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У организацији Министарства природних ресурса, 
рударства и просторног планирања и Јавног предузећа 
„Србијашуме“, као домаћина, у Врњачкој Бањи, 11. и 12. 
септембра одржан је пети семинар за управљаче заштиће-
ним подручјима од националног значаја.  

Семинару је присуствовало преко 100 учесника, од-

носно представници Министарства природних ресурса, 
рударства и просторног планирања, Завода за заштиту 
природе Републике Србије,  Покрајинског завода за заш-
титу природе Србије и управљача: ЈП „Србијашуме“, ЈП 
„Војводинашуме“, ЈП Национални паркови „Тара“, „Копао-
ник“, „Фрушка Гора“, „Шар планина“ и „Ђердап“, Рибарско 
газдинство „Ечка“, ЈП „Палић-Лудаш“, СРП „Окањ бара“, 
ЈП „Тителски брег“, Ловачко друштво из Новог Бечеја, Ре-
зерват „Увац“, ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште 
и путеве општине Сурдулица“, ЈП за заштиту животне 
средине из Прокупља, „Планинка“, Парк природе „Шар-
ган - Мокра гора“, Планинарско друштво „Камена Гора“ 
из Пријепоље, ЈП „Дирекција за изградњу града Ниша“, 
ЈУ „Туристичка организација Чачак“, ЈКП Зеленило из 
Аранђеловца, ЈКП „Белосавац“ из Жагубице, ЈП „Ресав-
ска пећина“ из Деспотовца, СРП „Краљевац“, НАТУРА – 
Центар за природне ресурсе,  Покрет горана из Сремске 

Митровице, Епархија Врањска и Биолошки факултет, Ин-
ститут за ботанику. 

Учесницима семинара, у име Јавног предузеће „Србија-
шуме“, као највећег управљача заштићеним подручјима у 
Србији и управљача рибарским подручјима, добродошли-
цу је пожелео заменик генералног директора Игор Брауно-

вић. Семинар је отворио државни секретар др Срђан Белиј.  
Државни секретар Милана Ракић, представила је дугороч-
не циљеве Министарства природних ресурса, рударства и 
просторног планирања у области заштите природних бо-
гатстава, доношења закона, финансирања и рада инспекци-
јских органа. 

Учесницима семинара, од стране Министарства при-
родних ресурса, рударства и просторног планирања, пред-
стављени су: Нацрт закона о националним парковима, 
односно Александра Дошлић, начелник Одељење за при-
родне ресурсе и вредности заштићених подручја и Лидија 
Стевановић, шеф Одсека за очување вредности заштиће-
них подручја, указале су на најважније одредбе закона и 
новине које ће бити дефинисане законима о националним 
парковима (посебни закони за сваки национални парк); 
Геопаркови – Нови вид заштите и очувања природних ре-
сурса у Републици Србији, представио је Малиша Младе-
новић испред Одељење за природне ресурсе и вредности 

Заштита природе и одрживи 
развој 

Игор Брауновић, заменик ген. директора на отварању семинара

Заштићена подручја 
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заштићених подручја; Стратешки аспекти управљања ри-
бљим фондом, представио је мр Душан Огњановић, шеф 
Одсека  за одрживо коришћење рибљег фонда; Нацрт За-
кона о рибљем фонду, представила је др Соња Гашић, на-
челник Одељење за заштиту и одрживо коришћење рибљег 
фонда; Управљање пројектима у заштићеним подручјима 

и начин финансирања, представила је мр Тања Петровић 
из Одељења за европске интеграције, међународну сарадњу 
и пројекте; Могућност коришћења обновљивих извора 
енергије у заштићеним подручјима, представио је Слобо-
дан Цветковић из Групе за обновљиве ресурсе; Имплемен-
тација Конвенције о пределу у заштићеним подручјима, 
представљена је од стране Биљане Филиповић из Одељења 
за европске интеграције, међународну сарадњу и пројекте; 
Обавеза управљача-корисника на основу Закона о заштити 
природе и Закона о одрживом коришћењу рибљег фонда 
- сарадња са инспекцијским службама у областима упра-
вљања заштићеним подручјима и одрживог коришћења 
рибљег фонда, представили су Весна Митровић, шеф Одсе-
ка за инспекцијски надзор у области одрживог коришћења 
природних богатстава и  Винко Бајкановић, шеф Одсека за 
инспекцијски надзор у области коришћења рибљег фонда; 
Финансирање заштићених подручја кроз доделу субвен-
ције програма управљања - планирање и пријављивање 
програма субвенција, извештавање о извршеним послови-
ма и правдање средстава, представиле су Ана Јовић из Од-
сека за очување вредности заштићених подручја и Биљана 
Павличевић из Одељење за финансијско управљање; Орга-
низациона и техничка питања сарадње: комуникација са 
министарством и институцијама и међусобна сарадња уп-
рављача, представљени су од стране Божидара Васиљевића 
из Одељење за природне ресурсе и вредности заштићених 
подручја. 

Новина на овом семинару били су и представљање при-
мера добре праксе од стране управљача и у том смислу: пред-
ставник ЈП „Србијашуме“, Сектора за шумарство и заштиту 
животне средине, Одељења за заштиту шума и заштићена 
природна добра, Љиљана Вамовић, дипл.инж.шум., презен-
товала је рад: Примена ГИС-а у управљању заштићеним под-

ручјима, који је изазвао велику пажњу на семинару; Милица 
Томић, помоћник директора ЈП НП „Тара“, представила је 
Пилот пројекат Плана управљања НАТУРА 2000 НП Тара, 
у складу са две директиве ЕУ (Директива о стаништима и 
Директива о птицама), који је урађен од стране запослених у 
НП „Тара“ у сарадњи са  Заводом за заштиту природе Србије; 
Заштита од пожара – рана детекција – примери у пракси ЈП 
НП „Ђердап“, представио је Нинослав Јовановић из ЈП НП 
„Ђердап“ и Искуства у сарадњи са локалним становништвом 
на заштићеном подручју у региону Суботице, представила је 
Весна Видер из ЈП „Палић - Лудаш”. 

На семинару од стране државног секретара за финансије 
Министарства природних ресурса, рударства и просторног 
планирања, Драгане Марковић, изнети су ставови о фи-
нансирању управљања заштићеним подручјима и начину 
правдања примљених средстава субвенција за реализацију 
програма управљања заштићеним подручјима у 2013. годи-
ни, који се битно разликују од досадашњег начина  финанси-
рања управљања заштићеним подручјима, што је изазвало 
велику  расправу и дискусију од стране свих управљача.   

За сектор заштите природе у Србији, велики је изазов 
како заштити природу и омогућити одрживи развој нашег 
друштва, а у овом тренутку још већи изазов за управљаче 
заштићених подручја, биће да са Министарством природ-
них ресурса, рударства и просторног планирања, успостави 
одрживи начин финансирања заштите и управљања заш-
тићеним подручјима.

Гордана Јанчић, дипл.инж.шум.

Представници Министарства природних ресусрса, рударства и просторног планирања и ЈП ,,Србијашуме”
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У организацији ЈП ,,Србијашуме“ од 16 до 19. септембра, 
одржан је трећи  пројектни састанак  у оквиру пројекта  ФОРО-
ПА, у Етно центру ,,Балашевић“ на Ртњу.

Домаћин овог састанка била је Србија и ЈП ,,Србијашуме“. 
Међународној конференцији присуствовали су и предста-

вници неколико европских земаља: Аустрије, Грчке, Италије, 
Словачке.Словеније, Румуније, БиХ...

Инострани партнери су посетили фабрику пелета Bioenergy 
Point, као и два радилишта у ШГ ,,Тимочке шуме“ Бољевац. Ви-
дели су како се на традиционалан начин извлачи дрво из шуме, 
помоћу самарице. Вођена је дискусија о ланцу снабдевања био-
масом у Србији, предностима и недостацима овог ланца као и 
о решењима за његово побољшање. Такође дискутовано је о до 
сада урађеном у WP2, WP3 и WP4. Дат је кратак преглед WP1. И 
на крају дискусија  је била о томе шта треба урадити у наредном 
периоду у WP2 и WP4. 

Упркос дугој традицији у коришћењу дрвета као енергента 
(највише за огрев), у Србији се и даље користе фосилна горива, 
која се увозе у великим количинама и по високим ценама. С об-
зиром на високе цене фосилних горива, као и на целокупну поли-
тичку ситуацију, која доприноси повећању енергетске сигурности 

и ефикасности, све више пажње се поклања обновљивим извори-
ма енергије. Један од најзначајнијих обновљивих извора је шумска 
биомаса. 

Шумска биомаса представља обновљиви извор енергије који 
се може користити као замена за фосилна горива у производњи 
топлотне и електричне енергије. За разлику од фосилних горива, 
сагоревањем биомасе се не повећава количина CО2 у атмосфери, 
те се самим тим остварује позитиван утицај на животну средину. 
Тренутно стање сектора обновљивих извора енергије у Србији је 
веома лоше, иако Србија има добре потенцијале за развој на овом 
пољу. Биомаса представља сектор од највиших енергетских потен-
цијала како у Србији, тако и у Југоисточној Европи. Она покрива 
више од половине обновљивих извора енергије за топлотну при-
мену, а као топлота покрива више од половине финалне потрошње 

енергије у Европи, биомаса је очигледно кључни фактор да испуни 
циљеве Директиве обновљиве енергије (2009/28/EC). 

Шумска биомаса укључује дрво, углавном лошег квалитета, 
чија употреба није одговарајућа за друге сврхе. Међутим, употре-
ба огревног дрвета у енергетске сврхе је још увек доминантна код 
нас, а у многим случајевима то је једини асортиман на тржишту 
који се може подвести под појмом биомасе. Производња биомасе 
у засадима брзорастућих врста дрвећа још увек није присутна, а 
количина произведене биомасе из дрвних остатака након сече је 
минимална. Количине дрвних остатака из примарне и финалне 
прераде дрвета представљају потенцијално значајан извор биома-
се у енергетске сврхе, али под садашњим условима, они се углав-
ном користе у производњи дрвених плоча.

У оквиру интензивне и успешне сарадње међу партнерима из 
различитих пројеката у вези са биомасом, као што су BIOCLUS, 
IN2WOOD, ROKFOR (all FP7-Regions of Knowledgeprojects), 
PROFORBIOMED (Strategic MED project) i Biomass-Tradecentre II 
настао је програм ФОРОПА.

ФОРОПА је међународни програм сарадње ко-финансиран 
од стране ЕУ у Југоисточној Европи. Конзорцијум се састоји од 12 
партнера из Аустрије, Босне и Херцеговине, Хрватске, Грчке, Ита-
лије, Румуније, Србије, Словеније, Словачке, Украјине и два парт-
нера - посматрача из Швајцарске. ФОРОПА укључује кластере, 
иновационе мреже, националне и регионалне власти, удружења 
и интересне групе, једну НВО, као и истраживачке институте. 
Трајање пројекта је 24 месеца.

Структура конзорцијума у смислу укључених територија и 
области рада одражава потребу и могућности за размену знања. 
Кластерни партнери из Штајерске, Јужног Тирола и Граубундена 
пружају знања о организацији мрежа, комуникацији и управљању 
иновацијама, као и пренос између учесника у пројекту. Удружења 
власника шума из Штајерске и Босне и Херцеговине, као и др-
жавне шуме из Србије представљају главне власничке структуре 
које одређују повезаност ланцима снабдевања. Конзорцијум је 
репрезентативан за подручје Југоисточне Европе у погледу климе, 
структуре биомасе ланаца снабдевања, економских и социјалних 
услова.

Према националном акционом плану за биомасу неопходно је 
изградити капацитете и интензивирати производњу биомасе. По-
ред тога потребно је да се утврди развијеност тржишта производа 
од биомасе. Такође, ЈП „Србијашуме“ има добру сарадњу са науч-
ним институцијама на националном нивоу, које су такође укључе-
не у истраживање и решавању питања везаним за биомасу (нпр. 
Шумарски факултет, Шумарски институт).

Последње, али не и најмање важно ЈП „Србијашуме“ има добру 
сарадњу са малим и средњим предузећима која производе и раде 
са производима од биомасе.

Због тога ЈП „Србијашуме“, као учесник пројекта може се ухва-
тити у коштац са било којом од три поменуте категорије (истражи-

Одрживе мреже за коришћење 
енергије из лигноцелулозне биомасе у 

југоисточној Европи

Александар Васиљевић на отварању конференције

Форопа пројекат
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вање и технолошки развој, унапређење људског капитала, јачање 
институционалних капацитета на националном, регионалном и 
локалном нивоу).

За пројекат ФОРОПА од кључног значаја су три области:
1. Шумска биомаса и ланац снабдевања
2. Потребне информационе и комуникационе технологије
3. Мрежне структуре биомасе
Пројекат ФОРОПА има за циљ промовисање и јачање уд-

ружења (кластера) и мрежа за побољшање коришћења лигно-
целулозне биомасе у области Југоисточне Европе. Релевантни 
постојећи национални и регионални ентитети ће бити коорди-
нисани у циљу охрабрења и подстицања иновација свих актера у 
ланцу коришћења биомасе (приватни власници шума, државне 
шуме, предузећа за сечу и транспорт, актери укључени у тргови-
ну и конверзију биомасе, примарну прераду дрвета, итд.) и у циљу 
подстицања политичке подршке за повећану замену фосилних го-
рива биоенергијом из шумских ресурса.

Логистика и управљање ланцем снабдевања биомасом је кључ-
но питање у индустрији која је базирана на шумским ресурсима, 
али се процеси и ланци снабдевања могу значајно разликовати 
чак и унутар једне земље. Прецизна сазнања о овим процесима и 
њиховим интерним функцијама су стога од суштинског значаја за 
реструктурирање ланаца снабдевања и усвајање савремених ре-
шења.

ФОРОПА партнери ће искористити овај међурегионални 
пројекат како би:

• подигли свест заинтересованих страна у оквиру ланца произ-
водње, продаје и коришћења биомасе, као и примени иновација у 
овој делатности,

• олакшали увођење и ширење нових технологија и процеса од 
стране предузетника дуж ланца снабдевања биомасом,

• преносили најбољу праксу и знања на мање напредне партне-
ре и регионе, као и

• повећали ефективност и перформансе кључних регионалних 
провајдера услуга.

ФОРОПА се састоји од 5 кључних радних пакета.За сваки од 
тих радних пакета је дефинисан период извођења.

Први радни пакет је управљање и координација пројектом. 
Овај радни пакет састоји се из три дела:

• Финансијског и административног менаџмента
• Техничког менаџмента 
• Праћења пројекта
На врху пакета пројекта се налази Управни одбор, који ће одр-

жати 4 интернационална координативна састанка међу пројектним 
партнерима, како би се обезбедило праћење пројекта и техничко 
управљање. Дефинисани су и термини одржавања састанака, као 
и место где ће састанци бити одржани. Сви пројектни партнери 
су дужни да изаберу одговорна лица која ће бити задужена за ад-
министративна питања, и за блиску сарадњу са пројектном канце-

ларијом у Штајерској. Одговорна лица свих пројектних партнера 
старају се о уговорним питањима и свим административним за-
хтевима и финансијским обавезама пројекта. 

Други радни пакет је комуникација, која је подељена на два 
дела, интерну комуникацију, и екстерну комуникацију и ширење 
резултата пројекта. Интерна комуникација се односи на комуни-
кацију међу учесницима пројекта, и заснива се на стратегији која је 
развијена током двогодишњег животног века IN2WООD пројекта 
са 13 партнера. Екстерна комуникација и ширење резултата проје-
кта су осмишљени тако:

• да подрже и унапреде одрживост и преносивост резултата 
пројекта на дефинисане циљне групе на регионалном, национал-
ном и транснационалном нивоу,

• да гарантују очекивани утицај у циљним земљама Југоисточ-
не Европе и шире, у области ЕU27.

Трећи радни пакет су анализе. У оквиру ове активности ће се: 
дефинисати аналитичка шема, прикупиће се подаци и на крају ће 
се извршити заједничка анализа и мапирање процеса. Заједнички 
процес мапирања би требало да открије слабости и пружи могућ-
ности кроз приступ који дозвољава свеобухватни поглед на главну 
област са знатним потенцијалима биомасе као ресурса. Ово је први 
важан корак да се припреме активности за специфичну сарадњу и 
пренос знања као и да се ојача мрежа актера биомасе. Процес ана-
лизе се користи да прикаже стање ланаца снабдевања биомасом и 
обухвата све компаније које су укључене у тај ланац.

Четврти радни пакет је усаглашавање и планирање. У овом 
делу пројекта, биће приказан побољшани приступ и коришћење 
тржишних потенцијала за производњу биомасе кроз развој транс-
националних референтних процеса. Такође, овај пакет обухва-
тиће увођење иновативних информационо-комуникационо тех-
нолошких апликација у процесе и операције у ланцу снабдевања 
биомасом, као и пренос и прилагођавање организационих знања 
у шумарском сектору у Југоисточној Европи. Овај радни пакет је 
организован у три, међусобно тесно повезане активности које по-
чињу готово паралелно:

• Активност 4.1. Процена и преносивост најбоље праксе за ре-
ференце процеса

• Активност 4.2. Попуњавање празнине иновација
• Активност 4.3. Планирање и припрема пилот апликација
Пети радни пакет је демонстрација и капитализација и развој 

мреже. У том циљу овај радни пакет биће структуиран у 3 главне 
активности које се одвијају паралелно:

• Активност 5.1. “Доказ концепта” - демонстрација и капитали-
зација пилот апликација

• Активност 5.2. Подизање капацитета људског потенцијала
• Активност 5.3. Капитализација резултата и стабилизација 

транснационалних мрежа
Један од највећих проблема производње дрвне биомасе је тај 

што се у Србији дрвна биомаса производи од огревног дрвета, а 
не од шумског отпада. Такође и застареле технологије доста утичу 
на целокупан сектор биомасе. Застареле технологије, са релативно 
малом ефикасношћу су још увек у употреби у готово свим земља-
ма Југоисточне Европе. Ове старе технологије спречавају учеснике 
да искористе свој пуни потенцијал биомасе. Потенцијални инвес-
титори немају иницијативу, знање и подршку од спољних савет-
ника за адекватне велике инвестиције. Зато овај пројекат треба 
искористити, како би сагледали све недостатке, али и предности 
у овом сектору, и у сарадњи са партнерима пројекта унапредили 
овај сектор, кроз едукацију и развој нових информационо - кому-
никационих технологија. 

Марко Јокић,дипл.инж.орг.наука

Учесници пројекта Форопа 
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Коришћење шума представља једну од основних делат-
ности јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“. 
Најбитнији део ове делатности односи се на производњу 
шумских дрвних сортимената која подразумева неколико 
фаза рада: израду, привлачење и превоз дрвних сортимена-
та.

У оквиру Сектора за коришћење шума  раде чети-
ри одељења: одељење за  коришћење, одељење за путеве, 
одељење за механизациу и одељење заштите на раду.

У ЈП „Србијашуме“ приликом производње дрвних сор-
тимената претежно се примењује сортиментни метод, који 
подразумева обављање израде дрвних сортимената у шуми, 
поред пања обореног стабла. Након израде, дрвни сорти-
менти се обележавају на начин прописан „Правилником о 
облику и садржини шумских жигова, ...“ („Сл. гласник РС“ 
бр. 95/92 и 54/2000). Истовремено, према актуелном „Упут-
ству о изради и коришћењу плочица за обележавање из-
рађених дрвних сортимената“ (ЈП „Србијашуме“ бр. 4406 
од 08.05.2012.год.) предвиђено је обележавање пластичном 
плочицом свих израђених дрвних сортимената. Израђени 
дрвни сортименти се привлаче на камионски пут, где се уг-
лавном врши њихова продаја. Мањи део дрвних сортиме-
ната се превози на главно стовариште Шумског газдинства 
ради продаје или се превози до места истовара код купца. 
Послове израде, привлачења и превоза дрвних сортимена-
та углавном обављају трећа лица – приватна предузећа са 
којима се закључују годишњи уговори за пружање услуга на 
поменутим пословима. 

Пословодство ЈП „Србијашуме“ је успело у намери да 
евиденцију производње дрвних сортимената унифицира и 
„уведе“ у токове пословног информационог система. При 
том је дефинисан и прописан: изглед и садржај докумената 
– образаца, шифарник објеката, пословођа и дрвних сорти-
мената, као и начин рада (процедура) који се примењује при 
изради документације и уносу података у пословну базу по-

датака. На овај начин је урађен велики помак у евиденцији, 
али и изради одговарајућих извештаја о извршеној произ-
водњи и реализацији дрвних сортимената.

