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ПОСЕТЕ И ДОНАЦИЈЕ МАНАСТИРУ
ХИЛАНДАР
Традиционално, сваке године ЈП ,,Србијашуме“ организује посету запослених манастиру Хиландар, који представља једно од најзначајнијих средишта српске културе и
духовности.
За изузетан допринос и у знак захвалности ове године
Споменицу манастира Хиландар добило је ЈП ,,Србијашуме“ и Милош Срећковић, председник Надзорног одбора.
О овоме смо разговарали са директором ЈП ,,Србијашуме“ Игором Брауновићем и председником Надзорног одбора Милошем Срећковићем.
JP ,,Србијашуме“ у континуитету од 2014. године помаже
манастиру Хиландар.
Приликом последње посете у периоду од 05. до 08. априла
ове године, групи запослених која је посетила манастир Хиландар прикључио се и директор Игор Брауновић, коjи је у
име JП ,,Србијашуме“ примио у знак захвалности Споменицу
за изузетан допринос у пружању помоћи за обнову Хиландара.

Какви су Ваши утисци након посете манастиру Хиландар?
,,Посета манастиру Хиландар је за нас нешто посебно и ми
се трудимо да пружимо прилику свим запосленима да испуне
завет Светог Саве, по коме сваки Србин минимум једном у
току живота треба да посети манастир Хиландар.
Врло је тешко описати речима путовање на Свету гору и
манастир Хиландар.
Цитирао би Владику Николаја: ,,Света гора је царство без
круне, држава без војске, земља без жена, богатство без новца,
мудрост без школе, кухиња без меса, молитва без престанка,
веза са небесима без прекида, славопој Христу без умора и
смрт без жаљења“. Посебан је осећај и утисак сваког Србина
након посете Хиландару. Овом приликом апелујем на запослене који нису посетили Хиландар, да у складу са речима Светог
Саве у току живота посете манастир и на тај начин испуне свој
завет.
Пријем и боравак у манастиру Хиландар од послужења,
смештаја, присуства богослужењу, заједничког обедовања
са братством манастира, као и посета свим знаменитостима
представља посебан осећај, зато што је Хиландар јединствен
и као православни духовни центар представља државно благо
Србије, огледало српске душе, који својом енергијом даје сваком од нас изузетну снагу и вољу да истраје на путу доброте и
просперитета. Обнова Хиландара је сложен и велики подухват
и сигуран сам да ће уз Божју помоћ и помоћ добрих људи реконструкција и рестаурација манастира бити успешно завршена“ - рекао нам је на крају разговора директор Брауновић.

Споменица ЈП „Србијашуме“

,,Велика је част и задовољство да нас братство манастира
Хиландара прими на велики празник Благовести пресвете Богородице. Током посете Хиландару домаћини су се потрудили
да нам покажу све знаменитости манастира: Савин подрум,
комплекс винарије, лозу Светог Симеона Мироточивог, бунар
Светог Саве, као и радове на реконструкцији манастирске трпезарије“ - рекао нам је директор Брауновић.
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дир. Игор Брауновић и пред. НО Милош Срећковић

За изузетан допринос и у знак захвалности ове године
Споменицу манастира Хиландар добио је и Милош Срећковић, председник Надзорног одбора ЈП ,,Србијашуме“

Наиме од 2013. године, организовано колеге и пријатељи
преко братства Србијашуме одлазе на Свету Гору у манастир
Хиландар. Имајући у виду живот на Хиландару и поштујући
благослов, групе су од 30 до 50 људи, на тај начин свако од запослених има прилику да посети манастир а да при том групе
не буду превелике и не поремете мир Хиландара! - рекао нам
је Милош Срећковић.
Велики пожар је 2004. године захватио више од половине комплекса манастира и начинио огромне штете. Да
ли су тада ,,Србијашуме“ помогле у обнови манастира и
којом врстом донације?

Споменица Милошу Срећковићу

Колико је запослених посетило српски манастир који се
налази у северном делу Свете горе на Атосу?
Света царска српска лавра Хиландар један је од најзначајнијих културних и духовних седишта српског народа. Постоји
непрекидно од XII века, био је ослонац, темељ и заштита српском народу и у најтежим временима, постојао је и опстајао
чак и када је српска држава рушена и освајана! Од оснивача
Светог Саве па до данашњих дана монаси Хиландара су се молили за српски народ и државу и рекао бих Господ Исус Христ
и Пресвета Богородица су молитве услишили, па се и српска
држава изнова из тешких времена уздизала и обнављала.
Имајући у виду значај Свете царске српске лавре Хиландара, као и сам завет Светог Саве, да сваки Србин за живота
треба бар једном да посети Хиландар, ми у ЈП ,,Србијашуме“,
последњих година испуњавамо завет.

Да, чини ми се да несрећа која је захватила српску државу
у XX и почетком XXI века, нажалост није заобишла ни манастир Хиландар, пожар је уништио доста, али Богу хвала црква
и ризница су остале нетакнуте, тако да је уз велики напор игумана, братства Хиландара, српске државе и свих добротвора
манастир готово обновљен. У обнови свој допринос дало је и
наше предузеће, а од 2014 године, сваке године помажемо колико нам могућности дозвољавају и на то сам заиста посебно
поносан.
Ове године сте добили Споменицу за изузетан допринос у обнови манастира, шта нам можете рећи о томе?
Хиландарска Споменица је највеће признање које сам добио, заиста велики благослов, тешко је описати задовољство и
осећај који сам имао када сам у манастиру пред Чудотворном
Иконом Пресвете Богородице Тројеручице примио Хиландарску Споменицу! Посебно ми је драго што је Хиландарску Споменицу добило и наше предузеће, што значи и сви запослени.

Као верник и поштовалац манастира и цркава, какве
су Ваше импресије након посете манастиру Хиландар?
Импресије, то је заиста тешко питање.
Хиландар, поред свега што представља за наш народ и државу јесте пре свега место где нас Бог и Пресвета Богородица
чују, виде и помажу, то осете сви који посете Хиландар!

Ревија “Шуме”
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ШГ „ТИМОЧКЕ ШУМЕ”

„Тимочке шуме“ Бољевац
Тимочко шумско подручје се простире у североисточном делу
Србије, и ова територија представља географски целовиту, затворену област. Њу од суседних крајева одвајају прилично маркантне
природне границе. На југу, према понишављу, планински ланац
од Грамаде и Сврљишки планина, до Миџора. На северу, река Дунав. На истоку, према Бугарској, Стара планина и Доњи Тимок, и
на западу, читав низ високих планина, од источних оганака Озрена, до Дунава. Шуме Тимочког шумског подручја простиру се на
великом простору Карпатско – Балканског планинског система
следећих планинских масива и њихових огранака: Ртањ, Честобродица, Јужнокучајске планине, Малиник, Црни Врх, обронци Старе планине, Тупижница, Тресибаба, Мироч, Дели Јован,
Северни Кучај, Лишковац и неготинска потолина. Рељеф овог
подручја одликује се разноврсношћу облика насталих као последица врло сложене генезе и еволуције. Са хидрографског гледишта, подручје се може поделити на неколико сливних подручја.
Најзначајнији су сливoви Трговишког, Сврљишког, Црног, Белог и
Великог Тимока, слив Дунава и слив Поречке реке.
Од краја 2017. директор овог шумског газдинства је дипломирани инжињер шумарства Зоран Величковић. Истиче да је задовољан је резултатима које је газдинство остварило у протеклој
години и оцењује их као веома успешне, јер је остварена добит
од преко 80 милиона динара. Такође, почетком ове године забележени су надпросечни резултати код реализације од 22.300 м3 и
остварен је приход од 105 милиона динара у марту месецу, што је
најбољи резултат од како постоји јавно предузеће.

ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА КОЈИМА УПРАВЉА ШГ
„ТИМОЧКЕ ШУМЕ“
Источна Србија обилује природним лепотама и реткостима.
Добар део је заштићен Законом а за управљаљча је проглашено
ЈП „Србијашуме“ Београд, преко ШГ „Тимочке шуме“ Бољевац.
Почетком ове године шумско газдинство је добило на управљање
још два заштићена подручја од националног значаја (СРП „Ртањ“
и СП „Тупижичка леденица“), тако да је сада управљач у 10 заштићених подручја широм Источне Србије на површини од преко
52.000 хектара:
1. Парк природе „Стара планина“ (Књажевац, Зајечар)
2. Споменик природе „Лазарев кањон“ (Бор)
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3. Споменик природе „Прерасти у кањону Вратне“
4. Споменик природе „Долина потока Бигар“ (Књажевац)
5. Споменик природе „Тупижничка леденица (Књажевац)
6. Споменик природе „Сутеска Сиколске реке са стеном на
Мокрањској реци“ (Неготин)
7. Споменик природе „Тунелска пећина прераст у кањону Замне“ (Неготин)
8. Специјални резерват природе „Ртањ“ (Бољевац)
9. Специјални резерват природе „Мала јасенова глава“
10. Општи резерват природе „Буково“ (Неготин)
Највећи број активности на управљању заштићеним подручјима обавља се у ПП „Стара планина“, у шумским управама Књажевац и Зајечар. Управљање се спроводи заједно са ШГ
„Пирот“, које управља делом парка на територијама општина
Пирот и Димитровград. Чување, надзор и спровођење правилика о унутрашњем реду врши чуварска служба на терену. Чувари
прате кретање посетилаца и контролишу њихове уласке у различите зоне заштите, прате транспорт грађевинског материјала,
коришћење природних ресурса, изградњу објеката, стање флоре
и фауне итд. Парк се простире се од Зајечара до Димитровграда, дуж државне границе Србије и Бугарске и обухвата појас од
114.332 ha. Стављен под заштиту, да би се у интересу науке, образовања и унапређења културе и одрживог привредног и демографског развоја очували: изузетна разноврсност дивљег биљног
и животињског света, аутохтоне расе и сорте домаћих животиња
и биљних култура, места која изражавају изузетну геолошку разноврсност подручја, лепота и разноликос предела, културне вредности (манстири, објекти народног градитељства, традиционални занати и обичаји локалног становништва). Због великог броја
посетилаца који у току целе године долазе на Стару планину и
најчешће посећују локацију Бабин Зуб, где је изграђено и све је
популарније скијалиште, у плану је изградња Центра за посетиоце на Јабучком равништу, заједно са чуварском (ренџерском) станицом и кампом са око 30ак парцела за камповање.
Специјални резерват природе „Ртањ“ простире се на територијама општина Бољевац и Сокобања. Импозантна планина са
богатим биолошким и геолошким наслеђем стављена је од заштиту почетком 2019. год. На територији општине Бољевац у специјалном резервату налази се око 2.000 ha.
Споменик природе „Лазарев кањон“ налази се код села Злот
у општини Бор и одликује
се јединственим сплетом
кречњачких кањонских долина импозантних димензија
и изразитих морфолошких
одлика, бројним и веома значајним спелеолошким објектима, интересентним појавама и процесима крашке
циркулације вода, изузетном
флористичком и фитоценолошком разноврсношћу,
богатим и разноврснимживотињским светом и изванредном предеоном разноли-

кошћу и лепотом. Лазарева пећина, која се налази у овом подручју,
је најдужа пећина у Србији и налази се на престижној међународној листи најдужих пеђина на свету. У њој се у последњих 30ак година у континуитету врше спелеолошка испитивања, а један део
пећине отворен је за туристичке посете.
У Споменику природе „Прерасти у кањону Вратне“ (општина Неготин, село Вратна) налазе се три прерасти – камени мостови, који имају изузетан значај као објекти геонаслеђа. На улазу у
зашићено подручје је манастир Вратна.
Споменик природе „Долина потока Бигар“ налази се у општини Књажевац. Главна одлика овог подручја је водопад који се
налази на путу Књажевац – Пирот.
Споменик природе „Тунелска пећина прераст у кањону Замне“ је у близини села Плавна у општини Неготин.
Општи резерват природе „Буково“– састојина букве на најнижој надморској висини у Србији, налази се код манастира Буково у општини Неготин.
Општи резерват природе „Буково“– састојина букве на најнижој надморској висини у Србији, налази се код манастира Буково у општини Неготин.

РОМУЛИЈАНА
Налази се поред пута Зајечар-Параћин, удаљен 10 километара од Зајечара. То је касноантички дворац, који захвата простор
од 6,5 ha опасан одбрамбеним системом од 20 кула, унутар којих
се налази царска палата са вестибилима, атријумима, термама,
предивним вишебојним подним мозаицима, мермерном оплатом и скулптурама и предметима од гранита розе боје и зеленог
порфирита са Пелопонеза. Својим лепотом нарочито се истичу
мозаици од којих су неколико најзначајнијих (Дионис, Венатори,
Лавиринт), уз више других експоната, налазе у Народном музеју
у Зајечару. Царска палата је резиденција римског императора Гаја
Галерија Валерија Максимилијана (293-311), место које је император назвао по својој мајци Ромули. Манастир Св. Апостола и Павла или Грлишки манастир, Манастир Суводол и хидроелектрана
Гамзиград, која је уједно и прва хидроелектрана у Тимочкој крајини, су прави споменици културе. Једно од излетишта овог краја је
Гамзиградска бања, која је смештена у живописној долини Црног
Тимока и представља мирни кутак за лечење, одмор, рекреацију
и спорт. Завод за специјализовану рехабилитацију налази се у
центру бање и представља реномирану и савремену здравствену
установу за лечење обољења периферних крвних судова и вибрационе болести. У специјалној болници налазе се два затворена базена са термоминералном водом који су окружени зидним
мозаицима који импресионирају својим уметничким изразом и
својом величином.
Ово подручје је богато водама, те се на њему налазе Борско,
Грлишко, Рготско језеро и Совинац, која поред тога што су прелепа купалишта, представљају и омиљена стецишта риболоваца.

