
Година XXI l Октобар 2019 l Број 141

[UME

Шумаријада 2019.





Ревија „Шуме” фебруар 2011.2 Ревија „Шуме”фебруар 2011. 3

Poslovni klub Košutnjak
Beograd, Pere Velimirovića 1 • 011/2661-344

Ревија за рад и пословну сарадњу, 
маркетинг и интегрално газдовање 

шумама

Оснивач и издавач
Јавно предузеће за газдовање шумама

“Србијашуме”

Заменик генералнog директорa
Игор Брауновић

Главни и одговорни уредник
Tања Дојчиновић

Редакциони одбор
дипл.сним. Сузана Васиљевић

дипл.инж. Александар Васиљевић
мр Живорад Михајловић

дипл.инж. Бранислав Илчић
дипл.инж. Гордана Јанчић
дипл.инж. Предраг Јовић
дипл.инж. Зоран Тинтор
дипл.ек. Тијана Груловић

Адреса редакције
ЈП “Србијашуме”, Ревија “Шуме”

Нови Београд, Михајла Пупина 113
Телефон: 011 301 84 94

Уплата за претплату и друге 
маркетиншке услуге на рачуне број

106-8863-65 код Banca Intesa a.d.
205-14313-23 код Комерцијалне банке
245-0011771202024-52 код Агробанке

са назнаком за Ревију “Шуме”

Рукописи и фотографије се не враћају

За изнете чињенице у ауторским 
текстовима није одговорна редакција

Решењем министра за информације 
Републике Србије, “Шуме” су уписане 

под регистарским бројем 1378
бр. 413-00-131-97-01

Ревија “Шуме” је као публикација од 
посебног интереса ослобођена пореза

Молимо читаоце на сарадњу,
рукописе шаљите на:

е-mаil: revijasume@srbijasume.rs
www.srbijasume.rs

Насловна страна

Припрема и штампа

CIP - Каталогизација у публикацији
Народне библиотеке Србије, 

Београд 630
ШУМЕ

ISSN 0354-298X
COBISS.SR-ID 16347148

Пратећи најсавременије трендове, на друштвеној мрежи Фејсбук 
(Facebook) отворена је страница Србијашуме. 

Друштвене мреже постају незаобилазни фактор у данашњем начину 
пословања свих модерних компанија и представљају велики извор 
информација за брендове који желе да изграде контакте са потрошачима. 
Резултати истраживања о улози друштвених мрежа у данашњем пословању 
говоре да је чак 96% светских компанија препознало важност модерног 
начина комуницирања међу запосленима, што уједно представља и 
основу за бржи напредак и развој компаније.

Наш циљ је да идентификујемо шта је то што корисници друштвених 
мрежа желе и на основу тога стратешки испланирамо медијско присуство 
на интернету, како бисмо на најбољи начин представили бренд 
Србијашуме и наше производе.

www.srbijasume.rs

СРБИЈАШУМЕ 
у новим медијима

Свакога дана 69% људи гледа ТВ, 
а 58% проводи време на интернету

Ревија „Шуме” 3

ШГ ”ПРИЈЕПОЉЕ”
Шумско газдинство „Пријепоље” .....................................................................  4

ИНТЕРВЈУ
Милан Родић, први директор ЈП ,,Србијашуме” 1991-2000 године ..................7

СЕРТИФИКАЦИЈА
Континуитет доброг управљања - FSCTM сертификација шума ................... 13

ИНВЕСТИЦИЈЕ
Инвестиције у сектору за коришћење шума и осталих ресурса  .................... 14

ИНСТИТУТ ЗА ШУМАРСТВО
Институт за шумарство Србије некад и сад .................................................... 15

НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Tehnologija je neophodna za uspešnu digitalnu IT transformaciju ..................... 18

ШУМАРИЈАДА
САБОР ШУМАРА СРБИЈЕ 2019.  ...................................................................... 20

ФЕСТИВАЛ
Одржан други Авантуристички outdoor фестивал у кањону реке Јерме  ...... 28

ПРОЈЕКАТ
Пројекат „Јачање наставних, истраживачких и капацитета  
за умрежавање на Шумарском факултету Универзитета у 
Београду у области климатских промена” ....................................................... 31

КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ
Климатске промене и ефекат стаклене баште ................................................. 34

МАНАСТИР
Манастир Куманица  ......................................................................................... 34

БИЉКЕ
АМБРОЗИЈА ...................................................................................................... 36

ШУМАРСКИ РЕЧНИК
Шумарски енглескo – српски речник  .............................................................. 38

ШГ „УЖИЦЕ”
РЈ ,,Обрада дрвета” наставак добре приче ...................................................... 40

САДРЖАЈ

Ревија за рад и пословну сарадњу,  
маркетинг и интегрално газдовање 

шумама
Оснивач и издавач 

Јавно предузеће за газдовање шумама 
„Србијашуме”

Директор 
Игор Брауновић

Главни уредник 
Сузана Видановић, маст. ек.

Редакциони одбор 
спец.инж.шум. Тихомир Мурић, 
дипл.инж.шум. Гордана Јанчић, 
др.сци.мед. Милутин Ђорђевић, 

дипл.инж.шум.др Александар Васиљевић,  
дипл.инж.шум. Александар Воркапић

Адреса редакције 
ЈП „Србијашуме”, Ревија „Шуме”  

Нови Београд, Михајла Пупина 113  
Телефон: 011 301 84 94 

Уплата за претплату и друге 
маркетиншке услуге на рачуне број 

106-8863-65 код Banca Intesa a.d. 
205-14313-23 код Комерцијалне банке 
245-0011771202024-52 код Агробанке 

са назнаком за Ревију „Шуме”
Рукописи и фотографије се не враћају

За изнете чињенице у ауторским  
текстовима није одговорна редакција
Решењем министра за информације 
Републике Србије, „Шуме” су уписане 

под регистарским бројем 1378 
бр. 413-00-131-97-01

Ревија „Шуме” је као публикација од  
посебног интереса ослобођена пореза

Молимо читаоце на сарадњу, 
рукописе шаљите на: 

е-mаil: revijasume@srbijasume.rs 
www.srbijasume.rs

Фотографије 
Миле Радоичић

Лектор 
Наташа Манојловић

проф. књижевности и српског језика

Припрема и штампа 
Издавачко-трговинско предузеће 

„Комазец” д.о.о., Инђија
CIP - Каталогизација у публикацији 

Народне библиотеке Србије, 
Београд 630 

ШУМЕ 
ISSN 0354-298X 

COBISS.SR-ID 33831431



НАЈАВА

4 Ревија „Шуме”

Шумско газдинство „При
је поље” са седиштем у Прије
пољу, као саста вни део система 
Јавног пре дузећа „Србијашу
ме”, географски је смештено 
у југозападном делу Србије, 
у долини реке Лим, па тако и 
припада Лимском подручју 
или ближе Западној области 
Србије. Специфичности по
ложаја доприноси и чињеница 
што се површина газдинства 
својим западним делом нала
зи на самој тромеђи држава 
Србије, Црне Горе и БиХ. 
„Успешна традиција шумар
ства на овим просторима је 
веома дуга, а још 1923. године 

извршено је разграничење држа
вних шума овог газдинства. Није реткост да је ова традиција 
и породична што показује колики је значај шума и шумарске 
струке у југозападном делу наше земље. Лично сам поносан 
што смо моји сарадници и ја успешан део стратешки важног 
пословног система ЈП „Србијашуме” и самим тим доприно
симо општем напретку Србије” – рекао нам је директор ШГ 
„Пријепоље”, Горан Токовић, дипл. инж. шумарства.

Укупна површина државних шума и земљишта износи 
65.523 ha, а обрасло је 57.549 ha, од чега су: високе шуме 22.232 
ha (34%), изданачке шуме 18.722 ha (29%), шикаре и шибљаци 
10.081 ha (15%), културе 7.962 ha (12%) и остало 10%. Укуп
на дрвна запремина износи 7.982.123 m3, док просечна по ha 
износи 147 m3. Укупан запремински прираст је 219.169 m3, а 
просечни 4,1 m3. Газдинство обавља стручносаветодавне по
слове у шумама сопственика на укупној површини од 43.390 
ha и то у општинама Пријепоље, Прибој и Нова Варош.

Организационо, газдинство је подељено на три шумске уп
раве: „Пријепоље” са површином 27.774 ha, „Прибој” са повр
шином 22.025 ha и „Нова Варош” са површином 15.724 ha (које 
се административно поклапају са истим општинама) са тре
нутно 180 запослених, а у свом саставу такође има расадник 
„Камена Гора”, три ловишта („ЗлатарЈадовникДубочица”, 
„Црни ВрхЉесковац” и „ШербетовацОжаљРештево”) као и 
једно рибарско подручје („Златибор” део).

Богата и разноврсна природна и културна баштина на овом 
простору, са комплексима очуваних шумских екосистема и 
површина, и свим другим специфичностима, резултирала је 
тиме да се последњих година под заштиту државе стави 25.930 
ha површине сврстаних у пет заштићених подручја чији је не
посредни управљач Шумско газдинство „Пријепоље”: Предео 
изузетних одлика „Камена Гора” – 7.762 ha, Предео изузетних 
одлика „ОзренЈадовник” – 10.284 ha, Специјални резерват 
природе „Клисура реке Милешевке” – 1.244 ha, део Парка 
природе „Златибор” – 6.640 ha и Споменик природе „Црни 

борЛира”. Чуварска и стручна служба је кадровскотехни
чки опремљена за спровођење задатака очувања, заштите и 
унапређења природних вредности као део стратегије и једног 
од кључних циљева пословне политике ЈП „Србијашуме”. По
сле спроведених приоритетних активности на успостављању 
чуварске службе, обележавању граница, постављању табли и 
ознака, данас је акценат управљача стављен на уређење по
вршина, промотивне активности, реализацију мониторинга 
и стално чување и надзор заштићених подручја. Тренутно се 
спроводи и друга фаза везана за адаптацију шумарске куће у 
Каменој Гори у функцији визиторског центра.

Камена Гора, је део планинског краја Старог Влахa, прос
тране висије динарских површи и планинских венаца. Лежи 
у крајњем југозападном делу Србије, уз границу са Репу
бликом Црном Гором. Подручје је стављено под заштиту да 
би се очувале геоморфолошке, хидрогеолошке и биолошке 
вредности планинског подручја које је аутентично по дубо
ким клисурама и мозаичном распореду шумских, ливадских 
и тресетних заједница које чине овај простор јединственим 

Шумско газдинство „Пријепоље”

ШГ „ПРИЈЕПОЉЕ”

Радни састанак – директор Горан Токовић са најближим 
сарадницима

Oбјекат предвиђен за визиторски центар – Камена Гора

Директор Горан Токовић
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у овом делу Србије. У западном делу заштићеног природног 
добра смештено је насеље Камена Гора, које представља по
четну тачку обиласка и истраживања ове просторне целине. 
Познато је по традиционалном начину живота, гостољубивим 
домаћинима и производима здраве хране (сир, кајмак, пршута 
и др.). Северно, на око 1 km од насеља, на узвишењу Главица 
(падина окренута према Лиму) налази се симбол Камене Горе 
 вишевековни бор „Свети бор”. Моћан и разгранат, својим 
несвакидашњим изгледом доминира простором и даје му по
себан печат. Чува тајне прошлих времена, сведок је традиције 
и историје бројних генерација са ових простора. Процењено је 
да овај најстарији становник Камене горе има око 500 година. 
Свети бор је под заштитом државе као споменик I категорије.

Предео изузетних одлика „ОзренЈадовник” одликује очу
вана природа, изузетно рашчлањен рељеф са великом дина
миком падина, избразданих клисурама и кањонима река и 
потока, непрегледна пространства под ливадама и пашњаци

ма, изузетно атрактиван пајзаж као и изражена геолошка и 
биолошка разноврсност. Простор одликује и специфичан ру
рални амбијент, са вредним објектима етно наслеђа који пред
стављају одраз духовности и живота становништва, и веома 
вредно културолошко наслеђе. Културно  историјско наслеђе 
заштићеног подручја карактерише присуство манастирског 
комплекса Давидовица  споменик културе од великог значаја, 
рушевине манастира Мили на Лиму код Бродарева – споме
ник културе, заселак Тичије Поље.

Подручје Клисуре реке Милешевке је стављено под заш
титу да би се очувале природне појаве и феномени у рељефу, 
геологији и хидрологији, који су условљени веома израженом 
орографијом терена и географским положајем и посебно, 
ради очувања природне реткости  терцијарне ендеморелик
тне врсте Панчићева оморика (Picea omorica var. vukomanii) 
чија је ово најјужнија тачка ареала распрострањења. Зашти
та се односи и на изворне шумскопланинске екосистеме са 
високим степеном флористичког богатства, валоризованих са 
становиштва очувања генофонда и биолошке разноврсности, 
реликтне полидоминантне шумске заједнице оморике и црњу
ше (EricoPiceetum omoricae mixtum), црног бора и црног гра
ба (OstrioPinetum nigrae), аутохтоне шуме питомог кестена и 
букве, мешовите шуме питомог кестена и бора, кестена и граба 
и бројних ендемичних, реликтних, ретких, миграторних и уг
рожених врста од националног и међународног значаја, које 

попут једностраноцветног звончића (Campanula secundiflora) 
и белоглавог супа (Gyps fulvus) овде налазе своје уточиште.

Културноисторијски значај непосредне и шире околине 
заштићеног природног добра Специјалног резервата приро
де „Клисура реке Милешевке” је изузетан и ту је неопходно 
поменути непокретна културна добра од изузетног значаја 
као што су Манастир Милешева и Град Милешевац. Они су 
заштићени још 1947. године посебним решењима Завода за 
заштиту и научно проучавање споменика културе Републике 
Србије. 

Манастир Милешева је задужбина краља Владислава (1244 
1243) подигнута почетом 13. века (око 1218. године), а ктитор 
Милешеве је сахрањен у својој задужбини уз јужни зид запад
ног дела манастирске цркве. У средњовековној манастирској 
хијерархији Милешева заузима врло значајно место као став
ропигијални манастир  његов игуман се помиње као други по 
рангу, а испред њега је једино игуман Студенице. Четрдесетих 
година 13. века, када је Владислав пренео тело Светог Саве из 
Трнова и сахранио у милешевској цркви, манастир добија зна
чај посебног светилишта, па се у току своје историје помиње 
и као манастир Светог Саве. Манастир Милешева је у овом 
тренутку делимично истражена просторна целина.

