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ДЕШАВАЊА

ЈП ,,Србијашуме“ омогућиће дугорочне уговоре
произвођачима готових производа

Обраћање директора ЈП „Србијашуме“ Игора
Брауновића, на свечаном отварању „Labor Srb“

Председник Србије Александар Вучић, председник Покрајинске владе
Игор Мировић, власник компаније „Labor Legno“ Patricio Dei Tos, амбасадор Републике Италије у Србији Karlo Lo Kašo, министар пољопривреде,
шумарства и водопривреде Бранислав Недимовић, директор ЈП „Србијашуме“ Игор Брауновић и директор ЈП ,,Војводинашуме“ Марта Такач,
присуствовали су 06. октобра отварању новог постројења фирме „Labor
Srb“ у Сремској Митровици.
Председник Србије Александар Вучић изјавио је да је ово важан и велики дан за Србију, како је истакао, јер је реч о проширењу мале фабрике
која је породично предузеће.
„Проширивањем фабрике посао ће добити 53 радника. Нама требају
јака мала и средња предузећа попут овог, у коме су сви запослени посвећени успеху и тада резултати не могу изостати и зато желимо што више оваквих инвеститора“, изјавио је Вучић, упутивши позив италијанским инвеститорима да наставе са улагањем у Србији. То потврђује долазак нових
инвеститора и проширивање производње оних који већ послују у нашој
земљи.
„Ново проширивање ове фабрике значајно је не само за Сремску Митровицу, већ и за Војводину у целини, јер отвара нова радна места, а посебно ако се на уму има чињеница да фабрику квалитетном сировином
снабдевају наша предузећа, попут „Војводинашума“, - навео је председник
Покрајинске владе Игор Мировић. Захваливши се италијанским партнерима, председник Мировић рекао је да је у Војводини у протеклих годину
дана отворено више од 28.000 радних места“.

Игор Брауновић, директор ЈП „Србијашуме“ поздравио је присутне и
том приликом рекао: ,,Претходних 10 година ,,Србијашуме“ су вредно и марљиво радиле на сертификацији наших шума,
што је довело до тога да наши производи буду пласирани широм земаља Европске Уније. У наредном периоду наш коначни
циљ је да извоз дрвних прерађевина односно готових производа буде заступљен 100 посто. Тренутно се налази на 50 процената извоза готових производа, а оно што је најбитније је да се сировина годинама већ не извози. Ми у Србијашумама
одлучили смо да фирми ,,Labor Srb“ и сличним инвеститорима који се баве производњом финалних производа омогућимо
десетогодишње уговоре и на тај начин обезбедимо њихов даљи раст и развој “- закључио је директор Игор Брауновић.
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Ревија “Шуме”

ШГ ,,КРАГУЈЕВАЦ

ШГ ,,КРАГУЈЕВАЦ’’- КРАГУЈЕВАЦ

директор ШГ „Крагујевац“ Ђуро Гвоздић

ШГ ,,Крагујевац“ се налази у Шумадији, у централном делу Србије. Област Шумадија смештена је између Саве и Дунава на северу, Западне Мораве на југу, Велике Мораве на истоку и са западне
стране река Колубаре, Љига и Дичине. Шумадија је име добила
по шумама. Француски песник и академик Алфонс де Ламартин
(1790-1869) путујући овим подручјем наводи: „Шуме су овде такве,
да се данима може ићи, а да се сунце не види’’.
Данас је тешко замислити какве су те шуме биле и колико их је
било. Шумадија је у XIX веку била центар историјских дешавања:
1804. год I Српски устанак под вођством Карађорђа Петровић,
а 1815. год II српски устанак под вођством Милоша Обреновића.
Ослобађањем ових крајева, и стварањем Кнежевине Србије (централни део ове кнежевине била је Шумадија), а затим и Краљевине
Србије, долази до великог прилива становништва у ово подручје
из других области, што доводи до крчења шума и претварања у
пољопривредно земљиште. За Шумадију сада кажу да је ,,Српска
Тоскана“ због својих прелепих пејзажа, усталасаних брда на којима
су непрегледни виногради и воћњаци. Формирањем независне државе у XIX веку, Крагујевац постаје прва престоница српске државе у којој су основане прве културне и просветне институције обновљене српске државе. Тако је у Крагујевцу основан први суд (1820.
год.), прва гимназија (1833. год.), први српски Устав (Сретењски

Устав, 1835. год.) је донет у Крагујевцу у порти Старе цркве где су
одржавана заседања Правитељствујушчег совјета Сербског (тадашња Скупштина), прве новине (Новине сербске), први театар „Јоаким Вујић’’, први лицеј, први изливени топ у Тополивници (1853.
год.), прва електрична централа (1884. год.). Шумадију називају и
„Срце Србије’’. Недавно је Републички геодетски завод објавио да
је географски центар Србије у насељу Пчелице које се налази 8 км
западно од Крагујевца, тако да то и географски потврђује да је ово
„срце“ Србије.
Подручје Шумадије је због своје погодне климе, конфигурације
терена, географског положаја било погодно за живот и од давнина
су овде људи живели и стварали. Кроз историју Шумадија је била у
саставу српске државе Краља Милутина Краљевина Рашка, краља
Драгутина (престоница Београд), у XIV веку улази у састав Душановог српског царства, затим у састав Лазаревог царства, у XV веку
је део Српске деспотовине да би 1459. год. потпала под Османлијско
царство, у чијем саставу остаје све до ослобађања и формирања независне Србије 1878. год. Сва та историјска дешавања оставила су и
своје трагове на овом подручју. Бројни манастири (Благовештење,
Вољавча, Грнчарица, Никоље, Враћевшница и др), цркве (цркве
брвнаре у Такову, Великој Плани, цркве покајнице у Радовањском
Лугу, Аранђеловцу које је подигао књаз Милош у занак покајања
због убиства вожда Карађорђа), брдо Опленац са црквом на њеном
врху јединствена по томе што се у њој налази крипта династије
Крађорђевић, спомен обележја I српском устанку (спомен чесма у
Марићевића јарузи у Орашцу), ,,Таковски грм“ место где је подигнут II српски устанак, остаци зидина старих градова на Острвици
(Јеринин град), стари град на Борачком кршу. Историја је заправо историја ратовања. Пошто су на подручјима Шумадије стално
вођене борбе, остали су и споменици који нас на то подсећају. Један
од најпотреснијих таквих споменика је споменик у парку Шумарице (Крагујевац) где је стрељано неколико хиљада недужних цивила
1941. год. а међу њима и ђаци Крагујевачке гимназије. На истој локацији се налазе остаци војног гробља страдалих у Балканским и у
Великом рату.
Поред историјских споменика ту су и природне лепоте Шумадијских равница, брда и побрђа као што су видиковци (на планинама Букуља, Рудник, Рајац, Сувобор), Гружанско језеро, питоме
обале река Јасенице, Груже, Лепенице и др.
ШГ „Крагујевац“се са севера граничи са шумским газдинством
„Београд’’, са истока са ШГ „Јужни Кучај „Деспотовац, са југа са ШГ
„Краљево’’, а са запада са ШГ „Лозница’’, ШУ „Ваљево“ и са ШГ „Голија“ Ивањица ШУ „Чачак’’. Државне шуме су подељене у дванаест
газдинских јединица и то седам у шумској управи „Крагујевац“
(Рогот, Бешњаја, Котленик, Јешевац I, Гружанско Лепеничко Јасеничке шуме, Рудник I и Букуља) и пет у шумској управи „Горњи
Милановац“ (Рудник II, Јешевац II, Вујан-Рожањ, Рајац-Острвица
и Сувобор).
ШГ „Крагујевац“ се простире на три округа: шумадијски, моравички и поморавски. Ово шумско подручје не представља једну територијалну целину, већ је састављено из неколико већих и
мањих територијално одвојених површина, расутих на прилично
великом простору, углавном по планинским масивима Рудника
(који је и највиша планина на подручју ШГ ,,Крагујевац“ са врхом
Велики Штурац 1132 мнв) Букуље, Венчаца, Бешњаје, Котленика,
Ревија “Шуме”
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Сувобора, Јешевца, Рајца као и у нижим деловима подручја у сливовима река Груже, Лепенице и Јасенице.
ШГ ,,Крагујевац“ је основано 1899. године. Током ових скоро
120 година постојања газдинство је мењало број Шумских управа
у свом саставу, површине са којима је газдовало и број људи који у
њему раде. Тренутно у газдинству има 78 запослених од чега је 20 са
високом стручном спремом, шумарских инжењера има 13 од чега
су 4 жене. Данас шумско газдинство газдује са 26990 ha државног
земљишта од чега се под шумом налази 25274 ha.
Стручно техничке послове у приватним шумама обавља на територији од 10 општина (Крагујевац, Велика Плана, Смедеревска
Паланка, Аранђеловац, Баточина, Кнић, Лапово, Рача, Топола и
Горњи Милановац). После премера приватних шума и израде посебних основа за газдовање шумама за шумадијско шумско привредно подручје (2014. год.) констатовано је да је површина приватних шума увећана за 50% у односу на претходно податке и да је сад
89575 ha под шумом у приватном власништву. Ови подаци показују колико се смањује број становника у селима, да остају старaчка
домаћинства која не могу више да обрађују земљу и да некадашњи
воћњаци, ливаде и њиве које су настале крчењем и отимањем површина од шуме, сада се враћају у пређашње стање и поново постају
шуме.

Поред природног ширења шуме на приватним парцелама до
повећања површина под шумом и шумским зимљиштем у приватном власништву дошло је и због враћања земљишта физичким лицима које се врши последњих година по Пољопривредном
земљишном фонду као и пред Агенцијом за реституцију. Овај
процес враћања земљишта физичким лицима ће се наставити и
даље, јер код надлежних институција постоје захтеви за враћање
земљишта који још нису решени. Осим враћања земљишта физичким лицима последњих десетак година је у току и враћање шума и
шумског земљишта црквама и манастирима. Тако је шумско газдинство до сада вратило 888 ha шума и шумског земљишта Жичкој и Шумадијској Епархији. Шумовитост овог подручја је на нивоу шумовитости Србије односно светске шумовитости и износи
нешто више од 29%. Тежња да се повећа шумовитост на подручју
ШГ „Крагујевац“ ће се тешко остварити на површинама у државном власништву. У тренутно важећим основама за газдовање шумама планираних површина за пошумљавање има 26 ha од чега је
до сада пошумљено 24 ha или 90%. Необраслог земљишта има 2300
ha од чега је највећи део неплодно земљиште и земљиште за остале сврхе. У газдинству „Крагујевац“ акценат треба ставити на побољшање квалитета постојећих шума, јер највећи проценат шума
чине изданачке шуме (55%), вештачки подигнуте културе (18%) и
шикара и шибљака (4%). То чини скоро 80% од укупне површине.
Високих, квалитетних шума има само 13%, тако да у наредним го6
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динама треба уложити више рада и труда у превођење изданачких
шума у високе, а новоподигнуте културе неговати тако да се добију
квалитетне састојине које ће максимално искористити потенцијале
станишта.

За пошумљавање се користе саднице произведене у два расадника „Рогот“ и „Неваде’’. У овим расадницима се годишње произведе око 250000 комада разних шумских садница углавном лишћарских врста и у мањој количини четинара. За производњу садница
се користи семе сакупљенo из регистрованих семенских објеката
са којима газдује шумско газдинство „Крагујевац’’. То су семенски
објекти храстова китњака, лужњака, сладуна, дивље трешње, црног ораха, мечје леске и букве. Поред ових семенских објеката сакупља се семе и познатог порекла и то багрема и црвеног храста.
Садни материјал се углавном реализује за потребе садње на државном земљишту и поделом садница физичким лицима за пошумљавање приватних парцела. Реализација шумског садног материјала
варира у зависности од потреба тржишта и креће се од 60000 до
190000 комада годишње.
ШГ „Крагујевац“ на својој територија има два споменика природе и то „Острвица“ и „Рогот“ чија површина износи око 320 ha.
Поред ових у току је проглашење још два заштићена природна
добра и то „Борачки крш“ као споменик природе на површини од
68,22 ha и „Маљен“ као предео изузетних одлика на 1303,6 ha.

Према шумском фонду спадамо у најсиромашнија газдинства у
јавном предузећу „Србијашуме’’. Годишњи етат је око 52000 м3 (према важећим основама) од чега се користи око 45000 м3 годишње. Од
тога је само 12% техничко дрво, а остало је огревно дрво. Без обзира
на овакав шумски потенцијал, рационалним и домаћинским газдовањем, коришћењем и других расположивих ресурса, Шумско
газдинство „Крагујевац“ успева да успешно послује.
дипл. инж. шум. Славица Радојичић -Антић

САМИТ

MoReSCE - Самит планинског
туризма централне Европе
у хотелу Мона на Златибору

Окружен предивном боровом шумом, у самом центру
Златибора налази се хотел Златибор Мона. Сада већ са великим искуством у организовању конгреса и team building-a,
успева да повеже професионални боравак са активностима
интерактивног карактера и тиме заузме чврсту позицију лидера у организацији активног одмора на Златибору.
Налази се на 200 км од Београда, Подгорице и Сарајева што
га чини идеалним местом за регионалне сусрете.
Конгресни центар Коледо, капацитета до 500 места, који се
простире на 500 м2, налази се у непосредној близини главног
улаза хотела, а повезан је са лоби баром и рестораном.
Хотел Златибор Мона креира идеалан team building програм, сходно потребама и жељама учесника.
Неке од активности које буде тимски дух и зближавање
чланова тима јесу: авантура парк, стреличарство, вожња квадова, рафтинг Таром и најновија Robin Hood Adventure, активност која је намењења истинским авантуристима. Пред њима
је сет од осам активности које се раде у нетакнутој природи и
амбијенту букове шуме за доживљај и team building искуство
које се памти. Хотел Златибор Мона има 120 смештајних јединица, које су категорисане са четири звездице и о њему брине
преко 100 запослених.

