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ИНТЕРВЈУ

Добар пословни резултат и добро
пословање
Указана ми је велика част али у исто време и велика обавеза да оправдам поверење и још више и напорније радим.
Да ли сте задовољни са оним што је до сада урађено у
систему ЈП ,,Србијашуме“ и шта желите посебно да истакнете?
Није захвално рећи „да задовољани смо“ јер увек може
боље, посебно у времену пред нама, које са собом може да
донесе много изазова са којима се ми као велико државно
предузеће и са ресурсом који нам је дат на газдовање и управљање, можемо суочити, а те изазове као и све до сада
морамо успешно превазићи.
Међутим, због свих који су дали безрезервни допринос у
постизању доброг резултата ипак морамо рећи да смо изузетно задовољни са до сада постигнутим и свим оним што
је протеклих година, као и у овој 2018, урађено у систему ЈП
„Србијашуме“!
Резултат од 2.426.192.000,00 динара остварене добити за последње четири године, поредећи са 233.000.000,00
динара добити остварене за четири године пре тога, као и
инвестиције које су са 2.661.815,972,00 динара порасле на
4.157.354.273,00 динара јесте резултат за који морам рећи да
је сјајан, па можда за тако кратко време и нестваран!
Милош Срећковић, председник Надзорног одбора ЈП „Србијашуме“

„Добар пословни амбијент који креира Влада Републике Србије као и безрезервна помоћ коју све ове године имамо, довели су до тога да смо изградили стабилан и јак темељ, основ за рад и развој, што за последицу има све боље
резултате и боље пословање. Прошла година, једна је у
низу последњих изузетно успешних година са резултатом од 612.019.000,00 динара, док у овој години очекујемо
још бољи резултат од близу 700.000.000,00 динара.“

Oво је Ваш други мандат на функцији председника Надзорног одбора ЈП ,,Србијашуме“, што је свакако велики успех. Реците нам нешто о томе?
Озбиљност и пожртвованост, уз постизање потребних
резултата, је нешто што се нама који обављамо јавне и одговорне функције јавило као насушна потреба и неопходан
услов у раду, нешто што је сама Влада Републике Србије прокламовала и свима нама задала као основно правило, а што
заправо представља принцип рада и функционисања данашње Србије.
Да, у праву сте, поверење које ми је указала Владе Републике Србије добијањем новог мандата, разумем као велико
признање за досадашњи рад и постигнуте резултате.
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Прошле године је остварен добар пословни резултат, какав је резултат тренутно на деветомесечном нивоу?
Да, као што сам рекао, добар пословни амбијент који
креира Влада Републике Србије као и безрезервна помоћ
коју све ове године имамо, довели су до тога да смо изградили стабилан и јак темељ, основ за рад и развој, што за последицу има све боље резултате и боље пословање. Прошла
година, једна је у низу последњих изузетно успешних година
са резултатом од 612.019.000,00 динара, док у овој години
очекујемо још бољи резултат од близу 700.000.000,00 динара.
Реците нам нешто о спровођењу програма
пословања?
Програм пословања је заправо све оно што ми желимо и
треба да урадимо у једној пословној години. У сваком програму пословања постоје ствари који зависе директно од
саме фирме, од залагања и од рада нас унутар система, као и
ствари условљене природом наше делатности, временским
условима и неким другим факторима на које ми не можемо
директно да утичемо. Залагање и умешност нас самих, временски услови и однос других институција и организација,
доводе до већег или мањег остварења програма, односно
бољег или слабијег извршења планова. Морам рећи да ми из
године у годину имамао све бољи и амбициознији програм
пословања, а што је још битније, све бољу и успешнију реализацију истог.

Да ли је повећан обим производње у односу на 2013. годину и за колико?
Све планске вредности су последњих година у успону,
што је и довело до добрих резултата. Да, повећан је и обим
производње са 1.286.918.000,00 м3 колико је било у 2013.
години на преко 1.400.000.000,00 м3 данас, што представља
значајан искорак, имајући у виду све факторе који утичу на
могућност коришћења етата.

Након састанка председника и чланова Надзорног одбора, разговарали смо са професором др Миланом Медаревићем са Шумарског факултета, чланом Надзорног одбора ЈП ,,Србијашуме“...

Да ли сте задовољни радом менаџмента ЈП ,,Србијашуме“ на челу са директором Игором Брауновићем?
Директор Брауновић и менаџмент ЈП ,,Србијашума“ су
ове године показали висок степен озбиљности и ефикасности у раду. Постигнут је планирани пословни успех, тако
да можемо бити задовољни, пре свега континуитетом квалитетног и доброг рада, као и постигнутим резултатима.

др Милан Медаревић, проф. Шумарског факултета и члан
Надзорног одбора ЈП „Србијашуме“

С обзиром на то да је Ваша специјалност планирање
газдовања шумама и израда основа где се планира етат
који треба да се посече, реците нам колико је остварење
планираног етата из основа газдовања шумама?

Састанак председника и чланова Надзорног одбора

Који су приоритети и циљеви за 2019. годину?
Приоритетни циљ у 2019. години је наставак успешне
реализације свих до сада започетих пројеката и пословне
политике. Још већа инвестициона активност, која ће даље
омогућити напредак и развој предузећа, са освртом, у годинама које долазе, на још веће биолошке инвестиције пре
свега. Тежићемо још бољем задовољењу и испуњењу јавне
функције предузећа, уз настојање да не буде на штету привредне функције.
Најзад, уз све проблеме са којима се суочава шумарство,
уз климатске промене и тенденције савременог друштва, морамо констатовати да ЈП „Србијашуме“ успева да трајно и
одрживо газдује шумама и шумскум земљиштем, да успешно управља свим повереним природним богатствима и да их
на задовољство свих нас из годину у годину унапређује!
На крају, посебну захвалност пре свега дугујемо председнику Александру Вучићу и Влади Републике Србије на још
једној успешној години која је иза нас и подршци коју смо
имали свих ових година, без које не би било могуће остварити све ове пословне резултате и реализовати успешно и ову
пословну годину. Подршка коју имамо, с обзиром на ресурс
којим располажемо, усмерена је пре свега на лепши, здравији и успешнији живота свих грађана Србије!
Желим свима нама срећну и још успешнију годину уз
остварење свих планова и жељених циљева!

У последњем деветогодишњем периоду однос реализованог плана коришћења и сумарног етата на годишњим
нивоима креће се од 77% (73% у 2010. години) до 83%
(2018. године) са врло амбициозним планом од 86 % у 2019.
години. Просек реализације у задњих десет година има
стални тренд повећања од 1334 000 м3 (2010.) до 1 626 988
м3 (2018.). Отворено је питање зашто се не користи укупан
етат, јер је то мера рационалног и разумног коришћења.
Тешко је одговорити на ово питање без дубље анализе односа плана и реализације, односно услова у којима се претпоставља и догађа једно и друго.
Ипак, покушаћемо да се мало приближимо реалности.
У односу на план коришћења дрвета, пођимо од дефиниције етата. Етат или posibilite црпи основ из значења претходне речи, а то је потенцијал (ређе могућност). При практичном уређивању шума - планирању газдовања шумама,
етат као планска претпоставка се најчешће одређује једним од математичких метода који су именовани по аутору
метода. Сами методи су развијени за различите системе
газдовања, структурне облике и узгојне потребе (краће
стање шума), а у основи је увек трајност (раније), а данас
одрживост. У условима коректно утврђеног стања шума,
стручно утврђених етапних циљева (најчешће узгојног карактера), етат треба разумети као горњу границу приноса
у односу на сигурносне циљеве.
Реализација је ипак нешто друго и проблемски шире
гледано. У данашњем тренутку, реалност реализације је
оптерећена временским периодом од 10 година, за који
смо урадили оперативне планове и променама које су реалне у том периоду, посебно при интензивирању фактора
ризика (кажу да су у питању ефекти климатских промеРевија “Шуме”
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на - како год их звали, они су реални). Реалност плана је
оптерећена коришћењем досадашње вредности текућег
запреминског прираста при утврђивању мере приноса у
будућности. Иако је препоручљив постулат - анализирај
прошлост, оцењуј садашњост па планирај будућност - то у
природи шуме није увек баш тако.
Негативан утицај фактора ризика биотичке и абиотичке природе, чији је основни ефекат случајни принос, под
претпоставком, и да не смањујемо укупан принос, он је
другачије структуриран, често са далеко лошијим односом
бруто и нето коришћене запремине (количине дрвета), у
односу на редован принос. Сетимо се само ледене кише
2014. године и очекиваног приноса од око милион и по кубика.
Додатни проблем чини (не)отвореност шумских комплекса или, и поред релативно повољне густине, неповољна просторна дистирбуција путева у односу на сортиментни напад (потенцијални принос).
Промена (еволуција) циљева газдовања шумама, као
неоспоран процес, такође може да буде разлог корекцији и
обазривости при планирању коришћења. Супростављени
циљеви у новонасталој ситуацији могу захтевати смањење
коришћења. Најбољи пример за претходно су увећања површине под заштићеним подручјима, а ЈП „Србијашуме“
данас газдује са око 333 000 ha шума и шумског земљишта
у различитим режимима заштите, а тренд је значајно
увећање и то на годишњем нивоу.
Екстерни утицај на претходно (привидно) несагласје
чине неповољни социјални услови: недостатак радне снаге
(посебно квалификоване за специфичне услове рада у шумарству) и компликована, сувише типизирана процедура
јавних набавки у оквиру истоименог закона (а у односу на
сву сложеност производње у шуми). Треба ли овомe додати још и временске услове, који јасно одвајају радне од нерадних дана, који су понекад у циклусима, и поред класичне одвојености зимског од летњег времена. Разлог може
бити и уситњеност поседа у појединим ГЈ, реституција и
спорне површине. Поред свега овога, треба истаћи безбедносни аспект у граничној зони према Косову и Метохији.
Колико се очекује остварење једногодишњег
етата из основе за 2019. у односу на план за 2019.
годину?
Годишњим планом газдовања шумама и Годишњим
програмом пословања ЈП „Србијашуме“, планирана је
производња од 1 731 843 м3 дрвета (различитих врста али
доминантно букве) у односу на планирани етат од 2 003
362 м3, што је однос и врло висок проценат у односу на све
оно што смо напред поменули од 86 %. С обзиром на праксу последњих десет година, чини се да је ЈП „Србијашуме“
својим капацитетом спремно за овај радни изазов, под условом да фактори ризика буду у домену потенцијалног.
Мислим да би даље увећање етата, посебно дугорочно
гледано, имало несагледиве негативне последице по стање
шума, а тиме непосредно и на стање животне средине.
Уосталом, свакодневно слушамо о ургентности подизања
нових шума на глобалном нивоу и о њиховом неоспораном ефекату на умањење последица стаклене баште, и та
идеја је на месту, али само под условом да истовремено чувамо и оно што већ имамо.
6

Ревија “Шуме”

Кажите нам нешто о извршењу планова за гајење, негу
и заштиту шума, као и о подизању нових шума ?
План гајења шума је у интегралном односу са планом
коришћења и често је овај план исказан обимом радова
везаних за површину, а истовремено је коришћење исказано истом мером (ha). Није нужно претходно образлагати, али план коришћења није ништа друго него материјална рефлексија (у дрвету и новцу) услед обнављања и неге
шума. Ако се прихвати као реалан, план коришћења и план
гајења шума је, делом који га интегрише са претходним,
реалан, а представља десетогодишњи просек планираних
узгојних радова. Проблем у реализацији могу бити радови
на пошумљавању и подизању нових шума (посебно услед
недостатка радне снаге), радови на нези шума у најранијој
младости (у првих десет година по оснивању трошкови
неге у Хесену, СР Немачка, износе од 12 000 до 19 000 еvra).

Какво је Ваше виђење развоја и пословања ЈП ,,Србијашуме“?
У односу на перманентне извештаје о пословању ЈП
„Србијашуме“ и њихових садржаја, може се закључити да
се предузеће у највећој мери држи оквира одрживог и при
том вишефункционалног управљања и газдовања шумама,
као универзалног на глобалном нивоу али прилагођеног
локалним условима. При том логично, развој предузећа у
оквиру деловања прописаних унутрашњим актима Предузећа има динамичан карактер у позитивном смислу. Да
би се тај динамизам стручно покрио и пратио технолошки
напредак, који је дневни на глобалном нивоу, императив
је учење и знање у савладавању оперативних изазова на
терену. У том смислу је и потреба интензивније сарадње
на међународном, унутарсекторском и међусекторском
нивоу, неоспорна.
У односу на недовољну шумовитост Србије, ЈП „Србијашуме“ у односу на неоспорна стратешка опредељења,
ће бити језгро од кога ће операционалност овог циља зависити.
С обзиром на демографске проблеме Предузеће ће
у своје стратешке циљеве уградити и бригу о руралним
подручјима, пре свега мотивисањем младих за останак на
селу, обезбеђивањем радних места, како би корист била
обострана, а у односу на неке проблеме раније истакнуте.

ПРОЈЕКАТ

Пројекат „Једно дрво за једног
ратника“
Постоји веома мало послова за које је довољна само способност.
Потребни су још: лојалност, искреност, ентузијазам и тимски рад.
Вилијам Б. Гвен

Увод
Обележавање сто година од почетка Првог светског рата
(1914 -1918) почело је 2014. године када је Министарство
правде - Управа за извршење кривичних санкција у сарадњи
са ЈП „Србијашуме“ и Шумарским факултетом Универзите-

та у Београду - покренуло шири друштвени пројекат наставка пошумљавања у Србији уз ангажовање лица лишених
слободе. Пројекат под називом „Једно дрво за једног ратника“ представља јединствен вид обележавања стогодишњице
,,Великог рата“ у Србији а и шире.

