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Поштовани читаоци,
Желим да Вас обавестим да Уредништво и редакција часописа
,,Шуме“, стицајем околности, услед глобалне здравствене кризе и
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сајту : srbijasume.rs, које ћемо наставити да објављујемо у континуитету.
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Главни уредник
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ИНТЕРВЈУ

Игор Брауновић
директор ЈП „Србијашуме“
Интервју са Игором Брауновићем, директором ЈП ,,Србијашуме“ планирали смо да објавимо у марту
месецу у ревији ,,Шуме“, али услед новонастале ситуације и ширења Covida- 19, исти објављујемо са
малим изменама у овом броју.
ловне перформансе, са посебним акцентом на убрзани ко
ефицијент ликвидности, предузеће је у претходној години
створило могућност за максимално коришћење планираних маса за зараде. С тим у вези, а водећи рачуна о законским ограничењима за повећање зарада у јавном сектору,
запосленима у преузећу, преко дела зараде за радни учинак, увећане су нето зараде у односу на прошлу годину за
12%.
2. Која газдинства бисте посебно издвојили када су у
питању производни и финансијски резултати?
Када су у питању финансијски резултати посебно је
потребно истаћи ШГ ,,Борања Лозница“, као пример дела
предузећа који је имао изванредан пословни резултат. Поменути део предузећа остварио је укупну добит у износу
од 96.693.000, динара.

Директор ЈП ,,Србијашуме“ Игор Брауновић, у јавности је препознатљив као друштвено одговоран и хуман човек, који помаже људима и запосленима.
У прилог томе говори и гест потпредседника Владе и
Министра унутрашњих послова Небојше Стефановића
који му је доделио захвалницу. Наиме, крајем прошле године када је нестала девојчица Моника Каримовић из
околине Ниша, директор Игор Брауновић је организовао
екипу запослених из ЈП ,,Србијашуме“ који су заједно са
припадницима МУП-а и осталим државним институцијама узели учешће у циљу проналажења девојчице.
1. Да ли сте задовољни пословним резултатима у
2019. години ?
Веома сам задовољан пословним резултатима. Укупно
остварени приходи износе 8.860.338.000 динара. У односу
на 2018. годину увећани су за 392.596.000 динара односно
за 4,6%.
Укупни расходи за прошлу годину планирани су у износу од 8.452.943.000 динара. Водећи политику рационалног и економичног пословања предузеће је у току протекле године остварило одређене уштеде и реализовало
404.343.000 динара мање расхода у односу на планиране.
Предузеће је у претходној години остварило бруто добит у износу од 811.737.000. динара, што је за 86.421.000.
динара већи износ у односу на планирани.
Просечна нето зарада у предузећу за прошлу годину
износила је 52.884,00 динара. Остварујући добре пос
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Што се тиче производних резултата, према проценту извршења годишњег плана производње дрвних сортимената,
наjуспешнија газдинства су: ШГ,,Ивањица“, ,,ШГ ,,Бољевац“, ШГ ,,Београд“, ШГ ,,Крушевац“ и ШГ ,,Пријепоље“.
3. У оквиру пројека ,,Засади дрво“ 2019. године, свакако један од најважнијих институционалних партнера
било је ЈП ,,Србијашуме“. Само у једнодневној акцији
масовне садње на читавом подручју Републике Србије
посађено је 51.256 садница.
Да ли ћете и даље подржавати овакве пројекте и акције пошумљавања које су у функцији заштите животне средине?
Имајући у виду чињеницу да шуме имају немерљив допринос за живот људи и кључну улогу за квалитетну животну средину и на основу чињенице да наше предузеће
има јавну и привредну мисију, сви пројекти који су у функцији пошумљавња ће бити и у наредном периоду у нашем
фокусу пословања. Желим да истакнем да је у данашње
време прави изазов анимирати, организовати и покренути људе да добровољно и бесплатно ураде нешто
друштвено корисно. Наше предузеће је у току својих редовних послова у јеку јесење садње у 2019. години у појединим данима садило више од 40.000 комада шумских
садница. То показује да је предузећу један од приоритета
оснивање нових шума. Сваки појединац када помаже да се
очувају наше шуме или када подиже нове, улаже у своју и
будућност своје деце.
Последњих деценија сведоци смо чешћих појава
шумских пожара. Климатске промене и глобално загревање погодују настанку шумских пожара. У октобру месецу 2019. године велики пожар захватио је парк
природе ,,Стару планину“ која је у ингеренцији ЈП
,,Србијашуме“. Реаговали сте одмах, нашли се на лицу
места и укључили запослене ШГ ,,Пирот“ у гашењу пожара.
4. Да ли нам можете рећи колике су штете на Старој планини узроковане пожаром и да ли ће ускоро бити
завршен санациони план?
Највеће еколошке и економске катастрофе које могу да
задесе шумске екосистеме изазивају шумски пожари. Они
представљају веома велики и увек актуелан друштвени,
привредни и еколошки проблем, али и проблем за рад и
пословање нашег предузећа. На жалост, са климатским
променама учесталост шумских пожара и површина коју
они заузимају расте из године у годину. Само у 2019. години у државним шумама којима газдује ЈП „Србијашуме“
– Београд забележена је појава 114 пожара на површини од
5.310 hа, док је у приватним шумама забележено 56 пожара
на површини од 3.898 hа.
Пожар на Старој планини је захватио укупно 50 одсека
и чистина и опожарио посед предузећа од 276 ha од тога 41
ha je необрасло, a 235 ha je под шумом. Укупно је утврђена
делимично оштећена дрвна запремина од 103.656 m3.
Економске штете су велике, међутим од економских
штета значајније је истаћи еколошке шетете. Посебно
имајући у виду да је пожар захавтио делове Парка природе
„Стара планина”. Истичем да је Парк природе „Стара планина“ подручје изузетно вредно са становишта разноврсности биљног и животињског света и њихових заједница,
те геоморфолошких, геолошких, хидролошких и хидрогеолошких особености итд.

Уназад неколико година, велики проблем представљају
и бесправне сече дуж административне границе са Косовом, што умногоме утиче на шумовитост Србије.
4. Шта ћете предузети по том питању?Докле се
стигло са реализацијом санационог плана у том сегменту?
Предузеће је у сарадњи са надлежним државним иниституцијама иницирало доношење Санационог плана за
шуме уз административну линију према АП КиМ. Његова
реализација је у току. У сарадњи са предстваницима Министарства пољопривреде шумарства и водоприведе – Управом за шуме, стручне службе ГД и ШГ коoрдинишу и
контролишу спровођење циљева овог Санационог плана.
Нажалост, бесправне сече дуж административне линије
раздвајања са КиМ се настављају и даље. У 2019. години
на подручју административне линије раздвајања са КиМом евидентирано је 18.055 m3 бесправно посеченог дрвета
у вредности од 132 милиона динара. Истичем да је највећи
обим бесправних сеча на подрчју административне линије
забележен у ШГ „Топлица“ Куршумлија где је укупно је
посечено 6.720 m3 , затим ШГ „Шума“ Лесковац где је посечено 4.709 m3 и ШГ „Врање“ Врање 3.651 m3.
ЈП „Србијашуме“ у сарадњи са надлежним државним иниституцијама чини све да овај проблем реши. Захваљујући пре свега доброј сарадњи са Војском РС и Министарством унутрашњих послова бесправне сече на овом
потезу су делимично сузбијене.
5. Како сте организовали рад у систему ЈП ,,Србијашуме“ и које сте активности спровели на сузбијању ширења Covida-19 ?
Превентивним мерама шефа корпоративне безбедности
и одељења за безбедност, здравље на раду и заштиту објеката од пожара , a сходно препорукама Владе Републике
Србије, благовремено смо реаговали , организовали рад и
предузели максимално све активности на сузбијању ширења Covida-19.
6. Циљеви и приоритети у 2020. години?
Поред одговорне и ефикасне финансијске и комерцијалне политике, вођене у предузећу током претходне године,
вођена је и одговарајућа социјална политика, која је имала
за циљ побољшање услова рада и материјалног положаја
запослених.
Овакав тренд ћемо наставити и у будућем периоду.
Послодавац је током преговора са представницима Владе
Републике Србије, око израде нацрта новог Колективног
уговора, успео да издејствује боље услове рада и већа права запослних у односу на претходни Колективни уговор.
С тим у вези, запосленима је, између осталог, увећан број
слободних дана услед оправданих изостанака, повећани су
износи предвиђени за солидарне помоћи, јубиларне награде и остала примања запослених.
По први пут у историји предузећа, у 2019. години, одлуком Надзорног одбора и уз сагласност Владе Републике
Србије, запосленима је исплаћен део добити из 2017. године у износу од нето 23.000,00 динара.
У 2020. години, а на основу пословних резултата који
су остварени у 2018. години, запосленима је уз сагласност
горе наведених органа управљања исплаћена добит у износу од нето 40.000,00 динара.
Сузана Видановић
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ШУМСКО ГАЗДИНСТВО

ШУМСКО ГАЗДИНСТВО „СТОЛОВИ“ КРАЉЕВО
Још једна успешна година

Директор ШГ „Столови“ Краљево Божимир Пендић
„НАМА ДОБРО А НИКОМЕ
ЗЛО“ су речи које стојe уз седам
круна и чине грб Града Краљева.
Град Краљево и градско насеље
Краљево добили су своје хералдичко обележје које сведочи о
имену, прошлости и знаменитости
Краљева и његових житеља. Ових
седам круна симболизује крунисање седам краљева у Манастиру
Жича, који се налази на 5 km од
центра града. Седам златних круна на грбу подсећају на
седам средњовековних крунисања Немањића обављених
у Жичи: прво и друго крунисање Стефана Првовечаног,
крунисања Радослава, Владислава, Уроша првог и два
крунисања краља Драгутина.
Град Краљево се налази у централном делу Србије.
Смештен је на обалама три реке, Ибра, Западне Мораве и
Рибнице, у котлини између питомих шумадиjских и суровијих старовлашких и копаоничких планинских масива,
на надморској висини од просечних 206 метара.

Насеље од ког је настало Краљево први пут с помиње
1476. године под називом Рудо Поље. Нешто касније, око
1540. у употреби је двојни назив Рудо Поље и Карановац. Приликом посете краља Милана Обреновића Карановцу, на захтев грађана, 1882. године назив је промењен
у Краљево. У кратком послератном периоду (1949-1955) у
употрби је био назив Ранковићево, да би се убрзо поново
усталио назив Краљево.
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Шумско газдинство „Столови“ Краљево, као део јавног
предузећа „Србијашуме“, налази се у оквиру југозападне шумске области, Доњеибарског шумског подручја и
простире се на територији Општине града Краљева чија
је укупна површина износи 152.946,68 ha. Укупна обрасла површина шума на територији Краљева је 70 153,11 ha
што значи да је шумовитост овог подручја чак 45,8 %.
Изузетне природне вредности, разноврсност биљног
и животињског света, бистри потоци и три реке, извори
термоминералних вода, уз богату културно историјску
баштину предуслови су за развој не само шумарства, већ
и свих видова туризма на овом подручју.
У непосредној близини Краљева налази се манастири
Жича, Студеница, Градац, Средњовековни град Маглич,
а од бањских лечилишта познати су Врњачка бања, Матарушка бања, као и Богуровачка, Витановачка и Сирчанска
бања.
Жича, Студеница, Градац, Маглич

За разлику од већине наших манастира који су грађени у тешко приступачним пределима, Жича се налази у
плодној равници, на само 6 km од Краљева према Матарушкој бањи. Задужбина је краља Стефана Првовенчаног
(1195-1223) и једна је од највећих светиња српског народа. Градња главне манастирске цркве Св. Вазнесења започета је око 1206. године, а завршена до 1217, када је њен
ктитор добио краљевску круну из Рима. Подигнута је ван
града, у манастирском кругу, саграђена је да буде сакрално место и место где се посвећују црквене старешине и
столују архиепископи.
У Жичи су крунисана још два српска краља из династије Немањића (1169-1371), Стефанови синови – Радослав и Владислав.
Једна лепа стара легенда о „седмовратој“ Жичи приповеда да је у њој крунисано седам краљева и да су приликом сваког крунисања, отворена нова врата кроз која
је пролазио само крунисан владар, па би та врата потом
одмах била зазидана, што је затим преточено у симболику
грба града Краљева на коме се налази седам круна.
Манастир Студеница, кога је основао Стефан Немања
1190, још један од бисера српског средњовековног градитељства и један од највећих и најбогатијих манастира

Српске православне цркве који се налази на територији
Краљева. Од 1986. године се налази на листи светске културне баштине и под заштитом је UNESCO-a. Пут до манастира Студеница води кроз Ибарску „Долину векова“ у
којој је некад било језгро средњовековне српске државе
Рашке. Велики жупан Стефан Немања (1171-1196), утемељивач поменуте независне државе Рашке и родоначелник моћне династије Немањића (1169-1196), подигао је
Богородичну цркву, своју задужбину, пре више од осам
векова. У њој почива, не као владар, већ као скроман монах, светац Симеон, са својом женом Анастасијом и њиховим синовима, Вуканом и Стефаном (Првовенчаним).
Богородична црква у Студеници, један је од најлепших
споменика Рашке градитељске школе и истовремено
најугледнији међу српским манастирима.

На путу од Жиче према Студеници, изнад Ибарске
магистрале, на двадесетак километра јужно од Краљева,
налази се један од средњовековних бисера, често сакривен у магли по којој сам и носи име, Маглич. Обавијен је
велом тајне када је реч и о његовом првом градитељу и о
господару. Неки га везују за Стефана Немању, други за Јелену Анжујску. Стар је преко седам стотина година. Улаз
у његове одаје је отворен. Он нема чувара, јер је он чувар.
Чувао је и чува Жичу, Студеницу, Сопоћане и Манастир
Градац. Спада у најочуваније српске споменике.
Нарцису у походе
Као ретко где у Србији, падине Столова, половином
маја бели снежни покривач
замене бели цветови дивљег
нарциса, а љубитељи природе не пропуштају прилику
да беру букете овог мирисног цвећа, али и да уживају
у предивној планини југозападно од града на Ибру. Половином маја неколико хиљада заљубљеника у природу,

планинара из Краљева, Србије и региона крену стазом
дугом 21 километар пут мириса дивљих нарциса, носећи
са собом утиске које је тешко речима описати. На 1000
m успона налазе се простране ливаде покривене опојним
мирисом дивљег нарциса, ливаде по којим слободно трче
полу-дивљи коњи, а изнад њих стражу чувају јата орлова.
Доживљаји, емоције, нова познанства, позитивна енергија
и предивна природа окупљају нас сваке године изнова па
и ми користимо ову прилику да позовемо све љубитеље
природе да нам се једног маја придруже „НАРЦИСУ У
ПОХОДЕ“.
Традиција шумарства на подручју Краљева датира још
од 1899. године када је основана Окружна шумска управа,
једна од првих 20 шумских управа у Србији. Данас, шумско газдинство „Столови“ Краљево газдује са шумама
и шумским земљиштем у државној својини на површини од 48.108,60 ha и обавља сручно техничке послове у
приватним шумама на површини од 30.252 ha преко своје
три шумске управе: Шумска управа „Краљево“‘, Шумска
управа „Богутовац“ и Шумска управа „Ушће“ и преко У
свом саставу има и две радне јединице: грађевинарство и
расадник. Шуме и шумско земљиште налазе се на планинама: Котленик (749 m), Гледићке планине (922 m), Столови ( 1.375 m), Гоч (1.216 m), Троглав (1.177 m), Чемерно
(1.579 m), Жељин (1.785 m) и Црепуљник (1.643 m).

