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ИНТЕРВЈУ

Континуитет успешног пословања
деветомесечном нивоу?
То је сада већ добро познато, драго ми је да смо наставили са добрим резултатом који ће ове године прећи рекордних
700.000.000,00 добити!
3. Да ли је усвојен програм пословања и пословна политика предузећа?
Као и сваке године на време је усвојен програм пословања и пословна политика, за који могу рећи да је наставак
континуитета успешног пословања!
4. Присуствовали сте колегијуму директора предузећа
у Пироту на којем се поред осталог говорило и о пожарима на Старој планини, заштићеном добру које је у ингеренцији ЈП ,,Србијашуме“. У току је израда санационог
плана на основу којег ће се сагледати штете од пожара.
Реците нам нешто о томе?
Драго ми је да је ШГ ,,Пирот“ које иначе није велико газдинство, реаговало на прави начин, у шта смо се на терену
уверили генерални директор и ја. Ово газдинство је ставило
све расположиве капацитете на располагање државним органима који су успешно спречили ширење пожара и штету
већих размера са тешким последицама! Наше стручне службе већ припремају санациони план и чим заврше свој посао
исти ће се наћи на седници Надзорног одбора.

Председник Надзорног Одбора Милош Срећковић

5. Да ли сте задовољни радом чланова Надзорног одбо1. Поштовани господине Срећковићу, на челу Надзор- ра и да ли има неких промена у саставу?
Морам признати да ми је задовољство да свих ових годиног одбора ЈП ,,Србијашуме“ сте од 2013. године. Шта је
на
радим
са озбиљним и веома квалитетним људима и надам
урађено у том периоду и да ли сте задовољни постигнусе
да
ће
тако
бити и убудуће. Именована су нова два члана
тим резултатима?
Надзорног
одбора
Маријана Лазић и др Бранко Стајић, која
Скромност је врлина и требамо бити скромни, али сви
су
заменила
колеге
др Милана Медаревића и Небојшу Сикоји су упућени у рад и пословање нашег предузећа могу
мића,
и
њима
се
овом
приликом захваљујем на изузетној сасамо да констатују да су резултати последњих година добри
радњи
и
раду!
и да је тренд напретка присутан готово у
свим сегментима рада.
О пословању и резултатима предузећа
у мандату Надзорног
одбора којим ја председавам, смо детаљно
говорили у прошлом
новогодишњем интервјуу. Сада желим да
искористим ову прилику и захвалим се у
име предузећа и свих
запослених председЧланови Надзорног Одбора:
нику Александру ВуТихомир Мурић, Бранко Стајић, Маријана Лазић, Мехо Омеровић и секретар Маја Јанковић
чићу и Влади Репу6. Који су планови и циљеви за 2020. годину?
блике Србије не само на неизмерној помоћи и подршци у
Као Јавно предузеће које своје пословање базира на
раду, већ и за испуњено обећање да ћемо када стабилизујемо пословање и консолидујемо рад и финансије, добити по- принципима одрживог газдовања, а чија је основна делатвећање зарада и да ће сви запослени то осетити! У овој го- ност гајење шума, тј. стручно и планско спровођење мера
дини добили смо повећање масе зараде за 15,12%, тј. маса обнављања, неге и подизања нових шума, настојаћемо да у
зараде је увећана за 370.499.737,00 динара, а за наредну го- наредној години ставимо посебан акценат на иницијативу и
сарадњу, које за предмет имају пошумљавање и повећање
дину планирано је повећање за још 6,97%!
друштвене свести о значају шума за добробит свих нас!
2. Последњих неколико година ЈП ,,Србијашуме“ белеУ то име желим вам срећну и успешну Нову годину!
жи добре пословне резултате, какав је сада резултат на
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Разговарали смо и са професором Шумарског факултета, на Катедри планирања газдовања шумама, раст и производност шума и чланом Надзорног одбора ЈП ,,Србијашуме“ др Бранком Стајићем.

Како Ви видите развој и пословање ЈП „Србијашуме“ у
наредним годинама?
Даљи развој и пословање ЈП „Србијашуме“ се мора посматрати у светлу све већих и по карактеру различитих захтева
јавности према шумама, али и наглих глобалних промена услова за њихов раст и опстанак. У том контексту Предузеће, као
део шумарске струке, већ разматра и анализира могуће путеве
и начине да се шуме, као обновљиви природни ресурс, најпродуктивнији екосистем на планети и фактор стабилизације животне средине, очувају, одрже и унапреде. У суштини, два су
најважнија начина да се шуме очувају и унапреде: поправка
постојећег стања и структуре шумског фонда и оснивање нових шума. Садашње стање шума у Србији, које утиче на тренутно и будуће стање њених укупних природних ресурса, захтева интензиван рад у оба правца. Такође, ЈП «Србијашуме»
ће и наредних година приоритет ставити на обављање послова од јавног интереса и пословаће средствима у својини државе, али ће обављати и стручне послове и вршити надзор у приватним шумама.
Како гледате на циљеве Предузећа у Програму за пословање у 2020. години у оквиру сектора Шумарства и заштите животне средине?
Они су у доброј мери идентификовани и назначени, а
указују на мулти-функционалан приступ у газдовању у оквиру овог сектора. У суштини, ЈП „Србијашуме“ је, по питању
рада у напред већ поменутим правцима који воде очувању и
унапређењу шума и шумских екосистема, интензивирало многе своје активности у неколико задњих година. Па тако, гајење
шума је једна од најважнијих делатности у наредној пословној
години и планирани обим различитих видова радова на гајењу
за 2020. годину, којим се постављени циљеви унапређења
стања постојећих и оснивање нових шума највећим делом и
реализују, највећи је у задњих 10 година!. Такође, иако је план
дознаке у наредној години по обиму највећи план дознаке Предузећа у последњих 10 година, он је у складу са затеченим

стањем шума, али и неопходним мерама које се могу препоручити за ублажавање последица евидентних климатских промена на шуме. Предузеће је свесно да постоји извесна неусаглашеност Годишњег плана пословања за радове на гајењу шума
са важећим плановима по ОГШ, што је и прецизирано у оквиру Програма пословања за 2020. годину. Али присуство бројних проблема, о којима је прошле године говорио мој цењени претходник у Надзорном одбору, омета бољу реализацију
планираног. Један од великих проблема који омета реализацију планираног у оквиру радова на гајењу јесте чињеница да
је на тржишту дефицит ниско квалификоване, али и друге радне снаге, те је нужно, да се у сарадњи са Државом, учине напори за проналазак и пријем обучене и сигурне радне снаге.
Оно што бих сугерисао колегама, који су иначе истински познаваоци свога посла, јесте додатни напор на селекцији ‹›објеката›› за планирање по ‹›критеријуму квалитета››, односно по
хитности потребе да се у њима узгојно интервенише. То су
објекти у којима је економски ирационално интензивније газдовати, превише удаљени објекти, поседи у оквиру приватних
власништва, објекти у којима је интензивније газдовано у прошлости итд. Као неко ко се већ више од 20 година бави прирастом, могао бих рећи да је у оквиру наше шумарске праксе
прираст у млађим и средњедобним шумама потцењен а у старијим прецењен, што директно може указати на могуће даље
правце и јачине узгојног захвата у појединим објектима.
Имајући у виду да је гајење у директној вези са коришћењем, неопходно је рећи да, иако су последњих година
од стране Надлежног министарства-Управе за шуме и ЈП „Србијашуме“ предузете различите активности које су довеле до
побољшања стања у сектору коришћења шума, неопходно је
да се још прецизније дефинишу развојни циљеви и уложи додатна снага на стварању повољнијег амбијента за развој овог
сектора.
У поменутом контексту климатских промена планиране су и активности које треба да доведу до повећања проценат пријема новозазасеђених шумских садница, кроз интензивнију производњу шумског садног материјала са обложеним
кореновим системом, употребу пропиленских штитника, хидрогелова, полимера, увећање средстава за набавку штитника
и средстава за апсорпцију воде приликом садње итд. Такође,
потребно је обезбедити довољне количина, како семена, тако
и садног материјала по врстама дрвећа, старости и квалитету, а све у складу са планом гајења шума по важећим ОГШ-а
и ИПГШ-а. Предузеће разматра и могућности за унапређење
постојећег концепта заштите шума, кроз низ додатних активности на превенцији од све учесталијих пожара, сушења шума,
дејства различитих штеточина ентомолошког и фитопатолошког карактера, штета од дивљачи, али и процену утицаја климатских промена на раст, здравствено стање, успевање и виталност најзначајнијих врста дрвећа којима Предузеће газдује.
И на крају, да би се Предузеће што боље припремило за
бројне изазове који су пред њим у годинама и деценијама испред, у наредној години ће се наставити са одржавањем семинара из различитих области (заштите, гајења, коришћења
шума и др.), уз промовисање шумарске струке у писаним и
електронским медијима, када је то и колико је год могуће. Такође, постигнута је и сагласност у оквиру Предузећа о неопходности унапређења постојећих сазнања стручног и руководећег кадра Предузећа, кроз провођење нових истраживања
(извештаја, студија итд.) у оквиру развојних пројеката, од значаја за рационално и ефикасно газдовање шумама у правцу
еколошког, односно природи блиског газдовања шумама.
Ревија „Шуме“
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Парк природе „СТАРА ПЛАНИНА“
- Шумско газдинство ,,Пирот“
Последњих деценија сведоци смо све
чешћих појава шумских пожара. Климатске
промене и глобално загревање (услед кога
су лета све врелија и сувља, ветрови све
снажнији, а кишни периоди све променљивији) погодују настанку шумских пожара.
На жалост, шумски пожари у више од 95%
случаjева, су последица људског немара и
непажње.
На основу података Републичког хидрометереолошког завода (РХМЗ) овогодишња
средња максимална октобарска температура
ваздуха је највиша забележена у Србији у
периоду од 1951.године.Такође, забележен
је и топлотни талас у целој Србији, који
је у већем делу земље трајао од 12. до 28.
октобра. Посматрајући период од 1951. до
2019. године, октобар ове године био је 11.
најсушнији у Србији. Број дана са падавинама је током октобра био у интервалу од два
дана у Куршумлији, до осам дана у Новом Саду и Зрењанину.
Забележени број дана са падавинама је у већем делу замље од
четири до девет дана мањи од просека за октобар.
Када се узме у обзир све претходно наведено, као и да
су у току октобра месеца забележене велике активности на
пољопривредним имањима, када пољопривредници врше традиционална спаљивања остатака на својим пољопривредним
парцелама, јасно је да су били створени сви предуслови за
појаву високог ризика од избијања пожара на отвореном, који
се у највећем броју случајева преносе на шумске екосистеме.
Укупно од почетка године забележенa је појава 165 пожара
у државним и приватним шумама на површини од 9.157 ha . У
државним шумама забележена је појава 109 пожара на површини од 5.386 hа и 56 пожара у шумама сопственика на површини од 3.771 hа.
У месецу октобру 2019. године, забележена је појава 32
пожара на површини од 3.889 ha, од тога пожари у шумама
и шумском земљишту у државној својини су забележени на
површини од 929 hа, а највеће опожарене површине су биле на
територији ШГ „Врање“, на територији општина: Трговиште,
Босилеград, Сурдулица, Врање и Бујановац. У Општини Трговиште била је проглашена и ванредна ситуација. Осим припадника Сектора за ванредне ситуације МУП-а Србије и ЈП
„Србијашуме“, овде су у акцијама гашења пожара учествовали
и припадници Четврте бригаде Копнене војске Србије.
Пожар у Парку природе „Стара Планина“
Парк природе „Стара планина“ je 27.октобра 2019. године,
око 13 часова, захватио пожар који је на обронке Старе планине прешао из Републике Бугарске. Узрок пожара је људски
фактор.
Акција гашења пожара је трајала укупно 7 дана, а међу
првима се укључило око 30 запослених ШГ,,Пирот“, и
неколико запослених ШГ ,,Куршумлија“.
На лицу места су се одмах нашли директор ЈП ,,Србијашуме“ Игор Брауновић, председник Надзорног одбора Ми6
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лош Срећковић, директор Шумског газдинства ,,Пирот“
Игор Петровић и начелник одељења за ванредне ситуације
општине Пирот Миљан Панчић.

Дир. ЈП ,,Србијашуме“ Игор Брауновић,
председник НО Милош Срећковић, дир.ШГ „Пирот“ Игор
Петровић и начелник Одељења за ванредне ситуације
општине Пирот Миљан Панчић
Директор Игор Брауновић је тим поводом организовао колегијум директора свих делова предузећа у Пироту, а једна од
тема на колегијуму била је и појава шумских пожара у Парку
природе ,,Стара планина“.
У акцији гашења пожара учествовали су и припадници
МУП-а, Сектора за ванредне ситуације, Жандармерије, Војске
Србије, мештани села Топли До, Дојкинци и Темске, представници ТО општине Пирот, чланови удружења „Одбранимо реке
Старе планине“, као и грађани Пирота.
Свој допринос гашењу пожара дало је Министарство
за ванредне ситуације Русије, које је на основу позива,
који је Влада Р. Србије упутила Влади Руске Федерације,
послало специјализовани авион за гашење шумских пожара
Иљушин 76.