Поред до сада оствареног значајног напретка у оквиру 
процеса евиденције и праћења производње дрвних сортиме-
ната,  још увек нису решени многи проблеми у раду, који се 
јављају као последица досадашњег начина рада. Они се могу 
превазићи применом савремених технолошких достигнућа 
у области рачунарске технологије. Овде се пре свега мисли 
на коришћење теренских рачунара, прилагођених за посло-
вање у екстремним условима у шуми, који се могу користити 
за пријем, привлачење и отпрему израђених дрвних сорти-
мената.

Поједина шумарска предузећа из земаља у окружењу 
(Словенија, Хрватска) већ десетак година уназад успешно 
користе теренске рачунаре за евиденцију и праћење про-
изводње дрвних сортимената. Предности уведеног начина 
рада огледају се у:

- лакшем евидентирању података на терену коришћењем 
теренских рачунара, 

- знатно мање могућности за прављење грешака,
- поузданост добијених података,
- знатно унапређеној контрола производа,
- преносу података према другим обрадама као што је из-

рада рачуна и то брзо и потпуно тачно,
- комуникацији према купцима која је унапређена по-

моћу израде прегледних
- спецификација отпреме и осталих извештаја
- значајно се поједностављује и олакшава редовни го-

дишњи и сваки ванредни   попис залиха дрвних сортиме-
ната.

Једини недостатак уведеног начина рада се огледа у ко-
штању потребне квалитетне информатичке инфраструкту-
ре, скупе набавке и сервисирања теренских рачунара и шта-
мача. Међутим, уважавајући чињеницу да се на овај начин 
несумњиво стварају позитивни услови за повећање ефикас-
ности у пословању, пословодство ЈП „Србијашуме“ се опре-
делило да у наредних неколико година успостави  наведени 
начин евиденције производње дрвних сортимената. 

Шумске саобраћајнице са мрежом јавних саобраћајни-
ца обезбеђују доступност свих општекорисних функција 
и производа шума потенцијалним корисницима односно 
целокупној друштвеној заједници. У случају појаве елемен-
тарних непогода и пожара  шумске саобраћајнице су гаран-
ција брзог деловања то спречавања настанка већих штета на 
шумских екосистемима.

ЈП „Србијашуме“ располаже са 11000 км шумских са-
обраћајница што представља „скромну“ основу интензив-
ном газдовању шумама.

С обзиром да се наше шуме углавном налазе у брдско 
– планинском подручју, посебан проблем је одржавање 
постојећих шумских саобраћајница, а изградња нових је 
скупа али неопходна.

Стратегија одрживог газдовања 
шумама

Сектор За коришћење шума 
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Тренутно се изводе радови на различитим фазама из-
градње и реконструкције 130 км шумских саобраћајница.

Стање механизације 
У  циљу  повећања степена механизованости производ-

ног процеса,а што је у директној вези са трошковима произ-
водње, у ЈП „Србијашуме“је у последњих осам година  наба-
вљено  неколико нових грађевинских машина (булдозери и 
комбиноване грађевинске машине), као и десетак камиона, 
претежно оних намењених радовима на изградњи шумских 
путева (кипери). 

  С обзиром да су домаћи произвођачи грађевинских ма-
шина и камиона у процесу реструктурирања, са тешкоћа-
ма у пословању, неретко  се дешава да је на тржишту теш-
ко обезбедити нове машине домаћих произвођача па чак и 
резервне делове.Из тог разлога сектор за искоришћавање 
шума разматра и предлаже нова решења по питању избора  
одговарајуће, односно оптималне механизације реномира-
них светских  произвођача.

У том смислу воде се интензивни разговори са произ-
вођачима шумских и адаптираних пољопривредних тракто-
ра, грађевинских машина и камиона.

Активни партнери у овом послу су  наши извођачи радо-
ва на пословима искоришћавања шума и градњи шумских 
путева који имају потребу да модернизују сопствена сред-
ства за рад.

Заштита на раду
У оквиру одељењa заштие на раду посебне новине се од-

носе на усклађивање нормативних аката предузећа у складу 
са новим законом о заштити од пожара и спровођење мера 
заштите објеката од пожара.

Заштита од пожара организује се и спроводи у циљу заш-
тите живота људи и спречавања материјалне штете. Обух-
вата скуп мера и радњи које се предузимају у циљу њеног 
што успешнијег спровођења.Те мере могу бити нормативне, 
управне, превентивне, организационо техничке, образовне, 
информативно васпитне и друге природе.

Обавеза организовања и спровођења мера заштите од 
пожара односи се на све друштвено-политичке заједнице 
и њихове органе, установе, предузећа, месне заједнице и 
грађане.Заштита од пожара организује се на свим местима 
која су изложена опасностима од пожара.

Доношењем новог Закона о заштити од пожара („Сл.
гласник РС“, бр. 111/2009), утврђене су и одређене новине у 
нормативном регулисању заштите од пожара

-Правила заштите од пожара
Дужни су да донесу власници, односно корисници по-

словних, индустрјских и објеката јавне намене, објеката бло-
ковског типа и подземних гаража и објеката у трећој кате-
горији угрожености од пожара и скупштина зграде односно 
савет зграде у стамбеним објектима; 

-План заштите од пожара
За разлику од правилника, планове заштите од пожара 

не морају имати сва предузећа, већ само она чији су  објекти 
посебно пожарно угрожени, односно предузећа која се на-
лазе у тзв. првој или другој категорији угрожености од по-
жара.

ЈП ‘’Србијашуме’’ су, схватајући сву озбиљност и значај 
предузимања мера ради заштите од пожара, а поступајући 
у складу са Законом, израдиле прописана нормативна акта, 
и то:

- Правила заштите од пожара ЈП ‘’Србијашуме’’’, број 
28/2012-5, донета од стране Управног одбора, дана 23.10.2012 
године.

- Посебне мере заштите од пожара, план евакуације и 
упутство за поступање у случају пожара, за објекат Гене-
ралне дирекције, број 799/2013, донете од стране Заменика 
генералног директора, дана 28.01.2013. године, као планска 
документа и саставни део Правила зашите од пожара.

Обавеза је делова предузећа да, у складу с донетим нор-
мативним актима предузећа као целине, уреде заштиту од 
пожара, свако у свом делу предузећа.

Ниво годишње производње дрвних сортимената искљу-
чиво је базиран на принципима трајног одрживог газдовања 
шумама, односно у складу је са актуелним Плановима шум-
ских подручја и Основама за газдовање шумама.

Годишња производња дрвних сортимената у ЈП „Ср-
бијашуме“ износи око 1.200.000m3, од чега је око 450.000m3 
техничко и остало техничко дрво, а остатак чини просторно 
(огревно, целулозно и дрво за дрвене плоче) дрво. Ако зна-
мо да предвиђени годишњи принос из поменутих планских 
докумената износи 1.841.179 m3 бруто дрвне масе, јасно се 
види да је годишњом производњом дрвних сортимената 
обухваћено 75-80% планираног приноса.

Сектор за коришћење шума
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С обзиром на површине на којима је евидентирано су-
шење шума у ЈП „Србијашуме“; последице процеса сушења 
шума који још увек траје (економске и еколошке) и законске 
обавезе спровођења хитних мера санације, на иницијативу 
ШГ Краљево (где су проблеми сушења шума јеле, смрче и 
букве најсложенији и најизраженији), а уз подршку Сек-
тора за шумарство и заштиту животне средине, одржан је 
семинар, 26.09.2013. године, у Шумском газдинству „Столо-
ви“ Краљево, Шумска управа Краљево, Газдинска јединица 
„Сокоља“, са циљем утврђивања узрочника сушења шума и 
предлога мера санације. 

Семинару су присуствовали представници: Шумарског 
факултета из Београда: професор др Милан Медаревић, 
др Ненад Петровић, мр Снежана Обрадовић и Биљана Пе-
шић – Катедра за планирање газдовања шумама; професор 
др Љубодраг Михајловић и професор др Драган Караџић 
– Катедра заштите шума; Министарства пољопривреде, шу-
марства и водопривреде, Управе за шуме: Радивоје Каурин, 
виши саветник; Новица Милојковић, самостални саветник; 
Бранислав Шарчевић, шеф Одсека за шумарску и ловну ин-
спекцију; Зорица Илић, републички инспектор за шумар-
ство и ловство и Драган Рељић, аналитичар; Министарства 
природних ресурса, рударства и просторног планирања: Ана 
Јовић, Одељење за природне ресурсе и вредности заштиће-
них подручја; Завода за заштиту природе Србије: стручни 
сарадници из Сектора заштите природе: Биљана Крстески и 
Зоран Стојковић; Наставне базе „Гоч“, Шумарски факултет 
из Београда; ЈКП „Бели извор“ из Врњачке бање и ЈП „Ср-
бијашуме“: др Предраг Алексић,  извршни директор Секто-
ра за шумарство и заштиту жвотне средине; Гордана Јанчић, 
руководилац Одељења за заштиту шума и заштићена при-
родна добра; Звонимир Баковић, руководилац Одељења за 
гајење шума; мр Братислав Кисин, руководилац Одељења 
за приватне шуме; Божидар Миловановић, руководилац 
Одељења за планирање газдовања шумама; мр Брано Вамо-
вић, руководилац Одељења за уређивање шума у Бироу за 
планирање и пројектовање у шумарству; Петар Поповић, 
директор ШГ Ивањица и Живомир Маринчић, самостални 
референт за гајење и заштиту шума у ШГ Ивањица; Ђуро 
Гвоздић, директор ШГ Крагујевац; Милан Баранац, дирек-
тор ШГ Пријепоље; Саво Бешлић, директор ШГ Ужице и 
Душан Јевђовић, самостални референт за гајење и заштиту 
шума у ШГ Ужице; Јордан Мијатовић, руководилац службе 
за планирање и газдовање шумама у ШГ Крушевац и Невена 
Војиновић, самостални референт за гајење и заштиту шума 
у ШГ Крушевац; Божимир Пендић, директор ШГ Краљево, 
Данило Гарчевић, руководилац службе за планирање и газ-
довање шумама у ШГ Краљево, Стојан Драмићанин, шеф 
ШУ Краљево, Мики Томовић, шеф ШУ Богутовац, Власти-
мир Боровић, шеф ШУ Ушће и ревирни инжењер Милан 
Несторовић.

Сушење шума у Шумском газдинству Краљево: дозна-
чено 18.262 m3 дрвне запремине случајног приноса, на по-

вршини од 2.208,92 ha (до 31.08.2013). План дознаке у 2013. 
години у функцији сеча за 2014. годину износи 71.226 m3  и 
дозначена дрвна запремина случајног приноса чини 25,6% 
укупног етата за 2014. годину. Структура дозначеног случај-
ног приноса, по врстама дрвећа, је: јела 17.115 m3 (93,75%), 
смрча 1.094 m3 (5,99%), буква 49 m3 (0,27%), пољски брест 3 
m3 и бели бор 0,74 m3 (преко 99% случајног приноса чине 
четинари).  

Учесници семинара обишли су четири локалитета Газ-
динске јединице „Сокоља“ (одељења 70., 71., 116.  и 121.), на 
којим су се јасно могли видети: узрочници сушења поједи-
начних стабала и групе стабала; проблеми при реализацији 
мера санације, односно сече и извлачења осушених стабала; 
проблеми у спречавању уланчавања штета – борба против 
смрчевих, борових и јелових поткорњака, имеле и Armillaria 
mellea; проблеми газдовања шумама у ГЈ „Сокоља“, сагласно 
важећој основи газдовања шумама; проблеми у вези измене и 
допуне основе газдовања шумама; проблеми око обезбеђења 
трајности приноса; проблеми око обезбеђења финансијских 
средстава за реализацију мера санације сушења шума и не-
опходности укључивања свих надлежних институција, јер 
појава сушења шума у Србији већ има карактер елементарне 
непогоде. Након обиласка наведених локалитета, учесници 
семинара донели су одређене закључке које ће проследити 
надлежним институцијама, односно доносиоцима одлука.  

Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“, 
преко својих стручних служби на терену, још прошле го-
дине је евидентирало појаву сушења шума, мањих размера, 

Узроци сушења и мере санације

Сушење шума
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Узроци сушења и мере санације

на појединим локалитетима. Сушење је евидентирано код 
јеле, бора, смрче, букве, храста, црног граба, јасена и других 
врста. Ове године, у оквиру редовне контроле здравственог 
стања шума, констатовано је да је дошло до приметног ши-
рења и повећања површина где се појединачна стабла или 
групе стабала суше. 

ЈП „Србијашуме“ заједно са надлежним министарством 
- Министарством пољопривреде, шумарства и водопривре-
де, Управом за шуме, Институтом за шумарство из Београда 
(који обавља поверене јавне послове у области дијагностике 
штетних организама и заштите здравља шумског биља на 
територији Србије без АП Војводине) и Шумарским факул-
тетом из Београда, одмах је предузело мере на: утврђивању 
површина шума које су захваћене сушењем, достављању 
узорка Институту за шумарство и Шумарском факултету 
на анализу у циљу утврђивања узрочника сушења шума, 
укљањању сувих и оштећених стабала, јер сува стабла пред-
стављају опасност за појаву и ширење секундарних штетних 
организама (фитопатогене гљиве и поткорњаци) и зато се 
морају уклонити.

Сушење шума евидентирано је на 13.885,00 хектара; поје-
диначно сушење стабала на површини од 12.084,19 хектара, 
а сушење групе стабала на површини од 1.800,81 хектара, 
осушена дрвна запремина износи 81.631,61 м3. Процес су-
шења шума и даље је присутан и највеће површине где су 
евидентирана сушења су код ШГ Краљево, ШГ Ужице и ШГ 
Лозница. 

Први резултати анализе показују да је сушење стабала 
последица климатских промена, односно сушног периода 
последњих година који је присутан не само у Србији, већ и 
у целом свету. 

Прошла деценија је била најтоплија откад је 1850. годи-
не почела да се води евиденција. Климатске промене су се 
убрзале у првој деценији XXI века, а тренд је настављен и 
у другој деценији, односно 2011. година је била најтоплија 
откад се води евиденција, а за 2012. годину наведено је да 
је била година са екстремно топлим и екстремно сушним 

летом, најтоплијим и најсушнијим од када се врше мерења 
у Србији. Превазиђен је досадашњи апсулутни максимум 
броја тропских и летњих дана као и тропских ноћи.

Појава сушења стабала у шуми, мањег или већег обима, 
односно интензитета, била је присутна и у протеклом пери-
оду и то у свим шумама – света, односно Европе. Почетком 
осамдесетих година прошлог века појава сушења шума забе-
лежена је широм Европе и тада су вршена многобројна ис-
траживања од стране научно-истраживачких организација 
из области шумарства и заштите животне средине, када је 
констатовано да је узрочник сушења шума комплекс факто-
ра абиотичке (клима, суша) и биотичке природе (фитопато-
гене гљиве и  инсекти). Као резултата тога настао је Програм 
ICP (Међународни кооперациони програм за праћење стања 
шума Европе) за шуме (установљен 1985. године), који се 
спроводи и у Србији. 

Праћење стања шума НИВОА I овог програма односи се 
на осматрање и процену дефолијације и обезбојавање кру-
на дрвећа на одређеним парцелама БИТ (биоиндикацијске 
тачке) и ова мрежа садржи 6.000 парцела, на којима се сваке 
године врши мониторинг према МАНУАЛУ ICP за шуме и 
Извештај о стању шума на биоиндикацијским тачкама дос-
тавља се Главном координационом центру у Хамбургу-Не-
мачка (ICP за шуме  примењују 42 земље у Европи). 

Национални фокал центар за праћење стања – витал-
ности шума Републике Србије је Институт за шумарство 
из Београда и у Србији има118 БИТ. На биоиндикацијским 
тачкама врши се: процена дефолијације: 5 класа дефолија-
ције према UN/ECE и ЕU класификацији: нема дефолијације 
(0-10%), слаба дефолијација (>10-25%), средња дефолија-
ција (>25-60%), јака дефолијација (>60-100%) и сува стабла 
(100%) и праћење оштећења проузрокованих биотичким и 
абиотичким факторима. 

Мониторинг виталности шума НИВОА II представља 
примењен систем упоредних предметних истраживања из 
више научних области шумарства. Постављена је огледна 
станица у НП Фрушка гора и НП Копаоник, чиме се Србија 
прикључила Европској мрежи од преко 800 тачака НИВОА 
II. Мониторинг у оквиру НИВОА II обухвата: стање круна 
стабала, фолијарне анализе, хемизам земљишта, хемизам 
земљишног раствора, прираст, приземна вегетација, атмос-
ферска депозиција, квалитет ваздуха и штете од озона.

Имајући у виду површине на којима је евидентирано 
сушење шума (сушењем захваћени четинари и лишћа-
ри), економске и еколошке последице сушења шума; ува-
жавајући сложеност решавања проблема акутног сушења 
шума (Шумска газдинства имају велике обавезе и трошкове 
на: утврђивању површина шума које су захваћене процесом 
сушења, дознаци осушених стабала, уклањању/сечи о про-
даји осушених стабала, изради и реализацији извођачких 
пројеката газдовања шумама, санационих програма и дру-
гих планских докумената), Сектор за шумарство и заштиту 
животне средине, заједно са Шумским газдинствима, орга-
низовао је праћење појаве сушења шума по инструкцији Уп-
раве за шуме и предложио је да се у проблем решавања су-
шења шума укључе све институције односно Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за шуме, 
Шумарски факултет и Институт за шумарство.

Гордана Јанчић, дипл.инж.шум.
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Завод за заштиту природе Србије постоји преко шест 
деценија. Какав је развојни пут прешла ова установа, 
и шта је Завод данас питали смо директора Александра 
Драгишића?

Пре свега, за оне од читалаца који нису ближе упознати 
са нашим радом, да објасним да је Завод за заштиту приро-
де Србије јавна стручна установа која је основана од стране 
Владе Републике Србије која обавља послове заштите при-
роде Србије. То подразумева бројне послове, од оних који 
обухватају рад на заштити природе: од теренских истражи-
вања, израде стручне документације као основе за предла-
гање заштите природних добара, стручног надзора, зашти-
те врста и станишта, затим очувања био и гео диверзитета, 
до послова на издавању стручних и научних публикација, 
образовању и информисању јавности о активностима на 
заштити природе. Завод је започео са радом још давне 1948. 
године, истовремено када и слична институција у Великој 
Британији.

У сваком случају, пут који је Завод прешао јесте дуг, он 
подразумева бројне промене, не само огранизационе при-
роде. То су свакако промене које су водиле ка ономе што 
је Завод данас, а то је референтна стручна установа са мул-
тидисциплинарним тимом сарадника, и значајним инфра-
структурним и стручним капацитетом за обављање послова 
заштите природе. 

Несумњиво је да оно што је Завод данас, представља 
практично тековину коју су стварале генерације стручњака 
и научника иза нас. Завод је растао деценијама у складу са 
све већим друштвеним потребама да се упркос, или сходно 
друштвеном и привредном развоју, сачувају природа и при-
родни ресурси Србије, и у мери колико је ова област про-
лазила и пролази кроз различите промене, кроз те промене 
је пролаио и Завод, који је суштински остао доследан својој 
стручној улози у области заштите природе.

Које су то делатности којима сте нарочито посвећени?
Завод обавља широк обим послова. Једна од основних су 

теренска истраживања, где се, заједно са другим прикупље-
ним подацима утврђују и валоризују природне вредности 
и карактеристике подручја, и у складу са прописаним кри-
теријумима предлаже заштиту, односно покреће поступак 
заштите одређеног подручја или врсте. Сматрајући овај део 
наше делатности за сами темељ спровођења заштите, ми 
смо ове године интензивирали теренски рад, и истражили 
заиста бројна подручја која су предвиђена програмом рада 
на заштити природних добара, као што су Ваљевске плани-
не, Мојстирско-Драшке планине, Жељин и Столови, Мокра 
гора, Дукат, Јовачка језера, итд. Ове године теренским ис-
траживањима смо обухватили већа подручја у различитим 
крајевима Србије, али није запостављен ни рад на вредно-
вању природних карактеристика и појединачних објеката 
биолошког или геолошког карактера који би могли испуња-
вати критеријуме да буду стављени под заштиту (пећине, 
појединачна стабла, и др). 

