо-
лења.

Једна шака свежих крупних цветова невена (или две 
шаке сувих цветова) прелије се са 1 l купиновог вина. 
Стоји 7 дана, неколико пута сваког дана вино се енер-
гично промућка. Осмог дана се процеди и држи на хлад-
ном и тамном месту. Пије се по једна ракијска чашица 3 
пута на дан 1 сат пре јела.

Свежи сок од невена
За припрему сока од невена могу се користити свежи 

или суви цветови и стабљике.
Добро опране састојке (цвет и стабљика) се измикси-

рају у соковнику или блендеру. Овај сок је прилично јак 
па се може разблажити соком од шаргарепе или јабуке.

Kрема од невена
Ситно исецкати свеже цветове невена помешати са 

кокосовим уљем. Смесу мало загрејати, а потом остави-
ти да се охлади. Ако је крема превише густа можете је 
разредити тако да се у њу дода мало другог базног уља. 
Ова крема корисна је за лечење проширених вена, ин-
фекција коже, екцема, атлетских стопала и многих дру-
гих тегоба.
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Манастир Високи Дечани  је задужбина краља Стефана III 
Дечанског  и  цара Душана. Градња је завршена  1335. године, а 
фреске су завршене око  1350. године. Манастир је посвећен 
Христу Пантократору и Вазнесењу Господњем – Спасов-дану. 
Главни неимар био је мајстор Вито Которанин.

Манастир Високи Дечани налази се у једној удолини поред 
речице Дечанска Бистрица југозападно од Пећи, испод планин-
ског масива Проклетије. Изградња цркве Христа Пантократо-
ра (Сведржитеља) почела је 1327. године ктиторством српског 
краља Стефана Уроша Трећег Дечанског. 

Сам Стефан Дечански је сазидао угаони камен на овој цркви 
а још  1330. године издао је ктиторску повељу којом је богато 
обдарио своју задужбину. После смрти краља Стефана, њего-
во дело наставио је његов син Стефан Урош Четврти Душан и 
окончао градњу Дечана 1335. године. У време турског робовања 
ова царска лавра је опстала, али у врло тешким околностима. 
Кнез Милош подиже 1836. године један конак, а кнез Алексан-
дар 1849. године поклања ћивот за мошти светог краља Стефа-
на Дечанског. Током 19. века обновљена су манастирска здања.

Дечанска црква Христа Пантократора спада међу највеће 
грађевине средњовековне Србије. Црква манастира Дечана 
грађена је од мермерних квадара у две боје. По својој гради-
тељској сложености црква представља складно прожимање 
елемената западног - романике и готике, и источног - визан-
тијског стила са већ постојећим традицијама српске уметности. 
Сликање дечанског храма трајало је од завршетка градње 1335. 
па све до 1350. године и радило је неколико група најбољих сли-
кара Душановог царства. По броју ликова и сцена, као и укуп-
ној осликаној површини, дечанске фреске предњаче у српском 
сликарству средњег века.

Приодно окружење манастира Дечани
Овај манастир се налази на списку Унескове Светске башти-

не заједно са још три манастира СПЦ под именом „Средњове-
ковни споменици на Косову и Метохији“.

УНЕСКО је прогласио манастир Дечани за место светске 
културне баштине 2004, наводећи да су његове фреске једно од 
највреднијих примера тзв. ренесансе Палеолога у Византијском 
царству и драгоцен запис о животу у XIV веку.

Манастир Дечани је познат као највећи и најбоље очувани 
средњовековни српски манастир. У својој бурној историји ма-
настир је остао познат као важан духовни центар у коме је раз-
вијана црквена уметност, мисионарски и преводилачки рад и 
друге духовне активности. Иако су манастирске зграде постра-
дале у време турске окупације, црква је у потпуности сачувана 
са својим вредним фрескама из 14. века. 

Данас дечанско братство броји 30 так младих монаха који 
живе у општежићу и настављају традиције монашке прошло-
сти овог манастира. Братство се бави разноврсним активност-
има: дуборезом, иконографијом, издаваштвом, мисионарским 
и хуманитарним радом.

Зелене површине у манастирком комплексу су изузетно до-
бро одржаване, а и само њихово уређење је преусмерено на ве-
лику масу посетиоца, који су чести гости Манастира, посебно у 
данима знаменитих светаца, слава и организованих туристич-
ких посета. 