но је да простор у троуглу ,,Арбиња“, ,,Три чуке“ и ,,Вражје
главе“ представља једно од најзначајнијих подручја од значаја за науку са аспекта биодиверзитета, а планински пашњаци овог подручја су такође једино преостало станиште врсте
Gentiana lutea. У оквиру режима заштите првог степена „Орлов Камик-Копрен“, налазе се неки од највреднијих локалитета, као што је Строги природни резерват „Вражја глава“, а
пожар је од крајње тачке ,,Орлов Камик“ дошао и до Строгог
природног резервата „Три чуке“.
Локалитет - ,,Вражја глава“ карактеристичан је по
заједници планинског јавора и букве (Aceri heldreichii –
Fagetum) на надморској висини од 1.700 m. Одликује се
мноштвом природних реткости, а пре свега крајпоточним и
изворским тресавама на којима је нађен велики број веома
ретких биљних врста као што је Swertia punctata (једино преДиректор Игор Брауновић организовао колегијум директора остало станиште ове врсте у Србији).
свих делова предузећа у Пироту
Локалитет - ,,Три чуке“ обухвата ретку субалпијску
заједницу
бора кривуља (Pinus mugo) на надморској висини
Након обављена два лета, посада Иљушина 76 је испустила
од
1.900
m.,
која на сву срећу није захваћена пожаром. Међуукупно 84 тоне воде и том приликом помогло у гашењу пожара
тим
у
оквиру
и око њега се налазе заједница ниске клеке и бона најнеприступачнијим теренима. Свеукупна акција гашења
ровнице,
где
су
изгореле следеће врсте: боровница (Vaccinium
пожара је била изузетно тешка, а пре свега због временских
myrtillus),
клека
(Juniperus nana), брусница (Vaccinium vitisуслова, јаког ветра и неприступачности терена.
idaea),
црна
боровница
(Vaccinium uliginosum), брукенталија
Након локализације пожара, запослени ЈП „Србијашуме“
(Bruckenthalia
spiculifolia),
бекица (Luzula luculoides) и др.
су одмах изашли на терен, у циљу сагледавања површине и
Локалитет
,,Орлов
Камик“,
представља просторну цепроцене штете узроковане пожаром, а све у циљу израде плана
лину
са
осталим
врховима
као
што
су ,,Миџор“, ,,Маркова
санације.
чука“
и
,,Тунапар“,
а
одликују
се
специфичном
флором и веНа основу првих података шумски пожар на Старој планигетацијом.
На
различитим
стаништима
на
врховима
и њихони је обухватио укупну површину од 2.108 ha, од чега је укупно
обрасле површине под шумама 550 ha (232 ha у државном влас- вим падинама уточиште је нашло више од 50 ендемских врста.
ништву и 318 ha у приватном власништву), а пожар је у највећој У зависности од тога којом је брзином пожар прешао преко
мери обухватио необраслу површину, односно пашњаке и ли- земљишног покривача, дошло је до делимичног или потпуног
ваде на укупној површини од 1.558 ha. Пожаром су у највећој уништења вегетације, односно биљних врста и њихових стамери захваћени делови Газдинске јединице „Стара планина II ништа.
Када су у питању штете на фауни према доспупним пода-Топли До“, односно 276 ha, и један мањи део од 2 ha у оквиру
ГЈ „Стара планина II – Арбиње“, где је највише захваљујући цима у току пожара није дошло до страдања крупне дивљачи.
учесницима на гашењу пожара спречена потенцијална већа С обризом да ове локалитете настањују и врсте крупних сисаеколошка катастрофа и том приликом одбрањен режим заштите ра са израженом сезонском и дневно-ноћном динамиком, мопрвог степена, локалитет „Арбиње“, некадашњи строги резер- жемо претпоставити да је дошло до прекида комуникационих
ват познат по високовредној састојини смрче.
коридора између погодних станишта у планинским масивима.
Шумски пожари могу имати далекосежне последице на
Када је у питању орнитофауна, ПП „Стара планина“ одекосистеме од штета и уништења флоре и вегетације, преко ликује се високом орнитолошком вредности целог планинског
фауне до уништења станишта биљних и животињских врста, комплекса, а подручје које је захваћено пожаром је од нациоза чији опоравак је потребан дуг временски период који се налног значаја за птице као и IBA подручје, односно подручје
мери деценијама или вековима. Посебно остељива подручја на од међународног значаја за птице. Дошло је до уништавања
појаву шумских пожара су заштићена природна добра, која се станишта птица, као и њиховог узнемиравања. Утицај пожара
одликују изузетно великим богатством и разноврсношћу фло- на фауну птица огледа се кроз губитак извесног броја места
ре и фауне.
за гнежђење, као и делова њихове ловне територије за време
трајања и након пожара. Међутим, наведени утицаји су ограШтете од пожара са аспекта заштите природе
ниченог просторног и временског дејства, тако да нису забеПожар на „Старој планини“ захватио је делове локалитета лежене трајне последине по птице у ужој и широј зони пожа„Орлов Камик - Копрен“, у којем је утврђен режим заштите ришта.
У наредном периоду ЈП „Србијашуме“ као корисника шума
првог (I) степена на укупној површини од 1.365 ha и „Свети
и
као
управљача ПП „Стара планина“ очекује доста активНикола –Јабучко равниште – Сребрна глава“, на територији
ности
у
даљем раду на сагледавању штета од пожара. Сарадња
КО Топли До и КО Дојкинци, који се налази у оквиру режима
са
надлежним
Министарством пољопривреде, шумарства и
заштите другог (II) степена, на укупној површини од 743 ha,
водопривреде,
Министарством
заштите животне средине, као
где су пожаром биле обухваћене углавном приватне ливаде и
и
Заводом
за
заштиту
природе,
ће бити веома интензивна у
пашњаци, а приземни пожар обухватио је и приватне букове и
циљу утврђивање мера за санацију опожарених површина.
храстове шуме.
На основу доступних истраживања, анализом стања флоре
и вегетације високопланинског региона Старе планине, утврђеДејан Милетић, дипл.инж.шум
Ревија „Шуме“
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,,БЕОГРАД“ - Београд
Шуме посавско-подунавског шумског подручја представљају зелени појас око Београда и приоритетно спадају у
заштитне шуме и шуме са посебном наменом, па се и газдовању овим природним ресурсом приступа са посебном
пажњом. Комплексност функција београдских урбаних
шума захтева газдовање засновано на принципима савременог и флексибилног интегралног газдовања. Поред
неге, заштите, коришћења шума, расадничке производње,
туризма и угоститељства, ловства и рибарства, у оквиру
своје делатности обавља и послове заштите и управљања
заштићеним природним добрима на чак 31 % од укупне
површине газдинства.
Шумско газдинство „Београд“ управља са 16.857 хектара површине државних шума и обавља стручно саветодавне
послове у шумама сопственика на површини од 25.460
хектара. Укупна дрвна запремина износи 2.562.050,50 m³,
a просечна je 179,6 m³/ha, док је укупан запремински прираст 85.047 m³, а просечни износи 6 m³.
Већ дуги низ година, ШГ „Београд“ на челу са директором Владаном Живадиновићем, остварује веома добре
пословне резултате захваљујући успешном руковођењу,
тимском раду, стручном кадру и одличној сарадњи са научним, градским и републичким институцијама.

ШУ „Авала“
„судара“ панонске низије и брдско-планинског појаса шумадијске греде. Као резултат разноврсности орографских
и едафских услова уз микроклиматске разлике, имамо разноврсност шумске вегетације, па је свака шумска управа
специфична и сусреће се са различитом проблематиком
приликом газдовања.
Шумска управа „Авала“ са површином од 2.175,17
ha обухвата газдинске јединице уткане у само градско ткиво Београда, уз разноврсност биодиверзитета и са објектима који имају велики културно-историјски значај. Све
то је резултирало да се у оквру ове шумске управе издвоје
4 заштићена подручја: ПИО „Авала“, СП „Миљаковачка
шума“, СП „Шума Кошутњак“ и ЗС ,,Гљиве Аде Циганлије“. Сама авалска купа, где се налази и прелепа зграда шумске управе, представља једну од најзначајних атракција Београда. На месту некадашњег средњевековног
утврђења Жрнов, које је, нажалост срушено, изграђен је
данашњи споменик Незнаном јунаку. Карактеристични
облик Авале употпуњава силуета авалског торња. Путнике
који пролазе поред Авале, било аутопутем Београд-Ниш,
било авалским путем или ибарском магистралом, испраћа
и дочекује овај витки колос, као знак да напуштају или
стижу у престоницу. Уз споменик Незнаном јунаку и авалски торањ, значајно је споменути Споменик Совјетским
ратним ветеранима, Споменик Васи Чарапићу, Планинарски дом „Чарапићев Брест“, извор Сакинац.

Директор Шумског газдинства „Београд“
Владан Живадиновић
Организационо, шумско газдинство „Београд“ је подељено на 5 шумских управа и 2 радне јединице. У саставу
шумског газдинства налази се и 7 расадника, 7 заштићених
подручја, 4 ловишта и 1 рибарско подручје. Шумски комплекси којим газдује ШГ „Београд“ налазе се на на месту
8
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ШУ „Липовица“
ШУ „Липовица“ газдује површином од 5.238,20 ha уз
два заштићена подручја: ПИО „Космај“ и СП „Липовичка шума - Дуги рт“. Изданачке шуме сладуна и цера су

најзаступљеније, па је њихово обнављање и подизање на
виши узгојни облик изазов за шумарске стручњаке запослене у шумској управи и газдинству. Наравно, заступљене су и друге фитоценозе у зависности од услова климе,
рељефа, земљишта, водног режима итд. Уз реку Саву се
налазе засади клонских топола, а ГЈ „Космај“ је уз аутохтону вегетацију, пошумљавана различитим домаћим
и унешеним врстама четинара што доприноси пејзажној
шареноликости.
Сремачки део шумског комплекса је под шумском
управом „Земун“ на површини од 1.985,91 ha. Специфичност ове шумске управе се огледа у газдовању чистим
и мешовитим састојинама храста лужњака. Заштићено
подручје СП „Бојчинска шума“ је издвојено као заостали фрагмент некада огромних старих низијско-мочварних
шума. Добро склопљене и развијене састојине заједнице
лужњака различитих старосних доба (Quercus robur), и
учешћа других, углавном стаблимично, примешаних врста најчешће граба (Carpinus betulus) и пољског јасена
(Fraxinus angustifolia) су темељи аутентичности овог природног добра.

60 милиона динара (око 500.000 евра), а након пошумљавања наредних 5 година следе мере неге и заштите, што
изискује велики рад и огромно улагање. У току је сеча
оштећених стабала, припрема терена за пошумљавање и
пошумљавање. Сви радови у инундационом подручју су
условљени водостајем река Дунав и Тамиш, па се свим
расположивим снагама ужурбано ради на санацији док не
дође плавни талас.
Слично невреме догодило се у септембру 2017. године,
када је захваћена приближно двоструко мања површина.
Уз велика финансијска улагања и предан рад наших запослених, све површине које су тада страдале су саниране
- извршено је пошумљавање након уклањања оштећених
стабала на површини од 89,91 ха.
Шума ,,Кошутњак“, некада изван градских оквира и
ограђено ловиште породице Обреновић, данас се налази усред градских насеља и омиљено је излетиште београђана. Због бројних значајних објеката који сведоче о
историји наше земље (Хајдучка чесма, ловачка кућа кнеза Михаила, место погибије Кнеза Михаила и друга), као
и богатог биљног и животињаског света, Кошутњак је
заштићен као Споменик природе.
Расадничка производња

ШУ „Земун“
Носилац производње дрвних сортимената у Шумском
газдинству „Београд“ је Шумска управа „Рит“ површине 4.865,74 ha, која учествује са око 65 % укупног етата газдинства и са приближно 90 % производње трупаца.
У оквиру три газдинске јединице најзаступљенији су засади клонских топола (Populus x euroamericana cl. I-214
и cl.panonnia), док се ритски део шумске управе последњих деценија све више успешно пошумљава храстом
лужњаком.
На подручју ШУ „Рит“ у ГЈ „Дунав“ и ГЈ „Рит“
07.07.2019. године јак олујни ветар (такозвана пијавица), изазвао је огромну штету. Ради се о површини која
се простире дуж леве обале Дунава у близини насеља
Борча, Ковилово и Падинска скела, а налази се насупрот
Батајнице и Нових Бановаца. Овом приликом ветар је чупао стабла из корена, или их ломио на различитим висинама, а шумска површина захваћена невременом која је
потпуности уништена износи око 215 хектара са бруто
запремином дрвета од око 62.000 m³. Природна непогода
је погодила у највећој мери вештачки подигнуте састојине топола cl. I-214 и М-1 старости од 14-19 година. Одмах након ове природне недаће, приступило се санирању,
а у најкраћем року је израђен и усвојен санациони план.
Материјална средства која је потребно уложити да се ова
површина припреми и поново пошуми износи приближно

Веома добро развијена расадничка производња организована је у 7 расадника на укупној површини од 77,12 хектара.
Наши расадници Топчидер, Сремчица, Кошутњак, Рипањ,
Зуце, Авала, Црвенка I и Црвенка II нуде широк асортиман најквалитетнијег шумског и хортикултурног садног материјала, а уз младе, једногодишње и двогодишње саднице
у понуди су и одрасле саднице различитих старости. Разноврсност и квалитет хортикултурног садног материјала уз
пројектовање и пејзажно архитектонско уређење које изводе
високо стручни кадрови, за резултат имају пројекте озелењавања и њихову успешну реализацију. Пројекти се изводе за
објекте различите намене: стамбена насеља, школе, обданишта, болнице, спортски терени, окућнице, саобраћајнице
итд. Производња садног материјала је строго контролисана,
садни материјал је здрав, изузетно негован и правилно формиран. Како је један од најзначајнијих послова у шумарству
пошумљавање, производња квалитетног шумског садног
материјала је предуслов за његово успешно извођење. Расадник Сремчица је регистрован за производњу, како шумског, тако и хортикултурног садног материјала. Производна

Расадник „Сремчица“
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9

површина расадника износи 22,51 ha. Расадник располаже
са 110.000 хортикултурних садница и великом количином
садница шумских врста дрвећа које се сваке године утроше
за пошумљавање и то углавном за сопствене потребе. У оквиру ШУ „Рит“ регистровани су и расадници Црвенка I и
Црвенка II где се просечно годишње произведе око 100.000
садница клонских топола. Ове саднице се углавном користе
за пошумљавање за сопствене потребе, а у оквиру расадника
постоје и два матичњака – матичњак тополе за производњу
садница (150.000-200.000 резница тополе) и матичњак беле
врбе где се производе шибе за пошумљавање.
У оквиру ШГ “Београд“ издвојенео је и регистровано
више семенских објеката и то две семенске састојине храста
лужњака, семенска састојина пољског јасена, две семенске
састојине сладуна, једна цера, семенска састојина китњака,
црвеног храста, две семенске састојине кедра и једна дуглазије, као и више семенских стабала китњака, белог јасена
и кедра. Ове јесени је сакупљено 17.980 kg жира храста
лужњака. Део семена је утрошен на пошумљавање сетвом
жира, док је део намењен производњи садница за пошумљавање. Такође, сакупљена је и довољна количина семена кедра, пољског јасена, као и сладуна и цера (како би се произвеле саднице за оснивање вештачких, мешовитих састојина
сладуна и цера).
Ловство и рибарство
Једна од значајних делатности ШГ „Београд“ је и ловство
где са поносом можемо представити наша ловишта и најизбирљивијим ловцима. Укупна површина ловишта којим газдујемо износи 10.606 хектара, од којих су 2 отворена на површини од 9.516 хектара, а 2 ловишта површине 1.090 хектара
су ограђена. Стратешки циљеви подразумевају усклађивање
шумског, ловног и пољопривредног газдовања, реализацију
поступка реинтродукције ловостајем заштићених врста
дивљачи и заштиту ретких и угрожених врста дивљачи.