Шумско газдинство већ годинама послује успешно, реа
лизује планове на гајењу, заштити и коришћењу шума, по
штујући све стручне смернице у интегралном газдовању шу

мама. Реализацијом узгојних мера, преко коришћења шума, 
остварују се и финансијска средства неопходна за даља ин
вестициона улагања и побољшање стандарда радника. И сада 
се тренутно улаже напор свих запослених да се и ова година 

Камена Гора – Свети бор
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успешно приведе крају са позитивним резултатима уз стручну 
израду планова за 2020. годину.” – каже директор ШГ „Прије
поље” господин Горан Токовић. 

Иначе, кроз узгојне планове годишње се реализује између 
100120 ha радова на мелиорацијама и пошумљавању, а расад
ник у Каменој Гори својим капацитетом од преко 800.000 сад
ница годишње, подмирује потребе за садницама четинара и 
додатно обезбеђује саднице за пошумљавање површина у при
ватним шумама. Нега и заштита шума обави се на око 2000 ha 
површине у току године, посвећујући посебну пажњу вредним 
четинарским шумама, с обзиром на већ забрињавајуће разме
ре појаве сушења. Интезивиране су мере озбиљнијих стручно
техничких послова ради санирања овог стања и евентуалног 
успоравања овог природног процеса који може, на жалост, да 
има много теже последице. 

Просечни етат газдинства је 82.000 m3 или око 72.000 m3 
нето запремине дрвних сортимената, нешто мањег приноса од 
планираног, због враћања дела квалитетних и вредних шума у 
процесу реституције. Главне врсте којима се газдује су: буква, 
храст, јела, смрча, црни и бели бор. Просечно учешће технич
ког дрвета у сортиментној структури је између 60 и 70%, а 
газдинство се врло брзо адаптирало тржишним условима, по
себно везано за производњу и коришћење биомасе тј, сечке 
и пелета. Део газдовања у лошијим шумским комплексима и 
културама усмерен је на производњу вишеметарског простор
ног дрвета. Тиме су постигнута два циља: шумско  узгојни 
(мелиорације и реконструкције, односно превођење ниских у 
високе шуме) и привредни. Ово има посебно велики значај, 
јер се доста стратешких произвођача сечке и пелета управо 
налази у Пријепољу, Прибоју и Новој Вароши, а општина При
бој је међу првим локалним самоуправама израдила и ушла у 
реализацију пројекта даљинског грејања на биомасу. Послове 
сече и привлачења обављају предузећа регистрована за ту де
латност, али на жалост највећи део проблема у реализацији 
задатака из ове области управо лежи у све израженијем дефи
циту специјализоване радне снаге. У сталним разговорима са 
извођачима радова тражи се начин за превазилажење кризе 
настале због недовољног броју специјализованих радника, а 
једна од идеја је и постепена промена технологије рада, при
меном савремених техничких средстава у свим условима где 
је то могуће и у делатности гајења и заштите шума, као и на 
коришћењу шума. 

Показало се да је данас један од највећих приоритета и 
предуслова за дугорочно пословање газдинства изградња и 
одржавање путне инфраструктуре. Газдинство располаже са 
сопственом путном мехaнизацијом и годишње изгради и ре
конструише око 13 км путева, а уједно изврши и поправке на 
око 25 км путне мреже. На овај начин постепено се повећава 
отвореност газдинских јединица која тренутно износи у про
секу 13.64 км/1000 ha, док је тенденција да отвореност буде 
оптималних 26.79 км/1000 ha. Због изнетог, одлучено је да се 
највећи део инвестиција управо определи за набавку и осавре
мењавање путне механизације чиме би се повећао учинак и на 
изградњи нових али и на одржавању постојећих путева. 

Велики искорак данас постоји и у веома коректним одно
сима шумара и челних људи локалних самоуправа у Прибоју, 
Новој Вароши и Пријепољу, пре свега по питању путне инфра
структуре, њеног коришћења и одржавања. На више радних 
састанака, на обострано задовољство, донети су закључци 
и договори о заједничком ангажовању на одржавању и 
унапређивању путне инфраструктуре где је то у динамици 

радова могуће, превазилажењу појединих проблема имовин
скоправне природе и незадовољства дела становништва ру
ралних подручја због лошег стања локалних путева, где се уг
лавном традиционално окривљују шумари за затечено стање. 

„Све наше активности у разговорима и са челним људима 
у општинама и са становништвом имају за циљ да покажемо 
и докажемо да шумари нису кривци за уништавање локалне 
путне инфраструктуре, већ насупрот том епитету, да управо 
ми отварамо нове путне правце у најзабаченијим руралним 
деловима општина и учествујемо у поправкама нарушених 
путних праваца где обављамо редовну делатност” – истиче 
директор Горан Токовић.

У шумским управама постоје и опремљене шумарске куће, 
а за најрепрезентативније је ипак дошло време да се рекон
струишу и модернизују. Поред већ наведеног објекта у Каме
ној Гори, репрезентативни објекат који послује у склопу газ

динства је и шумарска кућа у срцу Златара, на локацији Водена 
Пољана. Објекат се налази на надморској висини од 1400 мета
ра, има четири апартмана и две собе и пружа све погодности 
за смештај мањих група гостију. С обзиром да је основна на
мена објекта туристичка понуда и организација семинара и 
стручних скупова, одлучено је да се у фазама изврши потпуна 
реконструкција и модернизација истог. 

Захваљујући донацији ЈП „Србијашума” у непосредној 
близини шумарске куће саграђена је црква брвнара чиме је и 
духовно оплемењен цео простор. Црква брвнара, метох мана
стира Милешеве, подигнута је у славу мученицима Козми и 
Дамјану, а земљиште је даровало ЈП „Србијашуме”, док је крст 
даровало Шумско газдинство „Пријепоље”. Ова богомоља на
мењена је путницима намерницима, туристима и болесници
ма који траже мир и лек у златарским шумама.

Механизација на изградњи новог пута Прениш-Вашариште, 5.3 км, 
ГЈ Јаворје

Црква брвнара Св. Козме и Дамјана на Воденој пољани
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ИНТЕРВЈУ

Милан Родић,  
први директор ЈП ,,Србијашуме” 

1991-2000. године

На овогодишњем Сабору шумара  ,,Шумаријадa”, је
дан од уважених гостију био је и први директор ЈП ,,Ср
бијашуме” дипл. инж. шум. Милан Родић, који је у име 
организатора уручио медаље и награде спонзора нај
боље пласираним такмичарима.

На моје велико задовољство имала сам прилику да са 
њим договорим интервју за часопис ,,Шуме”.

Поштовани господине Родићу, како сте се осећали у 
Врњачкој Бањи на 18. Сабору шумара међу својим коле-
гама-шумарима. Какве су Ваше импресије након толико 
годинa? 

,,Искрено супер сам се осећао, дугујем захвалност дирек
тору Игору Брауновићу и његовом тиму на позиву и срдачној 

добродошлици, као и представницима ШГ ,,Крушевац” на до
број организацији и услузи. Било ми је велико задовољство 
да поделим медаље и награде најбољим такмичарима – сека
чима”. 

ЈП ,,Србијашуме” основано је 1991 године у врло неповољ
ном друштвеном окружењу (распад Социјалистичке федера
тивне Републике Југославије, ембарго, међуетнички сукоби, 
рат у Словенији, Хрватској и Б и Х ).

- Шта нам можете рећи о том периоду? Намеће се 
закључак да је од Вас све почело. 

,,Сваки почетак је тежак. Када ме је Влада именовала за 
генералног директора, ја сам буквално дошао на ледину, без 
простора и сарадника. Отишао сам на разговор код Вељка Си
мина, тадашњег министра и рекао да ме је Влада именовала, 
али шта даље? Значајно ме је погледао и рекао да сам ја гене
рални директор и да је на мени све да организујем и започнем.

Најпре сам отишао у фирму ,,Јелен” у ул. Кнеза Милоша, 
коју је водио директор Љубомир Цветић и испричао какав 
проблем имам. Цветић ми је уступио своју канцеларију и 
секретарицу. Формирао сам одличан тим људи из унутра
шњости и из шумских газдинстава која су била најближа Бе
ограду ШГ ,, Панчево” и ШГ ,,Сремска Митровица”. Кренули 
смо пуном паром у организацију и реализацију свих идеја и 
циљева. Шуме Војводине и шуме Косова и Метохије су такође 
биле у саставу ,,Србијашума”. 

Било је запослено око 12 хиљада радника од Хоргоша до 
Драгаша. За првих годину дана смо купили девет станова за 
наше запослене и водили смо рачуна о сваком раднику – каже 
задовољно директор Родић.

ЈП ,,Србијашуме” је 
са оснивањем 1991. годи
не поверено на газдова
ње око 1.373.553 ha или 
92% државних шума и 
зем љи шта. ,,Србијашуме” 
су добиле у надлежност 
и обављање стручно  
техничких послова на 
1.187.521 ha приватних 
шу ма Србије.

Ваша визија 1991. 
године је била инте-
грално газдовање шу-
мама и шумским под-
ручјима.

,,Тако је, јер 1/10 вред
ности шуме је дрво, а 
9/10 су остале вреднос Милан Родић на „Шумаријади 2019.” 

Милан Родић, рођен је 
1948. године у Дрвару. За
вршио Основну и Средњу 
шумарску школу у Дрвару, 
а након тога 1968. године 
Шумарски факултет Уни
верзитета у Београду.

Након завршеног фа
култата почео да ради у 
Зајечару  ШГ ,,Јужни Ку

чај” Зајечар у таксацији, као инжењер пројек
тант. 

У Основној организацији удруженог рада 
 Шумска секција Бор, почео да ради 1976. 
године, као пројектант, а од 1987. године као 
генерални директор газдинства ,,Јужни Ку
чај”. Сходно Закону о шумама када се одвоји
ло шумарство од прераде дрвета, изабран је и 
за директора ЈП ,,Тимочке шуме” Бољевац, а 
од 1991. године именован је од стране Владе за 
генералног директора ЈП ,,Србијашуме”. Био 
је народни посланик у Скупштини и шеф пo
сланичке групе Јула. Једини шумар у бившој 
Југославији и на Балкану 1997. године прогла
шен за менаџера године. Добитник је великог 
броја награда, повеља и признања Привредне 
коморе Југославије и многих државних ин
ституција. Најдражу награду ,,Златно сунце” 
добио од Самосталног синдиката. 
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ти: шумски плодови, лековито биље, ароматично биље, при
родни мед, дивљач, туристичка понуда, вода….

Увео сам ,,Нову Слогу” из Трстеника и најквалитетнију 
воду на свету ,,Мивелу” у оквиру ЈП ,,Србијашуме”, што се 
уклопило у концепцију валоризације природних потенцијала 
шума и шумских подручја.”

Морам да нагласим: Шуме су основа свега! Шуме су из-
вор живота, а не вода! Где нема шуме, нема ни воде, а где 
нема воде, нема живота!

Ако останемо без шума, остаћемо без кисеоника и без 
воде!

Основне делатности предузећа су и тада биле: гајење и 
нега, заштита шума, коришћење шума, ловствo, али и природ
на и здрава храна шумских подручја”.

Оно што је посебно интересантно велики значај у то време 
су имали споредни производи Србијашума: печурке, шумско 
воће, природни мед, чајеви, вода, лековито биље, ароматично 
биље.

Урађена је брошура ,,Здрава храна шумских подручја”. 
Такође, велика пажња се поклањала и семенској произ-
водњи и направљен је 1995. године пројекат савременог 
семенског центра. До 1995. у Србији је регистровано 179 
семенских објеката. 

,,Без Семенског центра и расадничке производње нема до
брог шумарства. Семенски центар без науке не значи ништа, 
тако да сам укључио Институт за шумарство Београд, Шумар
ски факултет у Београду и ,,Ловотурс” из Новог Сада”.

-Реците нам нешто о ловиштима ?

,,Приликом оснивања ,,Србијашуме” су добиле на газдо
вање 23 ловишта, на површини од 235.000 ha, а током 1993. 
године број ловишта се повећао на 43”.

- Што се тиче заштићених природних добара колико 
их је тада било у ингеренцији ,,Србијашума” ?

,,У Генералној дирекцији, од самог почетка формирана је 
посебна служба за заштиту природе и животне средине, као и 
службе и извршиоци у шумским газдинствима.

ЈП ,,Србијашуме” је 1995. године било старалац над 143 
заштићена добра, што је чинило 27% од укупне површине 
заштићених добара”. 

-Да ли сте за време вашег мандата имали проблем са 
сушењем шума, пожарима и на који начин сте их реша-
вали?

,,Проблема у шумарству увек има. У Делиблатској пешчари 
смо 90их година имали велике проблеме са пожарима, тако да 
сам морао да прекинем годишњи одмор и помогнем радници
ма у гашењу. Мобилисали смо запослене из свих газдинстава. 
Била је то општа мобилизација”.

- Каква је била ситуација у Сектору за коришћење 
шума, што се тиче производње?

,,Што се тиче коришћења шума, морам мало да се похва
лим да сам ја утицао на то да се промени назив искоришћа
вање шума и уведе назив коришћење, зато што по мени ис
коришћавање није адекватан израз. Код коришћења шума 
најскупља фаза је фаза извлачења израђених дрвних сортиме
ната од пања до шумскокамионског пута. Потребно је било 
да се пројектују и изграде системи влака којима се израђени 
дрвни сортименти могу извући до пута. Отварањем шумских 
комплекса са камионским путевима смањивала би се дистан
ца привлачења, а тиме и трошкови производње. У то време се 
интензивно радило на пројектовању и изградњи шумско ка
мионских путева.

Што се тиче инвестирања у механизацију данас ЈП 
,,Србијашуме” доста средстава издваја за те намене. У 
шта сте Ви највише инвестирали: путеве, грађевинске 
објекте..

,,Сходно Закону о шумама фаза производње је требало да 
се издвоји од шумарства. Инсистирао сам на производњи у ок
виру нашег предузећа, јер ниједна фаза рада се не може реали
зовати без наших радника. Куповали смо машине за изградњу 
путева, тракторе за извлачење дрвних сортимената. Шумска 
секција ,,Бор” имала је најгушћу мрежу путева и влака”.

- Када је у питању организациона структура, колико 
је у то време било делова предузећа - шумских газдинста-
ва и шумских управа у систему? Колико Сектора сте фор-
мирали 1991. године?

Закон о јавним предузећима донет је 1990. године, а након 
тога и Закон о шумама. ЈП ,,Србијашуме” организовано је на 
три нивоа: 

I ниво  Генерална дирекција, II ниво  Шумска газдинства 
и други делови предузећа и III ниво  Шумске управе и друге 
радне јединице.