Државне шуме Тимочког шумског подручја, према политичко-административној подели, налазе се на територији округа Зајечар и
Бор и општина: Бор, Бољевац, Зајечар, Књажевац, Неготин, Кладово и Мајданпек. Шумама и шумским земљиштем у државној
својини, газдује део ЈП „Србијашуме“, ШГ „Тимочке шуме“, са седиштем у Бољевцу. Своју делатност обавља преко дирекције Шумског газдинства и седам шумских управа, које се налазе у седам
општина: Зајечар, Бољевац, Књажевац, Бор, Неготин, Кладово
и Доњи Милановац на територији општине Мајданпек. ШГ „Тимочке шуме“ газдује уређеним државним шумама на површини

од 82.290,20 hа и оне су обухваћене газдинским јединицама којих
има 33, а на површини од 132.433,00 hа приватних-неуређених
шума ово газдинство обавља стручно-техничке послове. Значи,
укупно, Тимочко шумско подручје се простире на 214.723,20 hа.
Укупна површина државних шума и шумског земљишта од
82.290,20 hа, са укупном дрвном запремином од 8.559.075 m3 и
годишњим запреминским прирастом од 224.269,30 m3, су добри
параметри за успешно пословање у овом подручју.
Степен шумовитости за ово Шумско подручје износи 34%,
што је далеко изнад процента шумовитости Србије (27,6%).
Највећа шумовитост је у општини Кладово (37%) и Бор (36%), а
Ревија “Шуме”

7

најмања шумовитост је у општини Зајечар (22%) и Неготин (20%).
Укупан број запослених је 214, од чега 38 инжењера шумарства,
четворо дипломираних економиста, 2 дипломирана правника, 82
шумарска техничара и остали са другим струкама.
Радна јединица „Механизација“ такође послује у оквиру овог
шумског газдинства. Опремљена је савременом механизацијом,
тако да извршава изградњу највећег дела инфраструктуре која је
планирана. Зна се да шума без путева представља мртав капитал
и уколико желимо да шума постане привредни објекат, она поред дрвне масе мора имати и одговарајућу мрежу путева. Путеви

у шуми не служе само за експлоатацију зрелих дрвних маса, већ
служе, првенствено, за газдовање шумама. Спољашња отвореност је одлична с обзиром на постојање многих јавних путева, магистралних праваца, као и путева регионалног и локалног карактера. Јако су битни за транспорт дрвних сортимената и осталих
шумских производа. Унутрашња отвореност шумског подручја
од 9,72 m/hа је испод просека у односу на оптималну. Међутим,
та отвореност се креће у
опсегу од 3,46 m/hа, па до
63 m/hа (Црни Врх – Купиново).
У државним шумама
на овом подручју евидентирано је 39 врста
дрвећа, од чега 31 врста
лишћара и 8 четинарских
врста дрвећа. Алохтоне
врсте дрвећа, као што су
багрем,
еуроамеричка
топола, амерички јасен,
ариш, дуглазија, боровац,
заступљене су у занемарљивом износу са свега 0,52% од укупно
евидентиране запремине. Лишћари су по запремини заступљени
са 95%, а међу њима је најраспрострањенија буква, која у укупној
запремини учествује са 74,7% од укупно утврђеног инвентара, а
по текућем запреминском прирасту са 70,9%. Следећа врста по
заступљености је китњак. Станиште букве са својом шумском
заједницом представља апсолутну доминантну заступљеност и
основно шумско богатство читавог Тимочког шумског подручја и
простире се у висинском појасу од 200 – 1500 m надморске висине. Она је у овом подручју аутохтона. Буква се на овом станишту
претежно налази у чистим састојинама, са незнатним учешћем
горског јавора и планинског бреста. У неким деловима подручја,
заједно са грабом и китњаком, гради мешовите састојине.У низини око Неготина буква се налази на 30 m надморске висине и то
представља доњу границу њене распрострањености.
8
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Здравствено стање шума може се оценити као задовољавајуће, а сва обољења и оштећења која се јављају могу се санирати
редовним узгојним радовима (сечама) и нема потребе за репресивним мерама. Буква као најзаступљенија врста је и најосетљивија, а самим тим и најугроженија. На њој су констатоване разне
врсте трулежница, које долазе након оштећења изазваног било
пожаром, било оштећењем приликом унутрашњег транспорта
и др. Храстове шуме, као аутохтоне, имају велики значај, али су
изложене штетном деловању бројних инсеката, од којих су значајнији они који нападају и оштећују здрава стабла (примарни), као
што су разни дефолијатори. За ово подручје је карактеристично
сушење храста китњака и то у области Мајданпека, Доњег Милановца и Кладова.
На основу Закона о лову, ШГ газдује у 10 ловишта, од којих су
четири ограђена: Вратна, Алија, Дели Јован и Злотске шуме. Укупна површина под ловиштима износи 94.578 hа.
Годишње ШГ„Тимочке шуме“ сече око 138.000 m3, што је у
складу са европским стандардима у односу на годишњи прираст,
док се мере неге спроводе годишње на око 3.000 hа. Међу овим
мерама неге је и пошумљавање, и ту се углавном користе саднице
произведене из сопственог расадника.

Расадник Селиште лоциран је на раскрсници магистралних
путева Зајечар-Бор-Бољевац, поред села Шарбановац. Основан
је 1976. године, укупне површине 12 hа. Поред управне зграде и
пратећих грађевинских објеката, опремљен је и комплетним заливним системом, хладњачом за смештај и чување садница, пластеницима и стаклеником. Расадник се бави производњом шумског и хортикултурног садног материјала. Основна делатност је
производња садница за пошумљавање попут: храста, јасена, јавора, багрема, црног и белог бора, смрче, ариша и дуглазије. Производња хортикултурног садног материјала обухвата разноврстан
репроматеријал добијен углавном вегетативним размножавањем,
али и широк асортиман оформљеног декоративног материјала:
разноврсне форме туја, пачемпреса, клека, листопадног жбуња и
живе ограде.
Даниела Станковић, дипл.инж.шум.

ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Захвалница за допринос у заштити животне
средине директору Шумског газдинства
,,Пирот”
Поводом Светског дана заштите животне средине на
пријему у Ботаничкој башти ,,Јевремовац“ у Београду уручене су захвалнице за допринос побољшању животне средине.
Међу добитницима су, између осталих, амбасадор Шведске у
Србији Јан Лундин, испред ЈП „Србијашуме“ директор Шумског газдинства „Пирот“ Игор Петровић, амбасадор Србије у
Кенији Драган Жупадинац, помоћник у преговарачком поглављу 27 Арунас Кундротас, директорка резервата ,,Увац“
Миљка Дучић, новинар Јован Мемедовић и други.

„Изузетна ми је част и задовољство да баш на Дан заштите животне средине примим ово признање и захвалницу испред ЈП ,,Србијашуме“ које уједно управља највећим
бројем заштићених подручја у нашој земљи, и испред свог
тима са којим сам марљиво радио на очувању заштићеног
подручја Парка природе „Стара планина“ и у моје лично
име. Још једном велико хвала, уз обећање да ћемо нашу оазу
мира, задовољства и лепоте Парк природе „Стара планина“
и даље чувати и марљиво радити на њеном унапређењу“ –
поручио је присутнима на пријему директор Шумског газдин-

ства ,,Пирот“ Игор Петровић приликом преузимања захвалнице.
Парк природе „Стара планина“ као највеће заштићено
подручје у Републици Србији и Специјални резерват природе
„Јерма“ са кањоном реке Јерме који се истичу богатим природним и културним наслеђем представљају значајан туристички потенцијал пиротског округа. Управљач ових заштићених
подручја је ЈП ,,Србијашуме“ - ШГ ,,Пирот“.
5. јун изабран је за Светски дан заштите животне средине
на предлог Генералне скупштине Уједињених нација, када је у
Стокхолму и одржана прва конференција за заштиту животне
средине 1972. године. Тај предлог потекао је баш од некадашње
СФРЈ. Овогодишњи Дан заштите животне средине посвећен
је борби против загађења ваздуха, јер је чист ваздух главни
услов за одржање здравих услова живота на земљи, а решавање тог питања у глобалним оквирима кључно је за очување
животне средине.
ШГ ,,Пирот“ често организује акције које су у функцији
заштите природе и заштите животне средине. Овога пута,
поводом обележавања дана заштите животне средине, 05.јуна
организовали су акцију чишћења Завојског језера и сакупили
велику количину пластичног отпада.
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ПРОЈЕКАТ

ЗАСАДИ ДРВО

ПОКРЕНУТ НАЈВЕЋИ ПРОЈЕКАТ САДЊЕ ДРВЕЋА У СРБИЈИ
Четворомесечна кампања огледа се у томе што ћемо едуковати грађане, говорити о значају шума, заједно отворити сезону јесењег пошумљавања и дати прилику нашим
верним читаоцима да засаде своје дрво.
„Када планирате бољу будућност и имате визију, садите
дрвеће. Акцијом „Засади дрво“ допринећемо повећању површине под шумом, и тиме дати свој допринос борби против поплава“ - изјавио је Бранислав Недимовић, министар
пољопривреде, шумарства и водопривреде, на конференцији
у Ботаничкој башти „Јевремовац“, којом је званично започета највећа акција садње стабала у Србији „Засади дрво“, у
организацији Adria Media Group и dm drogerie markt, а у сарадњи са институционалним партнерима: Министарством
пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управом за шуме,
ЈП „Србијашуме“, JП „Војводинашуме“, Привредном комором
Србије, покретом Горана Србије и Ботаничком баштом „Јевремовац“.
Министар је том приликом истакао да без шума не може
да се реши ни проблем поплава, као ни загађеност ваздуха у
градовима.
- Настојаћемо да се садња обави тамо где је најпотребније.
Предложићу да то буду подручја где је било бујичних поплава
и где постоји потреба да се успори ток воде - изјавио је Недимовић.

милиона уместо 450 колико је било до сада - изјавио је Стаматовић.
Проф. др Милан Вељић из Института за ботанику и управник Ботаничке баште „Јевремовац“ рекао је да је сигуран да ће
ова акција успети.
- Веома је важно да знамо шта се на предвиђеним локацијама може садити и како. Ми подржавамо ову акцију, која ће сигурно успети - каже Вељић.

Акција од великог значаја

Саша Стаматовић, директор Управе за шуме, истакао је да
су овакве акције веома важне.
- Није случајно да економија и екологија у основи садрже
исту реч, јер обе се баве стаништем у којем живимо. Управа за
шуме добила је већи буџет за шуме, и сада располажемо са 750

Бранислав Недимовић, министар пољопривреде, шумарства и
водопривреде

Велика промена за Србију

Према речима Синише Митровић, руководиоца Центра за
циркуларну економију Привредне коморе Србије, ова акција
је велика шанса и прилика за све нас.
- Климатске промене које су пореметиле Србију послале су
велику поруку, не само политичкој елити него свим грађанима, да навике морају да се мењају. Мислим да ће акција „Засади
дрво“ бити значајна за Србију - каже Митровић.

Игор Жежељ, директор Adria Media Group
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Једнодневна радна акција биће организована последње суботе у октобру, а тачне локације шумских газдинстава, као и
остале локације широм Србије и број садница према коме се
реализује цео пројекат биће објављени крајем августа.

Игор Жежељ

ОВА АКЦИЈА ЈЕ ВАЖНА ЗА СВЕ НАС
Игор Жежељ, директор Adria Media Group, рекао је да ова
акција важна за све нас и да се нада да ће имати велики одзив
грађана.
- Прошле године смо доста радили на промоцији одрживог
развоја, а ове године покренули платформу за партнерства и
инклузију што већег броја компанија и свих оних који могу да
помогну да се одрживи развој не само промовише већ и деси.
Хвала свима који су препознали ову акцију и прикључили се
- рекао је Жежељ.

Предраг Петровић

Укључи се и ти

Adria Media Group i dm drogerie markt су заједно са институционалним партнерима покренули пројекат „Засади дрво“
сa циљем да се подигне свест о значају пошумљавања и начинима очувања животне средине.

ПОЗИВАМО ГРАЂАНЕ ДА НАМ СЕ ПРИДРУЖЕ И ЗАСАДЕ СВОЈ КИСЕОНИК
Предраг Петровић, представник dm drogerie markt, рекао
је да му је велико задовољство да заједно са Adria Media Group
покрећу овај пројекат.
- Желимо да пружимо грађанима прилику да учествују у
овој важној иницијативи. Наша компанија се константно бави
темом одрживости и подржавамо иницијативе за очување животне средине. Подржали смо и иницијативу „Чепом до осмеха“, у оквиру које смо сакупили више од 30 тона чепова. Кроз
ову акцију засадићемо 15 хектара шуме, а садњу ћемо проширити широм земље. Ово је највећа акција садње дрвећа и желимо да позовемо и грађане да нам се прикључе и засаде свој
кисеоник - рекао је Петровић.
Дијана Глогоњац, глав. уредник
фото: Марина Лопичић
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УПОЗОРЕЊЕ

Заштитимо шуме Србије од пожара!
У току је други критични период појаве шумских пожара који представљају највеће
непријатеље наших шума
АПЕЛ
С обзиром на високе температуре, ЈП
„Србијашуме“ апелује на грађане да чувају и
штите наше шуме и да :
-не пале коров, биљни и други материјал
на пољопривредним парцелама, воћњацима
и површинама близу шуме;
-не ложе ватру близу шуме и у шуми;
-не бацају опушке и лако запаљиве материјале на местима где се може изазвати пожар;
-не остављају за собом неугашену ватру
након пикника и да не остављају отпатке,
већ да их одложе у канте и кесе.
ЈП „Србијашуме“ је појачало контролу
спровођења превентивних мера заштите.
Узрок појаве пожара је у 98% случајева
људски фактор (непажња, немар или намерно паљење).
У случају појаве пожара, молимо грађане да обавесте најближу шумску управу и
ватрогасну службу на телефон: 193.

12
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ПРИРОДА

У парку природе „Радан“ обележен
Дан заштите природе
Дан заштите природе, 11. април, је дан од националног значаја,
установљен Законом о заштити природе 2009. године. Обележава
се како би се јавност упознала са значајем очувања природе Србије. Овај датум је одабран зато што су пре 70 година, тачније 11.
априла 1949. године, водопади Велика и Мала Рипаљка били прве
природне реткости од националног значаја које су стављене под
заштиту државе. Значај очувања и вредности заштићених подручја ЈП „Србијашуме“ и Завод за заштиту природе Србије и ове
године представили су на примеру Парка природе „Радан“, добра
које је по својој природној и културној баштини подручје од националног и светског значаја. Промоција Парка природе „Радан“
одржана је у Визиторском центру „Теодора“, у близини археолошког налазишта Царичин град, у објекту власниптва Туристичке организације из Лебана. Скупу су присуствовали: испред Надзорног
одбора ЈП „Србијашуме“, професор др Милан Медаревић и Небојша Симић; представници Завода за заштиту природе Србије; локалних самоуправа из Лесковца, Лебана, Куршумлије, Прокупља,
Бојника и Медвеђе; управљач СП „Церјанска пећина“; представници ЈП „Србијашуме“, односно управљачи ПП „Радан“, ПП „Златибор“, ПП „Сићевачка клисура“ и ПП „Голија“. На скупу, испред
Завода за заштиту природе Србије, мр Данко Јовић је представио
Студију заштите ПП „Радан“, на основу које је Влада Републике
Србије, у октобру 2017. године, прогласила Радан за заштићено
подручје и поверила га на управљање ЈП „Србијашуме“. Испред
управљача, Гордана Јанчић је представила План управљања ПП
„Радан“ за период 2018-2027. године. Након тога промовисан је
филм о ПП „Радан“, који је управљач урадио уз суфинансирање
Министарства заштите животне средине. Учесници скупа су
обишли и археолошко налазиште Царичин град, које је предложено за упис на UNESCO листу Светске баштине.
За представнике Завода за заштиту природе Србије, ПП „Златибор“ и ПП „Голија“, Сектор за шумарство и заштиту животне
средине, заједно са ШГ Куршумлија и Лесковац (непосредни управљачи ПП „Радан“), организовао је обилазак подручја ПП „Радан“.
Учесници су имали прилику да се упознају са делом природних
лепота Радан планине и да посете вредне локалитете: село Ивање,
Деливоде, Рипиводе, Гајтанска врата, Беговића гроб, видиковац