ловишта јесте ловиште „Рит“, које се простире уз леву обалу
Дунава, на површини од 8.263 хектара. Стање фонда је око
220 грла срнеће дивљачи, 100 грла дивље свиње, 400 комада
зеца и 450 комада фазанске дивљачи. Ловиште је уређено по
врхунским стандардима, од путева, просека, хранилишта, ремиза, отворених и затворених чека, боксева за псе, до полигона за испуштање глинених голубова. У оквиру ловишта „Рит“
налази се и фазанерија у огради на површини од 50 хектара
опремљена свим неопходним пратећим објектима (инкубатори, волијере, подни системи, итд.) за несметани процес производње око 30.000 фазанских пилића.
Рибарско подручје „Београд“ установљено је на риболовним водама водотока река и то: делом рибарског подручја
“Србија-запад” (део риболовне воде реке Саве и Дунава), делом рибарског подручја “Србија-исток”, (део риболовне воде
реке Дунава). Од 58 врста које насељавају воде подручја, 11
врста су алохтоне, 47 врста је аутохтоно, што указује на висок ниво аутохтоности, а забележено је и присуство 15 строго заштићених врста риба. Рибарско подручје „Београд“ користи се за рeкреативни и привредни риболов, а на Дунаву и
Сави дозвољен је риболов из чамца. Унапређење, заштита и
организација управљања риболовним подручјима поверена
је стручној рибочуварскиој служби, а потпомогнута одличном сарадњом са речном полицијом.
Ресторан „Клуб Кошутњак“
У саставу ШГ „Београд“ послује и ресторан „Клуб Кошутњак“ који је отворен за госте 2000. године, изграђен је
далеке 1947. за потребе београдског шумарства. Од тада,
па све до данас, у својој богатој шумарској историји, мењао
је намену, али је увек био стециште припадника шумарске
струке и науке. Ресторан је уроњен у зеленило топчидерске
долине изнад које се уздижу ,,Кошутњак“, ,,Дедиње“ и ,,Канарево Брдо“, а налази се на само 4 км од строгог центра
града.

Ловство – трофеји
Ловиште „Црни луг“ се простире уз леву обалу Саве
на површини од 973 хектара, ограђено је и припада равничарском типу ловишта. У прелепој шуми храста лужњака и
пољског јасена гаји се 80 грла европског јелена, 160 дивљих
свиња и око 30 грла срнеће дивљачи. Ово ловиште је нашироко познато како у нашој земљи тако и у иностранству, по
групном лову дивљих свиња пригоном. Ограђено ловиште
„Трешња“ заузима површину од 117 хектара и у њему се
гаји око 80 грла јелена лопатара и муфлона. Ловиште „Липовачка шума“ је отворено ловиште и простире на површини
од 1.253 хектара са стањем фонда срнеће дивљачи 50 грла.
Типичан пример добро организованог и уређеног отвореног
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Ресторан „Кошутњак“
О сваком детаљу – од разноврсних специјалитета, пријатног ентеријера, прелепо уређене баште, уређеног паркинга,
до професионалне услуге, са пажњом се бринуло како би
гости уживали у незаборавним тренуцима. За све који воле
добру храну и пиће, нарочито за љубитеље специјалитета од
дивљачи, „Клуб Кошутњак“ је право место за добар ручак
или вечеру. Љубитељи спорта свој кутак могу пронаћи на
тениским теренима који се налазе у непосредној близини
ресторана.
Адиба Џудовић, дипл.инж.шум.

АКЦИЈА

У акцији ,,Засади дрво“
посађено 51.256 садница
У склопу акције „Засади дрво“ ЈП „Србијашуме“ је
17.11.2019. године, као носилац оперативно – техничког дела реализације, у 17 делова Предузећа, на 31 локацији, заједно са грађанима – волонтерима садило саднице различитих врста шумског дрвећа. У једнодневној
акцији масовне садње на подручју читаве Републике
Србије, посађено је 51.256 садница.
„AMG“ (Адрија
Медија Група), „dm
drogerie markt“ као
иницијатори, заједно са институционалним партнерима: Министарством
пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управом за шуме, ЈП
„Србијашуме“, ЈП
„Вој водинашуме“,
Привредном комором Србије, Покретом Горана Србије и Ботаничком
баштом „Јевремовац“, покренули су акцију „Засади дрво“ сa циљем да се подигне свест шире друштвене јавности о значају пошумљавања и начинима очувања и
унапређења стања шума и животне средине.
Значај укључивања ЈП „Србијашуме“, као највећег
и најодговорнијег чиниоца у делатности шумарства у
Републици Србији, у иницијативу и спровођене акције

„Засади дрво“ препознато је од стране директора Игора Брауновића и пословодства Предузећа.
Акција „Засади дрво“ званично је започета
03.07.2019. године, пригодним догађајем уприличеним
у Ботаничкој башти „Јевремовац“. Том приликом дефинисани су и циљеви ове акције:
1. заинтересовати што већи број власника приватних
парцела да исте пошуме;
2. организовати и реализовати једнодневну акцију
садње садница у читавој Републици Србији, уз
учешће грађана – волонтера и посадити 50.000 садница у једном дану.
Имајући у виду чињеницу да ЈП „Србијашуме“ газдује највећом површином под шумама и шумским
земљиштем у Републици Србији (890.655 хектара), да
спроводи стручно – техничке послове у шумама сопственика на површини од око 1.200.000 хектара, као
и да располаже најорганизованијом масовном производњом квалитетних садница шумских врста дрвећа
(око 7.000.000 садница годишње), коју спроводи у 20
расадника у 14 делова Предузећа равномерно распоређених на територији којом газдује, очекивано је главна улога у оперативно – техничкој реализацији дефинисаних циљева акције припала ЈП „Србијашуме“.
Концепт учешћа Јавног Предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ у акцији „Засади дрво“, а у сврху реализације претходно дефинисаних циљева, као и
афирмације основних делатности Предузећа (гајење
шума, заштита шума, производња шумског садног
материјала, заштита животне средине, очување и унапређење стања шума на територији којом газдује, итд.),
самог Предузећа, као и шумарске струке, осмишљен је
на следећи начин:

Запослени ЈП „Србијашуме -ШГ Београд“, представници Управе за шуме и Шумарског факултета
Ревија „Шуме“
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Први циљ – уз помоћ снажне медијске кампање,
медијског партнера акције „AMG“ (Адрија Медија
Група), власници приватних парцела анимирани су
да се пријаве на конкурс Управе за шуме, за доделу бесплатног шумског садног материјала у сврху
пошумљавања својих парцела. Шумски садни материјал у ову сврху обезбеђен је из расадника ЈП „Србијашуме“, а у складу са одредбама Конкурса Управе за шуме, за обезбеђивање садница уговорене су
субвенције из Буџетског фонда за шуме РС. Иако је
ово свакогодишња активност Предузећа, значајно је
поменути да је захваљујући медијској кампањи која
је пратила овај циљ акције „Засади дрво“, за садњу
у јесен 2019. године у значајној мери увећан захтев
приватних шумовласника за садницама. Власници
приватних парцела поднели су захтеве за укупно
170.000 садница. Поређења ради у пролеће 2019. године поднети су захтеви за 40.000 садница, док је за
јесен 2018. године поднето захтева за укупно 10.000
садница. Важно је истаћи да је обезбеђена сва захтевана количина садница у расадницима ЈП „Србијашуме“.

Дочек волонтера и едукација

Други циљ – како би се постигао прокламовани
циљ једнодневне акције масовне садње садница у
читавој Србији, и посадило 50.000 садница у једном
12
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Заменик директора ЈП „Србијашуме“ др Милутин
Ђорђевић и извршни директор др Предраг Алексић са
волонтерима
дану, уз учешће грађана – волонтера, ЈП „Србијашуме“ је одредило 31 локацију у свих 17 делова Предузећа, са циљем да сваки део Предузећа тога дана
засади по 3.000 садница шумских врста дрвећа. Као
датум реализације наведеног, а уз сагласност свих
партнера, одабран је 17.11.2019. године, као цермонијални почетак јесење садње. Иако временске прилике нису ишле на руку реализацији једнодневне
акције масовне садње (рекордно високе температуре у октобру месецу, без падавина, као и почетком
новембра месеца, које су утицале и на продужетак
вегетационог периода, као и на неповољно стање
земљишта), захваљујући ажурности, ефикасности и
приступу запослених у свим деловима ЈП „Србијашуме“ који су били укуључени у реализацију ове
акције, акција је успешно реализована. 17.11.2019.
године на 31 локацији у 17 делова ЈП „Србијашуме“,
уз учешће око 600 волонтера, око 250 запослених у
ЈП „Србијашуме“ и око 90 радника екстерно ангажованих на пословима садње, посађено је око 45.000
садница различитих врста шумског дрвећа. Укупно,
са осталим институционалним партнерима ове акције (ЈП „Војводинашуме“, Покрет Горана Србије)
засађено је 51.256 садница у једном дану на читавој
територији Републике Србије. Централна манифестација у склопу једнодневне акције масовне садње
на читавој територији Републике Србије, била је
такође на подручју којим газдују ЈП „Србијашуме“,
ШГ Београд, ШУ Земун, ГЈ „Прогарска ада – Црни
луг – Зидине – Дренска“, одељење 26, одсек b, где
је уз присуство 250 волонтера, 35 запослених у ЈП
„Србијашуме“, за три сата посађено 4.500 садница
пољског јасена.

ШГ „Крагујевац“
ШГ „Пирот“

ШГ „Деспотовац“

ШГ „Ужице“

ШГ „Лозница“

ШГ „Ниш“

Поред наведених циљева важно је истаћи да је захваљујући снажној медијској кампањи, акција „Засади
дрво“ постигла велики ефекат у позитивној промоцији ЈП „Србијашуме“, делатности Предузећа, као и
шумарске струке у широј друштвеној јавности, о чему
говори податак, да је ЈП „Србијашуме“ за три и по месеца припремања и реализације акције „Засади дрво“
имало скоро 300 објава у свим издањима „AMG“
(Адрија Медија Група), и одређен број објава у другим што штампаним што електронским медијима, као
и на друштвеним мрежама. Такође, у циљу едукације
шире друштвене јавности посебно су припремани и
објављивани интервјуи и подкасти са стручњацима ЈП
„Србијашуме“ из области семенарства и расадничке
производње, гајења шума, заштите шума и управљања
заштићеним подручијима. Велики број обраћања појединаца, институција и компанија ЈП „Србијашуме“ и
његовим деловима са жељом за сарадњом, најчешће
у волонтерском ангажовању на пословима пошумљавања, али и у другим активностима у циљу унапређења, очувања и заштите шума и животне средине,
су још један доказ о позитивним ефектима учешћа ЈП
„Србијашуме“ у овој акцији.
Ревија „Шуме“
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усмереном кампањом,
широј друштвеној јавности указано је на
значај шума, на значај
повећања
површине
под шумом, као и на
неопходност очувања и
заштите шума у Републици Србији. Пуно је
значајних порука послато широј друштвеној
јавности овом акцијом,
ово су најзначајније:
• људима је потребан
кисеоник, а највећи произвођач кисеоника је
шума;
• човек за живота потроши кисеоника онолико
колико произведу три
дрвета;
• наше ангажовање према унапређењу, очувању
и заштити шума одредиће и нашу судбину;
• шуме су природни
ресурс који нисмо наследили, већ смо га позајмили од наше деце и
будућих генерација;
• шумама нису потребни људи, људима је потребна шума.
Борис Ивановић,
мастер инж.шум.
ЈП „Србијашуме“ је искористило прилику да се широј друштвеној јавности представи у најбољем светлу,
као најодговорније, најорганизованије и највеће Предузеће из области шумарства у Републици Србији. Такође, успешном реализацијом акције „Засади дрво“ ЈП
„Србијашуме“ је чврсто утврдило своју позицију као
најозбиљнији партнер свим заинтересованим институцијама, компанијама и појединцима у организовању и
спровођењу акција или пројеката, који би за циљ имали
унапређење, очување и заштиту стања шума и животне
средине у Републици Србији. Свакако, с обзиром на повећање друштвене свести о значају шума и њеном унапређењу и очувању, у наредном периоду би и ЈП „Србијашуме“ могло да буде иницијатор оваквих и сличних
акција, посебно када је у питању укључивање грађана
– волонтера, с обзиром на све израженији недостатак
радне снаге у многим деловима Србије.
Имајући у виду чињеницу да ЈП „Србијашуме“,
на подручју којим газдује, у просеку годишње посади
између 3.500.000 – 4.000.000 садница, као и да 51.256
садница посађених у једнодневној акцији масовне
садње, представља дневни просек посађених садница
на нивоу ЈП „Србијашуме“, са адекватном и правилно
14
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МОНОГРАФИЈА

Монографија
ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА
- ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СРБИЈАШУМЕ“
На почетку сваког поглавља дате су дефиниције
У издању ЈП „Србијашуме“ у току септембра
месеца 2019. године изашла је из штампе моно- одређене категорије заштићеног природног добра,
графија под називом „Заштићена подручја – Јавно наведени су основни подаци о локалитету, непопредузеће „Србијашуме“. Аутори монографије су средном управљачу и основним карактеристикадр Предраг Алексић и Гордана Јанчић, дипл. ин- ма, а све је документовано одговарајућим колор
фотографијама. Затим је, у виду посебних табела,
жењер шумарства.
Монографија садржи 199 страница текста, у приказан: Преглед управљача заштићених подоквиру кога се налазе:
1 картографски приказ врста заштићених
подручја и њиховог
просторног распореда
у Србији, 194 колор
фотографијe и 6 табела. Текст је штампан двостубично и
двојезично – упоредно
ƌƔƖơƢƣƤƙƘƧƛƙƏ(
67$7((17(535,6(
на српском и превод
ȊƥƤƕƜƌƔƬƧƠƙȈ
Ȉ65%,-$ġ80(ȉ
на енглески језик. После основне документационе информације
и навода аутора фотографија, садржаја,
уводне речи уредника,
уводног текста и напомена о финансирању
заштићених подручја,
садржи текст материје, која је подељена
на следећа поглавља:
Општи и строги резервати природе; Паркови природе; Предели изузетних одлика;
Специјални резервати
природе; Споменици
природе; Заштићена
подручја града Београда; Заштићена подручја локалног значаја.

ƛƔƬƦƜƏƙơƔƣƢƘƤƧƫƌƔ

3527(&7('$5($6

Ревија „Шуме“

15

ручја од националног значаја у Републици Србији;
Преглед заштићених подручја којима управља ЈП
„Србијашуме”; Преглед површина по власништву
заштићених подручја којима управља ЈП „Србијашуме”; Преглед површина шума заштићених подручја којима управља ЈП „Србијашуме; Преглед
површина по режимима заштите заштићених подручја којима управља ЈП „Србијашуме“; Преглед
примљених средстава за заштићена подручја (од
стране надлежног Министарства, Града Београда градског Секретаријат за заштиту животне средине, Фонда за заштиту животне средине, од наплате
накнада за коришћење заштићених подручја и др.)
у периоду 2009 - 2018. године.

но, аргументовано и документовано обрађена веома значајна и сложена практична питања из ових
области. Посебна вредност овог дела је двојезичност, јер је свака страница упоредно штампана на
српском и енглеском језику.
Монографија приказује стање заштићених подручја којима управља Јавно предузеће „Србијашуме“ Београд (на дан 31.12.2018. године). Приказане су најважније одлике 49 заштићених подручја,
њихове површине, као и површине шума, режима
заштите и власничке структуре. За свако заштићено подручје наведено је шумско газдинство које је
непосредни управљач на терену. Значајна карактеристика је што у монографији нису само фактографски навођене чињенице, већ је, како је већ
наведено, текст поткрепљен и великим бројем колор фотографија и табела који илуструју чињенице везане за приказ самих заштићених подручја и
управљање заштићеним подручјима.