MoReSCE: Размена искустава у организацији
планинског туризма
Oд 10-12 септембра, на Златибору је организован други
Самит планинских центара Централне Европe – MoReSCE, са
циљем да дефинише платформе за одрживи развој планинских
центара и то кроз одрживи развој и планирање, инвестиције,
подстицаје и јавно-приватна партнерства, као и маркетинг и
брендирање планинских центара. Током другог дана панела,
акценат је стављен на размену знања и искустава учесника, са
циљем бољег и бржег развоја ове области туризма.
На Самиту планинског туризма на Златибору учествовали су и представници ,,Србијашума“: координатор директора ЈП ,,Србијашуме“ за туризам др Обрен Дрљевић, извршни
директор Сектора за коришћење шума и остале ресурсе Јеша
Ерчћ и моја маленкост. Међу говорницима су се нашла веома

важна имена из Србије и иностранства, из Италије, Аустрије,
Швајцарске, Француске, Словачке, Хрватске и Словеније.
Главне теме су биле: промовисање планинских центара
Централне Европе, планирање и дизајн планинских центара,
стварање одрживих платформи за будућност, пројекти EU за
развој планинских центара, као и инвестиционе могућности и
изазови.
Директор ЈП ,,Скијалишта Србије Дејан Ћика, на свечаном
отварању рекао је: ,,Ова конференција је од изузетног значаја,
јер се кроз размену искустава унапаређује сарадња и проналазе
решења за проблеме са којима се суочавају сви они који се баве
туризмом широм Европе. Познато је да је туризам као привредна грана један од главних финансијских покретача државе.
Развојем ски центара и планина као туристичких дестинација,
не само да се отварају нова радна места и привлаче десетине
хиљада туриста, већ се развијају и остале гране привреде.
Свих ових година ула
га
ли смо у планинске
центре како бисмо по
стигли највиши стандард.
Копаоник је захваљујући
томе постао најтражени
ја скијашка дестинација у
овом делу Европе, а Злати
бор оба
ра све рекореде
посећености како лети,
тако и зими. Стара плани
на, као прва greenfield ту
ристичка инвестиција у
земљи, представља једну
од дестинација са озбиљ
ним потенцијалом за даља
улагања”, рекао је директор Ћика.
Председник скијашких
центара Словеније Ернест Ковач констатовао је:
,,Оно што се сада ради на Дејан Ћика, директор ЈП
Копаонику и Златибору, “Скијалишта Србије“
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унапређење и улагање у летње садржаје је тренд и то се сада
ради у целом свету”.
Члан борда Међународне ски патроле Лука Сардели рекао
је да је овај Самит веома важан, јер спасиоци из целе Европе
имају могућност да изнесу искуства са којима се сусрећу.
Представник аустријске компаније Doppelmyer, Majkl
Biterl рекао је да њихова компанија одлично познаје српско
тржиште, јер су на Копаонику од 2003.године. ,,Од тада до
данас, наша компанија је изградила више од 17 скијашких
инсталација. Сматрамо да је Србија велики потенцијал што
се саме скијашке индустрије тиче”, рекао је Битерл.
Свакако једну од нај
бољих презентација имао
је Игор Жиљак, управник
спортских објеката и жичара Скијалишта Сљеме
из Загреба.
,,Скијалиште Сљеме
смештено је на удаљености
двадесетак минута вожње
аутомобилом, од цен
тра
Загреба. Највиши врх Медведнице, налази се на 1033
метара надморске висине,
а скијашке стазе и жичаре смеште
не су на вршном гре
бе
ну и северним
обронцима те планине над
Загребом. Укупна дужина
стаза износи око че
ти
ри
километра, а подељене су
Представници „Србијашума“ на на Црвени, Плави, Зелени
Самиту
и Бели спуст и Белу ливаду. Скијалиште Сљеме располаже и са три жичаре: две вучнице и троседом, а укупни капацитет је око 3.300 скијаша на сат.
Скијашке стазе уређују се савременим стројевима за уређење
стаза, а однедавно се можемо похвалити и топовима за снег,
захваљујући којима се снежни покривач може производити
у условима од 25 степени целзијевих. Уједно је реч о једној од
највећих инвестиција на скијалишту у протеклих пар година. У просеку, годишње бројимо стотињак скијашких дана по
сезони. Осим рекреативних скијаша који долазе у дневном
и ноћном термину, Сљеме је привлачно и за такмичења, па
се тако овде од 2005. године одржава и оно најпрестижније
– FIS трка Светског скијашког купа. Слике са Сљемена обилазе свет захваљујући бројним медијским кућама које преносе трке уживо попут аустријског ORF-a, италијанског RAIa, јапанског J-Sportsa, кинеског CCTV-а, словачког RTVS-a,
америчког NBC-a, те Еуроспорта и бројних других. Сваке
сезоне укупна ТВ гледаност уживо износи између 20 и 30 ми
лиона гледалаца, док свеукупно трке захваљујући снимци
ма и репортажама прати више од 300 милиона гледалаца.
Складно анализи глобалне фирме специјализоване за спортске ТВ анализе Valu Media, вредност оглашавања коју би град
Загреб платио на страним ТВ страницама за време одржава
ња трке, само у 13 европских земаља у којима је извршено
последње мерење и искључујући све штампане медије, радио
станице и интернет, износили би 3,76 милиона еура за трке
одржане 2018, а складно анализи домаће фирме MediaNet,
вредност оглашавања града Загреба у домаћим медијима
износила би 6.271.778 куна. Трке Светског скијашког купа
8
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одржавају се у време Adventa у Загребу, који је у конкуренцији за избор најлепшег божићног сајма уз још 24 града, већ
трећу годину за редом проглашен најбољим. Реч је о истраживању које спроводи туристички портал European Best
Destinations, а у којем посетиоци одлучују о победнику. За
Загреб је 2017. гласало чак 72 посто гласача.
Advent у Загребу одржава се од децембра до 7. јануара.
Према подацима Туристичке заједнице града Загреба, у
2018. је број долазака током Adventa био већи за 17 посто, а
број ноћења за 24 посто“ - истиче господин Жиљак.
Иван Виторовић, генерални директор хотела Златибор
Мона рекао је: ,,Развој целогодишњег пословања у планинским центрима неодвојив је од инфраструктуре. У том
контексту повећање капацитета и садржаја, конкретно Ски
центра Торник је ветар у леђа пословању током целе године
на Златибору, не само за хотел, већ и за апартмане, ресторане и малопродајне објекте. Морам да нагласим да овај префикс ски или скијалиште је у неку руку пасе, јер садржаји на
Торнику, или Копаонику и Старој планини којима руководе
Скијалишта Србије, чине много више него скијање које је
само један део понуде. Зато морамо наћи нове атрактивне
називе који асоцирају на то да се осим скијања у осталом периоду године овде може возити бицикл, уживати у шетњама
или популарном хикингу, вожњи на бобу, спуштању на трициклу, вежбање спремности у адреналин парку, или једноставно уживати у природи док се деца играју на игралишту
или спортском терену.
Километарске колоне аутомобила ка Торнику, верујем да
ће бити прошлост када пустимо у рад голд гондолу која ће
превозити госте од ценра Златибора до Торника и учинити
да ова дестинација буде још атрактивнија.

Посебно ме радује најављено проширење Ски центра
Торник у виду нове стазе, а надамо се у блиској будућности
и друге стазе и новог четвороседа, чиме ће овај значајан и
профитбилан центар још више сеетаблирати. Сматрам да
ће недавно усвојена одлука да се ради на планској документацији израде аутопута Пожега преко Ужица ка Вишеграду,
још више ојачати позицију туристичке дестинације ЗлатарЗлатибор - Тара и довести нас до тога, да кроз пет година,
уживамо у Ски центру Торник. Будћност Златибора и јесте
ширење производа који прелази границе наше земље и да
ћемо кроз регионалну сарадњу бити још боље позицоинирани на међународном нивоу“ - закључио је Иван Виторовић,
генерални директор хотела Златибор Мона.
маст. ек. Сузана Милићевић

ПРОЈЕКАТ

Изградња капацитета у области шумарске политике
и управљања у региону Западног Балкана
– CAPABAL

Конгресни центар
У периоду од 12-14. септембра 2018. године, у Словенији на Брду
код Крања, одржан је финални састанак CAPABAL пројекта у оквиру COST action, у организацији носиоца пројекта односно Хрватског
института за истраживање шума из Загреба, као и Биотехничког факултета Универзитета у Љубљани, у улози домаћина.
COST мисије имају за циљ да омогуће научне и технолошке развоје који воде ка новим концептима и производима, а тиме доприносе јачању европских истраживачких и иновативних капацитета. Ове
мисије омогућавају истраживачима, инжењерима и научницима да
заједнички развијају сопствене идеје и предузму нове иницијативе
у свим областима науке и технологије, а истовремено промовишу
мулти - интердисциплинарне приступе. COST акције такође имају
за циљ подстицање боље интеграције земаља са мањим истраживачким капацитетима у центар знања у Европском истраживачком
простору. CAPABAL пројекат представља регионалну мрежу, која
има за циљ да унапреди политику и управљање шумама и природним ресурсима, као и одрживо, мултифункционално управљање
шумама на западном Балкану и широм Европе. CAPABAL је подржан од старане Одбора виших службеника COST -а, који представља паевропски оквир за финансирање пројеката из области европске сарадње у науци и техници. Циљне групе у оквиру CAPABAL су
млади истраживачи, будући доносиоци одлука, млади руководиоци
запослени у регионалним институцијама, од шумарских факултета, научних и истраживачких институција до министарстава за
природне ресурсе, предузећа за газдовање шумама, приватног сектора и невладиних организација. Циљ финалног састанка у оквиру
CAPABAL пројекта био је да се представе и размотре резултати активности три радне групе, краткорочних научних мисија (STSMs)
и школа за обуку, које су спроведене у претходне четири године за
време реализације пројекта и успешне сарадње између 17 земаља, са
посебним акцентом на земље Западног Балкана. У оквиру CAPABAL

пројекта, неколико стипендиста су имали прилику да отпутују у
изабране земље и у сарадњи са институцијом домаћином, размене
своја искуства из изабраних области од значаја за сектор шумарства.
Испред ЈП „Србијашуме“, прилику да размени искуства у оквиру
кратке истраживачке мисије (STSMs), на БОКУ Универзитету са темом НАТУРА 2000, имао је Божидар Миловановић, дипл. инж. шумарства, руководилац одељења за приватне шуме.
Финални састанак је одржан у Брду код Крања, које данас представља најзначајнији конгресни центар у Словенији. Учесници финалног састанка су имали могућност и факултативног организованог обиласка комплекса и чују занимљиву историју овог места. У
оквиру комплекса, налазе се: затворено ловиште, велелепан парк,
хотел, голф терени, и могућност за разне активности, као и двор који

Финални састанак
Ревија “Шуме”
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Парк за заштиту Алпa. Као јединствено заштићено подручје у Алпима, приоритетни циљеви Националног парка Триглав су: очување
екосистема и природних процеса, природних добара, различитости
станишта, биљних и животињских врста, квалитета пејзажа и разноликости предела. У насељима Националног Парка, примарни
фокус је на очувању културног наслеђа и квалитета пејзажа, што је
резултат дугорочне хармоније између природе и човека. Уз подршку
надлежних државних органа, становницима Парка обезбеђени су
одговарајући економски и социјални услови који промовишу одрживи развој активности које омогућавају и подстичу одржавање популације и квалитетно животно и радно окружење, типичан идентитет и традиционално коришћење природних ресурса. Очување
природног и културног наслеђа, одрживи развој и комуникација са

Триглав - врх
је саграђен је 1446. године од стране аустријског племића Georg (Jurij)
Egkh, у тадашњем војводству Крањска. У почетку је изграђен у ренесансном стилу, али од тада је често реновиран. У 18. веку га је купио Michelangelo Zois, отац Крањског просветитељског покровитеља
уметности и природног научника Žige Zois. У 19. веку неколико пута
је променио власништво, а унутрашњост је потпуно реновирана. У
првим деценијама 20. века након лошег управљања и недостатка новца за одржавање, нови процват доживљава након куповине од стране кнеза Павла 1935. године. Он је трансформисао брдо у префињену
летњу краљевску резиденцију. Након II Светског рата, вила је одузета од династије Карађорђевић и постала је летња резиденција Јосипа
Броза Тита. Након Титове смрти 1980. године, имовина је пребачена у Социјалистичку Републику Словенију, а касније ју је наследила
Влада независне словеначке државе.

Кањон Винтагар
јавношћу представљају изазове и задатке Националног парка Триглав, који кроз активну сарадњу помаже становницима и посетиоцима Парка.
Канцеларија UNESCO-a у Паризу, 2003 године усвојила је Одлуку о укључивању Јулијских Алпа и Националног парка Триглав
у међународну мрежу резервата биосфере МАБ. У оквиру Националног парка, учесници састанка су били и гости Завода за гоздове
Инситута за шумарство Словеније у оквиру рејона Крањска долина,
који су укратко представили делатност израде планских докумената.
Посебну пажњу су усмерили на проблем заштите шума од штетних
инсеката, а нарочито поткорњака, као и на велике штете које имају
последњих година због ледолома, ветролома и ветроизвала.
На самом крају састанка, организатори скупа су обавестили
учеснике и сараднике на пројекту о постојању могућности наставка
CAPABAL пројекта, како би се наставило стварањем јаке, регионалне
мреже сарадње искусних и будућих лидера у науци, политици и менаџменту, добро повезаних са европским и међународним мрежама.