Манастир је преживео рат на Косову (1998-1999), a братство 
и данас опстаје у овој сасвим изолованој српској православној 
енклави окруженој и даље непријатељски расположеним ал-
банским муслиманским становништвом. 

Манастир успева да се одржи нарочито захваљујући војној 
заштити италијанских снага које су блокирале сваки неовла-
шћен приступ манастиру. Међутим, и поред тога манастир још 
привлачи бројне посетиоце, већином припаднике мисије УН и 
КФОР-а. Захваљујући војној пратњи КФОР-ових возила мана-
стир повремено посећују Срби ходочасници из других делова 
Косова и Метохије као и из унутрашњости Србије.

Тако је прошло и наше ходочашће и посета овом манастиру, 
без икаквих проблема, јер нам је пратња до К. Митровице била 
стална и веома успешно обавила свој посао.

др Љиљана Вујковић

Манастир Дечани

МАНАСТИРИ
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На излету са пензионерима шумарима и друштвом Стара Бежа-
нија обишли смо и један значајнији манастир у општини Бач – ма-
настир Бођани. 

Манастир Бођани је манастир Српске православне цркве, а пос-
већен је Ваведењу. Налази се у селу Бођани у општини Бач. Удаљен 
је 15 км западно од Бача, у правцу Дунава. Комплекс чине црква, 
конаци и пратећи економски објекти. Неколико пута је разаран и 
обнављан, а у доба Ракоцијеве буне је био спаљен до темеља. Пред-
ставља непокретно културно добро као споменик културе од изузет-
ног значаја. Манастир је основан 1478. године у тадашњој Угарској. 
Оснивач манастира био је извесни трговац Богдан из Далмације. 
Настанак манастира везан је за легенду која каже да је трговац Бог-
дан оболевши изненада од очију, стао на месту извора код данашњег 
храма, умио се и помолио Богородици, заветовавши се да ће подићи 
храм посвећен Богородици ако му се исцели вид. Када му се здра-
вље повратило он је извршио свој завет, те је преко кнеза Димитрија 
Јакшића затражио писмено одобрење од краља Матије Корвина који 
је одобрио градњу храма. Сазидао је манастирске ћелије и купио 
земљу. По свом ктитору Богдану манастир је добио име Бођани.

Са Турским освајањима 1526. године, страдао је и овај манастир. 
Манастирски живот је обновљен 1578. године са повратком бођан-
ских калуђера. Тада је подигнута црква од дрвета, која је страдала 
крајем 17. века у доба цара Леополда Првог. Недуго после разарања 
црква је обновљена 1698. али је она страдала у поплавама 1711. го-
дине.

Данашња црква је подигнута 1722. године, а подигао је током 17. 
века Михајло Темишварлија из Сегедина, о чему сведочи натпис из-
над улазних врата на западном зиду. Та црква је била четврта која 

је изграђена на том месту. Конак и црква су изграђени у барокном 
стилу, док је живопис насликао Христофор Жефаровић. Иконостас-
на преграда, са мноштвом елемената надолазећег барока, заједничко 
је дело руских сликара, са Јовом Василијевичем на челу, и домаћих 
иконописаца, од којих се издваја Василије Остојић. У конаку се на-
лазио музеј, који је био богато опремљен и у коме су се налазиле раз-
не гравире, уљане слике, црквене посуде и други предмети. У овом 
манастиру се чувају и неки предмети донети из манастира Манасија, 
а понос манастира је чудотворна икона Богородица Бођанска (једна 
од шест православних канонизованих икона у свету) која има чу-
дотворне исцелитељске моћи, а нарочито помаже родитељима без 
деце. Манастир је од свог оснивања, па до 1991. био мушки, а од тада 
га преузимају монахиње. На лепоту овог манастира доста утиче и 
лепо уређен парк са портом. У склопу манастира се налази и неколи-
ко хектара шуме и воћњака. После преузимања од страна монахиња, 
манастир је опет враћен монасима 2002. године. (https://sr.wikipedia.
org/sr/Манастир_Бођани)

У поседу манастира је и неколико хектара земље под шумом и 
воћњацима, и двориште са доста цвећа и дрвећа. У оквиру конака 
налази се мала капела са извором на коме се по предању ктитор овог 
манастира Богдан који је имао болесне очи, умио и оздравио.