Резерват природе „Данилова коса“

На крају је дат списак коришћене и цитиране
литературе са укупно 89 референци, од којих су
3 библиографске јединице – штампани радови
аутора, 2 публикације о заштићеним природним
добрима Србије, 35 докумената Завода за заштиту природе Србије (7 Елабората - Предлога за
заштиту одређеног природног добра, 28 Студија
заштите одређеног природног добра); 27 Уредби
о заштити одређеног природног добра; 7 Решења
о проглашењу и стављању под заштиту одређеног
одређеног природног добра; 14 Одлука о заштити
конкретног споменика природе; 1 План пословне
стратегије развоја ЈП „Србијашуме“.
Може се констатовати да су тематски садржај16
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Парк природе „Златибор“

Посебан значај у монографији представља
поглавље „Реч уредника“ у коме је дат осврт на
историју заштите природе, значај заштићених
подручја за очување биодиверзитета у Србији,

значај шумских екосистема као важног чиниоца
биодиверзитета са посебним акцентом на бројне
притиске којима су шуме и шумарство изложени
у данашње време. Такође је наведено и шта је све
неопходно испунити у циљу одрживог газдовања
шумама у заштићеним подручјима и ефикасног
управљања заштићеним подручјима. Велики значај представљају сумарни табеларни прикази података о површини заштићених подручја, режима
заштите и власничке структуре, као значајне информације за све који се баве овом тематиком, али
и за јавност у циљу упознавања са овом посебном
вредношћу, природном реткостима и баштином
Србије.
Садржај и концепција монографије су такви
да корисници могу бити, не само стручњаци који
раде у области заштите природе и управљања
заштићеним подручјима, већ запослени у органима државне управе који раде на пословима управљања заштићеним подручјима, заштити природе
и животне средине, разне организације цивилног
друштва, као и студенти биотехничких и сродних
факултета, и средњошколци.

и развоју немерљив значај има ЈП „Србијашуме“
као управљач тих заштићених подручја.
Посебна вредност овог дела је у томе што из
ове области у шумарству Србије постоји веома
мало издања монографског карактера, који корисницима шумарској оперативи могу да послуже за
доношење многих важних закључака и за решавање конкретних практичних питања из области
газовања а посебно гајења ових шума, научној и
стручној јавности, студентима као значајна наставна литература из ове области, а широј јавности као значајна информација о заступљености
и просторном распореду заштићених природних
добара у Србији. Такође, вредност монографије је,
што нису само фактографски навођене чињенице
о врсти и категорији заштићених природних добара у оквриру ЈП „Србијашуме“ већ је текст подкрепљен великим бројем колор фотографија, које
на најбољи начин илуструју њихово стање и каратеристике. Како је све то сада садржано на једном
месту, сваки читалац може стећи потпуну представу о врсти, категорији, заступљености и степену
заштите одређеног природног добра, о чему се у
широј стручној јавности недовољно знало.

ПИО „Лептерија-Сокоград“
СРП „Клисура Милешевке“

За свако заштићено подручје дате су информације које на најбољи начин приказују и илуструју
темељне природне и створене, односно, културно-историјске вредности заштићеног подручја.
Осим тога, монографија представља и својеврсни
начин презентације и популаризације заштићених
подручја која чине део природне баштине Републике Србије и у чијој заштити, очувању, унапређењу

Ово капитално дело представља изузетно вредан допринос научној и стручној публицистици,
јер је мало публикација оваквог садржаја у којима
је први пут на једном месту обједињана материја
оваквог карактера, која је обрађена свеобухватно,
тематски садржајно и прегледно приказана. Просторна заступљеност у Србији, стање, карактерисРевија „Шуме“
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тике, категорије обрађених заштићених природнох
добара, уз претходно наведене основне теоријске
поставке, изложени су јасно и разумљиво, тако да
ће управљачима представљати олакшање при решавању теоријских и практичних питања и за доношење многих важних закључака из ове области.
Аутори су применили савремену методику која се
користи при писању дела овакве врсте, при чему је
коришћена релевантни прописи и савремена литература у који се односе на обрађену тематику.
Важна карактеристика је и напомена што
објављивањем овог капиталног дела посао није
трајно завршен, јер ће бити потребно допуњавати га издвајањем нових заштићених подручја у
будућности у Србији. Монографија представља
изузетан допринос стицању информација о потреби очувања природних реткости Србије и заштите
биодиверзитета.

тета Универзитета у Беграду пред бројним аудиторијумом - преко 100 учесника семинара и гостију
из шумарске оперативе Србије и иностранства:
ЈП „Србијашуме“, ЈП „Војводинашуме“, ЈП „Шуме-Гоч“ Врњачка Бања; представници Минстартва
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије – Управе за шуме; Управе за шуме
Републике Црне Горе; Коморе инжењера шумарства Србије; Шумарског факултета Универзитета
у Београду; Шумарског факултета Универзитета
у Бања Луци, Института за шумарство из Црне
Горе, ЈП „Национални парк Козара“, ЈПШ „Шуме
Република Српске“, Манастирске шуме Епархије шабачке и Епархије крушевачке, Тaxus forest
project д.о.о., Форестинг д.о.о., и као гости колеге
са БОКУ Универзитета – Институт за гајење шума
из Беча.
У току промоције Монографија је подељена
учесницима семинара, што је веома важно за промоцију Србије у овом погледу и ван граница наше
земље.

Предео изузетних одлика „Авала“

Посебно је, такође, значајно истаћи да је средином новембра месеца обављена јавна промоција
монографије у оквиру семинара међународног карактера под називом „Увод у нове елементе планирања газдовања шумама и ГИС“, који је одржан на
подручју „Наставне базе Гоч“ Шумарског факул18
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Споменик природе „Прераст“

Рецензент монографије
Др Милун Крстић
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Одрживи развој заштићених подручја – улога
локалног становништва, организација цивилног
друштва и корисника подручја
У организацији Министарства заштите животне
средине, Сектора за заштиту природе и климатске промене и Националног парка „Ђердап“, као домаћина, у
Кладову је 16. и 17. октобра одржан девети семинар за
управљаче заштићеним подручјима под називом: „Одрживи развој заштићених подручја – улога локалног
становништва, организација цивилног друштва и
корисника подручја“.
Семинару је присуствовало око 140 учесника, односно представника управљача заштићеним подручјима.
У име домаћина учесницима је добродошлицу пожелео Лазар Митровић, в.д. директора ЈП НП „Ћердап“. Рад семинара отворила је Јасмина Јовић, помоћник
министра у Министарству за заштиту животне средине.
Поздравну реч упутили су и мр Данко Јовић, руководилац
Канцеларије Завода за заштиту природе Србије у Нишу и др
Слободан Пузовић, помоћник директора Покрајинског завода за заштиту природе.

ник” – примери добре праксе“ (Предраг Шумарац, НП
„Копаоник“), „Наплата уласка у заштићено подручје
– нове технологије“ (Константин Плужаревић, НП
„Фрушка гора“).
У оквиру семинара организоване су радионице на
теме: „Интереси локалног становништва“, „Улога организација цивилног друштва“, „Значај корисника подручја кроз одрживи развој заштићеног подручја“. На
радионицама су разматрана питања улоге, проблема и
начина коришћења и потреба различитих заинтересованих јавности у систему заштите природе, почев од локалног становништва и организација цивилног друштва, па до управљача.
Велико интересовање учесника семинара исказано
је на Округлом столу на тему „Спровођење закона о
накнадама за коришћење јавних добара“ на коме су се
могли чути проблеми које имају управљачи код реали-

Окупљени су се најпре упознали са радом НП „Ђердап“ и активностима на успостављању Геопарка Ђердап
као првог геопарка у Србији. Тему Завода за заштиту
природе Србије „Укључивање заинтересоване јавности
у процес израде студије заштите природних добара –
пракса социоекономске анализе заштите и рада са заинтересованим странама“, представила је Наташа Панић,
руководилац групе за образовно-издавачку делатност и
комуникације Завода за заштиту природе Србије. Поред
уводних, на семинару су одржане и следеће презентације: „Практичан допринос становништва и удружења
грађана на ревитализацији и одржавању угрожених станишта у заштићеним подручјима“ (Слободан Пузовић,
Покрајински завод за заштиту природе), „Заштићена
подручја за природу и људе II – партиципација и едукација у ЗП“ (Горан Секулић, WWF), „Улога управљача
у систему збрињавања дивљих животиња у Републици Србији“ (Павле Јовановић, Никола Стојнић, Илија
Миљковић – МЗЖС и ПЗЗП), „Корисници НП „Копао-

зације наплате накнада за коришћење заштићених подручја. Посебну пажњу је заузело питање наплате такси
за улазак у заштићено подручје, могли су се чути примери из праксе различитих подручја, примери добро
решених административних препрека, као и питања из
области пореских обавеза управљача.
Јавно предузеће „Србијашуме”, као највећи управљач заштићеним подручјима у Србији представило се
филмом о Парку природе „Златибор”. Такође промовисана је и монографија о заштићеним подручјима чији
смо управљачи „ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА – ЈАВНО
ПРЕДУЗЕЋЕ „СРБИЈАШУМЕ“, која је том приликом
подељена учесницима.
За учеснике семинара организован је излет – пловидба Дунавом, односно упознавање са делом природних и створених вредности Националног парка „Ђердап”, који ће у 2020. години добити статус геопарка.
Светлана Баковић, дипл. инж. пољопривреде
Ревија „Шуме“
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Семинар о одрживом развоју
у оквиру Светске баштине УНЕСКА
На Самиту о одрживом развоју, који се одржао 25. септембра 2015. године, државе чланице Уједињених нација усвојиле су Програм одрживог развоја до 2030. године (Агенда
2030) којим је дефинисано 17 циљева одрживог развоја за искорењивање сиромаштва, неравноправности и неправде, као
и решавање питања климатских промена до 2030. године.

Нашу земљу су представљали Дејан Милетић (ЈП „Србијашуме“) испред Резервата биосфере „Голија-Студеница“, Сара Павков (Покрајински Завод за заштиту природе) и
Бранислав Милићевић (Покрајински Завод за заштиту споменика културе) испред Резервата биосфере „Бачко Подунавље“.

Учесници семинара
Циљеви одрживог развоја представљају план за стваУ оквиру семинара одржане су следеће радионице:
рање боље и одрживе будућности за цели свет. Они се баве 1. УНЕСКО области - интегрисано управљање културним и природним ресурсима, где је извршена посеглобалним изазовима са којима се суочавамо, укључујући
та парку природе Ступиниђи у оквиру којег се налази
оне који се односе на сиромаштво, неједнакост, климу, деи палата која је представљала резиденцију краљевске
градацију животне средине, просперитет, мир и правду.
куће у Савоју у северној Италији, а која је део светске
У оквиру Међународне академије за УНЕСКОВА именокултурне баштине УНЕСКА од 1997. године. Изграђевања и одрживи развој одржана је радионица у оквиру програма за изградњу капацитета који је организован од страна је као краљевски ловачки дом почетком 18. века, а
смештена је у Ступиниђи, 10 км југозападно од Торина.
не Фондације Сантагата за економију културе (Fondazione
Santagata for the Economics of Culture), УНЕСКOВЕ Регио- 2. Култура, храна и развој, где су учесници били гости
Универзитета гастрономских наука и том приликом поналне канцеларије за науку и културу у Европи са седиштем
сетили банку вина где су депонована вина из свих значају Венецији, а који је подржан од стране Регионалног центанијих винских рејона Италије, а касније је организовара за заштиту нематеријалне културне баштине у југоисточној Европи под покровитељством УНЕСКА, Међународног
на и посета представницима локалне заједнице градића
Универзитета за језик и медије (IULM Milano) и УниверзиМонтечело ди Алба, који већ низ година традиционално
тета гастрономских наука у Поллензу.
организују фестивал среће (Piccolo Festival della Felicità).
Главни циљ Академије је да допринесе постизању АгенСам градић се налази у оквиру виноградарског предела
Пијемонта, који има статус светске баштине УНЕСКО,
де 2030. Уједињених нација и њеним циљевима одрживог
с обзиром да се састоји од „пет различитих виноградарразвоја кроз унапређење институционалних и професиоских подручја која красе изванредни пејзажи.
налних капацитета органа управљања, заједница и релевантних интерсних група из различитих УНЕСЦО-ових 3. Нематеријална културна баштина и креативност за
именовања Светске баштине (резервати биосфере, геопарлокални развој, који је одржан у граду Алба, где се тракови, културна баштина, непокретна културна баштина и
диционално одржава сајам белог тартуфа, као један од
најстаријих сајмова хране у региону. Том приликом исдр.), како из области културе, тако и из области науке.
торијски центар Албе се претвара у кулинарски епиРадионица се одржала од 20. до 25. октобра 2019. у блицентар на међународном нивоу. Гастрономија је важан
зини Торина као и у Милану, а обухватала је комбинацију
део културног и економског развоја, а доказ томе је и
предавања, семинара и радних сесија, презентације учесника, као и посете и састанке. Такође су се анализирали локалУНЕСКОВО прихватање овог града у мрежу креативне студије случаја у погледу њиховог искуства и праксе инних градова из области гастрономије.
тегрисаног управљања културним и природним ресурсима 4. Увећање вредности културних и креативних индустрија у урбаним и руралним оквирима, где је посебна
са аспекта одрживог развоја.
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пажња посвећена нематеријалним културним добрима,
њиховом развоју и очувању. Семинар је одржан У Милану, који је члан УНЕСКОВЕ мреже креативних градова из области књижевности. Учесници су имали прилику и да посете дворац Сфорца у Милану у којем се
налази сала звана „Соба са дрвеним плочама“ (Sala delle
Asse) коју је осликао Леонардо да Винчи око 1498. године, у којој доминирају мотиви из природе, стабла дрвећа, биљке и др., а зидови и плафон су осликани техником уље на малтеру.
5. Предузетништво и иновације у култури и туризму,
који је одржан на Међународном Универзитету за језик
и медије, који је у Милану основан 1968. Универзитет
се од самог настајања представљао као веза између академског света и тржишта рада, а инспирација за његово
функционисање лежи у принципима УНЕСКА.
У оквиру семинара, а везано за циљеве одрживог развоја
и стања у којем се тренутно налазимо изнето је да се биолошка разноврсност смањује из дана у дан по стопи од 100
до 1000 пута вишој од вредности брзинe физиолошког изумирања са природном еволуцијом, а да на годишњем нивоу
нестане око 27.000 врста годишње.
Према проценама FAO-а агробиодиверзитет је веома угрожен, с обзиром да су до данас 75% сорти пољопривредне културе изгубљене, а да три четвртине светске понуде
хране зависи од само 12 врста биљака и 5 врста животиње.
Од свих калорија које човек конзумира, пшеница, пиринач
и кукуруз су заступљени са више од 60%.
Веома је био занимљив и податак које су потребе одређених земаља за природним ресурсима. Уколико би сви на
земљи живели са навикама и потрошњом коју нпр. има Аустралија или Америка, било би нам неопходно 5 планета као
што је Земља. Уколико би зависили искључиво од производње и ресурса своје земље, становницима Јужне Кореје
би било потребо 8,4 државе, Јапану 7, Јужној Кореји 8,4,
док рецимо швајцарцима 4,4 Швајцарске.
Светске потребе за примарним сировинама су се од
1970-2010 утростручиле, од 22 милијарде тона дошло се до
70 милијарди тона, а приметна је и све већа разлика између
потреба различитих земаља. Процењује се да ће 2050. године, одржавањем стабилне стопе производње и потрошње,
бити потребно унети (искористити око 180 милијарди тона
природних ресурса у систем, односно 20 тона годишње по
глави становника. Од тога, процењује се да ће нам недостајати око 29 милијарди тона
Глобална популација 2050. године ће премашити 10 милијарди људи. Потреба за енергијом ће се повећати за 30%,
од чега ће се између 10-30% од укупне утрошене енергије
у индустријализованим земљама користити за увећање
пољопривредне производње у износу од 70%.
Концентрације угљеник-диоксида у атмосфери су порасле за 145% у поређењу са периодом пре индустрализације (пре 1750). За одржавање глобалног загревања, у оквиру промене температуре ваздуха за 1,5 °C, глобална емисија
би требале бити смањен за око 50% до 2030.
Коришћење азотних и фосфорних ђубрива у пољопривреди контаминирају изворе подземних вода и том приликом
долази до мењања глобалних биохемијских процеса, док је
око 83% свих доступних пијаћих вода контаминирано. У
свету се произведе око 300 милиона тона пластике сваке године, од које око 8 милиона тона заврши у морима.