дипл. инж. шум. Дејан Милетић

Водопад Савица - НП Триглав
Учесници финалног састанка су имали част и прилику да буду
гости Националног парка Триглав, који се протеже дуж границе са
Италијом и близу аустријске границе на северозападу Словеније, односно у југоисточном делу Алпа. Парк покрива 83.982 ha, односно 4%
територије Словеније. Режим заштите I степена је на површини од
31.488 ha, што чини скоро 38% површине Националног парка.
Национални парк Триглав је један од најстаријих европских
паркова a прва заштита датира још од 1924. године када је основан
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ШГ „ПРИЈЕПОЉЕ”

Добра сарадња ШГ „Пријепоље“ са локалним
самоуправама

Са представницима Општине Прибој

У Прибоју је 11. септембра 2018. године, одржан радни састанак
на коме су присуствовали: директор ШГ „Пријепоље“ Никола Јелић,
заменик директора ШГ „Пријепоље“ Миленко Станишић и шеф
ШУ „Прибој“ Горан Токовић. Састанку су такође присуствовали и
председник Општине Прибој Лазар Рвовић, председник СО Прибој
Борис Мрдовић, заменик председника Општине Прибој Саша Василић, директор Дирекције за изградњу Општине Прибој Здравко
Пешут.
Циљ овог састанка је успостављање сарадње између ШГ „Пријепоље“ и Скупштине Општине Прибој ради одржавања, реконструкције и изградње шумских локалних путева на територији Општине
Прибој. Анализирајући претходне године констатовано је низ недостатака и презентовано је шта све планира да се изгради на територији Општине Прибој у наредном периоду. Примери заједничке
сарадње су и санирани путни правци Глог-Аврамовићи-Ограде,
као и пут Ограде-Бабине, што је и трасирало правац добре сарадње
у будућности. Састанак се односио и на део зимског одржавања
како би ШГ „Пријепоље“ помогло у чишћењу снега и пробијању намета за време зимских непогода. Сарадња ће бити проширена и на
друге делатности као што су: заштита животне средине, екологија,
туризам, заштита шума и шуме сопственика. На састанку су договорене битне смернице за 2019. годину, које се односе на узајамну сарадњу како у смислу одржавања постојећих тако и изградњи нових
макадамских путева. Сарадња се такође односи и на коришћење
мајдана у власиништву Србијашума, подасипању-поправци путева, као и зимско одржавање појединих релација. Констатовано је да
тренутно постоји добра сарадња између локалне самоуправе у Прибоју и ЈП „Србијашуме“ и истакнуто да је са новим руководством
промењен однос Србијашума према месним заједницама и локал-

Шумска кућа на Воденој пољани

ним самоуправама. Пример добре праксе су заједнички санирани
путни правац Врбово – Ограде у дужини од 5,5 километара, којим
ће се избећи пролаз камиона кроз насељена места а повезаће се две
шумске управе Прибој и Пријепоље.
Заменик директора ШГ „Пријепоље“ Миленко Станишић, као
човек из Прибоја, истакао је: ,,Присуствовао сам врло успешном и
конструктивном састанку са челницима општине Прибој и надам
се да ће оваква сарадња да се настави и у будућем периоду, како са
општином Прибој, тако и са осталим општинама.“
Стратешко опредељење ШГ „Пријепоље“ јесте повећање обима
изградње тврдих путева уз постепено обнављање путне механизације, а започета добра сарадња ће се проширити и на Општине
Пријепоље и Нову Варош и то ће бити пракса у наредним годинама.
На састанку је договорено да овакви радни састанци постану пракса, као и да се од наредне године у складу са тим, ускладе динамике
на одржавању и изградњи нових путних праваца, што је у интересу
и локалне самоуправе и ЈП „Србијашуме“- рекао је на крају састанка, директор ШГ „Пријепоље“ Никола Јелић.
Што се тиче планова и задатака ШГ „Пријепоље“ у предстојећем
периоду, они су усмерени у неколико праваца. Служба гајења редовно ради на нези шума, а радови на мелиорацији подизања нових
шума биће обављени у јесењем делу на површини од 111 hа. Служба
коришћења је у овој години дала пун капацитет на највишем нивоу.
Поред тога што је остварен највећи проценат у сечи стабала и изради дрвних сортимената, служба коришћења у наредном периоду
планира и обнављање механизације која се односи на набавку три
камиона, булдожера, утоварне кашике и друге механизације, а све у
циљу поправке и санације нових шумских путева који ће користити
и Србијашумама и локалним самоуправама.

Са представницима Општине Пријепоље

У оквиру ШГ „Пријепоље“ постоји и прелепа шумска кућа на Воденој пољани у Општини Нова Варош, која има изузетан потенцијал
у смислу развоја етно туризма, тако да је 12. септембра 2018. године
асфалтиран путни правац у дужини 3,2 км који води од магистралног пута до шумске куће, што ће омогућити већу посећеност. У току
је адаптација објекта чиме ће се повећати капацитет двокреветних
соба на 15, а ради се и на замени инвентара у собама и апартманима. У плану је да појачамо туристички садржај што ће се огледати у
изградњи мулти-функционалних спортских терена, парка за децу и
неколико етно колиба. Водена пољана је место љубитеља очуваних
природних лепота, уживања у спортским и рекреативним активностима и дегустирању традиционалних специјалитета здраве хране.
дипл. инж. шум. дир. Никола Јелић, ШГ ,,Пријепоље“
Ревија “Шуме”
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ДОЗНАКА
Дознака стабала за сечу у функцији унапређење стања шума,
коришћење свих потенцијала шума и њихових функција
То је један од стручно најодговорнијих послова и уједно приоритeт у нашем предузећу. Дознака стабала спада у један од основних захвата неге шума. Узгајивачи у ЈП „Србијашуме“ настоје да
приликом одабира стабала за сечу посебно воде рачуна да се након
сече дозначених стабала постигну оптимални услови за испуњење
циља газдовања у конкретној састојини, али и да се повећа њен
квалитет. Правилном дознaком узгајивачи највише могу помоћи
конкретној шуми и обрнуто...
Извршење дознаке у 2018. години у функцији плана производње дрвних сортимента на нивоу ЈП „Србијашуме“ је на чак
1.666.557 m3 или 97% од годишњег плана. Дознака је извршена
кроз:
–– сече обнове 957.024 m3 (106% од годишњег плана)
–– проредне сече 649.104 m3 (84% од годишњег плана)
–– санитарне сече 60.430 m3 (124% од плана).
–– по површини дознакa је извршена на 35.009 ha (92% од годишњег плана) и то у:
–– сечама обнове 10.384 ha (104% од годишњег плана).
–– проредним сечама 22.132 ha (82% од годишњег плана).
–– санитарним сечама 2.492 ha (185% од годишњег плана).
Одлично извршење радова на дознаци стабала су имала шумска газдинства: „Тимочке Шуме“ Бољевац (104%), „Борања“ Лозница (103%), „Врање“ Врање (103%), „Ниш“ Ниш (102%), „Крагујевац“ Крагујевац (101%), „Јужни Кучај“ Деспотовац (101%),
„Београд“ Београд (101%), „Расина“ Крушевац (101%), „Шумрство“ Рашка (101%), „Пријепоље“ Пријепоље (100%) и „Топлица“
Куршумлија (100%).
Добро извршење радова на дознаци у распону 90-99% су имала шумска газдинства: „Столови“ Краљево (99%), „Ужице“ Ужице (98%) и „Голија“ Ивањица (90%). Лошије остварење планираних радова на дознаци стабала за сечу имају шумска газдинства

Тешки теренски услови - дозанака у ГЈ „Мали Камен“, Жагубица

„Шума“ Лесковац (85%), „Пирот“ Пирот (80%) и „Северни Кучај“
Кучево (76%). Посебну похвалу заслужује колегиница из ШГ „Тимочке шуме“ Бољевац, Снежана Николић која је од 212 узгајивача
заузела 8 место и доказала да и особе лепшег пола могу равноправно да извршавају изузетно тешке и комплексне послове (у
стручном и физичком смислу). Такође посебну похвалу заслужује
узгајивач Велизар Петровић из ШГ „Борања“ Лозница, који је заузео 13 место (дозначио више од 13.500 m3) поред чињенице да за
мање од пола године одлази у пензију.
У овој години и колеге из Генералне дирекције: Дејан Милетић, Иван Сладојевић и Звонимир Баковић су помагали колегама
из ШГ „Севрни Кучај“ Кучево на извршавању радова на дознаци у
циљу што бољег остварења планова дознаке у 2018. години. Предузеће ће у наредном периоду настојати да кроз допунску едукацију узгајивача, обезбеђивање бољих услова за рад (пре свега кроз
бољу материјално-техничку опремљеност) квалитет и обим ових
радова подигне на један виши ниво.
Звонимир Баковић

У прошлој години на пословима дознаке је учествовало више од 212 узгајивача, а првих 20 међу једнакима су:
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Дозначар

План

Извршење

%

Напомена

"Столови" Краљево
"Топлица" Куршумлија
"Врање" Врање
"Тимочке шуме" Бољевац
"Тимочке шуме" Бољевац
"Расина" Крушевац
"Тимочке шуме" Бољевац
"Тимочке шуме" Бољевац
"Расина" Крушевац
"Борања" Лозница
"Ниш" Ниш
"Борања" Лозница
"Расина" Крушевац
"Тимочке шуме" Бољевац
"Голија" Ивањица
"Борања" Лозница
"Ужице" Ужице
"Тимочке шуме" Бољевац
"Топлица" Куршумлија
"Београд" Београд

Милан Несторовић
Вукојичић Славољуб
Васил Стаменов
Иван Ђорђевић
Драган Јовић
Владан Дачић
Давор Панкалујевић
Снежана Николић
Павловић Игор
Николић Младен
Борислав Машић
Лазић Владимир
Драган Миљковић
Владимир Возаревић
Малешевић Бошко
Петровић Велизар
Немања Тодоровић
Ненад Крачуновић
Костић Ивица
Драган Раковић

20.225,00
19.041,00
13.789,00
15.897,00
15.331,00
17.527,00
15.334,53
15.454,00
15.433,00
14.633,00
11.139,00
17.206,00
14.300,00
13.021,00
12.983,00
12.914,00
13.371,00
12.684,00
11.277,00
44.017,10
xx

25.043,00
23.407,00
22.459,00
17.584,15
17.566,23
17.187,00
16.411,64
16.221,33
15.951,00
15.791,19
15.472,00
15.142,95
14.981,00
14.375,94
14.213,00
13.581,00
13.384,00
13.212,08
12.857,60
44.826,00

124
123
163
111
115
98
107
105
103
108
139
88
105
110
109
105
100
104
114
102

површинска дознака
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САСТАНАК
NAJAVA
Други интеркатедарски састанак
у области шумарске генетике, семенарства и расадничарства

Други интеркатедарски састанак наставника, истраживача и сарадника у области шумарске генетике, семенарства и
расадничарства одржан је од 6. до 7. септембра 2018. године, у
наставној бази Шумарског факултета на Гочу. Ово је други састанак, након иницијалног, који је 2016. године одржан у Бања
Луци. Организатори састанка су били катедра семенарства, расадничарства и пошумаљавања, Шумарског факултета Универзитета у Београду и одељење за оплемењивање, семенарство и
расадничарство, Института за шумарство у Београду.
На састанку је било присутно 26 учесника из 10 институција. Из Хрватске - Шумарски факултет Свеучилишта у Загребу
и Шумарски институт Јастребарско, из Босне и Херцеговине Шумарски факултет Универзитета у Сарајеву и Шумарски факултет Универзитета у Бања Луци, из Македоније - Шумарски
факултет Универзитета у Скопљу, из Словеније - Биотехнички факултет Универзитета у Љубљани и Гоздарски институт
Словеније у Љубљани и три из Србије - Шумарски факултет
Универзитета у Београду, Институт за шумарство у Београду и
Институт за низијско шумарство и животну средину у Новом
Саду.
Представници инстутуција су представили активности на
својим катедрама, одељењима или заводима у следећим областима: шумарска генетика, оплемењивање биљака, конзервација шумских генетичких ресурса, анатомија дрвета, семенарство, расадничарство и пошумљавање. Такође, разговарало се
о могућностима аплицирања за заједничке пројекте, размени
наставника и сарадника, размени стечених знања и искустава

у оквиру постојећих лабораторија, оснивању заједничких огледа и размени биљног материјала. Покренута је иницијатива за
подношење апликације за заједнички CEЕPUS програм (Central
European Exchange Program for University Studies), објављивање
заједничког уџбеника из шумарске генетике и Практикума из
шумарске генетике са оплемењивањем биљака, који би се користили на свим факултетима у региону.

Представљена је истакнута монографија међународног значаја, под насловом „Forests of Southeast Europe under a Changing
Climate: Conservation of Genetic Resources“, чији излазак из
штампе се очекује 2019. године у издању Springer-a, a настала je
као резултат иницијативе покренуте на Првом интеркатедарском састанку. Више информација о монографији може се наћи
на сајту: https://www.springer.com/gp/book/9783319952666
Овај скуп је показао да је иницијатива за реактивирање интеркатедарских састанака потпуно оправдана и сврсисходна,
те да окупљања треба да постану редовна и наставе се у будућности. Наредни интеркатедарски састанак заказан је за 2020.
годину, и одржаће се у Хрватској.
проф. др Мирјана Шијачић – Николић,
Шумарски факултет у Београду
др Александар Лучић, Институт за шумарство у Београду
др Марина Нонић, Шумарски факултет у Београду
др Владан Поповић, Институт за шумарство у Београду
Ревија “Шуме”
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ШУМАРСТВО

Породична љубав према шуми

Љубица Дробњаковић, коју у Јавном предузећу ,,Србијашуме“ и ван њега, сви знају као Буба, љубав према дрвету,
шуми и шумарству, наследила је од свог деде Триве из Срема, чувеног шидског и бачиначког колара.
Та љубав почиње од малена, када је деда Трива својим
дрхтавим и старачким рукама показивао Љубици разлику
између липе, букве и славонског храста.