Посебан изазов за Завод је и све све већи број захтева за 
издавањем услова заштите природе или мишљења везано за 
израду различите пројектне и техничке документације, што 
непосредно потврђује већи притисак на природне ресурсе 
кроз различите планиране активности у простору, као ре-
алну последицу привредног развоја који је овој земљи нео-
пходан. Само у првим месецима ове године пристигло их је 
преко хиљаду. Мени то говори да би данас, више него икада, 
требало да буду усаглашене потребе за развојем и потребе за 
очуваном природом и рационалном коришћењу природних 
ресурса, оно што  већ годинама називамо одрживи развој, 
али би се могло рећи и уравнотежен развој, усклађен са мо-
гућностима природе да издржи притисак различитих обли-
ка експлоатације. У Србији још увек постоје места нетакнуте 
природе којих у многим деловима Европе и света више нема 
или су изузетно ретки; ми се још увек можемо похвалити 
бајковитим пределима где људи и дивљи свет природе живе 
у складу. Наш циљ је да их заштитимо, али да помогнемо и 
другима да дају свој допринос и схвате да је то наше највеће 
богатство. 

Ми активно пратимо стање одређених врста, односно 
њихових станишта, у оквиру рада на заустављању опадања 
биолошке разноврсности у Србији, као например венери-
не власи Adiantum capillus-veneris на Венериној падини у 
Звоначкој бањи, божура Paeonia ssp.,  и барске калужђарке 
Еpipactis palustris на подручју Београда, младице,  мале чигре 

Завод за заштиту природе Србије

раЗговор: дир. алекСандар драгишић
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Sterna albifrons на ушћу Дрине у Саву, модровране Coracias 
garrulus, великог тетреба Tetrao urogallus... У овом периоду 
реализован је мониторинг грчке корњаче Testudo graeca на 
Пчињи и у Прешевској долини, мониторинг шарке (Vipera 
berus) на простору Власинског басена, Бесне кобиле, мони-
торинг шумске корњаче (Testudo hermanni) на подручју Јуж-
не Мораве, мониторинг дугоногог мрмољка Triturus cristatus 
complex (Triturus karelinii и Triturus arntzeni,мониторинг 
белоглавог супа и других лешинара, и других врста дивље 
флоре и фауне. 

Једнако је значајна и заштита објеката геонаслеђа Србије. 
Ту ми је велико задовољство да најавим недавне резулта-
те истраживања подручја планине Жељин. Стручна екипа 
Завода на терену је, по свему судећи, открила хидролошки 
објекат који није до сада био познат, или бар није био довољ-
но познат јавности, а ми ћемо ускоро, када се истраживање 
заврши, објавити наш налаз. То само показује да природа 
Србије још увек скрива своје тајне, а ми морамо да се побри-
немо да оне сачекају и наредне генерације.

Рад на заштити биодиверзитета и геодиверзитета, очу-
вању предела, послови окренути најширој јавности, као што 
је издавање научно-стручних и популарних издања, образо-
вање и информисање... све је то у делокругу рада Завода.

Шта бисте издвојили као приоритет у заштити? 
Један од наших основних циљева у овом тренутку јесте 

повећање територије Србије под заштитом и успостављање 
међународних, пре свега европских стандарда у заштити 
природе. 

Тренутно је у Србији око шест посто територије под 
заштитом, што је далеко испод европског стандарда. Јед-
ним делом разлог је вишегодишњи процес усаглашавања 
студија заштите са често мењаним законским прописима. 
Последњим ове врсте у низу прописа, доношењем Уредбе 
о режимима заштите, створени су услови да завршимо оне 
студије заштите које су биле предмет ревизије, а оне које 
се раде за нова подручја да релативно брзо уђу у поступак 
за доношење акта о заштити. Да је овако нешто што кажем 
извесно, потврђује чињеница да су тренутно студије три 
будућа заштићена подручја у Србији, Такође као најактуел-
није, студије заштите за три заштићена подручја, „Клисура 
реке Милешевке“, „Камена гора“ и „Гоч – Гвоздац“ дате су на 
увид јавности у оквиру поступка јавне расправе, а на тери-
торији Београда изложене на јавном увиду и јавној расправи 
предлози проглашења и студије заштите подручја „Зимова-
лиште малог вранца“, „Шума Кошутњак“ и „Земунски лесни 
профил“, што значи да ће и ту процедура заштите ускоро 
бити завршена доношењем акта о заштити.

Сва ова заштићена подручја, за које су студије као доку-
ментационе основе за покретање поступка заштите заврше-
не, свакако ће допринети повећању процента заштићене те-
риторије Србије. Поред тога, актуелан рад на успостављању 
еколошке мреже Србије, и укључивању у еколошку мрежу 
Европске уније, тзв. Natura 2000 су за унапређење заштите 
природе Србије од изузетног значаја.

Завод је учествовао у реализацији Твининг пројекта у 
Србији који координира ресорно министарство. Централни 
информациони систем Завода биће основа за будућу базу 
геореференцираних података везано за Natura 2000, и ми ту 
видимо, као подршка носоиоцу ових послова, Министар-
ству, наш озбиљни задатак и одговорност. 

Како оцењујете сарадњу Завода са јавним предузећем 
„Србијашуме“?

Могло би се рећи, иако нисам дуго на позицији директо-
ра Завода, да једна од ствари коју сам одмах сматрао изузет-
но значајном да би успешно обављали посао који нам је по-
верен, јесте даље развијање и унапређење сарадње, пре свега 
са управљачима заштићених подручја, затим са невладиним 
сектором, међународним организацијама...

Сарадња Завода са „Србијашумама“, предузећем које се 
стара о шумама Србије као изванредно значајном природ-
ном ресурсу и које је управљач највећег броја заштићених 
подручја, има своју дугу традицију која гради чврст темељ 
онога што желимо да остваримо у будућности. Ту су неки 
заједнички пројекти који су већ започети, као што је реин-
тродукција дивокозе у Србији, а постоји и реалан простор 
за будуће сличне пројекте, те очекујем да ћемо заједнички 
радити на унапређењу ове сарадње и на добробит природе. 

Завод за заштиту природе Србије
Маја Радосављевић, стр.сарад.за односе са јавношћу

Завод за заштиту природе Србије

Александар Драгишић, дир. Завода за заштиту природе Србије
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Штете од  губара
Јавно предузеће „Србијашуме“, преко стручних служби делова предузећа - Шумских газдинстава, сагласно Закону о 

шумама  („Сл.гл.РС“, број 30/10 и 93/12), извршило је: контролу лишћарских шума (у периоду септембар-октобар 2012. 
године) у циљу утврђивања присуства губара; прикупило на терену јајна легла губара и доставило их Институту за 
шумарство на анализу; извршило уништавање губаревих легала, у периоду јануар-април 2013. године и утврдило површине 
шума на којима су евидентиране штете од брста гусеница губара у 2013. години.

Површина шума под нападом губара, по интензитетима напада и власницима шума: 
Површине шума под нападом губара у ЈП „Србијашуме“

Шуме Интензитет напада губара (ha)
слаб средњи јак врло јак свега

Државне шума 20.220,78 17.258,03 6.417,93 17.611,62 61.508,36
Шуме сопственика 19.948,60 21.622,31 4.729,50 22.502,50 68.802,91

Свега 40.169,38 38.880,34 11.147,43 40.114,12 130.311,27
% 30,83 29,84 8,55 30,78 100,00

Законoм о шумама утврђена је обавеза сопственика и 
корисника шума да прати утицај биотичких и абиотичких 
чинилаца на здравствено стање шума и благовремено 
предузима мере на заштити шума, у складу са препорукама 
и предлозима правног лица које врши поверене послове од 
јавног интереса у области дијагностике штетних организама 
и заштите здравља шумског биља.

Институт за шумарство, који врши поверене послове од 
јавног интереса у области дијагностике штетних организама и 
заштите здравља шумског биља, сачинио је Извештај о појави 
губара у подручју Централне Србије и предлог мера борбе. 
Према прогнози и Извештају о стању популације губара y 
2012. и у 2013. години очекује се даље повећање бројности и 
ширење угрожене територије (у Србији је под нападом губара 
око 180.000 ha шума). Институт за шумарство је препоручио: 
сузбијање губара у стадијуму јајета применом механичких 
мера (на површинама под слабим и средњим нападом)  и 
сузбијање губара, зависно од интензитета напада, односно на 
подручјима где је интензитет напада у категоријама од средњег 
до врло јаког примену биолошких, односно биотехничких 
препарата методом авиотретирања у пролеће 2013. године (у 
стадијуму ларве) уз поштовање одређених критеријума. 

ЈП „Србијашуме“ обавезно је да поштује захтеве 
сертификације шума, тако да у државним шумама којима 
газдује, за авиосузбијање губара треба да се користи 
биолошки препарат, а у шумама сопственика (приватне шуме) 
које нису обухваћене сертификацијом могуће је применити 
биотехнички препарат. Мере сузбијања губара опредељење су 
на основу интензитета напада и на основу нападнуте површине, а у складу са Извештајем и датим препорукама Института 
за шумарство из Београда, које су обавезујуће за кориснике и сопственике шума, односно ЈП „Србијашуме“ планирало је 
следеће мере: сузбијање губаревих легала - механичким уништавањем губаревих легала на површини од 38.105,23 хектара 
државних шума и авиосузбијање губара на 47.497,00 хектара, на површинама под јаким и врло јаким наапдом на подручју 
ШГ Бољевац и Кучево. 

У периоду јануар-април ЈП „Србијашуме“, спровело је уништавање губаревих легала на површини од од 42.838,36 ha 
ха државних шума  и за спроведене мере утрошило средства у износу од око 31,5 милиона динара. Нажалост сопственици 
шума се нису одазвали апелу ЈП „Србијашуме“ и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управе за шуме, 
тако да је уништавање губаревих легала у приватним шумама извршено само на поврпшини од 1.476,71 ха,  а под нападом 
губара је 68.802,91 хектар приватних шума. Авиосузбијање губара није спроведено, јер потребна финансијска средства нису 
благовремено обезбеђена у Буџету Републике Србије. 

најеЗда гуБара
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УТВРЂИВАЊЕ ШТЕТА ОД БРСТА ГУСЕНИЦА ГУБАРА

Јавно предузеће „Србијашуме“, снимило је површине шума на којима су настале штете исхраном ларви губара у 2013. 
години.  Утврђивање насталих штета исхраном ларви губара спроведено је и у државним шумама и у шумама сопственика. 
Прегледом су обухваћене површине шума у којима је било евидентирано присуство губаревих легала и површине шума 
на којима је дошло до проширења губара, односно површине шума на којима је у пролеће ове године вршено уништавање 
губаревих легала и површине шума на којима је регистровано оштећење лисне масе услед исхране ларви губара. 

Површине шума које су прегледане у ЈП „Србијашуме“ и на којима су евидентиране штете од брста гусеница губара у 
2013. години:

Степен оштећења лисне масе Државне шуме (ha) Шуме сопственика (ha) Свега (ha)
Нема оштећења 36.302,32 17.722,14 54.024,46

Оштећења приметна 15.689,69 17.191,30 32.855,99
Просветљене крошње 3.215,44 4.577,10 7.792,54

Обрштене поједине гране 2.498,20 1.826,20 4.324,40
Делимичан голобрст (60-90%) 2.746,66 3.415,00 6.161,66

Тоталан голобрст 19.525,72 37.154,50 56.680,22
свега 79.978,03 81.886,24 161.864,27

Нема оштећења 36.302,32 17.722,14 54.024,46
Са различитим оштећењима 43.675,71 64.164,10 107.839,81

% 40,50 59,50 100,00
Од укупно прегледане површине шума (161.864,27 ha), на 107.839,81 ha су утврђени различити степени оштећења лисне 

масе, односно делимичан голобрст на 6.161,66 ha и тотални голобрст на 56.680, 22 ha, уз напомену да је код ШГ Бољевац 
тотални голобрст евидентиран на 46.330,88 ha и код ШГ Кучево на 10.335,14 ha, што укупно код ова два Шумска газдинства 
износи 56.666,02 ha или 99,97 % од укупне површине под тоталним голобрстом.

Површине шума које су прегледане у ШГ Бољевац и на којима су евидентиране штете од брста гусеница губара у 2013. 
години:

Степен оштећења лисне масе Државне шуме (ha) Шуме сопственика (ha) Свега (ha)
Нема оштећења 1.649,01 3.874,50 5.523,51

Оштећења приметна 4.012,94 5.481,00 9.493,94
Просветљене крошње 86,33 3.147,50 3.233,83

Обрштене поједине гране 28,64 1.295,00 1.323,64
Делимичан голобрст (60-90%) 7,00 1.469,00 1.476,00

Тоталан голобрст 16.962,88 29.368,00 46.330,88
Свега 22.746,80 44.635,00 67.381,80

Губар је типична физиолошка штеточина. Голобрст од његових гусеница изазива снажан физиолошки стрес за биљку, 
која мора да у истој вегетационој години формира ново 
лишће. Услед тога стабло физиолошки слаби, што се одражава 
на повећану опасност да буде наапднуто од секундарних 
штетних фактора. Наравно, услед тога долази и до смањења 
прираста, као и до изостанка урода семена, не само у 
години голобрста, већ и у неколико наредних. Израчунато 
је да се после голобрста прираст смањује за 40-75%, а при 
делимичном брсту 20-25%. Установљено је такође да сваки 
нови голобрст изаива веће губитке у прирасту од претходног, 
што значи да узастопни голобрсти имају кумулативно 
деловање на прираст, а вероватно и на урод семена, као и 
на физиолошки кондицију стабала. Суше се евентуално 
само потиштена стабла. Међутим ако се голобрст понови 
два, три или више пута узастопно, тада долази до знатног 
интензивирања просеца сушења стабала, проређивања и 
девастације нападнутих шума. У шумама се после голобрста 
губара уланчавају други штетни фактори. На пример, редовна 
је појава да новоформирано лишће током летњих месеци 
јако напада храстова пепелница, односно осушена стабла или 
гране на стаблима погодују масовном намножењу храстовог 
поткорњака, који је вектор-преносник штетних гљива и 
зато су, можда, посредне штете од голобрста опасније од 
непосредних.

Гордана Јанчић, дипл.инж.шум.



16 Ревија “Шуме”

Смотра традиције, обичаја и културе источне Србије под 
називом „Хомољски мотиви“ одржана је 46. пут у периоду 
од 26. до 31. августа текуће године, а генерални спонзор по-
менутог догађаја је ЈП „Србијашуме“ . Традиционална мани-
фестација која се одржава у Кучеву има за циљ да подсети 
старије и упозна младе са некадашњом ношњом, храном, 
изумрлим занатима и свиме ониме што је део нашег фолк-
лора, а што би за њих, без оваквих обележавања, остало у 
домену заборављеног или непознатог.

Ова јединствена смотра изворног народног стваралаш-
тва источне Србије се непрекидно одржава још од 1968. го-
дине и представља једну од најстаријих манифестација ове 
врсте у Србији. Преко хиљаду учесника током неколико 

дана изводи народне песме и игре, излаже радове домаће 
радиности, такмичи се у спремању традиционалних јела хо-
мољског краја, излаже пољопривредне производе, а бира се 
и најлепша пастирица овог краја.

Централни дан манифестације је увек субота, када се, 
поред продајних изложби сира и меда, базара старих зана-
та, показивања старог начина испирања злата на Пеку и по-
ворке пастира и пастирица у народним ношњама, свечано 
отвара манифестација. Уводна реч је, као и претходне годи-
не, припала глумцу Тихомиру Арсићу који је нагласио да је 
почаствован што му је поново припала ова ласкава дужност. 
Догађај су отворили председник општине Кучево Зоран Ми-
лекић и заменик генералног директора ЈП „Србијашуме“ 
Игор Брауновић који је у песничком заносу подсетио при-
сутне да су фрула и гајде део нашег фолклора и културног 
наслеђа због чега их се не смемо одрицати, а да тек онај ко 
зна одакле је дошао може знати куда иде. У средишњем делу 
обраћања дао је традиционалну слику српског села цртајучи 
крчму у планини из које се чује Свилен конац, а истицањем 
косовских божура, симбола Косовског боја, осврнуо се и 
на тај видовдански догађај, преломни у домаћој историји, а 
кључни за формирање осећања националне припадности. 
Говор је поздрављен громким аплаузом након којег се оду-
шевљена публика препустила лепотама народних игара и 
чарима народне песме.

У наставку програма запослени у ЈП „Србијашуме“ су 
посетили пећину Церемошњу надомак Кучева чијом се по-
сетом завршио централни дан ове манифестације.

Проф. српског језика и књижевности
Ивана Вукадиновић

Игор Брауновић отворио
Хомољске мотиве у Кучеву

догађаји

Игор Брауновић, зам. ген. дир. и Зоран Милекић, предс. општине Кучево на 
отварању ,,Хомољских мотива”

Уважени гости на отварању ,,Хомољских мотива”



17Ревија “Шуме”

Представници Немачке привредне коморе у Београду, у 
мају месецу ове године изабрали су  часопис ,,Шуме“ као нај-
бољи из Србије,  у области шумарства и екологије.

Минхенски сајам ,,INTERFORST 2014“ је 4. и 5. сепембра 
у Рухполдингу, у Баварској организовао наградно путовање 
за новинаре и главне уреднике –представнике из преко 40  
земаља.

Моја маленкост, имала је ту част да представља Србију 
и ЈП ,,Србијашуме“ и узме учешће на овом значајном скупу  

у  Едукативном еколошком центру, у Рухполдингу,у Бавар-
ској.

Циљ организатора је да се новинари благовремено 
упознају са припремама за предстојећу сајамску манифеста-
цију ,,INTERFORST 2014“која ће се одржати од 16 до 20 јула, 
.као и да се информишу о најактуелнијем стању и развоју у 
области шумарства и шумарске технике.

У Едукативном центру организовано је неколико пре-
зентација и press конференција,а другог дана  одржанe су 
презентације  на терену у баварским шумама.

На предстојећем сајму ,,INTERFORST 2014“ планира се 
специјална изложба од стране KWF-a и биће представљена 
савремена иновативна технологија шума и шумске опреме, 
као и савремене процедуре рада за шуме у хали Б 6.

Веома важно питање је како се употреба технологије у 
шуми може обликовати еколошки.У центру пажње ће бити 
портал Харвестер, који ће се видети по први пут на сајму.

Такође се ради на детаљном испитивању могућности ко-
ришћења шумарске механизације уз смањену потрошњу го-
рива и прелазак на ручне алате  на батеријски погон.

Када је реч о безбедности у шумарском раду, посетиоци 
сајма могу да виде како се ризик од несреће изазваних по-
сртањем и падом може смањити. Биће упознати и са најно-
вијим достигнућима у односу на личну заштитну опрему и 
захтевима за квалификованом обуком за моторну тестеру.

У погледу мерења енергетског потенцијала  дрвета по-
моћу ваге са дизалицом, биће прилике да се увере у јасне 
разлике у квалитету пиљевине и сазнаће како се производња 
енергетског дрвета мора планирати и спроводити да се на 
дуге стазе шумски локалитети не исцрпе.

Такође ће бити обухваћена нова дешавања која се тичу 
on-board компјутера у харвестерима који ће ускоро омо-
гућити шумарским предузетницима да наруџбину припреме 
за наплату одмах након њене реализације.Функционалност 
smartphone апликација које су тренутно у великој потражњи 
у области шумарства може бити тестирана од стране самих 
посетилаца у засебној  ,,App Areni“.

Поред KWF –специјалне изложбе на ,INTERFORSTU ће 
бити заступљени трендови за инвентивне технологије у шу-
марству као и велики број стручних трибина о свим актуел-
ним питањима.                                      

Сузана Милићевић

Иновативне технологије у шумарству 
у СуСрет Сајму INTERFORST 2014

Међународни скуп новинара у Рухполдингу, у Баварској

Савремене технологије у производњи дрвних сортимената

Допремање садница хелихоптером до места садње
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У Галерији науке и технике Српске академије наука и 
уметности, почетком јуна месеца . свечано је отворен Пети 
салон пејзажне архитектуре.