Акумулација отпада унутар људског тела је све израженија, с обзиром да преко загађене хране и воде у организам
уносимо вештачке материје, које се таложе с обзиром да их
људски организам тешко метаболизује. На основу доступних истраживања Италијан просечно, сваке године, путем
исхране уносе 12 кг хемијских материја (фунгициди, инсектициди, хербициди итд.) и око 9 грама антибиотика, што је
еквивалентно уносу 4 дозе.
На глобалном нивоу бацамо око 1,3 милијарде тона хране (око 8.600 великих транспортних бродова). Вредност
хране које бацимо у свету вреди укупно око 1.700 милијарди долара, док је за елиминисање глади у свету неопходно издвојити око 267 милијарди долара, за шта би било неопходно до 2030. Године издвојити свега 0,3% од светског
БДП-а.
Управљач Парком природе „Голија“ и Резервата биосфере „Голија-Студеница“, а на основу искустава и знања стечених на семинару, у наредном периоду треба већу пажњу
да посвети пре свега већој сарадњи са локалним становништвом и представницима локалне самоуправе.
Неопходно је пажњу усмерити истраживању и развоју

Презентација о Резервату биосфере „Голија-Студеница“
локалног туризма, материјалног и нематеријалног културног наслеђа, традиције локалног становништва, очувању
старих заната и припреми хране на традиционални начин. Такође неопходно је уложити изузетан труд у покушају брендирања локалних производа и омогућавања коришћења лога заштићеног подручја, које би требало да
допринесе формирању веће вредности производа који потичу са Голије.
Партиципативно управљање и укључивање локалног
становништва приликом израде планских докумената са
уважавањем њихових потреба треба да представља основ
у планирању управљања заштићеним подручјем. Промоција одрживог туризма, са акцентом на развоју сеоских домаћинстава која се баве етно туризмом, подршком у развоју
и уређењу подручја које ће пре свега бити усмерено на стварању нових пешачких, едукативних и бициклистичких стаза, постављању путоказа, информативних табли, уређењу
излетишта и видиковаца, као и других активности које ће
посетиоцима омогућити различит вид активности док бораве у заштићеном подручју.
Дејан Милетић, дипл.инж.шум.
Ревија „Шуме“
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САРАДЊА

Сарадња ЈП „Србијашуме“
и „Шума Републике Српске“
У Шумском газдинству „Маглић“ у Фочи одржан
је дводневни сусрет руководстава „Србијашума“ и
„Шума Републике Српске“ у циљу размене знања и
искустава у газдовању шумама. Закључено је да је
један од заједничких задатака очување Панчићеве
оморике и то кроз пројекат прекограничне сарадње
који је у току и финансира се средствима ЕУ.
„Циљ пројекта је да се сачува Панчићева оморика на планини Тари у Србији и на подручју Вишеграда у Републици Српској. Знамо да је она веома ретка и само се код нас појављује природно. То
ће бити један од начина да унапредимо нашу сарадњу“, рекао је Славен Гојковић, директор „Шума
Републике Српске“.
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Директор ЈП „Србијашуме“ Игор Брауновић навео је да је након сусрета у Малом Зворнику у јуну,
ово узвратна посета колегама у Републици Српској.
„У Србији је слично стање као овде, само што је
Република Српска знатно богатија шумом од нас.
Климатске промене, сушење шума, разне болести
утичу на то да морамо да унапређујемо борбу за
очување шума“ – рекао је Брауновић.
Шумско газдинство „Маглић“ у Фочи је организационо једно од најуспешнијих у Републици Српској и најбољи је пример интегралног газдовања
шумама.
Наташа Манојловић,
проф. књижев. и српског језика

СЕМИНАР

„Увод у нове елементе планирања газдовања
шумама и ГИС“ Гоч од 12.-15.11.2019.
Осамнаести по реду семинар из планирања газдовања
шумама традиционално је одржан у Наставној бази Шумарског факултета на Гочу у периоду од 12.-15. новембра
2019. године. У сарадњи са Шумарским факултетом ове
године је семинар на Гочу организован од стране Коморе
инжењера шумарства Србије, а у оквиру Пројекта „Увод у
нове елементе планирања газдовања шумама и ГИС“ који је
финансирала Управа за шуме из буџетског фонда намењеног
за реализацију пројеката едукације и промоције. Пројектни тим су чинили: професор др Милан Медаревић, доценти Шумарског факултета др Ненад Петровић и др Биљана
Шљукић, др Снежана Обрадовић, др Братислав Кисин,
Радивоје Каурин, као и инжењери Шумарског факултета
Александар Поповић, Немања Лазаревић и Марија Поповић. Традиционално семинар је окупио велики број учесника из Србије, Црне Горе, Републике Српске и Аустрије,
а из преко 15 институција: Управа за шуме РС, Управа за
шуме ЦГ, Шумарски факултет Универзитета у Београду,
Комора инжењера шумарства Србије, Шумарски факултет
Универзитета у Бања Луци, ЈП „Србијашуме“, ЈП „Војводинашуме“, ЈП „Шуме Републике Српске“, Манастирске шуме
Епархије шабачке, ЈП „Национални парк Тара“, ЈП „Шуме
– Гоч“ Врњачка Бања, Шуме манастира Епархије крушевачке, Институт за шумарство Црне Горе, Тaxus forest project,
Форестинг д.о.о., БОКУ Универзитет – Институт за гајење

биомасе и утицај на циљеве газдовања шумама – др Марко
Маринковић; Еволуција и развој циљева газдовања шумама
на примеру Сремског шумског подручја – др Бојан Тубић;
Узгојне потребе и мере у шумама са посебом наменом –
проф др Милун Крстић; Перманентно учење и едукација,
проф. Др милан Медаревић; Практични аспекти адаптивног
управљања шумама у Републици Српској, проф др Зоран
Говедар; Методе гајења и планирања газдовања шумама
у Аустрији, проф др Едуард Хохбихлер; Обнављање
једнодобних шума букве – Радивоје Каурин; Инвентура
шума Србије-проблеми и потенцијални правци развоја –
проф. др Дамјан Пантић; Примена ГИС-а у савременом
планирању газдовања шумама - Раденко Поњарац; Анализа
континуитета стања и планирања газдовања шумама у ЈП
„Србијашуме“ – др Братислав Кисин; Адаптивност као
нужда у административном смислу и у односу на климатске
промене – Ненад Стевановић; Активности Коморе инжењера
шумарства Србије – Александар Воркапић; Прогнозирање
опасности од пожара на подручју Источне Србије - подршка
изради планова газовања шумама, проф. др Слободан
Милановић; Промоција монографије „Заштићена подручја
Јавног предузећа Србијашуме“ аутора др Предрага Алексића
и Гордане Јанчић – проф. др Милун Крстић; Нега тополових
засада у циљу бољег приступа у газдовању шумама – Ранко
Сарић; Дискусија о Правилницима.

шума. Семинар је поред излагања презентација из тематских
области био организован и кроз теренске активности. На
основу уводног предавања др Ненада Петровића о концепту
газдинских типова на демонстрационим површинама
на којима су чланови пројектног тима извршили премер
осносвних таксационих елемената и извршили пробну
дознаку, а учесницима Семинара је на лицу места извршена
демонстрација приоритетних циљева газдовања и мера
за њихово остварење на локалном нивоу. Понуђена су
практична решења за мешовите изданачке шуме храстова
(китњак, сладун и цер), чисте букове састојине, двоспратне
високе шуме букве и јеле и пребирне буково јелове шума.
Програм семинара је обухватио следеће тематске области:
Увод у концепт газдинских типова у шумарству Србије
– др Ненад Петровић; Производни потенцијал дрвне

Закључци
У складу са реализацијом програма семинара учесници
Семинара су једногласно усвојили следеће закључке:
 У циљу подршке Пројекту којим је Управа за шуме преко
Коморе инжењера шумарства подржала семинар, на ширем подручју Гоча (у ГЈ “Гоч Гвоздац-А“, ГЈ „Сокоља“ и
ГЈ „Врњачка Бања“) реализатори Пројекта су поставили
или обновили СОП (демонстрационе површине).
 На СОП је извршен премер основних таксационих елемената у циљу приказа и оцене састојинског стања, за
које су утврђени дуогрочни циљеви газдовања шумама и
етапни узгојни циљеви, за сваки конкретни гздински тип
(ГТ). Ово је омогућило коректну демонстрацију учесницима семинара приоритетних циљева газдoвања и мера
за њихово остваривање на локалном нивоу, а у односу на
Ревија „Шуме“
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уводно излагање о концепту газдинских типова. Целовито и на стручно разумљивом језику су претпостављена понуђена практична решења за мешовите изданачке
шуме храстова (китњака, сладуна и цера), чисте високе
шуме букве, двоспратне високе мешовите шуме букве и
јеле и пребирне буково јелове шуме.
У делу семинара који се односио на теоријска излагања
презентације су најпре биле везане за савремени аспект
односа према циљевима газдовања шумама у складу са
глобално утврђеним миленијумским циљевима (конкретно биомаса и њен значај као производног циља), потом
аспект промењивости циљева у времену, њихово рангирање и утврђивање ранга значаја користећи АХП метод.
Претходно изнето је обезбедило основ да се одредимо
према утврђивању узгојних мера у односу на принцип
вишефункционалности, или зависност мера и њихова
променљивост (диферентност) од типа до типа у функционалном смислу.
Квалитету семинара је свакако допринело учешће колега
из других земаља (Црне горе, Републике Српске и Аустрије). Ово је обезбеђено њиховим директним излагањем
проблематике и система планирања газдовања шумама
у њиховим земљама (Аустрија и Црна гора) и посебно
освртом на све већу нужност адаптивног приступа при
планирању газдовања шумама износећи конкретне узроке ризика (Република Српска). Ово је поткрепљено теоријским претпоставкама у начелу и подржано подацима
о стању шума у Србији и ефектима штетних утицаја биотичког и абиотичког карактера тренутно.
На јасан начин је изнешено скорашње искуство у газдовању високим шумама букве у Србији искоришћено
као очигледна и стручно аргументована препорука за
убудуће.
Следило је излагање на садржајан начин, о карактеристикама премера састојина и инвентуре шума у Србији.
Опис система који се тренутно користи у Србији при
премеру састојина и НИ, компаративно постављен у односу на ближе или даље окружење, јасно истиче квалитет примењиваних метода при премеру шума и њихову
комплементарност са иностраним искуствима. Претходно је подржано посебним приказом могућности примене
даљинске детекције и савремених алата (аеро фото) при
прикупању података, њиховој обради, анализи и оцени.
Уочена је у великој мери подударност нивоа истраживања са искуствима у земљама у окружењу (Аустрија).
Следи, коректан приказ и анализа континуитета стања и
планирања газдовања шумама у ЈП “Србијашуме“. Расположиве информације су јасно указале на еволуцију и
динамизам развоја шумског фонда у ЈП „ Србијашуме“,
уз изношења основних проблема у газдовању у протеклих 30 година.
У односу на факторе ризика следило је компетентно
престављање угрожености шумског простора Србије
пожарима и, притом, посебно проактиван став о могуће
преветивном решавању проблема и умањења штета од
шумских пожара.
Учесници семинара су и, овог пута, упознати о неким,
и у пракси, примењивим аспектима неговања у засадима
топола у хигрофилном појасу. Кратак производни процес
омогућује да се на реалнији начин одредимо према утицају начина подизања и неге ове категорије шума на еколошке и економске ефекте и њихов однос.
Бројност учесника на Семинару је испровоцирала поРевија „Шуме“

требу да се још једном осврнемо на неке аспекте и садржај будућег Правилника о начину израде и садржини основа газдовања шумама. Дискусија се водила о неколико
досад до краја не искристалисаних проблема. Ипак је
закључено да је у односу на дилеме око обима премера
шума нужно задржати тотални премер у зрелим високо
вредним састојинама (последњег добног разреда), осим
у засадима топола. Ако је састојина основна планска
јединица од издвајања – преко плана и реализације и
контроле, неоспорна је нужност обележавања састојина поштујући принцип целисходности. То укратко подразумева обележавање састојина у односу на различиту
намену (циљеве), на непрепознативост граница одсека
визуелним увидом на терену, на разлику у старости и бонитету код исте врсте, разлику у квалитету и обраслости.
Посебна пажња је посвећена увођењу у планску процедуру новог термина –ГТ- газдинског типа. У односу на
коментаре учесника јасно је да су Уптства која прописују
газдинске процедуре за типове који су у њиховом наслову су у доброј мери прихватљива. Да се „дефинисаним“
списком ГТ не обухватају све варијације у односу на каратеристике наших шума и циљеве газдовања шумама, те
у најмању руку он не може бити коначан. Процедурално
није се пракса одредила према положају ГТ у савременом
досад коришћеном систему планирања. Истине ради јесте
понуђени концепт тестиран у једној ГЈ у оквиру БЕМЕЛ
пројекта 1 и 2. Оно што је засад јасно је да је ГТ својом
суштином потпуно на терену гајења шума, али при том,
с обзиром на разлике услова регионалног карактера, није
омеђен његов реални обухват у смислу примењивости и
значаја у односу на систем планирања као целину.
 Следила је ретроспектива о процесу оснивања Коморе
инжењера шумарства и њеним досадашњим активностима, положају чланства и даљим развојем. Констатована је потреба чвршћег повезивања са високошколским
установама и чешћег и директнијег учешћа професора
са Шумарског факултета пре свега у едукацији кадрова
(чланова Коморе).
 Иако обухваћен и истакнут посебним излагањем значај
последипломског учења (целоживотног учења), конкретно у сектору шумарства, целим трајањем Семинара је
потврђиван као нужност у односу на напредак технологије, потребу учења о шуми, сложеност природних
процеса и односа према шуми и др., те то у први план,
између осталог, истиче и даље одржавање, не само овог
него, и других тематских семинара и комплементарних
начина едукације кадрова. Активно присуство на њима
обезбедиће нужну компетентност и у односу на трајање
лиценце којом Комора то потврђује.
 Као могуће теме око којих би се окупили за годину дана
ако не и пре, у вези су са обележавњем 100 година Шумарског факултета, директно насловљене би биле везане за: Историјат и динамизам система планирања у Србији у протеклих скоро 200 година, Развој методологије
израде Плана развоја за шумску област и специфичне
актуелне теме у појединостима подударне са претходним насловима.
Семинар је затворен једногласним усвајањем ових закључака од око 110 учесника из земље и иностранства.
Проф. др Милан Медаревић
Ана Стефановић, руководилац Пројекта