Од укупно обрасле површине (39.901.11 ha) високе
природне шуме заузимају близу 54%, или 21.466 ha , изданачке 18% 7.216 ha, а вештачки подигнуте састојине
21% или 8.215 ha, док на шикаре и шибљаке отпада 3.024
ha или 8 % укупно обрасле површине. У укупно необраслој површини (8.207.49 ha) неплодно земљиште заузима
70%, шумско земљиште 19% и земљиште за остале сврхе
11%. Укупно очуване састојине обухватају 53% обрасле
површине, разређене 20%, девастиране 19% и шикаре и
шибљаци 8%. По врсти дрвета најзаступљенија врста је
буква, која у укупној запремини учествује са 63 %, затим следи китњак са 11%, јела са 8,5%, смрча и црни бор
са 5,5%, цер са 1,5%, сладун са 1% и бели бор са 0,7%,
док су остале врсте заступљена са мање од 0,5%. Укупна запремина износи 6.652.424,60 m3 а годишњи прираст
191.700,90 m 3. Просечна запремина по ha је 166,7 m 3 а
просечан годишњи прираст 4,8 m 3/ha. Принос је 108.239
m3 на годишњем нивоу, али је део приноса годишње заробљен у спорним парцелма због процеса реституције.
Тренутно је у газдинству запослено 147 радника од
тога 39 са високом стручном спремом: 29 инжењера шумарства, 8 економиста, 1 правник и 1 информатичар; 66
са средњом стручном спремом и 42 квалификована и неквалификована радника. Носиоци посла су шумарски инРевија „Шуме“
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жењери са положеном линценцом, спремни да се носе са
свим проблемима струке и жељни усавршавања.
- Још једна успешна година је иза нас. У протеклом
периоду, и поред проблема са којима смо се сусретали,
попут сушења шума, појаве поткорњака, поплава које су
причиниле велику штету шумским камионским путевима
и влакама, низали смо успешне пословне године. Успех је
заједнички, радимо и послујемо као тим, и овом приликом
желим да се захвалим мојим колегама и надам се да ћемо
и ову годину завршити успешно – каже директор шумског
газдинства „Столови“ Краљево Божимир Пендић, дипл.
инж. шум.
- Велика пажња се придаје радовима на гајењу шума,
пошумљавању и нези новоподигнутих засада, култура
и младих природних састојина, са циљем да се планови
испуне у потпуности. Од укупно планираних 2.190 ha у
2019. годни извршено је 2.255 ha или 103%. Вештачко
обнављање шума извршено је на површини од 36 ha или
100% од планираног, оснивање нових шума на површини
од 14 ha што такође представља 100% планираног. Укупно је засђено 125.000 квалитетних садница четинара и
лишћара, произведених у нашем расаднику „Рибница“
што доказује да се планираним радовима на пошумљавању, посвећује посебна пажња, па и поред тога што је
шумовитост Града Краљева на нивоу светске, све површине погодне за пошумљавање су наш приорите у даљем
раду, као и нега новозасађених површина, наглашава директор шумског газдинства „Столови“ Краљево.
- Успешно спроводимо и мере заштите. На терену се
врше редовне контроле здравственог стања шума са акцентом на мониторинг и сузбијање поткорњака. У газдинским јединицама у којима је вршена дознака случајних
приноса постављено је 80 комада феромонских клопки
са одговарајућим феромонима. Заштита шума од пожара
је један од приоритета овог газдинства. Захваљујући доброј организацији, сарадњи са Сектором за ванредне ситуације, локалном становништву и медијима, у 2019. години није било пожара у државним шумама. Када је реч
о бесправним сечама у 2019. години је посечено 248 m3,
и поднето је четрдесет пријава против познатих и непознатих починиоца. Контроле промета дрвета коју радимо
самостално и у сарадњи са полициском управом Краљево редовно се успешно спроводе. Огревно дрво које је
стављено у промет, а није у складу са законом, редовно се
одузима складишти на привремена стоваришта, а затим се
подносе обавештења шумарској инспекцији ради подношења пријава.
У нашем шумском газдинству је у току 2019. године
исакупљено семе смрче, црног бора, китњака и сладуна укупно 999,60 кг. Сакупљено семе се углавном користи за
сопствене потребе тј. производњу шумског садног материјала у расаднику Рибница. Радна површина расадника
је око 4 ha и успешно се производи око 768.000 квалитетних садница четинара (црног бора, белог бора, смрче и
дуглазије) и лишћара (букве, белог јасена, горског јавора,
китњака, сладуна и багрема). У 2019. години реализовано
је око 425.149 комада садница. У 2020. години планирано
је кандидовање семенских састојина букве, црног бора и
китњака, у циљу сакупљања што веће количине квалитетног селекционисаног семена како за потребе нашег расадника тако и за потребе осталих расадника у систему
ЈП „Србијашуме“, у циљу производње што квалитетнијег
садног материјала истиче директор Божимир Пендић.
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- Што се тиче коришћења шума планирана производња
и реализација у 2019. години је 72.052 m3. Извршење плана производње за 2019. gодину је 73.795 m3 или 102% а
реализације 74.592 m3 или 104%. Посебна пажња када
је у питању производња дрвних сортимената посвећена је поправљању сортиментне структуре, односно што
квалитенијем кројењу и класирању израђених дрвних
сортимената, па се на терену често организују контроле
и обуке непосредних извршилаца. Да би се постигла што
боља евиденција дрвних сортимената у процесу производње радимо је теренским рачунарима.Треба нагласити
да је проценат технике у нашем газдинству преко 50%,
што је резултат стручног рада и домаћинског газдовања
како садашњих тако и претходних генерација шумарских
стручњака, истиче директор Божимир Пендић.
На подручју шумског газдинства има 660,377 km квалитетних тврдих шумских путева. Унутрашња отвореност
износи 16,56 km нa 1000 ha. Утоку 2019. години радна
јединица грађевинарство извршила је уз редовно одржавање и реконструкцију камионских путева, који су претходних година уништени услед обилних падавина. Трудили смо се да сваке године обнављамо мехaнизацију, тако
да се можемо похвалити са веома квалитеном и новом
мехaнизацијом. План нам је да у наредном периоду акценат ставимо на изградњу и одржавање камионских путева, посебно у великим комплексима вештачко подигнутих
култура, чија изградња је врло битна за заштиту шума од
пожара.

На подручју којем газдује шумско газдинство налазе се два отворена ловишта: Ловиште Гоч (29.298 ha) и
ловиште Троглав – Чемерно (11.387 ha). Пре пар година
стављено је у функцију прихватилиште за реинтродукцију
дивокоза у ГЈ „Столови Рибница“, а у току 2019. године стављено је у функцију и ограђено ловиште за узгој
дивљих свиња у ГЈ „Троглав Борошници“. У овој газдинској јединици, у бистрим брзацима Толишничке реке, при
крају је изградња великог мрестилишта пастрмке у коме
је почела производња млађи за порибљавање река на подручјима којима газдује ЈП „Србијашуме“.
У саставу шумског газдинству „Столови“ налази и део
Парка природе „Голија“(12.048 ha) који је изразит пример прожетости природних и културних вредности овог
подручја. Тренутно имамо два Природна добра у поступку заштите, Предео изузетних одлика Жељин, површине
3.311,18 ha и Предео изузетних одлика Столови, површине 13.243,48 ha.
И на крају, како причати о шумарству у Краљеву, а не
споменути Средњу Шумарску школу Краљево, чији се
професори и ученици редовно придружују свим нашим
акцијама, посебно акцијама пошумљавања и заштите
шума, као и Наставно научну базу „Гоч“ у којој су готово
сви наши инжињери стекли своја прва практична знања.


Даринка Воркапић, маст. инж. шум.

MEЂУНАРОДНА РАДИОНИЦА

Међународна радионица:
Климатске промене и пожари на отвореном
У Скопљу је од 05 - 07. фебруара 2020. године
одржана међународна радионица са темом: „Климатске
промене и пожари на отвореном“, у организацији
Регионалнoг центра за праћење пожара из Северне
Македоније и Швајцарске агенције за развој и сарадњу.
На радионици учешће су узели представници сектора за
ванредне ситуације и шумарског сектора из Албаније,
Босне и Херцеговине, Црне Горе, Републике Српске,
Северне Македоније и Србије.
Нашу земљу представљали су Слађана Дабић, дипл.
инж. шум - ЈП „Војводинашуме“, Слађана Цветковић,
дипл. инж. шум – ЈП „Србијашуме“ и Дејан Милетић
дипл. инж. шум - ЈП „Србијашуме“.
Западни Балкан, као регион који се налази у
југоисточној Европи, карактерише велика климатска
варијабилност, која се креће од приморске субтропске
климе до умерено континенталне климе. Овај регион
има укупну површину од преко 20 милиона хектара
и насељава га скоро 18 милиона људи. Од укупне
површине 47% чине шуме и шумско земљиште, а према
подацима Регионалног центра за праћење пожара, само
у току 2016. године, укупна опожарена површина је
износила готово 53 000 хектара.
Климатске промене су све израженије у целом
региону, а у прилог томе говори и податак да је просечна
температура ваздуха региона порасла током последњих
20 година са 9,7° C на 10,9° C. Очекује се да ће се већ
оскудне падавине у целом региону додатно смањити,
за 20%, а чак преко 30% у јужним деловима региона.
Медитерански део западног Балкана, очекује пораст
зимских падавина у облику кише, а летњи периоди ће
донети јаке суше. Такође поред промена падавинског
режима и температуре ваздуха, очекује се да ће доћи и
до појаве снажнијих ветрова.
Поред климатских промена, промене у начину
коришћења земљишта, посебно у последњих 25 година,
повећавају ризик од избијања пожара на отвореном.
Основни разлог је пре свега напуштање пољопривредних
домаћинстава, одласком сеоског становништва у
градове, што доводи до појаве веће количине горивног
материјала на ливадама и пашњацима, услед престанка
традиционалног коришћења земљишта.

Анализа осмотрених климатских појава у Србији
Што се тиче података о забележеним климатским
променама у нашој земљи, забележена средња годишња
температура ваздуха у 2019. години износи 12,3ºС, што
2019. годину чини најтоплијом годином од 1951. године.
13 од 15 најтоплијих година у Србији регистровано
након 2000. године, што иде у прилог климатских
промена.

График 1: Редослед најтоплијих и најхладнијих година
1951-2019 (РХМЗ, 2019)

График 2: Тренд одступања средње годишње
температуре ваздуха 1951-2019 (РХМЗ, 2019)
У већем делу Србије 2019. година била је просечно
кишна. Количина падавина била је у интервалу од 506,5
мм у Врању до 855,7 мм у Пожеги, а на планинама од
Ревија „Шуме“
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739,7 мм на Црном Врху до 1152,3 мм на Копаонику.
Анализа падавинских индекса показује да, поред
малих статистички незначајних трендова промене
акумулираних годишњих падавина, постоји промена
у режиму падавина и другачијој прерасподели по
интензитету у току године.
Из сезонских анализа издваја се промена у
прерасподели падавина током године, у оквиру које
се посебно издваја смањење акумулираних падавина
током летње сезоне (јун-август). С друге стране број
дана са веома јаким падавинама у просеку је повећан
за 1-2 пута док је учесталост ектремнијег временског
догађаја, дана са падавинама преко 40мм, у појединим
деловима Србије повећан је за више од 5 пута у односу
на референтни период.

Главна теме радионице биле су климатске промене и
организација заштите од пожара на отвореном, анализа
главног узрочника настанка пожара, коришћење
земљишта са посебним аспектом на напуштена
пољопривредна имања на којима се земљиште више
традиционално не обрађује, тренутна политичка
ситуација и преко гранична сарадња приликом
ванредних ситуација, односно питање координационих
политика, међу секторски приступ и међудржавна
сарадња у циљу ране детекције и сузбијања пожара.

Представници Србије
График 3: Средња месечна количина падавина за 2019.
годину (РХМЗ, 2019)
На појаву сушног периода утиче дефицит у
падавинама али и повишене температуре које утичу
на повећање евапотранспирације. SPEI индекс
(Standardised Precipitation-Evapotranspiration Index)
обухвата оба ефекта и вредности мање од -1 указују
на сушне периоде, док вредности веће од 1 указују
на влажне периоде. Анализа SPEI6-август индекса,
користећи најдужи низ осмотрених података на
територији Србије, показује да тренд повећане
учесталости суше почиње крајем 1980-их година и да
од краја 19. века највећи тренд повећања учесталости
суше за овај период је управо током последњих
деценија.
Циљеви и закључци радионице
Све горе наведене промене су осмотрене и у
суседним земљама, а у наредном периоду за сигурно
ће допринети стварању услова за већи ризик од појаве
пожара на отвореном простору.
Управо из тог разлога, једна од основних циљева
радионице у Скопљу је била процена могућности
развоја заједничког регионалног програма заштите
од пожара на отвореном у земљама Западног Балкана,
укључујући све интересне групе.
10
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На крају радионице закључено је да је неопходно ићи
у смеру даљег развоја билатералних споразума између
свих земаља западног Балкана, у циљу организовања
заједничких вежби, смањења процедура приликом
преласка државних граница, развоја и усаглашавања
процедура које ће у знатној мери у будућности
допринети ефикаснијој заједничкој сарадњи и акцијама
у случајевима ванредних ситуација, и др.
Такође истакнуто је и да свака земља засебно
мора веће напоре и средства да улаже у унапређење
превентивних мера а посебна пажња да се усмери
на едукацију локалног становништва о ризицима и
штетама које узрокују пожари на отвореном простору.
За ефикасније сузбијања пожара на отвореном недостаје
довољно обученог особља и волонтера, као и возила и
опреме. Такође, институционалне, административне
и политичке препреке често спречавају развој и
спровођење ефикасних мера за спречавање и сузбијање
пожара на отвореном, а посебну пажњу би требало
усмерити на системе раног упозоравања, који би
требало да обухвате и граничне појасеве с обзиром
на све чешће случајеве када пожари прелазе из једне
земље у другу.
Дејан Милетић, дипл. инж. шум
Руководилац Одељења за заштиту шума и
заштићена природна добра