Власовска бандера, цркву Лазарицу, Пролом бању и Споменик
природе „Ђавоља Варош“.
Део планинског подручја Радан у јужној Србији стављен је под
заштиту као Парк природе „Радан”, на површини од 41.312,66 ha.
Подручје је сврстано у I категорију заштићених подручја, као подручје од међународног и националног, односно, изузетног значаја.
Парк природе „Радан” стављен је под заштиту ради очувања
геолошке, биолошке и предеоне разноврсности. Флора подручја
Радана чини око 10% флоре Балканског полуострва и око 22%
флоре Србије. Подручје Радана се одликује релативно великим богатством птица од 107 врста или око 30 % од укупног броја врста
птица Србије. На ширем простору Радана налази се више десетина објеката споменичког наслеђа који су специфични по времену
настанка, степену очуваности и уметничким вредностима. Међу
овим објектима су архелошко налазиште Царичин град (Лебане),
Штурац - црквиште Голубовац (Бојник), Ивање - остаци цркве
Огњене Марије (Бојник), Боринце - Марино кале (Бојник), Магаш
- Црква Сетог Лазара (Куршумлија, Пролом).
Као темељне вредности издвајају се: разноврсни облици вулканског рељефа (Лецко-андезитски масив, највиши и највећи вулкански комплекс у Србиjи); клисуре Велике Косанице, Гајтанске
реке, Боринске реке и Соколов вис; хидролошке и хидрогеолошке
појаве - бифуркација, тј. ретка појава у којој вода једне реке отиче
у два различита слива - Деливоде, термоминералне воде Пролома;
шумска станишта на прелазу између котлина и брдско-планинских терена, рефугијалног карактера, од појаса заједница врбе и
тополе, климазоналних заједница сладуна и цера, термофилних
китњакових заједница, китњаково-грабових заједница, мезофилних букових реликтних полидоминантних и осиромашених шумских заједница са мечјом леском и кавкаском липом и заједница јавора и граба у контактном делу између храстовог и буковог појаса;
станишта и популације дивље флоре са присутном 751 биљном врстом, а посебно се издвајају мезијски ендемити Pulsatilla montana
ssp. bulgarica, Pastinaca hirsuta, Armeria rumelica и Sedum stefco,
који због своје реткости немају народна имена; станишта и популација дивље фауне, посебно птица (црна рода, орао кликташ,
сури орао, патуљасти орао, сиви соко, прдавац, буљина, легањ),
сисара (ендемичне врсте македонске волухарице и шареног твора), риба (поточна пастрмка, двопругаста уклија,
поточна мрена, кркуша, клен, вијун и гргеч), водоземаца
и гмизаваца, као и карактеристичних природних предела
и културнo-историјског наслеђа специфичног по времену
настанка, степену очуваности и културној вредности.
На подручју ПП „Радан“ налази се и јединствени археолошки локалитет „Царичин град“, који се налази на националној номинационој листи за UNESCO Светску културну баштину. На заштићеном подручју успостављена су
три режима заштите: режим заштите I степена – 1.077,52
ha, односно 2,61% од укупне површине, режим заштите II
степена - 3.886,50 ha, односно 9,41% од укупне површине и
режим заштите III степена – 36.348,64 ha, односно 87,98 %
од укупне површине.
Гордана Јанчић, дипл. инж. шум.
Ревија “Шуме”
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ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА

Пет нових заштићених подручја
Према Просторном плану Републике Србије из 2010, површина заштићених подручја у нашој земљи треба да износи 12% до
2020. године. У циљу остварења тог плана, Влада Републике Србије је прогласила пет нових заштићених подручја и доделила их
на управљање Јавном предузећу „Србијашуме“.
Уредбама су проглашена следећа заштићена подручја: споменици природе „Тупижничка леденица“, „Пећински систем Самар“
и „Борачки крш“, Специјални резерват природе „Ртањ“ и Строги
резерват природе „Јарешник“.
У Србији су под заштитом 462 заштићена подручја, односно
673.918,22 ha , што чини 7,61%. Укупна површина заштићених
подручја којима управља ЈП „Србијашуме“ износи 338.640,20 ha
(50,2% од укупно заштићене површине у Србији), односно ЈП
„Србијашуме“ управља са 33 заштићена подручја од националног
значаја на површини од 332.659,16 ha и са 21 заштићеним подручјем локалног значаја на површини од 5.981,04 ha.
Тупижничка леденица је крашка јама на јужном делу планине
Тупижнице у југоисточној Србији, која је стављена под заштиту
као Споменик природе „Тупижничка леденица“. Ово је заштићено подручје I категорије, што значи да је оно од националног,
односно изузетног значаја. Споменик природе „Тупижничка леденица“ стављен је под заштиту ради очувања репрезентативних

геоморфолошких, геолошких, хидрогеографских и биолошких
вредности крашке јаме као спелеолошког објекта типа статичке леденице, врсте скиофита, класата хабулица (Actaea spicata),
здравац (Geranium macrorrhizum) и зечја соца (Oxalis acetosella),
маховине, јетрењаче ((Marchantiapolymorpha) и врсте зглавкарка,
гујиног чешља (Haasea guidononveilleri).
Споменик природе „Тупижничка леденица“ налази се на територији општине Књажевац, односно КО Кожељ, укупне површине 1,24 ha, у државној својини, са установљеним режимом
заштите II степена. Непосредни управљач је Шумско газдинство
„Тимочке шуме“ Бољевац.
Пећински систем Самар налази се у источној Србији, у североисточном делу планине Калафат (839 m), на територија општине Сврљиг, атар села Копајкошара, стављен је под заштиту као
споменик природе.
Споменик природе „Пећински систем Самар“, површине 56,50
ha, са установљеним режимом заштите II степена је заштићено
подручје I категорије, националног и изузетног значаја. Овај
14
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пећински систем је лоциран у североисточном делу Калафата непосредно испред дела где се ова планина директно морфолошки
везује за планине Девицу (1187 m) на северу и Тресибабу (809 m)
на истоку. Предео овог морфолошког контакта одговара сложеној преседлини Ветрила (546 m) која је спој Топоничког басена

на западу, као секундарног и ободног дела простране Јужноморавске удолине, и Сврљишке котлине са Варошким проширењем
на истоку. Пећински систем Самар је велики и проходни тунелски пећински систем флувио-крашког типа у осамљеном красу.
Пећински систем је развијен у два нивоа проходних канала и са
једним стално потопљеним нивоом подземне крашке циркулације. У овом спелеолошком објекту досада је истражено 3.829 m
подземних канала. У флувио-красу Србије ово је репрезентативан примар пећинског система са више нивоа пећинских канала. Пећински систем Самар је један од 10 најзначајнијих пећина у
Србији. Овај подземни облик рељефа је значајан и као станиште
више ретких и ендемичних врста животиња и инсеката. У пећини
је откривено више фосилних налаза животиња из плеистоцена и
холоцена. Пећински систем Самар је био познат и ван граница
бивше Југославије, јер је комплексна спелеолошка истраживња
вршио Милутин Вељковић (1939/1970) током свог вишемесечног
експерименталног боравка у пећини. Непосредни управљач Споменика природе „Пећински систем Самар“ је Шумско газдинство
„Ниш“ из Ниша.
Борачки крш у југозападној Шумадији, између јужних огранака планине Рудник и северних огранака Котленика, стављен је
под заштиту као природно добро од изузетног значаја, односно
I категорије као споменик природе под именом „Борачки крш”.
Споменик природе „Борачки крш”, стављен је под заштиту
како би се очували репрезентативни примери стубасто лучених
кварцлатита, који представљају изузетну геолошку и геоморфолошку вредност због свог степена очуваности, након дуготрајне
ерозије и ексхумације; да би се чувале комбинације различитих
геолошких, географских и микроклиматских околности које су
допринеле да се на овом подручју развије карактеристична флора
и фауна, од којих су многе врсте заштићене на основу националног законодавства. Ставлјен је под заштиту и како би се очувала
значајно културно – историјска целина која се развијала у комбинацији са природним вредностима и да би се очувао висок ниво
квалитета предела. Значај са аспекта биодиверзитета истакнут је
присуством 79 врста птица од чега је евидентирано десет врста

са додатка I Директиве о птицама, што ово
подручје сврстава у потенцијална SPA односно
Natura 2000 подручја,
а то су: осичар Pernis
apivorus, сиви соко
Falco peregrinus, буљина Bubo bubo, водомар
Alcedo atthis, црна жуна
Dryocopus martius, сива
жуна Picus canus, сеоски
детлић
Dendrocopos
syriacus, средњи детлић
Dendrocopos
medius,
шумска шева Lullula arborea и руси сврачак Lanius collurio. У
додатку II Бернске конвенције налазе се осичар Pernis apivorus,
буљина Bubo bubo која припада категорији SPEC 3 врста птица
у односу на европске потребе заштите и шумска шева Lullula
arborea која припада категорији SPEC 2 врста птица у односу на
европске потребе заштите.
На основу установљених вредности подручје Борачког крша
заједно са Гружанском акумулацијом, која има намену за водоснабдевање јединица локалних самоуправа: Крагујевац, Кнић,
Баточина и Лапово, издвојено је као национално IBA (Important
Bird Area) подручје „Акумулација Гружа”. На подручју Борачког
крша евидентирано је осам врста херпетофауне које су заштићене
прописима. Од тога је шумска корњача Testudohermanni - према
Црвеној књизи гмизаваца Србије са статусом рањива врста, а
врста кратконоги гуштер Ablepharus kitaibelii са статусом угрожена врста. Површина Споменика природе „Борачки крш”, са установљеним режимом заштите II степена, износи 68,22 hа, од чега је
54,35 hа (79,67%) у државном власништву, 12,89 hа (18,89%) у приватном власништву, а 0,98 hа (1,43%) у другим облицима својине. Непосредни управљач Споменика природе „Борачки крш” је
Шумско газдинство „Крагујевац“ из Крагујевца.
Специјални резерват природе „Ртањ” обухвата истоимени
планински масив у источној Србији, односно представља специфичан рељеф са купастим врхом Шиљак и врло стрмим падинама,
крашким рељефом са дубоким јамама и различитим облицима
краса. Заштићено подручје површине је 4.997,17 ha и административно припада општинама Сокобања и Бољевац.
На подручју Специјалног резервата природе „Ртањ“ утврђени
су режими заштите I, II и III степена. Режими заштите I степена је
површине 303,76 ha (6,08%), режим заштите II степена је 1.780,34
ha (35,62%) и режим заштите III степена је 2.913 ha (58,3%). Према
Уредби о проглашењу, Специјални резерват природе „Ртањ” стављен је под заштиту како би се очували унутрашњи котлински
басени (кривовирски, боговинско-сумраковачки и сокобањски

басен), као и тектонски хорст Ртња са делом Голе планине и површи јужне падине Ртња према Констадиновици; затим да би се
очувао морфоструктурни рељеф (планински гребен Кусак-Големи врх (1405 m), са кречњачком пирамидом Шиљком (1570 m);
да би се очувале најстарије стене у оквиру старијег палеозоика,
седименти силура и девона, серија доломита и доломитичних
кречњака; да би се очувало 14 спелеолошких објеката (две пећине, десет јама, два објекта одговарају јамско-пећинском типу) и
значајније хидрогеолошке појаве (Мировско врело, Луковско врело, врело Мрљиш, Илинско врело и друга мања). Заштићен је са
цилјем да се очувају и шумске заједнице реликтног карактера (мешовита шумска заједница јеле и букве), термофилне шуме и шибљаци храстовог појаса, мезофилне букове и буково-јелове шуме,
сладуново-церове шуме и развијене вегетације шибљака; да би
се очувала фитоценоза Ceterachi-Ramondetum serbicae, ендемична врста љубичице (Viola grisebachiana) са камеником (Saxifraga
paniculata), као и ксерофилни типови зељасте вегетације (пашњаци, ливаде и камењари), власуља (Festuca valesiaca) и едификаторска врста стеноендемична ртањска метвица (Nepeta rtanjensis); и
да би се очувало 644 таксона из групе васкуларних биљака, таксони сврстани у 72 фамилијe виших биљака.
На подручју Ртња идентификоване су строго заштићене биљне врсте и то: српска рамонда (Ramonda serbica), ртањска метвица (Nepeta rtanjensis), каћунак (Orchis coriophora), каћун (Orchis
militaris), мушки божур (Paeonia mascula), алпска павит (Clematis
alpina), планинска саса (Pulsatilla montana), кохова линцура
(Gentiana Acaulis). Међу заштићеним врстама има и представника водоземаца и гмизаваца.
Управљање СРП „Ртањ“ остварује се преко Шумских газдинства „Ниш“ из Ниша и „Тимочке шуме“ из Бољевца.
Подручје шуме кримског
бора на југозападној падини
планине Црноок у југоисточној Србији, стављено је под
заштиту као Строги резерват
природе „Јарешник”. На подручју СРП „Јарешник” установљен је режим заштите I
степена. Ово заштићено подручје сврстава се у I категорију, као заштићено подручје
међународног и националног,
односно изузетног значаја.
Строги резерват природе „Јарешник” ставља се под заштиту ради очувања јединствене шуме кримског бора (Pinus nigra spp.pallasiana) у Србији, која је
опстала на крајњој северозападној граници свог ареала.
СРП „Јарешник” се налази на територији општине Босилеград, односно КО Јарешник укупне површине 6, 21 hа. Строги резерват природе „Јарешник“ био је стављен под заштиту још 1961.
године, али је Завод за заштиту природе извршио ревизију заштићеног простора, односно урадио је 2013. године Студију заштите Строгог резервата природе „Јарешник“. Стручњаци Завода за
заштиту природе уз помоћ Шумске управе Босилеград извршили
су премер стабала кримског бора и утврдили да на заштићеној
површини има 795 стабала.
Непосредни управљач овим заштићеним подручјем је ШГ
„Врање“ из Врања.
Гордана Јанчић, дипл. инж. шум.
Ревија “Шуме”
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ШГ „КРУШЕВАЦ”

РАСАДНИК НАУПАРЕ

Шумско газдинство „Расина“ Крушевац, поред осталих делатности у оквиру шумарске струке бави се и производњом
шумског и хортикултурног садног материјала. Традиција и
искуство из ове области дуже је од четири деценије, а стечена
знања и технологија производње која се временом унапређивала, одвија се у три расадника: Наупаре, Равна коса и Милентија.
Носилац производње шумског садног материјала је расадник Наупаре. Овај расадник је формиран 1982. године, за потребе производње углавном контејнерских садница белог бора.
Масовна пошумљавања започета 1983. године са горанским и
савезним омладинским акцијама на подручју Бруса и Александровца, условила су потребу интензивирања произодње шумског садног материјала, што је довело до формирања новог начина организације производње поред контејнерских садница, а
то је формирање „Дунеман“ леја, односно производња садница
голог корена, тзв. класичних садница. Производни капацитет
расадника износи 2.000.000 садница.
Расадник се налази у подножју планине Јастребац на 250
m надморске висине, на благо нагнутом терену, 14 km од Крушевца, 4 km од магистралног пута Крушевац – Брус. Укупна
површина расадника је 2.02.00 ha, од тога је продуктивна површина 1.62.00 ha;

У расаднику се обавља производња шумског садног материјала четинара и лишћара најважнијих врста шумског дрвећа
(буква, храст, горски јавор, бели јасен, пољски јасен, липа, бреза, шумске воћкарице, смрча, црни бор, бели бор, јела, дуглазија и др.) и хортикултурног садног материјала четинара и
лишћара.
Технологија производње шумског садног материјала подељена је на производњу садница са голим кореном и производњу садница са обложеним кореном. Производња садница са голим кореном обавља се у Дунеман и обичним лејама,
док се производња садница са обложеним кореном одвија у
контејнерима од тврде пластике и нисула ролнама. Расадник
припада категорији расадника са основном расадничком инфраструктуром. Запослено је 5 радника на неодређено време
(1 шумарски инжењер,1 техничар, 3 шумска радника) и, према
потреби, до 7 сезонских радника на повремено-привременим
пословима.
У протеклих пет година у расаднику је произведено укупно
3.626.222 комада садница шумских врста дрвећа, или просечно годишње 725.245 комада. Реализација у посматраном периоду износила је 1.670.326 садница или око 334.000 садница
годишње.
Гордана Миловановић, дип. инж. шум.

Седница Колегијума директора предузећа одржана у ШГ „Крушевац“, 31.05.2019. године у Шумској кући Расадника „Наупаре“
16

Ревија “Шуме”

СЕМИНАР

Семинар o гајењу шума
- Златар 2019. године
Гајење шума је основна делатност ЈП „Србијашуме“. Шумски
ресурси су условно природно обновљиви и представљају добро
од општег друштвеног интереса којим Предузеће газдује, поштујући принципе трајности и одрживог газдовања, уз очување
и унапређење свих општекорисних функција. Примарна мисија
Предузећа је да се гајење шума спроводи тако да се унапреди стање
шума а самим тим и општекорисне функције. Основни циљеви
Предузећа у овој области су: унапређeње стања постојећих шума и
повећање површине под шумом.