СЕМИНАР

Семинар у Северној Македонији
Смањење ризика од катастрофа
на основу екосистема (Eco-DRR)
Уз подршку Јапанске агенције за међународну сарадњу
– (JICA) у Северној Македонији је 2017. године покренут
пројекат „Изградња капацитета за мере смањења ризика
од катастрофа на основу екосистема“ који носи назив ЕкоДРР (Eco–DRR).
У склопу Пројекта, у периоду од 29. октобра до 1.
новембра 2019.године, у Скопљу је одржан семинар на
коме су учествовали представници сектора за ванредне
ситуације, као и представници шумарског сектора из
Босне и Херцеговине, Бугарске, Црне Горе, Северне
Македоније, Србије и Јапана. На радионици је представљен концепт Еко-ДРР, као и пројектне активности, а
то је уједно и добра прилику за размену искустава као и
разговор око могућности релизације Пројекта у другим
земљама.

Учесници семинара
Нашу земљу су представљали Нада Сладојевић,
Драган Ивановић и Давор Видовић испред Министарства
унутрашњих послова - Сектора за ванредне ситуације,
док су сектор шумарства представљали Слађана Дабић
(ЈП „Војводинашуме“), Марко Томић (ЈП „Национални
парк Тара“) и Дејан Милетић (ЈП „Србијашуме“).
Почасни гости семинара били су и амбасадорка Јапана
у Републици Северној Македонији, Њена Екселенција
Кеико Ханеда, представници ЈИКА из Северне Македоније
и околних земаља, директор Центра за управљање
катастрофама Северне Македоније, представници ЈП
„Националне шуме“ и друге институције укључене у овај
Пројекат.
Наглашено је да је Еко-ДРР, после две године
реализације, ушао у другу регионалну фазу. План је да се
и остале балканске земље, уз подршку Јапана, укључе у
наредном периоду у примени решења за смањење ризика
од катастрофа на основу екосистема.
Балканске земље требају континуирно радити на
превенцији и смањењу ризика од катастрофа, с обзиром да

и Јапан има доста негативних искустава са елементарним
непогодама, јер је и Јапан планинска земља попут
балканских земаља, нагласила је јапанска амбасадорка.
Смањење ризика од катастрофа на основу екосистема
је одрживо управљање, очување и обнова екосистема
ради пружања услуга које смањују ризик од катастрофе
ублажавањем опасности и повећањем отпорности. Циљ је
да Пројекат допринесе:
1. Јачању и проширење функција Македонског информационог система за шумске пожаре.
2. Унапређењу планирања газдовања шумама са аспекта интегралног газдовања шумама уважавањем различитих функција шума.
3. Изградњи капацицета за унапређење гајења и
заштите шума, подизању расадничке производње и унапређењу техника пошумљавања.
Мапирање подручја високог ризика,
а пре свега шума и шумског земљишта
које су угрожене од појава ерозије и
клизишта, пошумљавање еродираних
и деградираних површина, као и
укључивање локалног становништва
и локалне самоуправе у планирање,
извештавање и санацију површина, као и
сарадња са међународним институцијама
биће само део мера Еко - ДРР.
Природне катастрофе последњих
година у Северној Македонији наносе
велику економску штету и доводе
до озбиљне деградације животне
средине. Очекује се да ће Пројект
ојачати националне координационе
капацитете међу домаћим институцијама, надоградњом
и проширивањем функција постојећег македонског
информационог система о шумским пожарима, као и
увођењем нових модела управљања ризицима, увођењем
нових пракси и технологија за заштиту и ублажавање
ризика од кастрофа.
На самом крају семинара учесницима је пружена прилика да директно на терену виде један од директних резултата Пројекта, који подразумева радове на санацији
клизишта, ерозивних процеса и појаву бујица у близини
места Радовиш, где су коришћење различите технике санације, стабилизације и припреме терена за будуће пошумљавање. Трошкови овако комплексних радова износиће око 30.000 eur/ha. Радови су обухватали изградњу
пута до локалитета, ограђивање локалитета, регулацију
бујичних токова градњом камених утврђења за спречавање бујичних токова, заснивање травњака, градњу антиерозивних тераса, а у наредном периоду очекује се и
пошумљавање целе површине.
Дејан Милетић,дипл.инж.шум.
Ревија „Шуме“
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АКТИВНОСТИ

ЈП „Србијашуме“ и OMV Srbija d.o.o
заједно у акцији пошумљавања
У четвртак 17. октобра 2019. године запослени
у компанији ОМV Србија у сарадњи са ЈП „Србијашуме“ засадили су 2500 садница црног бора.
Санирана је шума црног бора у ШГ „Пријепоље“,
ШУ Нова Варош, ГЈ „Црни Врх Гола брда“, која је
била оштећена ветроломом на површини од једног
хектара.
Акцијом пошумљавања запослени у OMV Srbija
d.o.o су дали свој допринос у борби против климатских промена и побољшању квалитета животне средине у којој њени запослени живе и раде.
Друштвено одговорно пословање компаније OMV
Srbija d.o.o подразумева и одговоран однос према

природи, а пошумљавање и очување шумског потенцијала Србије симболичним оснивањем овакве
једне шуме, даје могућност да надоместе део свог
утицаја на климатске промене.
ЈП „Србијашуме“ је са задовољством прихватило молбу OMV Srbija d.o.o и безрезервно подржало
акцију пошумљaвања.
У акцији је учествовало 47 запослених из компаније OMV Srbija d.o.o на челу са генералним
директором за југоисточну Европу господином
Константином Нарцисом Попескуом, као и 10 запослених из ЈП „Србијашуме“.
др Звонимир Баковић,дипл.инж.шум.
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„Шума у школи“
„Шума у школи“ је акција (пројекат) коју ЈП „Србијашуме“ већ пет година успешно реализује како
би децу кроз различите радионице и предавања
информисали о значају, заштити и унапређењу
шума, природе, животне средине и планете Земље.
У почетку је фокус био на основним школама, али
је временом акција проширена и на предшколске
установе, средње школе, установе за децу ометену
у развоју у Београду, али и по Србији.
Едукативне радионице су у протеклих пар месеци одржане у следећим предшколским установама:
„Дунавска бајка“, „Мимоза“, „Радосно детињство“
и „Драган Лаковић“; основним школама: „Драган
Лукић“, „Стеван Синђелић“, „Стеван Сремац“,
„Надежда Петровић“, „Уједињене нације“; приватној основној школи: „Креативно перо“; средњој

школи: „Фармацеутско – физиотерапеутска“. У
визиторском центру „Врело“ на Старој планини радионици су присуствовали ђаци О.Ш. „Вук
Караџић“ из Пирота.
Поред тога што деца на забаван и интерактиван
начин откривају сложене појаве из природе, такође
имају и прилику да учествују у садњи хортикултурних садница из наших расадника у циљу улепшавања дворишта вртића и школа. Садња је увек
посебно задовољство у коме сви радо учествују.
Деца с нестрпљењем ишчекују радионице, а
када оне прођу, утисци се препричавају данима,
и што је најважније буди се и изграђује њихова
свест о значају очувања планет е Земље за будуће
генерације.

Вртић ,,Радосно детињство“-Б.брдо

ОС ,,Стеван Синђелић“ –Коњарник

Тијана Лаловић,маст.географ

Вртић ,,Драган Лаковић“-Нови Београд
Ревија „Шуме“

27

ОШ „Драган Лукић“ -Бежанијска коса

Вртић ,,Мимоза“- Крњача

Средња Фармац. физиотерапеутска школа-Звездара

ОШ „Стеван Сремац“ Добановци

Вртић ,,Дунавска бајка“-Борча

Приватна школа ,,Креативно перо“-Дедиње
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Шумарски вишебој је више од игре
Крај је октобра, сунчани јесењи дан, пролази година
а са годином своде се рачуни и рачуница, шта смо планирали а шта реализовали током године.
Овај пут нам је тема ,,Едукација локалног становништва и осталих корисника ЗПД“.
Запослени у ШГ ,,Београд“на челу са директором
Владаном Живадиновићем, посебну пажњу посвећују
раду са локалним становништвом и осталим корисницима ЗПД.
Програм се реализује већ дванаест годинана на територији града Београда, на следећим дестинацијама:
ПИО ,,Авала“, ПИО „Космај “, СП ,,Бојчинска шума“,
СП ,,Шума Кошутњак“, СП ,,Липовичка шума –
Дуги рт“.
Планом је предвиђено да се на горе наведеним подручјима реализује тридесетпет активности и са задовољством можемо констатовати да су све планске активности успешно реализоване и пребачене.
Програм је почео да се реализује 2007-2011 године,
прве четири године назване су микро-циклус и током
тих година акценат је био на омасовљавању школа и
њихово увођење у процес рада са младима и њихов безбедан боравак у природи.
Школе су разврстане у групе према територијалној
припадности

ОШ „Бранко Радичевић“, Бољевци
ОШ „Бранко Радичевић“, Прогар
Факултети Београдског Универзитета и други корисници
Шумарски Факултет Београд
Факултет безбедности Београд
Факултет спорта и физичког васпитања Београд
Војна гимназија
Војна академија
Полицијска академија
Феријални савез
Асоцијација спорт за све
Олимпијски комитет
Горска служба спасавања

ШУ ,,Авала“.
ОШ „Васа Чарапић“, Бели Поток
ОШ „Васа Чарапић“, Зуце
ОШ „Васа Чарапић“, Пиносава
ОШ „Свети Сава“, Врчин
ОШ „Никола Тесла“, Раковица
ОШ „Вук Караџић“, Рипањ
ОШ „Војвода Степа“, Кумодраж
ОШ „Војвода Путник“, Рипањ
ОШ „Франц Прешерн“, Раковица
ОШ „Иво Андрић“, Раковица
ШУ “Липовица“
ОШ „Момчило Живојиновић“, Младеновац
ОШ „Сима Марковић“, Барајево
ОШ „Душко Радовић“, Сремчица
ОШ „Вук Караџић“, Сремчица
ОШ „Аца Милосављевић“, Рушањ
ОШ „Коста Ђукић“, Младеновац
ОШ „Свети Сава“, Младеновац
ОШ „Јелица Милосављевић“, Сопот
ОШ „Цана Бабовић“, Раља
ОШ „Љуба Ненадовић“, Жарково
ШУ „Земун“
ОШ „Вук Караџић“, Сурчин
ОШ „22 Октобар“, Сурчин
ОШ „Стеван Сремац“, Добановци
ОШ „Вожд Карађорђе“, Јаково
ОШ „Душан Вукасовић-Диоген“, Бечмен
ОШ „Душан Вукасовић-Диоген“, Петровчић
Ревија „Шуме“
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Факултети и други корисници заштићеног подручја
укључени су у процес у периоду од 2011-2015 године а
тај период смо назвали мезо циклус. Трећи циклус или
популарно назван макро циклус 2015-2019 године. је завршни период у коме су учествовале популарне личности
као промотери нашег рада навешћемо нека најпознатија
имена:Фрањо Михалић,Тања Петровић, Светлана Китић
и Павле Шојић. Програм едукације локалног становништва и корисника ЗПД има своју омиљену игру „Шумарски
вишебој“ то је радно стручна и рекреативна игра. Тим сачињава четири играча који морају да савладају осам станица у задатом времену, победник је екипа која у најкраћем
времену савлада постављене препреке и успешно реши
задатке. Ове године је организовано 20 шумских вишебоја
и 35 осталих активности у природи, орјентиринг, кросеви, предавања, радионице, пешачке туре. Посебно треба
истаћи у реализацији програма подршку и учешће шефова управа: Саше Рајковића, Немање Алексића, Славка
Ивановића, Душана Исајева. Од запослених у ШГ “Београд“: Марију Тубић, Јована Миливојевића, Слободана
Телесковића, Миле Радоичића, Андреу Хинић. Шумарски
вишебој је јединствена и аутономна дисциплина и нема
никакве везе са било којом другом или сличном игром.
Она је стручно оцењена од стране професора спорта и физичког васпитања из Београда, катедра за рекреацију као
нова игра и она је бренд и власништво ,,Србијашума“ те је
као такву треба заштитити. У наредном периоду треба да
и даље радити на афирмацији свега до сада постигнутог.
Кадрови треба да се усавршавају, и у програм укључују
млади људи који имају афинитета и жељу да раде на оваквим програмима.
Београд 1.11.2019.