СЕМИНАР

Презентација резултата научно-истраживачких
пројеката реализованих у 2019. години
у заштићеним подручјима
У периоду од 23 - 25. децембра
2019. године, на Златару, у хотелу „Златарски бисер“, одржан је
семинар у организацији Шумског
газдинства Пријепоље и Сектора
за шумарство и заштиту животне
средине.
На семинару је одржана
Презентација резултата научно-истраживачких
пројеката
реализованих у 2019. години у
заштићеним подручјима. Семинару су присуствовали представници Паркова природе „Голија“,
„Стара планина“, ,,Радан“, ,,Златибор“ и ,,Сићевачка клисура“,
управљачи СРП ,,УВАЦ“, СП
„Слапови Сопотнице“ и Удружења грађана „Јадовник-оаза нетакнуте природе“.
Првог дана семинара приказане су видео презентације заштићених подручја: Споменик природе „Островица“, Споменик природе „Црни бор
у клисури реке Ибар“, Парк природе „Сићевачка
клисура“, Парк природе „Стара планина“, Специјални резерват природе „Јерма“, Парк природе
„Златибор“, Парк природе „Голија“ и Парк природе „Радан“.
Другог дана семинара у уводном делу, представљена су заштићена подручја којима управља
домаћин семинара Шумско газдинтво Пријепоље: Предео изузетних одлика ,,Озрен-Јадовник“, Предео изузетних одлика „Камена Гора“,
Специјални резерват природе ,,Клисура реке Милешевке“ и део Парка природе ,,Златибор“‹, укупне површине око 26.000,00 ha. Ови предели заслужили су своје место на мапи природног блага
Србије због посебних вредности и несвакидашње
лепоте. Стављени су под заштиту државе како би
се очувале њихове свеукупне вредности планинског подручја аутентичне по дубоким клисурама
и мозаичном распореду шумских, ливадских и
тресетних заједница које ове просторе чини јединственим.
Заштићена подручја су представљена кроз
брошуру и премијерно приказан филм о зашти

ћеним подручјима ШГ „Пријепоље“ - Доживе
разноврсност планинских терена, бројна природна склоништа и заклоњена места, богатство
вода, разноврстан биљни и животињски свет,
историју и традицију ових крајева. Једном речју,
све оно што је човека задржало овде још од давних времена.
Филмови се могу погледати на следећим лин
ковима:
https://www.youtube.com/watch?v=2PK0mxgEzdA;
https://www.youtube.com/watch?v=kPt01cGuCCU
https://www.youtube.com/watch?v=Pk9QG6VA7NM
Након уживања у лепотама Западне Србије, презентовани су пројекти реализовани у 2019. години
и то: Здравствено стање шума у ПП „Стара планина“, на Зајечарском округу, са посебним освртом
на последице ледолома – резултате двогодишњих
истраживања представио је Јован Добросављевић,
асистент на Катедри за заштиту шума, Шумарског
факултета у Београду.
Резултате двогодишњег мониторинга диверзитета ентомофауне у ПП „Голија“ представио је др
Дејан Стојановић из Института за низијско шумарство и заштиту животне средине.
Са Биолошког факултета из Београда професор
др Милан Вељић представио је пројекат: Инвентаризација и картирање типова станишта ретких
и заштићених врста у ПП „Голија“, а др Предраг
Ревија „Шуме“
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Лазаревић, резултате мониторинга Панчићеве оморике у Специјалном резервату природе „Клисура
реке Милешевке“ .
О мониторингу медведа у ПП „Златибор“ и ПП
„Голија“ говорио је Владан Бједов а о пројекту
Идентификација објеката геонаслеђа у ПП „Голија“ Милорад Кличковић, обојица стручњаци из
Завода за заштиту природе Србије.
Биљана Крстески, у име стручних сарадника Завода за заштиту природе, предсатвила је резултате
мониторинга ихтиофауне у Парку природе „Стара
планина“, као и пројекат који је реализован у Парку природе Радан“, а односи се на израду вегетацијске карте ПП „Радан“.
Трећег дана семинара, домаћин је организовао
посету СРП „Клисура реке Милешевке“ и манастиру Милешева.
Манастир Милешева је српски средњовеков
ни манастир. Налази се на шестом километру
од Пријепоља на реци Милешевци. Рашки по стилу, подигао га је краљ Стефан Владислав (1234—
1243) у првој половини XIII века као своју задужбину, а у њој је и сам сахрањен. У припрати,
коју је краљ Владислав доградио 1235. године,
положио је мошти свог стрица Светог Саве. Њих
су Турци 1594. године приликом освајања пренели
на Врачар (Београд) и спалили, у покушају да сломе српски дух.
Манастир је настао у време Латинског царства,
када и настаје такозвани „пластични стил“ који се
одликује монументалношћу, избегава декоративност и нагиње формама класичне антике. У мана-
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стирској цркви је 1377. године за краља Србљем и
приморјем крунисан Твртко I Котроманић.
Стефан Вукчић Косача се у њој 1446. године
прогласио „херцегом од Светог Саве“, по чему
је Херцеговина добила име. Овде је у 16. веку
била Милешевска штампарија. Након дугог времена током којег је био у рушевинама, манастир
је 1868. године обновљен. Представља непокретно културно добро као споменик културе од изузетног значаја. Манастир је данас седиште епископије Српске православне цркве на чијем је
челу епископ Атанасије Ракита.
Фреске Милешеве се убрајају међу најбоља европска остварења 13. века, а од њих најпознатији
је Бели Анђео, која је у склопу фреске Мироносице
на Христовом гробу.
Посебну чар посете манастиру Милешева имала је посета Ризници манастира, у којој се чувају тајне прошлих времена. У ризници се чувају
важне ствари, међутим чар није толико у лепоти
сабраних предмета већ у лепоти прича којим они
сведоче. На основу прича о појединим предметима
из археолошке збирке, можемо на тренутак замислити средњовековну милешевску трпезу са које
мирише монашки хлеб и вино се служи из врча.
Имали смо прилику да видимо, остатке камена од гроба Светог Саве и његов штап (жезал) за
који се верује да има чудотворна својства. Њега је
као први архиепископ аутокефалне Српске цркве
1219. године добио на поклон у Јерусалимској патријаршији. Жезло су касније украшавали монаси, па је поред кристалне јабуке на врху, штап опточен сребром са угравираним
тропаром светитељу. Групу
реликвија заокружује део оргиналног саркофага у коме је
почивало Савино тело у манастиру Милешева. У ризници се
чувају иконе, новац, прстење,
књиге као и предмети од стакла и метала који сведоче о
прошлим временима и животу
у манастиру Милешеве. Манастир поседује и своју библиотеку.
Ове године манастир Милешева ће прославити осам
векова постајања. У обележавању овако значајног јубилија
учествоваће и ШГ „Пријепоље“.
Бојана Бјелић

ШУМЕ И ЗДРАВЉЕ

Појачајте имунитет боравком у шуми
Без сумње, 2020. година је у знаку повратка природи. Сведоци смо директне угрожености живота
и здравља људи, нарушавања равнотеже у природи, деградације животне средине и климатских
промена. Актуелна ситуација настала услед светске пандемије коронавируса COVID-19, упозорила
нас је колико смо рањиви, подсетила колико нам
значи контакт са природом и колико је важно успоставити и очувати здраве еколошке системе и
здраву животну средину.
Шумски екосистеми спадају у најприродније, најизразитије и најсложеније екосистеме на
Земљи. Од укупне масе живе материје планете
99% припада зеленим биљкама, а највећа количина биљне масе концентрисана је управо у шумама,
иако оне заузимају мање од 40% копна. Шуме су
утицале на укупан развој човека и цивилизације
и представљале значајан фактор његовог опстанка и развоја. Још је крајем XIX века Јосиф Панчић
писао: ,,Од колике су важности добро по земљи
распоређене и брижљиво сачуване шуме, од каквог су оне благотворног утицаја на живот људи,
њихово здравље, њихово морално и материјално
развиће, то се, на жалост, истом онда потпуно
увиђа тамо где је шума нестала или пошто су се
преко мере разредиле“.

Поред производње дрвета и споредних шумских производа постоје бројне корисне функције,
односно корисна дејства шуме на све компоненте
животне средине, посебно на земљиште, воду и
ваздух (противерозиона, хидролошка, водозаштитна, климатска, здравствено-рекреативна, научна,
естетска и друге функције). Посебан значај и утицај шумских екосистема огледа се у одржавању
биланса кисеоника и угљен-диоксида у атмосфери и спречавању промене климе. Шуме и друго
растиње производе 2/3 светских потреба за кисеоником. Доказано је да хектар растиња апсорбује
8 kg угљен-диоксида у току једног сата, односно
апсорбује количину коју, за исто време, ослободи
200 људи. Хектар шуме у току године апсорбује 15
тона угљен-диоксида, а ослободи 11 тона кисеоника (бели бор 2,75-10,92 t, смрча 4,7-10,99, храст
11,5-13,98 t). Биљке на Земљиној површини у процесу фотосинтезе излуче око 430 милијарди тона
кисеоника и акумулирају око 590 милијарди тона
угљен-диоксида.
Шуме позитивно утичу на здравље човека. Боравком у шуми јача се имунитет, знатно смањује
проценат оболелих од акутних респираторних
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обољења, пулс срца се смањује за 4-8 откуцаја у
минуту, телесна температура снижава за 1-1,3°C,
подстиче се креативност и враћа оптимизам. Најновија истраживања показала су како боравак у
природи обнавља нашу енергију, а посматрање
природних лепота шуме у нама изазива осећај
дивљења који подстиче менталну активност.
Поједине медицинске студије указују на значај
шетње шумом у борби против анксиозних
поремећаја.
Бројним научним истраживањима утврђено је
да шума ублажава екстремне температуре ваздуха,
смањује буку и жаришта клица. Ваздух изнад
шуме има седам пута мање бактерија у односу
на слободан (посебно урбани) простор, што је
јако битно за здравље. Биљке зелених површина
у насељима стварају материју звану фитонцид
чије дејство може бити: бактерицидно (уништава
бактерије), инсектицидно (уништава инсекте)
и фунгицидно (уништава гљиве). Количинско
ослобађање фитонцида је различито и зависи
од врсте дрвећа. Четинари, нарочито бели бор,
ослобађају више фитонцида од лишћара. Бројне
врста дрвећа отпорне су на различита аерозагађења
и као такве треба их што више користити у урбаним
и индустријским зонама и парк шумама у околини
већих градова.
Са аспекта људског здравља и заштите животне
средине посебно је значајан фиторемедијациони
потенцијал шума и њихов утицај на пречишћавање
ваздуха од прашине, других честица и гасова
који доспевају у атмосферу (једињења сумпора,
угљеника, азота, тешки метали, PAN, озон и други).
Актуелна ситуација са пандемијом довела је многе
у недоумицу по питању значаја озона. Да ли је озон
користан или штетан?
За озон се у животној средини везују два проблема: уништавање озонског слоја у стратосфери (појава озонских рупа) и повећање концентрације озона
у тропосфери (у нижим слојевима атмосфере).
Стратосферски озон сматра се „добрим“ озоном и његов основни утицај је спречавање УВ зрачења на земљу. Међутим, стварањем озонских рупа,
повећава се УВ зрачење, које утиче на смањење
отпорности биљака на патогене микроорганизме и
штеточине, смањује капацитет биљака за фотосинтезу, умањује раст биљака и производњу биомасе.
Код људи утиче на слабљење имуног система, изазива рак коже и ефекат прекомерног старења коже,
доприноси појави катаракте на очима и губитку
вида итд. Корелација смањења стратосферског
озона и канцера код људи научно је доказана. За ст14
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варање озонских рупа заслужни су халоугљенични
гасови, чије је присуство у атмосфери узроковано
искључиво људском активношћу.
Тропосферски (приземни) озон сматра се „штетним“ озоном. Секундарни је полутант и представља један од шест највећих загађивача ваздуха. Настаје услед садејства загађујућих материја
(примарних полутаната) са кисеоником из ваздуха. Главни извори примарних полутаната су саобраћај и термоелектране, као велики потрошачи
фосилних горива. Количине приземног озона су се
у последњих тридесет година више него удвостручиле, нарочито изнад индустријских зона, што
је директно утицало на појачан ефекат стаклене
баште и промену температуре на земљи. Приземни
озон је, поред гасовитих полутаната и фине прашине, саставни део смога. Има негативне ефекте
на здравље људи, утиче на оштећење дисајних путева и повећање ризика од плућних болести, као

и повећање ризика од срчаног удара и иритацију
очију. Штетно деловање приземног озона при нижим концентрацијама прво се уочава на биљкама
код којих изазива оштећење лишћа, тако да биљке
могу да служе као биоиндикатори присуства приземног озона. Шумски екосистеми могу да апсорбују велике количине примарних загађивача и тиме
смање могућност настанка приземног озона као
секундарног полутанта.
Oчување, обнављање и повећавање површина
под шумом неки су од основних предуслова за побољшање стања животне средине и опстанак бројних биљних и животињских врста, а човек је тај
који својим понашањем и предузимањем одговарајућих мера превенције и заштите може да сачува
и своју планету и здравље себе и својих потомака.
Др Љиљана Брашанац-Босанац, научни сарадник
Др Сузана Митровић, научни сарадник
Институт за шумарство, Београд

ТРАДИЦИЈА

Традиција успеха
стара преко 70 година
„Старог слушај, ал’ не иди за њим“ је стара српска пословица које се Новковићи нису придржавали па код њих већ трећа генерација са великим
ентузијазмом и задовољством чува и унапређује
стање шума у најјужнијем шумском газдинству у
Србији. Све је почело од деда Божидара, рођеног
1930. године у селу Власе у општини Врање. У
тешким послератним временима, Божидар је завршио средњу шумарску школу у Краљеву, након
чега се запослио као шумар у Врањској бањи. Недуго затим, прелази у Шумску управу Бујановац,
где је радни век провео као шумар на чуварском
реону Карпина Вртогош, и тамо дочекао заслужену пензију.
Божидарови синови, Братислав (1957) и Љубиша (1960) су уз оца заволели шумарски позив, а
отац к›о отац, желећи да синови буду успешнији
од њега, након средње школе шаље их на Шумарски факултет у Скопље, где су дипломирали 1985.
и 1987. године. Братислав Новковић наставља
утабаним стазама свога оца, па одмах по стицању
звања дипломираног инжењера почиње да ради у
Шумској управи Бујановац. Након 30 година рада
на пословима референта, ревирног инжењера и
шефа шумске управе, прелази у Шумску управу
Врање.
Своје богато искуство и љубав према шуми и
шумарству, али и према ловству, пренео је на своје
синове Николу (1986) и Марка (1988), који су се
након средње школе упутили на студије у Београд
на Шумарски факултет. Током студија Никола је
постигао запажене резултате не само на испитима,
већ и на међународном такмичењу студената шумарских факултета у Брну (Чешка), где је освојио
друго место у појединачном пласману. Никола је
дипломирао 2011. године, а Марко годину дана касније. Вино из породичног подрума у селу Вртогош
служило се гостима и наредне године када је Никола на Катедри Искоришћавања шума одбранио
мастер рад под насловом „Анализа отворености
шума мрежом шумских путева у ШГ Врање“. Сваку прославу у кући Новковића увесељавала је „далапа“ која у Николиним рукама производи звуке
најлепших српских песама.
Одмах по дипломирању Никола се запослио у
ШГ „Врање“, ШУ Врање, а искуство са Факултета

где је као студент две године обучавао млађе колеге на теренској настави да пројектују шумске
путеве, допринело је да поред ревирног инжењера буде и пројектант шумских путева. Израдио је
бројне пројекте шумских путева, не само у свом
газдинству, већ и у лесковачком, нишком и крагујевачком.