14
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Буба је жена омањег раста, црне косе и тамних очију.
Први утисак када разговарате са њом је да се ради о енергичној и одлучној жени, жени са ставом и темпераментом који
никога не оставља равнодушним. Колеге из ШГ ,,Пријепоље“
имају само речи хвале за Бубу као колегиницу. Како смо сазнали она је велики ентузијаста, добар и вредан човек, воли
да помаже људима и врло је стручан шумарски инжењер.
Своју љубав према шуми и шумарству пренела je из родне Сремске Митровице у Прибој, где је дошла због своје
друге велике љубави, плавооког Зорана.
Већ тридесет година ради у ШГ,,Пријепоље“.
Не знате да ли се традиција нечујно увукла у вас или сте
несвесно постали део ње, а још мање знате када је тај део
наслеђа постао ваша љубав, коју носите и тако лако и једноставно је преносите на своје најмилије и најближе. Тако
нешто се догодило и у породици Дробњаковић.
Идући од места ревирног инжењера, руководиоца планирања и газдовања па до тренутног посла руководиоца коришћења шума, једна је од ретких жена у Србији, која већ
једанаест година ради тај мушки посао.
Зоран, њен супруг, по звању шумарски инжењер за пејзажну архитектуру, који је тражећи посао постао пројектант путева у истом том газдинству, направио је везу између
градског и ванградског зеленила и путева који то повезују и
тако двадесет и више година.
Сада може да се похвали да је пројектовао скоро 300 км
шумских камионских путева.
Сву љубав, знање и искуство Буба и Зоран су пренели на
трећег инжењера шумарства у њиховој породици, сина Немању, који је о шуми и шумарству учио од малена. Стално је
одлазио са родитељима на терен у околини Прибоја и учио
разлике између црног и белог бора и како из далека препознати јелу, смрчу или оморику. Након завршене основне
школе завршио је шумарску школу у Сремској Митровици,
а студентске дане провео је на истом факултету као и његови родитељи. Од недавно ради као ревирни инжењер у ШУ
,,Прибој“.
Поред сина Немање, Љубица и Зоран имају још две ћерке старију Емилију, која је мастер психолог и гимназијалку
Теодору.
Сво троје се надају да ће се традиција наставити и да ће
Немањин син а њихов унук, двоипогодишњи Урош, кренути
њиховим стопама и да ће се бавити неким модерним шумарством кад одрасте.

ШУМАРИЈАДА
2018
NAJAVA

Први у укупном пласману ШГ
„Расина” Крушевац

Првог септембарског викенда у Врњачкој Бањи, ЈП ,,Србијашуме“ је организовало 17. сабор шумара, познатији под називом Шумаријада. Ова традиционална окупљања имају само један циљ – а то је дружење запослених који су део истог тима.
Кроз заједничка искуства и дружење са колегама чланови истог тима се боље упознају, граде квалитетније односе и јачају
везе у тиму. Tиму ЈП ,,Србијашуме“. Екипи која је на овом сабору наступала у зеленим тренеркама. Тиму који, да би био
успешан, мора да игра заједно.
Шумаријаду је званично отворио в.д. директора Игор Брауновић, који је поздравио учеснике и поручио им да је
пресрећан што су и ове године успели да организују сабор. Директор је пожелео срећу учесницима такмичења и с поносом
истакао да га радује чињеница да ,,Србијашуме“ иду у корак са светским трендовима по питању родне равноправности.
Учеснике сабора поздравио је и Бобан Ђуровић председник општине Врњачка Бања и захвалио се присутнима што су
поново изабрали Врњачку Бању за место одржавања Шумаријаде и пожелео им угодан боравак.
Прилике за дружење и заједничка искуства било je пуно. Прелепо време у највећој бањи у Србији омогућило је да учесници Шумаријаде проведу пуно времена у природи и да се сва шумарска и спортска надметања одвијају по плану.
Наташа Манојловић
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17. Сабор шумара
„Шумаријада 2018“
РЕЗУЛТАТИ ПОЈЕДИНАЧНО
Шумарски вишебој

ТРОЈКЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

3

Радојко Лазовић

ПРИЈЕПОЉЕ

3

Горан Ћаловић

Кучево

2

Вељко Јанковић

УЖИЦЕ

2

Мирослав Ристић

Лозница

1

Мирза Суљић

РАШКА

1

Предраг Дедијер

Биро

ВАЗДУШНА ПУШКА

ШАХ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

3

Славко Миловић

УЖИЦЕ

3

Златко Милановић

ДЕСПОТОВАЦ

2

Ненад Антонијевић

ДЕСПОТОВАЦ

2

Сабахудин Хачковић

РАШКА

1

Далибор Вељовић

КРУШЕВАЦ

1

Михал Туран

БЕОГРАД

ТРЧАЊЕ 200 М

РЕЗУЛТАТИ ЕКИПНО

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
3

Јелена Жунић

Ужице

2

Ивана Драгојевић

Ген.дирекција

3

РАШКА

1

Јелена Милошевић

Крушевац

2

КУРШУМЛИЈА

1

УЖИЦЕ

СКОК У ДАЉ (Ж)

ПИКАДО ЕКИПНО

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ТРОЈКЕ ЕКИПНО

3

Звездана Ђорђевић

Лесковац

3

БЕОГРАД

2

Дубравка Михајловић

Београд

2

КУЧЕВО

1

Јелена Милошевић

Крушевац

1

ЛОЗНИЦА

СТОНИ ТЕНИС (Ж)

КОНОПАЦ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

18

3

ИВАЊИЦА

3

Гордана Ђуровић

Рашка

2

ЛЕПОСАВИЋ

2

Горица Ђоловић

Ужице

1

ЛЕСКОВАЦ

1

Гордана Миловановић

Крушевац

ОДБОЈКА

СТОНИ ТЕНИС (M)

3

ПРИЈЕПОЉЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

2

ЛЕСКОВАЦ

1

КРУШЕВАЦ

3

Мариша Милосављевић

КРУШЕВАЦ

2

Владимир Лазић

ЛОЗНИЦА

1

Мерсад Дрековић

РАШКА

МАЛИ ФУДБАЛ
3

ДЕСПОТОВАЦ

ПИКАДО ПОЈЕДИНАЧНО

2

ВРАЊЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

1

КРУШЕВАЦ

3

Ана Зечевић

Ужице

2

Радица Трбојевић

Лепосавић

1

Мирјана Миличевић

Крушевац
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ПОБЕДНИК ШУМАРИЈАДЕ
1 МЕСТО - КРУШЕВАЦ

Такмичење секача моторном тестером
ЈП ,,Србијашуме“
Резултати у различитим дисциплинима:
Дисциплина 1. - Обарање стабла
- прво место Марко Нешковић - 660
- друго место Горан Чамагић - 657
- треће место Душан Милићевић - 654

Дисциплина бр. 4 - Прецизно пререзивање
- прво место Марко Нешковић - 244
- друго место Милош Живић - 230
- треће место Дарко Ивановић- 225

Дисциплина 2. - Окретање водилице
- прво место Горан Чамагић - 114
- друго место Дарко Иванoвић - 97
- треће место Марко Нешковић - 93

Дисциплина бр. 5 - Кресање грана
- прво место Дарко Ивановић - 424
- друго место Марко Нешковић - 420
-треће место Горан Чамагић - 408

Дисциплина бр. 3. - Комбиновано пререзивање
- прво место Марко Нешковић - 187
- друго место Горан Чамагић - 183
- треће место Милош Живић - 177

У укупном пласману:
- прво место освојио је Марко Нешковић - 1604 поена
- друго место Горан Чамагић - 1586 поена и
- треће место Дарко Ивановић - 1559-поена

Награде и спонзори
Награду за прво место моторну тестеру H 562 XP и заштитно одело (заштитна јакна и заштитне панталоне), обезбедило
је предузеће Vallhal из Старе Пазове заступник компаније Husqvarnа за Србију и Црну Гору.
Награду за друго место моторну тестеру MS 462, обезбедио је STIHL doo Београд, део реномиране немачке компаније
STIHL.
Награду за треће (заштитни шлем), четврто (заштитне рукавице) и пето место (пригодни поклон) такође је обезебедило
је предузеће Vallhal из Старе Пазове заступник компанија Husqvarnа за Србију и Црну Гору.
Сем награда првој тројици најбоље пласираних такмичара додељени су пехари и медаље. Награде и медаље је уручио
члан Надзорног одбора ЈП ,,Србијашуме“ проф. др Милан Медаревић.
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33. Svetsko prvenstvo sekača
u Lilehameru
U norveškom zimskom olimpijskom centru Lilehamer u
periodu od 2. do 5. avgusta, održano je 33. svetsko prvenstvo
sekača motornom testerom.
Reprezentacija Republike Srbije nastavila je niz uspeha
osvajanjem bronzane medalje u ekipnoj disciplini štafetna
trka (Relay race). U izuzetno jakoj konkurenciji takmičara
iz 28 zemalja, veliki uspeh ostvarila je naša ekipa u sastavu:
Marko Nešković, Goran Čamagić (JP „Srbijašume”), Milan
Zujić i Ljuban Žilić (JP „Vojvodinašume”).
Ekipu su predvodili selektor Boban Milovanović i tim lider Ivan Tomašević. Naši momci su bili najbrži u ovoj disciplini, ali ih je samo jedna greška udaljila od zlatne medalje.
Plasman u disciplini štafetna trka (Relay race)

1. Lihtenštajn
2. Austrija
3. Srbija

05,25 sekundi

1275 poena

107,07 sekundi

1273 poena

97,66 sekundi

1262 poena

U ekipnoj konkurenciji svetski prvak je reprezentacija
Belorusije.
Plasman u ekipnoj konkurenciji

1. Belorusija

4879 poena

2. Nemačka

4860 poena

3. Austrija

4843 poena

Koliko je rada i odricanja poterbno za uspeh na svetskom
prvenstvu govori i podatak da su naši reprezentativci prošli
šest nedelja priprema u trening kampovima na Jastrebcu i u
Deliblatskoj peščari u organizaciji JP „Srbijašume” i JP „Voj
vodinašume”.
Ogromnu podršku pružile su i renomirane kompanije
Husqvarna i STIHL, koje su našim reprezentativcima obezbedile vrhunske takmičarske testere, zaštitnu opremu i servisnu
podršku.

Na svetskom prvenstvu u Norveškoj po prvi put su se
takmičile i dame, a svetska prvakinja je postala Lin Arvidson
iz Švedske (1429 poena). Drugo mesto osvojila je Ines Frančeskin iz Slovenije (1374 poena), a treće Julija Krolik iz Poljske
(1319 poena).
U muškoj konkurenciji u kategoriji profesionalaca svetski
prvak je Marko Trabert iz Nemačke sa osvojenih 1678 poena,
dok je u konkurenciji juniora do 24 godine svetski prvak Tomas Šnajder takođe iz Nemačke.
Plasman u pojedinačnoj konkurenciji (Profesionalci)

1. Marko Trabert

Nemačka

1678 poena

2. Ole Harald Kveset

Norveška

1675 poena

3. Janez Meden

Slovenija

1660 poena

Plasman u pojedinačnoj konkurenciji
(juniori do 24 godine)

1. Tomas Šnajder

Nemačka

1631 poena

2. Daniel Oberauner

Austrija

1629 poena

Italija

1623 poena

3. Hubert Bruner

Podsećamo da će Srbija biti domaćin narednog svetskog
prvenstva, koje će biti organizovano u Beogradu 2020. godine.
Organizacijom 34. svetskog prvenstva na Adi Ciganliji biće
obeležen zlatni jubilej – 50 godina od održavanja prvog
svetskog prvenstva sekača motornom testerom.
dipl. inž. šumarstva Dragan Dubljanin
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МАНИФЕСТАЦИЈЕ

ЈП ,,Србијашуме“ на 51. Међународном сајму
,,ЛОРИСТ‘‘ у Новом Саду

Зам. дир. „Србијашума“ Милутин Ђорђевић на отварању сајма

У присуству бројних званица и гостију из других држава на новосадском Сајму отворена је Међународна сајамска манифестација
,,ЛОРИСТ‘‘, у оквиру које су одржани Сајам лова и роболова, од 3.
до 7. октобра и сајмови туризма, екологије и спорта од 4. до 7. октобра. На отварању сајма градоначелник Милош Вучевић је рекао:
„Поносни смо на новосадски сајам што је и ове године унапредио
,,ЛОРИСТ‘‘ и што има 10 посто више излагача који ће представити своје производе и услуге. Некада нам недостаје правилан однос
према окружењу, и морамо да прихватимо нашу одговорност да
улажемо у заштиту природе и њено очување да бисмо ми боље живели“ - нагласио је Вучевић и да Сајам има битно место у привредном животу града, и да су увек препознатљиви повољни ефекти
сајамских приредби.
Дан ЈП ,,Србијашуме“ на Сајму ,,ЛОРИСТ“ обележен је на нашем штанду 05. октобра, уз пригодан коктел, у присуству великог
броја уважених гостију и запослених.
Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“, трећу годину заредом наступа на „ЛОРИСТУ“, манифестацији која пружа
идеалну прилику за дружење с ловцима и риболовцима, љубитељима природе, пословним партнерима који су на истом послу -очувању и унапређењу природе.
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Дир. „Србијашума“ Игор Брауновић са представницима ШГ
„Лепосавић“

Заменик директора ЈП „Србијашуме“ др Милутин Ђорђевић, изјавио је за медије: „Наша компанија, пре свега, има велику
друштвену обавезу да одговорно газдује природним ресурсима
које чини 44 ловишта и три рибарска подручја. Можемо се похвалити да у наша ловишта редовно долази много ловаца и домаћих и
страних. ЈП „Србијашуме“ има за циљ да обезбеди успешан лов и
успешан одстрел, а да се при томе не наруши одрживо газдовање
дивљачи као националног добра. Подсетивши на то да се ЈП „Србијашуме“ простире на подручју 110 општина централне Србије,
директор Ђорђевић је додао да је у претходних десет година велика
пажња посвећена успостављању оптималног фонда дивљачи у ловиштима. Наше стратешко опредељење је да у нашим ловиштима
буду европски јелен и дивокоза и да успостављањем оптималних
фондова дивљачи високе трофејне вредности у будућности привучемо озбиљне ловце туристе, како наше, тако и стране. На ловном
и риболовном туристичком тржишту је огромна конкуренција и
ми на њему тражимо своје место. У томе нам је од велике помоћи
учешће на сајмовима. У последње три године, захваљујући излагању на „ЛОРИСТУ“, као и
на сајму у Салцбургу, успели смо да привучемо нове
ловце - туристе - истакао је
директор Милутин Ђорђевић. По његовим речима,
долазак ловаца - туриста,
пре свега из иностранства,
у ловишта Србије, не доноси
нашој држави само приход
од одстрела, већ и профит у
пратећим услужним делатностима, а долазак угледних богатих људи каква је
ловачка клијентела, пружа
прилику да се представе потенцијали Србије.“
Сузана Милићевић