Учесници семинара

На другој страни, временски и климатски екстреми сваке године имају знатан утицај на гајење шума. Они се не могу избећи,
али правилно основана и негована састојина може знатно ублажити неретко катастрофалне последице које они изазивају. ЈП „Србијашуме“ на ове изазове између осталог одговора и подизањем
нивоа знања својих запослених и осталих сарадника кроз бројне
семинаре, предавања, радионице и презентације.
Семинар је имао за циљ и унапређење у квалитативном и квантитативном смислу, као и потпуно извршење планираних радова
на гајењу шума и дознаци стабала у 2019. години.
Семинар о гајењу шума – Златар 2019. је одржан 21. и 22. маја
2019. године. Модератор семинара је био др Звонимир Баковић, а
семинар је имао пет тематских целина:
1. ГАЈЕЊЕ ШУМА
–– др Предраг Алексић: Шумарство данас глобално, са посебним
освртом на гајење шума у Србији, стање, проблеми и препоруке за њихове решавање
–– др Звонимир Баковић: План и реализација радова на гајењу
шума за 2019. годину, проблеми и препоруке за решавање
–– др Владимир Васић: Извршење радова на гајењу шума кроз
призму унутрашње контроле – препоруке за решавње уочених
недостатака
–– Чедомир Марковић: Јавне набавке за услуге извођења радва на
гајењу шума - стање, актуелни проблеми и препоруке за решавње
–– др Братислав Кисин: Реализација планова гајења шума по
ОГШ - анализа извршења

2. ДОЗНАКА СТАБАЛА
–– др Звонимир Баковић: План и реализација радова на дознаци
стабала за сечу за 2019. годину - проблеми и препоруке за решавање
–– Драган Боразан: Извршење радова на дознаци стабала за сечу
кроз призму унутрашње контроле – препоруке за решавње уочених недостатака
–– др Звонимир Баковић: Постављање дугорочних сталних огледних површина за истраживање прираста у буковим шумама у функцији дознаке и постојећих сазнања узгајивача у ЈП
,,Србијашуме“ - Фаза 1
3. ОБИЛАЗАК СРП „УВАЦ“
4. ОБУКА УСЛУЖНИКА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА
ГАЈЕЊУ ШУМА
–– др Звонимир Баковић: Квалитет извођења радова на гајењу
шума са акцентом на извођење радова на пошумљавању и нези
шума – увод
–– Тасић Бобан: Пошумљавање – искуства добре праксе
–– Милка Караклић: Радови на нези шума – окопавање и прашење и чишћење - искуства добре праксе
–– Соња Зорић: Оснивање засада МЛ – искуства добре праксе
–– Александра Петровић: Манипулација садним материјалом
(вађење, транспорт, трапљење ...) као основни предуслови за
бољи пријем и преживљавње засађених садница
–– Рајко Николић „Равни Буљим“: Проблеми код ЈН, увођење у
посао, технички пријем радова, динамика извођења радова,
наплата - радови на пошумљавању
–– Славко Гавриловић „Мичелини“ д.о.о: Проблеми код ЈН,
увођење у посао, технички пријем радова, динамика извођења
радова, наплата - радови на нези шума.
5. НОВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ЗНАЊА О ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА И МОГУЋНОСТИМА
КОРИШЋЕЊА МЕХАНИЗОВАНИХ УРЕЂАЈА У ПОДИЗАЊУ
ШУМА
Првог дана семинара на програму су биле теме које се односе
на гајење шума и дознаку стабала, укључујући и обилазак Специјалног резервата природе „Увац“.
Другог дана семинара обрађене су теме из гајења шума (са акцентом на пошумљавање и негу шума) оријентисане ка услужни-
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цима – обука фирми које врше услугу извођења радова на гајењу
шума у ЈП „Србијашуме“.
Крајем другог дана извршена је демонстрација извођења радова: машинска припрема терена и земљишта за пошумљавање у
планинским условима уз демонстарцију могућности машинског
иверања пањева, млевење камена итд... у шумама у којима се врши
санација случајног приноса. Уважавајући чињеницу да су колеге
из Италије омогућиле транспорт машинског строја и његов рад на
терену са професионалним руковаоцем и да су на терену активно
учествовали у излагањима, дискусији и одговарању на постављена
питања од стране учесника, семинар је други дан попримио карактер међународног. Имајући у виду број и структуру учесника
(јавни и приватни сектор), стручну спрему и нивое одговорности
учесника, семинар је добио посебан легитимитет. На семинару
су донети бројни закључци, са којим је упознато уже руководтво
Предузећа. Међу значајним је хитна израда норми и норматива
за радове на гајењу шума (2020-2022. година). Важан закључак
је даље обезбеђивање да ИПГШ буду: специфични (израђени за
одсек), мерљиви (ha, m3, дин. радни сат), оцењиви (јача контрола
са нивоа ШГ и ГД), реалани у односу на ресурс (затечено стање
станишта и састојина: ИПГШ) и временски јасно ограничени
(рок израде, спровођење итд.). Даља дигитализација је нужност.
У том смислу је закључено да ШГ планирају набавку електронских
пречница за дознаку у ГПП за 2020. годину. Такође је потребно
обезбедити електронску дозначну књигу и осигурати њену законску примену. Дошао је крајњи тренутак да се размисли о сврсисходности утискивања горњег дозначног жига. У том смислу кроз
овај семинар је покренута иницијатива за укидање горњег затеса и
утискивања дозначног жига на горњем затесу.
Закључено је да је на тржишту јако изажен дефицит НК и ПК
радне снаге што угрожава реализацију (динамички и годишње)
радова на гајењу шума, што директно може утицати на испуњење
ГПП. Нужно је у сарадњи са државом пронаћи решење за обучену
и сигурну радну снагу, посебно имајући у виду сву специфичност
и тежину послова (физички тежак посао) и периодично извођење
радова на гајењу шума. Потребно је да предузеће иницира код
државе да се под субвенционисаним условима омогући набавка
механизације за извођење радова у шумарству под истим условима који важе и у пољoпривреди. У наредном периоду (прелазни
период 1 – 3 године) је потребно обезбедити да извођење радова у
шумарству може вршити извођач радова који:
–– је уписан у судски регистар (сада је то већина извођача),
–– има лиценцу издату од стране надлежног органа,
–– има стручне резултате у извођењу радова,
–– има одговарајућу техничко-технолошку опремљеност и
18
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–– запошљава потребан број одговарајућих стручних кадрова, и
то минимално једног дипломираног инжењера шумарства, једног шумарског техничара, по једног квалификованог радника
за свако механизовано средство са којим располажу
За унапређење извођење радова на гајењу шума нужна је перманентна обука извођача радова. Потребно је инсистирати да се
у поступку ЈН за радове на гајењу шума више вреднује стручан
резултат и квалитет у извођењу радова и да фактор цене не игра
пресудну улогу код одабира извођача. Такође је веома важно размотрити могућност дугогодишњег уговарања радова за квалитетне извођаче.
Један од кључних закључака је и потреба за хитним доношењем ПРАВИЛНИКА О МИНИМАЛНИМ УСЛОВИМА КОЈЕ МОРАЈУ ДА ИСПУЊАВАЈУ ИЗВОЂАЧИ РАДОВА У ШУМАРСТВУ.
За ефикасно и интегрално извођење радова на гајењу шума
је потребно активно укључивања Финансијског управљања и
контроле, са циљем да се обезбеди усаглашеност са законским и
подзаконским захтевима приликом извођења радова на гајењу
шума, као и са циљем промовисања гајења шума блиског природи
и осигуравања стварне одговорности и доброг система интерне и
унутрашње контроле на ниову ЈП и ШГ.
На семинару је присуствовало 72 учесника. Семинару су присуствовали руководиоци служби за шумарство и референти за
гајење и заштиту шума из свих шумских газдинстава, представници 15 правних лица која врше услугу извођења радова на гајењу
шума (више од 20 учесника), као и представници две компаније
које се баве производњом и продајом механизације у шумарству
(1 произвођач и 1 дистрибутер). Руководство ШГ „Пријепоље“ је
дало свој пун допринос, у стручном, професионалном и људском
смислу да семинар протекне у одличној атмосфери, и позитвном
дискурсу. До података о квалитету семинара ће се доћи након анализе попуњених упитника, о чему ћe шира шумарска јавност бити
благовремено информисана.
Потребно је наставити са одржавањем семинара.
Учесници семинара су показали завидан ниво стручних знања.
Колеге су пронашле оне са којима су могли да се идентификују,
размењене су идеје и другачији приступи рада у појединим видовима радова на гајењу шума по ШГ. Изрека каже „Нико није савршен у свим пољима, али је свако бољи од других у нечему“. Донети
закључци и њихово спровођење осигуравају јавну мисију предузећа и промовишу гајење шума блиско природи. У будућности се
очекује наставак одржавања семинара из ове области са тежњом
да они постану традиција.
др Звонимир Баковић,
маст. инж.шум.

НОВИ ВЕБ-САЈТ

Ново интернет лице нашег предузећа
Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашумe“, као друштвено одговорно
предузеће, настоји да у свим сферама пословања иде у корак са временом.
У жељи да са корисницима наших производа и услуга будемо у што ближем
контакту и да на што бољи начин презентујемо своје потенцијале и пословање,
направили смо нови веб-сајт Предузећа
У циљу праћења савремених трендова и имплементације
највиших стандарда у области веб-дизајна, као и што боље
и ефикасније презентације и промоције Предузећа, Сектор
за развој и стратешко планирање формирао је радни тим са
циљем израде новог веб-сајта.
Са жељом да омогућимо свима који су заинтересовани
да прошире своја знања или науче нешто ново о Предузећу,
као и сложеним и комплексним пословима које обављамо,
приступили смо анализи претходне и детаљној припреми
нове презентације. Идеја је била да већ на први поглед сајт
делује занимљиво, модерно, а да уједно буде свеобухватан,
професионалан и лак за коришћење.
Нови веб-сајт Предузећа садржи све потребне информације о нашој стручности, компетентности, знању и репутацији, али и о историји и традицији, имајући у виду да је
традиција организованог шумарства у Србији дужа од једног века.
Радни тим за израду интернет презентације Предузећа је
од самог почетка рада, тј. од иницијалне идеје, преко израде
текстова, одабира адекватних фотографија, па до осмишљавања структуре и изгледа веб-сајта и коначно његове финалне презентације, имао визију да скрене пажњу и заинтересује
будуће посетиоце да посете наш веб-сајт, који је пре свега
савремен, професионалан и једноставан за коришћење.
У сарадњи са ангажованом фирмом „Едеја софтвер“ д.о.о.
Београд, при изради веб сајта коришћен је одговарајући вебдизајн за приказ различитих аспеката пословања Предузећа,
као и природних вредности и лепота којима газдује, односно
управља Предузеће. Добра сарадња нам је омогућила да током целог процеса израде сајта, имамо увид у сваку фазу
припреме и у његов финални изглед.

Посебан акценат у изради сајта стављен је на дизајн, његову функционалност, информативно – едукативни карактер, на једноставност и бољу прегледност, а све са циљем да
у најбољем могућем светлу представи наше Предузеће као
лидера из области шумарства на овим просторима.
Након вишемесечног комплексног рада и припреме, уз
велику, континуирану, професионалну помоћ и сарадњу
свих сектора и служби, као и шумских газдинстава и колега са терена, 17. јуна 2019. године у просторијама Генералне
дирекције одржана је презентација новог веб-сајта Јавног
предузећа „Србијашуме“, чиме су се стекли услови да буде
објављен на званичној интернет адреси www.srbijasume.rs
У оквиру израде новог веб-сајта, урађен је редизајн и постављена је и нова структура Интранета Предузећа, тако да
сви запослени, помоћу свог налога, могу приступити интерној мрежи и добити корисне информације.
Упоредо са израдом сајта, а у циљу праћења савремених
трендова, израђена је и мобилна апликација за коришћење
сајта коју је могуће преузети са „Google Play-a“ (уношењем
речи srbijašume у поље за претрагу), чиме је омогућено да
запослени у Предузећу, као остали корисници, у сваком тренутку могу добити неопходне информације о Предузећу.
Пре израде новог веб-сајта циљ је био јасно дефинисан
- „ново интернет лице нашег Предузећа“. Надамо се да смо
успешно одговорили на задати циљ, а на Вама је да то и проверите. Ту смо, на само један клик од Вас www.srbijasume.rs.
Сектор за развој и стратешко планирање
извршни директор Жаклина Лучић, дипл.ек.
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БЕЗБЕДНОСТ

Корпоративна безбедност
у пословном систему ЈП
„Србијашуме“

Предраг Мирчић, шеф корпоративне безбедности

Одлуком Владе Републике Србије, ЈП „Србијашуме“ проглашено је стратешким предузећем и
као велики технички систем од значаја за одбрану,
овлашћено је и оспособљено правно лице за заштиту и спасавање у Републици Србији. Имајући у
виду специфичност Предузећа и осетљивост истог
на спољне и унутрашње утицаје, вршилац дужности директора ЈП „Србијашуме“ Игор Брауновић
и председник Надзорног одбора ЈП „Србијашуме“
Милош Срећковић, схватили су савремене безбедоносне проблеме и препознали потребу да се у оквиру Предузећа уведе функција корпоративне безбедности.
Тиме је ЈП „Србијашуме“ прво јавно предузеће у
Србији, које је увело корпоративну безбедност како
би заштитило виталне вредности самог пословног
система од разних чиниоца, који би споља или из20
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нутра могли да угрозе наведени систем. Увођење
корпоративне безбедности и сама заштита пословног система ЈП ,,Србијашуме“ ће имати позитиван
утицај на Националну безбедност.
У савременим безбедоносним условима, које
карактерише све већа задуженост и енергетска зависност, Национална безбедност је веома угрожена и може се представити као способност државе
да опстане тако што ће заштитити територијални
интегритет и суверенитет, остварити политичку
самосталност и заштитити своје вредности од
спољних и унутрашњих угрожавања. Систем Националне безбедности представља скуп међусобно
повезаних чиниоца Националне безбедности, који
у домену свог делокруга послова делују у интеракцији са осталим чиниоцима система, а у циљу остварења својих задатака и успостављања жељеног
нивоа Националне безбедности. Чиниоци Националне безбедности једне државе су носиоци безбедоносних функција и то су: Министарство одбране,
Министарство унутрашњих послова, Безбедоносно
информативна агенција... Поред поменутих актера
свој допринос подизању нивоа Националне безбедности дају и специјализоване службе: ватрогасна
служба, спасилачка служба, хитна помоћ, па и делови безбедоносних система одређених предузећа
који су стратешки битни за одбрану земље. Сви ти
чиниоци морају бити у међусобној интеракцији да
би систем био функционалан и ефикасан при одбрани највиших интереса једне државе и региона.
Једна од најважнијих функција сваког пословног
система је безбедност, али у данашње време то представља савремену пословну функцију која обухвата поред заштите лица и имовине и сагледавање и
заштиту самог пословања субјекта и то се поистовећује са корпоративном безбедношћу.
Корпоративна безбедност има за циљ да осигура
виталне вредности пословног система у складу са важећим законским одредбама државе у којој послује
и тако оправда своје место у систему Националне
безбедности. Корпоративна безбедност је функција
која у пословним системима организацијски обједињује све менаџерске (директорске) функције и
тако ствара мозаик безбедоносно интересантних
појава које могу на било који начин, споља или изнутра, да угрозе само функционисање привредног
субјекта и тако му нанесу велику штету и на првом
месту угрозе животе и здравље појединаца, који су
у непосредном или посредном положају у односу на
пословни систем, па чак и до угрожености ширих