Потписивање Споразума за извођење пројекта „Једно дрво за једног ратника“ – продекан Шумарског факултета, директор ЈП
Србијашуме и тадашњи директор Управе за извршење кривичних санкција
Ревија “Шуме”
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Ангажовање лица лишених слободе у пројекту „Једно
дрво за једног ратника“ кроз процес пошумљавања имао је
за циљ добровољни рад који је у интересу свих.

3. Еколошки
Када је реч о еколошком циљу Пројекта пошло се од
чињеница да повећање површина под шумама има непроцењив значај за очување животне средине, а уједно и квалитет животне средине који директно зависи од степена
шумовитости. Шуме су иначе станиште за 80% нашег биодиверзитета, оне су чувари тог биодиверзитета и генофонда од
чијег опстанка зависе бројне врсте биљака, гљива и животиња.
За потребе реализације пројектних циљева израђена је
књига Пилот Пројекта као и четири књиге Главног Пројекта,
за сваку годину појединачно.

Специфични циљеви

Лого Пројекта „Једно дрво за једног ратника“

Пројекат је реализован у два пројектна нивоа:
I) Пилот Пројекат 2014. године.
II) Главни Пројекат 2015. – 2018. године.

де;

- Добровољно радно ангажовање лица лишених слободе;
- Инклузија лица лишених слободе;
- Стицање нових знања и вештина лица лишених слобо- Додатно подизање еколошке свести најшире јавности;

Циљеви пројекта
1. Историјски
Овај Пројекат има за циљ да оживи сећање на херојске
жртве српског народа и на славне битке: Церску, Колубарску, битку на Мачковом Камену и бројне друге које су се одиграле пре једног века, и да подсети будуће генерације да не
забораве оно што се заборатити не сме.
У том рату прва велика битка и прва велика победа српске војске извојевана је у Церској бици када су српски војници савладали многобројнију и боље опремљену Аустроугарску војску, и то у врема када су на осталим фронтовима
савезници трпели огромне губитке. У част нашим храбрим
војницима који су учествовали у овом боју – са пошумљавањем смо кренули управо на овој локацији.

2. Социјални
У оквиру социјалног циља Пројекта пошло се од чињенице да би добровољно радно ангажовање лица лишених
слободе требало да подстакне осећај корисности у друштву.
Овакво ангажовање лица лишених слободе компатибилно
је са новим тенденцијама у систему извршавања кривичних
санкција - рад у јавном интересу - који се изриче за лакша
кривична дела и прекршаје за које је запрећена новчана казна или казна затвора до три године. Рад у јавном интересу
уврштен је у наш Кривични Законик због бројних позитивних искустава у другим земљама.
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Пројекат „Једно дрво за једног ратника“ за 2018. годину

- Подизање нивоа свести грађана о значају пошумљавања;
- Подизање нивоа знања становништва о шумама и
шумским екосистемима;
- Указивање на позитиван утицај шума на смањење ерозије и појаве клизишта и на друге позитивне функције које
шуме имају;
- Указивање на позитиван утицај шума на климатске
промене;
- Едукација јавности и подизање нивоа информисаности о Првом светском рату.

Мисија Пројекта
Инклузија лица лишених слободе кроз друштвено-користан рад у наставку пошумљавања Србије поводом обележавања стогодишњице Првог светског рата.

Визија Пројекта
Лица лишена слободе су активан чинилац процеса наставка одрживог пошумљавања територије наше земље
укључујући локалитете на којима су се одиграле велике
битке Првог светског рата, оживљавајући тако сећање на
херојске жртве српског народа.
Лица лишена слободе која су добровољно учествовала
у Пројекту, за време садње носила су специјалне униформе
шивене по моделу униформи изложених у Спомен-костурници на Церу, у селу Текериш, у којој су сахрањени посмртни остаци погинулих српских војника.

Униформа српског војника изложена у костурници на Церу

Пилот пројекат
„Једно дрво за једног ратника“
за 2014. годину
За почетак реализације Пилот пројекта одређена је локација „Цер“.
Локација је одабрана 19. авуста 2014. године у време
када је пре 100 година вођена чувена Церска битка (16.
до 20. августа 1914. године). У част извојевне прве победе
против аустроугарских трупа на планини Цер засађено је
11.250 комада садница.
Пројекат „Једно дрво за једног ратника“ симболично
је почео 12. новембра 2014. године и тиме је уједно обележен и Дан примирја у Првом Светском рату. Пројекат су
свечано отворили: министар правде Никола Селаковић,
директор Управе за извршење кривичних санкција при
Министарству правде др Милан Стевовић, заменик Генералног дирктора ЈП „Србијашуме“ Игор Брауновић и доценет Шумарског факултета др Владан Иветић. Свечаној
садњи су присуствовали и високи званичници Министарства правде, Извршни директори ЈП „Србијашуме“, бројни
новинари као и део запослених из ШГ „Борања“ – Лозница.
Тадашњи министар правде Никола Селаковић изјавио
је том приликом да „…пројекат представља спајање лепог
и корисног, уз јачање система алтернативног кажњавања,
и да се на локацији планине Цер налази 50 осуђених лица
из реда лакших преступника који су добровољно пристали
да учествују у овој акцији“. Он је предложио да поједине
локације које буде пошумљене у наредном периоду добију
име по знаменитој личности, војној јединици или догађају
из Великог рата и захвалио се ЈП „Србијашуме“и Шумарском факултету што су препознали значај овог пројекта и
позвао све локалне заједнице да се укључе у акцију.

Санација пожаришта на планини Цер, 12. новембар 2014.год.
Ревија “Шуме”
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Свечани почетак теренских радова на Церу

У то време заменик генералног директора ЈП ,,Србијашуме“ Игор Брауновић је тим поводом рекао да „…акција има
шири друштвени значај, између осталог и тај да се Србија
приближи планској шумовитости од 41 посто и додао да је
овај пројекат један од најбољих начина да се Србија и њени
шумари одуже и сете свих жртава Великог рата“.
После Цера, Пројекат је настављен на локацији „Гучево“
где је засађено 1000 садница, а затим је на локацији „Мачков
камен“ засађено још 1.250 садница, на укупној површини од
0,5 ha.
Те године пилот пројекат „Једно дрво за једног ратника“
свечано је завршен 18. новембра, и у овом првом делу активности је засађено 13.500 садница јавора, а укупуна засађена
површина садницама лишћара и четинара износи 5,4 ha.
На предлог ЈП „Србијашуме“ и захваљујући безрезервној подршци Министарства Правде - Управе за извршење
кривичних санкција, у новембру и децембру 2014. године су
настављени теренски радови на подизању нових шума кроз
садњу тополе на подручју ШГ „Северни Кучај“ Кучево и то
на ширем потезу Пожареваца.

У част и славу Колубарске битке на ширем потезу Ваљева
је 22.12.2014. године вршено пошумљавње у коме су учешће
узели и директор Управе за извршење кривичних санкција
са сарадницима, Заменик генералног директора ЈП „Србијашуме“ са сарадницима, као и запослени у овим институцијама.
У 2014. кроз овај Пројекат је пошумљено око 37,89 ha, на
6 локација, при чему је засађено 23.340 садница лишћара и
четинара
Теренске радове су изводила лица лишена слободе из
КПЗ Шабац, Сремска Митровица и Пожаревац.

Колубарска битка
Колубарска битка или Сувоборска битка је најзначајнија битка између војске Краљевине Србије и Аустроугарске у Првом светском рату. Вођена је у новембру и децембру
1914. године на фронту од преко 200 километара. Окончана
је противофанзивом коју су извеле снаге Прве армије под
командом генерала Живојина Мишића, против бројније и
боље опремљене аустроугарске војске, у тренутку када је цео
свет очекивао вести о капитулацији Краљевине Србије.
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Директори на заједничном послу – обележавње Колубарске битке
на Јаутини

Реализација пројекта
„Једно дрво за једног ратника“
у 2015. години
У сусрет Међународном дану шума 20. марта 2015. године
Јавно предузеће „Србијашуме“ је на Ади Циганлији свечано
и радно обележило овај значајан датум. На простору Аде,
на површини од 0,52 ha засађено је 1.300 садница лужњака.
Новооснована шума је због тога симболично добила име
„1.300 каплара“, а све у складу са реализацијом пројектних
циљева пројекта „Једно дрво за једног ратника“. Овом догађају су присуствовале бројне званице: министар правде
Никола Селаковић са сарадницима, градоначелник Београда Синиша Мали, директор Управе за извршење кривичних
санкција др Милан Стевовић, декан Шумарског факултета
др Милан Медаревић, в.д. директора ЈП „Србијашуме“ др
Предраг Алексић, чланови Надзорног и Извршног одбора ЈП „Србијашуме“, помоћник министра у Министарству
пољопривреде и заштите животне средине - Сектор за заштиту животне средине - Слободан Ердељан, представници
Министарства пољопривреде и заштите животне средине Управе за шуме, и бројни представници струке, политичког
и јавног живота, студенти и представници WWF – Светске
организациј за природу.

На позив Београдског сајма, Јавно предузеће „Србијашуме“ имало је прилику да као посебан гост 20. Међународног
сајма хортикултуре „BeoPlantFair“ представи, пројекат „Једно дрво за једног ратника“. Видео презентацију су одржали
Ивона Пантелић и Звонимир Баковић.
Представници ЈП „Србијашуме“, Управе за извршење
кривичних санкција Министарства правде и представници
Шумарског факултета Универзитета у Београду су том
приликом у оквиру пројекта „Једно дрво за једног ратника“
на Сајму посадили саднице Thuja occidentalis columna.

Проф. Др Милан Медаревић на заједничном послу са
представницима седме силе – Београдски сајам

Министар, градоначелник и директор на заједничном послу –
обележавње Међународног дана шума на Ади

Значајни догађаји Пројекта у 2015. години

На месту садње постављена је табла на којој се осим лога
учесника и Пројекта
налази следећи натпис:
Храбрим родољубима, који су положили свој живот
за одбрану отаџбине у Првом светском рату“.
1 300 000 стабала за 1 300 000 хероја
Том приликом на Београдском сајму је 23.04.2015. оджан
и Округли сто на тему:
„Jeдно дрво за једног ратника“ - зa дoбробит друштва,
очување традиције и ресоцијализацију
Округлом столу су присуствовали:
• представници Министарства правде – Управе за извршење кривичних санкција: Велимир Видић и Небојша
Смиљанић;
• декан Шумарског факултета Универзитета у Београду
проф. др Милан Медаревић;
• Професор Шумарског факултета Универзитета у Београду и председник Удружења за пејзажну хортикултуру Србије др Милка Главендекић, један од модератора Округлог
стола;
• Професор Филозофског факултет Универзитета у
Београду др Вера Рајовић, специјалиста за породичну
медијацију;
• координатор Пројекта Ивона Пантелић, дипл. инж. шум.
за пејзажну архитектуру,
• и уједно модератори Округлог стола:
• в.д. генерални директор, ЈП „Србијашуме“др Предраг
Алексић;
• руководилац Пројекта Звонимир Баковић из ЈП „Србијашуме“.
Ревија “Шуме”
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Озелењавање Рафинерије у Панчеву
У организацији Функције за HSE (Health Safety and
Environment), Дирекције за HSE Блока „Прерада“ и ЈП
„Србијашуме“, у кругу Рафинерије Нафте у Панчеву која је
у саставу НИС-а, реализована је HSE кампања под називом
„Значај зелених појасева“ која је спроведена кроз стручна
предавања и практичне акције. У амфитеатру Рафинерије
нафте Панчево одржане су едукативне презентације на
тему важности зелених појасева, а у кругу Рафинерије су
посађене тује (детаљније на: www.nis.eu).
Том приликом представљен је и пројекат „Једно дрво за
једног ратника“, а од стране руководиоца Пројекта изнет је
предлог плана за сарадњу са НИС-ом.

Дан примирја у Првом светском рату
– садња са посланицима Скупштине Србије Авала

Министар правде Никола Селаковић, проф. др Ратко Ристић, в.д.
директор ЈП „Србијашуме“ др Предраг Алексић – садња на Авали

Пошумљавањем на Авали на Дан примирја 10.11.2015. године
настављена је реализација пројекта „Једно дрво за једног
ратника“. Тада је у ГЈ „Авала“ посађено 86 садница, а у садњи су
учествовали посланици Скупштине РС.

Акцији су својим присуством подржали министар
правде Никола Селаковић, директор Управе за извршење
кривичних санкција др Милан Стевовић и други запослени у Министарству правде. Испред Народне скупштине
Републике Србије, акцији су присуствовали др Бојан Бирманчевић, Адриана Анастасов, Ивана Стојиљковић, Душан
Јанковић и Владан Милошевић - Одбор за заштиту животне средине, испред посланичке групе СНС Зоран Бабић и
Драгомир Карић, затим Милорад Стошић из посланичке
групе ПУПС и Дубравка Филиповски, посланичка група
НС.
Испред Шумарског факултета Универзитета у Београду акцији пошумљавања су присуствовали декан др Ратко
Ристић и редовни професор др Милан Медаревић.
Из ЈП „Србијашуме“ присуствовали су в.д. директор др
Предраг Алексић, чланови надзорног одбора Мехо Омеровић и Сениша Јовановић и поједини извршни директори.
Акцији пошумљавања присуствовали су и представница
Завода за заштиту природе Србије, као и представница
WWF-а.
12
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Пошумљавање је извело 20 лица лишених слободе из
КПЗ „Падинска Скела“, 40 студената Шумарског факултета
Универзитета у Београду и запослени у ЈП „Србијашуме“, а
медијски су нас испратили РТС, ТВ Прва, B 92, ТАЊУГ, Студио Б и штампани медији.