Милорад Борковић

НАША ШУМА
Наша је шума наше царство,
Извор здравља, огрев и богатство.
Наша је шума уточиште многима,
чувајте је и трајаће нам годинама.
Цвркут птица и прелепо цвеће
наша је шума извор среће.
Чувајмо шуму нашу драгу,
не дајмо да је уништавају и краду.
Шума је наша огњиште и кров,
наш је пријатељ стар и нов.
Наша је клупа, кревет и полица за књиге,
шума решава многе бриге.
Даје нам ваздух чист и леп,
без шуме не би постојао овај свет.
Чувајмо шуме игралиште наше деце,
Уточиште зека, птичица и срндаћа,
отменог бора, брезе, храста и јеле смрче,
наша је шума темељ сваке куће.
Нина Јовановић, дипл.журналиста
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ЛОВСТВО

Активности и припреме за успешан лов
Успешан лов је циљ коме тежи сваки корисник ловишта. У даљем тексту ће бити описане активности у ловишту ,,Јужни Кучај 4”,
којим газдује ЈП ,,Србијашуме“ преко свог дела
предузећа ШГ ,,Јужни Кучај” из Деспотовца.
Први контакт са потенцијалним ловцима могуће
је остварити на различите начине, било преко
контаката са сајмова лова, било преко интернета
или на неки други начин. Јако је битно да се од
првог теренутка посвети максимална озбиљност
при комуникацији и поштују договорени термини
за разговор. Услугу коју нудимо треба приказати
у најбољем светлу, али ипак обраћати пажњу на
реалне могућности, службе, објекате и ловишта.
Припремне активности за дочек и организацију

Ловачка кућа „Винатовача“

лова за групу ловаца из Немачке почињу практично оног дана када временски услови у календарској
години дозволе рад на терену. Дакле, у рано пролеће и касније у току године радило се на уређењу
ловно-техничких објеката, намењених за смештај
и боравак ловаца, као и за извођење самог лова.
Чеке коју су изграђене за ту сврху су од чврстог материјала, са удобним седиштем, добром прегледношћу и нарочито битно, практично осмишљеним
ослонцима за успешан пуцањ и одстрел. Јеленска
дивљач је највреднија дивљач у нашем ловишту
и сваки пропуст мора бити превазиђен. Стазе које
воде до чека морају да буду уређене, како би ловац у што већој тишини прилазио до чека. Стазе
пособно уређене за лов пиршом, за ову прилику
су израђене дуж постојећих влака, булдозером.
Уклоњено је растиње, олакшано тихо и несметано кретање. Уређење објеката за смештај ловаца
је посебна прича. Објекти могу да буду и стари,
али морају да буду чисти, педантни са посебном
пажњом на детаљ. За ову прилику изграђен је и

Летњиковац „Валкалуци“

један летњиковац са отвореним ложиштем, који је
касније био и главно место за окупљање ловаца,
током одмора између лова. Уочи рике јелена потребно је обуставити све активности на коришћењу
шума у делу где се изводи и организује лов.
Ово је битно како би се природа смирила, служба
пропратила потенцијала грла за одстрел и самим
тим добро припремила за предстојећи лов. Велика
помоћ ловној служби у последње време чине такозване ловачке камере или фото клопке. Њих је
добро распоредити по рикалишту, на приступним
стазама, местима која не можемо да осмотримо са
чека двогледом.
Наравно да је обавезно и свакодневно присуство
ловочувара на терену, нарочито кад рика почиње.
Врхунски ловочувари могу успешно и сопственим
дозивањем, уз помоћ рикалица да дозову јелена на
дистанцу са које ловац може да пласира сигуран
хитац. Овакав лов нарочито оставља добар устисак
о ловишту и самој служби. И последњи сегмент,
а засигурно најважнији је припрема саме службе,

Ловачко-шумарска кућа „Валкалуци“
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из енглеског језика за раднике ловне службе. Опхођење и комуникација
након одстрела дивљачи,
честитка ловцу, последњи
залогај и обрада дивљачи и трофејa, морају да
буду на врхунском нивоу,
како би слика о организацији и извођењу успешног лова била комплетна.
Сви детаљу од онога ко ће
ићи по одстрељену дивљач,
како је транспортовати до
објекта, намештање за фоШумски пут до ревира „Валкалуци“
тографисање и касније обдоговор и кординација око свих активности то- рада и смештај у хладњачу су моменти на којима
ком самог боравка гостију. На овом сегменту се у се види зрелост службе за велике резултате. На
ствари види колико је једна организација добра. крају, обрада трофеја дивљачи и транспорт до сеСве позиције, од дочека ловаца на аеродрому, дишта ловаца у неком оптималном времену је ситрансфер до ловишта, смештај и извођење самог гуран знак добро организоване и окончане приче.
лова , морају да буду на врхунском нивоу. Свако Поред изузетне природе врхунских трофеја које
кашњење, неразумевање или било какав пропуст у имамо у ловишту, главни наш адут је срдачност и
овом делу може трајно да умањи успешност лова. гостопримство наших запослених. Ловна служба
Веома је битно квалитетно попунити слободно која ово зна и на неки начин спроводи све активвреме који ловци проводе између лова, док бора- ности током боравка, нарочито страних ловаца, заве у нашем смештају. Опрема ловочувара у складу сигурно обезбеђује потпуни успех, без обзира да
са могућностима треба у потпуности да одговара ли је учинак у самом лову био и испод 100% плаприлици за коју се спремамо. Обавезна је уни- нираног. Ово је коментар који смо добили на крају
форма, уредан и обријан ловочувар треба да буде гостовања страних ловаца. Поред одстрељених
стандард и пример у ловишту. Добро би било ос- четири јелена, неколико проведених дана и немислити екскурзије, излете са садржајем друга- заборавних тренутака у лову, најважнији моменат
чијим од онога што ми нудимо у самом ловишту. за сваког домаћина је то да гости већ сада желе да
Уобичајене дестинације на које водимо ловце који резервишу термине за наредну сезону.
долазе у лов, у ловиште ,,Јужни Кучај 4” су: МанаЗадовољан ловац гарантује континуитет у рестир Манасија, Ресавска пећина, Хидро-комплекс ализацији планираног, утиче на константно поЛисине . Одабир ових локација треба ипак поде- већање квалитета ловишта, едукацију службе, а на
лити са гостима и договорити са њима на које би крају и финансијског ефекта овог сегмента рада.
ишли, уважавајући њихове афинитете.
Што се тиче избора хране и пића, у раној фази
договарања око организације лова, посебно је битно прецизно договорити детаље, као и представити
транспарентно цене, врсту хране и пића које можемо да понудимо. Акценат наравно треба ставити на
домаћу аутентичну храну и пиће, не трудећи се да
имитирамо светску кухињу.
Наша су искуства одлична и утисци ловаца
изузетни када им се нуди аутохтона јела са тог
подручија, као и припрема на лицу места.
Поприличан проблем при комуникацији са страним ловцем чини језичка баријера. Императив је
да бар један радник у организацији познаје макар
Затворена чека „Ресава“
енглески језик.У наредном периоду у нашем ловишту планирамао организацију почетног курса
Ненад Јевтић, дипл. инж.шум.
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ШУМЕ И ЗДРАВЉЕ

Утицај шума на здравље људи
Шуме имају непроцењив значај за очување животне средине. Оне штите животну средину од загађивања и у извесном смислу су њен стабилизатор. Већа шумовитост даје бољи квалитет ваздуха,
јер шума само на једном хектару произведе око 800
тонa кисеоника годишње. Шума јонизује ваздух и
пречишћава га од прашине. За годину дана један
хектар четинарске шуме филтрира 30 до 35 тона
прашине, а на хектару лишћарске шуме се за годину дана филтрира 50 до 76 тона прашине. Осим
тога, шуме су важан фактор стабилности климатских елемената и појава у природи. Од шума зависе и други егзистенцијални природни ресурси,
као што је вода. Шуме утичу на количину и распоред падавина, проток воде у природи, формирање
изворишта, квалитет и количину воде. Само један
хектар букове шуме задржи око 500 тона воде.
Обезбеђују станиште за преко половину свих врста
које живе на копну. Преко милијарду људи живи у
шуми и око шума користећи их за гориво, храну,
лекове, материјал за грађу, на тај начин шуме директно утичу на живот човека и његово здравље.

Нестанак шума је један од битних фактора који
је довео до промене климе.Све већи број промена
у природи према истраживањима показује да оне
у великој мери утичу на здравље људи.Уништено
је око 40% свих шума на Земљи, а сваке секунде
се посече шума површине једног фудбалског игралишта. Промена климе и повећање броја дана са
изузетно високом температуром условилo је пораст обољења респирасторних органа, различитих
инфекција, пораст болести које преносе инсекти за
чији је циклус развића неопходна вода, повећање
депресије и стреса код људи.

Шуме ублажавају промене климе и имају лековите моћи на здравље човека. Дрвеће и биљке
у шуми ослобађају материје фитонциде, које их
штите од паразита, али кад се ослободе имају и лековито дејство на људе. Фитонциди ослобођени од
стране шумског дрвећа смањују продукцију супстанци које изазивају стрес што такође повећава
активност ћелија имуног система и спречавају настанак и ширење малигних болести. Ваздух у четинарским шумама богат је етеричним уљима који
уништавају микроорганизме, па се у овим шумама
лече болесници који имају проблеме са органима за дисање, делују опуштајуће на психу човека
и добре су за рекреацију и шетњу. Доказано је да
шетња и боравак у боровој шуми повољно делује
на респираторне органе и штитну жлезду.
Човек је у урбаној средини изложен сталном
стресу, издувним гасовима, честицама чађи и прашине. Насупрот томе шума нам пружа окрепљење,
опоравак од стреса и болести. Шетња шумом доводи до смањења глукозе у крви код оболелих од
дијабетеса, смањење крвног притиска, стреса, депресије, љутње и опште слабости организма и јача
имунитет. Истраживања су показала да особе које
често проводе време у природи имају већи број белих крвних зрнаца и на тај начин мањи ризик од настанка инфекција. Болесници који могу боравити у
природи много ће брже оздравити. Пешачењем у
шуми се сагоревају масти и смањује се ниво холестерола у крви, па се снижава крвни притисак.
На основу најновијих истраживања шетња шумом може значајно да утиче на превенцију малигних болести. Боравак у природи позитивно утиче на физичко и психичко здравље и целокупно
стање организма.
На основу истраживања показало се да боравак
у природи значајно ублажава симптоме депресије и
смањује ниво хормона стреса у телу. Боравак у природи нас ментално подмлађује при чему се смањује
ризик за појаву менталних болести. Ослушкивање
звукова у шуми помаже развој слушних способности при чему се побољшавају концентрација и
памћење, као и орјентација у простору. Бројне студије потврђују да чак и поглед на природно окружење има мноштво позитивних ефеката. Резлтати
овох истраживања сугеришу да су станари зграда
или кућа који могу да виде дрвеће кроз прозор љубазнији су према својим партнерима и деци. ШколРевија „Шуме“

33

ска деца која у школском дворишту имају дрвеће су
креативнија, сналажљивија и спретнија.
Показало се да игра деце у природним условима може да побољша концентрацију и делују као
амортизер на стрес. Фабер Тејлор и Куо су показали смањење симптома недостатка пажње хиперактивног поремећаја (АДХД) код младих људи
који се баве активностима у зеленом и отвореном
простору. Природа утиче на побољшање расположења код деце и побољшање самодисциплине.
Истраживања о утицају шума и природе су проширена и на адолесценте са различитим емотивним
проблемима. Ментално здравље је проучавано код
младих (старости 10-13 година) на три нивоа понашања, у распону од ,,понашања без проблема“ ,
преко „проблематичног понашања“ до „менталног
поремећаја“. Мерења су вршена у две различите
поставке, пре и после типичног дан у школи и дана
у шуми. Праћени су: бес, енергија, стрес и осећај
среће. Одржана су два студијска истраживања и
праћни су параметри у групама које имају добро
понашање (редовна школа), у групи са ,,значајним
проблемом понашања“ (редовна школа), и групи
са ,,менталним поремећајем“ (специјална школа).
Шумско окружење значајно је утицало на расположење у све три групе деце са различитим облицима
понашања, али најзначајнији ефекат има у групи
деце са ,,менталним поремећајем“. Кључни податак је да шумско окружење стабилизује бес у све
три групе. Бес код младих је у вези са смањењем
физичке активности и менталним здрављем, депресијом и поремећеним социјалним понашањем.
Ова студија сугерише да школа у шуми може да
помогне код контроле беса младих са ризичним
понашањем, отварајући врата за потенцијално
боља искуства учења и рехабилитацију код деце са
различитим психичким поремећајима.
Болесници који из болесничке собе имају поглед на природу а посебно на дрвеће, брже се опорављају. Особе које раде у канцеларијама, а могу
да виде дрвеће имају боље резултате у раду, више
воле свој посао и мање су под стресом.
,,Шумска медицина” је нова грана медицине
која проучава утицај шуме на људско здравље.
Представља интердисциплинарну науку која обухвата елементе алтернативне медицине базиране на
утицајима животне средине и превентивне медицине. Основни метод шумске медицине је ,,купање
у шуми“, што подразумева излагање човека ароматичним молекулима дрвећа фитонцидима који
имају вишеструко позитиван утицај на здравље
људи и квалитет живота.
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Шетњом у шуми, човек је активан, на тај начин
се опуштају зглобови, што помаже код болова и
укочености. Смањује се умор и стрес. Човек је
мање изложен вирусима и бактеријама. Све већи
број Европских земаља уврстио је шумску медицину у програме очувања јавног здравља.
У народној медицини се све више развија један
нови правац - дендротерапија- лечење дрвећем
или уз помоћ дрвећа. Дрвеће заиста може да излечи човека и нахрани га енергијом.

Структура човека је веома слична структури
дрвета. Kорен је стопало човека, труп и ноге су
стабло, а руке су гране. Стопала држе целокупну
тежину тела и у исто време га повезују са гравитацијом Земље. Укорењивање значи повезаност
са тлом. Све форме енергетског рада захтевају да
останете чврсто укорењени. Што је организам укорењенији то је уравнотеженији. Енергија равнотеже повећава енергију самоисцељења.
Грљење дрвета је вежба за очување имуног система, при чему се успоставља енергије која тече
кроз све органе у телу човека. Повећавањем дотока
кисеоника, смањује се крвни притисак, лече се психосоматске болести, болести депресије и незадовољства, балансира се рад жлезда са унутрашњим
лучењем, при чему тело постаје јаче и снажније,
мишићи чвршћи, тетиве меканије, зглобови гипкији. Медицински је познато да се током грљења
дрвета лучи такозвани хормон среће окситоцин,
који регулише имунитет, стрес, крвни притисак.
Kако и људима и дрвећу је потребан свакодневни
загрљај. Вибрације које изазива померање лишћа и
грана, буде виталну енергију човека.
,,Шума може живети без људи, али не могу
људи без шуме.”
(Чедомил Вељачић)
Биљана Делибашић, маг.биолог.

МАНАСТИР СТУДЕНИЦА

МАНАСТИР СТУДЕНИЦА
Један од највећих и најбогатијих манастира Српске православне цркве - Манастир Студеница налази се на 57 километара јужно од Краљева. Основао
га је Стефан Немања 1196. године. Припада Епархији жичкој Српске православне цркве и представља непокретно културно добро - споменик културе од изузетног значаја. УНЕСКО је 1986. године
уврстио Студеницу у листу Светске баштине.