размера: становништва и животне средине (биља- др. (МУП, ВС, БИА, порески органи, комунална пока, животиња и њихових станишта, ваздуха и воде), лиција...).
на пример: ПП заштита-пожари, ерозија земљишта,
ЈП „Србијашуме“ још увек нема дефинисан конизливања хемијских реагенаса... На другом месту цепт безбедности и како би дефинисали исти, треба
по угрожености је сам пословни систем тј. посло- одредити задатке којима ће се реализовати поставање и заштита виталних делова истог од могућег вљени циљеви. Потребно је урадити анализу потенугрожавања утицајем разних спољашних
фактора и фактора унутар самог система
(цурење битних информација, одавање
службених тајни, ИТ заштита, економска
безбедност...).
Под појмом „корпоративне безбедности“, многи подразумевају само системе
физичке и техничке заштите предузећа,
али сама корпоративна безбедност подразумева шири појам функција заштите,
кризни менаџмент, анализе ризика у циљу
неутралисања претњи, смањења последица њиховог дејства и обезбеђење континуитета пословања.
Анализирајући системе корпоративне
безбедности у разним пословним системима долазимо до једне од најбитнијих
функција, а то је правовремено идентификовање, анализирање и информисање о
свим појавама које би могле на било који
начин да угрозе пословање предузећа.
Само права информација у правом тренутку је најбитнија и највреднија. Дирек- Радни састанак у кабинету директора Предузећа
тору ЈП ,,Србијашуме“, Надзорном одбору
и менаџменту пословног система је врло важно да цијалних објеката напада и производних процеса,
имају информације о позитивним и негативним као и свих претходних догађаја који у себи садрже
појавама које могу да утичу на пословање, у право ризике и претње, а затим дефинисати одговарајуће
време, тј. што пре и да та информација буде баш мере заштите за елиминацију, смањење и контролу
онаква каква јесте а не измењена, па да самим тим наведених ризика и претњи.
добије други смисао.
У самом систему ЈП „Србијашуме“ постоји више
Један систем као што је ЈП „Србијашуме“ који служби и појединаца који би могли да се уклопе у
је од виталног значаја за Националну безбедност рад и могу бити од користи у функционисању корРепублике Србије и региона мора имати проток поративне безбедности: служба унутрашње контаквих информација 24 часа, седам дана у недељи, троле, контрола јавних набавки, интерна ревизија,
током целе године и да служба која се бави корпо- лица задужена за послове одбране, заштита на раду,
ративном безбедношћу селектујући информације, лица задужена за ФТО и ПП заштиту, чувари шума,
обавештава правовремено све особе у ланцу ру- рибочувари, ловочувари, аналитичари, лица задуковођења, које треба да им ају потребну информа- жена за заштиту животне средине, ИТ служба, ПР
цију како би спречили даљу ескалацију угрожавања - односи са јавношћу, служба за маркетинг...
привредног система. Самим тим функционисање
Можемо појаснити појам и задатке корпоративслужбе која се бави корпоративном безбедношћу не безбедности а то су: заштита имовине, лица и
добија улогу дежурног оперативног центра па и уло- пословања система ЈП „Србијашуме“ и спровођење
гу функције од поверења свих особа које сачињавају одговарајућих мера и радњи како би се осигурао
менаџмент предузећа.
континуитет пословања.
Улога корпоративне безбедности у оквиру ЈП
Циљ је да својим знањем, искуством, залагањем
„Србијашуме“ би била у потпуности оправдана и поштењем оправдам очекивања директора и да
како кроз економски аспект, тако и кроз резулта- заједничким ангажовањем са менаџментом Предуте рада уз постојање принципа продуктивности. зећа и запосленима, унапредимо све сегменте функФункцији корпоративне безбедности су потребна ционисања система на безбеднији и продуктивнији
већа овлашћења у деловима пословног система где ниво, увећамо профит и побољшамо услове за рад.
може доћи до физичког, техничког и угрожавања
Координираним радом свих сектора, служби,
пословања истог, као и угрожавања саме Нацио- делова предузећа, газдинстава, управа и синдиката
налне безбедности и неопходна сарадња са свим и увођењем савременијих метода и средстава за рад,
органима и службама које су у функцији заштите добићемо ефикасан и продуктивнији пословни сисНационалне безбедности, приватне безбедности и тем којим ћемо се поносити.
Ревија “Шуме”
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СУСРЕТ НА ВИДОВДАН

Сусрет на Дрини у Малом Зворнику

На иницијативу ЈП ,,Србијашуме“, уз подршку ШГ ,,Бороња
Лозница“ уприличен је сусрет ЈП ,,Србијашуме“ и ,,Шума Републике Српске“ 28. јуна на Видовдан у Малом Зворнику, на
Дрини.
Том приликом директор ЈП ,,Србијашуме“ Игор Брауновић
поздравио је присутне: ,,Данас је велики дан који ми Срби славимо и на који певамо са сузом у оку. Нисмо случајно на овој
дивној реци која спaјa један народ и надам се да ће увек тако
бити. Желим посебно да се захвалим нашој браћи из ,,Шума Републике Српске“ који су дошли да нас испоштују и да заједно
обележимо један од највећих српских празника. На данашњи
дан пре 18. година је испоручен Хагу српски председник Сло-

бодан Милошевић, који је створио велику српску државу с оне
стране Дрине, државу која ће живети док ми живимо и ови сусрети треба да постану традиција.“
Директор Игор Брауновић се захвалио на гостопримству и
на организацији овог сусрета градоначелнику Малог Зворникa
Зорану Јевтићу.
У име ,,Шума Републике Српске“ обратио се директор Славен Гојковић: ,,Драга браћо између нас нема границе. Река Дрина нас спаја, овај сусрет треба да постане традиција и да се видимо следећи пут у Републици Српској. Позив је отворен, може
и ове године“.

Сусрет са директором ЈП „Шуме Републике Српске“ Славеном Гојковићем
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СКУП

Шуме за будућност Србије
Без шума нема будућности Србије. Принцип одрживог газдовања шумама подразумева управљање и коришћење шума и шумског земљишта са циљем да се очува биодиверзитет и задовоље еколошке, економске и социјалне потребе данашњих и будућих
генерација.
Представници и запослени свих 17 шумских газдинстава у систему ЈП ,,Србијашуме“ су 20. априла подржали скуп за ,,Будућност Србије“. На тај начин смо још једном скренули пажњу јавности на огроман значај шума за садашње и будуће генерације.

Ревија “Шуме”
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СЕМИНАР

Одржан је семинар из гајења и заштите шума
у ШГ „Београд“ - ШУ „Рит“
У организацији ЈП „СрбијашумЕ“ ШГ “Београд“ и Института
за низијско шумарство и животну средину из Новог Сада дана
26. и 27. Фебруара 2019. године на фазанерији ШУ “Рит“ одржан
је семинар, као део Истраживачко-развојног пројекта из области гајења и заштите шума. Семинар је одржан на тему: „Заштита и гајење топола, врба, белих топола, јасена и храста“. Семинару је присуствовало 30 учесника, представници Министарства
пољопривреде и заштите животне средине - Управа за шуме Видосава Јовановић, Директори ШГ„Београд“ и Института за низијско шумарство и животну средину, самостални референти гајења
шума и заштите, шефови шумских управа и ревирни инжењери
ШГ „Београд“. Дводневи рад Семинара је реализован према наведеном програму.
Др Саша Орловић
Др Андреј Пилиповић
Др Зоран Галић

Др Синиша Андрашев
Др Бранислав Ковачевић

• Уводно излагање
• Селекција и употреба сорти топола
и врба
• Станишне карактеристике земљиша
за тополе и врбе
• Картирање земљишта
• Гајење топола и врба
• Карактеристике раста стабала, структура и производност засада топола и
врба
• Могућности унапређења ожиљавања и
преживљавања ожиљеница топола

Првог дана семинара презентована су истраживања на тему
селекције и употребе сорти топола и врба, карактеристика и картирања земљишта за гајење топола и врба, техника оснивања и
гајења засада топола, карактеристика раста стабала, структуре и
производности засада топола и врба, и могућности унапређења
ожиљавања и преживљавања ожиљеница топола.
Др Леополд Пољаковић Пајник

Др Предраг Пап

Др Мирослав Марковић
Др Предраг Пап
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• Уводно излагање
• Законска регулатива у шумарству
• „Критични бројеви“, доношење одлука
о потреби сузбијања
• Најзначајнији проузроковачи болести топола (D. populea, M. brunnea,
Melampsora sp.)
• Болести врба
• Најзначајнији проузроковачи
болести храста и јасена (Microsphaera
alphitoides, Phytophthorasp.,
Hymenoscyphus fraxineus)

Др Леополд Пољаковић Пајник

Др Милан Дрекић

Др Леополд Пољаковић Пајник

Др Верица Васић

• Најважнији штетни инсекти топола,
врба, храста и јасена I
• Corythucha arcuata храстова мрежаста
стеница, тренутно стање, перспективе
• Најважнији штетни инсекти топола,
врба, храста и јасена II
• Сузбијање Corythucha arcuata у
обновљеним храстовим састојинама и
расадницима
• Dryocosmus kuriphilus кестенова оса
шишаруша
• Карантински штетни организми
на нашим вратима: Anoplophora
malasiaca,Anoplophora glabripenis и
Agrilus planipennis (смарагдни јасенов
красац);
• Корови у шумарству и њихово сузбијање
• Примена пестицида у сертификованим шумама
• Механизација у заштити шума

Другог дана, учесници семинара су имали прилику да чују
теме из области заштите шума, тачније законској регулативи у
заштити шума, здравственим прегледима расадника, засада и
састојина, прогнози развоја штетних организама, доношењу одлука о сузбијању и критичним бројевима, сертификацији шума,
најважнијим штетним инсектима и коровима у шумарству и њиховом сузбијању, примени пестицида у сертификованим шумама,
као и новој стратегији и политици FSC-а која је ступила на снагу
од марта 2019. године. Организован семинар је успешно протекао
уз презентације нових резултата добијених у научно-истраживачким активностима еминентних стручњака из Института за низијско шумарство и уз активно учешће свих присутних. Размењена су
искуства, провериле су се и допуниле методе рада и утврдиле даље
стратегије унапређења плантажног гајења топола и врба на погодним теренима у оквиру ШГ „Београд“. Током дводневног семинара
потврдила се одлична вишегодишња сарадња са Институтом за
низијско шумарство и животну средину из Новог Сада која ће се
оснажити кроз део активности планираних Уговором бр.243/2018.
године од 13.09.2018.године кроз мониторинг, преглед и анализу
надлежне стручне организације за потребе расадника тополе и
кроз Уговор бр.1128/2019.године од 16.04.2019.године о оснивању
заједничких огледа за тестирање сорти топола за потребе расадника тополе у ШГ „БЕОГРАД“ - ШУ „РИТ“.
Душан Исајев,маст.инж.шум.

ПРИРОДА

Ревитализација језера на локалитету Трешња
постављањем система плутајућих острва
Шумски комплекс Трешња је пре 30 година био омиљено излетиште Београђана, а 1963. године на овом локалитету је направљено и вештачко језеро, са наменом да буде резервоар из ког би се
узимала вода у случају да пожар захвати околну шуму. Због своје
локације језеро је привлачило различите посетиоце: излетнике,
бициклисте, купаче и заљубљенике у нетакнуту природу. С временом је опао интерес за излетнички боравак поред овог језера,
па је оно постајало све запуштеније. На квалитет воде у језеру данас највише утиче поток који пролази кроз оближње насеље и које
нема решен канализациони систем. Стихијска изградња викенд
објеката и нерегулисано одвођење отпадних вода из септичких
јама и пољских тоалета, довели су до погоршања како физичкохемијских тако и микробиолошких параметара воде језера.
Језеро на локалитету Трешња је, на основу пројекта „Ревитализација Топчидерске реке биолошким системима за пречишћавање
загађених вода“ (Институт за шумарство, 2014 - 2016.), означено
као једна од потенцијалних површина за постављање биолошких
система за пречишћавање и ревитализацију загађених вода. Секретаријат за заштиту животне средине Града Београда је одабрао
управо овај локалитет за постављање првих плутајућих острва за
ревитализацију загађене воде, а израду пројекта је на тендеру доделио Институту за шумарство, Београд. Пројекат „Ревитализација
језера на локалитету Трешња постављањем Система плутајућих
острва“ се реализује од 2018. до 2020. године. Овај локалитет је
одабран, јер поседује већину карактеристика које први пројекти
постављања Система плутајућих острва треба да имају: језеро има
уређену обалу, воду са ниским до умереним концентрацијама загађујућих материја, локација је значајна за град и његове становнике и друго. С обзиром да је вода одличног еколошког статуса
један од најпожељнијих природних елемената сваког излетишта,
ревитализација језера има вишеструки значај за овај локалитет и
могла би да постане централни фактор опоравка заборављеног излетишта у непосредној близини Београда.
Модел плутајућих острва, који је настао као резултат награђене докторске дисертације Др Невене Чуле и поменутог пројекта
ревитализације Топчидерске реке, ће бити први пут примењен у
пракси. Плутајуће острво се састоји од пластичног решеткастог
носача са перфорираним дном и рукохватима. Како супстрат за
раст биљака користи се инертна камена вуна, а вегетацију острва чине врсте: Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. (трска),
Iris pseudacorus L. (барска перуника), Iris sibirica ‚Perry‘s Blue‘ (сибирска перуника), Alisma plantago - aquatica L. (водена боквица)
и Lythrum salicaria L. (поточњак). Постављање плутајућих острва је извршено средином маја месеца 2019. године. При томе су
она повезана у Систем плутајућих острва, што је у датом случају
омогућило формирање 2 групе острва од 20 односно 30 комада.
Плутајућа острва ће се налазити на језеру до септембра, а затим
ће следеће године бити поново постављена по истој методологији. Овде је важно напоменути и да овакви биолошки системи
омогућавају ревитализацију загађене воде на основу природних
процеса, а захваљујући симбиотичким односима својих основних
компоненти односно биљака, микроорганизама, подлоге и воде.
При томе ова технологија не користи хемијске материје и не ства-

Плутајућа острва на језеру на локалитету Трешња
(фото: др Невена Чуле)