Пројекат „Једно дрво за једног ратника“ добитник
je „ЗЕЛЕНОГ ЛИСТА” за 2015. годину
У акцији „Тражимо загађивача и заштитнике животне
средине“ сваке године се додељују признања „Зелени лист“ и
етикета „Црни лист“. Ову најстарију еколошку акцију у Србији покренули су још 1983. године Еколошки магазин „Чекајући ветар“- Другог програма Радио Београда, и Друштво
за чистоћу ваздуха Србије. Од 2009. године партнер у овој
акцији им је Покрет горана Војводине. Иначе Еколошки магазин „Чекајући ветар“ бави се односом човека и животне
средине, човека и природе, а емитује се недељом од 8 до 10
сати на другом програму Радио Београда.
Циљ акције је подизања свести о значају заштите животне средине али и указивање на проблеме и могућа решења у
овој области. Акција тражења највећег загађивача и највећих
заштитника животне средине траје током целе године, а
своје предлоге дају новинари еколошких рубрика штампаних, електронских и интернет медија из читаве Србије, као и
удружења, организације, институције и појединци.

Те 2015. године пројекат „Једно дрво
за једног ратника“ добио је диплому
„Зелени лист“. Међу награђенима су
тада били и: Амбасада Јапана – због
акције помоћи у санирању последица
поплава и изради Катастра клизишта
у Србији, затим Покрет горана
Србије, „FCA Србија“ - за акцију
„Рециклирање је cool“ и други.
У склопу реализације пројекта
„Једно дрво за једног ратника“ у 2015. години, пошумљено
је укупно 209,17 ha земљишта а посађено је 371.855 комада
шумског садног материјала.

ОЗ Лесковац изводи садњу на Кукавици

ОЗ Нови Сад изводи садњу у Турији

КПЗ Ваљево изводи садњу на Маљену

КПЗ Забела изводи садњу у Пек Глажани Комши - околина Кучева
Ревија “Шуме”
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Главни пројекат
„Једно дрво за једног ратника“
- 2016. година
У 2016. години пројекат „Једно дрво за једног ратника“
реализован је на подручју 29 општина, 14 шумских газдинстава, 34 газдинске јединице и у 4 расадника.
Осим на површинама којима газдује ЈП „Србијашуме“
у 2016. години Пројекат је реализован и на подручју научно-наставне базе на Гочу, којом газдује Шумарски факултет Универзитета у Београду и на површинама које су
у власништву Војске Србије – Команда бригаде везе, као
и на подручју АП Војводина и то у општинама Србобран
и Темерин.
Важно је истаћи да су се те године у ЈП „Србијашуме“
у склопу реализације овог Пројекта радови изводили и у
четири расадника, углавном у расадницима Пожега у Пожеги и Лазићев салаш у Ћуприји. Ово је посебно важно
јер су се из ових расадника углавном требовале количине садног материјала за потребе реализације пројектних
циљева.
У реализацији Пројекта у 2016. години је учествовало 14 шумских газдинстава, а при извођењу радова радну
снагу су обезбедиле:
Установе за извршење кривичних санкција – већином,
из 6 КПЗ и 9 ОЗ,
–– ЈП „Србијашуме“,
–– студенти .

Војска Србије узела учешће на пројекту „Једно дрво за једног ратника“
14
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Изведени радови
у оквиру ЈП „Србијашуме“
У склопу реализације пројекта „Једно дрво за једног
ратника“ у 2016. години, у оквиру ЈП „Србијашуме“ изведени су радови на укупној површини од 250,42 ha, што
представља 88,4% од годишњег плана (283,19 ha) и они су
обухватали:
1. Подизање нових култура и плантажа - радови изведени на 16,77 ha, што је 65,7% од плана (25,53 ha), посађено 18.445 комада шумског садног материјала;
2. Мелиорација деградираних шума - радови изведени
на 53,41 ha, што је 86% од плана (62,14 ha), посађено 86.840
комада шумског садног материјала;
3. Пошумљавање голети - радови изведени на 11,91 ha,
што је 74,6% од плана (15,96 ha), посађено 29.775 комада
шумског садног материјала;
4. Пошумљавање пожаришта - радови изведени на
90,02 ha, што је 95,6% од плана (94,12 ha), посађено 192.382
комада шумског садног материјала;
5. Поновно пошумљавање - радови изведени на 8,54 ha,
што је 87,9% од плана (9,72 ha);
6. Хортикултурни и други радови - изведени на 2,0 ha,
посађено 136 комада шумског садног материјала, посађено 137 комада шумског садног материјала;
7. Обнављање редовних сечина садњом - радови изведени на 29,84 ha, што је 50,4% од плана (59,2 ha), 13,527
комада шумског садног материјала;
8. Окопавање и прашење - радови изведени на 15,02 ha,
што је 90,9% од плана (16,52 ha).

На реализацији поменутих радова у оквиру ЈП „Србијашуме“ у 2016. години укупно је утрошено 362.456 комада шумског садног материјала.

Екстерне локације
на којима су изведени радови у склопу
пројекта
„Једно дрво за једног ратника“
Изведени радови на подручју општине Темерин
У 2016. години, на подручју општине Темерин изведени су хортикултурни и други радови: подизање ветрозаштитног појаса и озелењавање излетишта. Радови су изведени на површини од 3,30 ha, посађено је 1.315 садница, а
радове су изводила лица лишена слободе из ОЗ Нови Сад.

Изведени радови на подручју
Општине Србобран
На подручју општине Србобран у 2016. години изведени су хортикултурни и други радови: санација депоније и
озелењавање излетишта. Радови су изведени на површи-

ни од 1,30 ha, посађено је 2.500 садница, а радове су извела
лица лишена слободе из ОЗ Нови Сад.

Изведени радови у оквиру Шумарског
факултета, Универзитета у Београду
Исте године изведени су радови на мелиорацији деградираних шума у Научно – наставној бази „Гоч“ Шумарског факултета, Универзитета у Београду. Радови су изведени на површини од 0,5 ha, посађено је 1.250 садница, а
радове су извели студенти и осуђена лица.

Изведени радови у оквиру Војске
Републике Србије
У 2016. години, изведени су хортикултурни и други
радови: подизање спомен парка у Команди Бригаде везе
Војске Републике Србије. Радови су изведени на површини од 0,2 ha, посађено је 56 хортикултурних садница, а
радове су извели припадници Војске Србије.
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Укупно изведени радови у 2016. години
У 2016. години, у оквиру пројекта „Једно дрво за једног
ратника“ изведени су радови на укупној површини од 255,72
ha. Радови су вршени у склопу следећих видова радова:
1. Подизање нових култура и плантажа - изведени радови на 16,77 ha;
2. Мелиорација деградираних шума - изведени радови на
53,41 ha;
3. Пошумљавање голети - изведени радови на 11,91 ha;
4. Пошумљавање пожаришта и др. - изведени радови на
90,02 ha;
5. Поновно пошумљавање - изведени радови на 8,54 ha;
6. Хортикултурни и други радови - изведени радови на
2,0 ha.
7. Обнављање редовних сечина садњом - изведени радови на 29,84 ha;
8. Окопавање и прашење - изведени радови на 15,02 ha.
На реализацији поменутих радова, у 2016. години, укупно
је посађено 367.577 садница: 18.445 подизање нових култура
и плантажа, 86.840 мелиорација деградираних шума, 13.527
обнављање редовних сечина садњом, 29.775 пошумљавање

голети, 192.382 пошумљавање пожаришта и др, 21.350 поновно пошумљавање, 5.250 хортикултурни и други радови.
Поред лица лишених слободе радове су изводили и запослени у ЈП „Србијашуме“, студенти и припадници Војске
Србије.
Међународни дан шума обележен кроз пројекат „Једно
дрво за једног ратника“
У 2016. години Пројекат је настављен 21. марта и тиме је
уједно обележен Међународни дан шума. Акција је спроведена на подручју ШГ „Тимочке шуме“ Бољевац, ШУ „Књажевац“, ГЈ „Тупижница“. Површина на којој је требало да се
сади била је оштећена ледоломима, па је пошумљавање имало карактер санације.
Овом догађају су присуствовали: саветник председника
Владе др Драган Гламочић, директор Управе за шуме Саша
Стаматовић, директор Управе за извршење кривичних санкција др Милан Стевовић, председник Општине Књажевац Милан Ђокић, председник општине Бољевац Небојша
Марјановић, представник Шумарског Факултета др Бранко
Стајић, представник Института за шумарство др Владан
Поповић, запослени у ЈП „Србијашуме“, представници медија, локално становништво и бројни други гости.

Значајни догађаји за Пројекат у 2016. години
Међународни дан шума обележен кроз пројекат
„Једно дрво за једног ратника“
У 2016. години Пројекат је настављен 21. марта и тиме је
уједно обележен Међународни дан шума. Акција је спроведена на подручју ШГ „Тимочке шуме“ Бољевац, ШУ „Књажевац“, ГЈ „Тупижница“. Површина на којој је требало да
се сади била је оштећена ледоломима, па је пошумљавање
имало карактер санације. Овом догађају су присуствовали:

Детаљ са свечане садње
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саветник председника Владе др Драган Гламочић, директор
Управе за шуме Саша Стаматовић, директор Управе за извршење кривичних санкција др Милан Стевовић, председник
Општине Књажевац Милан Ђокић, председник општине
Бољевац Небојша Марјановић, представник Шумарског Факултета др Бранко Стајић , представник Института за шумарство др Владан Поповић, запослени у ЈП „Србијашуме“,
представници медија, локално становништво и бројни други гости.

Директор уручује на Тупижници Главни пројекат за 2016. годину

Пројекат на Међународном сајму хортикултуре
„BeoPlantFair“

И 2016. године ЈП „Србијашуме“ су на позив Београдског
сајма и Министарства правде – УЗИКС, биле посебан гост
на 20. Међународном сајму хортикултуре „BeoPlantFair“.
Сајам је трајао од 07. до 10. априла, а посетиоцима је представљен пројекат „Једно дрво за једног ратника“.
Те године штанд Министарства правде – УЗИКС су посетиле Драгица Николић – супруга тадашњег председника
Републике Србије, и Министарка пољопривреде и заштите
животне средине др Снежана Богосављевић Бошковић и
њима је уручен примерак Главног пројекта „Једно дрво за
једног ратника“ за 2016. годину.

Дан примирја у Првом светском рату обележен
кроз пројекат „Једно дрво за једног ратнка“
И у трећој години, реализација пројекта „Једно дрво за
једног ратника“, започета је на Дан примирја у Првом светском рату, садњом 39 хортикултурних садница четинарских
врста дрвећа код споменика Незнаном јунаку на Авали.
Дан примирја је обележен у сарадњи са Министарством
правде, Министарством пољопривреде и заштите животне

средине, Шумарским факултетом, Београдским сајмом и Радио телевизијом Србије.
Испред Министарства правде, догађају су присуствовали: министарка правде Нела Кубуровић, директор Управе
за извршење кривичних санкција др Милан Стевовић, Велимир Видић, Милан Танасковић, Стефан Станковић и Милица Вучковић.
Испред ЈП „Србијашуме“ присуствовали су: председник
Надзорног одбора Милош Срећковић, чланови Надзорног одбора Мехо Омеровић, Сениша Јовановић и Небојша
Симић, вршилац дужности директор ЈП „Србијашуме“ др
Предраг Алексић као и извршни директори: Тихомир Мурић, Александар Воркапић, Гордана Јанчић, Горан Драгојловић, Милорад Слијепчевић, Оливера Потерјахин Радак, др
Милутин Ђорђевић и директор ШГ „Београд“ Владан Живадиновић.
Испред Министарства пољопривреде и заштите животне средине, обележавању Дана примирја су присуствовали:
државни секретар Богдан Игић и вршилац дужности директора Управе за шуме Саша Стаматовић.
Испред Шумарског факултета - доцент др Бранко Стајић.
Испред Београдског сајма - Миодраг Вулевић и Сања
Огњановић Коцић, а испред РТС-а: координатор пројекта
„Једно дрво за једног ратника“ Ивона Пантелић, Драгана
Косјерина и Гордана Цветковић.

У обележавању Дана
примирја у Првом светском
рату учествовали су и
запослени у ЈП
„Србијашуме“ и
Министарству правде,
студенти Шумарског
факултета, као и лица
лишена слободе.

Ревија “Шуме”

17

Акција пошумљавања на Авали

5.0. Главни пројекат „Једно дрво за једног ратника“
за 2017. годину - резултати
У 2017. години, у склопу реализације пројекта „Једно
дрво за једног ратника“, ЈП „Србијашуме“ извело је радове
на укупној површини од 128,92 ha и то:
1. Пошумљавање голети, изведени радови на 13,27 ha, засађено 28.005 садница
2. Подизање нових култура и плантажа, изведени радови
на 16,33 ha, засађено 7.188 садница
3. Обнављање редовних сечина МЛ садњом, изведени радови на 22,06 ha, засађено 9.475 садница
4. Пошумљавање пожаришта, изведени радови на 3,81
ha, засађено 9.525 садница
5. Санација површина пошумљавањем, изведени радови
на 49,65 ha, засађено 124.125 садница
6. Мелиорација деградираних шума, изведени радови на
17,68 ha, засађено 38.805 садница;
7. Попуњавање култура, изведени радови на 1,60 ha, засађено 4.000 садница
8. Поновно пошумљавање, изведени радови на 4,52 ha,
засађено 7.307 садница
Ове радове изводила су лица лишена слободе и радници
ЈП „Србијашуме“, а укупно је посађено 228.430 комада шум18
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ског садног материјала. За извођење радова на реализацији
Пројекта у 2017. години, у оквиру радова на гајењу шума,
утрошено је 2.303 дневница. Поред наведеног, у 2017. години
извођени су радови у расадницима Пожега и Власина, и на
то је утрошено 228 дневница.