Утврђени зидови манастира окружују четири
цркве: Богородичну цркву и Краљеву цркву (цркву
светог Јоакима и Ане), обе изграђене од мермера,
цркву Никољачу (цркву светог Николе) и још једну
цркву, очувану у темељима. Манастир је познат по
својој колекцији фресака из 13. и 14. века.
Манастир Студеница је подигнут крајем 12.
века у пустом пределу „који беше ловиште зверова”. Посвећен је Успењу пресвете Богородице.
Прва фаза радова је завршена у пролеће 1196. године, када је Стефан Немања препустио престо
свом сину Стефану Првовенчаном и повукао се у
своју задужбину. Кад је касније отишао у манастир
Хиландар, Стефан Првовенчани се бринуо о Студеници. Тамо је Немања примио монашки постриг
и име Симеон. Свети Симеон је умро у Хиландару 1199. Немањин трећи син Сава Немањић је, након што је помирио своју браћу Стефана и Вукана,
пренео мошти Светог Симеона у Студеницу где се
и данас налазе. Под Савиним старатељством, Студеница је постала политички, културни и духовни центар средњовековне Србије. Уз остала своја

дела, Сава је написао Студенички типик, у ком је
задао устројење монашког живота у манастиру
Студеница. У Житију Св. Симеона Немање, описао је живот свог оца Немање (Св. Симеона) оставивши изворе о духовном и монашком животу у
његовом времену.
Студеница је уживала пажњу и других чланова династије Немањића. Краљ Радослав је 1245.
додао цркви припрату, а краљ Милутин је саградио малу цркву посвећену
светом Јоакиму и Ани.
Од пада последње српске средњовековне државе 1459, Турци су често нападали манастир. Прва значајна
рестаурација је извршена 1569, када
су фреске Богородичине цркве поново
насликане. Почетком 17. века, пожар
и земљотрес су оштетили манастир, а
историјски документи и значајни делови уметничке баштине су уништени и
изгубљени заувек. У околини се налазе Горња Савина и Доња Савина испосницe.
У манастиру се налази плаштаница
Антонија Ираклијског из 14. века.[2]
Уз јужни портал Богородичне цркве у
Студеници налази се најстарији српски часовник,
у питању је сунчаник код кога сенка уместо на
бројке пада на слова.[3]
Богородичина црква је једнобродна црква с
куполом. На њеном источном крају је тространа
апсида, а на западном је краљ Радослав дозидао
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велику припрату. На северној и јужној страни су
предворја. Фасаде су изграђене од блокова белог
мермера. Изнутра је црква обложена туфом. Споља
гледано, у цркви се складно мешају романички
и византијски стил. Мешавина та два стила ће на
крају произвести посебан стил архитектуре познат
као рашка школа.

Северозападно од Богородичине цркве је црква светог Јоакима и Ане, позната и као Краљева
црква по свом ктитору краљу Милутину. Црква је
саграђена 1314, у облику сажетог крста с октогоналном куполом. Изграђена је од камена и туфа, а
фасаде су обложене гипсом.
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Фреска краља Милутина са моделом Краљеве
цркве у Студеници и Богородичина црква
Комплекс манастира обухвата и цркву Никољачу, једнобродну црквицу без куполе, изнутра осликана у 12. или почетком 13. века. Између цркве Никољаче и Краљеве цркве налазе се темељи цркве
посвећене светом Јовану Крститељу. Западно од
Богоридичине цркве је трпезарија, саграђена од
камена за време архиепископа Саве. На западној
страни комплекса је звоник подигнут у 13. веку.
Некада је у њему била капела, а сада се могу видети само фрагменти фресака. Остаци фресака, који
приказују родословно стабло Немањића, могу се
такође наћи на спољашњем делу припрате.
Комплекс манастира Студенице се изузетно добро одржава, иако је посета у њему велика, нарочито у летњем периоду.
др Љиљана Вујковић

БИЉКЕ

Купујте јелке са бусеном
Ближе нам се Новогодишњи празници, а самим
тим и куповина најлепшег новогодишњег украса јелке. ЈП „Србијашуме“ сваке године наменски производи четинарске саднице различитих врста (јела,
дугоигличава јела, смрча, бодљикава смрча, сребрна смрча, дуглазија итд.) у сврху новогодишњих
јелки. Циљ нам је да продајом јелки са бусеном
пробудимо еклошку свест грађана. Треба знати да
се куповином јелки са бусеном неће пореметити
екосистем, као ни опстанак других биљака и животиња. Оно што је најбитније, јелке са бусеном
се, после новогодишњих празника, могу вратити у
своје природно окружење. Да бисмо јој обезбедили
сигурно враћање у природу и умањили „шок“ приликом пресађивања потребно је да се придржавамо следећих упутстава. Као прво, свака четинарска
садница која се узгаја у сврху новогодишње јелке
треба да има производни листић који садржи назив
произвођача и гарантује за њено порекло и здравствено стање. Приликом избора јелке треба обратити пажњу на величину бусена. Већи бусен значи
да биљка има већи корен, а самим тим и могућност
да лакше упија воду и хранљиве материје. Јелку затим привремено пресађујемо у пластичну посуду
(саксију) у коју се претходно сипа око 5cm шљунка

како би се спречило задржавање вишка воде у зони
кореновог система. Преко шљунка се сипа слој хумусне земље помешане са мало ђубрива. Када на
тај начин извршимо припрему, јелку са бусеном
је потребно извадити из пластичног контејнера и
поставити у саксију. Саксију допунити хумусном
земљом и јелку добро залити, а тек онда приступити њеном украшавању. Приликом украшавања
водити рачуна да се не оштете гранчице јелке, а нарочито водити рачуна о вршном (терминалном) избојку који је кључан за даљи живот саднице. Током
боравка у затвореном простору, не дуже од двадесетак дана, јелку треба редовно заливати одстојалом водом собне температуре (2 – 3 пута недељно)
и држати даље од директног извора топлоте. Након
празника, јелку адекватно припремити за пресађивање на отвореном. Прво је потребно јелку држати
у ходнику или у некој просторији која се не греје
како би се адаптирала на нове услове који је чекају.
Земља у коју ће се посадити јелка не сме да буде
смрзнута, а пожељно је да и температура ваздуха
буде изнад нуле. Садна јама за садњу треба да буде
довољно широка (60 – 80 cm) и дубока нешто више
од величине бусена. Пресађена јелка ће израсти у
високо дрво, па треба пажљиво одабрати место за
садњу.
Желимо да Вас подсетимо још једном: купујте
наменски произведене јелке, са бусеном или сечене, у оквиру расадника ЈП „Србијашуме“ које
имају сву потребну пропратну документацију која
потврђује њену легалност.
ЈП „Србијашуме“ Вам жели срећну и успешну
нову годину!
Марија Леген, маст. инж. шум. за прераду дрвета
Ревија „Шуме“
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ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ

JП ,,Србијашуме“
као друштвено одговорна компанија
oбезбедиће помоћ породици Матић из Јагоштице
Миломир Матић, из села Јагоштице, одлучио је
да се врати из Бајина Баште у завичај и заснује породицу. У досадашњем животу дешавале су му се
многе ружне ствари. Са 13 година остао је без оца,
а након тога је брат Средоје доживео саобраћајну
несрећу и остао прикован за инвалидска колица.
Када је постао пунолетан са мајком и братом инвалидом отишао је попут многих у Бајину Башту и
тамо је годинама радио у пилани.

Миломир, Драгана и Анђела

,,Срце ме је вукло у Јагоштицу. У Бајиној Башти
упознао сам девојку Драгану, моју садашњу супругу и неколико пута је водио у родно село. Мислио
сам да јој се оно неће свидети. Кад ми је рекла да
је прелепо, предложио сам јој да ступимо у брак и
дођемо да ту живимо у трошној очевој кући грађеној скоро пре једног века“- каже Миломир Матић.
Прва жеља им је била да поправе кућу. Када су
сазнали да ће добити дете одлучили су да почну
изградњу нове куће. Миломир је кренуо у надницу.
Пошто важи за доброг секача, најчешће је обављао
шумске послове. За три године Матићи су успели
да озидају приземље куће и стигну до поткровља.
38

Ревија „Шуме“

Даље нису могли, јер нису имали финансијска
средства. Ускоро ће зима, а живот у старој дотрајалој кући је ризичан и пун проблема.
,,За нашу невољу сазнала је локална самоуправа и ЈП ,,Србијашуме“ и одлучили су да нам
помогну. Захваљујем се свима на помоћи коју су
нам обећали“- рекао је Матић.
Недавно су породицу Матић у Јагоштици посетили представници ЈП ,,Србијашуме“ на челу са
председником Надзорног
одбора Милошем Срећковићем, као и директор Шумског газдинства ,,Ужице“
Славиша Радосављевић.
Матиће су том приликом посетили и председник Златиборског округа
Бобан Перишић, Горан
Пајевић и представници
општине Бајина Башта:
председник Радомир Филиповић, Предраг Петровић и Миленко Ордагић.
Као друштвено одговорна компанија, ЈП ,,Србијашуме“ већ дуги низ

Кућа у којој живе Матићи

Кућа коју граде Матићи

година пружа помоћ коме је
најпотребнија, на основу Правилника о одобравању помоћи,
спонзорства или донација.
У складу са смерницама и
политиком председника Србије
Александра Вучића и Владе
Репблике Србије, ЈП ,,Србијашуме“ са осталим државним
институцијама и председником локалне самоуправе подржали су акцију помоћи породици Матић која је спремна

да остане на селу и гаји децу.
,,Помоћи ћемо породици Матић
са 500 хиљада динара за куповину неопходног материјала“
– изјавио је председник Надзорног одбора ЈП ,,Србијашуме“
Милош Срећковић.
Председник општине Радомир Филиповић захвалио је
представницима ,,Србијашума“
и рекао:
,,Стално истичем да без помоћи државе многе проблеме не можемо да решимо. У
конкретном случају донели
смо одлуку да заједничким
снагама помогнемо породици Миломира Матића. Потру-

дићемо се да се до Нове године Матићи уселе у нову
кућу, а локална самоуправа подржаће акцију са 200
хиљада динара“.
Подршку Матићима око
завршетка породичне куће
од 67 квадрата пружио је и
начелник Златиборског округа Бобан Перишић. Председник Надзорног одбора
ЈП ,,Национални парк Тара“
Предраг Петровић рекао је
да ће настојати да Миломиру
у наредном периоду обезбеде посао у НП ,,Тара“.
Ревија „Шуме“
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Квалитет као императив
за успешан развој
Из досадашњег искуства научили смо једну важну
лекцију – не сме се правити никакав компромис у
погледу квалитета производа, јер тржиште тешко
прашта грешке.
Сложеност процеса обраде облица, њихово
складиштење, сушење и финална обрада наводе нас на
размишљање о новим инвестицијама у овој области.
Технологија прераде дрвета уопште је отишла прилично
далеко у свом развоју. Такође, механизација која се
користи у шумарству претрпела је значајне промене.
Практично, многи тешки послови у шумарству - сеча,
привлачење, кројење, утовар и истовар сведени су
на џојстик и тастер. Нове технологије су омогућиле
да се производња у шумарству подигне на знатно
квалитетнији ниво уз мање учешће радне снаге и
значајне уштеде у раду.
На недавно одржаном сајму механизације
у
шумарству - ,,АУСТРОФОМА“ 2019.године, који је
одржан у близини места Матерсбург у Аустрији имали
смо прилику да се упознамо са најновијим достигнућима у области шумске механизације. Нове технологије и
комплексни уређаји учинили су да најтежи послови у
шумарству постану практично забава.
Слична ситуација је у области прераде дрвета.
Савремене машине, аутоматизација производње и
квалитетни материјали су допринели да се ова област
подигне на значајно виши ниво.
С´ обзиром да је потражња за облицама из године
у годину све већа, треба размишљати у правцу
унапређења процеса производње. Садашњи капацитети
су застарели и недовољни да подмире све захтеве
купаца. Улагање у производњу се увек исплати, јер
новац прави новац. Сваки следећи корак у побољшању
квалитета производа у преради дрвета резултује већим
приходом и ствара комотнији амбијент за даљи развој.
Ми смо постигли велики успех у смислу коришћења
људских ресурса, сада су на реду средства за рад.
Очекивања су да се преради дрвета и производњи
облица приступи из једног новог угла. Могућности су
велике, ми смо на потезу.
Имајући у виду да су борове културе наш главни
ресурс и да је тај ресурс велики, треба радити на томе
да се исти што боље искористи и валоризује. Основна
питања гласе: „Зашто продавати сировину када можемо
продавати готове производе?“. „ Зашто „самлети“ све
те клупе, столове, летњиковце, ограде, надстрешнице
и ко зна шта све још, када их можемо продати за много
већу вредност?“
Свима је јасно да је трупац најбољи заклон, али нема
разлога да се не отворе и други фронтови у сталној
борби за добит и стварање бољих услова за живот и рад.
Милан Јевтић, дипл.инж.шум
40

Ревија „Шуме“

Инфотабла

Одмориште на Златибору

Мостић за пешаке

Клупа за одмор са наслоном

Киоск кућица

Складиште облица

Четворострани рипстол

Облице
Завршна обрада спајања облица

Облице

Кровна конструкција
Ревија „Шуме“
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Туристичка агенција
Бул. Михајла Пупина 113, 011-6128-304,6128-306, Његошева 44, 011-244-09-08
www.turizamsrbijasume.rs

КОПАОНИК
АПАРТМАНИ СРБИЈАШУМЕ
Цене су приказане у динарима за 7 ноћења по студију за наведени број особа

АПП СРБИЈАШУМЕ

Тип собе/смештај

Услуга

ШУМСКА КУЋА 1

Студио 2+2
Максимално 4 особе

НА

ШУМСКА КУЋА 2
и ШУМСКА КУЋА 3

Студио 1+0
Маx. 2 особе

НА

Јан
05, 12, 19, 26

Феб
02, 09

Феб
16, 23

Мар
01

Мар
8, 15, 22, 29
Апр
05, 12, 19, 26

29.400,00 32.900,00 47.600,00

35.700,00

47.600,00

35.700,00

32.900,00

29.400,00

19.600,00 21.700,00 25.900,00

21.700,00

25.900,00

21.700,00

21.700,00

19.600,00

Дец
15, 22

Дец
01, 08

ЗИМА 2019/2020.
• СРБИЈА - КОПАОНИК, ЗЛАТИБОР, ГОЧ,ТАРА, СТАРА
ПЛАНИНА
• БУГАРСКА - БАНСКО, БОРОВЕЦ И ПАМПОРОВО
• БиХ - ЈАХОРИНА
• СЛОВЕНИЈА
• АУСТРИЈА
• ИТАЛИЈА

•
•
•
•
•

ЛЕТО 2020.
ГРЧКА
ТУРСКА
ШПАНИЈА
ЕГИПАТ
ИТАЛИЈА

Дец
29

• ЈЕСЕН 2019,НОВА ГОДИНА И ПРОЛЕЋЕ 2020. У ЕВРОПСКИМ
ГРАДОВИМА - ПРАГ, БУДИМПЕШТА, БЕЧ, ВЕНЕЦИЈА, РИМ, ПАРИЗ...
• WELLNESS & SPA - СРБИЈА, СЛОВЕНИЈА, ХРВАТСКА, МАЂАРСКА
• АВИО КАРТЕ ЗА ЦЕО СВЕТ

МОГУЋНОСТ ПЛАЋАЊА НА РАТЕ СВИХ АРАНЖМАНА ПУТЕМ АДМИНИСТРАТИВНЕ ЗАБРАНЕ
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Ревија „Шуме“

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

Ревија „Шуме“
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