Академик Дејан Медаковић је у књизи “Ликовна уметност 18. и 
19. века” записао да је Жефаровић у живопису манастира Бођани 
забележио рођење једне нове сликарске епохе.

– Већ најранији истраживачи наше уметности новијег доба ис-
такли су да је бођански живопис извео сликар од маште и темпера-
мента, који тежи новом, личном и експресивном. Тада је речено да 
је црква у Бођанима једно од места у којем се родило наше модерно 
сликарство – навео је академик Медаковић.

Иконе и фреске у манастиру Бођани остале су Жефаровиће-
во најзначајније сачувано дело. Фреске су рађене уљаним бојама 
на осушеном зиду, а не, као раније, сликањем на влажном малтеру. 
Манастирски комплекс обухвата и капелу Св. Петке, подигнуте из-
над лековитог извора. Ову капелу је 1896. осликао још један чувени 
иконописац Рафаило Момчиловић, тадашњи монах манастира Ма-
насија.

Да чуда у вези са манастиром Бођани нису само легенда, по-
тврђује одлука СПЦ да икону Пресвете Богородице Бођанске уврсти 
у шест канонизованих чудотворних икона, “које људима доносе ис-
цељење, преумљење, олакшање, благодат и умиљење”. Сматра се да је 
икону Богородице Бођанске насликао извесни јеромонах Василије и 
да је она стигла у Бођане из Русије у 16. или 17. веку. Према речима 
оца Панарета, донедавног игумана манастира Бођани, пред иконом 
Мајке Божије Бођанске догађају се две врсте чуда: људи добијају уте-
ху кад су у проблемима и помаже им код телесних бољки.

Двориште манастира Бођани је егзотична башта, са чак 153 врсте 
растиња из свих крајева света. Манастирски парк је засновао дугого-
дишњи игуман Бођана, доцнији епископ осјечко-барањски и пољски 
Лукијан. Манастир, између осталог, красе кедрови из Египта, гинко 
са Далеког истока и јеле са Пиринејског полуострва. Једино дрво које 
није успело да се прими је америчка секвоја. Парк порте манастира је 
заиста пун разноврсног дрвећа, лепо уређен и одржаван, са местима 
за седење у сенци дрвећа. У предњем делу порте су изведене украсне 
шаре од шишаног шимшира у барокном стилу. 

Проф. Др Љиљана Вујковић

Манастир Бођани
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Парк Лумпини је отворен јавни простор који нуди угод-
но урбано одмарање и релаксацију околним станарима и 
туристима. Дрвеће, трава и визуре неометани су близином 
зграда, али су реткост у центру града Банкока, доприносећи 
огромној популарности овог зеленог простора. Са библи-
отеком, дечијим игралиштима и преко 30 врста птица које 
имају свој дом овде, парк има много понуда за посетиоце 
свих узраста. 

Лумпини Парк је основан 1920-их година за време краља 
Rame VI на краљевском поседу. Након Првог светског рата, 
изграђен је први парк у Бангкоку. [1] У Другом светском 
рату парк је био камп јапанске војске. Кип краља стоји на 
југозападном улазу у парк. Парк је назван по Лумбини-ју, 
родном месту Буде у Непалу, а у време његовог настанка био 
је на периферији града. Данас лежи у срцу главног пословног 
окружења и налази се у кварту Лумпини. 

Парк је подигнут да буде изложбени центар за тајландске 
занате и цветне приказе. Иако ова оригинална визија никада 
није била испуњена, Лумпини Парк је током година постао 
атрактиван центар за забавне активности на отвореном, 
које би се одигравале пре и после заласка сунца како би по-
сетиоци уживали у кружењу трбухом, лаганом тренингу, 
аеро би ку и низу других рекреативних активности. 

Статуа Краља Rame VI - kralja Vajiravudha (Rama VI) је саграђена 
1942. у знак обележавања изградње Лумпини парка. 