5.1. Радови у част и славу Гвозденог пука у
општини Прокупље
У општини Прокупље, у славу и част Гвозденог пука изведени су хортикултурни и други радови на површини од
0,30 ha. Том приликом је центру града подигнут хортикултурни парк. Радове су извела локална комуналана предузећа, мештани, невладине организације и др.
Због своје храбрости и јунаштва Други пешадијси пук
Књаз Михаило, познатији по називу „Гвоздени пук“ је
најодликованија јединица у Првом светском рату. За 7 година ратовања, погинуло око 1.300 бораца из овог пука, а
преко 6.500 њих је рањено. Пук су чинили борци из Топлице,
Пчињског и Јабланичког округа.

5.2. Војска Србије део
пројекта „Једно дрво за
једног ратника“
У склопу реализације Пројекта
у 2017. години, изведени су радови на површини чији је корисник
Војске РС од 1,30 ha.

5.3. Цер – Војска Републике
Србије Команда Бригаде везе
У априлу 2017. године, изведени су радови на санацији
клизишта у Команди Бригаде везе
Војске Републике Србије испоставе на Церу, у близини села Текериш. Припадници ове Бригаде су
активним учешћем у рашчишћавању терена допринели Пројекту.
Радови су изведени на површини
од 1,0 ha, а посађено је 750 садница багрема и на тај начин санирано
активно клизиште које угрожава
војне објекте.
Хортикултурни парк у центру Прокупља

Санација клизишта у касарни на Церу, Војске РС
Ревија “Шуме”
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Санација ледолома на Буковику у ШГ„Расина“ Крушевац – радове извела лица лишена слободе из КПЗ Ћуприја

5.4. Команада за обуку Војске Србије
У Команади за обуку Војске Србије подигнут је хортикултурни парк на површини од 0,30 ha код споменика који
је подигнут у славу четири официра и војника Војске Србије
који су изгубили животе у НАТО нападима 1999. године,.
На реализацији поменутих радова на површинама чији
је корисник Војска Србије, у 2017. години, радове су изводили припадници Војске Србије.

5.5. Укупно изведени радови у 2017. години
У 2017. години, у оквиру пројекта „Једно дрво за једног
ратника“ укупно је посађено 229.291 комад шумског садног

материјала а комплетни радови су изведени на површини од
130,52 ha и то:
1. Пошумљавање голети - 13,27 ha
2. Подизање нових култура и плантажа - 16,33 ha
3. Обнављање редовних сечина МЛ садњом - 22,06 ha
4. Пошумљавање пожаришта - 3,81 ha
5. Санација површина пошумљавањем - 50,65 ha
6. Мелиорација деградираних шума - 17,68 ha
7. Попуњавање култура - 1,60 ha
8. Поновно пошумљавање - 4,52 ha
9. Хортикултурни и други радови - 0,60 ha
Ове радове изводила су лица лишена слободе, запослени
у ЈП „Србијашуме“ и припадници Војске Србије, а утрошено
је 2.323 дневнице.
Поред наведених радова на гајењу шума, извођени су радови и у расадницима Пожега и Власина, на шта је утрошено
228 дневница.

5.6. Значајни догађаји за Пројекат у 2017. години
„Једно дрво за једног ратника“ на Међународном сајму
хортикултуре „BeoPlantFair“

Ртањ - санација шума оштећених услед ледолома
20
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На Београдском сајму 06.04.2017. године одржан је
Oкругли сто под називом „Допринос шумовитости Србије
кроз пројекат „Једно дрво за једног ратника“ – актуелно
стање, ресоцијализација и инклузија лица лишених слободе
и заштита пошумљених подручја“.
Округли сто је пружио увид у досадашњу реализацију Пројекта и значај нових засада у контексту стратегије
пошумљавања, а извршена је и процена о томе колики ће
бити његов допринос у повећању површине под шумама.

Изнети су и ризици по здравствено стање шума и предложене мере за побољшање успешности пошумљавања.
Посебно је наглашена друштвена одговорност Пројекта јер доприноси ресоцијализацији лица лишених слободе, а извршена је и процена важности инклузије у нашем
друштву и допринос шумарском сектору кроз друштвено
одговоран рад.
На Округлом столу дискусија је имала за циљ да допринесе промоцији Пројекта кроз:
–– Истицање значаја пошумљавања са примерима добре
праксе и ризицима
–– Јачање свести и промене понашања грађана у функцији
заштите шума и животне средине
–– Нове тенденције у систему извршавања кривичних санкција
–– Психосоцијални значај укључивања лица лишена слободе у рад у јавном интересу
–– Инклузија и ресоцијализација
–– Добровољни рад лица лишених слободе и позитиван
ефекат који он има на лица лишена слободе

Уручење пројекта ЈДЗЈР за 2017. године супрузи тадашњег
председника Републике Србије Драгици Николић

Округлом столу су присуствовали: из Министарства
правде – Управе за извршење кривичних санкција директор
др Милан Стевовић и представници Министарства, из ЈП
„Србијашуме“, в.д. генерални директор др Предраг Алексић,
Извршни директор Гордана Јанчић, руководилац Пројекта
Звонимир Баковић, затим декан Шумарског факултета Универзитета у Београду проф. др Ратко Ристић, председник Удружења за пејзажну хортикултуру Србије проф. др Милка
Главендекић са Шумарског факултета Универзитета у Београду, професор Филозофског факултета Универзитета у
Београду др Вера Рајовић, дипл. инж. шум. за пејз. арх. и коаутор Пројекта Ивона Пантелић. Moдератор Округлог стола
била је проф. др Милка Главендекић.

6.0. Главни пројекат „Једно дрво за једног
ратника“- резултати у 2018. години
У периоду јануар-октобар 2018. године, у оквиру пројекта „Једно дрво за једног ратника“ изведени су радови на
укупној површини од 44,27 ha, што је 21,90% од годишњег
плана (202,12 ha):
1. Пошумљавање голети - 3,20 ha, посађено 6000 комада
шумског садног материјала
2. Поновно пошумљавање - 8,09 ha, посађено 18.725 комада шумског садног материјала
3. Мелиорација деградираних шума - 8,16 ha, посађено
21.100 комада шумског садног материјала
4. Пошумљавање пожаришта - 9,60 ha, посађено 24.000
комада шумског садног материјала
5. Пошумљавање услед прелома и извала - 14,32 ha, посађено 35.800 комада шумског садног материјала
6. Попуњавање - 0,50 ha, посађено 350 комада шумског
садног материјала
7. Хортикултурни радови - 0,40 ha, посађено 163 саднице

Санација пожаришта на Маљену – радове обавила лица лишена слободе из КПЗ Ваљево и запослени у ШГ „Борањ“ Лозница
Ревија “Шуме”
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На реализацији поменутих радова, у периоду јануар-октобар 2018. године, укупно је утрошено 105.138 комада шумског садног материјала, а за
радове гајења шума утрошено је укупно 1.442 дневнице (36 пошумљавање
голети, 529 поновно пошумљавање,
150 мелиорација деградираних шума,
332 пошумљавање пожаришта, 280
пошумљавање услед прелома и извала, 53 попуњавање, 62 хортикултурни
радови). Радове су изводила осуђена
лица, запослени у ЈП „Србијашуме“,
припадници Војске Републике Србије
и запослени у локалним комуналним
предузећима у Општинама Лучани и
Прибој.
Поред наведеног, у периоду јануар-октобар 2018. године, извођени
су и радови у расадницима Пожега
и Острово, на шта је утрошено 136
дневница.

Медвеђа – пошумљавње голети обавила лица лишена слободе ОЗ Лесковац и запослени у
ШГ„Шума“ Лесковац

6.1. Изведени радови у општини Прибој
У периоду јануар-октобар 2018. године, у склопу реализације пројекта „Једно
дрво за једног ратника“ извођени су радови у Општини Прибој на укупној површини од 0,30 ha. Радове су изводили радници ЈП „Србијашуме“ и радници ЈКП
Прибој.

Подизање хортиклутурног парка у порти цркве Светог Великомученика Лазара у Прибоју
22
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У октобру ове године у Прибоју су засађене хортикултурне саднице на следећим локацијама: у порти храма
Светог Великомученика Лазара и Васкрсења Христовог и
у основној школи „Вук Караџић“ у Прибоју, затим у порти манастира Светог Георгија у Мажићима, у кругу конака
манастира Светог Николаја Мириклијског и у дворишту
основне школе „Никола Тесла“ у Прибојској Бањи.
Засађене су 134 саднице које симболизују број ратника
и цивила који су погинули у Великом рату а чији остаци
су похрањени у спомен костурници која се налази у порти
храма Светог Великомученика Лазара.
Овом догађају, присуствовали су Његово Преосвештенство Епископ милешевски Атанасије, председник општине
Прибој Лазар Рвовић, запослени у ШГ„Пријепоље“ и локално становништво.
Захваљујући се учесницима Пројекта, Епископ Атанасије је истакао да је свако засађено дрво израз љубави и
поштовања према нашим прецима, израз наше жеље да
њихово храбро дело и даље траје, јер је оно извор наде и
храбрости. Епископ је благословио Пројекат, руководство
и све запослене у ЈП „Србијашуме“ и поручио да су ово добри примери сарадње јаваних предузећа, цркве и локалне
самоуправе.
Сам догађај је медијски испраћен од локалне телевизије,
радио станице Епархије милешевске и презентован на сајту
http://milesevskaeparhija.rs/jedno-drvo-za-jednog-ratnika/.

6.2. Изведени радови у општини Лучани
У 2018. години, склопу Пројекта извођени су радови
у општини Лучани и то хортикултурни радови и радови

на санацији шума – попуњавању. Радове су изводила лица
лишена слободе, као и запослени у локалном комуналном
предузећу. Остатак радова на садњи лишћарских врста дрвећа наставља се у децембру.

6.3. Радови у касарни „Мајор Милан Тепић“
У октобру 2018. године, изведени су радови на простору
Касарне „Мајор Милан Тепић“. Садњом 200 садница обављени су радови на санацији шума – попуњавању, а радове
су извели припадници Војске Републике Србије.

6.4. Општина Вождовац
Основне школе „Војвода Степа“ и „Јајинци“ садњом
саднице у двориштима својих школа прикључили су се
пројекту „Једно дрво за једног ратника“.
Пројекат је реализован и у порти цркве Свете Тројице
такође на територији Вождовца.
Општина Вождовац је због великог историјског значаја
изабрана да буде део овог Пројекта. На њеној територији
десиле су се бројне битке у Првом светском рату а ту је
рођен и Војвода Степа.
Ученици ових школа су са великом пажњом слушали
говор Вука Мирчетића испред општине Вождовац, који је
причао о Пројекту и о разлозима и симболици садње.
Ђаци су били веома заинтересовани и да чују како се
правилно сади дрво и како да после брину и одржавају те
саднице, а Звонимир Баковић им је овом приликом одржао јавни час о значају шума, њиховој заштити, оснивању
и заштити природе уопште. На његов предлог сваки разред

Акција пошумљавања и озелењавања школских дворишта ОШ „Војвода Степа“ из Кумодража и ОШ „Јајинци“ са Општине Вождовац
Ревија “Шуме”

23

је дрвету које су засадили дао име у знак сећања на неког од
1.300.000 погинулих родољуба у Првом светском рату.