Отворен 15. Међународни сајам заштите
животне средине – ECOFAIR

Министар заштите животне средине Горан Триван

Министар заштите животне средине Горан Триван отворио је 15. Међународни сајам заштите животне средине и
природних ресурса – ECOFAIR, који се заједно са 14. Међународним сајмом енергетике одржава од 3. до 5. октобра 2018.
године на београдском сајму.
Министар Триван рекао je: ,,Заштита животне средине се
реализује захваљујући административним условима на којима
ради Министарство, али се суштински темељи на друштвено
усвојеном систему вредности, где је стање планете приоритет.
„Није довољно бавити се само причом о ваздуху, аутомобилима, загађењу, пошумљавању, заправо једнако је важно да
разумемо како ћемо све то радити, зашто ћемо све то радити“,
- нагласио је министар. Без промене стања свести неће се моћи
суштински променити и стање животне средине, а својим деловањем, Министарство постиже резултате у промени система заштите животне средине и његовог друштвеног статуса.
„Наше време је дошло, само је питање ко је то схватио“, - истакао је Триван.
Добар пример исказаног разумевања значаја заштите
животне средине је пример одговорности компаније која у
знатној мери учествује у загађивању, као што је ЈП „Електропривреда Србије“ која је уложила 300 милиона евра, и најави-

ла да ће до 2025. године уложити још око 860 милиона евра у
екологију, указао је Триван, и рекао: „Ако имате тако снажну
корпорацију која учествује у загађивању а истовремено у тој
мери улаже у животну средину и иде ка чистијој технологији,
онда схватите да то сви могу да раде. Дошао је крај некажњеном загађењу животне средине“ рекао је, и додао да екологија
не кочи, већ омогућава развој Србије, подстичући на напредак
оне који ће бити моторна снага наше земље. Министарство је
у протеклих годину дана предузело низ мера и активности у
различитим областима заштите животне средине, и урађен
је нацрт преговарачке позиције за Поглавље 27 који је високо
оцењен од Европске комисије, захваљујући чему ће до краја
године бити, како се планира, отворен преговарачки процес
за ову област. Поред тога, до краја године би требало да буде
усвојен Закон о климатским променама који ће навести све
секторске политике да се прилагоде и уваже питања заштите
животне средине“, - нагласио је министар Триван.
,,Родољубље је напредак заснован на принципима заштите
животне средине, а родољубље се чита као екологија“. Овим
речима је министар Горан Триван отворио сајам екологије.
Сузана Милићевић
Ревија “Шуме”
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ПРИРОДА

Власинско језеро

Власинско језеро се налази у jугоисточној Србији на територији општине Сурдулице. До Власине и Власинског језера се може доћи из четири правца: од магистралног пута
(Београд – Атина), преко Владичиног Хана, Сурдулице до
Промаје на Власини (32 км), од магистралног пута (Београд
– Атина) одвајањем од Лесковца, преко Власотинца, Црне
Траве до Водојажи на Власини (67 км) и из Бугарске из два
правца преко граничног прелаза Рибарце (42 км) и граничног прелаза Стрезимировци (23 км) до Промаје на Власини.
Власинска висораван се налази на 1230 м, а само језеро
на 1210 м надморске висине. Према надморској висини и
површини од 16,5 км² Власинско језеро је највеће вештачко
планинско језеро у Србији и језеро које је на највишој надморској висини на нашим просторима. Обала је разуђена,
има 36 км у обиму. Има неколико залива који су погодни за
плаже, спортове на води и смештај чамаца. Највећи залив је
Биљанин залив. Полуострва су погодна за камповање, истакнутија полуострва су: Братанов Дел, Дуги Дел, Пејчинов
Kлад, Занога. Језеро је дугачко 9 км, а највећа ширина је 3,5
км.
Просечна дубина је 10 м, а највећа дубина код бране је
22 м. Запремина воде је 165 милиона кубних метара, кога
пуне многи потоци, речице, реке, које су повезане и преко
13 већих канала утичу у језеро.
Језеро је претежно мирно, ретко таласи достижу пола
метра, спада у прохладна језера јер је средња годишња
температура воде 9⁰C, а максимална средња месечна у августу је 18⁰C и минимална средња месечна у јануару 0,9⁰C.
Најтоплији месец је август са средњом температуром од
15⁰C, а најхладнији је јануар са средњом месечном 4,5⁰C.
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Због ових температура у летњим месецима је могуће купање,
а зими клизање јер је дебљина леда на језеру чак и до 40 cm
који се задржава 40 - 60 дана.
Језеро је веома богато рибом: охридска, поточна, калифорнијска пастрмка, амур, шаран, гргеч, јегуља, сунчица,
сом, бабушка, караш, клен.
Језеро окружују старе громадне планине: Чемерник на
западу 1638 м, Плана са врхом Вртопом на истоку 1721 м,
Варденик на југу са највишим врхом Стрешером 1876 м, који
представља и највиши планински масив у овој општини.
Посебну пажњу туриста привлаче острва Страторија и
Дуги Дел, а најзанимљивији туристички мотив су пловећа
острва са потпуном вегетацијом, јединствена су у свету, која
покрећу ветрови приликом подизања водостаја језера. Језеро је плаво са зеленим приобалним површинама што даје
Власини посебне пејзаже.

Постанак Власинског језера
У даљој прошлости на месту овог језера била је Власинска тресава највећа у Србији са местимично видљивом воденом површином. Услед субпланинске климе, при ниским
температурама ваздуха, долазило је до испаравања и отицања воде, која је акумулирала од падавина и притицала из
потока са осталих брда. Због тога је најпре настала мочвара
која је зарашћивањем и труљењем органског света преобраћена у тресаву. Због тога се могу видети наслаге тресета
поред обале.
Постоји легенда из тог периода о језеру и „Црном воденом бику“.

Некада давно је у језеру живео „водени бик“ који је често
излазио ноћу из воде на обалу, пасао траву и убијао говеда сељанима која су око језера пасла траву. Како је поубијао
много говеда и задавао сељанима велики страх, неки ковач
се досетио да свом волу окује рогове гвожђем и пусти га да
пасе крај језера. Кад водењак изађе из воде и полете ка ковачком волу, овај га прободе окованим роговима те се водени
бик врати у језеро и више се никад није појавио, већ само
1827. године пред руско-турски рат и српско-турски рат, кад
се из језера чула рика бика да се тресла цела околина, а из
воде су избијали велики мехури (клабурци).

Настанак новог језера и хидроенергетског система
Власинско језеро је вештачко језеро, настало је изградњом бране и акумулације на месту истицања реке Власине из Власинске тресаве, а за потребе хидроелектране.
Изградња бране је почела 1946, а завршена је 1949. године.
Пуњење језера је почело 1949 године, а изградња целог система и све четири хидроелектране трајала је до 1958 године.
Висина бране је 31 м, дужина бране је 220 м и 5 м ширина.

Укупна површина предела је 13.329,84 ha, од чега је
12.848,71 ha на територији општине Сурдулица, а 481,13 ha
се налази на територији општине Црна Трава.
На заштићеном подручју успостављена су три режима
заштите. Под првим степеном заштите спадају острва: Страторија и Дуги Дел. Под другим степеном заштите спадају 8
локалитета. Под трећим степеном заштите спада све остало
у заштићеном подручју.

Међународни значај

Канали којима притиче вода са околних река и потока,
сливова Власине и Лисине, дугачки су укупно 60,3 км. 13
већих канала пуне Власинско језеро. Већи канали су: Божички канал (22 км), Чемерница (15 км), Јерма (7,5 км), близу
бране канал Стрвна (16 км), налази се близу брвнаре. Занимљиво је напоменути и то да је део воде који би преко Божице и Струме требало да доспе у Егејско море навраћен у
Власинско језеро одакле отиче у Црно море. (Ова појава да
вода из једне реке отиче у два мора назива се бифуркација. У
овом случају се ради о вештачкој бифуркацији).

Власина је уписана као Рамсарско подручје у регистар
међународно влажних подручја, а у складу са Конвенцијом
о мочварама које су од међународног значаја, нарочито као
станишта птица мочварица („Службени лист СФРЈ – Међуародни уговори“, број 9/77).
Подручје Власине је међународно значајно подручје за
птице Important BirdAreas – IBAs (RS0371BA), а услед високог степена присуства угрожених биљних врста уврштено је у међунордно значајна ботаничка подручја Important
Plant Areas – IPAs. Део природног добра налази се и у оквиру
одабраног подручја за дневне лептире Prime Butterfly Areas
– PBAs.

Предео изузетних одлика Власина
Уредбом Владе Републике Србије („Службени гласник
РС“, бр. 30/06) подручје Власине је заштићено као предео изузетних одлика и категорисано као природно добро
од изузетног значаја за Републику, којим од 2017. године
управља Туристичка организација општине Сурдулица
Предео изузетних одлика „Власина“ се налази највећим делом на територији општине Сурдулица, а мањим делом на
територији општине Црна Трава. Границама природног добра у оквиру прве општине обухваћени су делови следећих
катастарских општина: Власина Рид, Власина Округлица, Власина Стојковићева, Божица, Клисура, Драјинци и
Грознатовци, а у другој општини је захваћен део катастарске
општине Црна Трава.

Због присуства одређених угрожених биљних и животињских врста и природних станишта који се налазе на
Резолуцији 4. и 6. Конвенције о очувању европске дивље
флоре и фауне и природних станишта („Службени гласник
РС – Међународни уговори“, број 102/07) Власина Представља EMERALD подручје (РС0000006) у оквиру међународне
EMERALD еколошке мреже.
Према Уредби о еколошкој мрежи („Службени гласник
РС“, број 102/10), Власина припада делу еколошки значајног
подручја бр. 88 – „Власина“.
Горан Спиридонов
Ревија “Шуме”
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ЈУБИЛЕЈ

Jубиларни десетогодишњи вишебој на Авали

Шумарски јубиларни десетогодишњи вишебој на Авали
организован је у септембру 2018. године, поводом Европске
недеље културне баштине, у сарадњи са Градском управом
Секретеријатом за привреду и основним школама града Београда:
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
OШ „Коста Абрашевић“, Ресник
ОШ „Франц Прешерн”, Миљаковац
ОШ „Јајинци”, Јајинци
ОШ „Данили Киш“, Вождовац
ОШ „Вук Караџић“, Сремчица
ОШ „Браће Јерковић“, Железник
ОШ „Алекса Шантић“, Калуђерица
ОШ „Милоје Васић“, Калуђерица
ОШ „Момчило Живоиновић“, Младеновац
ОШ „Коста Ђукић“, Младеновац
ОШ „Књаз Сима Марковић“, Барајево
ОШ „Душко Радовић “, Сремчица
ОШ „Аца Милосављевић“, Рушањ
У складу са Годишњим програмом управљања заштићеним подручјем Авала за 2018. годину, Јавно предузеће „Србијашуме“, Шумско газдинство „Београд“, Шумска управа
„Авала“ организовала је „Шумарски јубиларни десетогодишњи вишебој“ у парку у близини зграде ШУ „Авала“.
Вишебој је одржан поводом Европске недеље културне ба26
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штине у среду 12.09.2018. године. Учествовале су екипе из
наведених школа.
Екипа сваке школе се састоји од четири ученика (два дечака и две девојчице 6. и 7. разреда). Свакој екипи се мери
време док пролази станице од старта до циља. Дисциплине
су следеће:
1. Хајдучко прескакање трупчића различите висине;
2. Ручно круњење кукуруза;
3. Прелаз преко греде;
4. С пања на пањ;
5. Прелаз преко брега;
6. Карике на марике;
7. Закуцавање ексера чекићем у пањ;
8. Трка у џаковима.