Директор ШГ ,,Врање“ Никола Новковић

На Ђурђевдан, 06. маја ове године, Никола Новковић постављен је за дирекора Шумског газдинства ,,Врање“.
Млађи брат Марко након три године проведене
у фабрици намештаја „Симпо“, 2015. године прелази у врањско газдинство, чиме оно постаје јаче
за још једног инжењера, али и врсног фудбалера.
Марко ради као ревирни инжењер и самостални
референт заштите на раду у ШУ Бујановац, тамо
где су каријере градили деда Божидар и отац Братислав.
Никола и Марко су ожењени и тренутно имају
по једног сина, па се са разлогом може очекивати
да се традиција и љубав према шумарству настави
и у четвртој генерацији.
Ревија „Шуме“
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ПЛАНТАЖА ЈАСЕНА

Оснивање клонске семенске плантаже
пољског јасена
(Fraxinus angustifolia vahl.)

Пољски јасен (Fraxinus angustifolia Vahl.) је аутохтони тврди лишћар, кога осим наше земље, на
Балканском полуострву још има и на широком подручју уз обалу мора и низинама у Албанији, Грчкој, Румунији и Бугарској. Код нас се пољски јасен
налази у склопу лужњаково – јасенове шуме типа
Querco – Fraxinetum serbicum Rud., највећим делом
у подручју Паноније, као и уз обале речних токова.
(Дендрологија – Проф. др Бранислав Јовановић,
Шумарски факултет – Универзитета у Београду,
2007. година)

Божидар Новковић у шумарској униформи

најбољих састојина ове врсте, обзиром на предуслове станишта. Такође, с тим разлогом, на подручју
ШУ Земун одабрана је и дефинисана површина на
којој је и заснована семенска плантажа. ШГ „Тимочке шуме“ Бољевац, расадник „Селиште“, због
високо стручног кадра и високог квалитета производње садница, одабран је за производњу калемљених садница пољског јасена. Важно је истаћи огроман труд, велико разумевање и уложен рад од
стране запослених у поменутим газдинствима, ШУ
Земун и расаднику Селиште, у оперативној реализацији пројекта. Са активностима на реализацији
Пројекта „Оснивање клонске плантаже пољског
јасена“ започело се у фебруару 2019. године, а завршни радови на подизању – оснивању семенске
плантаже пољског јасена изведени су у фебруару
2020. године, после тачно 12 месеци од почетка.

Никола Новковић

Резнице

Братислав Новковић

Братислав са синовима
16

Ревија „Шуме“

Никола у дознаци

У складу са стратешким циљевима пословања
Предузећа (заштита и развој шумских екосистема, повећање површине под шумом, очување
принципа трајности и одрживог газдовања...итд.)
и циљевима дефинисаним у пословној политици
за делатност Генофонд, семенарство и расадничка
производња (континуирана производња семена и
садница шумских врста дрвећа високог генетског
квалитета, у довољним количинама, а у складу
са потребама Предузећа, ....итд.), као и са дефинисаним предложеним практичним решењима за
унапређење семенско – расадничке производње
у ЈП „Србијашуме“ Београд, у јесен 2018. године
приступило се планирању Пројекта „Оснивање
клонске плантаже пољског јасена“. За сарадника у реализацији овог Пројекта, као институцију
са обученим високо стручним кадром, као и резултатима рада и искуству које поседује у оквиру
ове активности, изабран је Институт за шумарство
– Београд. За део оперативне реализације посла
одабрано је ШГ „Београд“ Београд, ШУ Земун, као
део Предузећа на чијем подручју се налазе једне од

Калемљење

У сарадњи ЈП „Србијашуме“ Београд и Института за шумарство у фебруару 2020. године основана је клонска семенска плантажа пољског јасена
у ГЈ „Прогарска ада-Црни луг- Зидине- Дренска“
одељење 26/2, којом газдује ШГ „Београд“ Београд, ШУ „Земун“. Подизању семенске плантаже
претходило је неколико активности које су спроведене у 2019. години. У јануару 2019. године у
овој газдинској јединици, одељење 4/g у састојини
пољског јасена извршен је одабир и селекција 45
фенотипски најквалитетнијих тест стабала која су
послужила као извор репродуктивног материјала.
Са одабраних тест стабала у другој половини фебруара, у време мировања вегетације узете су калем гранчице. Након сакупљања, калем гранчице
су одложене у хладњачу и чуване на температури
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од 3-5 °C до момента калемљења. Подлоге за калемљење представљљале су саднице пољског јасена старости 1+0 произведене у расаднику Селиште
ШГ „Тимочке шуме“ Бољевац у 2018. години. У
другој половини марта 2019. године извршено је
калемљење одвојено по клоновима. Током вегетационог периода примењиване су интезивне мере
неге и заштите калемова. Редовно је вршено заливање и плевљење, док је прихрањивање извршено
једном на почетку и једном у току вегетационог
периода. Заштита калемова је вршена применом
пестицида са циљем спречавања појаве фитопатолошких и ентомолошких оштећења. Дебљински и
висински прираст калемова је био задовољавајући,
па су клонови постигли димензије и развијеност да
су могли да се пресаде и уграде у семенску плантажу. У децембру 2019. године извршено је вађење
клонова и њихово трапљење у расаднику. У истом
периоду извршена је и обрада земљишта за оснивање семенске плантаже. Након орања и тањирања
земљишта извршено је ограђивање плетеном жицом како би плантажа била заштићена од штета
које може да нанесе дивљач. На припремљеној
површини у фебруару 2020. године извршено је
обележавање садних места и машинско бушење
рупа. Садња садница извршена је ручно по унапред
задатом распореду клонова. На површини од 2,55
ha посађено је укупно 45 клонова и 637 садница.
Саднице су посађене у четири блока, понављања
са размаком 6x6 метара.

Расадник

У наредном периоду предстоје активности на
контроли пријема пресађених садница, спровођењу
прописаних мера неге и заштите, како би се састојина у наредном уређајном периоду довела у стање
да може бити званично регистрована код Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
– Управе за шуме као клонска семенска плантажа
пољског јасена. Обзиром да је пољски јасен врста
која, у шумском склопу, достиже висине и преко
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30 метара (као што су забележене код тест стабала која су била извор репродуктивног материјала),
са високо постављеним крошњама (до 1/3 висине
стабла), изражене пунодрвности и правости дебла,
а имајући у виду да је плод синкарпна орашица
(ахенија) са криоцем, да се од 1 килограма семена
може произвести тек нешто више од 1.500 – 2.000
садница, јасно је да је сакупљање довољне количине семена високе генетске вредности, изузетно комплексан, захтеван и веома тежак посао, који захтева
велику ангажованост радне снаге и материјалних
средстава. Сходно наведеном, уз спровођење адекватних мера неге, у релативно контролисаним условима, омогућиће се производња семена високог
генетског квалитета уз знатно олакшане услове сакупљања/брања за производњу садног материјала
у расадницима и директну сетву на терену. Семенска плантажа директно утиче на развој производње
генетички оплемењеног семена, а генетичка добит
од семена из семенских плантажа увећава се сваком њиховом наредном генерацијом. У бенефите
оснивања семенске плантаже спада и допринос у
заштити и очувању генофонда ове врсте и за будуће генерације. До данас је у Србији основано
шест семенских плантажа: две вегетативне храста
лужњака (Quercus robur L.), по једна генеративна
храста лужњака (Quercus robur L.) (ЈП „Војводинашуме“), планинског јавора (Acer heldreichii Orph.),
Панчићеве оморике (Picea omorika (Pančić) Purk.)
и црног бора (Pinus nigra Arn.) (ЈП „Србијашуме“).
Осим семенских плантажа, основана су два наменска објекта: бели бор (Pinus sylvestris L.) и дивља
трешња (Prunus avium L.) са циљем превођења у
семенске плантаже (ЈП „Србијашуме“). На основу
наведеног може се закључити, да је подизање клонске семенске плантаже пољског јасена једно од
најзначајнијих инвестиционих улагања ЈП „Србијашуме“ у унапређење производње семена високог
генетског квалитета, а у циљу заштите, очувања и
унапређења шумског фонда којим газдује. У циљу
унапређења производње семена шумских врста дрвећа, високе генетске вредности, као и унапређења
семенско – расадничке производње у ЈП „Србијашуме“ уопште, и у наредном периоду наставиће
се са радовима на подизању семенских плантажа
најзначајнијих врста шумског дрвећа, али и ревизији постојећих и регистровању нових селекционисаних и семенских објеката познатог порекла.
др Владан Поповић, дипл.инж.шум.
(Институт за шумарство, Београд)
Борис Ивановић, мастер инж.шум.
(ЈП „Србијашуме“, Београд)

ЈУБИЛЕЈ

Обележен јубилеј пет година постојања мреже Паркови Динарида
Мали јубилеј, пет година од оснивања Паркова Динарида обележен је 5. и 6. децембра 2019.
године на II Ванредној скупштини Паркова Динарида која је одржана у Бихаћу, у Националном
парку „Уна“.

и раду у великој мери независна од организација
и институција земаља од којих је потекла иницијатива за њено оснивање. Организације је данас препознатљива у свим земљама Динарског
лука, чиме су створени предуслови за нови искорак који ће осигурати још већи развој организације, али и предуслове за оно што је још важније,
а то је остваривање зацртаних циљева организације које су заједнички дефинисали њени оснивачи и успешно спровођење свих декларисаних
приоритетних активности на целом подручју деловања односно у земаљама Динарског лука.
Као део програма прославе годишњице Паркова Динарида, члановима су уручени сертификати о чланству као и захвалнице за пријатеље
организације који су у претходних 5 година помогли рад и развој Паркова Динарида.
У склопу догађаја је одржана и II Ванредна
скупштина Паркова Динарида на којој је усвојен
нови Статут организације, који ће омогућити да

Том приликом чланови мреже подсетили су
се активности и догађаја који су иницирани још
2012. године, а који су за крајњи резултат имали
оснивање организације Паркови Динарида - мрежа заштићених подручја Динарида, 5. децембра
2014. године у Подгорици.
На догађају је наглашен значај који ова мрежа
има за унапређење заштите природе у подручју
Динарида. Истакнуто је да су од оснивања 2014.
године Паркови Динарида израсли у јаку невладину организацију која је данас у свом деловању
Ревија „Шуме“
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се и формално потврди фактичко стање у којем
се данас налази организација након пет година
од оснивања.
Највећа новина у Статуту је оснивање новог
органа који се назива Стручни савет као саветодавни орган за стручна питања унапређења,
заштите, развоја и управљања заштићеним природним добрима на простору земаља Динарског
лука. Новим Статутом се прописује његов састав,
избор и трајање мандата и начин рада. С обзиром
на дефинисане циљеве и усвојене приоритетне
активности Паркова Динарида оснивање овог
органа наметнуло се као нужност.
Такође новим Статутом се прецизније дефинише чланство у Организацији, на начин да се
оно дели на редовне и почасне чланове. Новим
Статутом су брисани тзв. „чланови оснивачи“ односно физичка лица која су приликом оснивања
Организације била уписана у регистар невладиних организације,јер важећим Статутом нису
била дефинисана њихова овлашћења у погледу
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гласања, плаћања чланарине и сл, те се тиме
могла створити одређена правна несигурност у
погледу ваљаности поступка доношења појединих одлука Организације. Новим Статутом физичка лица не могу бити редовни чланови, али
могу бити почасни чланови без права гласа.
Осим тога, новим Статутом се поближе прописује начин избора свих органа Организације како
у процесу избора не би дошло до било каквих
нејасноћа и неправилности, те се јасно разграничавају овлашћења појединих органа Организације ради што бољег и једноставнијег функционирања и ефикаснијег доношења одлука.
II Ванредној скупштини Паркова Динарида, испред ЈП „Србијашуме“ присуствовали су:
Драгољуб Шеклер, управник Радне јединцие
„Парк природе Голија“ и Небојша Јевремовић,
ревирни инжењер у ШУ Ушће, ШГ „Столови“
Краљево.
Драгољуб Шеклер
Небојша Јевремовић

САРАДЊА

Факултет за шумарство и технологију дрвета,
Менделовог Универзитета из Брна помаже
Шумарском факултету Универзитета у Београду

Дугорочне пријатељске везе Факултета за шумарство и технологију дрвета, Менделовог Универзитета из Брна и Шумарског факултета Универзитета
у Београду резултирале су заједничким пројектом
„Јачање наставних, истраживачких и капацитета за
умрежавање на Шумарском факултету Универзитета
у Београду у области климатских промена“ Рег. Бр.
22-ЧРА19-03_05, који је подржан од стране Чешке
развојне агенције.
Носилац пројекта био је Факултет за шумарство
и технологију дрвета (Менделов универзитет) из
Брна, док је Шумарски факултет Универзитета у Београду корисник и учесник. Руководилац пројекта је
доц. др Петр Купец, продекан за науку Факултетa за
шумарство и технологију дрвета. Све активности су
координиране уз уску сарадњу са дипл. инж. Аленон
Шамониловом, менаџером пројекта и спровођење уз
велику подршку актуелног декана проф. др Либора
Јанковског. Чланови тима са Шумарског факултета
у Београду су: др Ратко Ристић, редовни професор,
др Мирјана Шијачић – Николић, редовни професор,
др Дамјан Пантић, редовни професор, др Милорад
Даниловић, редовни професор, др Бранко Стајић,
ванредни професор, др Оливера Кошанин, ванредни
професор, др Марко Перовић, доцент, др Борис Радић, доцент, др Катарина Лазић, доцент и др Слободан Милановић, ванредни професор (координатор
српског тима).
Пројекат је првенствено усмерен на интензивирање сарадње високог образовања у области шумарства између Чешке и Србије. Добре везе које су остварили наставници Шумарског факултета Универзитета
у Београду са колегама из Чешке, поред унапређења
међусобне научне кооперације, могу бити од користи
и читавој шумарској струци за продубљивање веза
унутар сектора између две пријатељске државе.
Први задатак пројекта је припрема мастер студијског програма на енглеском језику под називом
“Climate Change Forestry”, који ће бити акредитован и
имплементиран на Шумарском факултету Универзитета у Београду. Овај циљ је додатно подржан набавком опреме за истраживање и подучавање, као што

су микроскопи и уређај за мерење стреса биљака,
која ће након имплементације пројекта остати Шумарском факултету у Београду. Потреба организације
овог студијског програма о улози шума у климатским
променама препозната је и подржана од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Министарства за заштиту животне средине Републике Србије. Још један веома битан резултат ове
сарадње представља и формирање заједничких научно истраживачких тимовa у области шумарства, који
ће у будућности радити на припреми заједничких
пројеката, као и писању заједничких научних радова
у најреферентнијим часописима.
У оквиру пројекта одржано је више заједничких
састанака, семинара, консултација, тематских екскурзија, али и истраживања, у којима су учешће
узели запослени оба факултета, како у Брну, тако и
Београду. Тако је, током маја 2019. године, организована је посета Шумарском факултету Универзитета у
Београду од стране колега са Факултета за шумарство
у технологију дрвета из Брна у периоду од 13. до 17.
маја.
Узвратна посета дела наставног особља Шумарског факултета Универзитета у Београду Факултету
за шумарство и технологију дрвета из Брна организована је у периоду од 29. септембра до 04. октобра. Чланови српске делегације су били: др Бранко
Стајић, ванредни професор, др Чедомир Марковић,
редовни професор, др Оливера Кошанин, ванредни
професор, др Слободан Милановић, ванредни професор, др Марко Перовић, доцент, др Катарина Лазић,
доцент, др Драган Борота, асистент са докторатом,
као и Марко Казимировић и Јанко Љубичић, мастери
шумарства и асистенти Шумарског факултета. Циљ
ове посете био је настављање сарадње са колегама
са Факултета за шумарство и технологију дрвета из
Брна, која је започета посетом колега из Чешке. У
оквиру ове посете планирана су и одржана следећа
позивна предавања колега из Београда за студенте и
запослене на Факултету за шумарство и технологију
дрвета из Брна:
1. Проф. др Чедомир Марковић - „The most
important insect pest species of the deciduous
forests of the western Balkans”
2. Др Марко Перовић, доцент - “Tree species and
forest vegetation of Serbia”
3. Dr Olivera Košanin, ванредни професор – “Soils
and climate changes in Republic of Serbia”
4. Др Бранко Стајић, ванредни професор Ревија „Шуме“
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„Forest growth and Silviculture: connectedness,
significance and experiences from Serbia“
5. Др Драган Борота, - „Inventory methods and
planning documents in Serbian forestry“
6. Др Слободан Милановић, ванредни професор „ Gypsy moth - status and prospects in Serbia“
Наставници и сарадница са Шумарског факултета
у Београду имали су прилике да да обиђу наставну
базу Факултета из Брна у Кртини.
У периоду од 25-28. новембра уследила је још једна посета колега из Брна Шумарском факултету у Београду. Чланови чешке делегације су били. др Петр
Купец (руководилац пројекта и продекан, Катедра за
управљање пределом), др Јан Светлик (Катедра екологије шума), др Петр Седлак (Катедра за заштиту
шума и управљање дивљачи), Алена Шамонилова, мастер (Катедра за заштиту шума и управљање
дивљачи) и Давид Сис, мастер (задужен за Еразмус
програм при Деканату). Том приликом испоручена је
опрема Катедри заштите шума као донација Чешке
развојне агенције, што је била једна од планираних
активности овог пројекта. Предаји опреме је присуствовао и амбасадор Републике Чешке у Србији,
његова екселенција господин Томаш Кухта. Поред
испоруке опреме колеге из Брна су одржале и предавања из области екологије шума (Јан Светлик), али
и о могућностима аплицирања за европске фондове (Алена Шамонилова) и могућностима студирања
у Брну на Менделовом универзитету (Давид Сис).
Представљање резултата пројекта и примопредају
опреме у Београду увеличао је својим присуством
амбасадор Републике Чешке у Србији, његова екселенција Томаша Кухта.