 
У оквиру Генералне дирекције формирано је пет секто

ра: Сектор за развој, гајење и заштиту шума, Сектор за ко
ришћење шума, Сектор за ловство и туризам, Сектор за еко
номске послове и маркетинг, и Правни сектор.

Образовано је 27 шумских газдинстава и Биро за пројекто
вање (17 газдинстава у централној Србији, четири у АП Војво
дини и шест у АП Косово и Метохија). Што се тиче шумских 
управа било их је 110, а радних јединица укупно 24. Током 
1999. године ступањем мисије Уједињених нација на терито
рији АП Косова и Метохије дошло је до прекида рада неких 
шумских газдинстава у оквиру ЈП ,,Србијашуме”: ШГ ,,Штрп
це”, ШГ ,,Приштина” ШГ ,,Пећ”, ШГ ,,Призрен”, ШГ ,,Гњилане” 
и ЛШГ ,,Приштина”. Једино је ШГ ,,Ибар” Лепосавић настави
ло рад и то у делу шумског подручја које припада општинама 
Лепосавић и Зубин Поток и северном делу Косовске Митро
вице. 

,,Сматрао сам тада, а и данас мислим да је раст натали-
тета веома важна ставка и зато смо ми 90-их година уради-
ли Правилник о расту наталитета. За двоје, троје и четворо 
деце смо издвајали финансијска средства, а градили смо и 
куће запосленима који су имали осморо и деветоро деце”. 
Бринуо сам искрено о сваком запосленом и моја најдража 
награда је ,,Златно сунце” коју сам добио од „Самосталног 
синдиката”.
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Велики значај и акценат на друштвеној 
корпоративној одговорности и маркетингу. 
ЈП ,,Србијашуме” је имало и своју телевизију. 
Такође, огроман допринос у афирмацији и 
популаризацији шумарства. У то време донет 
и Правилник предузећа о расту наталитета, 
посебно у срединама где је наталитет испод 
просека.

Које особине треба да поседује један менааџер да би био 
успешан?

,,Менаџер мора имати визију, циљ и да зна шта хоће и како 
то да оствари. Ми смо се у то време хвалили резултатима у 
свим делатностима шумарства, бројем садница у пошумља
вању, изградњом шумских путева, бригом о запосленим 
радницима. Искрено нисмо се често хвалили и приказива
ли реалан профит, како би више новца остало за предузеће 
и шумарство. Уосталом, све што ,,Србијашуме” као државно 
предузеће ураде добро, урадила је и држава, а све што лоше 
урадимо, урадили смо ми сами, као Србијашуме”. 

У свету па и код нас је данас веома актуелна и значај-
на тема екологија и заштита животне средине. Да ли je 
пошумљавање средство у борби против климатских про-
мена? 

,,Заштита животне средине је од изузетне важности за ста
новништво. Шуме су произвођачи кисеоника и у функцији су 
заштите животне средине. Организовали смо много акција 
пошумљавања и оно јесте врло битно у борби против кли
матских промена, али мора се много радити и на едукацији 
и повећању свести људи о значају шума и заштити животне 
средине”.

Разговарали смо са неколико ваших блиских сарадника 
и радника који су радили 90-их година, када сте Ви били на 
челу ЈП ,,Србијашуме”. Ево шта су нам рекли.

Извршни директор Сектора за шумарство и заштиту жи
вотне средине др Предраг Алексић у време оснивања ЈП „Ср
бијашуме” радио је у ШГ „Ниш”  ШУ „Алексинац”. На позив 
директора Милана Родића, 01.09.1993. године прешао је у Ге
нералну дирекцију.

,,Милан Родић је први и врло успешан директор ЈП „Ср
бијашуме”, посебно узимајући у обзир услове привређивања 
за време његовог мандата. Имао је визију и јасан циљ органи
зације и развоја шумарства. Заслужан је за оснивање једног 
предузећа на територији целе Србије. Предузеће је пословало 
успешно и брзо, после оснивања, стекло завидан углед, а шу
марска струка је била поштована у друштву. Разумео је значај 
маркетинга и интензивно радио са сарадницима на афирма
цији предузећа.

Проширио је делатност предузећа на остале ресурсе, не
дрвне производе, прераду дрвета, туризам и др.

Основао је Истраживачко развојни центар где су радили 
врло стручни кадрови на унапређивању и развоју предузећа. 
Подржавао је сарадњу са Министарством пољопривреде, шу

марства и водопривреде и другим министарствима, Шумар
ским факултетом, Институтом за шумарство, Заводом за заш
титу природе и другим институцијама.

Милан Родић је стручан, захтевао је велику дисциплину у 
раду, спровођење пословне политике и извршавање планова. 
Имао је организационе способности, бринуо је о запосленима 
и учествовао у решавању њихових проблема. Посебно је пома
гао запосленима и породицама расељених лица и породицама 
са Косова и Метохије.

У врло тешким временима je успевао да реализује инвести
ције у шумским газдинствима, укључујући и изградњу зграде 
Генерале дирекције. Водио је рачуна о равномерном регионал
ном развоју и помагао је развој сиромашнијих шумских газ
динстава. 

Разумео је ондашње стање у друштву и пословање пре
дузећа прилагодио друштвеним кретањимa”  закључује др 
Предраг Алексић.

Координатор за рад шумских газдинства ЈП ,,Србијашу
ме” Ранко Шикања, дипл. инж. шум, у то време је радио у 
својству директора ШГ ,,Пећ” и као Управник ЛШУ ,,Липови
ца” у саставу ЛовноШумског газдинства Приштина, а задњих 
неколико година обављао је и функцију директора газдинства 
,,Деспотовац”, извршног директора Сектора за шумарство и 
заштиту животне средине и директора ,,Тимочке шуме Боље
вац”.

,,Радни однос у ЈП ,,Србијашуме” засновао сам 1994. го
дине, када је процес формирања свих његових делова већ 
био завршен. Тада је то било заиста моћно предузеће, које је 
осим садашњих 17 шумских газдинстава имало и 7 шумских 
газдинстава са подручја Косова и Метохије и 4 газдинства са 
подручја Војводине. Осим газдинстава у саставу предузећа су 
били и: Биро за пројектовање, Заштитна радионица, ,,Шуме
турс”, ,,Ловотурс”, ,,Србијашумепромет”. 

Руковоћење са тако великим предузећем је захтевало изу
зетну стручност и способност водећег човека, генералног ди
ректора, као и избор квалитетних сарадника за менаџмент 
предузећа. Због лакшег и бољег руковођења са деловима пре
дузећа и добијања квалитетних података са терена, формира
не су шумске области са обласним директорима који су били 
посредници између 28 шумских газдинстава и руководства 
ЈП ,,Србијашуме”. У то време месечни колегијуми су одржа
вани на терену по газдинствима и то је био импозантан скуп 
руководиоца свих делова предузећа са руководством. За тако 
велики колегијум се унапред знао концепт и сам редослед из
лагања и закључци са тог колегијума су били обавезујући. То 
време карактерише и брига о запосленима у предузећу која се 
спроводила кроз стамбено збрињавање запослених и њихових 
породица, као и добијање врло квалитетне ХТЗ оптреме за све 
запослене раднике. Период руковођења директора Милана 
Родића памти се и по инвестирању свих делова Предузећа у 
изградњу нове управне зграде предузећа у којој је и данас се
диште генералне дирекције.”

Директор ШГ ,,Краљево”, Божимир Пендић, дипл. инж. 
шум. нам је такође испричао укратко како је било радити у 
то време.

,,Од 1991. године радио сам у ШГ ,,Чачак”, које је било врло 
мало газдинство, ван шумског подручја. Уласком у ЈП ,,Ср
бијашуме” смо постали део предузећа ШГ ,,Голија”, ,,Ивањи
ца” ШУ ,,Чачак”. У том периоду до 1995. године сам радио на 
уређивању шума, а након тога у својству шефа ШУ ,,Чачак” до 
1999. године када сам постављен за директора ШГ ,,Голија” 
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Ивањица и на тој позицији био у газдинству до 2001. године. 
Ово је један од тежих периода од оснивања 1991. године. На 
челу предузећа био је Милан Родић, као генерални директор 
и тада смо уз његову помоћ почели да се развијамо и растемо 
као систем. Врло брзо смо израсли у озбиљну компанију која 
је имала добру репутацију у држави. Почели смо све више да 
популаризујемо и афирмишемо нашу струку, тако да се по
већало интересовање деце за упис у Средњу шумарску школу 
у Краљеву и даље за упис на Шумарски факултет. Озбиљна 
организација какву је направило наше руководство захтева
ла је младе, стручне и амбициозне кадрове. Директор Милан 
Родић је имао велику способност да препозна и постави праве 
људе на право радно место где ће дати свој максимум. Имао 
је осећај за то. Био је визионар. Имао је визију о ширењу пре
дузећа и неких делатности које су чинили остали ресурси и 
споредни производи.

Акценат је стављао на маркетинг. Тим људи је радио на 
промоцији свих производа, па и оних споредних. Имали смо 
Научно  развојни центар у оквиру предузећа, који је окупљао 
најстручније кадрове који су радили на развоју и унапређењу 
пословања предузећа.

За време бомбардовања смо радили свих 76 дана и били 
на радном месту. ШГ ,,Ивањица” је у то време имало највећи 
број запослених негде око 700 и сви планови су морали бити 
испуњени. Директор Милан Родић је јако водио рачуна и бри
нуо о сваком запосленом раднику и учествовао у решавању 
њихових проблема. Дугујемо му велику захвалност за то.”

,,Као блиски сарадник и пријатељ директора Милана Ро
дића радио сам најпре у ШГ ,,Јужни Кучај”  Зајечар, а након 
тога у Генералној дирекцији као директор Заштитне ради
онице  рекао нам је координатор за валоризацију шумских 
ресура Драгољуб Милијић. Посебно желим да истакнем да је 
за све блиске сараднике и раднике директор Родић имао исти 
принцип и правило: Рад, ред и дисциплина. Запослене је вео
ма поштовао и бринуо о њима у сваком погледу”.

У Врњачкој Бањи, за време одржавања ,,Шумаријаде” док 
сам разговарала са директором Родићем пришло је доста рад
ника и колега који су имали жељу само да га поздраве. Један 
од њих био је и Златко Грујић, референт за лов у ШГ ,,Расина” 
Крушевац. Претпоставио је да уговарам интервју са гдином 
Родићем и том приликом је навео шта је најбитније урађено за 
време његовог мандата: постављен je темељ фирме, на првом 
месту је била струка, интегрално и одрживо газдовање, фор
мирање нових ловишта, узгајалишта, ХТЗ опрема, униформе, 
систематизација радних места, колективни уговор, решавање 
стамбених питања запослених, едукација и бољи стандард. 

На крају овог разговора, господине Родићу желим да 
Вас питам у ком правцу би шумарство Србије требало да 
иде у наредном периоду? 

,,Газдовање шумама мора да се обавља на најбољи могући 
начин. Мислим да би у оквиру ЈП ,,Србијашуме” требале бити 
и ,,Војводина шуме” и да то буде једно велико предузеће. Само 
велики привредни системи су кичма државе. Без великих 
система нема ни велике државе, а шуме су добро од општег 
друштвеног интереса”. 

Милан Родић уручио награде најбоље пласираним такмичарима - секачима на Шумаријади
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У периоду од 09 до 12. јула 2019. године реализована је над
зорна посета овлашћене сертификационе куће SGS Београд за 
групу 6 Шумских газдинстава.

Као и у претходним надзорима, вршена је провера усаг
лашености рада Предузећа са захтевима стандарда сертифи
кације шума. Надзор је реализован на узорку три Шумска 
газдинства (Шумско газдинство „Борања” Лозница, Шумско 
газдинство „Јужни Кучај” Деспотовац, Шумско газдинство 
„Столови” Краљево) и Генерална дирекција.

Надзорна посета за групу 11 Шумских газдинстава реали
зована је у периоду 17  20. септембра 2019. године. Надзор 
је реализован на узорку два Шумска газдинства (Шумско газ
динство „Врање” Врање, Шумско газдинство „Пирот” Пирот) 
и Генерална дирекција.

Надзор је спровела овлашћена сертификациона кућа SGS 
Београд, овлашћена за послове надзора FSCTM сертифика
ције шума.

У оба надзора представници сертификационе куће били 
су Milan Toth водећи оцењивач, Милан Стојковић оцењивач и 
Ивана Димитријевић технички експерт. Технички део надзор
них посета обухватао је разговоре са запосленима у Предузећу 
и извођачима радова. Вршена је провера стања на терену као и 
детаљна провера документације.

У оба надзора евидентно је да је систем ЈП „Србијашуме” 
Београд усаглашен са захтевима стандарда сертификације 

шума и тим оцењивача дао је препоруку за даље поседовање 
сертификата.

На завршном састанку, 20. септембра, у просторијама Ге
нералне дирекције, присуствовали су: Извршни директор 
Сектора за комерцијалне послове Јован Чорбић, помоћник из
вршног директора Сектора за шумарство и заштиту животне 
средине Гордана Јанчић, помоћник извршног директора Сек
тора за коришћење шума и остале ресурсе Горан Драгојловић, 
Руководилац и запослени у Одељењу за систем квалитета Зо
ран Тинтор, Љиљана Самаиловић и Даница Драгојловић као и 
Миљан Велојић  стручни сарадник за FSC™ сертификацију ЈП 
„Војводинашума”. 

Водећи оцењивач Milan Toth, искористио је прилику да 
присутне колеге упозна са током развоја новог стандарда сер
тификације шума за Србију, чиме ће бити постављени нови 
изазови пред сертификована шумарска предузећа у Србији.

Ова измена стандарда подићи ће на виши ниво поглед на 
значај шумарства и пружиће могућност сертификованим шу
марским предузећима да успешно наставе унапређивање свог 
односа према шуми и животној средини.

Жаклина Лучић, дипл. екон.
извршни директор Сектора за развој и стратешко 

планирање

СЕРТИФИКАЦИЈА

Континуитет доброг управљања - 
FSCTM сертификација шума

Састанак са Сертификационом кућом SGS Београд
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ИНВЕСТИЦИЈЕ

Инвестиције у сектору за коришћење 
шума и осталих ресурса

ЈП „Србијашуме” и у 2109. 
наставља са инвестици ја ма у 
области кориш ћења шума и 
осталих ресурса, како би пове
рене по сло ве на узгоју, нези и 
за штити шума ура дили на што 
бољи и квали тетнији начин. 
Коришће ње шума је упра во 
алат којим то постижемо, убр
завајући биолошке процесе. 
Зато шумарство, као мултидис
циплинарна наука и постоји.
На бавка ме ха ни зо ва них сред 
ста ва, са потпу но друга чи јим 
перфор ман са ма од не ка да ко 
риш ће них у шу марству, је им
ператив у реализацији пла но ва 

које смо направили. Програми отварања газдинских је ди ни ца, са 
мрежама главних шумских путева и влака, њихово пројек то ва
ње, изградња и одржавање  представљају аорте, арте рије и вене у 
живом организму, какво шумарство и јесте.