ра нус продукт, који би даље могли да врше негативан утицај на
животну средину. Поред основне функције, уклањања полутаната,
Системи плутајућих острва, имају и друге функције, које су значајне на местима ревитализације загађених вода: обнављање биодиверзитета, повећање естетске вредности простора, повећање
потенцијала околине за развој туризма, као и стварања простора
за рекреацију и одмор становништва, кроз ревитализацију локација, које се налазе у близини реке или водене површине, а које су
означене како приоритетне локације са великим потенцијалом за
развој ових делатности.
Основни циљ пројекта је примена еколошки прихватљивог, ефикасног и економски исплативог решења за третман
загађене воде, а главни резултат је вода доброг еколошког
статуса. Како би се утврдила ефикасност постављеног биолошког система једном месечно ће се вршити анализа воде
језера. Истраживања ће обухватити и квантификовање потенцијала биљака да усвајају циљани елемент из загађене воде
и оцену фиторемедијационог потенцијала одабраних биљних врста. По анализи еколошке прихватљивости, остварене
ефикасности и економске исплативости постављеног Система плутајућих острва извешће се закључци о предностима и
евентуалним недостацима модела плутајућих острва, као и
потенцијалне модификације самог модела. Како би предложени пројекат био подржан од стране свих интересних (циљних) група планирано је и њихово укључивање у реализацију
пројекта кроз едукацију представника будућих управљача, као
и кроз афирмацију пројекта у свим доступним медијима.
Системи плутајућих острва имају мултифункционални
значај у пределу у ком се налазе. Самим тим и циљне групе
при реализацији Пројекта обухватају широк спектар популације по старости, образовању, социјалном статусу и
друго. Оне обухватају научну заједницу и јавност, представнике локалних заједница и приватног сектора, различите
категорије инвеститора и друге. Отпор друштва или негатиРевија “Шуме”
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ван став заједнице може да се јави при реализацији било ког
пројекта. Чак и еколошки пројекти, за које се претпоставља
да ће донети искључиво бољитак друштву, могу да се нађу
пред оваквом препреком. Због тога су на почетку реализације Пројекта циљне групе управо научна заједница и јавност. Њихово укључивање, на почетку реализације пројекта,
омогућиће овим интересним групама лако сагледавање снага
Система и на тај начин ублажити њихов потенцијални отпор
коришћењу биљака за пречишћавање загађених вода. Такође,
након извођења Пројекта, демонстрирања његове ефикасности у пракси и потенцијалне новчане добити, која би могла
да се искористи за реализацију наредних пројеката, створиће
се повољна атмосфера за прихватање ове технологије од стране јавности, научне заједнице и надлежних органа. Недостатак
стручног кадра односно инжењера, који могу да пројектују и
конструишу ова постројења, представља још један од проблема за комерцијализацију биолошких система, како стандардне
инфраструктуре за ревитализацију загађених водених површина и водотокова. Реализацијом Пројекта и на основу знања
стеченог из добрих примера из праксе оспособиће се нови
стручњаци и квалификована радна снага, који представљају
још једну циљну групу. При примени нове технологије у пракси искуство је веома важно, а добри примери из праксе могу
да отворе не само пут за финансирање изградње нових Система плутајућих острва већ и за промену закона и законске регулативе у погледу коришћења различитих биолошких система
као дела стандардне инфраструктуре за третман загађених
вода. Због тога су све државне институције које регулишу области заштите животне средине, заштите природе, воде и друге релевантне прописе Републике Србије такође циљна група
при реализацији Пројекта. Системи плутајућих острва могу
да буду значајно средство за повећање вредности земљишта
и некретнина, које се налазе у близини реке или језера, кроз
њихову ревитализацију и повећање естетске вредности околине. Ово ће даље створити атрактивне прилике за привлачење различитих категорија Инвеститора, као циљне групе
Пројекта, како за финансирање наредних пројеката Система
плутајућих острва тако и за улагање у друге еколошке пројекте
ревитализације простора. Интересне групе су и представници
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локалне заједнице и приватног сектора, јер реализација пројеката изградње Система плутајућих острва ствара повољне
прилике за њихову сарадњу. Искуства су показали да је оваква
сарадња при реализацији еколошких пројеката врло значајна
и омогућава поделу ризика, финансирања и добити, што је
веома значајно при реализацији еколошких пројеката. Кроз
различите облике подстицаја, финансијске или нефинансијске
природе, локалне власти могу да привуку на пример највеће
загађиваче у оквиру слива да финансирају изградњу Система
плутајућих острва и да на тај начин ублаже последице свог несавесног испуштања непречишћене отпадне воде директно у
реку. И на крају, ангажовање свих поменутих циљних или интересних група може да доведе од промене закона и законске
регулативе и препознавања Система плутајућих острва као
дела стандардне инфраструктуре за третман отпадних и ревитализацију загађених вода.
Даљи развој свих алтернативних метода за пречишћавање
отпадних и загађених вода, па тако и предложеног Система
плутајућих острва, мора да се креће у правцу њихове комерцијализације. Као две највеће препреке за остварење овога
циља су, како што је већ напоменуто, то што они нису препознати у законима и другим релевантним прописима Републике Србијем као и недостатак финансијских средстава за
подршку и инвестирање у овакве еколошке пројекте, иако
они имају вишеструки значај за целу заједницу. Један од првих
корака за превазилажење поменутих проблема је стварање
добрих примера из праксе који могу да привуку инвеститоре
за даље пројекте и омогуће промену закона и законске регулативе. Како се државни буџети буду смањивали, цена воде
расла, а савезни или државни нормативи постајали све строжији, једноставни, економски исплативи и ефикасни биолошки системи за третман загађених вода и њихову рециклажу ће
у пракси имати све већи значај. Кроз даље усавршавање ова
технологија би у будућности могла да заузме водеће место у
процесу пречишћавања отпадних и загађених вода и опоравка
водених површина.
Др Невена Чул
Др Александар Лучић

ДИНАРИДИ

Састанак мреже и V Генерална
Скупштина Паркова Динарида
Паркови Динарида – представљају мрежу заштићених подручја Динарида, која има за циљ да својим деловањем искаже и
реализује заједнички интерес за унапређење заштите природе
и одрживог развоја у региону, те поспеши сарадњу између заштићених подручја земаља Динарског лука.
ЈП „Србијашуме“ је у фебруару 2016. године приступило
мрежи, што је потврђено у оквиру друге сесије заседања Генералне Скупштине Паркова Динарида.
Сарадња у оквиру мреже се примарно односи на унапређење
природних и културних вредности заштићених подручја Динарида, њихову промоцију и подршку, као и повезивање људи из
региона кроз примену добрих пракси одрживог развоја и управљања.
У Парку природе Блидиње у Босни и Херцеговини, 28. и 29.
маја 2019. године одржана је Пета Генерална Скупштина Паркова Динарида и годишњи састанак мреже. Догађај је окупио
преко 60 учесника, чланова мреже и представника заштићених
подручја у региону Динарида. Испред ЈП „Србијашуме“ Скупштини су присуствовали Дарко Ђорђевић, управник Парка природе „Стара планина“ и Дејан Милетић, руководилац одељења
за заштиту шума и заштићена природна добра.
Чланови мреже су се кроз презентације и дискусије упознали са тренутним активностима на развоју индекса укључености
локалног становништва, као и са другим циклусом индексације
који Паркови Динарида, као део тог процеса, тренутно спроводе у 25 заштићених подручја. Поред тога представљени су и
резултати Програма грантова за заштићена подручја који је недавно завршен, а који се показао као ефективан механизам за
побољшање комуникације и сарадње између заштићених подручја и локалног становништва.
Посебна тема састанка, а касније и Скупштине била је иницијатива за успостављање Дана заштите Динарида. Иницијати-

ва је подржана од стране чланова и одлучено је да се 7. октобар,
датум када је 2014. године, у Националном парку Бриони, потписано писмо намере о оснивању Паркова Динарида, прогласи
Даном заштите Динарида. Циљ успостављања Дана заштите
Динарида је промовисање јединствености и испреплетаности
природног богатства и културно-историјских садржаја овог по
много чему посебног простора, као и унапређење природних
вредности на том подручју.
Управни одбор и Скупштина су у чланство примила и 3 нова
члана, Специјални резерват природе Засавица и Парк природе
Тиквара из Србије, као и Национални парк Козара из Босне и
Херцеговине, чиме је мрежа Паркова Динарида проширена и
сада броји укупно 95 заштићених подручја из осам земаља региона. Поред проширења мреже, Скупштина Паркова Динарида је усвојила Годишњи извештај о раду и финансијски извештај
Паркова Динарида за 2018. годину, као и Годишњи план рада за
2019. годину.
У сусрет годишњој Скупштини као посебан догађај, одржан је округли сто на тему Стање и перспективе заштићених
подручја у Босни и Херцеговини, који је пружио прилику управљачима заштићених подручја из БиХ да размене искуства и
дискутују проблеме са којима се сусрећу и могуће начине за њиховим превазилажењем. На скупу је истакнуто да проглашење
нових заштићених подручја у БиХ не треба бити у сврси развоја
и промовисања нових туристичких дестинација, већ да је примарни циљ и сврха таквих подручја заштита и унапређење природних вредности. Посебно је наглашена потреба побољшања
међусобне комуникације и продубљивања сарадње у циљу чега
ће Паркови Динарида иницирати сличне састанке и у другим
државама региона.
Дејан Милетић, дипл.инж.шум
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САВЕТОВАЊЕ

Саветовање „Управљање ризицима“
Висока техничка школа струковних студија Пожаревац
(ВТШСС) у сарадњи са Сектором за ванредне ситуације у
Пожаревцу, организовала је
седмо стручно саветовање на
тему: „Управљање ризицима“.
Саветовање је одржано у амфитеатру ВТШСС Пожаревац
у Пожаревцу, у петак 24. маја
2019. године.
Саветовање је окупило струч
њаке који се баве овом теПроф. др Ратко Ристић декан
матиком са позивом да одрже
Шум. факултета
предавање на тему „Управљање
ризицима“ са различитим тематским областима. Присуствовало је више истакнутих стручњака и експерaта који се баве овом
облашћу и то: Представници Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Сектора за ванредне ситуације, из више
градова Србије – Београд, Ниш, Пирот, Пожаревац и Смедерево; Шумарског факултета, Београд; Факултет техничких наука,
Нови Сад; Народна Скупштина Републике Србије; Института
за шумарство Београд, ЈП „Србијашуме“ Београд, Међународног
института за примењено управљање знањем, Нови Сад; Хидрометеролошког завода Србије; Факултет заштите на раду, Универзитет у Нишу; Високе техничке школе струковних студија
Звечан; Високе школе „Логос центар“ Мостар; Високе техничке
школе струковних студија Пожаревац; Факултет за менаџмент
Београд; Савез инжињера и техничара Пожаревац; Дом здравља
Свилајнац; Ветеринарског специјалистичког института Пожаревац; Сигурност доо Ниш; „Гас Инвест“ Београд. Такође учествовали су представници великог броја организација различитих
делатности и студенти. Видно место међу присутнима имали су
аутори уводних предавања: Срђан Митровић, Начелник управе
за ванредне ситуације у Нишу; проф. др Ратко Ристић, декан Шумарског факултета Универзитета у Београду; Бојан Гламочлија,
директор Српског-Руског хуманитарног центра у Нишу; Војкан
Крстић, начелник Спасилачког центра Србије; Властимир Вуликић, из центра за ванредне ситуације Србије.
Циљ организовања једнодневног саветовања по позиву је да
се стручњаци који су управо баве ризицима у различитим облатима окупе на једном месту, размене искуства, као и да се студенти ВТШСС упознају са законском регулативом и најновијим
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техничким решењима у области Управљања ризицима. Такође,
један од одновних задатака је да се представе нови приступи ради
унапређења квалитета управљања упоште, а посебно са аспекта
успешности контроле ризика у различитим областима деловања.
Отварајући скуп, организатор саветовања др Горан Ђорђевић,
начелник одељења за ванредне ситуације у Пожаревцу, Министарства унутрашњих послова Републике Србије је изразио
задовољство што овом скупу присуствује велики број стручњака
и заинтресованих грађана. Ово је седмо саветовање, а почели смо
скромно са неколико радова на првом. Захвалио се свима који су
дошли и истакао да је пристигло доста радова, међу којима су и
неки који се по тематици појављују први пут. Доста је радова из
праксе и доста тема које раније нису биле заступљене. Седмо саветовање о управљању ризицима у Пожаревцу окупило је врхунске стручњаке у овој области. На скупу су представљена четири
уводна предавања, две презентације и 21 рад који су штампани
у зборнику радова, а у којима ће бити говора о управљању ризицима у свим областима: поплаве, пожари, елементарне непогоде
које се догађају у Србији, као и о другим питањима са аспекта
управљања ризици
ма. ,,Овде смо да ра
зменимо нека иску
ства и мишљења и
дамо предлоге да би
ова област попри
ми
ла значај који
реално има“, рекао
је др Горан Ђорђевић. У другој уводној презентацији,
проф. др Ратко Ри
стић, де
кан Шу Др Горан Ђорђевић, организатор
саветовања
марског факултета,
Београд, представио је тему „Јачање свести и стручног нивоа
планинских служби локалних заједница ради смањења негатив
них утицаја климе“.
Општи Закључци
• Саветовање је испунило очекивања организатора и учесника
самим тим што је било присутно око осамдесет учесника и што
је медијски квалитетно пропраћено
• Истакнуто је да управљање ризиком и сам ризик не заобилазе
ниједну организацију без обзира на њену величину или врсту
делатности којом се бави; при обављању свих активности организације се сусрећу са факторима који укључују постојање
ризика који морају у организационом смислу да буду препознати и спречени.
• Ово саветовање, запажено је и по томе што је окупило врхунске стручњаке у овој области и отворило и неке нове темеОрганизатор, и аутори – предавачи сматрају да ово саветовање
убудуће треба да се настави и да прерасте у дводневни скуп,
уз напомену да програм саветовања треба иновирати у складу
са трендовима развоја и примене техничких решења у области
управљања ризиком.
Милан Петровић, дипл. инж. шум.
Раде Пертовић, дипл. инж. заш. на раду
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Семинар - Планирањe газдовања шумама
Одељење за планирање газдовања шумама ЈП „Србијашуме“
ове године je седми пут реализовало семинар: „Унапређење рада на
пословима израде основа газдовања шумама“. Семинар је одржан
на Старој планини - „Врело“ у два термина за две групе учесника у
периоду од 08. – 10.05.2019. године и од 15. – 17.05.2019. године. На
семинару је учествовало четрдесет инжињера шумарства и два шумарска техничара из четрнаест шумских газдинстава, Бироа за планирање и пројектовање у шумарству, Шумарског факултета и Генералне дирекције. На семинару је обрађено више тематских области:
–– Унапређење израде основа газдовања шумама (др Братислав
Кисин, дипл. инж. шум.),
–– Национална инвентура шума 2019-2020. године (мр Брано Вамовић, дипл.инж.шум, Биро за планирање и пројектовање у шумарству),
–– Практичан рад - контрола унетих теренских података, израда
приказа стања, планова газдовања и разних прегледа помоћу
„Програм за контролу ОГШ“ (аутор Мирјана Стингић, дипл.
инж. шум.),
–– Употреба података из сервиса са сервера РГЗ-а – теоријски и
практичан рад (Ненад Марковић, дипл. инж. шум.)
–– Искуства ШГ „Јужни Кучај“ Деспотовац на пословима планирања газдовања шумама – примена електронске пречнице (Славољуб Димитријевић, маст. инж. шум.),
–– Представљање ШГ „Пирот“, као и искуства и изазова при изради основа газдовања шумама у заштићеним подручјима (Мирољуб Јовановић, дипл.инж. шум.),
–– План гајења шума у основама газдовања шумама – осврт са
стручним препорукама (др Звонимир Баковић, маст.инж.шум.),
–– Издавање података и мишљења из надлежности ЈП „Србијашуме“ потребних за израду просторних и урбанистичких планова и докумената за њихово спровођење (Милена Денић, дипл.
просторни планер),
–– Искуства са Семинара за запослене на стручно-саветодавним
пословима у шумама сопственика „Узгојне мере у изданачким
шумама – практична обука за вршење дознаке стабала“ (Божидар Миловановић, дипл. инж. шум., Мирјана Стингић, дипл.
инж. шум.),
–– Извештај са Студијско-стручне посете (Хесен, Немачка) у оквиру пројекта „Промоција стручне и практичне обуке након завршеног образовања у сектору шумарства Србије“ – BMEL – 2
(Божидар Миловановић, дипл. инж. шум, др Братислав Кисин,
дипл. инж. шум.).