На Салону су изложени радови из области пејзажне архи-
тектуре у пет категорија: планови, пројекти, студије и истра-
живања, публикације и студентски радови. За Пети Салон 
пејзажне архитектуре 2013. године пријављено је укупно  64 
рада, од којих је Селекциона комисије за излагање на Салону 
изабрала 39. Осим радова из Србије, изложено је 11 радова 
из иностранства из: Шпаније, Италије, Словеније, Грчке и 
Аустрије.

Пети Салон пејзажне архитектуре свечано је отворио 
Милан Миљевић, државни секретар Министарства грађе-
винарства и урбанизма, наглашаваћу значај пејзажне архи-
тектуре у очувању елемената природе у урбаној средини.

Након поздравних речи, прочитан је део извештаја жи-
рија и додељене су награде. Жири Петог Салона пејзажне 
архитектуре је најуспешнијим радовима доделио 5 плакета 
и једну Велику награду Салона – Гранд При.

Велику награду Слона  је добио рад “ The Madrid Rio 
Project”, групе аутора из Шпаније.

Додељена је једна плакета у категорији “Планови”, две 
плакете у категорији 

“Студентски радови” и две плакете у категорији 
“Пројекти”.

ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА ШПАНИЈЕ

У оквиру  Петог  Салона пејзажне архитектуре, у четвр-
так, 06.06.2013, у згради Старог двора (скупштини града 
Београда) стручној и широј јавности представили су се спе-
цијални гости Салона из Шпаније (Барцелоне и Мадрида).

Представљањем њихових радова као и изложбом у  холу 
Скупштине града,на којој су били изложени изабрани радо-
ви са прошлогодишњег европског бијенала пејзажне архи-
тектуре који је одржан у Барселони,посетиоци су се упозна-
ли са веома динамичним дешавањима у области пејзажне 
архитектуре током протеклих двадесет година.

Прву презентацију је одржала Беатрис Алонсо, предс-
тавница Лорензо Алонсо Арqуитецтос архитектонског сту-
дија из Мадрида. Она је презентовала рад који је изложен 
и награђен на овогодишњем салону пејзажне архитектуре: 
“БЛУЕ ГАРДЕН: Урбан интегратион оф тхе спацес генератед 
афтер тхе бурyинг оф а медиум денситy роад (А7) ин Сан 
Педро де Алцáнтара, Мáлага (Спаин)”. Рад је добио плакету 
овогодишњег Салона.

Другу презентацију је одржао Хаиме Алварез Сантана, 
представник ауторског тима из Мадрида који је израдио 
грандиозни пројекат “Мадрид Рио “. 

Предавање под називом: “20 приступа Барселони кроз 
најновија остварења пејзажне архитектуре” одржала је Ма-
рина Червера Алонсо де Медина, архитекта и пејзажни ар-
хитекта из Барселоне. Марина Червера је уједно и генерални 
секретар Интернационалног удружења пејзажних архитека-
та за европски регион - ИФЛА Еуропе и овогодишњи члан 
жирија Петог Салона пејзажне архитектуре.

Анђелка Јевтовић, дипл. инж. пејз. арх.

Пети салон пејзажне архитектуре

Присутне је поздравила председница Удружења пејзажних архитеката 
Србије- Анђелка Јевтовић

Свечано отварање Петог салона пејзажне архитектуре у Галерији науке и 
технике Српске академије наука и уметности

дешавања
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Алергија на полен је позната од давнина (п.н.е). Током 
последњих година у свету, а и код нас, уочава се повећање 
броја особа са симптомима алергијских болести.

Сматра се да је алергија на полен “болест савременог 
човечанства 21.века“, а полен се сврстава у природне 
загађиваче ваздуха. С’тим у вези, пејзажна архитектура има 
наглашену улогу да колико је могуће створи и уреди здраво 
и квалитетно животно окружење. То подразумева добро 
познавање алергеног својства биљних врста и у складу са 
тиме њихову употребу и негу. Велики број аероалергених 
биљних врста са дугим периодом полинације, високе 
концентрације полена у ваздуху, као и климатске одлике, 
издвајају Србију као област са високим ризиком за настанак 
алергијских реакција и нарочито истакнутог проблема 
респираторних обољења. После дуготрајног излагања 
дејству полена (инхалаторних алергена) јавља се све више 
пацијената са обструктивним бронхитисом, астматичним 
нападима и астмом. Готово сваки пети човек је алергичан на 
полен неке биљке. С обзиром на податак да око 90 % људи 
живи у урбаним срединама и ради у затвореном радном 
простору, доводе се у везу и негативни утицаји урбане 
средине са појавом алергија. 

Алергије и град
Развој градова условљен техничко-технолошким 

напретком, економским развојем и популационим растом, 
довео је до запоседања све веће територије изграђеним 
структурама, уз загађење свих медија животне средине – 
воде, ваздуха и земљишта. 

Појавом нових фактора загађења животне средине и 
целокупне природе, слаби имуни систем људске популације. 
Убрзани темпо живљења, као и промена навика мењају 
квалитет живота. Људски организам је стално изложен 
негативним утицајима, а као последица оваквог стања 
је опадање имунитета и често веома жестока реакција 
организма на наизглед благе инфекције, односно долази 
до поремећаја у функционисању имуног система, што је 
алергијских реакција. 

О полену
Биолошка функција полена је оплодња. Полен се креће 

ка јајној ћелији да би је оплодио и тиме обезбедио опстанак 
биљне врсте. У ту сврху, биљке углавном користе две 
стратегије, односно могу бити класификоване на: 

ентомофиле (грч. Ентомос = инсект), биљке које се 
оплођују помоћу инсеката и 

анемофиле (грч. Анемос = ветар), биљке које врше 
оплодњу помоћу ветра 

Неке биљке могу да се оплоде на оба начина, односно 
могу бити и анемофилне и ентомофилне. 

Поленова зрна су микроскопске грађе, углавном 
пречника од 10 – 60 микрона и обично су округлог или 
јајастог облика, испуњене репродуктивним материјалом. Да 
би репродуктивни материјал био заштићен, покривене су 
са две заштитне мембране: спољашња егзина (тхе еxине) и 
унутрашња интина (тхе интине). 

Полен је један од најзначајнијих биолошких извора 
алергена. Алергена својства полена потичу од хемијских 
једињења која се налазе на површини и унутар самог 
поленовог зрна, међу којима су протеини најодговорнији за 
изазивање алергијске реакције. 

Мерење концентрације полена
Концентрација полена биљака у ваздуху зависи од 

биологије биљне врсте, као и од низа фактора из природних 
станишта, али и из урбаних средина. Контрола и праћење 
стања на терену користи се за прављење: 

Аеропалинолошких извештаја, који представљају 
табеларни приказ стања аероалергеног полена у атмосфери 
у протеклој недељи. У њима се дају подаци о почетку и 
дужини цветања алергених биљака, као и о данима када 
концентрација полена јењава, као и дани са максималним 
бројем поленових зрна. 

Аеропалинолошких прогноза, којима се указује на полен 
биљака који у наредном периоду могу изазвати тегобе код 
осетљивих (алергичних) особа. 

За прављење аеропалинолошких извештаја и прогноза, 
врши се идентификација полена 24 биљне врсте (леска, јова, 
тиса и чемпреси, брест, топола, јавор, врба, јасен, бреза, граб, 
платани, орах, храст, бор, конопља, траве, липа, боквица, 
киселице, коприве, штирови, пелин, амброзија и дуд). 

Временски период током којег се врши континуирано 
узимање узорака дефинисан је од стране Међународног 
удружења за аеробиологију (IAA). У климатским условима 
наше земље овај период започиње око 01. фебруара (време 
почетка цветања леске и јове) и траје до првих дана новембра 
(завршетак цветања пелина и амброзије). 

Узимање узорака врши се специјалним уређајем 
– колектором, помоћу кога се може тачно одредити 
концентрација полена сваке биљне врсте (број поленових 
зрна на 1 м3 ваздуха), тачан дан, чак и тачно време датих 
концентрација. 

Према IAA стандарду, количина преко 30 поленових зрна 
у м3 је количина полена која изазива алергијске реакције. 

Алергена својства биљних врста
Када је биљка спремна за оплодњу, егзина и интина 

пропуштају генетски материјал и то се одиграва кроз 
поре (порес) или кроз издужене бразде (цолпи). Нека 
поленова зрна наизглед немају ни поре ни бразде, од-
носно она су “неотворена”. 

Егзина (спољашњи омотач) може имати веома разли-
читу површинску текстуру (орнаментику). Ово такође 
помаже при разликовању полена под микроскопом. 
Постоје бодљикава, мрежаста, зрнаста, брадавичаста, 
рупичаста текстура и многе друге.

алергени

Амброзија
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У просеку, полен трава има најјаче алергено својство. 
Као објашњење дат је пример: ако се у ваздуху налази 
концентрација полена дрвећа 90 зрна/м3, она изазива исти 
степен алергијске реакције као концентрација 20 зрна/м3 
полена трава, а 50 зрна/м3 полена корова. Због ове разлике 
у алергеном потенцијалу, као нпр. “високи“ степен при 
рангирању, означавају се веће концентрације полена корова 
или дрвећа, а мање концентрације полена трава. 

Мерењем концентрације алергена омогућава се 
свакодневна информација сензибилним особама за 
превенцију, као помоћ у ефикасном лечењу пацијената у 
здравственим институцијама, побољшању рада комуналних 
служби које треба да раде на сузбијању корова и полинације 
алергених биљака и слично. 

Полена у ваздуху има највише када је топло, суво и 
ветровито време, тада се полен лако разноси ветром, а 
најмање када су хладни и влажни дани; влага и киша чине да 
се атмосфера ишчисти. 

У раним јутарњим сатима (до 10 х), концентрација полена 
у ваздуху је највећа, а знатно мања у касним вечерњим (од 
22-04 х), због метеоролошких услова. 

Предлог мера, у оквиру зелених површина, у циљу 
смањења емисије алергеног полена у ваздуху:

При подизању и неговању травних површина, 
обзиром да су врсте са јаким алергеним својством и наше 
најквалитетније траве, на оним типовима травњака где 
се захтева висок степен одржавања (партерни травњаци, 
тепих травњаци, травњаци специјалне намене, травњаци 
на вештачким површинама) све алергене врсте трава 
свакако треба користити, јер интензивним одржавањем 
(честим и правовременим кошењем) оне не достижу период 
полинације. Ови типови травњака не представљају извор 
алергена. 

Све типове травњака треба одржавати на високом нивоу 
– правовремено кошење, редовно подсејавање и бусеновање 
оголелих површина, обзиром да коров одлично успева тамо 
где трава пропада. 

Корови, осим што су на зеленим повшинама непожељне 
биљке, већина њих у сезони цветања ослобађа полен 
јаког алергеног својства. Коровске биљке су издржљиве и 
отпорне, имају велику стопу прилагођавања, висок степен 
пластичности, производе велику количину семена које је 
отпорно на различите услове средине. У борби против корова 
примењују се следеће мере: Хемијске мере борбе – употреба 
хербицида (травњачки песак, селективни хербициди); 
Физичке (механичке) мере борбе – плевљење (различитим 
алаткама или ручно), уништавање корова применом 

пламена, прегрејаном воденом паром, итд.; Биолошке мере 
борбе – коришћење других организама за уништавање 
корова, као што је примена инсеката предатора. 

Највећа пажња (када се ради о коровима) посвећује се 
уништавању Амброзије, која изазива 50 % свих полен-
алергија. Код ове врсте (пошто је веома прилагодљива на 
услове средине и брзо се регенерише), механичке мере 
(кошење 5 цм изнад тла, пре цветања) не дају адекватне 
резултате, па се све чешће примењују пестициди (посебно 
на великим површинама). 

Полен Амброзије, у фазама цветања, од почетка јула 
до раних мразева, повољним струјањима ветра може да 
доспе чак до 300 км од јединке, а посебно су проблематичне 
запуштене парцеле у непосредној околини градова. 
Струјањима ветра полен се из околине преноси у градове и 
на тај начин се једноставно обезвреди сав труд који је уложен 
на уништавање овог корова на градском подручју. С’тим у 
вези, неопходно је подизање еколошке свести грађана кроз 
едукацију као и ригорозну казнену политику. 

Што се тиче дрвенастих врста са алергеним својством, 
при пројектовању и подизању зелених површина, да би се 
смањила концентрација полена у ваздуху, избегавати садњу 
брезе (Бетула сп.) као највећег алергена међу дрвећем. 
Пожељно је искључити и мушке саднице тополе (Популус), 
врбе (Салиx), дуда (Морус), тисе (Таxус), као и садњу калине 
(Лигуструм), киселог дрвета (Аилантхус алтиссима) и 
јасмина(Јасминум), који такође имају алергена својства. 

Јос једна од мера у циљу смањења емисије полена је 
редовно орезивање, односно проређивање и обликовање 
крошњи стабала дрвенастих и жбунастих врста и орезивање 
(превршавање и формирање правилних ивица) живе 
ограде. 

При подизању зелених површина треба дати акценат на 
употребу врста које немају алергена својства: 

Дрвеће•	 : Лириодендрон (Лириодендрон тулипифера), 
Каталпа (Цаталпа), Борови (Пинус), Јеле (Абиес), Дрен 
(Цорнус), Смоква (Фицус), Врба (Салиx) – женска стабла, 
Тиса (Таxацеае) – женска стабла, Гинко (Гинкго), Секвоја 
(Сеqуиа), Магнолија (Магнолиа), ... 
Жбуње•	 : Шимшир (Буxус), Хортензије (Хидрангеа), 
Форзиција (Форсyтхиа), Хибискус (Хибисцусс), 
Пираканта (Пyрацантха), Олеандер (Нериум олеандер), 
Удика (Вибурнум), ... 
Цвеће•	 : Бегонија (Бегониа), Љубичица (Виола), 
Лале (Тулипа), Ирис (Ирис), Азалеја (Азалеа), 
Камелија (Цамеллиа), Љутић (Ранунцулус), Зевалице 
(Антиррхинум мајус), Руже (Росае), 
Покривачи тла•	 : Седум (Седум), Петопрсница 
(Потентилла), ... 
Урбане средине данас насељава половина светске 

популације, што значајно утиче на схватање значаја 
обезбеђивања квалитетног живота градским 
становницима. 

Често се каже да су зелене површине “плућа града“, 
тако да представљају неопходан елемент урбаних средина 
и предуслов нормалног живота становника. Само уређене 
зелене површине, са високим степеном одржавања и неге, 
које не представљају извор алергена, утичу на бољи квалитет 
животне средине. 

Правилан одабир биљних врста и перманентно 
одржавање током читавог постојања зелених површина 
стварају здраво и квалитетно животно окружење.

Ивана Брзаковић,дипл.инж.шум.

Различите врсте поленових зрна
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Секвоја (Sequoiadendron giganteum) jе савремена врста 
истоименог рода дрвенастих биљака из породице чемпреса 
(Cupressaceae).

Може да живи и до 2200 година и спада у ред највишег 
дрвећа на Планети,са висином која може да достиге 115 м.

Дивовска секвоја или,, Big tree“(Велико дрво), расте у 
Калифорији, у Северној Америци. 

На крајњем југо-истоку Србије,налази се општина 
Бабушница. Ушушкана Лужничка котлина између планина 
Крушевице, југо-источних огранака Суве планине, преко 
Рњоса и Големог Стола, па све до планине Руј. Општина 
Бабушница се распростире на 529 км2, са 52 катастарске 
општине. Демографска слика овог краја је интересантна јер 
је у константном и драстичном опадању (према подацима 
пописа становништва 1961.(34500), 1971.(29000)  1981.
(24000), 2002.(15000), 2011.(12000)), што због миграције 
становништва, што због биолошког одумирања појединих 
села овог подручја. У орографском погледу, територија 
општине Бабушница је брдско-планински крај са добро 
разгранатом хидрографском мрежом. Клима је изразито 
јужно-континентална, по температури је један од топлијих 
крајева Србије, са ниском количином годишњих падавина. 
Климатски и станишни фактори резултирају богатом и 
разноликом флором. У овом подручју расте око 1 650 биљних 
врста разврстаних у 506 родова. Шума и шумског земљишта 
има 19 572 xa, што је око 37% шумовитости.

Шумама у општини Бабушница газдује ШУ Бабушница, 
која је друга и доста мања управа при ШГ „Пирот“. ШУ 
Бабушница газдује са 7 460 ха државних шума и врши 
стручно-техничке послове на 12 112 ха приватних шума. 
Шуме се налазе у четири газдинске јединице, и то: ГЈ „Сува 
планина“, ГЈ „Рњос“, ГЈ „Тегошница“, ГЈ „Тумба - Ракитска 
гора“.

У Лужничком крају, већ неколико деценија расту стабла 
секвоје и представљају праву туристичку атракцију.

“Лужнички крај је, као и црнортавски, познат по добрим 
и вредним неимарима – печалбарима, који су у потрази за 
послом били у разним и далеким крајевима Србије.

У селу Стол, у дворишту Јоцића, надомак Бабушнице, 
расту два стабла секвоје која својим димензијама и 
несвакидашњошћу маме погледе мештана и путника 
намерника.

 У истом дворишту расте и  кедар (Cedrus deodara), 
али он није стекао интернет и другу славу свога комшије. 
Секвоје (Sequoiadendron giganteum) је у родно село донео 
печалбар Јован Јоцић 1978. године, вративши се из Београда, 
где је саднице добио од једног шумара. Његова супруга Мара 
их је засадила у свом цвећњаку одмах испред куће у част 
рођења своје унуке. Није имала идеју колико ће брзо овај 
северноамерички горостас расти и напредовати. Секвоја је 
већ сада импозантних димензија, а корен стабла озбиљно 
угрожава темеље куће, међутим Мара Јоцић никад није 
намеравала да сече своје дрво. Једном приликом за интервју 
некој штампи изјавила је: “Кој је знал да ће тој толко да 
буде. Не би га ни посадила туј близу до кућу. Посадила би 
га негде настран. Ал, ете!” и „Хоћемо ли да рушимо кућу 
или дрво? Ма не смејемо ни једно ни друго. Че буде крај, па 
које претече: кућа или дрво!“. Бака Мара је умрла, деца се 
одавно одселила, а ми можемо да размишљамо о томе ко ће у 
дворишту Јоцића остати да сведочи о прошлим временима.

У селу Горчинци, у близини махале Штрбановци, налази 
се дрво-запис. Старина храст раширио је своју раскошну 
шубару-крошњу на око четири ара, на дивљење људима и 
радост малобројним пастирима и стаду. Процењујемо да је 
дрво старо преко 250 година, прсни пречник је 2,1 м, а висина 
20 м. Стамен, виталан, гранат, одолева времену и људима.

Славица Цветковић дипл. инж. шум.

Стабла секвоје у лужничком крају

природа
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маниФеСтација

Манифестација ’’Лековитим стазама Ваљевских 
планина’’одржана је у јуну месецу традиционално 13 пут, у 
селу Подбукови, у домаћинству Мила Обрадовића у органи-
зацији Удружења домаћина Ваљево, Друштва за лековито 
биље а под покровитељством града Ваљева.

Манифестација ’’Лековитим стазама Ваљевских плани-
на’’ је ове године окупитила љубитеље природе, лековитог и 
јестивог шумског биља и шумских плодова. Гости су дошли 
из Београда, Сомбора, Апатина, Новог Сада, Панчева, По-
жеге……

Циљ манифестације је промоција сеоског туризма и еду-
кација o распознавању, правилном сакупљању и коришћењу 
биља и шумских плодова са посебним акцентом на њихову 
примену у сеоском туризму. За сакупљање биља одабран је 
терен уз Црну Реку, чији је већи део под заштитом државе. 
Гости су имали прилику да на лицу места, уз помоћ детерми-
натора и водича, на терену добију потребно знање и све то 
покажу осталим гостима. Најуспешнији берачи су награђе-
ни.

Сваке године у центру пажње је једна биљна врста о којој 
се највише говори, а за ову годину је био одабран Сремуш. 

Ученици Пољопривредне школе у Ваљеву, су припреми-
ли рецитал , а присутни су били и млади истраживачи са 
својим штандом. Читав догађај својим програмом обогатио 
је КУД „Градимир“

Током трајања манифестације уређене су изложбе де-
чијих цртежа, фотографија, као и изложба јестивог биља, 
изложба литературе о лековитом и јестивом биљу, мала етно 
поставка....

Ни киша, ни прохладно време за ово доба године, нису 
поквариле добро организовану манифестацију.