Камиони штицари, са приколицама и надоградњама, ка
миони кипери, камиони путари, грејдери, багери, булдозери 
али и форвардери, тракори са витлима, тракторске екипаже, 
дробилице за камен  само су део механизованог батаљона 
ЈП Србијашуме, са којима желимо да остваримо дефинисане 
циљеве.

Све веће учешће нашег дела у обиму планираних радова, 
уз домаћинско понашање, биће нам гарант али и сигурност у 
реализацији и контроли процеса који се одвијају на терену.

Нећемо стати, идемо даље  рекао нам је директор Ерчић.

Јеша Ерчић, извршни директор 
Сектора за коришћење шума и 
остале ресурсе Buldozer Liu Gong B160C

Kamioni Renault - Palfinger

Renault 6x6 sa Palfinger dizalicomForwarder PONSSE ELK 8x8
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ИНСТИТУТ ЗА ШУМАРСТВО

Директоре, реците ми нешто о почетку рада Института 
за шумарство ?

За прве почетке рада Института за шумарство узима се 
1927. година, када је тадашње Министарство шума и руда 
основало Институт за научна истраживања у шумарству. 
И сви ти подаци у старој Југославији су занемаривани по
сле другог светског рата. У новој ФНРЈ званично, Институт 
за шумарство је основан 1946. године, када га је Уредбом, 
Влада Народне Републике Србије на предлог Министра шу
марства, основала и организовала за научна истраживања у 
шумарству. У том статусу послује све до 10. новембра 1998. 
године, када се Одлуком Владе Републике Србије Институт 
за шумарство припаја ЈП „Србијашуме” и организује као део 
предузећа. Институт је у том статусу пословао до 16. јануара 
2003. године када је Одлуком Владе Републике Србије дата 
сагласност на статусну промену издвајањем Института из 
састава ЈП „Србијашуме”. Након тога Влада Републике Ср
бије новом Одлуком дана 19. фебруара 2004. године, поново 
оснива Институт за шумарство, као независну научноис

траживачку установу и ми под тим називом послујемо са 
успехом и данас.

Шта се променило и како је текао развој Института за 
шумарство од када сте на позицији директора Института?

У последњих 15 година Институт је прошао кроз период 
реорганизације и унапређења. Затечено стање је било изу
зетно лоше, али о том периоду не бих трошио речи. Важно је 
у ком се стању Институт сада налази. 

Тренутно је на Институту запослено 50 радника, од тога 
27 доктора наука (54 %), 6 магистара/мастера (12 %), 5 са 
високом стручном спремом (10 %) и 12 сарадника који оба
вљају административне и техничке послове (24 %). На осно
ву заступљености доктора наука и пратећег особља у укуп
ном броју запослених спадамо у сам врх института у земљи.

Основни циљ пословања Института се огледа у обез
беђењу што је могуће бољих услова за рад свим истражи
вачима. Значајна средства улажемо у техничко опремање 
истраживача и лабораторија Института. Приоритет у посло
вању је да се запосленима обезбеди најсавременија опрема, 
као и рад на софистицираним лабораторијским уређајима. 
То је стандард коме тежимо већ дужи низ година.

У претходном периоду су издвојена значајна средства за 
обнављање возног парка, при чему је сада просечна старост 
4 године. Улагало се пуно и у канцеларијске и заједничке 
просторије, реновиране су све канцеларије и мокри чворови, 
замењени сви прозори и др. Средства за све напред наведено 
обезбеђивана су из сопствених извора на шта смо посебно 
поносни јер представља пример домаћинског пословања.

Залагањем свих запослених у Институту, успели смо да 
акредитујемо Лабораторију по стандарду ИСО 17025 и то за 
обим акредитације: анализа земљишта и биљног материјала.

Истраживачима је омогућено усавршавање у земљи и 
иностранству. Само у 2018. години наши запослени су били 
у 14 земаља, са циљем повећање нивоа знања и размене ис
кустава неопходних за даљи напредак појединаца и Инсти
тута као целине.

Рекли сте да Институт има развијену сарадњу са инсти-
туцијама из иностранства, занима ме каква је сарадња са 
институцијама у Србији? 

Институт за шумарство реализује велики број пројеката 
за Министарство просвете, науке и технолошког развоја од 
којих издвајамо: „Развој технолошких поступака у шумар
ству у циљу реализације оптималне шумовитости”, „Микро
морфолошка, фитохемијска и молекуларна истраживања 
биљака – систематски, еколошки и применљиви аспекти” 
„Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на 
животну средину – праћење утицаја, адаптација и ублажа

Институт за шумарство Србије  
некад и сад

Директор Института за шумарство, Љубинко Ракоњац
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вање”; „Екоремедијација деградираних простора продук
цијом агроенергетских усева”.

Изузетну сарадњу имамо и са Управом за шуме – Ми
нистарства пољопривреде, шумарства и водопривреде која 
се у последње време интензивира у корист развоја Институ
та као и читаве струке у целини. Оно што је важно истаћи, 
готово сви пројекти и послови се на директан или индирек
тан начин везују за ЈП „Србијашуме”. 

Поверени посао: „Обављање послова од јавног интере
са у области дијагностике штетних организама и заштите 
здравља шумског биља на територији Републике Србије, 
без територије Аутономне Покрајине Војводине”  обухвата 
испитивање појава, распрострањености и интензитета на
пада најважнијих фитопатогених врста гљива, паразитских 
цветница и штетних инсеката у семенским састојинама, ра
садницима, културама и природним шумским састојинама, 
а према усвојеном Програму рада за 2019. годину, у коме су 
до детаља разрађени задаци по временским интервалима. 
Почетком године, свим референтима за гајење и заштиту 
шума у шумским газдинствима ЈП „Србијашуме”, и осталим 
управљачима достављена су упутства за откривање појава, 
детерминацију и контролу бројности најважнијих штет
них организама, као и детаљно упутство за контролу број
ности губара. У оквиру овог посла, а у намери да се унапреде 
постојећа знања у области дијагностике штетних организа
ма и заштите здравља шумског биља у сарадњи са ЈП „Ср
бијашуме” организује се едукација у оквиру 5 дводневних 
семинара и радионица. На крају успешно савладане обуке 
сви учесници добијају одговарајуће сертификате.

Поверени посао: „Услуга пријема радова на територији 
Републике Србије без територије АП на пошумљавању из
вршеном у јесен 2018. године и у пролеће 2019. године, који 
се финансирају из средстава субвенција Буџетског фонда за 
шуме Републике Србије, а примају се у 2019. години”  пред
ставља још један пример изузетне сарадње Института и ЈП 
„Србијашуме”. Задатку који је поверен Институту од стране 
Управе за шуме, да на терену изврши пријем радова на по
словима пошумљавања придајемо посебну пажњу, јер нам је 
циљ да поред пуког пријема, стручњаци Института пренесу 
своја знања колегама на терену утичући на повећање прије
ма пошумљавања у наредним годинама. Од ове године ћемо 
у пријему радова користити и дронове, уводећи на тај начин 
најсавременије технологије.

Готово идентичан пример сарадње Института и ЈП „Ср
бијашуме” се јавља и у реализацији посла: „Вршење послова 
контроле производње репродуктивног материјала шумског 
дрвећа, праћење и провера здравственог стања шумског и 
украсног дрвећа и жбуња” или „Преглед расадника” како се 
раније звао.

Заједно са колегама из ЈП „Србијашуме” реализујемо још 
један пројекат за Управу за шуме: „Праћење утицаја пре
кограничног аерозагађења у шумским екосистемима на те
риторији Републике Србије без територије АП Војводине у 
2019. години на терену у системској мрежи 16 x16 km, 4 x 4 
km (Ниво I) и спровођење интензивног мониторинга (Ниво 
II)…” или „Биоиндикацијске тачке” како се још зове. Значај 
овог пројекта заснива се на јединственој методологији при
купљања података са огледних површина, која је усклађена 
са свим земљама које учествују на овом пројекту (41 земља). 
Циљ пројекта је да пружи периодични преглед просторних 
и временских варијација стања шума у односу на антропоге

не и природне факторе стреса (посебно загађење ваздуха), 
путем мониторинга шумских екосистема на националном 
и европском нивоу базираном на репрезентативној мрежи 
Ниво I (16x16 и 4x4) и Нивоа II. Интензивно прикупљање 
података Ниво I (130 огледних површина) у Србији се спро
води од 2003. године једном годишње, док подаци Ниво 
II (5 огледних површина) се прикупљају од 2009. године и 
обухватају излазак на терен различитих експертских група 
истраживача сваког месеца прикупљени. Подаци се уносе у 
јединствену базу података.

На простору којим управљају ЈП „Србијашуме” реали
зујемо још један пројекат: „Картирање семенских састојака 
и ГИСу”. Израда базе основих података и картирање у ГИС
у квалификованих и селекционисаних семенских објеката 
ће обезбедити систематизовано приказане основне инфор
мације. То ће олакшати трансфер семена и осигурати успех 
приликон извођења радова на подизању нових шума. Осим 
наведеног, обезбедиће испуњавање услова на путу присту
пању Европској унији и пружити европском тржишту не
опходне информације о потенцијалу семенских објеката у 
Србији.

И на крају, када говорим о сарадњи Института, Упра
ве за шуме и ЈП Србијашума потребно је рећи и нешто о 
послу: „Услуга пријема теренских радова при прикупљању 
података у поступку израде нових планских докумената за 
газдовање шумама”. Значај провођења контроле огледа се 
у томе да се кроз један сугестиван стручни приступ утиче 
на потенцијалне недостатке уколико се они утврде прили
ком контроле. Циљ нам је да колегама на терену укажемо на 
уочене недостатке и помогнемо у уклањању истих. Ефекат 
обављања овог посла се огледа у повећању озбиљности и 
стручном приступу спровођења радова код премера шума 
на терену.

У којој мери су истраживачи Института за шумарство 
ангажовани и на решавању конкретних проблема у при-
вреди? При томе мислим на ангажовање Института од 
стране локалне самоуправе и јавних предузећа.

Као што сте могли чути из одговора на Ваше претходно 
питање, Институт за шумарство је захваљујући ангажовању 
од стране Управе за шуме, на посредан начин сарађивао са 
ЈП „Србијашуме”. Међутим, у последње време сарадња „Ср
бијашума” и Института се интензивира. Као пример томе, 
може послужити и пројекат „Оснивање семенске планта
же пољског јасена” чију је реализацију ваше Предузеће по
верило нама. Циљ је да се на територији којом газдује ШГ 
„Београд” Београд подигне клонска семенска плантажа 
пољског јасена. У семенској плантажи ће се производити 
семе пољског јасена високог квалитета и биће обезбеђене 
довољне количине за потребе шумарства Србије.

У текућој 2019. години Институт реализује 2 пројекта за 
потребе ЈП „Путеви Србије”: „Студија угрожености путева 
I и II реда од појаве поплава у сливу Јужне Мораве II део” 
и „Студија угрожености путева I и II реда од појаве попла
ва у сливу Тимока”. Значај ових студија је велики са аспекта 
безбедности и сигурности на путевима Србије. Циљ је ре
гистровање места (стационажа) на мрежи путева угрожених 
појавом поплава и бујичних поплава и дефинисање страте
гије заштите путне мреже од екстремних падавина и после
дично великих вода у сливу Јужне Мораве и Тимока.
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За потребе Секретаријата за заштиту животне среди
не града Београда тренутно реализујемо 2 пројекта. Значај 
Пројекта „Примена адаптивних мера у прилагођавању шум
ских екосистема климатским променама на подручју града 
Београда” се огледа у стварању основе за израду стратегије 
прилагођавања шумских екосистема, повећање свести ло
калних заједница и развоју мониторинга који на адекватан 
начин прате последице изазване климатским променама. 
Примењен је метод рада који обухвата мултидисциплинар
на еколошка истраживања уз примену ГИСа. Пројекат ће 
као резултат дати климатске моделе на основу којих ће се 
вршити процена прилагодљивости појединих врста на ис
траживаним стаништима.

О пројекту „Ревитализација језера на локалитету 
Трешња постављањем система плутајућих острва” је детаљ
но писано у претходном броју ревије ,,Шуме”. 

Ви сте и Народни посланик у Народној Скупштини Ре-
публике Србије, у којој мери се препознаје сектор шумар-
ства и да ли је ваше присуство као народног посланика 
допринело афирмацији шумарске струке?

Да, ја сам већ четврту годину народни посланик у На
родној Скупштини и морам да искажем задовољство што 
сам на неки начин представник шумара тамо, јер шумара 
као посланика или нема или их има врло мало, за разлику 
од неких других струка, као правника, лекара и др. Ја заиста 
користим сваку прилику да промовишем шумарство, ин

ституције шумарства и сам значај шума, било да су то моја 
излагања у начелу и појединостима или кроз посланичка 
питања и обавештења. А посебно сам активан као члан Од
бора за пољопривреду, шумарство и водопривреду, Одбора 
за заштиту животне средине и Одбора за просвету, науку и 
информатичко друштво.

Помогао сам да се одрже две седнице одбора за пољопри
вреду, шумарство и водопривреду, где су се одлично пред
ставили и директор Управе за шуме Саша Стаматовић и 
представник ЈП „Србијашуме” др Предраг Алексић.

Генерално, сви посланици имају позитиван став према 
ономе што води унапређењу шумарства, а ту посебно ис
тичем пошумљавање, где сви независно које струке били 
изражавају своју подршку. 

Добро би било да се и кроз предлоге нових закона или 
кроз измене и допуне закона из области шумарства у наред
ном периоду прати темпо промена у другим областима, а ја 
ћу томе свакако дати свој допринос. А тако ће и бити, јер 
Управа за шуме и други сектори убрзано раде на томе и ја 
им честитам на свему добром што су урадили за шумарство 
у целини.