Одржан скуп
„Биодиверзитет и влажна подручја“
Поводом националног обележавања Светског
дана влажних подручја, 31. јануара је у Пределу
изузетних одлика „Власина“ одржан стручни скуп
„Биодиверзитет и влажна подручја“. Скуп су организовали Министарство заштите животне средине,
Завод за заштиту природе Србије, Покрајински завод за заштиту природе, Туристичка организација
Сурдулица и Општина Сурдулица.

Проф. др Чедомир Марковић, проф. др. Бранко
Стајић и проф. др Оливера Кошанин током предавања на Факултету за шумарство и технологију
дрвета, Менделовог Универзитета из Брна, Република Чешка.

Његова екселенција Томаш Кухта, амбасадор
Чешке републике у Србији, проф. др Ратко Ристић,
декан Шумарског факултета, Алена Шамонилова,
менаџер пројекта и др Иван Миленковић на Шумарском факултету у Београду, приликом примања донације Чешке развојне агенције у опреми, намењеној
Катедри заштите шума.
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Др Петр Седлак надгледа обуку и рад студената
Шумарског факултета на делу опреме која је добијена донацијом од стране Чешке развојне агенције.
Др Слободан Милановић, ванредни професор
Координатор тима из Србије у оквиру пројекта
који финансира Чешка развојна агенција

Скуп су посетили представници националних и
локалних институција и организација владиног и
невладиног сектора, просвете, културе, управљача
Рамсарских подручја, као што су Предео изузетних
одлика „Власина“, Специјални резерват природе
„Засавица“, „Обедска бара“, „Ковиљско-Петроварадински рит“, „Делиблатска пешчара“ и Предео
изузетних одлика „Пчиња“, као и представници
јавних предузећа „Србијашуме“ и „Војводинашуме“, представници Покрајинског секретаријата
за заштиту животне средине, Природно-математичког факултета у Нишу и представници бројних
других институција.
На овом скупу одржаном у једном од наших
десет подручја уписаних на Листу међународно
значајних влажних станишта, истакнута је потреба заштите ових подручја у борби против губитка
биодиверзитета.
Рад скупа отворила је председница општине
Сурдулица, Александра Поповић, која је указала
на значај Власине за општину и настојања да се изгради зелени прстен око језера у циљу пречишћавање отпадних вода и као значајан сегмент у очу-

вању квалитета биодиверзита и гарант одрживог
развоја подручја.
Присутне су у име организатора поздравили
Биљана Филиповић, помоћница министра Министарства животне средине, др Ненад Секулић,
начелник Одељења за биодиверзитет, Завода за
заштиту природе Србије, Горан Крнчевић, помоћник директора Покрајинског завода за заштиту природе, проф. др Перица Васиљевић, декан
ПМФ-а Универзитета у Нишу и Биљана Николић,
директорка Туристичке организације Сурдулице,
управљач ПИО „Власина“.
У уводној речи Јелена Дучић, начелник Одељења
за биодиверзитет Министарства заштите животне
средине и национална контакт особа за Рамсарску
конвенцију истакла је значај Светске конвенције о
заштити влажних подручја која је усвојена у Иранском граду Рамсару, по коме носи назив Рамсарска конвенција и подсетила на смернице које смо
као земља која је Конвенцију ратификовала давне
1977. године у обавези да спроводимо, као и даље
кораке у овим настојањима.

О богатству и јединствености биодиверзитета
и програмима заштите ретких и угрожених врста
влажних подручја, на примеру Предела изузетних
одлика „Власина“, презентацију је одржао Иван
Меденица, орнитолог Завода за заштиту природе
Србије. Активности и мере заштите биодиверзитета Специјалног резервата природе „Царска бара“,
као репрезента низијског Рамсарског подручја и
једног од осам која се налазе у Војводини, приказао је др Слободан Пузовић, помоћник директора
Покрајинског завода за заштиту природе.
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Полазећи од чињенице да, поред природних
влажних подручја која могу бити језера, реке, подземни издани, баре, мочваре, тресаве, влажна травната подручја, оазе, естуари , делте, плимски наноси, мангрови, корални гребени, ту су и локалитети
настали активношћу човека, као што су рибњаци,
пиринчана поља, водене акумулације и солане. Богатство биодиверзитета једног подручја насталог
интервенцијом човека у природи, на примеру фауне птица, представљено је у књизи Птице Пирота,
у издању Завода за заштиту природе Србије. Колико је у књизи врста описано, на који начин, како
и где је реализовано истраживање, презентовао је
аутор књиге Иван Меденица.
Како би се указало на то да су здрави и разноврсни екосистеми влажних подручја важна подршка
обезбеђењу низа екосистемских услуга које су од
виталног значаја за живот људи и подршку економији сваке земље, учесници скупа били су у прилици и да погледају филм о ексистемским услугама
влажних подручја под називом „Процена услуга
влажних екосистема – Eco Wеt“, који је урађен у
продукцији Покрајинског завода за заштиту природе, а овом приликом га је најавио Илија Миљковић.
За учеснике скупа је управљач ПИО „Власина“
организовао и обилазак терена уз посету локалитета на обали језера где се тренутно налази насукано
и ледом оковано највеће тресетно острво у језеру,
као и обилазак манастира Паља из 13 века.
Сагледавајући међународни значај влажних подручја у Србији, утврђена је прелиминарна листа
од 68 потенцијалних подручја у Србији за упис на
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Чувајмо шуме и животну средину!

Листу међународно значајних влажних подручја,
међу којима је десет подручја већ уписано и која се
простиру на укупној површини од 63 919 ha. Међу
првима су проглашени Лудашко језеро и Обедска
бара, а потом Стари Бегеј – Царска бара, Слано копово, Лабудово окно, Пештерско поље, Власина, Горње
Подунавље, Засавица и Ковиљско петроварадински
рит. Осим Власине, која је заштићена као Предео изузетних одлика, остала подручја су Специјални резервати природе, док је подручје „Ђердап“ у процесу
номинације и добијања статуса рамсарског подручја.
На територији 171 чланице Рамсарске Конвенције, до сада је проглашено 2 375 Рамсарских подручја (међународно значајана влажна подручја),
укључујући и 18 прекограничних, у укупној површини од 253 614 461 ha.
Завод за заштиту природе

Немарно коришћење пластичних кеса од стране
човека, условио је да су оне постале веома опасне
по животну средину. Лагане су па се ветром лако
разносе свуда:има их на улицама, градовима, у крошњама дрвећа, на обалама река, у морима и океанима. Процењује се да пластичну кесу користимо
само двадесетак минута, а њој је потребно 400-1000
година да се разгради.
Под утицајем UV зрака пластика се распада на
све мање комаде, тако да су у океанима честице
пластике мање од 5 mm и лакше од 1 g, у површинском делу воде, па их морске животиње гутају
и уносе у ланац исхране.
Процењује се да годишње угине око 100.000 животиња од гушења пластичним кесама, користећи
их као храну или се упетљају у њих и остају заробљене. Нпр. У стомаку угинулог кита пронађена
22 kg кеса.
Постоје подаци да пластичне кесе праве велике
проблеме и у неразвијеним земљама, где су чест узрочник зачепљења канализације што доводи до избијања зараза.
Потребно је проналажење одговарајуће замене
за пластичну кесу која би била оправдана са економског и еколошког аспекта. Најбоље решење за
употребу пластичних кеса је свакако оно које ће
допринети да имамо кесе које ће се употребљавати
више пута и да су биоразградиве. Откриће пластичних кеса шездесетих година прошлог века дочекано
је са одушевљењем. Брза производња и ниска цена
учинили су их популарним како код трговаца тако и
потрошача. Међутим само деценију касније пластичне кесе представљене су као ,,еколошки проблем’’
који захтева што хитније решење. Разлог je што се
нагомилавају на депонијама, у природи, угрожавају
биљни и животињски свет, а у додиру са храном испуштају штетне адитиве. Решења су такође различита, замена за пластичне кесе могу да буду ланене,
папирне или биоразградиве.
Kолико је штетна употреба пластичних кеса толико је штетна и њихова производња. Сировина за
производњу полиетилена од кога се праве пластичне кесе су нафта, природни гас и други петрохемијски деривати. Да би се произвео килограм полиетилена, у атмосферу се испусти два килограма
угљендиоксида, што довољно говори о штетности
саме производње.
Памучна торба да би достигла ниво употребе
једне пластичне кесе само у категорији утицаја на
климатске промене мора бити употребљена 52 пута,
а ако се ради о органском памуку чак 149 пута (будући да органски памук користи више земљишта и
природних ресурса од конвенционалног памука).

Папирне кесе бисте морали да користите 43 пута.
Испоставило се да алтернативе пластичним кесама
нису еколошки најповољније решење.
Код пластичних кеса користи се мање енергије
за производњу од било које алтернативе, мање воде,
лакше су те самим тим троше мање ресурса током
транспорта и могу да понесу више терета у односу
на своју масу.
Папирне кесе не представљају проблем као отпад али њихова производња захтева више сировина, енергије и изазива веће загађење у процесу производње. Папирне кесе су решење ако се користи
рециклирани папир. Рециклажом једне тоне папира
сачува се 17 стабала старости од пола века, уштеди
4.200 киловата електричне енергије, 32.000 литара
воде и преко хиљаду литара горива. Највећи проблем је то што се оне не разграђују јер су већ направљене од рециклираног материјала.
За замену 1 тоне пластичних кеса треба 5 тона
папирних кеса, а за једну тону папира се посече
10-17 стабала. (у свету се за папир годишње посече
1,6 - 2,8 милијарди стабала). Свака тона пластичних
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кеса је спасла 50 до 85 стабала шумског дрвећа и
уједно спасла многе животиње и биљке које живе
у шуми.
Ни платнене торбе нису еколошки подобније од
пластичних кеса. За производу памука се у свету користи 3 % обрадивих површина, 25 % производње
отровних пестицида и много воде. Уз то, скупе су
(1 памучна торба кошта као 400 пластичних), теже
су од пластичних 15 до 20 пута (повећани трошкови
транспорта), а њиховим прањем се веома загађује
околина.
Студија која је рађена у Данској 2018. године, је
показала да ако би се у куповину ишло једном дневно, и уместо нове пластичне кесе вишекратно користила једна иста папирна кеса или памучна торба, тада би папирну кесу требало користити више
од 43 дана, торбу од обичног памука 7100 дана, а
торбу од органског памука више од 20000 дана.
Укупан отпад који настаје производњом и употребом пластичних кеса представља свега неколико процената од укупно створеног отпада у свету.
Својом количином, ова врста отпада не заслужује
толику пажњу и не би требало да је у жижи интересовања.Међутим, то не значи да о проблему пластичног отпада не треба водити рачуна. Напротив.
Али томе треба прићи на прави начин.
Раније су у употреби биле папирне кесе, које
су замењене пластичним кесама да би се смањила сеча шума. Њихово откриће шездесетих година
прошлог века дочекано је са одушевљењем. Брза
производња и ниска цена учинили су их популарним како код трговаца тако и потрошача.
Технологија производње папира је изузетно
прљав процес којим се загађује природна средина, што није случај са производњом пластике. За
производњу пластичне кесе утроши се много мање
енергије него што је потребно за производњу папирне кесе. Пластичне кесе могу користити више
пута у односу на папирне. Због тежине папира тошкови дистрибуцији папирних кеса су већи у односу
на пластичне.
Папирна кеса се не рециклира, већ се након употребе баца, пошто буде влажна, масна. Папирна
кеса је у просеку 7 пута тежа од пластичне. Уколико бисмо заменили пластичне кесе папирним, то
би повећало потрошњу папира као амбалажне сировине за 32 до 35 хиљада тона. Пошто овај папир
не би био рециклиран, то би се проценат рециклаже
папира у Србији смањио за најмање 20 до 30%. За
производњу једне тоне папира треба посећи 17 до
20 стабала старости у просеку 17 година. За потрошњу папира у Србији било би неопходно посећи
више од пола милиона стабала годишње.
Министарство заштите животне средине дало је
предлог да се одлуке о употреби пластичних кеса
препусте локалним самоуправама. Ова одлука ми26
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нистарства није добра, зато што једна локална самоуправа може да донесе одлуку о забрани, а друга
нe, што би изазвало читав низ проблема у фунционисању трговинских ланаца и прописа који важе у
њој. На овај начин прекршен је и закон о амбалажи
и амбалажном отпаду, зато што само влада Републике Србије и надлежно министарство могу да дефинишу начин употребе одређене врсте амбалаже.
Такође може се десити да неке локалне самоуправе не донесу одлуке о употреби пластичних кеса,
што је у супротности са Европским директивама о
смањењу пластичних кеса која ће бити укорпорирано у наше законске одредбе које се односе на управљање отпадом.
Потребно је изменити закон о амбалажи и амбалажном отпаду и прилагодити га Европским директивама о смањењу употребе пластичних кеса и
пластике.
Европска унија је 2015. године донела директиву
о смањењу употребе пластичних кеса, која је 2018.
године допуњена одлуком о забрани употребе неких пластичин производа.
Према директиви Европске уније разликује се
три врсте пластичних кеса:
1. Ултра танке пластичне кесе дебљине до 15 микрона. Ове пластичне кесе се сматрају неопходнима за паковање ринфузне робе, производа као што
су воће и поврће. Не забрањује се употреба ових
кеса.
2. Танке пластичне кесе дебљине од 15 до 50 микрона. Ово су кесе које се сада користе на касама
продавница. Потрошњу ових кеса траба смањити
прво на 90 комада по глави становника, а после
2025. године на 40 комада по глави становника.
3. Дебеле пластичне кесе су дебљине преко 50
микрона и за њих не важе никаква ограничења.
Препорука је да ове кесе садрже најмање 50% рециклираних састојака.
Потрошња кеса у Републици Србији након
увођења наплате је јако пала. Kод оних категорија
кеса код којих је уведена наплата потрошња је пала
за око 70%. Тренутна потрошња кеса у Србији у
односу на укупну количину амбалажног одпада је
око 1,2% амбалажног отпада и око 0,2% учешћа у
укупном отпаду. Већина кеса коју потрошачи купе
на касама има вишекратну употребу, користе се за
ношење робе из продавница користе и као кесе за
смеће. Из овог разлога је потрошња кеса за смеће у
Србији веома мала.
Наплата пластичних кеса у продавницама се показало као добро решење у свету и у Србији, али
мора бити тако организована и законом регулисана да се постигну жељени еколошки и економски
циљеви.
мр. Биљана Делибашић, дипл. биол.