У оквиру манифестације одржан је округли сто на тему 
“Сеоски туризам у Србији, препоруке за промене у локал-
ним заједницама, према искуствима из праксе”, у организа-
цији одбора за село САНУ, “Удружења домаћина Ваљево“ и 
Регионалне привредне коморе Ваљево.

Лековитим стазама
Ваљевских планина
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Гости су имали прилику изнесу проблеме са којима се 
сусрећу на локалном нивоу, као и препоруке за побољшање 
постојеће ситуације. Из тог разлога позвани су представни-
ци салаша са севера Србије, као и представници удружења 
домаћина са југа како би сагледали, које су то сличности и 
разлике, у погледу бављења сеоским туризмом у различи-
тим деловима наше државе и како проблеме везано за ову 
делатност отклонити у догледној будућности.

Испред „Удружења домаћина Ваљево“, о самом 
удружењу,оснивању, претходним пројектима и циљевима, 
говорио је PR ове организације, дипломирани инжењер шу-
марства Манојловић Александар. Из Војводине је учество-
вао Бранко Милешевић, координатор иницијативе кластер 
“Сомборски салаши”, чији је циљ производња здраве хране 
и идентификација туристичке понуде. Затим, салаш “Стре-
мен”, који се налази на двадесетак километара од Београда, 
испред кога је говорила PR салаша Јасмина Карајловић.У име 
Удружења рудњанских домаћина Краљево, говорио је Иван 
Вилимоновић, који је изнео циљеве њихове организације 
као и проблеме са којима се сусрећу. Град Апатин је предста-
вљала Снежана Милојевић, а као представник општине Уб 
присуствовала је в.д. директора ЈП “Енерго”, Љиљана Ристо-
вић. 

Између осталих, на округлом столу су учествовали и ре-
довни професори Пољопривредног факултета Универзитета 

у Београду проф. Милорад Шеврлић, проф. Зорица Васиље-
вић, затим доктор пољопривредних наука Томић Данило из 
Новог сада, као и социолог Правног факултета у Београду, 
проф. др. Милован Митровић, који је такође у одбору за 
село при САНУ. Од челних људи САНУ-а, позиву су се одаз-
вали академик Никола Хајдин, који је иначе председник ове 
организације, затим председник одбора за село САНУ-а, 
академик Драган Скорић, члан САНУ-а Часлав Оцић, као и 
др. Нада Видић, члан одбора за село САНУ-а. 

Такође су биле присутне и туристичке организације 
Косјерића, Ваљева, Мионице као и туристичка агенција 
„Panacomp“ испред којих су говориле Тања Ђурић и Невена 
Сушић. Од челних људи градске управе присутни су били и 
заменик градоначелника Витомир Митровић, затим начел-
ник канцеларије за локални развој, привреду и комуналне 
послове Стаменко Свитлица, као и члан канцеларије Ненад 
Бранковић.

Након трочасовне дискусије учесници су усвојили пре-
поруке и предлоге побољшања тренутног стања сеоског 
туризма у Србији, и придружили се манифестацији. Током 
манифестације учесницима је представљено домаћинство 
Мила Обрадовић као пример добре праксе....

Aександар Манојловић,дипл.инж.шум.
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Озбиљна лица, са благим, једва приметним осмехом и 
тихом сетом у очима, Јеремије Јевтић, присећа се и открива 
нам своју велику љубав према шумарству, а нарочито према 
Панчићевој оморици.

Причу почиње овако: ,,Налазим се у Дому за стара лица 
у Вишњичкој Бањи  и непокретни сам инвалид  већ 12 го-
дина..

Драге успомене на животни и радни век у шумарству ми 
дају снагу  и вољу за живот  и умногоме олакшавају дуге и 
тешке дане које проводим овде“

Како нам је рекао далеке 1952.године почео је да ради као 
дипл.инжењер у својству шефа Шумске управе Кремна, а од 
1960 до 1970 године био је директор Шумског газдинства 
Ужице.

Након престанка рада Дирекције за шуме, у чијем су саста-
ву била садашња газдинства Пријепоље и Ивањица,1956.го-
дине основано је  ШГ „Ужице“.

У то време, Тарско-Златиборско шумско подручје дато је 
на газдовање ШГ „Ужице“ са државним шумама на подручју 
ужичког среза у чијем саставу су биле општине: Ариље, 
Бајина Башта,Косјерић,Пожега, Ужице и Чајетина.

На подручју општине Ужице постојале су  две шумске 
управе у Ужицу и Кремнима. Шумска управа Кремна газдо-
вала је газдинском јединицом „Тара“, која је територијално 
припадала Бајиној Башти.

Са површином око 4.000 хектара под мешовитом шумом 
букве јеле и смрче, ГЈ ,,Тара“ отворена је за експлоатацију 
1947.године,изградњом шумског камионског пута Кремна-
Митровац-Горушица у дужини од 36 км.

Тада почиње сеча буковине у прашумској структури  са 
већим обимом сече,јер је дрвна маса износила 800 метара 
кубних по једном хектару.

У Кремнима је подигнута прва пилана која је прерађи-
вала буковину.Сортименти су почели да се извозе, а највећи 
проценат је ишао за  Немачку.

Газдинска јединица  „Тара“ била је подељена  на 36 
одељења ,величине око 100 хектара.

На моју иницијативу, а у договору са професором др Ми-
лојковићем, донета је одлука да се изврши нова подела на 
мања одељења (20-25 хектара) и да се изврши тотално клу-
пирање свих стабала изнад 10 цм, ради утврђивања дрвне 
масе, прираста и етата.

Тада је утврђена просечна дрвна маса од око 600 метара 
кубних по хектару и годишњи етат од 36.000 метара кубних.

За реализацију изградње мреже путева на Тари и осталим 
газдинским јединицама, на подручју газдинства основана је 
секција за грађевинарство, која је у то време располагала са 
завидном механизацијом  за извршење радова на изградњи 
шумских камионских путева .

Изграђено је више путева, које смо исфинансирали соп-
ственим средствима.

Поменућу само неке:  пут у ГЈ ,,Црни Врх“, од стругаре 
у Заовинама према Батури (дужине 8км),  ГЈ,,Тара“-пут Ра-
чанска Шљивовица-Барски До (дужине.7 км), пут Рзав-ГЈ 
,,Ћавловац“ на Златибору, (дужине 5 км), Растиште-Предов 
крст (дужине 8 км) ,,Борова глава“-Муртеница  на Златбору 
(дужине 7 км)..итд..

Љубав према Панчићевој оморици 
приче шумара
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Поред изградње путева, ШГ „Ужице“ је на Златибору из-
градило и зграду Шумске управе са пословним простором и 
становима за запослене.

Док сам био на челу ШГ ,,Ужице“, много је урађено на 
пошумљавању голети. Након другог светског рата, форми-
рани су  расадници за производњу четинарских садница 
за пошумљавање: Расадник на Златибору,на Калуђерским 
барама и расадник ,,Аниште“у Косјерићу..Велики расадник 
је подигнут и у Јеловој Гори и изграђена зграда за раднике 
и инвентар.Формирано је и  доста малих расадника у Баји-
ној Башти,Кремнима,Ужицу и Пожеги.У овим расадницима 
производили смо саднице у милионским количинама, са 
којима су снабдевана остала газдинства, укључујући игаз-
динства из Б и Х и Црне Горе.

Велике количине семена продавали смо осталим газдин-
ствима на територији бивше Југославије, а добар део је ишао 
за извоз.

Пошумљавање је након другог светског рата имало ве-
лики друштвени значај.Организоване су радне акције са 
средњошколцима  ужичких школа  и гарнизона ЈНА.

Пошумљено је на хиљаде хектара голети на Шаргану, Кре-
манским Косама, Златибору, Маљену и Тометином Пољу.

У својству шефа ШУ ,,Кремна“, у надлежности је била и 
Тара. Посебно интересовање сам имао за Панчићеву омори-
ку, као ретку врсту са узаним крошњама и сребрнастим че-
тинама.То је реликтна врста из терцијера, која расте на Тари 
у ширем смислу (Тара, Црни Врх и Звезда)

Оморика је расла и у близини Митровца  на Тари, 800 
метара надморске висине, на једном тресетишту ,што ми је 
омогућило да је често посматрам и анализирам. Желео сам 
да сазнам све о њеном начину размножавања,производњи 
садница и засада на нове локације.

У периоду  од 1954 до 1958 основао сам огледни расадник 
садница оморике.

Наш добар радник Јелеко Јанковић-Креманац пео се на 
стабла оморике крајем јесени када смо утврдили и богат урод 
шишарица густо збијених на вршним гранама.Након извес-
ног времена у топлој просторији шишарице су се отвориле 
и добили смо семе. На погодној локацији припремљено је 
земљиште површине 2-3 леје за пролећну сетву.У периоду од 
1954 до 1958 године производили смо саднице које смо ра-
садили у 2-3 расадника (Шарган,Јелова Гора и Бела Земља).
Стални посао у огледном расаднику обављао је Стеван Ми-
лекић из Заовина.

Након успешне производње садница оморике,отпочели 
смо њену садњу на новим локацијама.Спровели смо расађи-
вање у мешовитој шуми, у близини расадника на Митровцу 
и један засад на чистини са густом садњом. Други засад је 
био у Шаргану, у напуштеном расаднику.У Јеловој Гори, по-
ред оморике засађено је и неколико егзота четинара на месту 
некадашњег расадника на Околиштима.

На Голупцу, у Шумској управи Ариље ,сађена је омо-
рика у мешовитој шуми лишћара. На Белој земљи изнад 
Ужица,оморика је засађена у смеши са белим бором на узур-
пираној површини од стране мештанина Видоја Тановића.

Оморика је засађена на неколико подесних места на 
Калуђерским Барама  и Креманским Косама. Поред пута  
Кремна-Калуђерске Баре са леве стране у ували засадили 
смо неколико стабала оморике из природног подмлатка.

Доживео сам да видим урод стабала на овој локацији, 
што ми је представљало велико  задовољство и учинило ме 
срећним.

На подручју  ШУ ,,Пожега“ и Косјерића и на ужичком 
тргу (при његовој реконструкцији), оморика је под мојим 
руководством  засађена на подзиданом насипу између нове 
поште и библиотеке 1961.године.

 Лично сам из природног подмлатка на Тари (Црни Врх) 
одабрао потребан број оморика око 1,5м висине, а између 
њих засадио саднице оморике висине 0,5 метара. У Бајиној 
Башти у близини манастира Рача, засађена је оморика у хра-
стовој шуми.На Златибору је оморика засађена као украс по-

ред новоизграђене зграде шумске управе, 1963 године.
На Палисдау,на Златибору поред моје викендице заса-

дио сам 12 стабала оморике.На свим наведеним локацијама 
стабла оморике су стара преко 40 година и прекрасно изгле-
дају.

Захваљујући масовној производњи садница у нашим 
расадницима,саднице оморике су заступљене код нас у но-
воподигнутим парковима и озелењеним површинама и по 
насељима у нашој земљи.

Лепо је присетити се мојих драгих колега из тог времена 
који су радили посао стручно и  одговорно: Драган Бојић, 
Љубомир Пајовић, Миомир Ресавац, Милован Јевремовић....
Стално се присећам и евоцирам лепе успомене на време од 
пре 60 година , када сам радио са пуно љубави у шумарству  
и сада ме све те успомене одржавају у животу.

Јеремије Јевтић,дипл.инж.шум.из Ужица

Јеремије Јевтић са колегама на терену - фото из 1963 године



Ревија “Шуме”26

На плодним њивама у долини Лима,прошле јесени, по-
дигнути су први засади леске, а власници парцела се надају 
да ће за четири године, када леске стасају за род, поред леш-
ника брати и тражене тартуфе, гљиву коју на трпези могу 
да приуште једино гурмани дубоког џепа. Обећање о заради 
која се мери хиљадама евра, распалило је машту мештана, па 
је у крају познатих воћара и повртара већ подигнуто  десе-
так плантажа.

У узгоју тартуфа на плантажама леске, по енглеском ре-
цепту, многи виде прилику за нови породични бизнис. Један 
од њих је и Љубинко Љујић (52) који је са супругом Слави-
цом и троје деце на 20 ари окућнице у селу Ивање засадио 
100 садница леске и белог тартуфа. Он је израду елабората 
платио 300 евра и набавио коље и жицу за ограду планта-
же, а са фирмом „Зелена лабораторија“ („Греен Лаборатори-
ес“) из Лондона, од које је бесплатно добио садни материјал, 
потписао уговор о двадесетогодишњој (20) сарадњи.  

- Саднице су стигле у саксијама, а енглеска фирма се оба-
везала да у уговореном периоду откупи цео род. Стручњаци 
фирме „Зелена лабораторија“ рекли су да је земљиште погод-
но за садњу. Нема ђубрења парцеле, само заливање, док ће за 
подрезивање и заштиту стизати стручна помоћ, а печурке ће 
расти на дубини од 20 до 30 центиметара – каже Љујић. 

За парцелу од 20 ари енглези нуде 100 садница леске, а 
у подизању плантажа пољопривредници ће имати помоћ и 
општине Пријепоље. У првом роду, са плантаже ове повр-
шине, пољопривредници могу да очекују род од око 300 ки-
лограма лешника и 15 килограма белог тартуфа. Тренутно 
је лешник пет евра, а бели тартуф, чије су саднице стигле у 
лимску долину, 550 евра по килограму. Црни тартуф је ду-
пло скупљи и ускоро стижу  и његови засади.

- Општина ће са 50 одсто субвенционисати трошкове 
произвођача од 300 евра, јер у плантажама тартуфа на сад-
ницама леске видимо велику шансу нашег села, поготово за 
незапослене младе људе. Прошле године се за овај пројекат 
јавило 12, а од почетка јануара још 20 пољопривредника  – 
каже Зоран Деспотовић, члан Опшинског већа Пријепоља, 
задужен за пољопривреду. 

За подизање плантажа велико је интересовање и у другом 
општинама западне Србије. Овде су, кажу стручњаци, добри 
климатски услови,а  тартуф се може узгајати на надмосркој 
висини од 200 до 1.600 метара. 

- Технологија је сасвим једноставна : у лабораторисјким 
условима у Лондону и другим у свету корен саднице леске 
засеје се мицелијумом тартуфа. Саднице се једно време, пре 
садње, негују у саксијама. Прве три године земљиште се из-
међу редова може користити за повртарске културе – каже 
проф. др Никола Бајић из Ужица, заступник енглеске фирме 
за Србију.

Енглеска фирма „Зелена лабораторија“ од прошле годи-
не је присутна у Србији. Захваљујући њиховој помоћи, око 
130 сеоских газдинстава у нашој земљи подигло је 33 хектара 
плантажа са 15.000 садница леске.

- Једва можемо да направимо распоред посета професора 
Нилколе Бајића селима. Сви хоће да се упознају са могућ-
ностима новог бизниса, а неки ће ризиковати да се бар на 
одређено време одрекну малина, од којих сад живи 70 одсто 
наших становника – каже Драган Јовановић из косијерићке 
пољопривредне службе.

Жељко Дулановић

Тартуф са плантажа леске

ЗанимљивоСти
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За пиљевину, окорке и другу отпад при резању балвана смрче и јеле на Златару и Муртеници отимају се енергане и 
фабрике брикета и пелета из места широм Србије, па дрвна отпад којом су не тако давно пунили потоке и јаруге и била им 
терет власницима стотинак пилана и стругара данас доноси солидну зараду. Производњом огрева од отпадака са стругара 
решен је и велики еколошки проблем општине Нова Варош. 

Дрвна отпад коју су пиланџије својевремено нудиле џабе, али је нико није хтео, сада се продаје за 4 до 6 евра по тони. 
Највећи купци пиљевине и окорака су из Лапова, Гуче, Пелеза и Ниша па је све мање сировина за једину локалну фабрику 
огрева из био масе „Интербрико“ у Акмачићима. Фабрика која је годинама пиљевину добијала џабе и општину са 45 одсти 
површине под шумом решила највећег еколошког проблема, због тога данас ради са пола капацитета.

- Очистили смо протеклих година стотине депонија са обала потока и река, а из једне у срцу Муртенице, у селу Бела Река, 
својевремено извукли чак хиљаду кубика пиљевине. Због оштре конкуренције купаца пиљевине и раста цена сада међутим 
годишње производимо свега две до две и по хиљаде тона брикета, мада би са инсталираним капацитетима могли дупло 
више – каже Драгослав Пурић, комерцијални директор погона „Интербрико“ која је пре десет година започела пионирски 
посао производње брикета у западној Србији.

При резању 100 кубика обловине добија се 30 кубика пиљевине која је годинама била права ноћна мора за власнике стру-
гара ,екологе, локалну власт, инспекторе и рибаре. Дивље депоније дрвног отпада свакодневно су ницале на пропланцима, 
поред путева и на обалама река ружећи лице планина и резервата природе и трујући три језера у кањону Увца. 

- Годинама сам кубурио са пиљевином и имао велику дангубу и трошак због њеног трансорта и одлагања на депонију, 
а онда сам како би решио проблем дрвну отпад четири године давао џабе локалној брикетари. Сада пиљевину лагерујем у 
силос који ми је на пилани изградила брикетара, а за за кубик пиљевине плаћају ми 500 динара – каже Чедомир Чакаревић, 
власник пилане „Чале“ у Дрмановићима. 

Ж. Дулановић

Јагма за пиљевином са Златара
Отпад са стругара више није еколошки проблем

ЗанимљивоСти
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шумаријада 2013.

Половином септембра одржан је 12 .Сабор шумара 
-,,Шумаријада“ 2013. у једној од најлепших бања у Србији , 
у Врњачкој Бањи.

Дванаеста по реду Шумаријада одржана је у периоду 
од 13. до 15. септембра, а у такмичењима су учешће узела 
сва газдинства и појединци који су се надметали у разним 
спортским и шумарским дисциплинама.

Организатори ЈП „Србијашуме“ и Јединствена синдикал-
на организација као домаћини ове традициналне манифес-
тације су се побринули да свим такмичарима и посетиоцима 
учине што пријатнији боравак у Врњачкој Бањи. 

На отварању ,,Шумаријаде“ учесницима су се обратили 
Игор Брауновић, заменик генералног директора  ЈП „Србија-
шуме“,  Милош Срећковић, председник Управног одбора ЈП 

,,Србијашуме“, као и Бобан Ђуровић, председник општине 
Врњачка Бања, пожелевши такмичарима фер борбу, лепо 
дружење и провод .

На спортским теренима Врњачке Бање играо се мали фуд-
бал, одбојка, пикадо, стони тенис, шах, шумарски вишебо,ј...
Навијачи су бодрили своје екипе громким аплаузима, а било 
је мало и негодовања, малих замерки судијама што је и уоби-
чајено за оваква такмичења.

Све је протекло у најбољем реду, доброј артмосфери, со-
портској и фер игри.