И на крају морам да Вам се захвалим на овом разгово
ру, јер сте ми дали прилику да кажем оно што Институт 
за шумарство ради, како би се наши стручњаци на тере
ну боље упознали и схватили значај заједничког посла на 
унапређењу стања шума и да смо сви заједно на истом путу 
и имамо исти циљ. 
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Da bi kompanije danas uspešno poslovale neophodno 
je da idu u korak sa novim tehnologijama i da se digi
talno transformišu, kako bi se ubrzali poslovni procesi u 
svakodnevnom radu. Digitalna transformacija je druga
čija za svako preduzeće i ne postoji model za kopiranje. 
Postoje, međutim, neke zajedničke smernice koje mogu 
značajno pomoći u digitalnoj transformaciji. 

Prateći nove tehnologije došli smo do zaključka da će 
uvođenje SAPERP prgrama omogućiti smanjenje troš
kova i unaprediti poslovanje u JP„Srbijašume”.

„Drago mi je da naš poslovni sistem prepoznaje značaj 
ulaganja u digitalnu transformaciju, pre svega u sticanje 
novih znanja i veština koje će nam pomoći u daljem ra
zvoju poslovanja JP„Srbijašume”. Ovo je još jedan pokaza
telj da je moguće usmeriti JP u pravcu primene najnovijih 
dostignuća u poslovanju” kaže Nenad Jovanović, koordi
nator za informacioni sistem JP „Srbijašume”. 

„Mi smo se odlučili za uvođenje najnovije verzije SAP 
S/4HANA Enterprise Management programa koji je ra
zvijen od strane nemačke kompanije SAP AG. Ovaj pro
gram će nam olakšati donošenje odluka i povećati pro
duktivnost pomoću digitalno orijentisanog rešenja koje 
podržava poslovne procese koji su ključni i zasnovani na 
platformi SAP HANA. Program je dizajniran da vrši ma
sovnu analizu velike količine podataka („big data”) i omo
gući izveštavanje u realnom vremenu” – kaže Jovanović. 

U svetu, SAP ERP koristi više od 50.000 kompanija, 
ovaj program podržava poslovne procese u 25 različitih 
industrijskih oblasti i dostupan je na različitim jezicima. 
SAP softver za upravljanje resursima preduzeća nudi pri
stup ključnim aplikacijama, podacima i analitičkim alati
ma, a na osnovu obrade podataka dokazano je da poveća
va konkurentnost i modernizuje poslovne procese.

Šta nam još omogućava SAP: 
 Povećava konkurentnost pomoću integrisanih, brzih 

i fleksibilnih poslovnih procesa
 Skraćuje vreme potrebno za plasiranje proizvoda na 

tržište zahvaljujući inovativnim i prilagođenim rešenjima  
 Povećava iskorišćenost korporativnih resursa i sred

stava, čime se postiže veće zadovoljstvo korisnika
Prilikom uvođenja SAPa neophodno je edukovati za

poslene i ponuditi lokalizovano rešenje na srpskom jeziku 
prilagođeno našim propisima. 

Prilikom uvođenja SAPa neophodno je proći kroz sle
deće faze: 

1. Implementiranje tehnologije je alat za uspešan rad

Nije dovoljno samo postviti ERP u postojeći proces 
rada. Često je potrebno krenuti potpuno iz početka i defi
nisati nove procese rada kako bi se postigao pun potencijal 
poslovanja. 

2. Implementacija u potpunosti provereno odabrane 
tehnologije

Svakodnevno se u raznim preduzećima koriste različite 
tehnologije i ERP softveri koji nisu u potpunosti iskori
šćeni. Kupuju se najnovije verzije tih softvera i programa, 
koje zaposleni zatim ne koriste u potpunosti. Motivisanje 
zaposlenih da koriste nove tehnologije i edukuju se do te 
mere da sa novom tehnologijom budu „na ti”  ključ je 
svake uspešne primene i implementacije. U okviru JP „Sr
bijašume” razvija se aplikacija za upravljanje šumama u 
SAP sistemu do tog nivoa da će vodeće kompanije u svetu 
moći da koriste naše rešenje.

3. Podaci su bitni i vredni, iskoristi ih 100%

Informacije predstavljaju osnovnu konkurentsku pred
nost. Ključni izazov je da su podaci često razbacani po or
ganizaciji kroz više različitih aplikacija (ERPa), različitih 
skladišta podataka, često i po emailovima, usbovima i 

НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Tehnologija je neophodna za uspešnu 
digitalnu IT transformaciju

Nenad Jovanović, koordinator za informacionе tehnologije i 
sistem JP „Srbijašume”
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slično. Preduzeća moraju da u potpunosti ovladaju svim 
podacima i iskoriste ih za dobijanje informacija. Nijedan 
projekat uvođenja ERPa nije moguć bez preciznih poda
taka.

4. Podrška za inovacije

JP „Srbijašume” je raspoloženo za uvođenje inovacija 
u poslovanje, jer su one osnov svega što nas pokreće i čini 
boljim. Zaposleni u JP „Srbijašume” su pozvani da daju 
svoje predloge i ideje za povećanje produktivnosti.

5. Razvijamo se kroz inovativne ideje

Postoji poslovica koja kaže: „Ako želiš brzo idi sam, 
ako želiš da stigneš daleko povedi društvo.” Ukoliko ne 
pratimo nove tehnologije nećemo stići daleko. Dakle u sa
vremenom poslovnom okruženju društvo su nam upravo 
nove tehnologije. Usled brzih promena i zahvaljujući de
centralizovanom sistemu inovacija, neophodno je pratitit 
inovativne standarde. Danas, dobar deo inovacija dobija
mo kroz SAP, a u budućnosti očekujemo da će ih biti još 
više.

6. Budimo hrabari i mudri

Ključna stvar za svaku ERP transformaciju je da postoji 
strateški nacrt u kom pravcu treba ići, ali načini stizanja 
do cilja su nepoznati na samom početku tog puta. Bićemo 
hrabri da probamo inovativna rešenja, čak i ako nisu 100 
odsto dokazana na samom početku, ali ujedno i mudri da 
izaberemo najadekvatne nove tehnologije za naše poslo
vanje. Preduzeća često ne kreću u promene zato što im 
je teško da se odreknu starog ERP sistema i procesa rada 

i predugo ostaju na tom nivou pod izgovorom da se „to 
tako oduvek radilo”.

Preduzeća danas moraju da budu spremna da se otvo
re, osluškuju promene i prilagođavaju im se. Mnogi mu
draci kažu: „Najbolji način da predvidiš budućnost jeste 
da je sam stvaraš.”

7. Nova mrežna infrastruktura

Pouzdana mrežna infrastruktura visokih performansi 
predstavlja osnov uspešnog poslovanja svakog preduzeća 
jer omogućava bržu razmenu podataka između korisnika 
svih ogranaka u sistemu. 

8. Nova WiFi infras truktura

Povezivanje sve većeg broja bežičnih uređaja je po
stalo svakodnevna potreba savremenog poslovanja, ali se 
pokazalo da realizacija i održavanje odgovarajuće infra
strukture nije uvek jednostavan zadatak. Složenost raste 
sa brojem lokacija, brojem korisnika i povećanjem zahteva 
po pitanju bezbednosti, kontrole saobraćaja, analitike i sl. 
Sistem 

Ubiquiti Networks WLAN nam omogućava da svojim 
zaposlenima ili klijentima obezbedimo siguran i pouzdan 
WiFi pristup na svim našim lokacijama i omogućava nam 
da sami konfigurišemo, nadziremo i upravljamo WiFi pri
stupnom infrastrukturom. Izabrani WiFi sistem  Ubiquiti 
Networks je jedan od svetskih lidera u proizvodnji inova
tivnih uređaja za bežične računarske mreže i sisteme ure
đaja za pokrivanje većih površina bežičnom računarskom 
mrežom.

Nenad Jovanovic,  
koordinator za informac. tehnologije

Radni tim za implementaciju
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ШУМАРИЈАДА

САБОР ШУМАРА СРБИЈЕ 2019.
ПОБЕДНИК ШУМСКО ГАЗДИНСТВО БЕОГРАД

Традиционално, сваке године у Врњачкој Бањи, ЈП ,,Ср
бијашуме” организује Сабор шумара познатији под називом ,, 
Шумаријада”. Ове године одржана је од 6  8. септембра и оку
пила је сва шумска газдинства из Србије, која су се такмичила 
у производним и спортским дисциплинама.

Директор Игор Брауновић званично је отворио Сабор шу
мара и поздравио све присутне госте и учеснике. ,,Пресрећан 

сам што смо и ове године успели да организујемо 18. Сабор 
шумара. Хвала свима што сте дошли, а посебно желим да поз
дравим првог директора ЈП ,,Србијашуме” Милана Родића и 
искрено веома ми је драго што гдина Родића и након толико 
година запослени ословљавају са директоре.” рекао је дирек
тор Брауновић.
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Том приликом пожелео је срећу и успех свим учесницима 
такмичења и констатовао да ова традиционална окупљања 
имају само један циљ – а то је дружење запослених, боље 
упознавање и бољу комуникацију.

На свечаној церемонији доделе медаља и пехара, друге ве
чери присутнима се обратио председник Надзорног одбора 
Милош Срећковић који је истакао: ,, Добар пословни амбијент 
који креира Влада Србије и безрезервна помоћ коју имамо од 
Владе и председника Александра Вучића, довели су до тога 
да смо изградили јак темељ, што за последицу има све боље 
и успешније финансијске резултате и боље пословање. И ова 
година је једна у низу последњих изузетно успешних година”.

Имали смо част и задовољство да нам овога пута гост буде 
и први подпредседник Владе и министар спoљних послова 
Ивица Дачић.

У срдачном говору први подпредседник Владе и министар 
спољних послова Ивица Дачић се захвалио на позиву, рекао да 
се осећа веома пријатно и поздравио све учеснике ,,Шумарија
де”. Честитао је такмичарима који су остварили најбоље резул
тате, а запосленима и менаџменту ЈП ,,Србијашуме” пожелео 
је да наставе тренд успешног пословања и да ће он увек бити 
ту да помогне када затреба.

Такмичења су организована у следећим спортским дисци
плинама: 

Први подпредседник Владе и министар спољњих послова Ивица 
Дачић поздравио присутне

УКЛОНИТИ КОНОБАРА

Директор Игор Брауновић, отворио „Шумаријаду 2019” 

Председник Надзорног одбора Милош Срећковић  
на свечаној вечери
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РЕЗУЛТАТИ ПОЈEДИНАЧНО

ШУМАРСКИ ВИШЕБОЈ
3 Радојко Лазовић ПРИЈЕПОЉЕ
2 Александар Спасић УЖИЦЕ
1 Мирза Суљић РАШКА

СТРЕЉАШТВО
3 Иван Ђорђевић БОЉЕВАЦ
2 Мирко Ковачевић БИРО
1 Богољуб Вујановић БЕОГРАД

ТРЧАЊЕ 200м
3 Јелена Жунић УЖИЦЕ
2 Марија Сретеновић ДЕСПОТОВАЦ
1 Јелена Дивац ГЕН:ДИРЕКЦИЈА

СКОК У ДАЉ Ж
3 Марија Сретеновић ДЕСПОТОВАЦ
2 Јелена Милошевић КРУШЕВАЦ
1 ВеснаТоманић БЕОГРАД

СТОНИ ТЕНИС ЖЕНЕ
3 Мирјана Недић ПРИЈЕПОЉЕ
2 Гордана Ћуровић РАШКА
1 Весна Вукадиновић БЕОГРАД

СТОНИ ТЕНИС МУШКАРЦИ
3 Родољуб Ћојбашић ЛЕСКОВАЦ
2 Владимир Лазић ЛОЗНИЦА
1 Дарко Јанковић КУЧЕВО

ПИКАДО ПОЈЕДИНАЧНО
3 Ружица Симић Куршумлија
2 Тина Петровић Рашка
1 Верица Цакић Врање

ТРОЈКЕ
3 Дарко Дамјановић БЕОГРАД
2 Радомир Стојановић НИШ
1 Дејан Пантелић КРАГУЈЕВАЦ

ШАХ
3 Небојша Станковић ЛЕСКОВАЦ
2 Михал Туран БЕОГРАД
1 Сабахудин Хацковић РАШКА

РЕЗУЛТАТИ ЕКИПНО

ПИКАДО ЕКИПНО
3 РАШКА
2 УЖИЦЕ
1 ВРАЊЕ

ТРОЈКЕ ЕКИПНО
3 УЖИЦЕ
2 НИШ
1 ДЕСПОТОВАЦ

КОНОПАЦ
3 ЛЕОПСАВИЋ
2 ЛЕСКОВАЦ
1 КУРШУМЛИЈА

ОДБОЈКА
3 ГЕН: ДИРЕКЦИЈА
2 КРУШЕВАЦ
1 ЛЕСКОВАЦ

МАЛИ ФУДБАЛ 
3 ДЕСПОТОВАЦ
2 КРУШЕВАЦ
1 ИВАЊИЦА

ПОБЕДНИК ШУМАРИЈАДЕ 

Шумско газдинство 
„БЕОГРАД”

XVIII САБОР ШУМАРА  
„ШУМАРИЈАДА 2019”
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Основне карактеристике такмичења секача су да учесни-
ци у такмичарским дисциплинама покажу спретност, брзи-
ну и прецизност при раду сличном операцијама које свако-
дневно изводе у шуми.

На полигону у Врњачкој Бањи 6. септембра такмичари су 
наступили у дисциплини Обарање стабла и постигнути су сле
дећи резултати: 
1. Милош Живић, ШГ „Ниш” Ниш – 646 поена
2. Иван Црноглавац, ШГ „Столови” Краљево – 629 поена
3. Милош Михајловић, ШГ „Расина” Крушевац – 620 поена
4. Марко Нешковић, ШГ „Голија” Ивањица – 605 поена
5. Горан Чамагић, ШГ „Шумарство” Рашка – 603 поена

Другог дана такмичења 7. септембра на полигону у преле
пом парку у Врњачкој Бањи, у осталим такмичарским дисци
плинама постигнути су следећи резултати:

Окретање водилице и замена ланца
1. Горан Чамагић, ШГ „Шумарство” Рашка – 124 поена
2. Марко Нешковић, ШГ „Голија” Ивањица – 116 поена
3. Милош Живић, ШГ „Ниш” Ниш – 114 поена

Комбиновано пререзивање
1. Горан Чамагић, ШГ „Шумарство” Рашка – 182 поена
2. Милош Михајловић, ШГ „Расина” Крушевац – 165 поена
3. Душан Милићевић, ШГ „Расина” Крушевац – 163 поена

Прецизно пререзивање
1. Душан Милићевић, ШГ „Расина” Крушевац – 229 поена
2. Горан Чамагић, ШГ „Шумарство” Рашка – 227 поена
3. Марко Нешковић, ШГ „Голија” Ивањица – 226 поена
4. Милош Живић, ШГ „Ниш” Ниш – 226 поена

Кресање грана
1. Марко Нешковић, ШГ „Голија” Ивањица – 406 поена
2. Милош Живић, ШГ „Ниш” Ниш – 402 поена
3. Горан Чамагић, ШГ „Шумарство” Рашка – 398 поена

Коначни резултати
1. Горан Чамагић, ШГ „Шумарство” Рашка – 1.534 поена
2. Марко Нешковић, ШГ „Голија” Ивањица – 1.511 поена
3. Милош Живић, ШГ „Ниш” Ниш – 1.500 поена
4. Иван Црноглавац, ШГ „Столови” Краљево – 1.463 поена
5. Милош Михајловић, ШГ „Расина” Крушевац – 1.413 поена

Медаље и награде спонзора најбоље пласираним такмича
рима у име организатора уручио је Милан Родић.