Парк Лумпини у Банкоку

ПУТОВАЊА

Визуелни поглед на Lumphini Park, снимљен са The Dusit Thani Hotela, Bangkok.
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Парк је величине 57,6 ха и нуди отворен јавни простор са 
дрвећем и пространим травњацима, а садржи и вештачко је-
зеро на којем посетиоци могу изнајмити чамце. Путеви око 
парка укупне су дужине око 2,5 км и популарна су подручја 
за јутарње и вечерње јогере. 

Парк је уточиште великог броја птица, где су голубови 
масовно заступљени. 

Парк је станиште ретке аутохтоне флоре, шумских врста, 
птица и неких чудесних становника попут гуштера везаних 
за воду... Парк Лумпини је богат извор природне хране и има 
велика стабла, тако да је постао дом за више од 30 врста пти-
ца. 

Парк има прву јавну библиотеку и плесну дворану у Банг-
ко ку. Током зиме Palm Garden Lumphinи Парк постаје место 
за годишњи концерт у парку са класичном музиком Bangkok 
Simphoni Orchestra и других бендова. 

Тајландски музички фестивали се дешава сваке недеље по-
подне између јануара и априла. Ово може бити одличан начин 
да се унесе музичка култура Тајланда у срце Бангкока. Поред 
овог павиљона где се одигравају музички перформанси, у ок-
виру главног шеталишта у парку, које је озвучено, пушта се му-
зика уз коју многи млади долазе и играју у њеном ритму, што је 
за мене било врло занимљиво и до сада невиђено. Седела сам 
на оближњим клупама и уживала у игри и музици. Често је за-

ступљен и локални џез или чак класични оркестар који ствара 
добру (и бесплатну) забаву у касно недељно поподне. 

Гледајте (или придружите се) локалном фитнесу - од џогин-
га, вожње бицикла и истезања, до tai chi, јоге и плесова. Ако је 
лагодна шетња више ваш стил, само пратите путеве попут ла-
виринта и дозволите природи да направи своју магију. Постоје 
и више заштићених ниша, где можете прочитати књигу, раз-
мишљати или бити на излету. Иако млади могу да се забаве 
на џунгли у теретани, возе на клизалиштима или играју на 
љуљашкама, исто тако је лако уживати на једном од засенчених 
места окружених дрвећем и освежавајућим зеленим листови-
ма. 

На излазу из Лумпини парка сусреће се ова лепа и интересантна 
фонтана, нарочито у вечерњим часовима када је и лепо осветљена. 

др Љиљана Вујковић

Музички павиљон
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NAJAVAШУМАРСКИ РЕЧНИК

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 другим зна-
чењима. С друге стране, неки општи термини имају своја специфична значења у области шумарства. 

Д
Дивизма- mullein
даљиномер - range finder; range recorder 
даљинска детекција, даљинско осматрање - remote 
sensing 
даљинско управљање - remote control 
даска, табла, плоча; одбор, управа - board 
двогодишња биљка - biennial plant  
двострука бељика - moon rings 
дебло, трупац, балван - bole 
дебловина - trunkwood 
деколорација услед влаге код витлова - tan stain 
дендрометрија - forest mensuration 
диверзитет, разноврсност - diversity 

дивља ружа, шипак - dog rose (Rosa canina) 
дивљач; дивље животиње - game 
дивље биљке и животиње; дивљач - wildlife
дивљи кестен - horse chestnut (Aesculus 
hypocastanum) 
дизалица - jack 
дипломирани инжењер шумарства - Bachelor of 
Science in Forestry (B. Sc. F. или B. S. F.) 
Директива за станишта - Habitat Directive 
директива, препорука; смерница - guideline 
дистрични - dystric 
дневно светло - daylight 
ДНК отисци - DNA fingerprinting 
дно корита - channel bottom 
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добни разред - age class 
довозни транспортер за трупце - log haul 
дозвола - permit 
Дозвољена емисија гасова стаклене баште у ЕУ - 
Emission Allowances (EUA) 
дознака за сечу - tree marking 
дозначено дрво - marked tree 
дозначни жиг - mark 
дозначни чекић - marking hammer 

домаћа биљка - native plant 
домаћи, самоникли - indigenous 
доња површина засека - base of the undercut; bed of 
the undercut 
доњи ток; низводно - downstream 
допунска садња; попуњавање - repair planting; blank 
filling; gapping; after planting; beating up растругати - 
resaw 