     Први у укупном пласману
ШГ ,,Борања“ Лозница

Победник Шумаријаде 2013. је  ШГ „ЛОЗНИЦА“,• 
друго место припало је ГЕН. ДИРЕКЦИЈИ и• 
треће место  ШГ „БЕОГРАД“• 

Сузана Милићевић
Фото: Миле Радoчић

Игор Брауновић зам. ген. дир. на отварању Шумаријаде

Милош Срећковић , предс. управ. одбора ЈП ,,Србијашуме” и Бобан Ђуровић, 
предс. општине Врњачка Бања
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ПОЈЕДИНАЧНА ТАКМИЧЕЊА:
ПИКАДО:
1. СИМИЋ РУЖИЦА,  КУРШУМЛИЈА;
2. ШУПИЦА БРАНКА,  БЕОГРАД;
3. МОМИЋ ГРОЗДА,  ЛОЗНИЦА.
ШАХ:
1. ТУРАН МИХАЛ,  БЕОГРАД;
2. ПУЗОВИЋ РАДОМАН,  ПРИЈЕПОЉЕ;
3. СТАНКОВИЋ НЕБОЈША,  ЛЕСКОВАЦ.
СТРЕЉАШТВО:
1. ДАЛИБОР ВЕЉОВИЋ,  КРУШЕВАЦ;
2. ВЕЉКО КРСТИЋ,  РАШКА;
3. ДАРКО ЖИВАНОВИЋ,  БИРО.
СКОК У ДАЉ:
1. СУЗАНА ОБРАДОВИЋ,  ЛЕПОСАВИЋ;
2. ДУБРАВКА МИХАЈЛОВИЋ,  БЕОГРАД;
3. НАТАША НИКОЛИЋ,  КРУШЕВАЦ.
ШУМАРСКИ ВИШЕБОЈ:
1. ШЕКЛЕР ДРАГОЉУБ,  РАШКА;
2. ЈАНКОВИЋ ВЕЉКО,  УЖИЦЕ;
3. ЛАЗОВИЋ РАДОЈКО,  ПРИЈЕПОЉЕ.
СТОНИ ТЕНИС ЖЕНЕ:
1. МИРЈАНА НЕДИЋ,  ПРИЈЕПОЉЕ;
2. СВЕТЛАНА СЕКУЛИЋ,  ЛОЗНИЦА;
3. СУЗАНА МИЛИЋЕВИЋ,  ГЕН.ДИРЕКЦИЈА.
СТОНИ ТЕНИС МУШКАРЦИ:
1. ДРЕКОВИЋ МЕСУД,  РАШКА;
2. МИТРОВИЋ ВЛАДИМИР,  ЛЕСКОВАЦ;
3. МИЛОСАВЉЕВИЋ МАЛИША,  КРУШЕВАЦ.
ТРОЈКЕ:
1. СТАНКОВИЋ БОЈАН,   ДЕСПОТОВАЦ;
2. СЕКУЛИЋ МИЛАН,   ЛОЗНИЦА;
3. ЈЕША ЕРЧИЋ,  ГЕН.ДИРЕКЦИЈА.
ТРЧАЊЕ 200м  ЖЕНЕ:
1. ИВАНА ДРАГОЈЕВИЋ, ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА;
2. ЈЕЛЕНА ЖУНИЋ, УЖИЦЕ;
3. ДАНКА МИЋИЋ, ЛОЗНИЦА.

МАЛИ ФУДБАЛ:
1. ГЕН.ДИРЕКЦИЈА;
2. ШГ „БЕОГРАД“;
3. ШГ „КРУШЕВАЦ“.
ТРОЈКЕ:
1. ШГ „ЛОЗНИЦА“;
2. ШГ „ДЕСПОТОВАЦ“;
3. ШГ „БЕОГРАД“.
КОНОПАЦ:
1. ШГ „ЛОЗНИЦА“;
2. ШГ „КУРШУМЛИЈА“;
3. ШГ „ЛЕСКОВАЦ“.
ПИКАДО:
1. ШГ „ЛЕПОСАВИЋ“;
2. ШГ „КУРШУМЛИЈА“;
3. ШГ „БЕОГРАД“.
ОДБОЈКА:
1. ШГ „ПРИЈЕПОЉЕ“;
2. ГЕН.ДИРЕКЦИЈА;
3. ШГ „КРАЉЕВО“.
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Државно првенство секача Србије је традиционално 
такмичење шумских радника у вештинама рада моторном 
тестером ове године oдржано је од 13.до 15. септембра у 
Врњачкој Бањи.

Такмичари морају показати брзину, спретност и прециз-
ност у операцијама које су сличне и истоветне операција-
ма које се свакодневно изводе у шуми. Рад секача је тежак 
и опасан, а повреде се могу спречити само уз коришћење 
прописане заштитне опреме и уз строгу примену правила 
која се односе на безбедно руковање моторном тестером. 
Уколико се такмичар не придржава ових правила при оба-
вљању такмичарскх дисциплина кажњава се негативним 
бодовима. 

На 34. државном првенству секача Србије одржаном у 
Врњачкој Бањи 13. и 14. септембра 2013. године наступиле 
су екипе ЈП „Србијашуме“, ЈП „Војводинашуме“, Средње 
шумарске школе из Краљева и Средње шумарске школе из 
Сремске Митровице.

Такмичарске дисциплине:

Обарање стабла - постигнути резултати у дисциплини:
1. Марко Нешковић – ЈП „Србијашуме” , 654 поена 
2. Горан Чамагић - ЈП „Србијашуме”, 620 поена 
3. Драган Стојановић - ЈП „Војводинашуме”, 546 поена 

Окретање водилице (мача) и замена ланца - постигнути 
резултати у дисциплини:
1. Милан Зујић – ЈП „Војводинашуме”, 114 поена 
2. Милан Лазић - ЈП „Војводинашуме”, 97 поена 
3. Гаврило Тешић – СШШ из Краљева (јуниор) 88 поена 

Комбиновано пререзивање - постигнути резултати у дис-
циплини:
 1. Гаврило Тешић – СШШ из Краљева (јуниор), 185 поена 
2. Горан Миличевић - ЈП „Војводинашуме”, 184 поена 
3. Милан Зујић - ЈП „Војводинашуме”, 181 поен 
4. Марко Нешковић – ЈП „Србијашуме”, 181 поен 

Прецизно пререзивање - постигнути резултати у дисци-
плини:
1. Сенад Бећировић – ЈП „Србијашуме”, 213 поена 
2. Драган Стојановић - ЈП „Војводинашуме”, 211 поена 
3. Горан Чамагић - ЈП „Србијашуме”, 211 поен 

Kресање грана- oстварени резултати у дисциплини:
1. Марко Нешковић – ЈП „Србијашуме”, 408 поена;
2. Драган Стојановић - ЈП „Војводинашуме”, 378 поена; 
3. Иван Црноглавац - ЈП „Србијашуме”, 378 поена.

34. Државно првенство секача 
Србије у Врњачкој Бањи

такмичење Секача

Марко Нешковић, ЈП ,,Србијашуме” - државни првак 
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Умало да трагичар у сениорској конкуренцији буде 
такмичар из екипе ЈП „Србијашуме” којем се у трци за злат-
ну медаљу у појединачној конкуренцији десило гашење 
моторне тестере при извођењу дисциплине кресања грана. 
Захваљујући присебности такмичар је оставио непререзану 
последњу грану и гурнуо тестеру преко линије циља. Уз каз-
нене поене у овој дисциплини ипак је задржао прво место 
у сениорској конкуренцији са укупно освојених 1396 поена 
испред Милана Зујића из екипе ЈП „Војводинашуме” (1384 
поена) освајача бронзане медаље у дисциплини комбинова-
но пререзивање на светском првенству у Загребу 2010. годи-
не, троструког државног првака (2006.,2010. и 2012. године) 
и учесника три светка првенства (2006. у Естонији, 2010. у 
Хрватској и 2012. у Белорусији). Треће место у сениорској 
конкуренцији заузео је Милан Лазић из екипе ЈП „Војводи-
нашуме” са освојена 1362 поена.

У јуниорској конкуренцији државни првак је постао 
Марко Нешковић из екипе ЈП „Србијашуме” са укупно ос-
војених 1490 поена, друго место освојио је Горан Миличевић 
из екипе ЈП „Војводинашуме” са освојена 1073 поена, а треће 
место Гаврило Тешић из екипе Средње шумарске школе из 
Краљева са укупно освојених 1014 поена.

Марко Нешковић из екипе ЈП „Србијашуме” запослен 
у ШГ „Голија”, Ивањица је апсолутно најбољи такмичар 34. 
првенства шумских радника - секача моторном тестером Ре-
публике Србије, јер је остварио убедљиво најбољи резултат 
оставивши у јуниорској конкуренцији иза себе другопла-
сираног Горана Миличевића учесника претходног светског 
првенства у Белорусији са преко 400 поена. Најбољи у се-
ниорској конкуренцији Горан Чамагић из екипе ЈП „Србија-
шуме” запослен у ШГ „Шумарство”, Рашка имао је за готово 
100 поена слабији резултат, док су сви остали у сениорској 

конкуренцији заостали преко 100 поена иза младог Нешко-
вића. 

Медаље најбољима у име организатора уручио је госпо-
дин Владан Живадиновић Председник Удружења шумар-
ских инжењера и техничара. Специјалне награде за најбоље 
пласиране такмичаре уручили су представници спонзора и 
то:

у сениорској конкуренцији 
- за освојено треће место Милану Лазићу представник 

компаније Агромаркет из Крагујевца господин Душко Си-
мић уручио је моторну тестеру Dolmar 4605,

- за освојено друго место Милану Зујићу представник 
компаније Valhall из Старе Пазове гоосподин Драган Петко-
вић уручио је моторну тестеру Husqvarna 455 rancher,

- за освојено прво место Горану Чамагићу представник 
компаније Stihl Srbija из Земуна гоосподин Дејан Боројевић 
уручио је моторну тестеру Stihl 650 MS, заштитни шлем са 
визиром и антифонима и заштитне чизме истог произвођа-
ча.

Марку Нешковићу из екипе ЈП „Србијашуме”, најбољем 
јуниору и апсолутно најбољем такмичару 34. првенства шум-
ских радника - секача моторном тестером Републике Србије, 
представник компаније Valhall из Старе Пазове гоосподин 
Драган Петковић уручио је моторну тестеру Husqvarna 372 
XP, заштитну јакну и заштитне панталоне истог произвођа-
ча.

Тројица најбољих сениора (Чамагић, Зујић и Лазић) и 
најбољи јуниор Марко Нешковић чиниће репрезентацију 
Републике Србије која ће наредне године учествовати на 
светском првенству у Швајцарској.

Драган Дубљанин, дипл. инж. шум.

Повратак српских секача на међународну сцену

Под покровитељством познате Шведске компаније 
Husqvarna, произвођача моторних тестера, организова-
но је 30. такмичење радника секача Србије, а иста ком-
панијаје државну репрезентацију Србије је спонзориса-
ла за учешће на 27. светском првенству секача моторном 
тестером у Естонији и 28. светском првенству у Немач-
кој . Након тога на 29. светком првенству у Хрватској 
и 30. светском првенству у Белорусији репрезентацију 
Републике Србије спонзорисала је реномирана немачка 
компанија Stihl.

Марко Нешковић - дисциплина: кресање грана
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Асоцијација “Спорт за све Србије” у сарадњи са “Црногор-
ским савезом Спорт за све” организовао је 23.летњи фестивал 
спорта у Сутомору. Ово је традиционални летњи скуп рекре-
ативних спортиста, који има за циљ да укаже на важност ба-
вљења спортом, али и да разним едукативним програмима да 
на значају превенцији здравља. Овогодишњи фестивал је одр-
жан од 18 – 22. септембра у Сутомору под покровитељством 
Министарства омладине и спорта Републике Србије, Спорт-
ског савеза Србије, а посебну подршку је добио од Међуна-
родног Олимпијског Комитета. Генерални секетар Светске 
Асоцијације компанијског спорта Мус Алами званично је от-
ворио фестивал и том приликом изразио велико задовољство 
што је њему припала та част. Асоцијација ,,Спорт за све“ из 
Србије и Црногорски савез ,,Спорт за све“ у јуну ове године 
су постале чланице Европске федерације. На конференцији 
за штампу присутним новинарима и гостима обратили су се 

Велизар Ђерић, председник Асоцијација ,,Спорт за све“ из Србије, Милан Брацановић председник Црногорског савеза, 
председник општине Бар Драган Симовић... Летњи фестивал 2013 је фестивал међународног карактера са око 400 учесника 
из Румуније, Србије, Македоније, БиХ и Црне Горе. У оквиру такмичарског програма, под слоганом “Ферплеј је победа “, 
учесници су се надметали у бројним дисциплинама као што су: мали фудбал, баскет, одбојка, шах, пикадо,стони тенис, над-
влачење конопца, ного тенис,вишебој, стрељаштво…

У укупном пласману екипа ЈП ,,Србијашуме“, као представник Србије заузела је прво место и освојила 11 пехара и 
велики број медаља.

Посебно признање ,,Најбољи спортиста“ на такмичењу које је одржано у Бахреину 2012.године добио је овом при-
ликом Тихомир Мурић из ЈП ,,Србијашуме“.

Пехар је уручио Велизар Ђерић, председник Асоцијације ,,Спорт за све“ из Србије.
Организатори су на крају истакли задовољство због константног повећања учесника из године у годину и позвали су све 

заинтересоване да се пријаве, да се друже и надмећу за титулу “мајстор рекреације” .   Сузана Милићевић

У организацији Јога савеза Србије, 31.08-01.09., у Београду 
је одржан четврти Међународни фестивал јоге – Србија 2013.
год. На фестивалу су учествовали представници различитих 
стилова јоге из земље и иностранства. Фестивал је подржан 
од стране Европске јога федерације и Међународне јога феде-
рације. Фестивал је свечано отворила амбасадорка Индије у 
Београду. ЈП „Србијашуме“, Шумско газдинство “Београд” је 
обезбедило за Фестивал декоративно растиње у жардињера-
ма за сцену. Приликом свечане доделе медаља и захвалница, 
испред „Србијашума”, захвалницу је примила Анђелка Јевто-
вић. На Фестивалу су “Србијашуме” имале још једног пред-
ставника, али у својству учесника. Мирјана Стингић, (Сектор 
за шумарство и заштиту животне средине) дугогодишњи 
практикант и будући инструктор јоге, наступила је са саставом Арт Јоге Симилирис Међународне јога академије.

 Јога је дисциплина саморазвоја стара хиљадама година. Јога филозофија подстиче креирање здравог животног стила 
који се огледа у неговању и оплемењивању свакодневице. Јога препоручује свакодневну негу телесног здравља јога асанама 
(положајима), техникама дисања (пранајама), техникама концентрације, техникама релаксације, али и негу емоционалне, 
интелектуалне и социјалне димензије живота.

Данас су јога технике важне у здравственој превентиви, као и рехабилитацији. Присутне су у психотерапеутским мето-
дама, као вид релаксационих вежби, као независни терапеутски метод. Користе се и као средство за постизање врхунских 
резултата у спорту и уметности. Значај практиковања јоге све више се огледа и у резултатима који се постижу у раду са де-
цом са посебним потребама и особама трећег доба. Јога подстиче физичко здравље, нормализује активност физиолошких 
система, помаже у успостављању емоционалне равнотеже, подстиче креативно изражавање, јача стварање ослонца у себи, 
усмеравајући појединца ка откривању унутрашњих потенцијала који га повезују са смислом.

Јога савез Србије је национални грански структовни савез основан са циљем подизања квалитета јога праксе у Србији. 
Члан је Спортског савеза Србије, Европске и Светске Јога Федерације.Програм едукације јога инструктора Јога савез Србије 
је акредитовао у надлежном министарству Републике Србије и акредитационом телу Европске јога федерације.Јога савез 
Србије тежи да обезбеди на највишем академском нивоу верификацију доприноса практиковања јоге, да представи јогу као 
дисциплину која оплемењује животну свакодневицу и све сфере живота.

Милица Зорић, сертификовани инструктор јоге

Србијашуме  победник Летњег фестивала ,,Спорт за све”

Међународни фестивал јоге – Србија 2013.год.

ФеСтивали
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У оквиру обележавања „Светског дана чистих планина“ ЈП за газдовање шумама „Србијашуме“, Шумско газдинство 
Београд је 26.09.2013. године, организовало акцију на Авали која је заштићено подручје и у којој су учешће узели волонтери 
– алумнисти  „A – SMYLE“ програма Америчког Савета за међународно образовање. Домаћин је била ШУ Авала. У акцији 
обележавања „Светског дана чистих планина“ волонтери су кроз обављање текућих послова на одржавању и уређењу заш-
тићеног подручја, имали прилику да стекну нова и прошире постојећа знања о заштићеним подручијима,о начину упра-
вљања, заштити и коришћењу оваквих подручја, значају постојања заштићених природних добара, као и значају шумарске 
струке и ЈП „Србијашуме“ као предузећа које газдује са 216.804 ha заштићених подручја у Србији. Акција је била организо-
вана у два правца, први је био радно – едукативни, а други такмичарски у дисциплини „шумарски вишебој“.Волонтери су 
били ангажовани на пословима грабуљања лишћа, сакупљања отпадака, чишћењу пешачких стаза, као и простора испред 
чесме „Сакинац“ и летње учионице на отвореном, где су показали прави тимски и волонтерски дух. Пре почетка ове акције 
присутни волонтери су имали прилику да од Саше Рајковића шефа ШУ Авала, чују најважније информације о Пределу 
изузетних одлика Авала, као и да стекну нова знања о начину управљања заштићеним подручјима. Након успешно оба-

вљених радних задатака, волонтери су на предлог домаћина 
ШУ Авала, узели учешће у шумарском вишебоју који се сва-
ке године традиционално организује у овој управи, за децу 
школског и средњошколског узраста из подавалских села. 
На крају дана, сви су се сложили да је ова акција била ви-
шеструко корисна за све учеснике. Надамо се да је ово само 
добар почетак, и да ће оваквих акција бити још у којима би 
млади људи, кроз идеју волонтеризма дали свој конкретан 
допринос у очувању природних богатстава.

Борис Ивановић,дипл.инж.шум.

Последице несавесног одлагања комуналног отпада су 
загађење и девастирање животне средине. О спречавању 
грађана да стварају дивље депоније у шуми,  у овом тренутку 
,изгледа  брину само шумари,јер су они по Закону о шума-
ма обавезни да се боре са овим изузетно великим пробле-
мом.Знајући за ову законску обавезу, све чешће се Шумском 
газдинству „Београд“  јављају грађани из појединих делова 
града који живе у близини шума , са захтевима да се очисте 
дивље депоније. До ове године газдинство „Београд“ је очис-
тило неколико депонија  у Миљаковачкој шуми, на Авали, 
Космају,и у шуми уз aуто пут из сопствених средстава, што 
представља спорадично решавање овог озбиљног проблема.

Потпуно су нереална очекивања  да  шумска газдинства сно-
се трошкове чишћења свих дивљих депонија на територији 
којом газдују и зато је неопходно да се такве активности 
спроводе у сарадњи са локалном управом и грађанима. У 
циљу спречавања депоновања комуналног отпада у шуме 
као  и чишћења дивљих депонија , београдско газдинство 
је у јуну  ове године остварило сарадњу са грађанима месне 
заједнице Радиофар – општина Сурчин.Уклоњена је дивља 
депонија која се налазила на ободу шуме уз aутопут, лево и 
десно од прилазног пута насељу. Укупно је однето око 600м3 
комуналног отпада на градску депонију у Винчи. Након 

чишћења, цео простор је ограђен дрвеним стубовима .Простор некадашње дивље депоније је и ручно очишћен захваљујући 
волонтерима насеља Радиофар , а београдско газдинство је обезбедило семе траве које су они посејали .Постављене су две 
металне табле са упозорењм да се не баца смеће и бројем телефона комуналне полиције за пријаву несавесних грађана. Пре-
дат је захтев  комуналној полицији  да  се појача контрола  у том делу града  у циљу спречавања поновног стварања депонија 
комуналног смећа. Истовремено су грађани месне заједнице Радиофар предали захтев ЈК „Градска чистоћа“ да се поставе 
контејнери за смеће на овој локацији. С обзиром да је Законом о шумама, шумарима наметнута обавеза  решавања пробле-
ма  одлагања комуналног  отпада у шумама , потребно је  обезбедити средства којима ће се финансирати чишћење шума  као 
и побољшати процедуру  кажњавања несавесних починилаца.   Анђелка Јевтовић,инж.пејз.арх.

Светски дан чистих планина на Авали

Заједничка акција у чишћењу дивље депоније 
акције



34 Ревија “Шуме”

дечија Страна 

 И поред тешке материјалне ситуације у којој се на-
лази Покрет горана Србије од 01.01.1996.године јер нису на 
буџету Републике Србије а средства за рад за редовне ак-
тивности обезбеђује кроз реализацију Пројекта и доприно-
са донатора и спонзора, успешно су реализовали и ово ак-
цијашко лето.

Од 13 јула до 20 јула организовали су Школу леко-
витог биља ‘’Копаоник 2013’’ године- учествовало је 48 
полазника,од 22 јула до 29 јула -10 јубиларни горански ЕКО 
камп ‘’Вршачки брег 2013’’ године, учествовало 30 полазни-
ка. Од 17 августа до 24 августа – горански ЕКО камп ‘’Тара 
2013’’ године-36 учесника и од 17 августа до 24 августа – XIX 
Међународна горанска ликовна колонија  ‘’Перућац 2013’’ 

године уз учешће 20 сликара и 1 скулптор.
Школа лековитог биља ‘’Копаоник 2013’’ године је ор-

ганизована у сарадњи са Министрством пољопривреде, шу-
марства и водопривреде – Управом за шуме у периоду од 13. 
јула до 20 јула.Учешће је узело 48 полазника са подручја Ре-
публике Србије. За време трајања Школе учесници су имали 
прилику да се упознају са: врстама дрвећа и лековитог биља 
које успева на подручју Националног парка ‘’ Копаоник’’, о 
начину бербе, сакупљања и сушења лековитог биља, фалси-
фикатима лековитог биља, ресурсима истог,начину гајења 
лековтиго биља и његовој преради. Приликом обиласка ‘’Ду-
боке’’, заштићеног природног добра учесници су упознати са 
зонама заштите у Националном парку и њеном значају. 