Сећања кроз три века
Историјат школовања кадрова у шумарству датира од 1853. године, када почиње са радом двогодишња Земљоделска школа у Топчидеру, прва
школа ове врсте на Балкану, у којој је преко 100
ученика стекло прва знања из области пољопривреде и шумарства.

шумску механизацију, искоришћавање шума,
заштиту шума, биологију, физику, хемију, цвећарство и др. У кругу школе се налазе и радионице
за обраду дрвета са најсавременијим машинама
(CNC, ласерска граверка...), као и конвенционалне
машине у столарству.

Указом Краља Милана 1899. године, у Србији се
оснива Практична шумарска школа у Краљеву, која
је радила до 1903. године, а претпоставља се да су
политичке околности (“Мајски преврат”), утицале
на њено привремено затварање. Прва зграда школе
у Краљеву је био некадашњи хотел “Студеница” у
данашњој Омладинској улици.
Током дуге историје, школа је више пута мењала
локацију, а 1960. године је изграђена нова школска
зграда, у којој се школа налази и данас. Уз зграду се
налази и Дом ученика средњих школа у коме живи
око 150 ученика Шумарске школе. Школа има арборетум површине 2,2 ha са 236 различитих врста
дрвећа и жбуња, где ученици изводе део практичне
наставе. Уз школу се налазе и школски огледни расадник, површине 0,8 hа у којем ученици савладавају основе производње садног материјала.
Школа је опремљена кабинетима и специјализованим учионицама за извођење редовне наставе
и вежби. Оформљени су кабинети за ловство, дендрологију, гајење шума, дендрометрију, геодезију,

Школа сарађује са Шумарским факултетом из
Београда, ПМФ-ом из Новог Сада, ПМФ-ом из Крагујевца, као и другим сродним школама и институцијама на територији Републике Србије. Такође,
школа остварује сарадњу и са Јавним предузећима
„Србијашуме“ и „Војводинашуме“, националним
парковима и локалним предузећима која се баве
газдовањем шумама, парковским уређењем и прерадом дрвета.
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Практичну наставу ван круга школе наставници
и ученици изводе на планини Гоч, удаљеној око 30
km од Краљева (школском огледном добру Шумарског факултета из Београда), Столовима, Јастрепцу, Копаонику, Голији и др. Део практичне наставе
ученика који похађају образовни профил Техничар
за ловство и рибарство, изводи се на рибњацима и
у ловиштима широм Србије.
Поред Шумарског факултета, школа има посебну сарадњу са ЈП “Србијашуме” и Ловачким удружењем “Краљево”. У организацији Шумског газдинства “Јужни Кучај” из Деспотовца, последњих
година извођена је теренска настава где су ученици образовног профила Техничар за ловство и
рибарство, на теренима Јужног Кучаја и Јухора
вршили послове на уређивању ловишта и изради
ловних објеката. На подручју планине Чемерно, у
сарадњи са Ловачким удружењем “Краљево”, ученици су учествовали у изградњи ловних објеката у
прихватилишту за европског јелена, који ће од лета
насељавати ове просторе. На овај начин, ученици
Шумарске школе се оспособљавају да након завршене школе, буду спремни да се одмах укључе у
радни процес.
За изузетне резултате у области васпитања и образовања школа је добитник „Светосавске награде“ 2010. године, највећег признања које додељује
Министарство просвете у Републици Србији.
Школа спроводи више пројекта на државном и
на међународном нивоу. Наставници наше школе
су ангажовани на изради практичних и теоријских
задатака у оквиру државне матуре, која ће почети
да се спроводи 2021. године. Школа тренутно реализује и два пројекта подржана од стране Управе
за шуме, и то: “Шумарска едукација ученика основних школа града Краљева” и “Управљање попу28

Ревија „Шуме“

лацијама дивље свиње у циљу смањења штета на
имовини на подручју централне Србије”.
Од међународних пројеката треба истаћи да
школа реализује RYCO пројекат са шумарским
школама из Сарајева (БиХ) и Кавадараца (Р. Северна Македонија) и да је конкурисала на два пројекта
у оквиру ERASMUS + програма., а који се тичу одласка ученика на праксу у Аустрију и Грчку.
У периоду новембар/децембар 2019. године,
Шумарска школа је кроз серијал од четири предавања у Народној библиотеци “Стефан Прововенчани” у Краљеву, обележила јубилеј 120. година од
оснивања. Сваке недеље је одржано по једно предавање, а теме су биле:
• „Развој шумарства и Србији и значај школовања кадрова“
• „Ендемски четинари Србије“
• „Дрвна индустрија – некад и сад“
• „Развој, примена и значај пејзажне архитектуре“
Поред предавања, огранизована је и изложба
експоната (инструменти, учила...), у Народном музеју у Краљеву, који су се користили или се користе
у шумарству.
Школовање
У Шумарској школи у Краљеву се школују следећи образовни профили:
• шумарски техничар (IV степен)
• техничар за ловство и рибарство (IV степен)
• техничар за финалну обраду дрвета (IV степен)
• техничар за пејзажну архитектуру (IV степен)
• оператер за израду намештаја (по дуалном
систему образовања) (III степен)
• шумар (III степен)

Шумарски техничар је најпопуларнији образовни
профил у Шумарској школи. Ученици се у току четворогодишњег школовања, оспособљавају за послове
чувара шума, али и стичу вештине за послове гајења,
заштите и коришћења шума. Такође се оспособљавају
да раде на пословима производње садног материјала
и подизања нових шумских засада, што ученицима
пружа могућност да на основу стечених знања, лакше дођу до посла код јавних предузећа која се баве
газдовањем шумама или уређењем паркова и зелених
површина, али и да започну сопствени посао.
Техничар за пејзажну архитектуру је занимање
које ученицима омогућава да кроз школу стекну
знања и вештине из области расадничарства, припреме цветних аранжмана, пројектовања и уређења
зелених површина.
Техничар за ловство и рибарство представља
образовни профил где ученици стичу шира знања

и вештине из области ловства, рибарства и заштите
природе. Ученици се оспособљавају да самостално израђују ловне објекте и уређују ловишта и риболовне ревире.
Трогодишње занимање оператер за израду намештаја функционише по дуалном систему образовања. Ученици се кроз овај образовни профил
оспособљавају за послове столара, тапетара и лакирера. Практична настава се изводи у школи и код
социјалних партнера, где осим обуке на најсавремениј машинама, ученици добијају и новчану надокнаду за рад. То представља додатну мотивацију
за ученике, а по завршеној школи они који су показали заинтересованост за рад и стекли одговарајућа
знања и вештине, добијају посао.
Милан Жарковић
наставник у Шумарској школи, Краљево

Пројекат: Шумарска едукација ученика
основних школа града Краљева
У другој половини новембра започели смо са реализацијом пројекта „Шумарска едукација ученика основних школа града Краљева“. Пројекат финансира Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
преко Управе за шуме, а реализује га Шумарска школа Краљево заједно са ученицима и наставницима у пет
основних школа подручја града Краљева.
Пројектом су обухваћене следеће школе: ОШ „ Браћа Вилотијевић“ Краљево, ОШ „Димитрије Туцовић“
Краљево, ОШ „ Живан Маричић“ Жича, ОШ „Милун Ивановић“ Ушће и ОШ „Ђура Јакшић“ Конарево.
Циљеви пројекта су:

1. Изменити досадашње утиске о шуми и шумарству као привредној грани
2. Развити савест код омладине и наставника о шуми као обновљивом природном ресурсу
3. Објаснити значај одрживог газдовања шумама Р. Србије
4. Истаћи значај шума и пошумљавања код глобалних климатских промена
Пројекат реализује пројектни тим:
1. Вукмировић Младен дипл.инж.шум
рукводилац пројекта
2. Дамјановић Владимир дипл.инж.шум
едукатор
3. Ракић Ивана дипл.инж. пеј. арх
едукатор
Пројекат ће бити реализован до 31. 05. 2020. кроз следеће активности:
Предавања (презентација) 3 тематске целине x 5 школа
1. Шуме најсложенији екосистеми – структура, односи и равнотежа
2. Одрживо коришћење шумских ресурса
3. Подизање, гајење и заштита шума
Три тематске радионице са ученицима x 5 школа
1. Значај шума за квалитет животне средине и биодиверзитет
2. Оптимално коришћење шумских потенцијала
3. Подизање нових шума и поправљање стања постојећих шума
Практичан рад са ученицима
На крају се изводи садња садница на површинама школа како би се ученици и практично оспособили, да
стечена теоријска знања примене код подизања нових зелених површина.
Вукмировић Младен
рукводилац пројекта
Ревија „Шуме“
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АКТИВНОСТИ

ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Активности Коморе инжењера шумарства
Србије у 2019.години

Комора инжењера шумарства Србије основана је 2010.
Године, ради унапређења услова за обављање стручних
послова у шумарству, заштите општег и појединачног интереса у обављању послова и организовању у пружању услуга у шумарству, као и ради остваривања других циљева.
Законом о шумама (,,Службени гласник РС”, бр. 30/2010),
прописани су права и обавезе Коморе као и послови које
обавља, међу којима су: пријем у чланство, издавање и одузимање лиценци, утврђивање етичких норми чланова и др.
Изменама Закона о шумама, које су донете 2015. године, створени су услови за несметан рад Коморе, а избором
нових органа, крајем 2016. године, покренуте су бројне активности са циљем издавања првих лиценци за обављање
стручних послова у газдовању шумама. Након доношења
новог Статута, од октобра месеца 2017. године, покренута
је процедура пријема у чланство Коморе.
Како је у међувремену Комора донела све унутрашње
акте и формирала Законом
и Статутом предвиђене органе и тела за организацију
стручних испита за стицање
лиценце само је током 2019.
године Стручни одбор Коморе у оквиру организованих стручних испита широм
Србије испитао преко 620
инжењера шумарства. До
данас 622 чланова Коморе
је стекло лиценцу за стручно обављање послова у газдовању шумама, а испити се интензивно и даље организују
како стижу пријаве заинтересованих инжењера. У Комору је на основу поднетих захтева за пријем у чланство у
2019. години примљено нових 166 чланова, па закључно
са 31.12.2019. Комора броји 794 инжењера шумарства, а
до данас се тај број попео на 803. Почетком 2020. године затворен је први круг организованих испита, којим су
покривена подручја свих шумских газдинстава у оквиру
јавних предузећа,, Србијашуме“ и ,,Војводинашуме“, као и
националних паркова. Тиме се увелико ушло у процес који
омогућује потпуну законитост у раду шумарских инжењера. Период који следи биће посвећен пре свега подизању
нивоа стручне оспособљености шумарских инжењера за
обављање послова у шумарству, а тиме и заштити општег
интереса у шумарству.
У складу са циљевима и задацима који су прописани Законом и Статутом, Комора ће у наредном периоду радити
на издавању и одузимању лиценци као и на континуираном стручном усавршавању што ће допринети унапређењу
шумарске струке, обезбедити правну сигурност и заштиту
стручности лиценцираних шумарских инжењера, чиме ће
се уједно обезбедити и заштита и сигурност корисника њихових услуга у погледу газдовања шумама.
Комора је током 2019. године потписала и низ споразума
о пословно техничкој сарадњи са институцијама као што
су Шумарски факултет, Шумарска школа у Краљеву, јавна
предузећа -,,Србијашуме“, и ,,Војводинашуме“, Шуме –
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Гоч, ,,Српске шуме“, затим са БОКУ институтом из Беча, са
компанијама STIHL и Vallhal (дистрибутер Husquarna производа), а у току је потписивање споразума са Хесенским
шумама из Финске.
Комора је током 2019. године била учесник и другог
пројекта српско немачкe сарадње: „Стручна и практична
обука након завршеног образовања у шумарском сектору
Србије“ (БМЕЛ 2). Досадашње учешће Коморе на пројекту
сводило се на дефинисању садржаја обуке и постдипломског тренинга са закључком да ће се трансфер нових знања
остварити путем организације обука, семинара и стручних
скупова, који ће бити системски уређени у оквиру концепта целоживотног усавршавања. Осим тога на пројекту су
разматрани и организациони облици Коморе као и потреба
да се организују адекватне обуке за шумарске техничаре и
раднике у шумарству.
Кроз овај пројекат Комора је у оквиру плана заједничких активности са тимом пројекта, крајем јуна у
научно-наставној бази Гоч,
организовала трећи циклус
тренинга за будуће тренере
из области безбедног и ефикасног рада у сечи и изради
дрвних сортимената, а почетком јула 2019. године на
локалитетима Моровић, Источна Борања и планина Цер
други циклус тренинга за будуће тренере из области имплементације Упутстава за поједине газдинске типове.
Анализирајући резултате пројекта, као и на основу завршног састанка пројектних радних група БМЕЛ 2 пројекта одржаног 26. и 27. јуна 2019. године у наставно научној
бази Шумарског факултета евалуатор пројекта, Andreas
Ottitsch је извршио евалуацију пројкета и на основу извештаја јасан закључак је позитивна оцена и охрабрујући
изгледи након завршетка пројкета.
Комора је поред учешћа у горе наведеном пројекту
у 2019. години аплицирала код Управе за шуме, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС из
буџетског фонда РС са три пројекта: 1. Увод у нове елементе планирања газдовања шумама и ГИС 2. Програм активности за подршку промоцији стручне и практичне обуке
након завршеног образовања у Сектору шумарства Србије
и 3. Програм активности за подршку промоцији стручне и
практичне обуке у Сектору шумарства Србије за шумарске
техничаре и шумске раднике.
Први пројекат је успешно завршен, док је реализација
пресотала два у току, а са резултатима ће се изаћи крајем
2020. године.
Током 2019. године Комора је била активна и у обалсти анагажовања на сајамским догађајима па је тако узела
учешће на сајму у Краљеву, а у оквиру презентације безбедног и стручног рада моторном тестером.
Ана Стефановић, секретар Коморе