6.5. Војна Академија се прикључила Пројекту
Имајући у виду значај и богату историју Војне академије која је основана давне 1837. године, и у којој су се
школовали бројни српски официри и војсковође, и уважавајући чињеницу да је Војска Србије дефинисана као једна
од циљних група у пројекту „Једно дрво за једног ратника“
- у кругу ове институције извели су се радови на санацији
парк шуме.
Радове заједничким снагама изводе лица лишена слободе из КПЗ Падинска скела и ЦЗ Београд, а садња је завршена почетком децембра.
7.0. ДОСАДАШЊИ РЕЗУЛТАТИ
Досадашњи резултати на планирању и реализацији
овог Пројекта (Пилот и Главни пројекат) се могу окарактерисати као веома добри.
ЈП „Србијашуме“ је у сарадњи са Министарством правде - УЗИКС спровело Пројекат, а делом га је сопственом
радном снагом извело на површинама којима газдује.
Такође, ЈП „Србијашуме“ је реализовало Пројекат на
бројним екстерним локацијама: касарне Војске Србије,
Војна академија, Комада за обуку итд, као и на површинама које су у власништву локалних самоуправа, затим на
простору Огледног добра Шумарског факултета, у оквиру
порти манастира и цркава, у кругу Рафинерије Нафтне индустрије Србије итд.
Радну снагу за реализацију Пројекта већином су чинила
лица лишена слободе, која су у сврху ресоцијализације и
друштвено корисног рада, на добровољној бази учествовала у реализацији пројектних циљева. Такође, у знатном
обиму радну снагу је дало и ЈП „Србијашуме“, док су симболично радну снагу дали Војска Србије, Шумарски Факултет (студенти на две локације), представници медија,
као и невладин сектор (ловачка удружења на неколико локација).
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Значајно је истаћи да су радну снагу чинили и ђаци и
локално становништво. Реакција ђака на пројeкат се може
окарактерисати као добра. Активно су учествовали у самој
садњи и покaзали висок степен заинтересованости приликом јавних презентација Пројекта.
У оквиру Пројекта, организована су и два округла стола
на Беогрдаском сајму у циљу промоције и упознавања јавности са циљевима Пројекта.
Пројекат је добио и награду Зелени лист, што је ојачало
и потврдило његове циљеве по питању екологије.
Реализација Пројекта је била адекватно испраћена од
стране медија, како на националном, тако и на локалном
нивоу. О његовом току су писали и бројни, штампани и
електронски медији, као и друштвене мреже и сл.
Једно од значајних дотигнућа овог Пројекта је и то да су
његови циљеви извршили додатно повезивање свих партнера и сарадника на Пројекту, што је ојачало и унапредило
пројектне циљеве у целини. Додатно су промовисане вредности: Великог рата, подизање нивоа свести о значају шума
и њиховом оснивању и чувању, значају друштвено корисног рада без накнаде, заштити животне средине и слично.
• Основанo 750 ha шума
• Посађено 1.200.000 комада шумских и хортикултурних
садница
• За садњу коришћено 48 лишћарских, четинарских и
хортикултурних врста садница
• Утрошено 16.000 дневница за извођење садње
• Пошумљавање вршено на 256 локација
• Радови извођени на територији 50 општина
• Све трошкове Пројекта су сносили: Министарво правде и ЈП „Србијашуме“.
• Пројекат пратили електронски медији са националним
фреквенцијама: РТС, РТВ, Пинк, Happy TV, N1, O2, Радио
Београд 1 и др.
• О резултатима Пројекта извештавали су и писани медији: Политика, Новости, Блиц, Данас; локалне медијске
куће: Студио Б, ТВ Врање, Е-Браничево, Глас Западне Србије и др.

7.2. Праћење и евалуација1
у контексту управљања Пројектом
Једна од кључних фаза у животном циклусу Пројекта је
праћење и евалуација. Праћење и евалуација Пројекта су
имали сврху да поспеше рад и постизање очекиваних резул-

тата, и циљ да обезбеде боље управљање исходима и коначним резултатом Пројекта.
Прецизније речено, општа сврха праћења и евалуације је
била мерење и процена извођења радова на оснивању нових
шума, као би се ефективније управљало самим резултатима
Пројекта.

Шема за праћење и евалуацију пројекта ЈДзЈР

ресоцијализација лица лишених слободе и циљеви Пројекта
били реализовани у потпуности.

7.3. Теренски обиласци у циљу праћења Пројекта
Теренски обиласци – контроле, пре свега од стране руководиоца Пројекта, стручних служби шумских газдинстава и
службеника УЗИКС (Управници КПЗ, ОЗ...) су били редовни. То је била уобичајена пракса, и коришћена је за праћење
Пројекта, пре свега за потребе поштовања његове динамике
и за потребе потпуне реализације циљева, у смислу њиховог
квалитета и квантитета.
Приликом теренских обилазака – контрола, учесници у
Пројекту су се придржавали следеће шеме:

7.4. Еефекти реализације Пројекта
Узорна шема за праћење и евалуацију пројекта „Једно дрво за
једног ратника“

Извештаји који су рађени на дневнм, недељном, месечном и годишњем нивоу и евалуација, нису били замена за
добро управљање Пројектом, али су били основно средство
у рукама доносиоца одлука (Министарства правде - УЗИКС
и ЈП „Србијашуме“) и руководиоца Пројекта (на нивоу
Главног пројекта „Једно дрво за једног ратника“ и по деловима предузећа), како би квалитет оснивања нових шума,

Имајући у виду да је реално очекивати да ће се до краја
децембра испоштовати планирани обим и динамика радова,
а у складу са општим и посебним циљевима Пројекта и мерама за њихову реализацију (узгојним, уређајним), на крају
Пројекта остварили смо следеће:
1. Посађено 1.300.000 комада шумских садница лишћара
и четинара – 100% испуњеност плана
2. Оснивањем шума на површини већој од 750 ha увећали
смо шумовитост на територији Србије за 0,03%
3. Информисаност становништва о значају тековина
Првог светског рата – Великог рата, са акцентом на станоРевија “Шуме”
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вништво које се налази у близини локација где се оснивају
шуме
4. Страдали родољуби у Великом рату су кроз засађене
саднице добили „природни споменик“
5. Подигли смо ниво еколошке свести најшире јавности
истичући значај шума и пошумљавања са аспекта њиховог
позитивног утицаја на поправку квалитета животне средине
6. Промовисали смо позитиван утицај шума на воду,
земљиште, ваздух, климу, биодиверзитет, на климатске промене и друге важне функције шума
7. 16.000 дневница - за рад на добровољној основи лица
лишених слободе из система Управе за извршење кривичних
санкција на спровођењу активности пошумљавања Србије
8. Подстакли смо ресоцијализацију и инклузију лица лишених слободе кроз стицање нових знања и вештина
9. Кроз извођење радова у расадницима створили су се
предуслови да се произведе добар садни материјал, не само
за потребе овог Пројекта, већ и за извођење биолошких радова на другим површинама којима газдује ЈП „Србијашуме“, као и за расподелу садница за потребе пошумљавања
необраслих површина које су у својини физичких лица
Активности кроз пројекат „Једно дрво за једног ратника“ су биле у складу са активностима Министарства правде
Републике Србије – УЗИКС и ЈП „Србијашуме“. Код израде
планова посебан акаценат је био на томе да се у потпуности
покрије комплетна постојећа мрежа установа Казнено поправних завода (КПЗ) и Окружних затвора (ОЗ), и да се ангажује што већи број лица лишених слободе која тренутно
бораве у њима.
На интерним локацијама сви планирани радови су били
у складу са планском документацијом ЈП „Србијашуме“ (основама газдовања шумама, Годишњим програмом пословања, санационим програмима и извођачким пројектима
газдовања шумама).
Приликом планирања посебно се водило рачуна о томе
да се повежу и обједине стручни капацитети потписника
Споразума, и то на избалансиран начин, који је постављен
на принципима рационалности и економичности. На тај
начин смо осигурали да реалиазција пројектних циљева не
угрози редовно извршавање планираних активности потписника Споразума.
Веома важан резултат Пројекта је и медијска промоција
пројектних циљева и актера у Пројекту и то често није било
једноствано. За потпуну афирмацију пројектних циљева посебну одговорност заузимају учесници пројектних активности, медији, као и друштво у целини.
Подизање нивоа еколошког „образовање“ је био саставни део овог Пројекта. Његов циљ је био указати на значај оснивања нових површина под шумом, значај санације
оштећених шума услед природних непогода, затим заштита
и очување животне средине и подизање еколошке свести у
циљу очувања и унапређења животне средине примерене и
достојне човека.
Пројекат је своје циљеве прилагодио са тангентама недавно одржаног COP 21 - Conference of the Parties ((COP21)
to the United Nations Framework Convention on Climate
Change) што је веома важно достигнуће овог Пројекта.
Трошкови реализације пројекта „Једно дрво за једног
ратника“ су оквирно били у следећем односу: 55% трошкова
сносило је ЈП „Србијашуме“, а Министарства правде покрило је 45% укупних трошкова.
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При изради пројекта „Једно дрво за једног ратника“ водило се рачуна о усаглашавању Пројекта са ОГШ, санационим
програмима, а исти су урађени у складу са важећим Законом
о шумама („Сл.гл.РС“ бр. 32/10, 93/12 и 89/2015), Законом о
извршењу кривичних санкција („Сл.гл.РС“ бр.85/05, 12/2010
и 55/2014) и Правилником о изради основа газдовања шумама, као и осталим законима и подзаконским актима битним
за ову област.

7.5. Учесници Пројекта
У изради и имплемтацији пројекта „Једно дрво за једног
ратника“ учествовали су:
Игор Брауновић,
Дејан Царевић,
др Ратко Ристић
др Милан Стевовић,
др Милан Медаревић,
др Предраг Алексић,
др Владан Иветић,
др Бранко Стајић,
Владимир Буквић, проф.одбра,
Александар Савић,
Стеван Шуша,
Лазар Рвовић,
Весна Стамболић,
пуковник Љубиша Ђоловић,
пуковник Зоран Драгићевић,
пуковник Мирослав Стефановић
др Мирослав Талијан,
капетан Ивица Тадић,
потпуковник Бранко Теодоровић,
Свештеник Владимир Вићентијевић,
Ивона Пантелић, дипл. инж. пејз.арх,
Велимир Видић, проф. сп. и физ. васп,
Соња Зорић, дипл. инж. шум,
Александра Петровић, дипл. инж. шум,
Радослав Миловановић, дипл. инж. шум,
Милка Караклић, дипл. инж. шум,
Драгана Лазаревић, дипл. инж. шум,
Славица Радојичић Антић, дипл. инж. шум,
Душица Тијанић, дипл. инж. шум,
Душан Јевђевић, дипл. инж. шум,
Наташа Банковић, дипл. инж. шум,
Станислав Радоњић, дипл. инж. шум,
Белошевић Драган, дипл. инж. шум,
Милан Перовић, дипл. инж. шум,
Стојан Бијелић, дипл. инж. шум,
Гордана Миловановић, дипл. инж. шум,
Јордан Мијатовић, дипл. инж. шум,
Тања Радовановић, дипл. инж. шум,
Вељко Бунчић, дипл. инж. шум,
Биљана Миленковић, дипл. инж. шум,
Бобан Тасић, дипл. инж. шум,
Зоран Момић, дипл. инж. шум,
Влада Димитријевић, дипл. инж. шум,
Токовић Горан, дипл. инж. шум,
др Владимир Васић,
Чедомир Марковић дипл. инж. шум,
Mирјана Стингић, дипл инж. шум,
Звонимир Баковић, маст. инж. шум и др.

Почетком децембра месеца у кругу Војне академије у Београду, а сходно пројекту „Једно дрво за једног ратника“ изведени су радови на санацији парк шуме.
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У Арборетуму Шумарског факултета Универзитета у Београду, 7. децембра 2018. године симболичном садњом означен је
завршетак теренских радова у оквиру Пројекта „Једно дрво за једног ратника“. Присуствовали су: министарка правде Нела
Кубуровић, министар одбране Александар Вулин, директор Управе за извршење кривичних санкција Дејан Царевић, бивши
директор Управе за извршење кривичних санкција др Милан Стевовић, директор ЈП „Србијашуме“ Игор Брауновић, декан
Шумарског факултета др Ратко Ристић, велики број званица и новинара.

Министарска правде Нела Кубуровић
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Директор ЈП „Србијашуме“ Игор Брауновић

Изјаве за медије о пројекту
Ревија “Шуме”
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Представници Министарства правде у акцији садње

Декан Шумарског факултета др Ратко Ристић
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ПРИРОДА

Округли сто на тему:
УПРАВЉАЊЕ ПАРКОМ ПРИРОДЕ
„ЗЛАТИБОР”
Поводом годишњице проглашења Парка природе „Златибор“ Јавно предузеће „Србијашуме“, коме је Влада Републике Србије поверила на управљања ово заштићено подручје, организовало је Округли сто на тему - Управљање
Парком природе „Златибор“.
Округли сто је одржан је 26.10.2018. године, у Студентском одмаралишту „Ратко Митровић“ на Златибору.
Циљ Округлог стола био је да се на истом месту окупе
сви важни субјекти и институције, и да у пријатељској атмосфери аргументовано продискутују и заједно пронађу
решења за унапређење Парка природе „Златибор“, кроз разговор о заштити, очувању, развоју и изазовима у управљању
овим Парком природе.
У раду Округлог стола учествовали су: в.д. директора
ЈП „Србијашуме“ Игор Брауновић, председник Надзорног
одбора ЈП „Србијашуме“ Милош Срећковић, чланови Надзорног одбора Тихомир Мурић, професор др Милан Медаревић и Небојша Симић, извршни директори др Предраг
Алексић, Ђурица Михаљчић и Александар Воркапић, председник Коморе инжењера шумарства Србије, као и представници Министарства заштите животне средине - Сектора
за заштиту природе и климатске промене, Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Сектора за
инспекцијски надзор и Сектора за просторно планирање
и урбанизам, Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде -Управе за шуме, Завода за заштиту природе
Србије, Шумарског факултета, Института за шумарство, локалних самоуправа Чајетине, Ужица, Нове Вароши и Прибоја, Јавних предузећа „Скијалишта Србије“ и „Голд гондола
Златибор“, Управљача заштићених подручја – Специјалног
резервата природе „Увац“, Националног парка „Тара“, Парка
природе „Шарган-Мокра Гора“ и Ботаничке баште „Јевремовац“, затим представници невладиних организација – WWF,
Ловачких удружења, Планинарских клубова и Шумских
газдинстава која управљају Парковима природе „Златибор“
(ШГ Ужице и Пријепоље), „Радан“ (ШГ Куршумлија и Лесковац), „Голија“ (ШГ Ивањица, Краљево и Рашка), „Стара планина“ (ШГ Бољевац и Пирот) и „Сићевачка клисура“ (ШГ
Ниш).
Скуп је водила Ивона Пантелић, која је учесницима
пожелела добродошлицу на Златибор, подручје јединствене еколошке, биолошке, културне и естетске вредности,
подручје очуваних предела, живописних пејзажа, ливада,
пашњака и столетних борових шума, подручје са вредним
објектима народног градитељства, културно-историјског
наслеђа и подручје које је пропознатљиво због својих здравствено-туристичких и рекреативних садржаја.
У уводном делу учесницима округлог стола обратили су се председник Надзорног одбора ЈП „Србијашуме“ Милош Срећковић, члан Надзорног одбора ЈП