На презентацијама у оквиру предавања учесници су 
упознати са бројем и врстама зељастих биљака које успевају 
на подручју Републике Србије, маховинама и њиховом зна-
чају у екосистему и  ендемичним врстама са посебним освр-
том на подручје Националног парка ‘’Копаоник’’. 

Програм Школе су реализовали Новица Милојковић, 
председник Покрета горана Србије, Др Ружица Игић, дирек-
тор департмана за биологију и екологију ПМФ, Нови Сад, 
Марко Рућандо, студент докторских студија ПМФ Нови 

Сад,  Никола Илић, студент докторских студија ПМФ Нови 
Сад, Ненад Ратковић, Национални парк ‘’Копаоник’’, Драган 
Торбица, Покрет горана Брус, Зорица Алексић, Покрет го-
рана Београд. На завршном тесту учесници Школе су пока-
зали завидно знање. Првонаграђени на квиз такмичењу су 
добили бесплатан боравак у трајању од 7 дана на Зимској 
горанској радионици ‘’Копаоник 2014’’ године.

Еко камп ,,Вршачки брег“- Покрет горана Србије у 
сарaдњи са: Покретом горана Вршац организовао је 10-и ју-
биларни Горански еко камп ‘’Вршачки брег 2013’’ године од 
22 до 29.јула 2013.године. На кампу је узело учешће 30 пред-
ставника горанских организација са подручја Републике. 
Учесници су били смештени у Дому ученика средњих школа 
Вршац. За време трајања кампа учесници су имали прилику 
да се упознају са: стањем шума и шумовитости на терито-
рији општине Вршац, врстама дрвећа и лековитог биља које 
успева на подручју Вршачких планина и СРП ‘’Делиблатска 
пешчара’’, расадничком производњом, реконструкцијом 
градског парка, културно-историјским знаменитостима 
града Вршца и околине и др. Такође су радили на уређењу 
окућнице Герентолошког центра у Вршцу и дружили се са 
корисницима.Предпоследњег дана рада кампа одржана су 
такмичења у изради цветних аранжмана, КВИЗ знања-пре-
познавање врста дрвећа и лековитог биља и Покрета горана 
Србије. Представљени су хербаријуми. Прву награду у изра-
ди цветних аранжмана освојила је Тамара Хорти из Вршца, 
за аранжман ‘’Успомена’’, другу  Мила Јовкић из Жагубице, за 
‘’Дугу’’, а трећу Милица Ђорђевић из Жагубице, за ‘’Лолу’’. У 
квиз такмичењу после велике и неизвесне борбе победила је 
екипа у саставу: Тамара Хорти, Вршац, Моника Бујан, Бачка 
Паланка, Филип Радојковић, Сврљиг и Невена Несторовић, 
Раковица, Београд. Њима је припала вредна награда-седам 
дана бесплатног боравка на Школи лековитог биља ‘’Копа-
оник 2014’’ године. Друго место и поновни долазак у Вршац 
на камп наредне године освојили су: Лазар Радосављевић, 
Младеновац, Мила Јовкић, Жагубица, Катарина Цветковић, 
Сврљиг и Јована Стаменчић, Нови Београд. После завршетка 
квиза и уручења  награда деци (књиге), свечано је обележен 

Завршене летње активности младих 
горана
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вредан јубилеј 10-година кампа уручењем захвалница јед-
ном броју организација, јавних предузећа, установа и поје-
динаца који су дали значајан допринос реализацији програ-
ма кампа у протеклом периоду. Међу награђенима је и Ваш 
лист и Ваша новинарка. Захвалница је уручена и Скупшти-
ни општине Вршац без чије финансијске помоћи камп не би 
био ни организован. Међу добитницима од појединаца је 
Душан Мрђа, подсхумно. Награде и признања добитницима 
је уручио Мирослав Михајиловић, секретар Покрета горана 
Србије, руководилац кампа протеклих десет година.

Горански еко камп ‘’Тара 2013’’ године
Београд, 26.08.2013.год
КВИЗ ЗНАЊА - Шта знаш о Покрету горана Србије
- Колико познајемо Електропривреду Србије, 
- обележавање јубилеја 120 год. ЕПС-а
- Препознавање врста дрвећа и лековитог биља 

Покрет горана

Човек је постао господар света, а ја бих рекла и господар 
зла. Заборавио је на реку, шуме, птице, на сву младост која 
служи за продужење врсте и сеје зло планетом.

Кад одете на реку, не видите веселе вратоломије водених 
становника. Опрезни су, јер сваког дана нестаје по нека врс-
та. Кад крочите у шуму, видите тужну слику свакодневи-
це. Гране младица поломљене, згаришта несавести, папира 
и пластике у шумским потоцима, колико вам душа жели. 
Осећам тугу, осећам бес, јер у очајању, не знам где да потра-
жим помоћ. А немоћни шумски становници да говоре, да се 

буне, да оптужују, не умеју, повлаче се, беже, нестају... Го-
лубица рашири крила и полети. Диже се и спуста, исписује 
нам правила опстанка крилима. Као да нам сваким узлетом 
говори: „Ја сам слободна, спасила сам се“! Она је побегла пут 
шумарка, а ја лагано за њом. Ту, на крају села, мало даље, ве-
село жубори шумски поток који ме води право у нашу шуму. 
Дедови преци је негују деценијама, а дека је годинама под-
млађује. Познаје свако дрво и прича приче о њима. 

На самом улазу у шуму је једно старо, суво дрво. Знам 
причу о њему, знам зашто је тако тужног изгледа. Несавес-
ни људи су палили ватру крај њега. Пламен га је дохватио и 
страдало је. Дека га није посекао, оставио га је као опомену 
нама, млађима. Стално је туговао и говорио да није траге-
дија што је дрво изгорело, већ што су са том ватром и због 
ње нестале многе шумске животиње и птице. Пре несреће су 
на поток долазиле срне, зечеви, прикрадале се лисице и на-
пајале се бистром, чистом водом. Птице су у јатима надле-
тале поток не би ли угледале неку рибицу, или жабу. Разбе-
жале су се после пожара и дуго их није било. Ко зна, сигурно 
су и неки мали становници страдали. Размишљам, колико је 
само бубица, лептирића, мрава и птица нестало, побегло, 
напустило своје валоге, јазбине, гнезда, а са њима утихнуле 
су песме и весели плес шаренила. 

Сви се заклињу и обећавају да ће чувати природу, тај 
божји дар. А онда заборављају, а чистог ваздуха је све мање, 
као и здраве пијаће воде. Шуме нестају, а са њима мали и 
велики становници. Човек жели све за себе, а кад нешто же-
лимо, морамо да дамо све од себе да то не изгубимо, јер на 
крају, ми, људи, бићемо највећи губитници. Утихнуће песме 
птица и нестаће цвећа и дрвећа. Нестаће умилног погледа 
срна и веселог превртања зечева у шуми, ако људи не окаче 
своје зле намере о клин у напуштеној шупи. Кад нестане сав 
тај свет, остаће само гомила влажне земље, јер немар ће све 
прогутати, а шума ће личити на старицу исплаканих очију 
која је изгубила сву своју децу. Човече, није лепо да поступаш 
супротно својим обећањима! И ти, па и ми деца, знамо да је 
део наших живота овде у шуми, а започели су га баш шумски 
становници, па им зато дајмо слободу да воде живот онако, 
како је било хиљадама година уназад. Не убијајмо изданке, 
јер без њих нема наставка, па ни живота уопште.

И тако се у мојој глави,  која још нејасно схвата свет, 
сливају у једну целину све опасности које прете одржању 
људске врсте, шумских становника и живог света на Зем-
лљи уопште.

Мина Митић, 
ОШ „Вук Караџић“ - Пирот

Опомена шумских становника

Мина Митић, награђени састав
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Дивља трешња - Prunus avium, L.
шумСке воћкарице

Дивља трешња (Prunus avium, L.) је значајна аутохтона 
врста наших шума. Људима је трешња позната још од брон-
заног доба (тачније 2000 година п. н. е). Припитомљена је у 8. 
веку п. н. е и од тада се користи у људској исхрани. Сматра се 
да су прве трешње гајене на територији Мале Азије и Грчке. 

Трешња је широко распрострањена у средњем и западном 
делу Европе, на Балкану, Апенинском и северном делу Пи-
ринејског полуострва. На нешто већим надморским висина-
ма до 1700m расте у најужнијим деловима Европе. У Азији 
се може наћи на Кавказу, Криму, Ирану, као и у деловима 
Мале Азије. Просечно живи 50 до 80 година али може дос-
тићи старост и до 200 година. У Србији ова врста је позна-
та као: „трешња врапчара“, „птичарица“, „вршчара“, „дивља 
трешња“ и „црна трешња“. Она предстваља полазни мате-
ријал за стварање многобројних сорти трешања у воћар-
ству па се и данас користи као подлога за калемљење сорти 
трешања и вишања. Поред тога што се користе у људској 
исхрани, плодове трешње једу и животиње и на тај начин 
доприносе њеном размножавању у природи. Користи се као 
хортикултурна врста у парковима. Дивља трешња је врло 
цењено дрво у дрвној индустрији. У Србији дивља трешња 
расте у мезофилним шумама (китњак-граб, брдске букве, 
јавор-јасен и неким другим), али и у појасу алувијалних 
шума. Најчешће се јавља у виду појединачних стабала или у 
врло малим групама. Чисте шуме дивље трешње не постоје. 
Хелиофитна је врста па захтева пуно светлости на станишту, 
одговарају јој јужне и југозападне експозиције (али је под-
ложна ожеготинама). Ако су падавине током године пра-
вилно распоређене трешња успева и у подручјима са сувљом 
климом. Одговарају јој плодна, умерено влажна и неутрална 
тла. Најважније је да је земљиште са дубљим карбонатним 
слојем (песковите иловаче, алувијуми, гајњаче, лес, карбо-
натни чернозем). Дивља трешња је угрожена врста и у Ев-
ропи је она законом заштићена.Трешња је отпорна на ниске 
температуре, па се може гајити и у хладнијим подручјима. У 
току зимског мировања дивља трешња подноси температу-
ре ниже и од -28ºC, али не дуго. Неотпорна је на ниске тем-
пературе: при кретању вегетације (-3.8 ºC), у пуном цветању 
(-2.8ºC) и након заметања плодова (-1.1ºC). Дивља трешња је 
листопадно дрво висине 15 до 20 m и дебљине преко 50 cm. 
Она је једнодома, ентомофилна, мезофилна, хелиофитна и 
прилично брзорастућа врста. Кора је кожаста и танка, веома 

жилава, љушти се у хоризонталним прстенастим тракама. 
Дрво је лепе тамно црвене боје врло тражено и квалитетно. 
Корен је срцаст, са дугим бочним кореновима. Листови су 
елипсоидног облика, тамнозелени, са петељком која има две 
карактеристичне црвенкасте жлезде. Цвета у исто време са 
олиставањем у априлу и мају (у трајању 4-27 дана). Поједи-
начни цветови су беле боје са пет латица, груписани у цвасти. 
Плод дивље трешње је округласта бобица, дебљине око 1 cm, 
црвене или црне боје, горко-сладког укуса. Плод се развија 
28-70 дана (дозрева од августа до октобра) у зависности од 
еколошких услова, посебно надморске висине. Плодови су 
упадљиво ситнији и малобројнији него код питомих сорти, 
а незрели су непријатно горки. Беру се тек потпуно зрели, 
црни меки и сочни плодови. Плод трешње сакупља се са ста-
бала или отресањем, односно након отпадања сакупљају се 
са тла. Сабрани плодови простиру се у танке слојеве, месна-
ти део одваја се посебним млиновима, пресовањем, мацера-
цијом, трљањем на решету и испирањем водом, након чега 
се коштице краће време суше. 1 kg чистог семена трешње 
настаје из просечно око 5.700 коштица, а из 100 kg плодова 
добија се око 8 kg семена. Семе се може добро чувати 1 од 2 
године у уобичајеним условима. Клијање је надземно, али је 
отежано због јаче или слабије изражене дормантности ем-
бриона и непропустљивости семењаче. Плод трешње је из-
разито хранљив, утиче позитивно на превенцију болести и 
има дијето терапеутске вредности. 100g плода трешње садр-
жи око 85 калорија, доста беланчевина, угљених хидрата и 
врло мало масти. Богатство плода огледа се у садржају мно-
гих материја: шећери - 12%, орг. киселине - 0.7%, целулоза 
- 1%, пектини, танини, антоцијанин, витамини - A, B1, B3, 
B5, B6, B9, C, Е, минералне материја (Ca, Fe, K,Mg, Zn, Bo, и 
др.), ензими, ароматичне материје итд. Доказано да трешње 
смањују ниво мокраћне киселине и лече упале. Антоција-
нини имају и козметичко дејство, јачају везивно ткиво и 
спречавају настанак бора и целулита. Дивље трешње утичу 
повољно на рад органа за варење, активирају јетру и бубреге 
и поспешују избацивање воде из организма. Плод трешње 
садржи и Bo, који у комбинацији са Ca и Mg повољно де-
лује на здравље костију и њихову густину. Бактериолошке 
супстанце у трешњама спречавају стварање зубних наслага 
и тако могу да спрече настанак каријеса и проблема са де-
снима. Антиканцерогена својства потичу од флавоноида 
(изокверцетина и кверцетина). Елагинска киселина која се 
налази у трешњи је антиоксиданс који спречава оштећење 
ДНК ћелије а самим тим смањује могућност обољевања од 
рака. Трешње не треба јести пре ручка јер могу да успоре ва-
рење. Након конзумирања трешања не треба пити воду нити 
алкохолна пића Семе трешње употребљава се за производњу 
уља које спречава појаву срчаног удара. Трешњу је најздра-
вије јести свежу, јер се термичком обрадом (компоти, џемо-
ви, колачи) губе многе корисне материје које она садржи. У 
наставку дајемо предлог за употребу овог драгоценог воћа. 

Чај од петељки дивље трешње за лечење бронхитиса и 
сродних обољења: Узети кашику исецканих сувих петељки и 
прелити са 200 gr воде. Оставити поклопљено 15 минута да 
се екстрахује. Пити уместо воде. Раствара слуз у бронхијама

Биљана Делибашић и Александра Комарницки-Ћирлић
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Сиднеј

БОТАНИЧКА БАШТА У СИДНЕЈУ
Краљвска ботаничка башта је оаза у срцу града, која за-

узима најспектакуларнију позицију у Сиднејском заливу, 
непосредно поред зграде Опере, наслањајући се на Залив 
Фарме (Farma Cove) и сиднејску луку, а протеже се улицом 
Мацкуариа до Уметничке галерије НСW (Новог Јужног Вел-
са) и зелених површина које је окружују (Domaine). Ком-
плекс који обухвата башта је површине 30 ха.

На овом простору је основана прва фарма на аустра-
лијском континенту 1788 год. за време владавине гувернера 
Philipа. Иако он није успео да формира фарму, земљиште је 
стално било култивисано, пошто су пронађени начини да 
се релативно неплодно земљиште учини продуктивнијим. 
Али, за време гувернера Мackauaria основана је ботанич-
ка башта 1817. године у делу његовог поседа. Са доласком 
колонијалног ботаничара, Čarlsa Frejzera, непосредно по 
оснивању Баште почиње дуга аустралијска историја при-
купљања и проучавања биљака. Тако је ботаничка башта 
постала и најстарија научна установа у Аустралији, која је 
имала и важну улогу у аклиматизацији биљака из других 
региона. Након низа колонијалних ботаничара и начелника, 
укључујући брацћу Ričard i Allan Cunningham, именован је 
Džon Karne Bidvil за првог директора 1847 год. Наследио га 
је наредне године Čarls Mur , Шкот који је остао на дужности 
директора Ботаничке баште 48 година (1848-96). Он успеш-
но решава проблеме сиромашних земљишта, воде и неадек-
ватног недостатка средстава за развој вецћег дела Баште у 
облику који затичемо данас. 

Пред крај свог мандата као директор, Мur, заједно са 
Ernstom  Betche , је објавио Приручник о флори Новог Јуж-
ног Велса, додатно утврђујући ботаничку башту као центар 
за ботаничке науке.

Мура је наследио Joseph Henri Maiden који је, током 28 
– година управљања, организовао изградњу нове зграде хер-
баријума, отворену 1901 (данас део зграде Андерсон), и на-
правио велики напредак на поседу. 

Дијапазон активности повећава се и касније током се-
дамдесетих и осамдесетих година двадесетог века са фор-
мирањем Друштва Пријатеља Краљевске ботаничке баште 
(Royal Botanic Gardens), образовних и еколошких програма, 

проучавањем флоре Новог Јужног Велса, формирањем науч-
них часописа и програма компјутеризоване документације 
живе и хербаријумске колекције.

Некада се у Ботаничкој башти налазио и Зоо врт, али је 
он 1883. године пребачен у Мoore парк, а тада је и већи део 
природне вегетције, које је било окружење Баште замењено 
новом вегетацијом, компонованом у виду парка.

У оквиру Ботаничке баште налазе се бројни објекти, као 
и разноврсни садржаји, које ћемо споменути. Башта је по-
дељена на неколико делова, па ћемо је тако и описати. 

Северозападни део Баште (Bennelong), који је и најбли-
жи згради Опере и луци, садржи гувернерову палату са ње-
ним парком, велики травњак, аустралијхски алпинум, виста 
павиљон, неколико значајних скулптура и неколико улазних 
капија. Гуверенрову палату у готској архитектури окружује 
прелеп парк. Аустралијски алпинум садржи мношво проле-
тњих цветница, које представљају само један део огромне 
аустралијске флоре. Постоји више од 20.000 биљних врста 
у Аустралији, од којих 80% нема ни у једној другој земљи. 
Чињеница је, да Аустралија има најбогатију флору на свету 
– што је резултат милион година изолације као острво кон-
тинент, са малом вулканском и глацијалном активношчу, 
различитом климом и геологијом.

Део поред залива (Farme Cove) – Низак врт (Lower 
gardens) је најлепши и најинтересантнији део Баште. У њему 
се са великих травњака ужива у визурама на луку, а такође и 
на Главно језеро (Main Pond) са акватичним биљкама, пти-
цама и рибама укључујући и јегуље. Овај део врта је био још 
засађен пре 100 година за време управе Charles Moore-а, а на 
великим травњацима се налазе специјални примерци дрвећа, 
који укључују многе аустралијске врсте дрвећа и егзоте. У 
близини језера се могу видети и највећа стабла у Краљевској 
ботаничкој башти – једна врста фикуса (Ficus macrophylla)) 
и Taxodium distichum.Други специјални примерци дрвећа 
укључују: Dracaena cinnabari, Phoenix reclinata(палма), 
Araucaria heterophylla, као и једно од највећих стабала 
Jacarande у Сиднеју. Ficus I Magnolia grandiflora обезбеђују 
дубоку сенку у близини Yуронг улаза.

Главно језеро у близини Залива
Врт зачинског биља (Herb garden) је у последње време 

врло интересантан за посетиоце, с обзиром на њихово веће 
коришћење у кулинарству, као и у медецинске и декоратив-
не сврхе. Креиран са каменим стазама, зидићима, фонтаном, 
појилицом за птице и сунчаним сатом представља одјек ев-
ропског повртњака. Сунчани сат је висока силиконско брон-
зана сфера креирана у Аделаиди од стране скулптора John 
Word -а и Dr Margaret Folkard 1994. године. Врло је интере-
сантна и скулптура „семе од магнолије и палмино стабло”, 
аутора Bronwyn Olivera из 1999 године, а налази се у близини 
морског зида поред Залива.

Врт зачинског биља
У централном делу Баште налази се највише администра-

тивних зграда, стакленик Палми, сиднејско папратиште, врт 
сукулената, врт бегонија, Национални хербаријум Новoг 
Јужног Велса, Маidеn позориште и друго. 
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Национални хербаријум обухвата лабораторије и кан-
целарије за научна истраживања, као и милион сачуваних 
хербаризованих биљака коришћених у научне сврхе.