ЈУБИЛЕЈ
55 ГОДИНА ОД МАТУРЕ У СРЕДЊОЈ 

ШУМАРСКОЈ ШКОЛИ КРАЉЕВО

Сваке године, крајем маја у Средњој шумарској школи у Краљеву састаје се више генерација. 
Ове године састала се генерација техничара шумара која је завршила четворогодишње школовање 1963. годи-

не. Јубилеј - 55 година обележен је часом у школи на коме је присуствовало 17 бивших ученика. 
Те 1963. године било нас је 74 ученика, који су били распоређени у 3 одељења и стекли звање-шумарски те-

хичар. 
Захваљујући колеги Миши Симовићу из ове генерације сусрети се редовно одржавају. 
На сусрет обично дође око 30 колега. Ово је јединствена прилика да се видимо, дружимо и испричамо. Од 34 

ученика за неке не постоје подаци, а нажалост доста колега није међу нама. 
Након одржаног часа у школи, отишли смо у ресторан и у пријатној и опуштеној атмосфери провели остатак 

дана. 
Утисци су предивни, лепо смо се дружили и договорили да се наша дружења чешће организују. 

Јовица Радојичић - ШУКИ

Јовица Радоичић - ШУКИ са колегама из генерације
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NAJAVA

Развој и унапређење производње у преради дрвета био 
би незамислив без јавних презентација реализованих дос-
тигнућа, а то се најчешће остварује учешћем на различитим 
сајамским манифестацијама. То је прилика да се већем броју 
људи презентују новине у технологији прераде дрвета, чиме 
се учвршћује тржиште и повећава број потенцијалних ку-
паца. РЈ „Обрада дрвета“ има дугу сајамску традицију, која 
се огледа кроз учешће на многим сајмовима на којима смо 
имали запажену улогу. Да би се пратили савремени токови 
и дешавања у двопрерађивачкој области, ЈП „Србијашуме“ 
се кроз РЈ „Обрада дрвета“, определило за учешће на сај-
мовима у Новом Саду, Београду и Крагујевцу, на којима се 
презентују објекти који су намењени за опремање ловишта, 
стамбени објекти за смештај ловаца и ловачке чеке. Једно 
од значајних дешавања у овој области је сајам „Лорист“ у 
Новом Саду, који се традиционално одржава почетком ок-
тобра. Неколико година уназад, ЈП „Србијашуме“ учествују 
на овом сајму као посебан партнер сајма и наш штанд заузи-
ма централно место у сајамској хали. Сваке године излаже се 
по једна ловачка кућа и чека које се касније постављају у ло-
виштима којима газдује наше предузеће. Овај пројекат је од 
великог значаја за РЈ „Обрада дрвета“, јер на најбољи начин 
приказује наше производне могућности и доприноси бољем 
пословном билансу. Највеће заслуге за овакав успешан 
тренд припадају директору сектора за ловство, као идејном 
творцу и протагонисти ове идеје. Од сада су на овај начин 
опремљена ловишта „Троглав“ у Богутовцу – ШГ „Столови“ 
Краљево, и „Буковик“ у Сокобањи – ШГ „Ниш“. Ове годи-
не, такође учествујемо на овој сајамској манифестацији, а 
нови објекат биће постављен на новој локацији, која ће бити 
дефинисана у наредном периоду. Учешће на београдском 
сајму је већ традиција и огледа се у изложби конструктив-
них елемената за израду викенд кућа од облица, као и гото-
вих производа од облица (баштанске гарнитуре, инфо табле, 
љуљашке, столови и клупе, кућице за псе, различити модели 
ограда и сл). Набавком нових алата, прикључног и теретног 
возила, успели смо да значајно убрзамо реализацију ових 
пројеката и успешно одговоримо новим пословним изазо-
вима. У перспективи је запошљавање младих радника који 
би успешно наставиили и још више унапредили ову, за нас 
изузетно важну традицију, по којој смо јединствени у нашој 
земљи, а и ширем региону. 

Милан Јевтић, дипл. инж. шумарства

Сајам – мали простор за велике идеје

ШГ УЖИЦЕ
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Bul. Mihajla Pupina 113, tel. 011-6128-304, 6128-306, Njegoševa 44, tel. 011-244-09-08