Милош Срећковић, председник Надзорног одбора ЈП „Србијашуме“

„Србијашуме“професор др Милан Медаревић, испред Министарства заштите животне средине Лидија Стевановић и
извршни директор Сектора за шумарство и заштиту животне средине ЈП „Србијашуме“ др Предраг Алексић.
Милош Срећковић се у име Надзорног одбора и у своје
име захвалио свима који су дошли на Округли сто, а учесницима пожелео успешан рад, истакавши да очување, заштита
и унапређивање природних вредности представља део стратегије и један је од кључних циљева у пословној политици
ЈП „Србијашуме“, водећег предузећа у региону у управљању
шумама, ловиштима и заштићеним подручјима. У Србији
површина заштићених подручја износи 662.435 hа или 7,9 %
територије Србије. Од те површине Јавном предузећу „Србијашуме“ на управљање је дато 50% површине заштићених
подручја, односно 333.510,84 ha. ЈП „Србијашуме“ именовано је за управљача 49 заштићених подручја. Од тог броја 28
заштићених подручја су од националног значаја, и протежу
се на површини од 327.526,80 ha, а 21 заштићено подручје
је локалног значаја и она заузимају повшину од 5.981,04 ha.
Када је реч о парковима природе у Србији их има укупно
17, укупне површине 297.988 ha, од којих са 5 управља ЈП
„Србијашуме“ на површини од 280.496,92 ha што чини 94%
површине паркова природе у Србији („Сићевачка клисура“,
„Стара планина“, „Голија“, „Радан“ и „Златибор“).
ЈП „Србијашуме“ послове управљања ПП „Златибор“
обавља у складу са Законом о заштити природе, актом о
заштити, односно проглашењу заштићеног подручја и друРевија “Шуме”
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гим законским прописима. Према Просторном плану Републике Србије, површина заштићених подручја би требала да
износи 12% до 2020. године и у том смислу ЈП „Србијашуме“,
очекују да добију на управљање још заштићених подручја,
а у међувремену, уз подршку Надзорног одбора унапређују
свој рада у области управљања заштићеним подручјима.
Професор др Милан Медаревић je изразио своје задовољство бројем окупљених институција и учесника Округлог стола који има само једну тему - а то је заштита подручја
Златибор – и управо то представља прави пример партиципативног управљања једним заштићеним подручјем. Он је
указао на то да ЈП „Србијашуме“ имају изузетно велику одговорност у управљању подручјем Златибора, које се најпре
мора „штити“ да би се затим одрживо користило. Професор
др Медаревић сматра да Завод за заштиту природе своје резултате у раду постиже кроз валоризацју вредних подручја
и кроз израду студија заштите, које су уједно и основ за
проглашење заштићених подручја. За одрживост заштићених подручја, иако је он пре за термин трајност, врло је важно обезбедити инситуционалну, законску и финансијску
подршку. Планирана оптимална шумовитост подручја Златибора износи 70%, а с обзиром на то да је подручје Златибора извориште површинских вода треба посебну пажњу
посветити шумама због опште корисне функције шума као
важног чиниоца биодивезитета.
Лидија Стевановић је у име Министарства заштите животне средине поздравила учеснике скупа и захвалила се
ЈП „Србијашуме“ за организацију Округлог стола који је
од великог значаја за „помирење различитих интереса“ на
подручју Парка природе „Златибор“. Од тренутно 76 заштићених подручја националног значаја, ПП „Златибор“ је
најмлађе заштићено подручје. Искуство је показало да су
највреднија заштићена подручја уједно и најатрактивнија
и као таква су изложена разним притисцима: постоје проблеми у области бесправне градње, изградње минихидроелектрана, недовољне инфраструктурне опремљености
заштићених подручја, као и различитог виђења развоја тог
подручја.
Министарство заштите животне средине константно
ради на унапређењу управљања заштићеним подручјима и
то кроз законске прописе и измене Закона о заштити природе у делу који се односи на ограничење или забрану градње
МХЕ у заштићеним подручјимам, а осим тога обезбеђују се
неопходна финансијска средстава за реализацију планираних радова и активности на заштити, уређењу, одрживом
коришћењу, развоју и презентовању заштићених подручја.
Предраг Алексић се у име ЈП „Србијашуме“ захвалио
свима који су се одазвали позиву и дошли на скуп и тиме
изразили подршку упрвљачу и поручио да очекује да се у
пријатељској атмосфери разговара о заштити природе и животне средине и о свим изазовима у управљању ПП „Златибор“ уз напомену да ЈП „Србијашуме“ не желе ништа да
узму са Златибора већ желе да све остане на Златибору и да
се уложи у заштиту и развој.
Након уводних обраћања представници различитих институција презентовали су 11 презентација, које су уједно
биле и теме за дискусију.
Гордана Јанчић, помоћник извршног директора Сектора
за шумарство и заштиту животне средине, презентовала је
обавезе управљача и шта је све урадио управљач, односно
ШГ Ужице и Пријепоље, нагласивши да је за ЈП „Србија32
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шуме“, са вишедеценијским искуством у управљању заштићеним подручјима, велика част да буде управљач ПП
„Златибор“. Свесни смо да су обавезе велике, самим тим је
и одговорност већа, а највећи је изазов очувати природу и
животну средину, ускладити развој привредних делатности
са заштитом, омогућити хармонију човека и природе. Остварење тог циљ могуће је једино заједничким радом свих
институција и корисника заштићеног подручја Златибор бисера Србије.
Драгана Петраш, испред Завода за заштиту природе
Србије, говорила је о условима заштите природе за израду
просторно-планске докуметације, као и о условима за извођење радова и активности у ПП „Златибор“. Приказала је
како стручњаци Завода за заштиту природе раде на валоризацији простора за заштиту, методологији заштите природних вредности простора кроз одређивање граница заштићеног подручја и како се успостављају режими заштите
унутар граница природног добра. Објаснила је дозвољене,
ограничавајуће и забрањене активности које носи сваки од
три режима заштите, а који су један од основних елемената
за давање услова заштите природе. Нагласила је да су Просторно планска и развојна докумета свих општина за делове
ПП „Златибор“, који се налазе на њиховој територији, разматрана и уважена у одређивању режима заштите, као и да су
уважени привредни и инфраструктурни планови кроз консултације са представницима општина и становника златиборских насеља.
Светлана Чеперковић, из Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре представила је досадашње
активности на изради Просторног плана подручја посебне
намене Парка природе „Златибор“. Из истог министарства,
Весна Руменић, начелник грађевинске инспекције, представила је пут за добијање грађевинских дозвола односно услове за градњу на подручју ПП „Златибор“.
Бранко Благојевић из Јавног предузећа „Скијалишта Србије“, представио је тренутне садржаје Ски центра „Торник“
као и планове које ће реализовати у блиској будућности.
Испред Општине Чајетина био је присутан и председник
Милан Стаматовић са сарадницима, а Бојана Божанић директорка ЈП „Голд гондола Златибор“ представила је деце-

нијски пројекат који инвестира Општина Чајетина а односи
се на изгадњу панорамске гондоле Златибор -Торник.
Љиљана Совиљ, испред Управе за шуме, говорила је
о планским документима у шумарству, односно обавези
усклађивања са Уредбом о проглашењу ПП „Златибор“ и
промени намене шума и шумског земљишта.
Ненад Новаковић, помоћник извршног директора Сектора за ловство и рибарство говорио је о газдовању ловиштима и рибарским подручјем у ПП „Златибор“, истакавши да
се на тој територији налазе три ловишта: „Шарган“, „Црни
врх-Љесковац“ и „Торник-Чавловац“, као и једно рибарско
подручје „Златибор“.
Божидар Миловановић, руководилац Одељења за приватне шуме, представио је тренутно стање по питању минихидроелектрана у ПП „Златибор“, а затим је у име професора др Ратка Ристића, који из оправданих разлога није
присуствовао скупу, презентовао његову презентацију која
се односи на штетне утицаје изградње МХЕ на животну
средину и разлоге забране градње МХЕ, посебно забране
градње МХЕ у заштићеним подручјима.
др Илија Ђорђевић из Института за шумарство, у име др
Љубинка Ракоњца и др Александра Лучића, представио је
рад Института за шумарство и резулате истраживања које
су спровели у вези са унапређењем организације систем управљања заштићеним подручјима.
Горан Секулић, испред Светског фонда за природу, представио је пројекат о партиципативном учешћу у управљању
заштићеним подручјем, односно шта то подразумева укључивање заинтересованих страна у управљање заштићеним
подручјем, и које су предности и ризици тога.
На Округлом столу је закључено да је ЈП „Србијашуме“
као управљач ПП „Златибор“ организовало скуп у право
време, а све теме о којима се овде разговарало су од велике
користи не само за учеснике скупа већ и за све кориснике
ПП „Златибор“.
Овај Парк природе је прави пример партиципативног
управљања које подразумева укључивање и уважавање свих
оних који живе и раде на подручју ПП „Златибор“ у заштиту
и процес управљања.
Гордана Јанчић, дипл.инж.шум.
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СТАРА ПЛАНИНА

Пројекти ИПА

Владан Васић, градоначелник Пирота и Игор Петровић на потписивању Пројекта

У оквиру пројекту „Заједничке прекограничне иницијативе за стварање еколошки здравог региона” који се реализује у оквиру Interreg IPA Програма прекограничне сарадње
Бугарска - Србија, 14.11.2018. године, Град Пирот је донирао
ЈП „Србијашуме“ и ШГ „Пирот“ посебну опрему за истраживање флоре и фауне на територији заштићених подручја
ПП „Стара планина“ и СРП „Јерма“ и шире, с обзиром да се
ради о специјализованој опреми, јединственој за Србију и
шире гледано за јужну Европу.
Пројекат је реализован у периоду од 28.09.2017. до
27.09.2019. године, са водећим партнером Удружењем „Технолошки Институт аквакултуре“ - Монтана, Градом Пиротом и Центаром за развојну подршку и иницијативу „Новитас“ Пирот, и корисником ЈП „Србијашуме“ и ШГ „Пирот“.
Циљ овог пројекта је успостављање Центра за очување
биодиверзитета рибљих врста и изградња образовног
кампа о заштити биодиверзитета и речних врста „ECO
MOUNTAIN CAMP“.
Главне активности у реализацији пројекта односе се на
уређењe дворишта и стаза рекреативног центра у Дојкинцима и набавку опреме за истраживање флоре и фауне на
Старој планини.
Образовни камп о заштити биодиверзитета и речних
врста „ECO MOUNTAIN CAMP“ ће функционисати као отворено место за образовање, док је специјализована опрема
за истраживање флоре и фауне смештена у Центру за посетиоце „Врело“, Парка природе „Стара планина“ корисника
ЈП „Србијашуме“, ШГ „Пирот“ у сврху успостављања најмодерније лабораторије у Србији.
Опрему за истраживање флоре и фауне у заштићеним
подручјима и шире чини специјализована опрема за истра34
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живање риболова (опрема за електро риболов и теренска
лабараторија), опрема за истраживање и снимање риба, опрема за истраживање биодиверзитета. Укупна вредност ове
опреме је 43.771 ЕУР.
Само коришћење лабораторије са пратећом опремом
ставиће се у функцију почетком 2019. године како су Програмима управљања заштићеним подручјима за 2019. годину, предвиђене активности на истраживању ихтиофауне и
квалитата водног ресурса.