Пре почетка вишебоја са једном екипом је изведена
пробна вежба како би сви видели како се правилно изводе
дисциплине. Опис дисциплина:
1. Код прескакања трупчића само један ученик прескаче
док остали слажу трупчиће један на други. Након завршеног
прескакања трупчиће треба вратити место на ком су били.
2. Кукурузе је потребно ручно окрунити. Сваки члан екипе треба да окруни по један клип. Тек кад сви окруне свој
клип иду на следећу станицу.
3. Сваки члан екипе, један по један, прелази преко дрвене греде дужине 3m. Тек кад сви пређу греду иду до следеће
станице.
4. Сваки члан екипе, један по један, прелази преко низа
распоређених пањића. Тек кад сви пређу пањиће иду до следеће станице.
5. Сваки члан екипе, један по један, прелази преко рампе.
Тек кад сви пређу преко рампе иду до следеће станице.
6. Сви чланови екипе набацују гумене карике на дрвени
штап са 2 m растојања. Кад се набаци прва карика прелази
се на следећу станицу, али је потребно прво покупити све
карике и оставити их на место на којемм су биле.
7. Сваки члан екипе треба да закуца чекићем по један
ексер у пањић. Тек кад сви закуцају по један ексер иду до
следеће станице.
8. Последња станица је трка у џаковима. Сви чланови
екипе навлаче џакове на ноге до струка и скачу до циља. Сматра се да је екипа завршила полигон кад последњи такмичар
прође кроз циљ.
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АКТИВНОСТИ

Дани гљива привукли туристе на
Дивчибаре и у октобру

Традиционална туристичко-образовна манифестација
„Дани гљива Дивчибаре“, и ове године је успешно организована 5. 6. и 7 октобра, недалеко од самог центра Дивчибара,
у хотелу „Хеба“. Сам догађај организује „Гљиварско друштво
Ваљево“ првог викенда октобра још од 1996. године, а 23. године je дуга традиција. Манифестација која окупља велики
број посетилаца махом из различитих делова Србије (Београд, Нови Сад, итд.) и ове године је допринела да смештајни капацитети туристичког центра буду попуњени и у делу
године када је „мртва сезона“. Тражио се кревет више, а проблема је било и са недостатком места за паркирање...
Као и претходних година, циљ манифестације је да се
гљиве као природна и органска храна промовишу посетиоцима, те да се кроз едукативна предавања укаже правилно
сакупљање, коришћење и заштиту гљива, као и на на опасности са којима се могу сусрести неуки сакупљачи. Мото
манифестације је : ,,Само знање спречава тровање“. Са друге
стране, манифестација има промотивни карактер, где дивчиибарци имају јединствену прилику да се покажу као добри домаћини привлачењем туриста у делу године када је
мртва сезона - током октобра. Један од циљева манифеста28
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ције је да угоститељи Дивчибара у понуду укључе и гљиве
као посебне специјалитете па је у том циљу и такмичење у
припремању гулаша од гљива.
Неочекивано сунчан октобарски дан и шаренолик, занимљив и атрактиван програм организован од стране
заљубљеника у природу, допринео је да плато испред самог
хотела, као и целе Дивчибаре буду препуне посетилаца различитог узраста, од предшколаца – клинаца, основаца, матораца.. као и свих других који уживају у природи...
Туристи су већином, већ пристигли у петак, из различитих делова Србије: Београда, Новог Сада, Панчева, Суботице, Пожаревца, Ужица, Смедерева... и других градова,
што представља доказ да и без помоћи градског буџета, уз
ангажман волонтера, заљубљеника у природу, може се организовати скуп који афирмише туристичке посебности ових
крајева. А било је туриста из Француске који су изабрали
баш ову манифестацију да проведу викенд у Србији.
Већ у петак било је препуно исперд хотела „Хеба“, одакле се полазило у прикуплање гљива за изложбу. Уз пратњу стручних водича, неколико група је обилазило шире
подручје Дивчибара, у потрази за гљивама. Након донетих

гљива они најбољи сакупљачи су добијали мајице као симболичну награду. Новосађани су се показали као најбољи,
припремили су терене већ у четвртак.
Након свечаног отварања и рецитала који су припремили ,,ВАЉЕВСКИ ГЉИВАРЧИЋИ“, гости су имали прилику
да разгледају изложбену поставку јестивих и отровних гљива и да сазнају нешто више о њима од стручних детерминатора. Као и претходних година организована је изложба
дечијих ликовних радова на тему гљива, од којих је чак 32.
награђено. Радови су стигли из скоро целе Србије. Такође,
ове године као новитет организована је изложба фотографија на тему гљива, од којих су три аутора најбољих фотографија добила награде.
Посетиоци су имали прилику да сазнају нешто више о
царству гљива, лековитом биљу и шумским плодовима, као
и њиховој намени у медицини, преко едукативне литературе која је изложена на продајном штанду. Производи домаће
радиности, као и изложба хортикултуре и ове године су
били неизоставни део манифестације.
Такмичење у припремању гулаша од гљива, ревијално
такмичење у стреличарству у организацији истраживача
Ваљево, пресецање трупаца ручном тестером – кладарком,
гађање мете секиром, измамило је најхрабрије да се опробају у поменутим вештинама. Стручни жири изабрао је нај-

боље припремљене гулаше од гљива, од којих су три најбоља
котлића награђена.
С обзиром да је владало велико интересовање за пешачке туре на којима су детерминисане гљиве и лековито биље,
и током којих су одржавана кратка предавања, посетиоци
су подељени у више група у зависности од старосне доби.
У првој групи су били ,,Ваљевски Гљиварчићи“, Клинци
планинци и други клинци, у другој, основци који су поред
упознавања са гљивама били у прилици да се такмиче у
дендроквизу. Трећу групу су чинили гљивари и други заинтересовани, средњих година („маторци“) који су у пратњи
стручних водича имали прилику да прошире своје знање
о јестивим гљивама и њиховим отровним двојницима. И
у посебној групи су били присутни студенти Факултета за
примењену екологију „Футура“ из Београда у пратњи проф.
др. Сузане Ђорђевић-Милошевић, који су уједно имали и теренску наставу на тему шумских ресурса.

У вечерњим сатима оганизована је гљиварска рок журка
– Acoustic night, (Синиша и Иван), где је употпуњен утисак о
читавој манифестацији а по поноћи настављена уз логорску
ватру испред хотела.
Но, и у недељу било је заинтересованих за изложбу а
било је група које су одлазиле у потрагу за гљивама, или у
опуштену шетњу... Тако да су сва три дана била испуњена
и садржајима и шетњама до касних поподневних сати... до
повратка на бетон, уз понете пријатне утиске...
Упркос традицији дугој преко 20 година, као и стандардно велике посете гљиварском догађају, град ипак није имао
разумевање, те манифестација ни ове године није добила
подршку градског буџета! Активним ангажманом чланова
Гљиварског друштва, као и великог броја волонтера, манифестација је одржана уз минимум финансијких средстава,
са циљем да праве вредности никада не изгубе на значају.
И, морамо напоменути, да се добра манифестација може
направити и без политичара, шатри, бина, певачица...великих хонорара...кича...фолка...и, надамо се да ће доносиоци
одлука некада и схватити..или неће...
Жеља организатора је и да сами Дивчибарци, манифестацију препознају као велику шансу за афирмацију туристичких посебности ових крајева и привлачење што већег
броја туриста, како би Дивчибаре добило заслужено место
на туристичкој мапи Србије.
дипл. инж. шумарства Александар Манојловић
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МАНАСТИР

Манастир Зочиште
Манастир Зочиште се налази у истоименом селу, пет километара удаљеном од Ораховца, и пар километара југоисточно од Велике
Хоче. Село и манастир су добили име по извору лековите воде за очи.

Манастир Зочиште припада Епархији рашко-призренској
Српске православне цркве и евидентирано је непокретно културно добро. Манастир је саграђен у 14. веку, у време владавине Нема
њића, на остацима старе византијске светиње, али је његов ктитор
непознат. Према предању, Зочиште је три века старије од Високих
Дечана и датира из 11. века. У последњим истраживањима, на месту данашњег храма су пронађени ранохришћански надгробни
споменици из 4. века, као и керамика из 3. и 4. века. Први писани
помен манастира је у даровној повељи Стефана Дечанског из 1327.
године. Најстарије очуване фреске у цркви, која потиче из периода
оснивања, су из 14. века. Манастир је поседовао минеј из 15. века,
који се чувао у Народној библиотеци, уништеној 6. априла 1941.
године, приликом бомбардовања.
У септембру 1999. године Цркву Св. Врача Бесребреника Кузмана и Дамјана, након доласка немачких снага КФОР, припадници
ОВК су минирали, а приликом експлозије уништене су многе вредне фреске, иконе и други предмети, као и српско гробље и околне
куће мештана. Братство манастира страдало је са народом тог краја
1998. године. Монаси су провели два и по дана у шиптарском логору ОВК и ослобођени су посредством Међународног црвеног крста.
Манастир је опљачкан, а 1999. године и потпуно разорен. Братија се
склонила најпре у Призрен, а после тога у Црну Реку. У свој манастир нису могли да се врате пет година, јер су од КФОР-а добијали
одговор да нема довољно војника за њихову заштиту. Монаси су се
у Зочиште вратили тек 17. октобра 2004. године.
Током обнове, испод разрушеног манастира је 1999. године про
нађена икона светих врача из 14. века, поломљена на два дела: на
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једном се налазио Св. Козма, а на другом Св. Дамјан. Рестаурирана
икона поново је постављена у храму и верује се да има исцелитељске моћи.
И данас, у манастиру у којем су се догодила бројна чудесна исцељења, долази велики број Срба православних верника, странаца,
али и Албанаца, муслимана, из околине, који светињи приступају
са вером и великим поштовањем. Манастирска црква је подигнута као једнобродна засведена грађевина са тространом апсидом на
истоку и нешто широм и вишом припратом зидана је неправилним тесаницима. На зидовима цркве делимично је био сачуван
живопис високих стилских квалитета, који се различито датује.
У манастиру се чувала збирка вредних икона и других црквених
предмета. Црква је обновљена у октобру 2004. године. За изградњу
је коришћен камен старе цркве и нова је скоро идентична порушеној. Сада су црква и посед у специјалној заштићеној зони, ограђеној
бодљикавом жицом, коју је поставио Кфор. У манастиру се налазе мошти светитеља Козме и Дамјана. Како у Зочишту нема више
Срба, манастир најчешће посећују мештани околне Велике Хоче и
Ораховца и странци, а према моштима светитеља поштовање гаје
и локални, али и Албанци из других крајева, због веровања у исцељење болести, а неки од њих и због гриже савести после учествовања у рушењу манастира.

Обновљени метохијски манастир Светих Врача у Зочишту
освештан је на празник Светих Козме и Дамјана, као први од 150
цркава и манастира порушених на Косову и Метохији. Поново изграђену древну светињу освештао је Епископ рашко-призренски
Артемије, уз саслуживање Епископа липљанског Теодосија, бројних монаха и свештеника из ове и других епархија Српске Православне Цркве.
Освештавању су присуствовали бројни верници, посебно Срби
из Ораховца и Велике Хоче, које обнова манастира утврђује у одлуци да не напусте своја огњишта. У Зочиште су на празник дошли и
високи представници Владе Србије.
На велику радост овај божји храм у близини Ораховца први је
обновљени православни објекат од преко 150 порушених цркава
за осам година. Отац Петар игуман манастира Ђурђеви Ступови
преузео је на себе одговорност за обнову до темеља порушеног манастира у Зочишту. Обнову манастира помогао је Координациони
центар за Косово и Метохију, заједно са људима добре воље широм
света.
др Љиљана Вујковић

СВЕТА ГОРА

Ходочашће Светом Гором и успон на Атос
Савремени човек, чак и онај који данас живи у Власотинцу,
недухован је човек, брзо живи, брзо размишља, брзо греши. У свеопштој ерозији, брзина живота одузела му је потребу да спозна
смисао свог постојања, оног духовног нарочито. Лични живот је у
знаку егоизма и страхова свакојаке врсте. Зато свако путовање из
чаршијске колотечине може да буде лековита промена. Наћи се на
другом месту, поготово у другом духовном амбијенту, ресетује човека на заборављене и потиснуте вредности. За мене је Света Гора
та духовна раван у којој се сетим свега онога што би требало да
будем, а што више нисам. Провести неколико дана на Светој Гори,
ходочаснички је препешачити од манастира до манастира хиљадугодишњим каменитим стазама једини је времеплов који није филмски. То је једино место на свету где о Византији и православљу не
читамо у књизи и не гледамо на телевизији, већ то спознајемо сопственим чулима. За мене, лично, Света Гора је последње место чуда
на овом свету.
Четири добра другара, Слободан Ћукаловић, Зоран Ђокић,
Саша Павловић и Влада Митровић, кренули су са благословом
из Власотинца 9. јуна ове године, пут Свете Горе. Преко Дојрана и
Килкиса, до Ставроса и Јерисоса.

10. ујутру, у луци Јерисоса, чекамо визе за улаз на Свету Гору.
Јутро облачно и ветровито, мирише на кишу. Брод архаичног
имена „Панагиа“је наш превоз до манастира Ватопед, полазне тачке нашег ходочашћа. На броду смо са ходочасницима из Русије,
Украјине, Молдавије, Румуније, Србије. Прво стајање у арсани манастира Хиландар нуди фантастичан поглед на манастирске винограде, скит Хрусију и пирг краља Милутина. Зилотски манастир
Есфигмен само пролазимо. Жао ми је због тога, али ми је и јасно
зашто је то тако. У арсани манастира Ватопед дочекује нас сунце.
Фантастичним каменитим путем – тунелом од ципариса и олеандера пењемо се до гостопримнице, где вишемесечне припреме за ово