„URBFORDAN“- управљање и коришћење шума
као природног наслеђа у градовима
дунавског региона
У част обележавања 5. јуна – Светског дана заштите
животне средине, Градска управа је преко ресорног Секретаријата за заштиту животне средине, на Калемегдану
у павиљону код фонтане „Борба“ организовала презентацију два европска пројекта:“ УРБфорДАН“ и „Терифика“.
Том приликом је у оквиру пројекта УРБфорДАН, др
Михаило Раткнић, експерт за област шумарства представио стратешки и оперативни план за проширење
заштићеног подручја на шуму„ Шупља стена“ која припада ГЈ “Авала“, јер је на територији Србије, Авала изабрана за подручје за које ће се пројекат Урбфордан реализовати, с обзиром да се налази у непосредој околини
главног града.
Занимљиво и динамично предавање др Раткнића приближило је заинтересованим посетиоцима скупа на Калемегдану, на који начин ће се осигурати активно учешће
кључних актера у интегрисаном планирању.
Представљено је вредновање услуга екосистема кроз
партиципативни процес да би се добили интегрисани
планови управљања за вишеструку употребу на стратешком и оперативном нивоу.
Оперативни план се реализује у фазама и представља
реализацију стратешког плана по фазама. Истакнута је
потреба да оперативни план буде усклађен са основом за
газдовање шумама, а његова даља разрада вршила би се
на основу планских докумената Града. Оперативни план
би био усклађен са динамиком реализације програма
пословања управљача и годишњим програмима заштићеног подручја.
Након завршетка пројекта, најбоље решење би било
да се оперативни план уклопи у постојеће шумарске
планове и планове и програме управљања заштићеним
подручјем, мада Град може предвидети израду посебног плана. На крају предавања представљен је и планиран садржај и активности у проширеном заштићеном
подручју.
Планом је предвиђено постављање: Газеба, ловачке
чеке која би имала функцију панорамског разгледања шумског пејзажа, дрвених настрешница, путоказа, гарнитура
за седење и електронског инфо пулта.Такође је предвиђена изградња две зелене пасареле и образовно-развојно-едукативног центра ,,Шупља стена”. Предвиђена је
реконструкција чесме на улазу у Авалу, чесми на Чарапићевом бресту, Суве чесме и Краљеве чесме као и формирање Арборетума , Ботаничке баште и расадника.
Наведена је могућност унапређења постојеће наставне
локације: Рудник „Црвени брег“–Рударско геолошког факултета као и изградња макете од дрвета средњевековног
града Жрнов.
Представљањем два научна рада из области шумарства, др Владан Поповић је омогућио присутнима да се
упознају са специфичностима врста дрвећа која егзистирају на Авали.

У име Центра за промоцију науке, својим излагањем
о суштини пројекта „Терифика“ др Тања Аднађевић,
руководилац пројекта, присутним посетиоцима је омогућила да сазнају на који начин ће грађани моћи на интерактивној мапи уз претходно креирање налога, да означе
одређене локације на којима их врућина највише погађа,
уз објашњење да ли је климатски изазов добро или лоше
решен и шта се може учинити.
Након наведених предавања, све присутне је поздравила градска секретарка, Ивана Вилотијевић, захвалила
се на посети и истакла значај заштите животне средине
којом се бави ресорни Секретаријат и навела да ће се у
име очувања и побољшања здравља грађана и даље предано радити у том циљу који је Секретаријат за заштиту
животне средине поставио пре тридесет година.
Анђелка Јевтовић, дипл.инж.пејз.арх.

Предавач: др Михаило Раткнић

Присутне је поздравила градска секретарка
Секретаријата за заштиту животне средине, Ивана
Вилотијевић.

Присутни учесници и посетиоци обележавања 5.
јуна – Светског дана заштите животне средине на
Калемегдану
Ревија „Шуме“
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АКЦИЈА

Шумари и волонтери у акцији
„Засади дрво“
Већ дуже време, сведоци смо поремећаја температуре ваздуха и распореда падавина током године.
Клима се мења, тако да су годишња доба често непрепознатљива, јер су изгубила своје типичне карактеристике. Неуобичајено високе температуре су
прошле јесени продужиле вегетацију и помериле
сезону пошумљавања. Самим тим, оптималан временски рок за садњу је реално скраћен, па је сходно
томе порасла потреба за непосредним извршиоцима. Пошто потребан број радника на дневном нивоу
у сезони, често превазилази капацитете Предузећа,
помоћ са стране је увек добро дошла. Користи се
сваки дан без падавина како би план био испуњен, а
заједно са шумарима на подручју шумских управа:
Плавна и Кленак, 18.јануара су радили и волонтери придошли из Новог Сада, Карловаца, Сремске
Митровице, Руме, Панчева, Београда и других
околних места. Одрасли, средњошколци и деца су
се пријавили преко Адриа Медиа Групе и заједно са
запосленима у ЈП „Војводинашуме“, са истим мотивом и жељом да дају лични допринос за очување
здраве животне средине, вредно радили. Било је
право задовољство чути како ће им тај зимски дан
остати у веома лепој успомени. Драго нам је да су
прихватили изазов и у хладно и магловито суботње
јутро изашли у природу са идејом да буду корисни.
Ово је посебно важно јер је шумарство као привредна грана у фокусу интересовања шире друштвене заједнице због бројних позитивних утицаја које
шума има на одрживост здраве животне средине, па
је у том смислу доступност информација о активностима у Предузећу пожељна, како би се избегли
неспоразуми и лоша слика која из њих проистиче.

Можемо слободно рећи да ЈП „Војводинашуме“
већ традиционално остварује добру сарадњу са
разним институцијама, медијима, образовним установама, удружењима и појединцима, где свака
страна има интерес, а интерес Предузећа је свакако промоција основне делатности којом се бави и
подизање еколошке свести.
Неопходно је истаћи да се запослени у области
шумарства готово свакодневно суочавају са изазовима које на првом месту треба јасно сагледати и
у што краћем року испратити тако да кроз реализацију планираних радова не буде доведена у питање
ниједна у низу екосистемских услуга које шума
треба да има у савременом добу. Тако је, после
две године, код храста лужњака регистрован добар
урод па је захваљујући одличној организацији сакупљено 385.000 килограма здравог семена, што је
било довољно за просту репродукцију и реализацију заосталих пошумљавања, а 128.000 килограма
жира је смештено у хладњачу – Моровић, где ће се
чувати до наредне сезоне.

на овај начин покушавамо да премостимо проблем који проистиче из чињенице да у систему
ЈП „Војводинашуме“ има све мање расположивог
земљишта за подизање нових шума. Такође је рекао како сматра да су овакве акције најбољи начин
да на делу свако од нас покаже како заступа тезу да
здрава животна средина нема алтернативу.

Слађана Дабић, стручни сарадник за гајење и
заштиту шума

Волонтери и запослени у ЈП „Војводинашуме“ након
садње на локалитету у шумској управи Ковиљ

Програм „За чистије и зеленије школе у Војводини” ушао је у другу деценију реализације. ЈП
„Војводинашуме“ је заједно са још пет покрајинских секретаријата, Покретом горана Војводине,
друштвено-одговорним фирмама и Универзитетом, 28. јануара 2020. године, потписало Протокол
о сарадњи чиме су се све институције обавезале да
ће удруженим снагама, током актуелног пројекта,
радити на томе да нам образовне установе, које су
укључене у акцију, буду што зеленије и чистије.

Роланд Кокаи, директор ЈП „Војводинашуме“ и Марко
Маринковић, извршни директор за шумарство, екологију
и развој
32

Ревија „Шуме“

Најмлађи у Акцији – шумска управа “Кленак”

Шумска управа “Плавна”

Семе храста лужњака сакупљено на подручју шумског
газдинства „Сремска Митровица“

Од почетка сезоне на нивоу ЈП „Војводинашуме“ извршена је обнову шума, пошумљавање,
попуњавање и поновно пошумљавање на површино од 1.573 хектара, а планирано је да се засади још
око 600 хектара припремљене површине.
У оквиру акције: Недеља за зеленију Војводину, ЈП„Војводинашуме“ је Покрајинском Секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине
донирало 4.100 садница за потребе пошумљавања
на подручју локалних самоуправа. Директор Предузећа Роланд Кокаи је том приликом истакао да

Маринковић је истакао да ће предузеће, као и до
сада, пружати пуну подршку овом програму, како
кроз донације садница тако и кроз одржавање едукативних часова и посета заштићеним подручјима.
Пројекту озелењавања школа прикључила се, као
партнер и Радио-телевизија Војводине, која ће активно извештавати јавност о спровођењу програма. У Петроварадину: 31.01.2020.

Истичући чињеницу да предузеће подржава
овај програм, од његовог самог почетка, извршни директор за шумарство, екологију и развој, др
Марко Маринковић нагласио је важност интензивног рада на образовању најмлађих, како бисмо
им приближили и помогли да разумеју шумарску
струку као једну од привредних грана која значајно
доприноси креирању слике о „зеленој“ Војводини.
Ревија „Шуме“
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ОБУКА

ПАРКОВИ

Увођење САП информационог система у области шумарства

Обуке уз помоћ САП стручњака

Локализовано (на српском језику и прилагођено
прописима) ЕРП решење САП, развијено од стране немачке компаније САП АГ. ЕРП систем САП обухвата
следеће функционалности:
Администрација (Администратион)
Финансије и рачуноводство (Финанциалс)
Набавка (Пурцхасинг А/П)
Пословни партнери (Бусинесс Партнерс)
Банкарство (Банкинг)
Складиште/Залихе (Инвенторy)
Планирање материјала (МРП-Материал Реqуирементс Планнинг)
Људски ресурси (Хуман ресоурцес)
Извештавање (Репортс)

САП пружа снажан аналитички и извештајни алат.
Укључује потпуно интегрисану верзију САП Црyстал
Репортс софтвера, тако да можете прикупити податке
из више извора и генерисати потребне извештаје.
САП подржава могућност wеб приступа, тј. директан приступ систему са било које локације, као и
приступ путем мобилних телефона (Андроид, ИОС) тако да остајете у току са својим пословањем чак и кад
сте ван канцеларије.
Насим запосленима који користе решења компаније
САП обезбедили смо приступ обуци која им је потребна – на сваком месту и у свако време. Поједноставите креирање документације трансакције, симулација
обуке, пробних скрипти и материјала за е-учење на
радном месту и од куце.
Брже остварујемо циљеве обуке уз помоћ САП
стручњака који процењују насе образовне потребе,
сачињавају стратешки план обуке и пружају нам директну помоћ
Нова САП апликација обезбедиће бољу хармонизацију процеса Максимална искоришћеност свих расположивих материјалних и људских ресурса
34

Ревија „Шуме“

Примена САП пословног информационог система, у
Дирекцији у току су обуке за примену САП система у области људских ресурса – САП ХЦМ (САП Хуман Цапитал Манагемент). Пројектом је предвиђено да се процеси
и начин рада у области људских ресурса хармонизују на
нивоу целог ЈП, што је велики изазов овог пројекта
Цео пројекат радимо према САП методологији, у
шест фаза. Прва, припремна фаза је завршена и у њој
су формирани тимови, а дефинисани су опсег и начин
рада, и план пројекта. друга фаза, концептуалног дизајна, у којој се спроводи низ радионица, подељених у
четири радне групе. За сваки сегмент основана је радна група, а формирана је и ИТ група за миграције података и за интерфејсе. Ова друга фаза је веома важна
јер се у њој прикупљају подаци из свих.
Врло је битно да у овој фази дођемо до једног најмањег заједничког садржаоца за одређене процесе.
Неопходно је да процес буде заједнички за све, а да
опет задовољи и одређене специфичности, захтеве и
наслеђено стање.
– Након тога, када завршимо другу фазу, када дефинишемо процесе за цело ЈПи када их усагласимо и
хармонизујемо, кренуће се у фазу реализације тј. подешавања предефинисаног система за наше конкретне потребе и захтеве требало би да почне трећа фаза,
која обухвата тестирање, најпре појединачних функција система, а онда следе и интегративни тестови за
проверу целих процеса. Обука и тренинзи за кључне
полазнике из сваког газдинства обавиће се, такође, у
овој фази. Након тога, следе фазе у којима ће кључни
корисници, практично, обучавати крајње кориснике и
у којима ће се обавити припреме за примену система.
Највећи број запослених који су ангажовани тренутно је из Дирекције за ИКТ. Планирамо да нам се
прикључе запослени и из других дирекција. Они би
постали нека врста интерног консултанта за поједине
САП модуле. Циљ је да имамо своје обуцене људе за
САП и да не будемо стално зависни од екстерне подршке. За те запослене планирају се додатне обуке. Наши
запослени су већ овладали неким модулима САП-а,
тако да се постепено смањује ангажман консултанта и
све више се ослањамо на своје ресурсе.
Дата центар представља базу за ИТ развој. То нам
је омогућило да и у овако велике пројекте улазимо са
становишта максималног искоришћења постојећих
ресурса.
Ненад Јовановић,
Координатор за информациони систем
у кабинету директора

Жупанијски парк у Зрењанину
Жупанијски парк у Зрењанину налази се у дворишту Жупанијске палате која је изграђена 1820.
године. Парк је формиран 1888. године након проширења, реконструкције и модернизације целе
зграде у складу са плановима најпознатијих будимпештанских архитеката. У то време ово је била најмодернија зграда у јужном делу Угарске, а данас је
Градска кућа – седиште града Зрењанина.
Граница заштите парка са источне стране је улица Краља Петра И, где се налази и главни улаз у
жупанијску зграду. Јужну границу добра чини улица Народног фронта, а са западне и северне стране
добро се граничи са парцелама грађевинског реона
на којима су подигнути објекти за индивидуално
становање.
Природно добро се простире на површини од
1,13 ха. Како се на парцели налази Жупанијски
двор и помоћни дворишни објекти, површина парка је 69 а.
„Жупанијски парк у Зрењанину“ је подигнут на
равном терену у централној зони града. Парк лежи
на 80,5 м надморске висине.

улази у парк из улице Народног фронта (сл.2 и 3).
Споредна бочна капија са северне стране је такође
од кованог гвожђа.
Простор парка је испресецан са четири главне
стазе које прате ивице грађевине и границу парка
и секу се под правим углом. Дуж стаза су постваљене дрвене клупе. У центру правоугаоне веће
површине се налази кружни цветни партер који
је уоквирен стазом, у чијим су ивичним деловима
постављене клупе (сл.5). У летњем периоду у парк
се износе саксије са лијандерима (Nerium oleander
L.), које се постављају у ивичним деловима овог
кружног цветњака, иза клупа. Уз спољне ивице
стаза, на травњаку су посађени шимшири (Buxus
sempervirens L.) који се редовним орезивањем формирају у лоптасте облике.
На месту где се из главног хола зграде улази у
парк, формиран је мањи плато, који је бетониран,
са још једним кружним цветњаком у чијем центру је постављен остатак старог постамента. Овај
мањи цветњак је са великим кружним цветњаком
у средини парка повезан продужетком бетонираног платоа, који се наставља у стазе које окружују
Културно-историјске карактеристике
велики цветњак. Између малог и великог цветњаСа уличне стране зграде, испред главног улаза, ка налази се кружни базен старе фонтане (сл. 4).
са обе стране симетрично су посађена два стабла Са обе стране великог платоа налази се по једно
тисе (Taxus baccata L.) (сл.1).
стабло брезе (Betula alba L.), а на супротном крају
парка, симетрично са обе стране стазе налазе се
два стабла софоре (Sophora japonica L. f. pendula).