Семинар Стара планина – „Врело“

У складу са временским приликама организован је и одлазак на
терен на локације карактеристичне и интересантне са планско - шумарског аспекта.
Имајући у виду број и структуру учесника (стручну спрему и
послове на којима су ангажовани), семинар је оправдао очекивања
и дао одређене сугестије и препоруке у виду закључка, који се још од
од прве године истиче, а то је да треба наставити са оваквом врстом
семинара-обуке (рад у мањим групама) и континуираном усавршавању.
Mирјана Стингић, дипл. инж. шум.
др Братислав Кисин, дипл. инж. шум.
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Одржана XXIX изборна скупштина Удружења
шумарских инжењера и техничара Србије

Радно председништво Удружења шумарских инжењера и техничара Србије

У просторијама Савеза инжењера и техничара Србије у Београду, 19. марта 2019. године, са почетком у 11 часова одржана
је XXIX изборна Скупштина Удружења шумарских инжењера и
техничара Србије. Скупштини су присуствовали представници и
професори Шумарског факултета Универзитета у Београду, представници Института за шумарство Београд, Института за низијско шумарство и животну средину Нови Сад, Јавно предузеће
за газдовање шумама „Србијашуме“ Београд, Јавно предузеће за
газдовање шумама ,,Војводинашуме“ Нови Сад и других јавних
предузећа и институција. Након конституисања Скупштине и верификације мандата делегата и избора радних тела, председник
Удружења шумарских инжењера и техничара Србије и председавајући Скупштине, Владан Живадиновић, дипл. инж, поднео је
извештај о раду и финансијском пословању Удружења, за претходни период. Истакнуто је да је тежиште активности, поред успешне издавачке делатности, било на одржавању бројних стручних скупова и организовању посета:
• Семинар и саветовање у оквиру јавне расправе о изменама Закона о шумама, Закона о дивљачи и ловства и Програма развоја
шумарства (2014, 2015.);
• 14. Сабор шумара „Шумаријада“ (Врњачка Бања, 2015, 2016.);
• Округли сто „Прва фаза реорганизације расадничке производње у ЈП за газдовање шумама „Србијашуме“ (расадник „Наупаре“, 2015.);
• Семинар Планирање газдовања шумама (Гоч, 2015, 2016, 2017.);
• Семинар у оквиру реализације пројекта „Програм мера и активности за унапређење стања изданачких шума букве и храста у Републици Србији“ (ШГ „Јужни Кучај“, ШГ „Топлица“, ШГ
„Београд“ и ЈП „Шуме Гоч“, 25.4 - 28.4.2017.);
• Семинар „Унапређење рада на пословима израде основа газдовања шумама“ (Стара планина, 2017.);
• Завршна конференција у оквиру пројекта „Развој и увођење
иновативног концепта планирања газдовања шумама уз по30
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штовање економских, еколошких и социјалних аспеката у Србији“ (Бања Ковиљача, 18.07 - 19.07.2017.);
• Семинари из области заштите шума на тему‚ „Дијагностика
најчешћих економски штетних врста дефолијатора из реда
Lepidoptera у храстовим шумама“, (НП Ђердап, Београд, Крушевац, Лесковац, Чачак, 2017.);
• Семинар „Узроци сушења смрче (Picea abies Karst.) на подручју
ПП „Голија“, у оквиру реализације Програма управљања ПП
„Голија“ за 2017. годину (ШГ „Краљево“, ШУ „Ушће“, 24. новембар 2017.);
• Стручна посета Удружења шумарских инжењера и техничара
Републике Босне и Херцеговине и професора Шумарског факултета у Сарајеву (2015.).
На семинарима су присуствовали представници свих релевантних институција шумарског сектора у земљи: Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије
- Управе за шуме, Шумарског факултета Универзитета у Београду, ЈП за газдовање шумама „Србијашуме“ Београд – Генералне
дирекције, Бироа за планирање и пројектовање у шумарству и
појединих шумских газдинстава, ЈП за газдовање шумама „Војводинашуме“ Нови Сад, Института за шумарство из Београда, Института за низијско шумарство и животну средину Нови Сад,
представници верских институција којима је враћена одузета
имовина и др.
Подршку у реализацији одређених скупова дали су и експерти
из области шумарства из Немачке и Аустрије. Удружење је организовало припреме и учешће екипа – републичких репрезентација секача моторним тестерама, на следећим такмичењима:
• 31. Светско првенство секача моторним тестерама (Швајцарска, 2014.);
• 32. Светско првенство секача моторним тестерама (Аустрија,
2016.);
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• 32. Светско првенство секача моторним тестерама (Пољска,
2016.);
• 33. Светско првенство секача моторним тестерама (Аустрија,
Норвешка, 2018.);
• 34. Држaвно првенство секача моторним тестерама (Врњачка
Бања, 2014, 2017.);
• 35. Државно првенство секача моторним тестерама (Делиблато,
2016.).

Евиденција делега та XXIX скупштине УШИТС

Изнети су резултати финансијског пословања Удружења,
за извештајни период 2014-2018. године, који су приказани и у
додељеном штампаном материјалу. Наглашено је да су све наведене активности Удружења реализоване захваљујући уплатама
чланарина, које су, у већини случајева, редовно обезбеђиване.
Остварена је успешна ликвидност, а пословни резултати у 2018.
години дају солидну основу за наставак рада Удружења. Председавајући је посебно истакао несебичан допринос госпође Светлане Косановић, која већ годинама обавља стручно-финансијске
послове Удружења. Такође, обавестио је присутне да ће се предстојеће 34. Светско првенство секача моторним тестерама, одржати у Београду, током септембра 2020. године, а у организацији
овог такмичења учествоваће и Удружење шумарских инжењера
и техничара Србије. Тим поводом, потписан је споразум о сарадњи за WLC 2020. у Србији, са удружењем IALC (International
Association Logging Championships).
Др Александар Лучић, научни сарадник, заменик директора
Института за шумарство Београд, указао је присутнима на део историјата Удружења, које ради као нестраначка, невладина, непрофитна струковна организација, на основу Статута од 26.02.1996.
године. Тада је Удружењу и враћен назив из 1907. године, под
којим и данас постоји. Проф. др Љубивоје Стојановић, главни и
одговорни уредник часописа „ШУМАРСТВО“, чији је издавач Удружење а суиздавач Шумарски факултет Универзитета у Београду, истакао је дуго историјско трајање часописа и велики јубилеј,
обележен крајем 2017. године: 70 година од почетка публиковања.
Професор Стојановић посебно је указао на изузетан успех који
је часопис недавно постигао, када је од 2017. године, Одлуком
Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије,
рангиран у вишу категорију националног часописа међународног
значаја (М24). На основу тога, часопис „ШУМАРСТВО“ је ушао
на тзв. проширену SCI листу међународних научних часописа
што представља значајан напредак и успех Редакције часописа,
аутора и сарадника. Истакнуто је да се трошкови за издања часописа „ШУМАРСТВО“ надокнађују, како из прихода Удружења,
тако и субвенција Министарства науке и просвете Републике
Србије. Председавајући је, затим, нагласио да, од свих научних
часописа који се у нашој земљи баве шумарством, часопис „ШУ-

МАРСТВО“ има највиши ранг. Након дискусије и предлога рада
Удружења, стављено је на гласање усвајање Извештаја и плана
рада. Председник Верификационе комисије, Саша Вукасиновић,
дипл. инж, констатовао је да је Извештај о раду и финансијском
пословању Удружења једногласно усвојен. Једногласно је изгласан
и реизбор досадашњег Председника Удружења, Владана Живадиновића, дипл. инж. и избор чланова Управног одбора: проф. др
Војислав Бајић, проф. др Драган Караџић; проф. др Милун Крстић Шумарски факултет Универзитета у Београду; др Љубинко
Ракоњац, научни саветник, директор Института за шумарство
Београд; др Саша Орловић, ред. проф, директор Института за
низијско шумарство и животну средину Нови Сад; др Предраг
Алексић, извршни директор ЈП за гaздовање шумама „Србијашуме“ Београд; Марта Такач, МSc, директор ЈП за гaздовање шумама „Војводинашуме“ Нови Сад; мр Александар Стаменковић,
директор ШГ„Ниш“ Ниш; Светлана Михаиловић, дипл. инж. Бироа за планирање и пројектовање у шумарству, ЈП „Србиајшуме“;
Саша Вукашиновић, дипл. инж. ШГ „Ибар“ Лепосавић; Љубица
Дробњаковић, дипл. инж. ШГ „Пријепоље“ Пријепоље; Марко
Маринковић, дипл. инж. ШГ „Нови Сад“ Нови Сад; Дара Воркапић, МSc ШГ „Столови“ Краљево; Миланко Максимовић, дипл.
инж. – ЈП Национални парк „Ђердап“ Доњи Милановац. На основу Статута Удружења, члан Управног одбора је и председник Удружења, Владан Живадиновић, дипл. инж. За чланове Надзорног
одбора изабрани су: проф. др Василије Исајев; Слађана Дабић,
дипл. инж. ЈП за гaздовање шумама „Војводинашуме“ Нови Сад;
Зорица Ђуровић, дипл. инж. ШГ „Крагујевац“ Крагујевац, Бранко Вамовић, дипл. инж. у Бироу за планирање и пројектовање
у шумарству; Небојша Миховиловић, дипл. инж, директор ШГ
„Топлица“ Куршумлија. За главног и одговорног уредника часописа „ШУМАРСТВО“ изабран је досадашњи вршилац дужности,
проф. др Љубивоје Стојановић. У даљој дискусији, колега Слободан Зејак, дипл. инж ШГ „Ниш“ Ниш, предложио је обележавање
јубилеја и годишњице ШУ Алексинац. Такође, предложено је да се
обележе годишњице ШУ Крушевац (ШГ „Расина“ Крушевац); ШУ
Прокупље (ШГ „Топлица“ Куршумлија); ШУ Ниш – Бела Паланка
(ШГ „Ниш“ Ниш) и ШУ „Авала“ (ШГ „Београд“ Београд).
Пригодном дискусијом, проф. др Василије Исајев истакао је
потребу шумарске струке за интензивнијим наступом у јавности
у вези истицања значаја целокупне шумарске делатности. Проф.
др Војислав Бајић указао је на смернице за перманентним образовањем специјализованих кадрова који би се бавили промоцијом
и маркетингом шумарства као истакнуте друштвене делатности
и привредног ресора у нашој земљи. На крају рада Скупштине,
Председник се захвалио свим присутнима на учешћу у раду, и
честитао новоизабраним члановима Управног и Надзорног одбора Удружења.
др Марина Вукин, Шумарски факултет у Београду
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Прeдстављене акције заштите природе
поводом обележавања 71 године рада Завода
Поводом обелeжавања 71 године рада, Завод за заштиту природе представиo je16. мaja три нова, током ове године заштићена
подручја у Србији: Специјални резерват природе „Ртањ“ и Споменици природе „Тупижничка леденица“ и „Пећински систем Самар“,
као и даља настојања и смернице у раду Завода за заштиту природе
Србије на повећању заштићене територије и броја заштићених подручја природе.
Скуп је отворио мр Александар Драгишић, директор Завода за
заштиту природе Србије и представио постигнућа Завода у претходној години, докле смо стигли у својој мисији и указао на нове подухвате и циљеве у заштити природе. Директор Завода овом приликом истакао је да је приоритет у заштити природе даље унапређење
кроз: повећање броја заштићених подручја, чиме се повећава проценат територије Србије под заштитом, спровођење мера и активности од значаја за очување био и гео диверзитета и усаглашавања
модела и метода управљања заштићеним подручјима Србије са европским и светским стандардима у циљу интегрисања у глобалну
мрежу очувања природе“, и да „заштитом три нова подручја мрежу
заштићених подручја Србије тренутно чини 461 природно добро,
које се простире на 7,61% територије наше земље.
Уз посебну захвалност за лично ангажовање у акцији враћања
јединке белоглавог супа из Турске у матичну колонију у СРП „Увац“,
уручена је Захвалница његовој екселенцији господину Танжу Билгичу, амбасадору Турске у Србији, који је обезбедио бесплатан
транспрот Туркиш Ервејзом птици која није могла самостално да
се врати. Овом приликом турски амбасадор Танжу Биглич, истакао
је да је успех акције остварен заједничким анагажовањем и радом
свих актера у обе државе. Будући да смо у 2019. години богатији за
још две књиге од капиталног значаја за заштиту природе, Црвену
књигу фауне Србије III Птице и Црвену књигу фауне Србије IV Правокрилци, за суиздаваштво додељена је Захвалница Департману за
биологију и екологију Природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду и Друштву за заштиту и проучавање птица
Србије, док је Департману за биологију Природно-математичког
факултета Универзитета у Нишу додељена Захвалница за организацију Регионалног симпозијума о флори Југоисточне Србије, који
ће бити одржан крајем јуна месеца у Парку природе „Стара планина“. Захвалница је додељена и Његовом преосвештенству Епископу

ВИП гости на обележавању дана Завода
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Директор Завода за заштиту природе, Александар Драгишић

врањском владики Пахомију за очување и промоцију природног
добора „Долина реке Пчиње“.
Представљајући вредности нових заштићених подручја, приказан је спот о Специјалном резервату природе „Ртањ“. Природне
вредности, јединствености и специфичности које су определиле
стручњаке Завода да Ртањ предложе за заштиту, представио мр
Данко Јовић, руководилац Канцеларије Завода у Нишу.
Специјални резерват природе „Ртањ” простире се и налази у источној Србији, у југозападном делу Карпатско–балканског планинског система, a припада општинама Сокобања и Бољевац. Посебну
вредност Ртња представља специфичан рељеф са купастим врхом
Шиљак и врло стрмим падинама, крашким рељефом са дубоким јамама. У флори Ртња заступљено је готово 18%, биљних таксона Србије. Ртањ је станиште строго заштићених врста, као што су српска
рамонда, ртањска метвица, каћунак смрдљиви, каћун, мушки божур, алпска павит, планинска саса, велемун, кохова линцура. Само
на Ртњу расте изузетно ретка и ендемична врста Nepeta rtanjensis.
Од лековитих врста издваја се и ртањски чај. Ртањ, као типично
планинско станиште, карактерише и присуство великог броја врста
птица. За сада је евидентирано 89 врста. У фауни сисара планине
Ртањ посебно се истиче фауна слепих мишева са регистрованих 20
врста, што чини 2/3 укупног броја регистрованих врста слепих мишева Србије.
Споменик природе „Пећински систем Самар” налази се на територији општине Сврљиг, као североисточни део планине Калафат у
југоисточној Србији. Значајан је и као станиште ретких и ендемичних врста животиња и инсеката, нарочито врсте зглавкара гујиног
чешља, више врста слепих мишева, великог потковичара, малог
потковичарa, дугопрстог вечерњака и фосилних налаза животиња
из плеистоцена и холоцена.
Споменик природе „Тупижничка леденица” налази се на територији општине Књажевац, односно КО Кожељ, укупне површине
1 ha 23a 89 m², крашка је јама на јужном делу планине Тупижницe у
југоисточној Србији. Проглашењем три нова природна добра заштићеним, Србија тренутно има 461 заштићено подручје. Ова подручја се простиру на 673.850 ha, што чини 7,61 % теритoрије наше
земље.
Наташа Панић

САЈАМ

Шумско газдинство „Београд“
на 24. Међународном Сајму хортикултуре
BEOPLANT FAIR – 2019.
На овогодишњем Сајму хортикултуре „BeoPlantFair“ 2019.
наступ ЈП ,,Србијашуме“ имао је за циљ да представи широј
јавности делатност београдског газдинства које поред послова у шумарству обавља послове пејзажно архитектонског
уређења простора (пројектовање, извођење и одржавање слободних јавних и приватних површина) и расадничке производње.
Штанд ШГ „Београд“ био је уређен као мања парковска површина на којој је доминирао садни материјал из расадника
београдског газдинства.
Концепција овогодишњег штанда је истакла квалитетан
садни материјал ванстандардних димензија у комбинацији са
процветалим садницама лишћарског дрвећа и шибља. Изузет-

ним примерцима полеглих четинара на тамнозеленом тепих
травњаку са цветним детаљима, уоквирен је цео штанд тако да
је постигнут ефекат пасторалне целине у бетонском амбијенту
сајамске хале.
Постављањем дрвених клупа које су произведене у ШУ
,,Косјерић“ посетиоцима је омогућено да направе предах од
сајамске вреве и добију корисне информације о расадничкој производњи, асортиману садног материјала, производњи
шумског мобилијара и могућностима пејзажно архитектонског уређења слободних простора.
Одлуком стручног жирија Београдског сајма, газдинство
„Београд“ је добило Диплому за квалитет садног материјала.
Анђелка Јевтовић,дипл. инж. пејз. арх.
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ШУМА У ШКОЛИ
У склопу сарадње са локалном заједницом кроз акцију ЈП
„Србијашуме“ која носи назив „Шума у школи“, а у циљу едукације и подизања свести најмлађе популације о значају, очувању,
заштити и унапређењу стања шума, али и улепшавања дворишта
школа и вртића, у претходном периоду реализоване су радионице.
Едукативне радионице су реализоване у ОШ „Павле Савић“
на Миријеву, ОШ ,,Јован Стерије Поповић“ на Новом Београду,
ОШ ,,Ђура Јакшић“ на Канаревом брду, ОШ ,,Бранко Радичевић“
у Великој Моштаници са ученицима првог разреда, као и у вртићу ,,Весељко“ у Железнику и вртићу „Кошута“ у Жаркову са
децом предшколског узраста на тему ,,Шта је то шума и зашто
нам је важна“.