Првопласирани Горан Чамагић добио је као награду мо
торну тестеру Husqvarna 572 XP коју је обезбедило предузеће 
Valhall d.o.o из Старе Пазове.

Награду за другопласираног Маркa Нешковићa – моторну 
тестеру Stihl MS 462 обезбедило је предузеће.

Предузеће Agromarket d.o.o из Крагујевца је трећепласира
ном такмичару Милошу Живићу поклонило моторну тестеру 
Echo CS 310.

Предузеће Valhall d.o.o из Старе Пазове обезбедило је на
граду за четвртопласираног Ивана Црноглавца (ранац и заш

титни шлем Husqvarna) и петопласираног Милоша Михајло
вића (ранац и секира Husqvarna).

Предузеће Stihl d.o.o из Београда организовало је наградну 
игру за учеснике Шумаријаде. Владимир Станковић менаџер 
продаје Stihl d.o.o из Београда, уручио је срећном добитнику 
Бобану Мановићу моторну тестеру Stihl MS 500 i.

У ревијалном делу такмичења наступили су и такмичари 
из ЈПШ „Шуме Републике Српске”, ШГ „Маглић” Фоча.

Драган Дубљанин, дипл. инж. шум.

На 18. „Сабору шумара – Шумаријада 2019.” одржано је такмичење секача 
моторном тестером ЈП „Србијашуме”.
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Прве компанијске спортске игре са пре
ко 200 учесника одржане су у туристичком 
месту Агиос Триади, туристичком летова
лишту у близини Солуна, где су се поред ЈП 
,,Србијашуме” надметале још и фирме: Бео
градске Електране, СЦ Ташмајдан, Кепром, 
Београдски Сајам, Електро Србија, Студио 
Б, Ада Циганлија, Београдски Метро и воз...

Такмичење се одвијало у одбојци на пес
ку, фудбалу на песку, пикаду, баскету, стоном 
тенису, навлачењу конопца, бацању камена с 
рамена, пливању и осталим морским дисци
плинама.

Игре које су трајале од 25. до 29. септем
бра организовала је Српска Федерација Ком
панијског Спорта чији је председник Велизар 
Ђерић. На свечаном отварању игара обратио 
се в.д. директор ЈП ,,Србијашуме” и почасни 

председник СФКСа Игор Брауновић, који је 
имао ту част да свечано отвори Прве компа
нијске спортске игре.

Почасни гост био је Бранислав Прелевић, 
генерални секретар ГрчкоСрпске привредне 
коморе у Солуну.

Резултат је био у другом плану, пошто је 
акценат стављен на дружењу и стварању но
вих пријатељстава. 

Победници су на крају добили пехаре, 
а остали учесници медаље и дипломе. Хтео 
бих да нагласим да је ЈП „Србијашуме” ос
војило пехар свеукупног победника летњих 
компанијских спортских игара 2019. године. 
са највише освојених медаља.

Бранко Радичевић 
маст.проф.физ. васпитaња и спорта 

Прве компанијске спортске игре  
ЈП ,,Србијашуме”- Победник у укупном пласману
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Одржан други Авантуристички outdoor 
фестивал у кањону реке Јерме

Многи ће лето 2019. памтити по авантурама на другом 
Авантуристичком outdoor фестивалу Јерма који је одржан од 
14. до 18. августа у кањону реке Јерме. У троуглу несвакидашње 
лепоте, на територији општина Димитровград, Пирот и Ба
бушница, окупило се 100 авантуриста из Србије, Македоније 
и Хрватске. Outdoor и еколошке активности у Специјалном 
резервату природе Јерма ујединиле су појединце, родитеље са 
децом у једну велику породицу која је током пет дана трајања 
фестивала истраживала природне и културне вредности под
ручја. Друго издање фестивала обележило је учествовање ве
ликог броја деце која су са својим родитељима учествовала у 
активностима и боравила у природи.

Програм фестивала обухватао је преко 20 различитих 
outdoor, културних и еколошких програма у самом кањону 
реке Јерме, на Влашкој, Гребен и Руј планини. Планинарење, 

планинско трчање, спортско пењање, планински бициклизам, 
улазак у неуређену пећину Ветрена дупка, јога, ходање на ба
лансирајућој траци, еколошке радионице, прстеновачки камп, 
израда кућица за птице, истраживање биљног света у СРП 
Јерма, само су неке од авантура са фестивала. У оквиру фести
вала организована је и изложба документарних фотографија 
„Јерма у прошлом веку”, проф. Слободана Цветкова из Дими
тровграда, као и уметничка седељка и дружење са скулптором 
и вајаром Зораном Мојсиловим. 

Велико интересовање посетилаца изазвао је и Аванту
ристички отворени дан који је у суботу, 17. августа 2019. у селу 
Власи окупио око 400 авантуриста који су учестовали на ради
оницама и outdoor активностима. Завод за заштиту природе 
Србије окупио је бројне посетиоце на својим радионицама, 
где су заинтересовани кроз игру учили о природи и животној 

ФЕСТИВАЛ
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средини, а посебну пажњу је привукла змија коју су многи по
желели да држе и разбију свој страх или сазнају нешто ново. 

Посебан доживљај и авантура коју ће деца памтити је и де
чија Авантуристичка трка са препрекама на којој је учествова
ло 58 деце. Деца су у тимовима трчала стазом кроз село Власи и 
прескакала препреке, провлачила се кроз блато, веслала у чам
цима кроз реку Јерму и заједно пролазила кроз циљ. Многи ро
дитељи пратили су своју децу на стази, заједно трчали са њима, 
а неки нису одолели искушењу да се и они опробају на поједи
ним препрекама. Медаље намењени деци и породицама посеб
но су обрадовале децу која су током ових активности доживала 
незаборавне тренутке у природи са својим родитељима.
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Утисци посетилаца и позитивни коментари, потврђују 
чињеницу да постоји потреба за оваквим видом активног 
одмора и провођењем времена у природи, а многи су већ ре
зервисали своје учешће следеће године. 

Друга страна фестивала чини умрежавање и размена ис
кустава међу стручним организацијама и институцијама које 
се баве активностима у природи, туризмом и екологијом. У 
организацији фестивала учествовало је 50 људи на терену, а 
укључене су и три општине, локалне туристичке организације 
и спортски центри, преко 10 спортских клубова и НВО из 
целе Србије, локални смештајни и угоститељски капацитети 
и локално становништво. Фестивал је подржан и од стране 
Министарства заштите животне средине Републике Србије и 
Туристичке организације Србије.

Организација Авантуристичког фестивала покренута је 
од стране удружења Авантуристичка мрежа из Пирота, Ту
ристичке организације Пирот, Димитровград и Бабушница уз 
подршку локалних самоуправа наведених градова и Управља
ча Специјалним резерватом природе ШГ„Пирот”, са циљем 
унапређења и развоја авантуризма и еко активности у кањону 
реке Јерме, као и ради укључивања и повећања броја активних 
породица и појединаца у активности у природи. 

 Дарко Ђорђевић, дипл. инж.
Управник РЈ ПП „Стара панина”и СРП „Јерма”

         Фотографије: Игор Ђорђевић
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Први студијски програм на енглеском језику биће раз-
вијен у оквиру заједничког пројекта Факултета за шумар-
ство и технологију дрвета, Менделовoг Универзитета у Брну 
и Шумарског факултета Универзитета у Београду.

Пројекат „Јачање наставних, истраживачких и капаците
та за умрежавање на Шумарском факултету Универзитета у 
Београду у области климатских промена” Рег. Бр. 22ЧРА19
03_05, започет је у 2019. години, од стране академског особља 
Факултета за шумарство и дрвну технологију, Менделовог 
Универзитета у Брну, заједно са академским особљем Шумар
ског факултета Универзитета у Београду, уз подршку Чешке 
развојне агенције у оквиру програма „Слање чешких настав
ника у земље у развоју”.

Пројекат је првенствено усмерен на интензивирање са
радње високог образовања у области шумарства између Чеш
ке и Србије. Главни резултат сарадње биће први студијски 
програм који се изводи на енглеском језику на Шумарском 
факултету Универзитета у Београду и заједнички научни тим 
у области шумарства.

Још једна важна чињеница је да је новоразвијени студијски 
програм под називом „Шумарство у климатским променама” 
усмерен на шумарство, односно управљање шумама с обзи
ром на утицај климатских промена.

Треба напоменути да је утицај климатских промена на 
шуме у Србији веома важан, као и способност шума да убла
жи ове утицаје на читавој територији   Србије ако се њима пра
вилно управља. Потреба организације студијског програма о 
улози шума у климатским променама препозната је и подр
жана од стране Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде и Министарства за заштиту животне средине.

У оквиру пројекта, током маја 2019. године, организована 
је посета Шумарском факултету Универзитета у Београду од 
стране колега са Факултета за шумарство и технологију дрвета 
из Брна у периоду од 13. до 17. маја. Чланови чешке делега
ције су били: доц. Петр Купец, руководилац пројекта и про
декан, Катедра за управљање пределом), доц. Валерије Врано
ва (продеканака за наставу, Катедра геологија и педологија), 
доц. Радек Покорни (шеф Катедре гајења шума), доц. Миxал 
Кнеифл и доц. Томаш Микита (Катедра планирања газдовања 
шумама са примењеном геоинформатиком), доц. Томаш Зема
нек (Катедра за инжењерство) и доц. Петр Седлак (Катедра за 
заштиту шума и управљањем дивљачи). Циљ ове посете био је 
успостављање сарадње са колегама са Шумарског факултета 
у Београду који су истог или сличног наставног и истражива
чког профила. Након кратког састанка који је отворио декан 
Шумарског факултета у Београду проф. Ратко Ристић и поз
дравио у име колектива из Брна доц. Петр Купец, настављено 

је упознавање и рад са гостима из Брна по припадајућим кате
драма. Тимови наставника и истраживача из Брна и Београда 
су дискутовали о могућностима за сарадњу у области истра
живања, заједничког аплицирања за будуће пројекте али пре 
свега о припреми мастер програма на енглеском језику. 

У овиру ове посете планирана су и одржана предавања 
чешких колега за студенте и запослене на Шумарском Факул
тету у Београду. Доцент Покорни је током прве презентације 
пренео присутном аудиторијуму информације о шумарству 
у Републици Чешкој, док је током другог предавања акцента 
био на могућностима за адаптацију шума на климатске про
мене применом разних стратегија гајења. Доцент Микита је 
студентима и заинтересованим запосленима у оквиру свог 
предавања пренео искуства Чешке у области ГИСа и даљин
ске детекције применом беспилотних летелица. Колегиница 
доцент Вранова се у оквиру свог предавања фокусирала на 
улогу земљишта у климатским променама, док је доцент Купец 
о утицају климатских промена на водни баланс и проблему 
суша. Након успешно одржаних предавања у Београду коле
ге из Чешке су наставили своју посету Шумарском Факултету 
Универзитета у Београду обиласком наставне базе на Гочу, где 
су се већ налазили студенти четврте године на стручној прак
си из предмета Планирање газдовања шумама, Заштите шума 
и Гајења шума II. На Гочу су настављена предавања колега из 
Чешке, тако да је доцент Седлак упознао присутне студенте 
са најзначајнијим болестима и штеточинама које угрожавају 
чешке шуме. Акценат је био на сипцима поткoрњацима, као 
што су Ips typographus и Pityogenes chalcographus али и на па
тогену корена Heterobasidion annosum који заједно угрожавају 
бројне састојине смрче у Чешкој. Након овог предавања, ко
лега доцент Кнеифл пренео је студентима и заинтересованим 
наставницима искуства из Чешке у области планирања газдо
вања шумама. Последње, можда и најзанимљивије предавање, 
одржао је доцент Земанек о методама за сечу и извлачење у 
условима шумских катастрофа, као што су извале од ветра и 
снега или штете од леда и пожара, када је у шуми нагомилана 
огромна количина стабала која треба безбедно посећи и из
вући. Фокус овог предавања је био на стриктном спровођењу 
мера заштите радника у овим екстремно опасним условима за 
рад али и примени свих стандарда који обезбеђују минимал
но нарушавање већ дестабилизованог шумског екосистема. 
Посета колега из Чешке настављена је у четвртак обиласком 
најзначајнијих типова шума у оквиру наставне базе Шумар
ског факултета на Гочу. 

Др Слободан Милановић, ванредни професор
Координатор тима из Србије у оквиру пројект, који 

финансира Чешка развојна агенција

Пројекат „Јачање наставних, истраживачких и капацитета 
за умрежавање на Шумарском факултету Универзитета у 

Београду у области климатских промена”

ПРОЈЕКАТ
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КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

Наука је јасна, постоји неколико климатских сценарија за 
нашу планету. Најгори предвиђа пораст глобалне просечне 
температуре за 6 степени Целзијуса до краја овога века. По
следњи пут када се то десило, пре 251 милион година на пре
лазу из перма у тријас са Земље је нестало 95% живог света. 
Узрок је била ерупција супервулкана. Након тога планети је 
било потребно 10 милиона година да се опорави. 

Људи су и кроз историју као и данас склони да своју жи
вотну околину узимају као датост која сама о себи води рачу
на, што је и било тачно све до неких стотинак година уназад. 
А тада се десило нешто што је, у почетку благо, а касније драс
тично почело да утиче на природне токове и циклусе у смислу 
да их ремети и омета – десила се експанзивна индустријска 
револуција која је почела убрзано да експлоатише новооткри
вене енергетске изворе попут нафте и угља. 