путешествије дају први резултат. Монах нас брзо налази на списку
благословених који ће моћи да проведу дан и ноћ у манастиру, кога
је, по предању, основао Константин Велики. После ручка остајемо у
трпезарији да монасима помогнемо око сређивања. Један од начина
да се захвалимо на гостопримству и фанатастичној храни.
Вечерња служба је у главној цркви из 10. века, посвећеној Благовестима. Кроз љубазност и понашање монаха према нама осећамо
привилегију. У овом манастиру, али и у већини других, то што смо
Срби има чудну „тежину“ у оном најпозитивнијем смислу. На тај
статус смо потпуно ненавикнути и њега, како ми се чини, ван овог
светог места Срби неће моћи да поврате још дуго дуго. Добијамо
на дар чудотворни Богородичин појас - светињу која не може да се
купи, већ је монаси дарују. Чудесне моћи ове реликвије су толике
да су о томе написане књиге. Вече до починка проводимо на једној од манастирских тераса, уживајући у смирају и погледу на „под
конац“ уређену манастирску економију. Мој другар Беца (Зоран
Ђокић) сат и по прича са Грцима, ходочасницима са Кипра на „власотиначки“. Разговор тече као вода. Беше то још једно светогорско
чудо.
Јутро, одмах после литургије, ставимо ранце и грабимо узбрдо
ка манастиру Пантократор. Десетак километара узбрдо-низбрдо
до манастира пролазимо релетивно добро. Са оне друге стране, у
силаску ка манастиру, остајемо без даха гледајући на суседни манастир Ставроникиту и планину Атос. Манастир Пантократор је
једно у низу неимарских чуда на Светој Гори. Обавезни пирг, камене зидине са келијама, провалија над морем. Иако је било време
одмора за монахе, дежурном монаху у гостопримници реч „Срби“
беше довољна да нам се отворе двери цркве и изнесу ћивоти са моштима светих на поклоњење. Од манастира Пантократор настављамо пешачење до Кареје, административне централе Свете Горе.
Још неких седам километара, овог пута само узбрдо. По доласку у
Кареју журимо у Саборну цркву, најстарију цркву на Светој Гори,
на поклоњење икони Богородице „Достојно Јест“, најстаријој светогорској икони. Нажалост, вековно правило отварања храма није
се погодило са нашим доласком. Конак за ту ноћ проналазимо у
скиту Светог Андреја. Грандиозно, раскошно место, нажалост, у
неком периоду, нарочито после великог пожара педесетих година
прошлог века, запуштено. Ипак, грчки монаси га од скора, полако,
враћају у живот. Спавамо у соби са ентеријером старим 200 година.
Ујутру, после литургије, одмах настављамо даље. Прво до манастира Кутлумуш, који је ту, у непосредној близини Кареје, а онда до
испоснице Светог Саве, месту где је Свети Сава написао Хиландарски типик. Доручкујемо прави правцати „зељаник“ у једној завучеРевија “Шуме”
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ној Карејској пекари. Наше даље одредиште беше манастир Ставроникита, неких пет километара од Кареје, на мору. Још један прелепи
манастир, разрушен у доба крсташа, па обновљен. Поклањамо се
чудотворној икони Светог Николе.
Из овог манастира настављамо даље, стрмом стазом поред мора,
до суседног манастира Ивирона, удаљеног око четири километра.
Кратка посета цркве Пресвете Богородице у манастиру, обилазак
манастира, да бисмо после неких сат времена наставили пешачење
ка суседном манастиру Филотеју. Још седам километара жестоке
узбрдице и медитеранског сунца. Када касно послеподне стигосмо
у манастир, стиже нас умор. На нашу срећу, брзо добисмо благослов за боравак у манастиру. Реновирана гостопримница, прелепи
конаци, храм са травњаком около, стари пастрмски рибњак ван зидина манастира, прелепе баште, видиковац... Лепоте које од умора
не уочисмо у доласку. По завршеној вечерњој служби монаси нас
позваше на вечеру. Увек посна, али првокласно пикантно спремљена храна, хладно вино рецина, док чтец чита житија светих са амвона... Још један прворазредни догађај који смо рекапитулирали увече
у конаку. Сутрадан, по завршеној литургији, настављамо по плану.
Пар километар, на срећу низбрдо, до манастира Каракал, прелазимо брзо. Кратка посета манастира, обилазак. Свима нам паде у
очи фантастичан виноград повише самог манастира, помињемо
реномираног власотиначког виноградара и винара докторе Бранка
Биџу, шта би рекао... Како нам је, по плану, наредна дестинација био
најстарији и најважнији светогорски манастир Велика Лавра, јако
сунце и даљина од скоро 30 километара пресуђују да даље путујемо комбијем. Сви се слажемо да са овим пешачењем сутрадан не би
имали снагу за планирани успон на Атос. У Велику Лавру стижемо
мало иза поднева. Гостопримац нас смешта у конак са Молдавцима.
Време до вечерње службе проводимо обилазећи манастири уживајући у хладовини вејника-видиковца ван зидина манастира. Беца
поново, за час, стече пријатеља. Нађе некаквог Грка Николу, бившег београдског студента. Крену прича, а са причом одоше наше
последње залихе шљивовице. Вечерња служба, вечера и починак са
првим мраком. Жестоко олујно, невреме и жестока грмљавина од
пола ноћи држе нас будним до зоре. Пут Атоса крећемо чим су се
отвориле двери манастира. Беше још мрак. До свитања избијамо на
гребен изнад румунског скита Продрони. До Ставроса, најважније
раскрснице на планини Атос, стижемо после шест сати пешачења.
Одавде до цркве Панагије, непосредно испод самог врха Атоса,
треба нам још добра три сата. Од почетка тог јутра, до Панагије,
неких петнаестак километара жестоког успона. У самој Панагији
остављамо ранце и окрепљујемо се, да би после сат времена предаха кренули пут врха Атоса. За пар километара спиралне камените
стазе и око пет стотина метара висинске разлике треба нам нешто
јаче од сат и по пешачења. Успон на врх Атоса доживесмо као круну нашег ходочашћа. Са Атоса, после пар сати проведених на врху,
силазимо у сумрак. На тераси Панагије вечерамо и одлазимо на починак. У просторији пет са шест метара двадесетак ходочасника,
углавном Руса и Молдаваца, кревети двоспратни, војнички.
Ка нашем последњем одредишту, скиту Света Ана, полазимо у
свитање. Хиљаду и по вертикалних метара и неких седам километара по дужини пешачимо за нешто више од три сата. За брод, за
који смо имали резервацију и који је из луке скита полазио у десет
сати стижемо тачно на време. Обавезна царинска контрола у Дафне
пролази рутински. У Уранополис стижемо мало иза поднева и одмах настављамо ка Јерисосу. Ту, уз пут, одлучујемо да коначимо у
Дојрану. Посећујемо и Каково, Хиландарски метох близу Јерисоса.
Пуна срца и „опране“ душе, са места најбоље менталне хигијене
у православној Васељени, у Власотинце стижемо у суботу 16. јуна.
M.Sc. Влада Митровић, дипл. инж. шумарства
32

Ревија “Шуме”

ПУТОВАЊА
NAJAVA

Graceland – posed

Graceland je nekada bio deo poseda veličine oko 2023,00 m2 u vlasništvu
porodice S.E. Toof. U proleće 1957. godine, kada je Elvis Preslei imao 22 godine, kupio je kuću i okolni posed za nešto više od 100.000 dolara. Prethodna
godine je bila prva godina Elvisa - super-umetnika, uključujući istorijske nastupe na televizijskim mrežama, rekordna za uživo izvođenje i nagrade za
zlatne ploče. U vreme kada je kupio Graceland, Elvis je radio na svojoj drugoj
filmskoj ulozi u „Loving You“, sa „Jailhouse Rock“ -om, kao početak dugačke
filmske karijere Elvisa Presleia. Neverovatna životna priča Elvisa Presleia
počela je kada je Elvis Aaron Preslei, sin Vernon i Gladis Preslei rođen u
dvosobnoj kući u Tupelu, Mississippi, 8. januara 1935. Njegov blizanac, Jessie
Garon, bio je mrtvorođen, ostavljajući Elvisu da odraste kao jedino dete. On
i njegovi roditelji su se preselili u Memfis, Tennessee, 1948. godine, a Elvis je
završio srednju školu Humes 1953. godine.
Muzički uticaji na Elvisa bili su pop i cuntry muzika tog vremena, muzika koju je čuo u crkvi i u noćnim jevanđeljima kojima je često prisustvovao.
Godine 1954. Elvis je započeo svoju pevačku karijeru sa legendarnom Sun
Records etiketom u Memphisu. Sa zvukom i stilom koji jedinstveno kombinuje njegove raznolike muzičke uticaje i zamagljuje i osporava društvene
i rasne barijere tog vremena, on je uspostavio potpuno novu eru američke
muzike i popularne kulture.
Evo još nekoliko činjenica o Elvisu Presleiu: glumio je u 33 uspešna filma,
napravio istoriju svojim televizijskim nastupima, i dobio priznanje za svoje
mnogobrojne žive koncertne nastupe na turneji u Las Vegasu. Globalno je
prodao više od milijardu ploča, više nego bilo koji drugi umetnik. Njegova
američka prodaja zaslužila mu je zlatnu, platinastu ili multiplatinsku nagradu. Među njegovim mnogim uspesima bilo je 14 nominacija za Grammi
(3 pobede, nagrada Grammi za životno dostignuće koju je dobio u 36. godini,
a njegovo biće nazvano je „Jedan od deset najboljih mladih talenata za 1970“
u SAD). Bez ikakvih posebnih privilegija, možda mu je pružio njegov poznati
status, Elvis je čestito služio svojoj zemlji u američkoj vojsci. Njegovi talenat,
dobar izgled, senzualnost, harizma i dobar humor, kao i poniznost i ljudska
ljubaznost koju je demonstrirao tokom svog života su mu doprineli da ga

Elvisa Presleia
obožavaju milioni. Poznat u svetu po imenu, smatra se jednom od najvažnijih
figura popularne kulture 20. veka. Elvis je umro u svom domu u Memfisu,
Graceland, 16. avgusta 1977. Imao je 42 godine. Sam prilaz kompleksu
Gracelanda i njegovoj vili su vrlo upečatljivi, sa velikim zelenim površinama
koje okružuju vilu i prilazni kružni put. Često se na ovom prilaznom putu
formiraju redovi posetioca, koji strpljivo čekaju na ulaz u vilu. Obilazak
Graceland Mansiona uključuje salon, dnevnu sobu, spavaće sobe, kuhinju,
TV salu, bazensku sobu, čuvenu sobu - džungla, kancelariju njegovog oca,
novoizgrađenu trofejnu zgradu, zgradu Rackuetball - novo obnovljenu kako
je izgledala 1977, i meditacijski vrt. Prva stanica u Graceland Mansion-u je
predvorje u kojem se može pogledati Elvisov dnevni boravak, trpezarija,
stepenište i spavaća soba njegove majke. Ovde su u predvorju često primani
posebni gosti i smeštani u dnevnu sobu, gde bi Elvisa čekali da ih pozdravi.
Na spratu, se zapaža čuvena soba - džungla sa svojim zelenim tepihom, polinezijskog stila i egzotično rezbarenim drvetom. Ova soba je nekada bila spoljni
pristup podrumu. Tokom 1960-ih godina, tokom jednog od Elvisovih projekata za rekonstrukciju doma, dodato je na zadnjoj strani kuće - prvo kao
veranda, a nakon nekoliko godina kasnije pretvorena u sobu. Godine 1974.
Elvis je preuredio sa trenutnim nameštajem na koji je naleteo u prodavnici
nameštaja u Memphisu. Ova soba postala je omiljena porodici, a Elvis ju je
delimično voleo zbog toga što je podsećala na Havaje, gde je uživao u odmoru, stvaranju filmova i izvođenju.
Posle obilaska Graceland Mansion, uočava se i poslovni prostor Vernon
Preslei-a. Elvisov otac Vernon Preslei je upravljao svojim ličnim poslom i ova
zgrada je služila kao njegova kancelarija. Gospodin Presli je nadgledao i sve
detalje o ličnim finansijama Elvisa, menadžmentu i osoblju na posedu Graceland-a. Iza kancelarije nalazi se set za ljuljanje koju je Elvis kupio 1970. godine
za svoju čerku Lisa Marie da uživa zajedno sa svojim rođacima i prijateljima.
U okviru kompleksa je i Elvisova trofejna zgrada, koja je novouređena da
bi ispričala ličnu priču o Elvisu, njegovoj porodici i Graceland - vili. Tu je i
porodično stablo, svadbena odeća Elvisa i Priscille, igračke Lise iz detinjstva,
Elvisovi ključevi za Graceland i još mnogo toga. U zgradi se nalazi i prikaz
Elvisovog kolekcionarskog znaka, kao i nameštaj iz Gracelandovog „crvenog
perioda“. Tu je i Elvisova raketna zgrada, koja je nedavno obnovljena iz perioda 1977. godine. Tu je i njegov raketni teren, kao i luksuzno predvorje, u
kome se nalazi i mašina za pištolj i klavir.
Elvis je kupio avion Convair 880 iz 1958. godine u aprilu 1975. godine i
nazvao ga Lizi Mari po svojoj ćerki. On je potrošio više od 800.000 dolara s
preuređenjem mlaznjaka. U avionu, koji se može razgledati, nalazi se dnevna soba, konferencijska sala, dnevni boravak i privatna spavaća soba, kao i
pozlaćeni sigurnosni pojasevi, stolice, kožom pokriveni stolovi, umivaonici
sa zlatom od 24 karata i više. Tu je i Elvisov manji avion Lockheed Jet Star,
prilagođen Elvisu sa žutim i zelenim enterijerom koji se prvenstveno koristio za vožnju Elvisovog menadžera i njegovog osoblja od grada do grada na
njegovim koncertnim turnejama.
др Љиљана Вујковић
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ШУМАРСКИ РЕЧНИК

Шумарски
енглескo – српски 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 значењима. С друге стране, неки општи термини имају своја
специфична значења у области шумарства.

O

overhead rope way; overhead conveyor; power cable;
cable way; aerial railway; aerial ropeway; aerial
cableway; aerial skidder; aerial transporter – жичара
overlaid plywood – обложена фурнирска плоча
overland flow – површински отицај
overlap – преклоп
overlay – завршни импрегнациони слој плоче
overload – преоптеретити; преоптерећење
overlying stratum – кровина; надслој
overmature – презрео
overmature; supernnuated – престарео
overmeasure; excessive measure; allowance – надмера
oversize for sawing inaccuracies – надмера на нетачност резања
overstocked; over-dense – збијеног обраста; прегуст
overstocking – пренамножење; преоптерећење
overstor(e)y; overwood; upper crop; upper growth;
main stand; upper stor(e)y – доминантна етажа; горња
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етажа; надстојна састојина; владајућа састојина; надстојни спрат; владајући слој; највишћи спрат дрвећа
overstory removal, OSR – уклањање надстојног спрата; уклањање преосталих стабала старе састојине
overtaking – претицање
overtime hours – прековремени сати
overtopped tree; suppressed tree; oppressed tree –
застарчено стабло; подстојно стабло; потиснуто
стабло
overtopped; oppressed, suppressed – подстојни; застарчен; потиснут; потиштен
overwinter; hibernate – мировати; преспавати зиму
overwintering; hibernation – презимљавање
oviposit; lay eggs – положити јаја; излећи јаја
oviposition – полагање јаја
ownership – власништво
ownership transfer – пренос власништва
oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) – буковача
ozone depleting substances – материје које оштећују
озонски омотач

КОНФЕРЕНЦИЈА
NAJAVA
ЖЕНА

BWI Европска регионална
конференција жена 2018.