Игор Петровић, дипл. инж. шум.
Дарко Ђорђевић, дипл. инж. шум

МАНАСТИР
NAJAVA

Израда Плана управљања за
Манастир Студеница

У Конаку манастира Студеница, у организацији Републичког завода за заштиту
споменика културе и манастира Студеница, у периоду 04.-06.11.2018. године, одржана је
радионица поводом израде Плана управљања за манастир Студеница
Радионици су присуствовали, својим учешћем и дискусијама допринели раду и њеној успешности архимандрит др Тихон,
игуман са братством манастира Студенице и представници:
Министарства културе и информисања, Сектора за културно
наслеђе, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Завода за заштиту природе Србије, ЈП „Србијашуме“ (управљача Парком природе „Голија“, чији један део се налази на листи
Светске културне и природе баштине под заштитом UNESCO-а,
Резерват биосфере „Голија-Студеница“ у оквиру кога се налази и
манастир Студеница), Регионалних завода за заштиту споменика
културе, Народног музеја из Краљева, Месне заједнице Студеница, Невладиних организација, Планинске заједнице становника
Парка природе „Голија“, Ватрогасног савеза Србије и школа са
подручја Краљева.
Модератори радионице биле су мр Маја Ђорђевић, археолог и
др Невена Дебљовић Ристић, архитекта конзерватор из републичког завода за заштиту споменика културе.
Израда Плана управљања за манастир Студеницу је од посебног значаја имајући у виду њен статус на Листи светске баштине, на коју је уписан још 1986. године. Израда планова управљања
за културна добра уписаних на Унескову листу светске културне
баштине, представљају незаменљив инструмент стратешког управљања културним наслеђем и његовог очувања.
Радионицу је отворио архимандрит др Тихон (Ракићевић)
својим излагањем на тему: „Манастир Студеница као културно добро у односу на типик Св. Саве“. Игуман је нагласио да је
монаштво гарант опстанка културног добра, али да велики манастири захтевају велику бригу, тако да наша држава препознаје
манастире као део сопственог идентитета и у њих улаже, о њима
се стара, а да ће монаха увек бити који ће се враћати изворима
духовности. Своје излагање је завршио констатујући да имамо две
војске које марширају одвојено, а боре се заједно када је у питању
очување манастира Студенице.
Учесници скупа, током трајања радионице, упознали су се са
основним вредостима културног добра Манастир Студеница односно: др Невена Дебљовић – Ристић, архитекта конзерватор, руководилац Стручног тима за израду Плана управљања, представила је Сакрални пејзаж манастира Студенице - изазови управљања
заштићеним подручјем; Сања Кесић-Ристић, историчар уметности, члан Стручног тима, представила је Вредности и значај културног добра - Манастир Студеница.
У оквиру представљања теме Управљање добрима уписаним
на Унескову листу светске баштине; Владимир Џамић, историчар
уметности, Focal Point за Унесково непокретно културно наслеђе,
члан Стручног тима, представио је План управљања за манастир
Студеницу и резерват биосфере Голија-Студеница у светлу унескове политике одрживог развоја; др Милица Добричић, просторни
планер, руководилац групе за просторне планове посебне намене
у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

представила је Однос просторног планирања и Плана управљања
за културно добро Манастир Студеницу; испред Завода за заштиту природе Србије Биљана Крстески, координатор за заштићена
подручја и Наташа Панић, руководилац групе за образовно-издавачку делатност, представиле су УНЕСКО Резерват биосфере
„Голија-Студеница“ – заштита и модел управљања; Милутин Вукосављевић, командант штаба Ватрогасног савеза Србије, представио је пројекат Укључивање планинарских и других спортских
друштава у гашењу шумских пожара, а Ана Грбовић, председник
Планинске заједнице становника ПП „Голија“ представила је Демографске одлике становништва у области Голије.
Мр Маја Ђорђевић, археолог, члан Стручног тима за израду
Плана управљања за манастир Студеница увела је учеснике у процес израде планског документа, упознала их са приступом и методологијом израде, након чега су учесници радионице, подељени у
5 група, радили на: анализи снага, слабости, могућности и опасности; дефинисању будућих активности, управљачке и организационе структуре као и у утврђивању улоге и одговорности заинтересованих страна за План управљања за манастир Студеница.
Одржана радионица представља почетак заједничког рада на
Плану управљања културним добром манастиром Студеница и он
ће бити отворени документ који се током израде може ажурирати
у светлу јасног дефинисања свих важних циљева ради унапређења
очувања културног добра, али и побољшања услова живота локалног становништва.
Учесници радионице имали су прилику да се упознају са
пројектом - Дигитална Студеница који је реализовао манастир
Студеница уз финансијску помоћ Министарства правде.
Гордана Јанчић, дипл.инж.шум.
Ревија “Шуме”
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Биодиверзитет – Могућност за
унапређење локалне економије

Заштићена подручја односно заштита природе најчешће се
доживљава као кочница економског развоја локалне заједнице.
Зато је јако важно радити на подизању нивоа свести о значају
очуваних екосистема и могућностима које могу да пруже за
локални економски развој. Управо заштићена подручја и биолошка разноврсност представљају прилику да се економски
валоризују неки производи и услуге и да им се подигне цена.
Наравно, потребно је наћи одговарајућу меру у коришћењу
природних ресурса како не би дошло до нарушавања стања
екосистема. У том смислу потребно је радити на подстицању и
развоју послова који на одржив начин користе биодиверзитет.
Почетком 2017. године започела је имплементација пројекта „ЕКО КАРСТ - услуге екосистема заштићених крашких
подручја - покретачка снага локалног развоја“ у оквиру Interreg
Дунавског транснационалног програма кофинансираног средствима Европске уније (ERDF, IPA, ENI). Водећи партнер пројекта је Завод за шуме Словеније, а остали пројектни партнери
су институције и паркови из Немачке, Аустрије, Мађарске,
Словеније, Румуније, Хрватске, Босне и Херцеговине, Србије
и Црне Горе.

Пројекат обухвата 7 заштићених подручја у 7 земаља, која
имају сличне карактеристике, проблеме и изазове. Национални парк Тара je jедно од пилот подручја у којима ће главни изазов бити пронаћи равнотежу између очувања и заштите природе и њеног одрживог коришћења.
Пројекат се темељи на могућностима коришћења природних ресурса заштићених подручја као фактора одрживог
економског развоја. У том циљу заједно са локалним становништвом извршена је детаљна анализа и мапирање екосистема
и услуга које могу да помогну локални развој и подизање квалитета живота. На бази тога потребно је развити нове пословне идеје за развој зеленог предузетништва које ће истовремено
допринети очувању природе и развоју локалне заједнице.
Послови блиски природи су послови који остварују финансијске добитке и стварају нова радна места, а истовремено
на позитиван начин доприносе очувању биолошке разноврсности. У заштићеним подручјима биодиверзитет је основа за
функционалну привреду и добре услове живота. За почетак
потребно је разбити мит да заштита природе блокира економски и привредни развој, и кроз различите примере добре праксе из сличних подручја показати да су ово комплементарне
активности.
У разговору са свим заинтересованим странама, дошло се
до закључка да су на подручју Националног парка Тара најважније привредне гране за развој зеленог предузетништва шумарство, пољопривреда и туризам. Конкретно највећи потенцијал
за брендирање локалних производа и заштиту географског порекла је у области пчеларства, односно производње меда. Из
перспективе недостајућих услуга исказана је велика потреба
за развојем и унапређењем туристичке понуде тј. различитих
активности на пољу активног одмора. Мештани села Јагоштица су препознали предности очуване животне средине и уз
помоћ парка ушли у процес сертификације целог села за зону
органске производње. Ово су само неке од могућности до којих
се дошло током имплементације пројекта. У оквиру пројекта
биће расписан конкурс за идеје за послове који су блиски природи, а најбоље ће бити награђене.

Банска стена - Драган Бабоцић

Перућац водопад реке Пангаеа eko kamp Врело - Dmitry Sharomov

Караклије Irene Becker
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КОМОРА

Комора инжењера шумарства Србије
У релативно кратком периоду, Комори је поднето око 800
захтева за пријем у чланство, што је предуслов за полагање
стручног испита за стицање лиценце .
У међувремену Комора је донела све унутрашње акте и
формирала Законом и Статутом предвиђене органе и тела
за организацију стручних испита за стицање лиценце. Издавањем првих лиценци крајем септембра 2018. године започет је процес који ће омогућити потпуну законитост у раду
шумарских инжењера, а за Комору период који ће бити посвећен пре свега подизању нивоа стручне оспособљености
шумарских инжењера за обављање послова у шумарству, а
тиме и заштити општег интереса у шумарству.
У складу са циљевима и задацима који су прописани Законом и Статутом, Комора ће у наредном периоду радити
на издавању и одузимању лиценци као и на континуираном стручном усавршавању што ће допринети унапређењу
шумарске струке, обезбедити правну сигурност и заштиту
стручности лиценцираних шумарских инжењера, чиме ће се
уједно обезбедити и заштиту и сигурност корисника њихових услуга у погледу газдовања шумама.

Александар Воркапић, председник Коморе инжењера шумарства

Комора инжењера шумарства Србије основана је 2010.
године ради унапређења услова за обављање стручних послова у шумарству, заштите општег и појединачног интереса
у обављању послова и организовању у пружању услуга у шумарству, као и ради остваривања других циљева.
Законом о шумама (,,Службени гласник РС”, бр. 30/2010),
прописани су права и обавезе Коморе као и послови које
обавља, међу којима су: пријем у чланство, издавање и одузимање лиценци, утврђивање етичких норми чланова и др.
Изменама Закона о шумама, које су донете 2015. године,
створени су услови за несметан рад Коморе, а избором нових
органа, крајем 2016. године, покренуте су бројне активности
са циљем издавања првих лиценци за обављање стручних
послова у газдовању шумама (у даљем тексту: лиценца).
Након доношења новог Статута, од октобра месеца 2017.
године, покренута је процедура пријема у чланство Коморе.

Уручена прва лиценца проф. др Милораду Даниловићу

Добитници лиценци
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Акција сакупљања семена букве

У октобру месецу, уз подршку најужег руководства на челу са
в.д. директором, Игором Брауновићем, Јавно предузеће за газдовање шумама „Србјашуме“, Шумско газдинство „Јужни Кучај“,
Деспотовац и Сектор за шумарство и заштиту животне средине,
организовали су добровољну акцију сакупљања семена букве на
подручју Газдинске јединице „Винатовача-Вртачеља“. Са колегама
из Генералне дирекције и колегама из Деспотовца, имала сам привилегију да осетим све лепоте који ми је тај дан подарио, а уједно
сам добила и прилику да опишем своје утиске са овог дивног догађаја.
Деспотовац који се налази у источном делу Србије, је место
где се преплићу богатства историје из праисторијског доба, фасцинантна природа, флора и фауна Заштићеног природног добра
„Винатовача“.
Када сам била мала, родитељи су ми обично пред спавање читали бајке о Снежани и седам патуљака, Лепотици и звери, о чудним,
дивним и зачараним шумама из маште.
Да такве шуме ипак постоје, схватила сам оног тренутка када
сам крочила у чудесну Винатовачу, једну од последњих прашума у
Европи. Више од три века правила у овом заштићеном природном
добру нису прекршена и резултат је потпуно нестваран. Не желећи
да пропустим угођај моме оку, замолила сам колегу Божидара Миловановића да заустави ауто на макадамском путу који води до
прашуме. Око мене су се налазиле стене окићене предивним растињем, а сваког тренутка сам очекивала да се однекуд појави мој
најомиљенији лик из филма „Господар прстенова“, Гандалф, и да ме
на белом коњу поведе у обилазак ових бајковитих предела. Столетна стабла букве досежу висину и до 45 метара, а огромне крошње
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им дају посебан шарм и мистику. Очи се одморе, душа се окрепи
и тело „ради“ другачије. Енергија коју сам осетила је нешто што се
речима не може исказати. Прелепо шумско растиње кроз које хода
бројна и разноврсна дивљач, Винатовачки поток који својим звуком пише најлепше ноте попут Сметанове „Влтаве“ и горостасна
стабла - чине један потпуно другачији свет.
Док смо обилазили шуму, директор газдинства Ненад Јевтић
и извршни директор, др Предраг Алексић, одржали су нам кратко
едукативно-информативно предавање о овој природној оази лепоте. Тада сам сазнала да из Винатовачке прашуме није посечено и
однето ни једно стабло, а када дрво падне услед великих снегова,
због олујног ветра, или због старости, оно и тада остаје у шуми и не
дира се. По речима извршног директора, др Предрага Алексића, у
овој прашуми важи само једно правило – и то је оно које је природа
прописала.
О лепотама овога краја могла би још много тога да напишем, али ми смо овде дошли са задатком и желела бих и
то искуство да поделим са Вама. Овом приликом сакупили

смо неколико килограма семена букве које се користи за
обнављање шума сетвом, као и за производњу садница. Корист је била вишеструка. Моје колеге и ја дали смо скромни допринос обнављању шума, а шума је нама као и обично
дала много више. Омогућила нам је да на кратко напустимо
канцеларије и свим чулима осетимо лепоте прашуме. У мом
срцу остаје слика ове предивне прашуме, један видиковац са
ког смо је посматрали и нада да ће Винатовача још дуго, дуго
остати нетакнута и чаробна као што је и сада.
Љиљана Бујић

СЕМИНАР

Планирање газдовања шумама
Гоч, 06.11 - 09.11. 2018. године

Семинар из планирања газдовања шумама у организацији Шумарског факултета Универзитета у Београду - Катедре планирања
газдовања шумама и Министраства за пољопривреду, шумарство и
водопривреду - Управа за шуме, и ове године, oдржан је у Наставној
бази шумарског факултета на Гочу, у периоду 06-09.11.2018.године.
Традиционално, окупио је велики број шумарских инжењера и научних радника из Србије, Црне Горе и Републике Српске.
На семинару су учествовали представници следећих институција: ЈП „Србијашуме“, ЈП „Војводинашуме“, Шумарска школа Краљево, ЈП „Национални парк Тара“, ЈП „Национални парк
Копаоник“, ЈП „Национални парк Фрушка Гора“, ЈП „Шуме-Гоч“
Врњачка Бања, Завод за заштиту природе Србије, -Шумарски факултет Универзитетa у Бања Луци, Национални парк „Козара“,
ЈПШ „Шуме Републике Српске“ - ШГ „Маглић“ - Фоча, Министраство пољопривреде и руралног развоја Црне Горе, „Институт за
шумарство“ а.д. Подгорица и „Taxus Forest Project” d.o.o. Пљевља.
Семинар је свечано отворио проф. др Милан Медаревић, који је
учесницима пожелео успешан рад. На семинару су разматране следеће тематске целине:
• Планирање одрживог управљања заштићеним природним добрима (у шумарству) - проф. др Милан Медаревић;
• Стратегија борбе са климатских променама у Србији - др Ненад Петровић;
• Најзначајније болести у расадницима, културама и четинарским шумама Србије, Републике Српске и Црне Горе - проф. др Драган Караџић;
• Заштићена подручја у којима је управљач ЈП „Србијашуме“- дипл. инж. шум.
Гордана Јанчић
• Газдовање шумама у заштићеним подручјима ЈП „Србијашуме“ – др Братислав
Кисин, мр Брано Вамовић;
• Допринос ЈП „Војводинашуме“ унапређивању стања и управљању популацијама строго заштићених врста на примеру орла белорепана - MSc Ивана Васић;
• Одрживо управљање у НП „Козара“ – мр Драган Ромчевић;
• Шуме високе заштитне вредности - захтев FSC™ сертификације шума или потреба шумарства Србије – дипл. инж. шум. Зоран Тинтор;
• Улога и значај Шумарске школе у формирању стручних кадрова у области заштите природе - MSc Милан Жарковић;
• Шуме и шумарство и ловство у Просторним плановима заштићених природних добара - интегрално и интегрисано планирање – проф. др Милан Медаревић,
др Снежана Обрадовић, др Биљана Шљукић, дипл. инж. шум. Биљана Пешић;
• Планирање одрживог управљања заштићеним природним добрима Црне Горе-институције и институционалност – компетентност – дипл. инж. шум. Иван
Поповић;
• Искуства у управљању Националним парком Беловéжская пýща у Белорусији
- проф. др Зоран Говедар;
• Одрживо управљање шумама у НП „Тара“ – дипл. инж. шум. Александар Ђурић;
• Мониторинг мрког медведа у парку природе Голија - Владан Бједов
• Паркови природе у Француским покрајинама - MSc Звонимир Баковић
• Одрживо управљање шумама у НП „Фрушка гора“ - MSc Драган Видовић;
• Одрживо управљање шумама у НП „Копаоник“ – дипл. инж. шум. Срђан Симовић;
• Активности КИШС- MSc Александар Воркапић;
• Гочке шуме у водозаштитној улози - MSc Ивица Лазаревић;
• Одрживо управљање СПР „Гоч-Гвоздац“- дипл. инж. шум. Славко Јовановић;
• Газдовање засадима топола – дипл. инж. шум. Ранко Сарић.