У практичном делу радионица, уз помоћ деце из ових васпитно – образовних установа садили смо хортикултурне саднице у
циљу улепшавања дворишта, вртића и школа. У садњи садница
са задовољством су учествовали малишани из вртића и школа,
али и њихови васпитачи и учитељи, као и понеки родитељ.
Треба истаћи да су радионице биле интерактивне, као и да
су наши најмлађи суграђани показали велико интересовање за
питања заштите, очувања и унапређења „њихове“ животне средине. ЈП „Србијашуме“ већ на јесен наставља са акцијом „Шума
у школи“ са жељом да се ова активност прошири и на друге градове Републике Србије, са циљем да се што више најмлађих суграђана упозна са значајем и потребом за заштитом, очувањем и
унапређењем стања шума и животне средине.
Борис Ивановић, мастер инж. шум.

ОШ „Јован Стерија Поповић“ на Новом Београду

Вртић „Весељко“ у Железнику
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Едукација у ОШ „Ђура Јакшић“ на Канаревом брду

ОШ „Бранко Радичевић“ у Великој Моштаници
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Садња у ОШ „Павле Савић“ у Миријеву

Садња у Вртићу „Кошута“ у Жаркову
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Миловим лековитим стазама 01.06.2019.
и по киши у шетњу, сакупљање биља, учење,
дружење...

У суботу, 1. јуна 2019. године, одржана је 19. манифестација
Миловим лековитим стазама у домаћинству Миље Обрадовића у
Подбуковима. Љубитеље природе и Миљине кухиње није спречила ни киша која је читавог преподнева падала. У сећање на домаћина и великог човека, Мила Обрадовић, манифестација је отворена
Миловом рецитацијом, након чега су троје чланова Ваљевских
гљиварчића одрецитовала своје песмице посвећене „Боровници“
која је била централна тема овогодишње манифестације. Професор Драган Недељковић је одржао интересантно предавање о
„Карактеристикама и распрострањености боровнице“, након чега
је др Зоран Живковић говорио о „Лековитим својствима боровнице“. Посетиоци су уживали у изложби фотографија коју је приредио Бошко Ђоковић, (Друштво истраживача).
После предавања гости манифестације су заједно са стручним водичима кренули у бербу лековитог и самониклог биља дуж
Црне реке, након чега су се опробали и у детерминацији убраног
биља. За најбољег познаваоца биљака ове године проглашена је
Живанка Негован из Панчева. Чланови Ваљевских гљиварчића,
Соња Васић и Теодор Милосављевић из Ваљева, освојили су друго и треће место у овом традиционалном такмичењу.
Кратак предах гости су искористили да уживају у пасуљу са
лековитим и зачинским биљкама, а одмах после тога најупорнији
кренули су у још једну шетњу са члановима Клуба планинара
„Авантуриста“ из Београда. Са малим закашњењем због кише,
придружили су нам се и чланови Планинарског клуба „Победа“.
Сам крај манифестације љубитељи природе су провели уз лековит и прјатан разговор и домаћи чај.
Већина Београђана је била први пут, али, утисак је да неће
бити и последњи, а кажу, пренеће своје утиске и пријатељима. Јер,

код Миље се може и преспавати, Миља предивно припрема храну
и домаће сокове, а и Црна Река је има своје изазове и лепоте...
Спонтано, а помало и због временских услова, организовао се
и округли сто са темеом „Ваљевске планине – утисци – предлози –
сугестије“. Била је веома корисна прича са водичима као и другим
љубитељима природе, који су изнели своја запажања. Посебно
заниљиво им звучи идеја да организују излете на подручје ваљевских планина, јер су близу Београда а на њима има свашта лепо
да се види. Ако долазе у Подбукове, Црну Реку тада имају место и
где ће се окрепити, ручати, попити нешто, купити домаћу храну,
било код Миље или код неког њеног у селу. Међутим, ако праве
туре Ћелије-Лелић-Повлен...тамо нема Миље, тамо је проблем да
се нађе неко домаћинство где се може нешто појести, па то решавају спуштањем у косјерићка села...Обрадовало их је сазнање да
од скора постоји домаћинство Етно-село Радосављевић у Лелићу.
Слично је ако се иде и пут Јабланика.
Закључак је да би љубитељи природе пуно чешће долазили на
ваљевске планине када би и на том подручју постојала домаћинства као што је Миљино јер засигурно, неће носити храну из Београда већ управо желе да поједу нешто домаће, а да нешто и да
купе, и понесу...
И морам рећи да их је баш изнедило када су сазнали да су их
код Миље служили пићем и храном професори, наставници биологије, Нада, Ана...које су биле стручни водичи на манифестацији
и помагали Миљи...
Надамо се да ће ова прича заинтересовати оне које треба и
да ће се порадити на овоме. Једно је сигурно, да ове љубитеље
природе засигурно не интересују манифестације вашарског типа,
напротив, то их и одбија... Рурални туризам на ваљевским планинама све више је потребан Београђанима и Војвођанима, још само
да и ми то схватимо и искористимо....
Организатори манифестације: Удружење домаћина Ваљево,
Друштво за лековито биље Ваљево, Ваљевски гљиварчићи....
Драгић Томић, дипл.инж.шум.
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ПУТОВАЊЕ

У походе светињама

Удаљеност од Славије до планине Авала је 15 км, пола сата
вожње до Шумске управе „Авала“ било је потребно да се окупе сви путници за Грчку 18.05.2019. и формира студијска група
која је кренула на туристичко-истраживачко путовање у Грчку.
Мото ове групе био је у походе светињама. Групу су сачињавали
запослени у ШГ „Београд“, ШУ „Авала“: Саша Рајковић, Милан
Угринић, Велибор Ћурчић, Негован и Саша Живковић, Неђељко
Милеуснић, Живко Михаиловић, Ненад Икић, Милорад Борковић и пријатељи Мирољуб Лапчевић, Милош Марковић, Слободан Ђорђевић, Дејан Којић, Драгиша Ђукић.
Циљ путовања ове претежно шумарско истраживачке групе
је био да види, посети, упознај природна, историјска и црквена
добра.

Следећа дестинација коју смо посетили су Метеори на којима
се налази шест манастира, четири мушка и два женска. Метеори су
на списку културне баштине UNESKO, а подигнути су на пешчарским стенама формираним пре 60 милиона година.

Друга дестинација Метеори

Полазак испред ШУ Авала

Прва дестинација на којој се група зауставила био је Манастир
Прохор Пчињски који се налази се на шумовитим обронцима планине Козјак, на левој обали реке Пчиње у близини села Кленике,
30 км јужно од Врања. Према легенди Манастир је подигао Византијски цар Роман као знак захвалности светом Прохору Пчињском,
који му је једном приликом док је Роман био обичан војник прорекао да ће постати цар (Византијски цар Роман IV DIOGEN 10671071). Турци су разорили овај манастир одмах након Косовске
битке, а 1489. године обнавља га Марин из Кратова. Манастир је
поново у оквир Српске државе од 1912. године.

Северни део Грчке заузима област Македоније чији је главни
град Солун. Она обухвата и треће полуострво Халкидикија, Атос,
на коме се налази Света Гора.То је аутономна монашка држава, која
је сад под суверенитетом Републике Грчке.
Постојећи историјски подаци говоре да је основана 963. год, са
првим манастиром Велика Лавра, којег је основао монах Атанасије
под заштитом Византијског цара. Света Гора се убрзо осамосталила али је због крсташких ратова била принуђена да затражи заштиту од католичког поглавара све до поновне обнове Византијског
царства. Заштиту Византије је имала до 15. века, а затим потпада
под османлијску власт која светогорским манастирима намеће високе порезе али их је углавном заштитла од пљачки.

Трећа дестинација, Српско војничко гробље, Зејтинлик

Прва дестинација Прохор Пчињски
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У 19. веку након након Првог балканског рата и протеривања
Турака, број монаха се повећава и Света Гора доживљава препород.
Након кратког сукоба између Русије и Грчке око превласти над
острвом, до данашњих дана Света Гора се налази под суверенитетом Грчке. У световном смислу Света Гора је под јурисдикцијом Републике Грчке, а у духовном смислу је директно под јурисдикцијом

Васељенске Патријаршије, чије је седиште у некадашњем Константинопољу данашњем Истанбулу.
На Светој Гори се налази двадесет православних манастира.
Царску Лавру, односно најзначјније тело Свете Горе чини пет манастира: Велика Лавра, Ивирон, Ватопед, Хиландар и Дионисијат.
Сваке године се бира Прот Свете Горе, који је на челу Свете Горе и
то само из једног од пет манастира који чине Царску Лавру.
Адманистративно седиште Свете Горе је Кареја у којој се налазе
заступници манастира (Антипросопи) сваког од укупно двадесет
Светогорских манастира. Ту су смештени и конаци свих манастира
осим манастира Кутлушума који се налази у непосредној близини
Кареје.
Игуманија Свете Горе је сама Пресвета Богородица а сви Светогорски манастири су тзв. аватон - што у преводу значи „не крочити“, како је реч о мушким манастирима у њих не смеју да кроче
женске ноге, односно забрањен је улаз женама. И свима који долазе
без најаве забрањено је крочити на тло Свете Горе, а за припаднике
других вероисповести је такође потребна посебна дозвола.

цркву посвећену Ваведењу Богородице на месту некадашње цркве,
затим Цар Душан који је био цар свих Срба и Грка, па се у доба
његове владавине Света Гора налазила под његовом управом. То
је било доба највећег просперитета манастира Хиландар. Манастир су осим Српских владара помагали и Руски владари, Пећки
патријарси, Грчки и Бугарски монаси који су у тешким временима
за читав Српски народ успели да очувају манастир Хиланадар.
Манастир Хиландар је почетком 21. века знатно оштећен због
великог пожара.

Српско војничко гробље

Саборна црква Успења Пресвете Богородице у Кареји

Кареја - административно седиште Свете Горе у ком се налази
свештена општина и манастирски конаци деветнаест Светогорских
манастира. Кареја има и пошту, телеграф, царинску и полицијску
службу, амбуланту и продавнице. У Кареји живи око стотину монаха а Саборна црква великог Успења Пресвете Великобогородице се
сматра најстаријом на Светој Гори. Ту се налазе многе чудотворне
иконе. У келији Светог Саве Српског чува се чудотворна икона Богородица Млекопитатељница.

Првобитни манастир Хиланадар је изградио Грчки монах Георгије Хиландариос, а обновили су га Свети Сава и његов отац велики жупан Стефан Немања тада монах Симеон 1198. године који
недуго по оснивању манастира умире у својој задужбини.
Касније су манастир Хиландар помагали многи Српски владари Стефан Урош, крањ Милутин, који 1320. године подигао нову

Испосница Светог Саве у Кареји Детаљ из манастира Хиландар

Пета дестинација Кареја, ноћење у скиту Светог Андреја

Ауторима овога текста била је племенита намера да покушају
приказати историјске духовне и црквене вредности српског и грчког народа.
Треба напоменути да је током путовања посебна пажња посвећена дисциплини, примерном понашању и патриотизму. Застава
Републике Србије се поносно вијорила на свим предвиђеним дестинацијама, а чаланови експедиције су поносно представљали Републику Србију и ЈП “Србијашуме“.
Студијска истраживачка група је у потпуности реализовала све
предвиђене активности. По образовном профилу преовладавали
су шумари а, у групи је и правника, новинара и професора, па је
било прилике да се воде занимњиве дебате и полемике, а дошло се и
до занимљивих закључака. Тражене су паралеле између егзактних
и хуманистичких наука. Главни закључак је да овакве садржајне
видове дружења треба наставити и даље практиковати, а што се
тиче ШУ „Авала“ сигурно је да ће тако и бити.
Ненад Икић, Милорад Борковић
Ревија “Шуме”
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ШГ „УЖИЦЕ”

Урбани мобилијар
ШГ ,,Ужице“ има дугу традицију у производњи дрвених реквизита за опремање паркова и дечијих игралишта. Сада већ давних седамдесетих и осамдесетих година прошлог века, започето
је са израдом и уградњом различитих производа који су намењени за одмор, рекреацију и забаву деце а заједничким именом су
названи урбани мобилијар.
Дрвна галантерија, како се још заједнички називају ови производи, продавани су и уграђивани на многим локацијама бивше
СФРЈ, већином у уређеним парковским зонама и игралиштима у
близини школа и вртића.
О томе сведочи велики број образовно – васпитних установа
широм Србије на којима се налазе наши производи.
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У почетку, а и дужи низ година после, ови реквизити израђивани су од резаних греда квадратног и правоугаоног пресека, од
обловине смрче и јеле. Обли комади израђивани су од трупаца
простим гуљењем коре и разрезивањем. Зато су ови реквизити
имали рустичан и масиван изглед. За покривку је коришћена дрвена шиндра.
Набавком машине за производњу облица омогућено је да
се дрвна галантерија прави од борових облица које су кружног
пресека и једнаког пречника на целој дужини комада. Завршна
обрада нема рустичан изглед, па су сви производи добили лепшу
и елегантнију форму. Уместо смрче и јеле, комади су од боровине
која је постојанија у атмосферским условима.Такође, употребом
облица добијени су савременији и квалитетнији производи.

Све ове новине и побољшања справа за вежбање и играње
деце, допринеле су и већој сигурности и трајности. Знатно је продужен век трајања клацкалица, љуљашки и сл. У последњих десет
година није пријављена ниједна рекламација на дате производе.
Није забележено ни једно физичко оштећење, у смислу ломљења
справа и пуцања носећих делова. Све ово је допринело добром
имиџу који имамо на тржишту.
Тестирањем одређених производа, првенствено оних који су
намењени опремању дечијих игралишта (клацкалице, љуљашке,
пењалице, рипстоли) добијени су и потребни сертификати о безбедности истих.

Последњих година влада велико интересовање за информативне табле, ограде од облица, реквизите за опремање ловишта
(хранилице, ловачке чеке), фитнес справе и помоћни реквизити
за опремање трим стаза.
У времену у којем живимо, идеја је једнако битна колико и
брзина њене реализације. Савремен начин живота захтева сталне промене и прилагођавање. Свака производња, па и ова наша,
захтева стална улагања и праћење кретања на тржишту као основни предуслов опстанка и даљег развоја. Такође, људски ресурси су нешто чему се мора посветити посебна пажња.
Милан Јевтић, дипл. инж. шум.
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