Од 5. до 7. септембра, више од 80 жена из 21 земље широм
Европе окупило се у Сарајеву, у Босни и Херцеговини, да би разговарале о стратегијама синдиката како би се осигурала родна
равноправност и о борби против родно заснованог насиља, као
и о кампањама за равноправност у платама. Регионална женска
конференција BWI започела је са отварањем панела о томе како
синдикати и организације заједно раде на заустављању родно
заснованог насиља на радном месту и у целокупном друштву.
„Синдикати дуго времена нису препознали насиље засновано на роду као питање синдиката, али данас, као резултат снажног активизма жена, синдикати се придружују позиву за бору
против свих облика сексуалног узнемиравања и дискриминације на раду и у заједници“ - рекла је Gail Cartmail, помоћница
генералног секретара UNITE уније и једна од седам жена у BWI
Светском одбору.
Један од кључних циљева конференције било је разматрање
родне конвергенције стратешког плана BWI 2018-2021, усвојене
на конгресу BWI прошле године у Дурбану, у Јужној Африци.
„Стратешки план укључује равноправност полова, али је
важно осигурати да постоје родне димензије у свим областима
рада и политике БWI-а“, - рекла је Rita Schiavi, председавајућа

Европског регионална комитета жена, као и Међународног
женског комитета.
Она је додала: „Такође морамо наставити радну кампању за
вредновање рада жена, која се фокусира на организовање жена
у синдикате и оснажавање жена да преузму лидерске позиције
унутар својих синдиката“.
Конференција је закључена уз обавезу учесница да раде са
својим синдикатом, да повећају чланство женског синдиката за
10%, обуче младе жене у синдикатима и промовишу жене на
руководећим позицијама. Поред тога, нагласак је стављен на
потребу да се жене укључе у тимове за преговарање о колективним уговорима и да се укључе родне клаузуле у споразуме. Конференција је такође поновила потребу да се настави кампања
за родну равноправност и кампање за заустављање насиља заснованог на родовима, са циљем побољшања радних услова за
жене.
„Конференција је показала праву снагу жена у синдикатима. Верујемо да је наша борба за родну равноправност борба за
бољи живот и боље друштво за све“ - закључила је Rita Schiavi.

дипл. инж. шум. Александра Стојковић.
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БИЉКЕ

АМБРОЗИЈА

мр Амброзија – Ambrosia artemisiofolia припада фамилији
Asteraceae у народу је још позната као лимунџик, опаш, парложна
трава, пеленаста амброзија, американка или фазануша. Амброзија
је једногодишња коровска биљка висине од 20 cm до 2 m. Веома је
инвазивна врста која расте скоро на свим стаништима где има довољно светлoсти, на запуштеним земљиштима, поред железничких пруга, путева, ограда, на њивама између пољопривредних култура. Име рода Аmbrosia на грчком значи ,,храна богова“ помоћу
које се постиже бесмртност.
Амброзија није европска биљка. Донета је из Америке на неком
од прекоокеанских бродова, заједно са луцерком, крајем19. века и
од тада се полако и незадрживо шири Европом. Тренутно је има
више у Европи него у Америци. На Балкану је примећена и проучава се од 1941. године. Амброзија је космополитска врста која
има мало природних непријатеља, брзо се шири и њеном распростирању погодује крчење шума као природних баријера, односно,
заснивање ораничних површина и гајење високоприносних усева
у монокултури, што је изазвало њено бујање у Америци, касније и
Европи. У Јужној Kореји амброзија улази у списак потенцијално
опасних, страних, биљних врста које заузимају 21,1% укупног, аутохтоног, ботаничког фонда ове државе, а слична ситуација је и у
Јапану. Слично је и у Панонској низији где се слободне, очишћене,
површине врло брзо закорове амброзијом.
Пошто расте практично свудa. на приватним и јавним површинама, пољопривредном, шумском и грађевинском земљишту,
сузбијањем амброзије треба да се баве сви. Према Уредби Владе
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Србије из 2006. године, сви ,,власници и корисници“ поменутих
површина су „дужни да у току вегетационе сезоне, до почетка фенолошке фазе цветања сузбију и уништавају амброзију применом
агротехничких, механичких и хемијских мера“.
Kорен амброзије је вретенастог облика, са разгранатом мрежом
бочних коренова који лако продире у земљиште, дајући биљци чврстоћу и могућност лаког приступа води и храни зависно од подлоге.
Kорен не продире дубоко, па је амброзија способна да се укорењује
на врло плитким и збијеним земљиштима.
Стабло је усправно, разгранато са листовима јајоликог облика,
при чему је читава биљка обрасла густим длакама. Стабло је зељасто, од основе разгранато и у горњем делу гради грм. Почетком вегетације стабло је зеленкасто сиве боје, а крајем црвенкасто. На пресеку може бити округло или четвороугаоно.
Цветови амброзије су ситни, жућкасте боје, груписани у једнополне цвасти – главице, које се формирају на вршним деловима
стабла и грана у пазуху горњих листова. Амброзија је једнодома
биљка, где се на истој биљци налазе раздвојени мушки и женски
цветови, а понекад се могу наћи и на раздвојеним биљкама. Мушки цветови су цевасти и ситни окренути према доле, груписани у
полулоптасте цвасти у облику главице, бледожуте боје. Прашници
производе велики број поленових зрна. Женски цветови су груписани у једнополне женске цвасти, зеленкасто беличасте боје, испод
мушких главица. Опрашивање је путем ветра.
Плод амброзије је ахенија, која се формира у оквиру женских
цвасти. У ахенији се налази семе обавијено чврстим омотачем, карактеристичног изгледа. Ахенија је најчешће јајастог облика са 5 –
7 бодљастих израштаја. Семе је светлосмеђе до тамносмеђе, скоро
црне боје, са израженим тамнијим пругама или мрљама.
Ниче крајем априла, а почиње да цвета од средине јула до септембра и појаве првих мразева, са највећом продукцијом полена у
августу и септембру. Kоличина полена повећава се током кишног
пролећа и топлог лета, а смањује се ако је кишовито лето, што је
важно код планирања регулације бројности амброзије у тој сезони.
Уколико се амброзија појави, а ништа се не предузме, она се шири
огромном брзином.
Једино сигурно средство борбе против амброзије је информисање јавности о њеним биолошким карактеристикама и стално
физичко уклањање пред цветање. Kада се амброзија појави, појединачне биљке треба чупати с кореном, а веће површине косити
пре цветања. На великим, првенствено пољопривредним, површинама, треба је сузбијати хемијским средствима.
Треба обратити пажњу, да приликом чупања амброзију не треба заменити са лековитим дивљим пеленом који има исто станиште
и сличног је изгледа (пелен је витког стабла са ситнијим, перастим
листовима док је амброзија робустнија и са крупним листовима
зелене боје без сребрнасте примесе). Евидентно је да мора постојати одговарајући, стручан план на нивоу државе кога се сви морају
придржавати да би се ограничио ареал распрострањења. Оптимална температура за њено клијање и ницање је температура од
20 до 22°С. Има веома велики потенцијал репродукције и сталну
залиху семена у земљишту. Једна биљка амброзије произведе 500
до 3000 семена које могу да одрже клијавост у земљишту и до 40
година, а исто тако продукује више од милијарду поленових зрна
који се уз помоћ ветра могу распршити на површини од више ква-

дратних километара. Вегетациони период амброзије траје 150–170
дана, зависно од еколошких услова. Ширење амброзије значајан је
еколошки проблем, јер одузима простор биљним врстама које расту на постојећим површинама, а пред њом узмичу и пољопривредне културе, стога је опасна не само за здравље становништва, већ и
за пољопривредна подручја.
Амброзија је изразит алерген који изазива велике здравствене
проблеме. Полен амброзије изазива алергију код 10% људи. Полен
амброзије је узрочник 50 - 60% свих поленских алергија. Испитивања су доказала да зрна полена садрже протеазе које у 30 до 90%
случајева директно оштећују епител дисајних путева, јер се не могу
ефикасно неутралисати од стране антипротеаза.
Симптоми преосетљивости на амброзију се манифестују
кијањем, пецкањем и сузењем очију, запушеношћу и обилним цурењем из носа које може да траје читаве сезоне. Поред наведених
симптома преосетљиве особе на полен могу отежано да дишу и да
се жале на стезање и бол у грудима.
Амброзија изазива и низ здравствених проблема као што су:
респираторне сметње (поленска кијавица, сезонски отитис, астма),
дигестивне и уринарне сметње (повраћање, болове у стомаку, дијареју и уринарне инфекције) и реакције на кожи (копривњача, ангионеуротски едем и екцем).

У полену амброзије је констатовано 52 једињења која су алергогена, од којих је 6 нарочито опасно. Полен амброзије спада у специфичне агенсе који загађују ваздух. Неспецифични агенси као што
су СО2, НО2, уз деловање UV зрака изазивају повећану продукцију
полена амброзије и промене у хемијском саставу једињења који су
саставни делови поленових зрна и тиме повећавају број алергогених протеина. Овим се објашњава значај аерозагађења за повећан
број респираторних алергијскох болести. Алергија на полен се јавља сезонски, у време када се у ваздуху налазе честице полена стабала, корова и трава. За поленске алергије карактеристично је то
да се јављају периодично, зависно од сезоне појављивања одређене
врсте полена у ваздуху. Kонцентрација полена у ваздуху зависи и
од климатског подручја, вегетације на одређеном подручју итд.
У Грчкој митологији амброзија се спомиње као пиће, а понекад
као ,,храна богова“ која доноси бесмртност свакоме ко је конзумира. Она је посластица богова, која се прави од меда, воде, воћа, сира,
маслиновог уља и јечма. Тако је Танталу, била указана велика част
да једе амброзију на планини Олимп. Али, укравши притом божју
амброзију, намирницу намењену становницима Олимпа, био је
осуђен на вечне муке. Амброзија је уско повезана и с нектаром, који
Хомер описује као храну богова, а амброзија је у његовим еповима описана као пиће богова. И амброзија и нектар описани су као
мирисне супстанције, који су се у Одисеји користили као парфеми,
а Хомер говори и о одећи од амброзије, па чак и о амброзијским
сандалама богова.

Лекар Вилијам Kук саветује да се амброзија може користити за
лечење. Лишће попарено, у виду инфуза/чаја, користи се против
пролива и лакшег облика дизентерије; корисно је код појаве материчног, желудачног и плућног крварења; за испирање материце код
дуготрајног секрета код жена. Такође, као прашак и чај, за спољну
употребу се локално користи за заустављање крварења површинских рана коже или слузокоже носа. Јачи чај листа амброзије утиче
на функцију бубрега, одржава тонус желуца и полагано уравнотежује циркулацију крви, што је корисно за третирање хроничног задржавања воде у организму, посебно у комбинацији са третманима
јетре и стимулацијом знојења. Kаша листа је погодна за облагање
злоћудних чирева коже, јер се спречава труљење оболелог ткива.
Рецепт: потопити 30 г суве амброзије и 5 г ђумбира у 250
мл вреле воде. Kористи се свака 2, 3 или 4 сата за чишћења
организма знојењем.
Лишће амброзије у домаћинству може се користи као тоник,
хемостатик (за заустављање крварења) екстраховањем у води. Kористи се против упалних процеса код рана, озледа, код хемороидалних тумора и чирева и против сенске грознице. Има позитиван
учинак код нередовне менструације као и код потпуног изостанка.
Лекар Виљем Боерике наводи да је амброзија лек против сенске
грознице, црвенила беоњача, обилног сузења и несношљивог свраба очних капака. Даље, успешно се користи код грчевитих напада
кашља, главобоље, крварења из носа, више облика пролива, посебно у летњим месецима, као и дизентерије. Благотворна је за цео
респираторни тракт (спречава тешко дисање, иритацију трахеја и
бронхија, који могу изазвати напад астме).
Хомеопатски препарат или тинктура за лечење сенске грознице, користи се разређен: 10 капи у води током и после појаве алергијског напада и крварења надражене слузокоже носа.
мр Биљана Делибашић, дипл. биолог
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Дрвени реквизити за опремање
заштићених природних комплекса

Велике површине земљишта, у првом реду шумског, које
су под заштитом државе, постале су својеврсна радилишта,
у смислу изградње и постављања објеката који се израђују
од обрађених борових облица. Приликом израде поменутих објеката, постепеном модификацијом добијени су нови
модели који су прилагођени постојећим приликама у датој
области заштите.
У првом реду се подразумевају паркови природе, као посебне зоне заштите у којима се врши обележавање граница,
путних праваца, називи места и информације о степену заштите. У том смислу су и дрвени реквизити, које производи
РЈ „Обрада дрвета“ у ШГ „Ужице“, у првом реду информати
вне табле разних димензија и облика са исписаним називима
и ознакама. Израђују се у комбинацији облица, полуоблица
и резаних елемената борове грађе. Квалитетна израда и до
падљив дизајн су главни разлози због којих се наручиоци
опредељују за ове производе.
Са задовољством истичемо да се из године у годину
потражња за овим производима повећава. То се односи на
целокупан систем ЈП „Србијашуме“, односно зоне заштите
које су у надлежности нашег предузећа. Подручја на Старој
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планини, Копаонику, Голији, Златибору већ су добрим делом
опремљени нашим производима. Авала, Кошутњак, Бојчинска шума и Липовица већ дужи низ година користе наше
производе за опремање одморишта, пешчаких и трим стаза,
излетишта и слично. Ово су само неки природни комплекси
који су опремљени нашим производима.
Посебно место у палети производа заузимају надстрешнице „Сеник“ (популарне печурке) које имају вишеструку
намену.
Одморишта за бициклисте и туристе, у комбинацији са
клупама, путоказима и информативним таблама, користе
се дуж пешачких стаза и планинских путева у близини туристичких центара.
Сви остали реквизити израђују се према захтеву наручиоца и у складу с тим врше се и измене постојећих облика и
димензија, па се на тај начин постиже усклађивање потребних количина у односу на опредељена новчана средства.

Запослени у РЈ ,,Обрада дрвета“ настављају да развијају
производни програм у овој области, у смислу унапређења
и очувања природног окружења, као главног предуслова за
нормалан и здрав живот сваког од нас.
дипл. инж. шумарства Милан Јевтић
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