Сл. 1. Жупанијски двор

Са предње стране зграде су две мање зелене
површине са поменутим стаблима тисе, а већи део
површине парка се налази са дворишне стране.
Постоје четири улаза у башту од којих је главни са јужне стране, са капијом раскошног дизајна
од кованог гвожђа са зиданим богато украшеним
ивичним делом и висећим канделабрима, којим се

Сл. 2 и 3. Главна улазна капија у парк
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Парк је богат разноврсним садржајима, дендрофлором и вртно-архитектонским елементима. У
западном делу парка, уз шетну стазу смештено је
наткривено одмориште на зиданој шестоугаоној
основи, са страницама од кованог гвожђа и лименим кровом. На крову се налази заставица од лимене плоче на којој је изрезбарена 1889. годна.
У башти се налази велики број скулптура из
различитих временских периода. У центру малог
кружног цветњака налази се остатак једноставног
постамента од мермера без скулптуре. Он је унет у
парк приликом обнове 1999. године. Тачна старост
и порекло постамента нису познати. У средини
великог цветног партера налази се скулптура пропетог коња аутора Томе Росандића (Мраковић Б,
2004) (сл. 5 и 6.). Ова скулптура је била прототип по
коме је аутор израдио скулптуру која се налази на
тргу у центру Зрењанина испред жупанијске зграде. На травњаку у јужном делу парка постављена
је скулптура „Дечак и лане“ вајара Јована Солдатовића. На средини бетонираног платоа, у близини
базена фонтане, смештена је камена фигура лава у
лежећем положају. Ова стара скулптура је без постамента смештена на бетонирани плато парка. У
северном делу парка, према споредној капији налази се чесма са украсном вазом, која сада није у
исправном стању.

Уз стазу у западном делу, приликом обнове парка 1999. године, смештени су остаци интересантних постамената и камења који су укомпоновани у
складну цветну композицију са бршљаном, чинећи
на тај начин веома оригиналан „алпинум“. Зид иза
цветне композиције са необичним каменим остацима је 2004. године осликао сликар Виорел Флора
(Мраковић Б, 2004). На површини од 14 x 4 метара
приказана је стара зрењанинска тврђава са делом
града.
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БИЉКЕ

Смиље

Сл. 5 и 6. Скулптура: „Пропети коњ“

Иако површински мали, Жупанијски парк у
Зрењанину има веома богату дендрофлору. Уз ивице великог цветног партера су засађена стабла четинарских врста – група тиса (Taxus baccata L.),
и црног бора (Pinus nigra Am.) и стабла дуглазије
(Pseudotsuga douglasii Carr.), кавкаске јеле (Abies
normanniana Sapach.), дугоигличава јела (Abies
concolor Lindl et Gord.), смрча (Picea abies Karst.), западна туја (Thuja occidentalis L.), источна туја (Thuja
orientalis L.), Лавсонов пачемпрес (Chamaecyparis
lawsonianna Murr. Part.) и вирџинијска клека
(Juniperus virginiana L.).
Веома су атрактивна два стабла пауловније
(Paulownia tomentosa Steud.). У југозападном делу
парка, уз стазу према главној капији, налазе се два
млађа стабла гинка (Ginkgo biloba L.) одличне виталности и велике декоративности. У парку је заступљено још неколико врста листопадног дрвећа.
Детаљном анализом парка констатовано је да
парк садржи веома богат и вредан дендрофонд,
мноштво вртно-архитектонских елемената и очувану концепцију и стил у коме је пројектован. Планска
организација простора је највећим делом очувана.
Анализом садржаја може се закључити да је
парк велике вредности услед
• Присуства великог броја ретких декоративних
дендролошких врста,
• Присуства вредних стабала дендрофлоре велике старости,
• Очуваности планске организације простора и
стила у коме је парк пројектован,
• Атрактивности пејзажних обележја
• И културно-историјске вредности
Као такав парк испуњава услове да се према Закону о заштити животне средине стави под заштиту као споменик природе.
„Жупанијски парк у Зрењанину“ се сврстава у
значајна природна добра, тј. у природна добра ИИИ
категорије, с обзиром на његову аутентичност са
становишта пејзажне архитектуре, атрактивна пејзажна обележја и културно-историјске вредности.
др Љиљана Вујковић

Смиље (Helichrysum italicum i Helichrisum are
narium) је вишегодишња зељаста биљка која подноси високе летне температуре крша и каменитих
терена, тражи јаче сунчево зрачење, а може поднети и оштрије зиме због чега се природно налази и
на вишим надморским висинама. Природно је распрострањено од топлог сувог медитерана, преко источне и централне Еуропе до Белгије и Низоземске.

Смиље расте у облику грма и достиже висину од
20 до 70 cm. На разгранатим стабљикама смиља наизменично су распоређени листићи чврсте кутикуле
који су с лица зелени, а с наличја сиво зелени, прекривени ситним длачицама. Доњи листићи при основи су скупљени у розету. У зависности од врсте,
листићи могу бити: уски и шиљасти, као и широки са
издуженим равним рубом. Дебља кутикула листова и

Смиље је, уз босиљак, једна од омиљених лековитих и мирисних биљака у нашем народу. Ова биљка
је постаола популарна услед пријатног мириса (пореклом од етарских уља). Ботаничари сврставају смиље
у породицу Asteraceae која је заступљена са преко 600
различитих врста. Расте самоникло на кршевитом
подручју, сиромашним песковитим земљиштима или
на плитким земљиштима напуштених пољопривредних површина. Одговара му већа количина сунчевог
зрачења, које утиче на ароматична својства.
Народна имена: жуто смиље, смили, цмиље,
златноцвета трава, знељек, ласка камилица, марјетица, снељек.

густе длачице на наличју штите површину биљке од
прекомерне транспирације, на тај начин осигуравају
смиљу прилагођеност на сушне услове станишта,
чиме га сврставају у групу ксерофитског биља.
На врху стабљике која је такође прекривена
длачицама, ситни цветићи скупљени су у препознатљиве жуте цвати које цватају од маја до
краја јуна. Цвати задржавају своју жуту боју након цватње и сушења, због чега су под називом
“бесмртно цвеће” у античкој Грчкој користили се
за израду венаца. Свака стабљика завршава цватима. Цветови грма су уједначене висине јер су дршке горњих цветова краће, а доњих дуже.
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Биљка је дводома. Мушки цветови су неугледни, цевастог облика. Након оплодње цветови брзо
сазријевају. Плод је ситна рошка (achenium). Семе
је дугуљасто, црно, ситно, а 1 g семена садржи
3300-3700 зрна. Подземни изданак смиља је разгранат, дубоко продире у тло. Из дрвенастог вретенастог ризома сваке сезоне се развија више десетина стабљика које носе цвет. Бржи проток воде
осигуран је ширим проводним сноповима у морфологији ксилема, чиме су биљке прилагођене на
сушу.

Последњих година смиље задобија велику
пажњу код људи због његове високе цене коштања
етарског уља.
Есенцијално(етарско) уље смиља добија се дестилацијом воденом паром биљке у цвету. Дестилација се мора обавити 24 сата од тренутка брања,
што је један од разлога зашто је ово уље скупо.
Други разлог је његова мала количина у биљци
(мање од 0,05%), где је за литар етарског уља потребн извршити дестилацију чак једне тоне цветова. Ово уље је сложена смеша естара, терпена и
монотерпенских алкохола. Највише се цене варијетети уља који су богати италодионима.
Поред есенцијалог уља смиље садржи и флавоноиде, кумарин, витамин К, флавон апигерин.
Из Француске се широм света раширила популарност смиља као препарата за успоравање старења коже и очувања њене младалачке гипкости.
Ипак, треба рећи да су за ово дејство смиља наше
баке знале вековима уназад. Доказ да се вековима
зна да смиље успорава старење ћелија изазвано
спољним или унутрашњим стресом је његово италијанско име imortlle (бесмртно).
У нашој народној медицини смиље се првенствено користи као лек система за варење (за лечење јетре, подстиче лучење жучи и панкреаса).
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Смиље је погодно за решавање проблема на кожи,
као што су ожиљци, стрије, проширене вене, попуцали капилари, чак и псоријаза и хематоми, али и
за проблеме са осталим органима. Такође, смиље
помаже при избацивању камена из жучи, подстиче пробаву, лечи главобољу, изузетно је добар
против кашља, бронхитиса, астме, снижава притисак и холестерол, одличан је за имунитет, а последњих година најчешће се користи у козметици
за справљање крема и серума против бора.
Смиље има фантастичну антикоагулантну моћ
и одличан је лек за абсорпцију хематома. Ако се
на озлеђено место капне једна кап етарског уља
смиља, велика је могућност да се модрица неће ни
појавити. Ово уље се посебно препоручује и код
атопијских дерматитиса и псоријазе, за уклањање
ожиљака и лечење инфективних процеса на кожи.
У комбинацији са невеном или дивљим кестеном одличан је лек за проширене вене.

ДЕЧЈА СТРАНА

Еколошке радионице
ЈП,,Србијашуме“ организује еколошке радионице
у вртићима и школама широм Србије, како би децу
кроз различите активности информисали о значају
шума и указали им због чега је важно чувати шуме.

нике седмог разреда Основне школе ,,Вук Карџић“
из Пирота. Након презентације о значају заштите
животне средине, ученици су на практичном делу
радионице правили мини екосистеме, где су на кре-

Једна од едукативних радионица одржана је
крајем прошле године у Визиторском центру,,Врело“ код Пирота, поводом обележавања Дана планете Земље. Представници ЈП ,,Србијашуме“ из
Одељења за заштиту животне средине и ШГ,,Пирот“ су организовали едукативну радионицу за уче-

ативан начин научили шта све чини слојеве земље
и како се биљка сади и негује.
У завршном делу дружења ученицима су представљени препарати водоземаца и гмизаваца са
Старе планине и трофеји из Канаде и Африке, који
су стална поставка Визиторског центра.

Есенцијално уље смиља подстиче и избацивање
слузи из органа за дисање. Запажено је да има антивирусно и антибактеријско деловање. Стимулише
рад лимфног система па се посебно препоручује за
третмане детоксикације и чишћења крви.
Смиље се препоручује особама које пате од повишеног нивоа холестерола, најчешће у комбинацији са маслачком и ланеним семеном.
Ароматерапеути сматрају да есенцијална уља,
поред тога што делују на тело, делују и на наш ум
и расположење. Смиље се препоручује онима који
нису добили довољно љубави и топлине када су
били деца.
Стојан Кљакић, дипл. инж. пољ.
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ШГ „УЖИЦЕ“
Почетком ове године организоване су еколошке
радионице и у : ОШ ,,Бранко Радичевић“ на Новом Београду, вртићу ,,Липа“ на Дорћолу и вртићу
,,Алтина Трешњобер“.
Биљана Делибашић, дипл. инж. биол.

Да ли смо спремни за нове изазове
У протеклом периоду били смо сведоци ванредних околности, које су у великој мери утицале да се промене неке устаљене навике у раду и
планирању, и да се начин организовања послова усклади са низом ограничавајућих фактора,
а да се опет на крају, испуне задати циљеви.
У РЈ ,,Обрада дрвета“ није било прекида радних обавеза током читавог периода
трајања ванредног стања, и успели смо да
одржимо производњу на жељеном нивоу. Користим прилику да истакнем чињеницу да

смо,упркос низу ограничавајућих фактора,
направили и испоручили значајан део дрвених реквизита, који су били обухваћени планом производње.
У наредном периоду нас чека доста теренских послова, који се односе на превоз и уградњу дрвених реквизита у заштићеним областима, као и монтаже ловачких кућа на Јухору
(ШГ“Јужни Кучај“ Деспотовац) и у ловишту
,,Алија“ код Неготина( ШГ“Тимочке шуме“Бољевац).

ОШ ,,Бранко Радичевић“ на Новом Београду

Вртић ,,Липа“ на Дорћолу

ОШ ,,Бранко Радичевић“ на Новом Београду
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ОШ ,,Бранко Радичевић“ на Новом Београду

Вртић ,,Алтина Трешњобер“

Вртић ,,Липа“ на Дорћолу

Вртић ,,Алтина Трешњобер“
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ЈП “СРБИЈАШУМЕ”-Пословница општег туризма, Бул.Михајла Пупина 113,
тел. 011/6128-304, Његошева 44, тел.244-09-08

Цене су по студију дневно за наведени број особа

Оно што представља проблем у целој причи
јесте радна снага. Обавезе и послови које смо
преузели увелико превазилазе наше капацитете
и већ сада имамо ситуацију да померамо рокове испоруке.
Потражња за облицама и производима од истих расте из године у годину. Готово да нема
дела Србије у коју нисмо испоручивали наше
производе и може се рећи да сада имамо прилично стабилно тржиште ових производа. Занимљив захтев стигао је из Новог Сада у ком
се потражује значајна количина облица за изградњу келтског насеља у близини Инђије. То
су пројекти који се финансирају из фондова
ЕУ. Оваквих пројеката има све више, нарочи42
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то у Војводини. Проблем представља даљина
и немогућност извођења радова на терену, јер
већина ових захтева подразумева испоруку и
уградњу.
Производња облица, као и сваки вид производње готових производа, захтева константно
унапређивање и усавршавање што подразумева
инвестирање у производне капацитете. Ми смо
сада на максимуму својих ресурса, и људских
и технолошких. Да ли ћемо остати на овом нивоу, или ћемо прихватити изазове тржишта, зависи од пословне стратегије система и предмет
је неких детаљнијих анализа развоја у будућем
пословању.
Милан Јевтић дипл. инж. шумарства

КОПАОНИК
АПАРТМАНИ
СРБИЈАШУМА
ЛЕТО 2020.
• ГРЧКА – АПАРТМАНСКИ И ХОТЕЛСКИ СМЕШТАЈ
• ШПАНИЈА
• МАЛТА
• ЕГИПАТ
• ТУРСКА
• ТУНИС
• ЦРНА ГОРА
• ХРВАТСКА
• КИПАР

АПП СРБИЈАШУМЕ

Тип собе/смештај

Услуга

Од 02.0430.09.2020.

ШУМСКА КУЋА 1

Студио 2+2

НА

3000,00

ШУМСКА КУЋА 2
и ШУМСКА КУЋА 3

Студио 1+1

2500,00
НА

Студио 1+0

2000,00

• ПРОЛЕЋЕ И ЛЕТО У ЕВРОПСКИМ ГРАДОВИМА ПРАГ, БУДИМПЕШТА, ИСТАНБУЛ, БЕЧ, ВЕНЕЦИЈА,
РИМ, МИЛАНО, ПАРИЗ, ЛИСАБОН...
• WELLNESS & SPА - СРБИЈА, СЛОВЕНИЈА, ХРВАТСКА, МАЂАРСКА
• АВИО КАРТЕ ЗА ЦЕО СВЕТ

МОГУЋНОСТ ПЛАЋАЊА НА РАТЕ СВИХ АРАНЖМАНА ПУТЕМ АДМИНИСТРАТИВНЕ ЗАБРАНЕ ДО 15.12.2020. год.
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