У склопу семинара је засађено 50 садница Панчићеве оморике у
непосредној близини спортских терена огледног добра.

Стручни Семинар (скуп) је истакао следеће проблеме
(закључци):

–– у вези законске (не)обухватности одрживог управљања заштићених
подручја;
–– све веће учешће ЗП у управљачком и газдинском обухвату управљача
шумама у Србији;
–– један од практичних проблема везан је за процедуру промене намене
у шумском подручју као и ажурирања катастра у односу на стање на
терену;
–– проблем је аргументованост норматива и правилника који утврђују
режим коришћења,
–– истакнут је проблем и нужност децентрализације;
–– проблем је све извеснија, али још увек, недовољна и нередовна финансијска покривеност послова у ЗП;
–– истакнута је нужност институционалне сарадње и секторско планске
усаглашености и комплементарности као и партиципативности заинтересованих страна;
–– истакнут је проблем са висином надокнада при промени намене шуме,
посебно у градским подручјима;
–– семинар ће тематски садржај и активности у 2019-ој години прилагодити потребама и програму КИШС-е;
–– истакнут је проблем сложене бирократске процедуре у односу на евентуалне санкције и адаптације после деловања фактора ризика;
–– недовољна кадровска оспособљеност и компететност појединих управљача и других актера у ЗП.

С обзиром на озбиљност скупа, сад већ традиционалног, годишњег, семинара из Планирања газдовања шумама и списка реалних проблема истакнутих у компетентним излагањима, уз активно
учешће свих присутних, неоспорна је потреба даљег одржавања
овог семинара у континуитету.

Проф. др Милан Медаревић
др Снежана Обрадовић, дипл. инж. шум.
др Братислав Кисин, дипл. инж. шум.
Ревија “Шуме”
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Представљена монографија „Водоземци и
гмизавци Свете Горе и Хиландара“ на Сајму
књига

На 63. Међународном београдском сајму књига као прва из
едиције о природи метоха Светог манастира Хиландар, представљено је 23. октобра 2018. године, издање Завода за заштиту природе Србије и Свете царске српске лавре Хиландар „Водоземци и
гмизавци Свете Горе и Хиландара“, на штанду Центра за промоцију науке.
Књигу су јавности представили у име издавача мр Александар
Драгишић, директор Завода за заштиту природе Србије и отац Доситеј из Светог манастира Хиландар,као и аутори др Растко Ајтић
и мр Данко Јовић, херпетолози Завода за заштиту природе Србије.
У поздравној речи мр Александар Драгишић, директор Завода за заштиту природе Србије, указао је на значај истраживања
природе и објављивања монографије „Водоземци и гмизавци Свете Горе и Хиландара“, истакавши „да је монографија настала као
резултат првих свеобухватних истраживања природе подручја
манастира Хиландара и да се након трогодишњег проучавања и
истраживања, пред нама налази књига која описује и илуструје
само део богатства природе овог Светог простора, приказујући
две фаунистичке групе“ и да је „овом монографијом покренута
едиција књига о природи простора Светог манастира Хиландар“.
Г-дин Драгишић, на промоцији рекао је и да се „до сада се о водоземцима и гмизавцима Свете Горе није много знало, а поуздани
подаци о њима једва да се могу наћи у литератури. До информација
се, углавном, долазило кроз разговор са природњацима и туристима који су посетили Свету Гору, тако да објављивање монографије
„Водоземци и гмизавци Свете Горе и Хиландара“, свакако, представља значајан доринос у сагледавању ове групе животиња која,
захваљујући великој разноврсности станишта у условима благе
климе на Светој Гори, има велики број својих представника.“
Овом приликом А. Драгишић, директор Завода, захвалио се
високопреподобном архимадриту Методију, игуману манастира
и братству манастира, за несебичну помоћ и подршку у организацији истраживања, као и на указаном поверењу Заводу да их
реализује.
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Утиске и поруке братства манастир Хиландар о публикацији
и раду Завода за заштиту природе Србије, предочио је отац Доситеј указавши да се радом и истраживањима које реализује Завод
приказује један нови апспект значаја простора Хиландарског уз
наду да ће отворити путеве за нове публикације о становницима
природе Свете Горе.
О томе како је књига настала, шта садржи, које све врсте приказује и о својим утисцима са херпетолошких истраживања, говорили су аутори др Растко Ајтић и мр Данко Јовић.
Растко Ајтић је истакао „да је група гмизаваца на простору
Свете Горе прилично добро истражена, док је група водоземаца која је на овом простору присутна са великим бројем врста,
имајући у виду да су у питању сушна станишта, била велики изазов за истраживање“, као и да „иако водоземци и гмизавци Свете
Горе нису директно угрожени од стране људи, сигурно је да трпе
одређене притиске спољашњих фактора који су мање транспарентни, односно нама нису уочљиви. Стога је главни циљ објављивања публикације да укаже на значај водоземаца и гмизаваца,
како Свете Горе, тако и ширег региона, као и да пружи основне
информације о стању ових група животиња на једном веома специфичном простору.“ Аутор Данко Јовић указао на значај интеракције природног и култруног наслеђа, који су као истраживачи
доживели кроз поимање духовног значаја Свете Горе и Хиландара, сагледавајући заштиту херпетофауне на један нов начин, где је
једна од важнијих карика мисија упознавања јавности о њиховом
присуству, сврси и значају за опстанак свих живих бића.
У публикацији је описано до сада забележених 35 врста водоземаца и гмизаваца, што представља изузетно висок број за један
просторно мали регион. На основу чињеница изнетих у уводном
делу о природним карактеристикама водоземаца и гмизаваца и
области Балкана и полуострва Атос, књига је подељена на два дела.
Први део књиге односи се на представљање свих врста водоземаца и гмизаваца на Светој Гори. Овај део књиге садржи и основне
кључеве за идентификацију наведених врста, који могу послужити као водич за њихово препознавање у природи. У другом делу
књиге дати су основни подаци који водоземце и гмизавце Свете
Горе приказују у сложеној биолошкој и еколошкој интеракцији са
осталим групама животиња овог простора, као и њихов значај у
ланцима исхране.
„Водоземци и гмизавци Свете Горе и Хиландара“, дело аутора
др Растка Ајтића, Миливоја Крвавца и мр Данка Јовића, херпетолога Завода, објављена је у саиздаваштву Завода за заштиту природе Србије и Свете царске српске лавре Хиландар. Књига је писана
двојезично, на српском и енглеском језику и богато илустрована
фотографијама и цртежима. Рецензент књиге је др Соња Николић.
Графичко обликовање урадили су Иван Анђелковић и Снежана
Королија, текст превели на енглески језик Оливера Нићифоровић
Бабац и Никола Раденковић, а текста на српском језику лектурисала је Јелка Јовановић. Књигу је одштампала штампарија Портал
у Београду у 500 примерака.
Наташа Панић

ЈЕЛА

Време је за најлепши
новогодишњи украс
Ушли смо у доба године када већина од нас почиње да
размишља о томе како ће декорисати свој дом за наступајуће
новогодишње празнике. Иако постоји много различитих
приступа, ниједан од њих се не може замислити без најлепшег новогодишњег украса, симбола
благостања, среће, радости и наде новогодишње јелке.
На тржишту, у понуди има различитих јелки, међутим само права,
наменски произведена садница четинара у сврху новогодишњих јелки, чији ће пријатан мирис природне свежине обогатити атмосферу
вашег дома у празничне дане, представља новогодишњу јелку која симболише богатсво природе и живот
који се наставља. Зато поклоните
себи и својој породици праву јелку
за новогодишње празнике. У расадницима ЈП „Србијашуме“ наменски
се производе различите врсте садница четинара, као што су: јела, дугоигличава јела, смрча, бодљикава
смрча, сребрна смрча, дуглазија итд.
Оваква наменски произведена јелка,
са бусеном или сечена, мора имати
приликом продаје одговарајућу
пропратну документацију и декларацију, што је доказ да је легално
произведена и прегледана пре саме
продаје.
Уколико се одлучите за јелку са бусеном, и желите да
сачувате виталност ваше јелке у току празничних дана, са
циљем да је након тога засадите негде наполју и на тај начин
дате свој мали допринос унапређењу животне средине, морате имати у виду неколико ствари:
–– новогодишња јелка са бусеном, као и свака друга садница
доживљава одређен степен механичких повреда кореновог система и претрпи одређену врсту шока приликом
вађења из земље у којој је расла

–– када из расадника такву садницу донесете кући, потрудите се да јој пружите адекватну негу док је у функцији
новогодишњег декора
–– додајте јој мало тресета и шљунка у саксију у којој намеравате да је држите за време празника
–– обавезно је залијте је с времена на
време
–– никако је немојте држати сувише
близу директног извора топлоте
–– поведите рачуна приликом стављања украса на сам врх јелке да не
би оштетили терминалн избојак, јер
ће се у том случају ваша јелка готово
сигурно осушити
–– немојте је држати у затвореном
простору дуже од двадесетак дана
–– када се одлучите да посадите јелку
морате имати у виду да земља у коју
желите да је садите не сме бити смрзнута
–– пожељно је да температура ваздуха приликом садње буде у плусу
–– потребно је ископати довољно широку и дубоку рупу у коју ћете посадити вашу јелку, отприлике 60 – 80
cm широку, а дубоку нешто више од
величине бусена
–– пошто је ваша јелка дуже време боравила на собној температури, препоручљиво је да јелку пре изношења на место садње неко
време одложите у ходник или у неки други простор који
се не греје, како би јелка могла постепено да се привикне
на услове који је чекају напољу, на месту садње.
И још једном да Вас подсетимо, приликом куповине обавезно водите рачуна о томе да је јелка наменски произведена
и да има сву потребну документацију која потврђује њену
легалност. Због тога вам препоручујемо неке од расадника
ЈП „Србијашуме“ широм Србије, који поред осталог, производе и саднице намењене за новогодишње јелке. Желимо
Вам срећну и успешну нову годину.
Борис Ивановић, мастер инж. шум.
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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 енглеско-српски 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

output - излазна снага; добијена енергија; учинак;
продукција; извршен рад
other broadleaves, ОВ - остали лишћари, ОЛ
output capacity - производни капацитет
other conifers, ОС - остали четинари, ОЧ
output; outtum; felled volume - производња; посечена
other wooded land - остало шумско земљиште
дрвна маса; остварени етат
otter (Lutra lutra) - видра
outside face - спољашња страна
outbreak - градација; пренамножење
oval knot - овална кврга; дугуљасrа кврга
outbreak collapse; collapse of an outbreak - престанак
ovality of round timber - елиптичност; овалност трупца
градације
ovarium; ovary - плодник
outbreak species - градогена врста
oven dry - апсолутно сув
outbreak; mass attack; mass infestation; mass infection; ovendry density - густина у апсолутно сувом стању
mass occurrence; large scale attack - градација;
oven-dry timber - дрво сушено у сушионици
масовни напад
ovendry weight, o.d.wt. - тежина у апсолутно сувом
outbreeding - аутбридинг
стању
outcome - резултат; последица
ovendry wood - апсолутно суво дрво
outer bark; dead bark - спољашња кора
over bucking; cutting frorn top down - пререзивање
outer overlap - премоп спољњег слоја
трупца одозго
outer ply - спољашњи слој
over long distances - на велике удаљености
outer spindle - спољашња хватаљка
over and under shotgun; double-barrel shotgun outer-layer mat-forming head - машина за натресање
двоцевка
спољњег слоја
overall performance - коефицијент учинка
outplant; nursery plant - биљка за садњу
overbridge; overpass - надвожњак
outplant; transplant - пресађеница
overcome - савладати
outplanting - пресађивање (из расадника); садња ван overcutting; overfelling; excessive cutting; excessive
расадника
felling; excessive logging - прекомерна сеча; прехват
42

Ревија “Шуме”

Бул. Михајла Пупина 113, тел. 011-6128-304, 6128-306, Његошева 44, тел. 011-244-09-08
www.turizamsrbijasume.rs

KOPAONIK
Apartmani JP „Srbijašume”