Сваки процес у природи, па тако и сам живот, захтева од
ређену врсту енергије коју ће користити за обављање својих 
активности. У природи сав живи свет енергију користи у до
мену расположивог, доступног у природи, уопште не покуша
вајући да из ње извуче више него што она жели да дâ. Са поја
вом човека и са његовим растућим потребама у тој еколошкој 
ниши дошло је до, за природу, неуобичајеног процеса. Једна 
врста је, науштрб свих других, почела да користи енергетске 
изворе потпуно неконтролисано, као дете које добије нову за
нимљиву играчку и никако не зна да престане да се игра са 
њом. Све док је не поломи. Откриће енергетских потенција
ла и њихово коришћење је довело до експоненцијалног демо
графског раста на планети што се најбоље види на графикону 
на слици.

Данас на планети живи 7.7 милијарди људи што је за шест 
милијарди више него почетком двадесетог века. У исто то 
време дошло је до експанзије људских потреба, а све те пот

Климатске промене и ефекат  
стаклене баште

ребе захтевају утрошак енергије, што генерише практично 
идентичан графикон утрошка енергетских ресурса у истом 
периоду. С друге стране, демографска експанзија или боље 
речено експлозија, захтева производњу хране која ће пратити 
нарастајуће потребе човечанства. Повећана производња хра
не захтева више обрадивих површина, већу потрошњу нафте 
за екстензивни вид пољопривреде а то све скупа индукује 
убрзано крчење шума и сагоревање фосилних горива, што са 
две стране нарушава стабилност и еко система и климатске 
равнотеже. Наравно, није храна једино што је потребно нара
стајућем бројном стању човечанства. Ту је и грејање, превоз, 
забава и све остало што савремену цивилизацију чини. А све 
што је чини захтева енергију. Енергију данас углавном црпимо 
из фосилних горива чијим сагоревањем у атмосферу испушта
мо огромне количине гасова. 

У чему је проблем?

Фосилна горива спадају у класу угљоводоничних горива а 
процес њиховог сагоревања се може описати простом рела
цијом :

гориво + ваздух -> топлота + вода + азот + угљен/диоксид

Поред ових продуката сагоревања јављају се и отровни га
сови, азотоксид и сумпордиоксид. Ови гасови сагоревањем 
одлазе у атмосферу и тамо се мешају с водом па се на земљу 
враћају у облику киселих киша. 

Сасвим је јасно да сагоревањем огромних количина фосил
них горива, у атмосферу се ослобађа такође огромна количина 
гасова који мењају њен састав и ремете природне циклусе који 

су еонима стварали и још увек стварају погодне ус
лове за живот и опстанак целокупног живог света. 
А ова планета је тако елегантно устројена да оно 
што је једнима отров, за друге је храна и обрнуто. 
Угљен диоксид из атмосфере користи биљни свет 
као своје погонско гориво производећи процесом 
фотосинтезе кисеоник, који враћају натраг у ат
мосферу, а који касније животињски свет корис
ти као своје погонско гориво. И то све савршено 
функционише у тачки стабилне равнотеже, док се 
не појави реметилачки фактор који нарушава ту 
равнотежу. Није човек једини реметилачки фак
тор нити је биљни свет једини механизам одржања 
равнотеже. Постоје ту и други утицаји као што су: 
сунчева активност и његови једанаестогодишњи 
циклуси, затим космичка зрачења као и геолошке 
промене које изазивају појаву вулкана који у осно
ви раде исто што ради и човек – сагоревају горива. 
Природа се од ових агенаса брани и као што мо
жемо да посведочимо то успешно ради милионима 

„Најбоље време за садњу дрвећа је било пре двадесет година! Друго најбоље време је сада”  
 кинеска пословица 
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година. Али онога тренутка када се почнемо насилно понаша
ти према природи, када јој одузимамо полуге саморегулације, 
а то несумњиво већ радимо, губимо предиктабилност, способ
ност предвиђања како ће она и када на то реаговати. А играње 
с природом није систем погрешака и стварање искуства. У тој 
игри грешка значи да на крају неће бити никога ко би могао 
извући поуке. 

Ефекат стаклене баште

Земљу окружује атмосфера, гасовити омотач чији састав и 
особине условљавају живот на нашој планети. У атмосфери се 
одигравају сталне реакције и интеракције са живим бићима, 
али се она ипак налази у равнотежи. Загревање Земљине повр
шине и нижих слојева атмосфере које изазива повећање нивоа 
угљендиоксида (ЦО2) и других гасова у атмосфери назива се 
ефекат стаклене баште. Услед повећања количине угљендиок
сида у атмосфери долази до повећања ефекта стаклене баш
те. Угљендиоксид се производи дисањем живих бића и ши
роко распрострањеним сагоревањем фосилних горива (угља, 
нафте, земног гаса), а основни научни докази показују да ови 
гасови знатно утичу на ефекат стаклене баште. Претерана 
емисија штетних гасова из фабрика, аутомобила и других из
вора главни су чиниоци који доприносе повећању овог ефекта 
и појачаном загревању Земљине атмосфере.

Ефекат стаклене баште је природни феномен, а последица 
је апсорпције дуготаласног Сунчевог зрачења. Наиме, Сунчеви 
зраци који стижу на површину Земље загревају њену површи
ну; део ове енергије одбија се од тла у виду инфрацрвеног зра
чења, које апсорбују молекули угљендиоксида и водене паре у 
атмосфери, па их поново усмеравају према тлу, стварајући до
датну топлоту. Овај процес аналоган је процесу који се одвија 
у стакленој башти: стаклени зидови пропуштају Сунчеву свет
лост, која улази и излази из објекта, али задржавају топлоту 
унутар баште. Исто тако атмосфера делује као прекривач који 
зауставља губитак топлоте. То задржавање инфрацрвеног зра
чења за последицу има додатно загревање Земљине површине 
и нижих слојева атмосфере, што и омогућава живот на повр
шини планете.

То је ефекат стаклене баште, природни феномен без којег 
не би постојао живот на Земљи јер би температуре биле пре
ниске за опстанак живих бића. Међутим, проблем настаје кад 
се поремети равнотежа услед прекомерног испуштања угљен

Ефекат стаклене баште

диоксида, метана, водене паре, оксида азота и др, због чега се 
овај ефекат интензивира. Због слоја ових гасова у атмосфери 
део инфрацрвеног зрачења не успева да се врати у свемир, већ 
остаје под тим слојем и атмосфера га поново апсорбује, што 
доводи до пораста њене температуре. Процењује се да је од 
почетка индустријске револуције, која је почела током друге 
половине XVIII века, количина угљендиоксида у атмосфери 
нарасла за 30%, док се количина метана – удвостручила.

И где смо ту ми? 

Да би расправљали о глобалном загревању не треба нам 
више података од ових који су наведени у уводном делу текста. 
Није нам потребно да знамо све финесе којима се служе науч
ници да разумемо баш сваки детаљ и сваки могући утицај или 
сваки одбрамбени механизам. Довољно је само да искористи
мо логичке механизме којима наш мозак свакако располаже. 
Поред тога потребно је појаснити још неке појмове који се 
често колоквијално користе а имају значења која нису баш јас
но видљива. Један од таквих појмова је просечна температура. 
Значење тог појма указује на укупну измерену температуру у 
неком временском интервалу ако је усредњимо са дужином 
трајања тог интервала. Али просечна температура ништа не 
говори о екстремним вредностима температуре. Рецимо про
сек од нула степени Целзија се може добити ако у години дана 
половина дана има температуру од +20 степени Ц а пола дана 
20 степени Ц. Међутим, проблем се састоји у томе што се тај 
исти просек добија и ако је половина дана паклено врела, са 
+40 степени Ц, а друга ледено ледана са 40 степени Ц. Просек 
не убија али екстреми то веома ефикасно чине. 

Поуздано мерење температуре на светском нивоу се ради 
последњих 140 година, а међу првих 20 најтоплијих лета у том 
периоду је чак 16 лета од 2000те године до данас. Да ли се то 
може приписати случајности? Не би се на то требало кладити. 
Сви релевантни извори се слажу да је просечна температу
ра на Земљи у последњих сто година порасла најмање за 0.5 
степени Целзијуса. А то не значи да је свако лето само мало 
топлије већ да су амплитуде екстремних услова знатно више 
и хаотичније, што вероватно из сопственог искуства свако од 
нас може посведочити. 

Једино што се драстично променило на овој планети у по
следњем веку је потрошња горива и хране, као последица ин
дустријске револуције и демографске експлозије. Производња 
хране је узроковала потребу за већим обрадивим површинама 
па је као последица наступила озбиљна дефорестизација пла
нете. Процењује се да сваке године на свету нестане 100 000 
квадратних километара шуме. То је као цела површина Србије 
и Црне Горе. Дефорестизација и њени ефекти прелазе оквире 
овога текста али у кратким цртама речено, сматра се да она 
доприноси са око 20% укупном ефекту глобалног загревања. 
Крчење шума не би био толики проблем ако би се искрчене 
шуме замењивале новим, то је чак и пожељан ефекат, пошто 
шуме само док расту, ефикасно доприносе апсорпцији угљен
диоксида из атмосфере. Према подацима Уједињених нација 
данашња вегетација на планети може да апсорбује само око 
половину вишка угљендиоксида које човечанство својим 
„чињењем” ослобађа у атмосферу. Остатак се задржава у ат
мосфери појачавајући ефекат стаклене баште који опет до
води до екстремнијих климатских појава и у коначном збиру 
повећања глобалне просечне температуре. 

Горан Вукајловић, дипл. инж. електротехнике
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МАНАСТИР

Манастир Куманица

Манастир Куманица припада Епархији милешевској Српс
ке православне цркве. Налази се на територији општине Сје
ница између Пријепоља, Бијелог Поља и Сјенице, тачније у 
селу Врбница у долини реке Лим уз саму железничку пругу и 
магистрални пут, на граници Србије и Црне Горе.

Манастир Куманица је надалеко чувен по исцелитељским 
чудима која су се догодила у њему, али и по томе што се у њему 
моле и народи који нису православне вере.

Прво писано помињање манастира везује се за 1514. годи
ну. Среће се Куманица на два места у Крушевском поменику. 
Претпоставља се да је златно доба живота манастира било у 
другој половини 16. и током 17. века. Манастир Куманица је 
доживео урушавање и запуштен је у другој половини 18. века.
[1] Тада су из манастира однете свете мошти Св. Григорија и 
Св. Харалампија. 

Тако према једној легенди, српски велможа, који је бежао 
од Турака, своју имовину, која је била богата, оставио својим 
кумовима, који су касније саградили манастир Куманицу. Чу
вени српски архитекта Александар Дероко је 1926. године за
текао манастирску цркву у рушевинама, и тада је урадио први 
нацрт основе цркве. Нацрт је касније, 1933. допунио Ђорђе 
Бошковић, који је том приликом проценио да црква потиче 
из 1617 века.

Пројектом пруге БеоградБар требало је да траса пруге иде 
преко дела манастира, али је пројекат прилагођен, а потпорни 
зид померен на 5 метара од цркве. Због легендарних прича о 
исцељењу у манастиру и побуни верника, како православних 

тако и муслиманских, манастир нису дирали и одлучено је да 
пруга пролази поред њега. Посвећен је Светом архистратигу 
Гаврилу. У овом манастиру се чувају мошти Светог Григорија 
Куманичког, који се помиње као „српски просветитељ и би
вши архиепископ” и да је пореклом „од свете и богоизабране 
лозе Немањића”. Ово није могуће историографски потврдити 
и верује се да је одраз легенде.

Манастир је обновљен и реконструисан 2000. године. У 
време летњег сабора, у оквиру манастирске славе 26. јула, у 
њему се окупи на хиљаде верника, а веома је цењен и међу ве
рницима осталих вероисповести. 

Порекло имена манастира није најјасније. Према некима 
потиче од монаха побеглих из Куманова, док је Дероко сма
трао да потиче од имена Куманаца, Бугара. Међутим, најрас
прострањеније је мишљење да је овај топоним везан за власте
линску породицу Куманци или Куманичићи, која је потицала 
из ових крајева, а касније се помињу у области Рудника.

Куманица је веома мали манастир, али се у њему осети 
потпуни мир. Мир који не може да се опише речима. Увек је 
у манастиру много верника који долазе са свих страна и дово
де болесне и немоћне јер верују да им молитва на овом месту 
може помоћи.

Куманица чува мошти Светог Григорија Куманичког над 
чијим ковчегом се клањају верници и врше молитве за здра
вље. Поред самог манастира извире лековита вода, верници се 
њоме умивају, наносе је на болне делове тела и пију, јер постоји 
веровање да нема болести коју ова вода не може излечити.

Централни део манастирског комплекса
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Уколико сте у потрази за унутрашњим миром, излечењем 
или једноставно желите да посетите и осетите моћ и дух Ку
манице, идеална прилика за то је 26. јул, слава манастира и дан 
Светог архангела Гаврила. Више хиљада људи свих вероиспо
вести окупи се на једном месту и проведе ноћ под ведрим не
бом уз молитве и свеће које горе, са надом да ће им ово свето 
место помоћи.

У горњем делу комплекса Манастира саграђен је још један 
конак, а испред њега, зарављен део брда и ту се планира из

Спољни зид манастира иде непосредно поред пруге и обновљена 
црква Куманица

градња игралишта за децу и један простор за одмор родитеља. 
У овом делу је планирано и постављање велике иконе Мана
стира, као и пејзажно уређење целог простора.

др Љиљана Вујковић

Улаз у Манастир

Горњи део комплекса са Конаком
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Амброзија – Ambrosia artemisiofolia припада фамилији 
Asteraceae. У народу је још позната као лимунџик, опаш, пар
ложна трава, пеленаста амброзија, американка или фазануша. 
Амброзија је једногодишња коровска биљка висине од 20 cm 
до 2 m. Веома је инвазивна врста која расте скоро на свим ста
ништима где има довољно светлoсти, на запуштеним земљиш
тима, поред железничких пруга, путева, ограда, на њивама из
међу пољопривредних култура. Име рода Аmbrosia на грчком 
значи ,,храна богова” помоћу које се постиже бесмртност.

Амброзија није европска биљка. Донета је из Америке на 
неком од прекоокеанских бродова, заједно са луцерком, крајем 
19. века и од тада се полако и незадрживо шири Европом. Тре
нутно је има више у Европи него у Америци. На Балкану је 
примећена и проучава се од 1941. године. Амброзија је кос
мополитска врста која има мало природних непријатеља, брзо 
се шири и њеном распростирању погодује крчење шума као 
природних баријера, односно, заснивање ораничних повр
шина и гајење високоприносних усева у монокултури, што је 
изазвало њено бујање у Америци а касније и Европи. У Јужној 
Kореји амброзија улази у списак потенцијално опасних, стра
них, биљних врста које заузимају 21,1% укупног, аутохтоног, 
ботаничког фонда ове државе, а слична ситуација је и у Јапану. 
Слично је и у Панонској низији где се слободне, очишћене, по
вршине врло брзо закорове амброзијом. 

Пошто расте практично свудa, на приватним и јавним 
површинама, пољопривредном, шумском и грађевинском 
земљишту, сузбијањем амброзије треба да се баве сви. Пре
ма Уредби Владе Србије из 2006. године, сви ,,власници и ко
рисници” поменутих површина су „дужни да у току вегета
ционе сезоне, до почетка фенолошке фазе цветања сузбију и 
уништавају амброзију применом агротехничких, механичких 
и хемијских мера”. 

Kорен амброзије је вретенастог облика, са разгранатом 
мрежом бочних коренова који лако продире у земљиште, 
дајући биљци чврстоћу и могућност лаког приступа води и 
храни зависно од подлоге. Kорен не продире дубоко, па је ам
брозија способна да се укорењује на врло плитким и збијеним 
земљиштима. Стабло је усправно, разгранато са листовима 
јајоликог облика, при чему је читава биљка обрасла густим 
длакама. Стабло је зељасто, од основе разгранато и у горњем 
делу гради грм. Почетком вегетације стабло је зеленкасто сиве 
боје, а крајем црвенкасто. На пресеку може бити округло или 
четвороугаоно. Цветови амброзије су ситни, жућкасте боје, 
груписани у једнополне цвасти – главице, које се формирају 
на вршним деловима стабла и грана у пазуху горњих листова. 
Амброзија је једнодома биљка, где се на истој биљци налазе 
раздвојени мушки и женски цветови, а понекад се могу наћи и 
на раздвојеним биљкама. Мушки цветови су цевасти и ситни 
окренути према доле, груписани у полулоптасте цвасти у обли
ку главице, бледожуте боје. Прашници производе велики број 
поленових зрна. Женски цветови су груписани у једнополне 
женске цвасти, зеленкасто беличасте боје, испод мушких гла
вица. Опрашује се путем ветра. Плод амброзије је ахенија, која 
се формира у оквиру женских цвасти. У ахенији се налази семе 
обавијено чврстим омотачем, карактеристичног изгледа. Ахе

нија је најчешће јајастог облика са 5 – 7 бодљастих израштаја. 
Семе је светлосмеђе до тамносмеђе, скоро црне боје, са изра
женим тамнијим пругама или мрљама.

Ниче крајем априла, а почиње да цвета од средине јула до 
септембра и појаве првих мразева, са највећом продукцијом 
полена у августу и септембру. Kоличина полена повећава се 
током кишног пролећа и топлог лета, а смањује се ако је кишо
вито лето, што је важно код планирања регулације бројности 
амброзије у тој сезони. 

Уколико се амброзија појави, а ништа се не предузме, она се 
шири огромном брзином. Једино сигурно средство борбе про
тив амброзије је информисање јавности о њеним биолошким 
карактеристикама и стално физичко уклањање пред цветање. 
Kада се амброзија појави, појединачне биљке треба чупати с 
кореном, а веће површине косити пре цветања. На великим, 
првенствено пољопривредним, површинама, треба је сузбија
ти хемијским средствима. Треба обратити пажњу, да прили
ком чупања амброзију не замените са лековитим дивљим пе
леном који има исто станиште и сличног је изгледа (пелен је 
витког стабла са ситнијим, перастим листовима док је амбро
зија робустнија и са крупним листовима зелене боје без сребр
насте примесе). Евидентно је да мора постојати одговарајући, 
стручан план на нивоу државе кога се сви морају придржавати 
да би се ограничио ареал распрострањења. Оптимална темпе
ратура за њено клијање и ницање је температура од 20 до 22°С. 
Има веома велики потенцијал репродукције и сталну залиху 
семена у земљишту. Једна биљка амброзије произведе 500 до 

АМБРОЗИЈА

БИЉКЕ
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3000 семена које могу да одрже клијавост у земљишту и до 40 
година, а исто тако продукује више од милијарду поленових 
зрна који се уз помоћ ветра могу распршити на површини од 
више квадратних километара. Вегетациони период амброзије 
траје 150170 дана, зависно од еколошких услова. 

Ширење амброзије значајан је еколошки проблем, јер оду
зима простор биљним врстама које расту на постојећим повр
шинама, а пред њом узмичу и пољопривредне културе, стога 
је опасна не само за здравље становништва, већ и за пољопри
вредна подручја. 

Амброзија је изразит алерген који изазива велике здрав
ствене проблеме. Полен амброзије изазива алергију код 10% 
људи. Полен амброзије је узрочник 5060% свих поленских 
алергија. Испитивања су доказала да зрна полена садрже про
теазе које у 30 до 90% случајева директно оштећују епител ди
сајних путева, јер се не могу ефикасно неутралисати од стране 
антипротеаза. 

Симптоми преосетљивости на амброзију се манифестују 
кијањем, пецкањем и сузењем очију, запушеношћу и обилним 
цурењем из носа које може да траје читаве сезоне. Поред наве
дених симптома особе преосетљиве на полен могу отежано да 
дишу и да се жале на стезање и бол у грудима. 

Амброзија изазива и низ здравствених проблема као што 
су: респираторне сметње (поленска кијавица, сезонски отитис, 
астма), дигестивне и уринарне сметње (повраћање, болове у 
стомаку, дијареју и уринарне инфекције) и реакције на кожи 
(копривњача, ангионеуротски едем и екцем).

У полену амброзије је констатовано 52 једињења која су 
алергогена, од којих је 6 нарочито опасно. Полен амброзије 
спада у специфичне агенсе који загађују ваздух. Неспецифич
ни агенси као што су СО2, НО2, уз деловање UV зрака изази
вају повећану продукцију полена амброзије и промене у хе
мијском саставу једињења који су саставни делови поленових 
зрна и тиме повећавају број алергогених протеина. Овим се 
објашњава значај аерозагађења за повећан број респиратор
них алергијскох болести.

Алергија на полен се јавља сезонски, у време када се у ваз
духу налазе честице полена стабала, корова и трава. За полен
ске алергије карактеристично је то да се јављају периодично, 
зависно од сезоне појављивања одређене врсте полена у ваз
духу. Kонцентрација полена у ваздуху зависи и од климатског 
подручја, вегетације на одређеном подручју итд.

У Грчкој митологији амброзија се спомиње као пиће, а по
некад као ,,храна богова” која доноси бесмртност свакоме ко 
је конзумира. Она је посластица богова, и прави се од меда, 
воде, воћа, сира, маслиновог уља и јечма. Тако је Танталу била 
указана велика част да једе амброзију на планини Олимп. Али, 
укравши притом божју амброзију, намирницу намењену ста

новницима Олимпа, био је осуђен на вечне муке. Амброзија је 
уско повезана и с нектаром, који Хомер описује као храну бо
гова, а амброзија је у његовим еповима описана као пиће бого
ва. И амброзија и нектар описани су као мирисне супстанције, 
који су се у Одисеји користили као парфеми, а Хомер говори 
и о одећи од амброзије, па чак и о амброзијским сандалама 
богова.

Лекар Вилијам Kук саветује да се амброзија може корис
тити за лечење. Лишће попарено, у виду инфуза/чаја, корис
ти се против пролива и лакшег облика дизентерије; корисно 
је код појаве материчног, желудачног и плућног крварења; за 
испирање материце код дуготрајног секрета код жена. Такође, 
као прашак и чај, за спољну употребу се локално користи за 
заустављање крварења површинских рана коже или слузоко
же носа. Јачи чај листа амброзије утиче на функцију бубрега, 
одржава тонус желуца и полагано уравнотежује циркулацију 
крви, што је корисно за третирање хроничног задржавања 
воде у организму, посебно у комбинацији са третманима јетре 
и стимулацијом знојења. Kаша листа је погодна за облагање 
злоћудних чирева коже, јер се спречава труљење оболелог 
ткива. 

Рецепт: потопити 30 g суве амброзије и 5 g ђумбира у 250 
ml вреле воде. Kористи се на свака 2, 3 или 4 сата за чишћења 
организма знојењем. 

Лишће амброзије у домаћинству може да се користи као 
тоник, хемостатик (за заустављање крварења) екстраховањем 
у води. Kористи се против упалних процеса код рана, озледа, 
код хемороидалних ту

мора и чирева и против сенске грознице. Има позитиван 
учинак код нередовне менструације као и код потпуног изо
станка. 

Лекар Виљем Боерике наводи да је амброзија лек против 
сенске грознице, црвенила беоњача, обилног сузења и несно
шљивог свраба очних капака. Даље, успешно се користи код 
грчевитих напада кашља, главобоље, крварења из носа, више 
облика пролива, посебно у летњим месецима, као и дизенте
рије.

Благотворна је за цео респираторни тракт (спречава теш
ко дисање, иритацију трахеја и бронхија, који могу изазвати 
напад астме).

Хомеопатски препарат или тинктура за лечење сенске 
грознице, користи се разређен: 10 капи у води током и после 
појаве алергијског напада и крварења надражене слузокоже 
носа.

Биљана Делибашић, маг. биологије
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Шумарски енглескo – српски речник
Речник стручних термина из области шумарства ( и сродних дисциплина ) намењен је као допуна уз стандардни 

енглескосрпски речник. Многи стручни термини не могу се наћи у стандардним речницима, или се налазе у својим 
другим значењима. С друге стране, неки општи термини имају своја специфична значења у области шумарства.

ШУМАРСКИ РЕЧНИК

other broadleaves, OB – остали лишћари, ОЛ
other conifers, ОС -осгали четинари, ОЧ
other wooded land - остало шумско земљиште
otter (Lutra lutra) - видра
outbreak - градација, пренамножење
outbreak collapse; collapse of an outbreak - 
престанак rрадације
outbreak species - градогена врста
outbreak; mass attack; mass infestation; mass 
infection; mass occurrence; large scale attack - 
градација; масовни напад
outbreeding - аутбридинr
outcome - резултат, последица

outer bark; dead bark - спољашња кора
outer overlap - преклоп спољњег слоја
outer ply - шољашњи слој
outer spindle - спољашња хватаљка
outer-layer mat-forming head - машина за натресање 
спољњег слоја
outplant; nursery plant - биљка за садњу
outplant; transplant - пресађеница
outplanting - пресађивање (из расадника); садња 
ван расадника
output - излазна снага; добијена енергија; учинак; 
продукција; извршен рад
output capacity - производни капацитет 

O
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output; outturn; felled volume - производња; 
посечена дрвна маса; остварени етат
outside face - спољашња страна
oval knot - овална кврга; дугуљаста кврга
ovality of round timber - елиптичносг; овалност 
трупца
ovarium; ovary - плодник
oven dry - апсолутно сув
ovendry density - густина у апсолутно сувом стању
oven-dry timber - дрво сушено у сушионици
oven·dry weight, o.d.wt. - тежина у апсолутно сувом 
стању
ovendry wood - апсолутно суво дрво

over bucking; cutting from top down - пререзивање 
трупца одозго
over long distances - на велике удаљености
over and under shotgun; double-barrel shotgun - 
двоцевка
overall performance - коефицијент учинка
overbridge; overpass - надвожњак
overcome - савладати
overcutting; overfellig; excessive cutting; excessive 
felling; excessive logging - прекомерна сеча; прехват
over-dense, overstocket - прегуст (састојина); 
збијеног обраста
overxploit, overcut; overfell - прекомерно користити 
шуму
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ШГ „УЖИЦЕ”

РЈ ,,Обрада дрвета”  
наставак добре приче

Ову годину започели смо са великим амбицијама, у сми
слу проширења асортимана производа и увођења нових ме
тода у изради дрвених реквизита. Набавком нових машина 
за финалну обраду дрвета значајно смо убрзали производни 
процес, што се огледа у већем броју произведених јединица за 
краћи временски рок. Квалитет је такође побољшан. 

Са повећањем продукције створили су се услови за додатне 
послове који ће имати значајан утицај на финансијски биланс. 
Поред постојећих послова, који се односе на испоруку дрве
них реквизита за заштићена подручја, започели смо озбиљне 
послове на производњи ловних објеката, изради дрвених вик
енд кућа и реконструкцији постојећих зграда (кровови, енте
ријери, замена столарије и сл.). Повећава се и обим услужних 
послова на обради облица.

Посебно место у планираним пословима заузима учешће 
на сајмовима. Најзначајнија сајамска манифестација је свака
ко ,,Лорист” у Новом Саду. Штанд нашег предузећа заузима 
централно место и захтева аутентичан амбијент. 

Сваке године, почетком октобра месеца, РЈ ,,Обрада дрве
та” израђује и превози изложбену поставку и у сарадњи са ШГ 
,,Београд”, опрема штанд на сајму. Сада је већ устаљена пракса 
да се изложбени експонати, у првом реду ловачка кућа испо
ручују у ловишта широм система ЈП ,,Србијашуме”. Ове годи
не у плану је изградња ловачких кућа у ШГ ,,Бољевац” – ло
виште „Алија” код Неготина, и у ШГ ,,Деспотовац” – ловиште 
на Јухору.

У погледу ангажовања на терену, радници РЈ ,,Обрада 
дрвета” изводили су радове у заштићеним природним ком

плексима на Голији, Златибору и Јадовнику, као и на локали
тету археолошког налазишта Царичин Град (Јustiniana Prima) 
код Лебана.

Јесењи период је по правилу резервисан за теренске радо
ве, јер су све испоруке реквизита практично завршене до краја 
септембра. У односу на прошлу годину, која је била јако добра 
у смислу реализованих послова, сви показатељи до сада ука
зују да ће се ове године наставити исти тренд.

Захваљујући доброј организацији рада, све бољој оп
ремљености радионица, подршци система и доброј промоцији 
нашег пословања у области обраде дрвета успоставили смо је
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дан стабилан организациони део предузећа. Наредни период 
ћемо искористити да учврстимо своју позицију у систему како 
би се планирани развој подигао на још виши ниво.

Идеја је да се РЈ ,,Обрада дрвета”, под окриљем система ЈП 
,,Србијашуме”, укључи у веће пројекте и буде носилац посла са 
знатно већим финансијским ефектима. Садашња позиција и 
развој ситуације указују да тај моменат није далеко.

Милан Јевтић дипл. инж. шум.
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