Налази се у Андерсон згради, саграђеној између 1878 и 
1899 године и названој по директору Р.Х. Андерсону. У овој 
згради се налзи и Мaiden позориште, оригинални музеј и 
читаоница, коју је креирао James Barnet, колонијални архи-
текта.

Стакленик Палми (Palm House) је изграђен у викто-
ријанском стилу, најстарији у Новом Јужном Велсу, такође 
је пројектовао арх. James Barnet, а отворен је 1878 године, а 
данас се користи за изложбе.

Врт сукулената нам открива бизарне облике, невероватне 
цветове и низ великих до миниатурних сукулентних биљака 
отпорних на сушу. 

Сиднејско папратиште у својој скулптуралној стакле-
ној башти излаже врсте папрати од суптропских топлих и 
хладних зона Аустралије, као и других делова света. Овде се 
може сазнати где папрати расту, шта их чини различитим од 
других биљака и зашто их сматрају најстарије врсте у еволу-
цији биљака.

Wollemia nobilis– ова врста је једна од најређих биљака 
на свету са само неколико примерака који изворно расту 
у региону Плавих планина (Blue Mountains) Новог Јужног 
Велса, северо-западно од Сиднеја. Ову врсту је проучавало 
Друштво Ботаничке баште, да би истражило више о овој 
преисторијској врсти. 

Сиднејско папратиште - скулптурални стакленик за 
разне врсте папрати

У делу врта Палате, која је 1882. године изгорела у пожа-
ру и која је била изграђена за одржавање Велике интернаци-
оналне изложбе, данас се налази Розаријум, Фонтана гувер-
нера Phillipa, првог гувернера Новог Јужног Велса, Павиљон 
ружа, Сиднејски тропски центар и други објекти.

Розаријум је најпопуларнији део Ботаничке баште за 
венчања. Овај део је реконструисан 2006. године и углавном 
обухвата оне врсте ружа које су отпорне на топлу и влажну 
сиднејску климу, укључујући и неке аустралијске варијетете. 
Сиднејски тропски центар садржи орхидеје, хелицомиас И 
друге колоритне цветнице, егзотичне врсте са високих пла-
нина И ниских тропских предела. Он се састоји из два објекта 
стакленика: Пирамиде и Лука са аутоматским загревањем и 

хлађењем како би се одржавала константна температуре И 
влага. Пирамида је била први стакленик те врсте на свету и 
садржи аустралијске тропске врсте из монсунских шума са 
севера до кишних шума североисточне обале. Лучни стакле-
ник садржи тропске биљке из других делова света, које су 
већином прикупили чланови Друштва. 

Розаријум
Рад Друштва (Труста) Ботаничке баште има неколико 

циљева и активности. То су у првом реду научна истражи-
вања, која датирају од 1816. године, а друштво се сматра за 
најстарију научну институцију. Обухвата интернационално 
респектован тим ботаничара систематичара, еколога, биљ-
них патолога, хортикултурних истраживача, који су пос-
већени проучавању и документацији биљака.

Програм хортикултурног истраживања сконцентрисан 
је на Моunt Аnnа ботаничку башту, са главним циљем на 
конзервацији и гајењу аустралијских биљака – укључујући 
стратегију за њихову репродукцију у природи, као и гајење 
и сакупљање семена.

Едукација и јавни програми обезбеђују едукацију студе-
ната и ширег становништва, кроз ботаничке, хотикултур-
не и еколошке активости. Такође се обезбеђују програм за 
школску, али и за мању децу. 

Еколошка истраживања обухватају мапирање и опис 
биљних заједница и проучавају факторе који утичу на њи-
хов опстанак.

Сиднејски тропски центар
Најстарија научна институција у земљи је и дом значај-

них биљних колекција из Аустралије, а и шире. Ту се могу 
наћи и врло ретки примерци флоре, а такође и импозантни 
примерци појединих врста дрвећа.

Ботаничка башта је окружена зеленим површинама пар-
ковског карактера, названим “Domaine”, које су доступне 
публици 24 х дневно. Ове зелене површине, игралишта и по-
глед на луку играју централну улогу у сиднејским највећим 
фестивалима, прославама и догадјајима у рекреативном и 
спортском животу и физикалној активности градског ста-
новника. Ево још неких података о Краљевској Ботаникој 
башти у нумеричким вредностима:

Величина Domaine је 34 ха, а саме баште 30 ха.
Број биљних врста у оквиру баште и Domaine је 8.900.
Број биљака укључујући и Domaine је 67.100.
Број дрвећа је 4.770. Годишњи број посетиоца је 

3.544.344.
Проф.др Љиљана Вујковић
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ТАМЈАН – Boswellia Roxb.

Род Boswllia, familija Burseraceae, обухвата двадесетак др-
венастих врста, из тропских предела Африке и Азије. Нај-
познатији су: B. frereana Birdw.- tropska Afrika, B. ameero Balf. 
– Sokotra i B. Serrata Roxb.- северозападна Индија. Листови 
овог дрвећа су непарно перасти, цветови ситни, беличасти. 
Из зарезане коре дебла цури мечни сок, који на ваздуху оч-
врсне у мирисну смолу- тамјан или кад, која се употребљава 
приликом верских обреда.

THYMIANA - тамјан , мирисне биљке. Thymus L.- тимијан 
и мајкину душицу, као и за грудну злезду- thymus, thymos.

Тамјан су у култне сврхе користили Вавилонци, Фенића-
ни, Јудеји и Египћани. Ради набавке тамјана краљица Хат-
сепсут упутла је експедицију у Јужну Африку. Фенићани су 
употребу тамјана проширили на Грчку и Рим. Александар 
Велики , као дете, једном је захватио својом шачицом тамја-
на и просуо га на жртвеник. Његов учитељ Леоникда, гневан 
због расипништва, ударио га је по ручици. Много година 
касније, током похода, велики освајач сетио се момента де-
тињства, те из Арабије посаље бившем васпитачу ладју пуну 
тамјана. Плиније наводи, да известан број арапских породи-
ца, имаше наследно право да гаје и користе тамјаново дрво. 
При том, строго водише рачуна да се тамјан нигде не оскр-
нави. Римљани су мешали тамјан и вино, које које жртвова-
ху боговима Јупитеру, Јунони, Јанусу. 

Преко хришћанства кађење тамјаном, при цркевеним 
обредима, одрзало се од данас. Кадјењем се терају зли дуси 
који издају смрадом, кадјењем се припрема појава небеских 
сила и освештава место где се Богу служи. Тамјан је код нас 
кадило које не изостаје ни из једног цркевног обреда, па и 
најтужнијег. Тамјаном се кади и стока, жито, сватови, софра 
о Слави, Божићу, нова кућа.... 

Тамјан се често користи у народној медицини. Ракија са 
тамјаном пије се код стомачних тегоба, кашља и јектике( ту-
беркулозе). Перце тамјана меће се у шупљину болног зуба, 
или се зуб накади тамјаном. 

Тамјан је душа (thymos) свих црквених обреда!
Драган Недељковић

лековито Биље
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шумарСки речник

Речник стручних термина из области шумарства ( и срод-
них дисциплина ) намењен је као допуна уз стандардни срп-
ско-енглески речник. Многи стручни термини не могу се

наћи у стандардним речницима, или се налазе у својим 
друим значењима. С друге стране, неки општи термини 
имају своја специфична значења у области шумарства.

Г 
газдинска јединица - management unit   
газдинство, имање, добро - estate   
газдовање шумама - forest management   
гајење риба, рибарство - fish farming   
гајњача - eutric cambisol   
гала - gall  
гатер, јармача - gangsaw; frame saw   
географска дужина - longitude   
географска ширина - latitude   
географски информациони систем - Geographic 
Information System (GIS)   
геолошка подлога – bedrock, parent rock
главни корен - taproot
главно стовариште - lower landing; main landing   
гледичија - honey locust  
глина - clay   
глинаста иловача - clay loam   
глинени, глиновит - argillous; clayey   
глиниште, мајдан глине, позајмиште глине - clay pit (loam 
pit)   
глиновити лапорац - clay marl   
глобално загревање - global warming   
глог - hawthorn (Crataegus sp.)   
глодалица - veneer jointer
гљиве трулежнице - wood rotting fungi 
говеда - cattle  
говедарство - cattle breeding; cattle husbandry  
год, годишњи прстен прираста - annual ring: growth ring    
годишња шумска рента - annual forest rent   
годишње падавине, сума годишњих падавина - annual 
precipitation; annual rainfall   
годишњи избојак - annual shoot   
гола сечина; површина после чисте сече - clear felled area   
голо, огољено земљиште, земљиште без растиња - bare 
soil   
горњи спрат надстојна (владајућа) састојина - overstorey; 
overstory; upper crop   
горски јавор - sycamore (Acer pseudoplatanus)   
горски удар, брдски удар - bump; rock burst   
граб - hornbeam (Carpinus)  
грабуље за крчење - rake for uprooting   
градација - outbreak   
градон - bench terrace   
грађа резана уцело - flat sawn timber   
грађевински радови - civil works   
грађевинско дрво, дрво за грађу - building timber   
грана; гранати се - branch   
гранање; рачвање - branching   

гранат - limby   
граница - boundary   
гранична вредност - threshold value
гранчица – branchlet, twig
грањевина - branchwood   
грдска шума - urban forest 
греда - baulk   
гредица, клијалиште, леја; подлога; слој  - bed   
грејдер за равнање путева - road grader   
грејдер са сечивом - blade grader   
грешка - defect   
грешка резања sawing - defect   
грм - bush   
гроздаста цваст - raceme   
груби хумус, влажни хумус - mor   
грубо резана грађа; грубо пиљена грађа - rough sawn 
timber    
груда (земље) - clod   
грудваст - cloddy   
групимична преборна сеча - group selection felling   
групимична сеча; групимично оплодна (преборна) сеча - 
progressive felling by groups; group selection cutting   
групимична смеса - mixture by groups   
групимични систем - European selection system; group 
selection system   
грчица  - white grub (Scarabeidae) 
губар - gypsy moth (Lymantria dispar)   
губљење боје (код лишћа) - discolouration   
гудура, клисура - gorge   
гулити кору - peel   
гуљач - barker   
гуљач коре - barking bar; barking spade; barking spud; knife 
barker   
гусеница - caterpillar   
густ - dense   
густина у апсолутно сувом стању - ovendry density   
густина хидрографске мреже - drainage network density   
густина; обраст - density   

Шумарски Српско – енглески речник 
Мр Ана Тонић
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Пола века од матуре у Средњој Шумарској 
школи у Краљеву

Драган Миленковић

Крајем јуна, сваке године састаје се генерација ученика 1959-1963 године, Средње шумарске школе у Краљеву.
Ове године обележен је јубилеј-50 година матуре. 

Уз срдачну добродошлицу и у дивној атмосфери присут-
не је поздравио млади професор Бранко Дамјановић,син пок.
Слободана Дамјановића,из наше генерације.Далеке 1963.годи-
не Шумарску школу је завршило 76 шумарских инжењера,од 
којих је већина наставила школовање на Шумарском факулте-
ту и добила посао у шумским газдинствима ЈП „Србијашуме“. 
Сусрет је протекао у прелепом дружењу и евоцирању на драге 
успомене из средње школе.Након одржаног часа у учионици, 
дружење је настављено на Гочу.

Ову генерацију посебно краси пријатељство и блискост  
која траје годинама,тако да је предлог да се састану поно-
во за две године прихваћен једногласно и са великим оду-
шевљењем.   Јовица Радоичић - Шуки

Након формирања Ј.П. „Србијашуме“ 1991 године, Драган Mиленковић радио је 
као директор Шумског газдинства у Гњилану, и на тој функцији остаo до 1996.год. 

По истеку мандата наставља рад у Ј.П.“Србијашуме“ и обавља и друге одговорне 
дужности. Са свих простора, ратом захваћених, бивше Југославије 1995.год. на Космет 
као и у све остале делове Србије долазе прогнани људи којима су Драган и његова по-
родица несебично помагали. А онда је 1999.год. поново дошао рат на огњиште Милен-
ковића; несрећа, бомбардовање, Нато агресија. У том ратном паклу и метежу Драган 
као официр са својим ратним друговима стоички одолева и истрајава до краја ратних 
дејстава, а након тога три месеца трага за својом породицом. Нашавши их, одлазе у 
Врање и започињу нови живот у новим условима и околностима. Драган се запошља-
ва у Ш.Г.“Врање“ и предано приступа послу у шумарској струци, коју је неизмерно 
волео, надајући се бољем животу. Општина Врање и врањанци су њему и породици 
пружили окриље и делимичну замену за изгубљени дом и огњиште.

Ипак, због боље перспективе и школовања деце Драган доноси одлуку да поново 
крене у сеобу и долази у Београд 2002.год. Запошљава се у Ш.Г.“Београд“, Ш.У.“Авала“ 
на радно место рев.инж. где вредно ради и достојанствено се носи са својим пробле-
мима, при чему не оптерећује никога и не показује своје тешкоће у окружењу у коме је 
живео и радио,  Наш колега Драган Миленковић био је велики човек, родољуб, љуби-
тељ шумарске струке и науке, љубитељ природе, истински познавалац српске историје 
и пре свега Православне Цркве. Посетио је велики број српских манастира. 

Када није могао да одлази на Косово, Драган је одлазио на Фрушку Гору и обилазио 
Манастире. Био је искрени верник и поштовалац Владике Николаја Велимировића 
чија су дела, вероватно, и одредила његове животне смернице и понашање.

 ... „Драган је пленио добротом и смирујуће деловао својом појавом, охрабривао 
и помагао да потешкоће и проблеме на послу и у животу лакше пребродимо, био је 
добар сарадник и увек излазио у сусрет“ речи су његових непосредних сарадника.

 Драганово велико срце и племенитост остаће да живе вечно у срцима свих коле-
гиница и колега из Ш.Г.“Београд“; Ш.Г. „Врање“; Ш.Г. „Гњилане“, једноставно речено 
целог Ј.П.“Србијашуме“.  Често пута смо се састајали и растајали а он нас је најчешће 
дочекивао и испраћао. 15. јануара 2013.год. Драган је отишао заувек а ми остајемо да 
се сећамо његовог лика, јер како рече владика Николај „Човек живи онолико дуго ко-
лико га се други сећају“.

Колектив Шумске управе ,,АВАЛА“

IN mEmORIam

Сећање
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Секвоје великих димензија

Гризли џин, оштећен у пожару

Појава шумских пожара је највећи проблем у очувању овог парка 
и сва нега је усмерена у том правцу, како би се ово вишемиле-
нијумско благо заштитило и сачувало и за будућа поколења

Национални парк је познат и по шумама џиновске секвоје. Мари-
поса шу ма (Mariposa grove) налази се јужно од долине, близу јужне 
гра нице парка и то је највећа и најпознатија шума. Садржи око 500 
стабала џиновске секвоје (Sequoiadendron gigan te um), укљу чу јући и 
најстарије стабло „Гризли џин“, чија старост се процењује на више од 
1800 година. Ви си  ном од 64 m, једна је од највећих секвоја у свету. 
Дрво је мета сталних муња и громова, а само у једној олуји било је 
без број ковитлања горњих грана и врха, што је вероватно смањило 
његову висину. Његов раст у висину ограничен је у пожару који је 
оштетио његову ос но ву, оштећењем бељике и смањењењем снаге 
стабла. 

Иако са зна тним оштећењима, Гризли џин је опстао. Прва фо-
тографија направљена пре више од једног века, показала је њего-
ву нагнутост за 17 степени, па се дуго сматрало да би стабло могло 
да падне. Данас још увек опстаје под истим углом. Његова крошња 
као да балансира са проширеним, али плитким кореном. Гризли џин 
се неће осушити, осим у изузетним случајевима, јер су се ове врсте 
адаптирале и постале веома отпорне на већину нападача, укљу-
чујући инсекте и гљивице. 

Yosemite национални парк је углавном дивље природе. Најбоље 
га је упознати и сагле дати шетњом. Парк поседује преко 1.400 km  
путева и стаза, које су изванредно обележене. Бројна су и мања језе-
ра, а река Merced, која меандрира поред гранитне стене El Capitan,  
ствара незаборавне пејзаже. Неизоставно је нагласити и присуство 
богатих цветних ливада, ко је су у лет њем периоду у пуном цвету, по-
себно у близини Тиога Паса (Tioga Pas s).

Све ово привлачи велики број посетилаца, због чега је Yosemite 
један од најзначанијих и најпосећенијих националних паркова у Се-
верној Америци.

Apartmani

Турисичка аенција

JESEN/ ZIMA 2013/14
GRADOVI EVROPE

(Rim, Venecija, Prag, Budimpešta, Beč, Pariz, Istambul...)
SKI CENTRI: BUGARSKA (Bansko, Borovec), ZLATIBOR, 

JAHORINA, AUSTRIJA

K O P A O N I K
Kopaonik je najveći skijaški centar Srbije, uređeni tereni skijaškog centra pružaju neizmerno uživanje svim kategorijama skijaša, 

od početnika do skijaša vrhunskih sposobnosti i čine boravak na Kopaoniku nezaboravnim. Ukupna dužina staza za alpsko skijanje 
je 55 km, oko 18 km za nordijsko skijanje, a uređen je i snowboard park opremljen po najvišim standardima. Postoje tri staze po FIS 
standardu za slalom, veleslalom, super veleslalom i spust. Sistemom za veštačko osnežavanje pokriveno je 90% kapaciteta ski centra 
tako da sezona traje duže i ne zavisi od vremenskih uslova, a za ljubitelje noćnog skijanja osvetljena je staza “Malo Jezero” (450 m). 
Sve staze su veoma dobro povezane sistemom žičara i ski liftova, kapaciteta od preko 32.000 skijaša na sat. Ovaj sistem čini jedna 
šestosedna žičara, 4 četvorosedne, tri četvorosedne žičare sa pokretnom trakom za ukrcavanje skijaša, tri dvosedne žičare, dva ski lifta 
“sidro”, osam ski liftova “tanjir” kao i tri vezna ski lifta. 

App Srbijašume
Lokacija: Kompleks se sastoji iz tri objekta, od kojih je jedan renoviran ove godine i nalaze se u blizini hotela ,,Putnik,,. Od najbliže 

žičare ,,Sunčana dolina,, su udaljeni 700m, a od centra turističkog mesta Kopaonik 1,5km .
Sadržaj vila : Dva objekta raspolažu dvokrevetnim (4/2 studija) i trokrevetnim studjima (8/3 studija), a renovirani objekat 

četvorokrevetnim studijima (10/4 studija). Apartmanske kuće u svom sastavu imaju parking, skijašnicu i TV salu.
Sadržaj studija: Jedna prostorija u okviru koje se nalazi deo za spavanje i kompletno opremljena kuhinja (šporet sa dve ringle, 

frižider, posuđe, sto, stolice), kupatilo (tuš/WC) i TV. Posteljina i peškiri se menjaju jednom nedeljno.
ŠUMSKA KUĆA 1:
četvorokrevetni studiji, maksimalno primaju 4 osobe.
Tip studija: 2+2, dva klasična kreveta i dve fotelje na razvlačenje .
Tip studija: 1+3, APP broj 10, potkrovlje, jedan klasičan krevet i tri 
fotelje na razvlačenje. U ovom studiju cena je sa -10% popustom, 
u odnosu na cene za studio 2+2. 

ŠUMSKE KUĆE 2 i 3:
dvokrevetni i trokrevetni studiji.
Tip studija: 1+0, dvosed na razvlačenje, maksimalno 2 osobe.
Tip studija: 1+1, dvosed na razvlačenje i fotelja na razvlačenje, 
maksimalno 3-4 osobe

PROGRAM PUTOVANJA - SOPSTVENI PREVOZ:
Prvidan:   Dolazak u vile, smeštajposle 14:00h. Boravak u apartmanunabaziizabraneusluge.
Drugi do pretposlednjidan: Slobodnovremezaindividualneaktivnostiiodmor. Noćenje
Poslednjidan:   Napuštanjehotelailiapartmananajkasnije do 10:00h.

CENA ARANŽMANA UKLJUČUJE:
-Smeštaj u izabranom hotelu/apartmanu/ na bazi najma, noćenje 
bez ishrane.
-7 noćenja na bazi najma.
-Organizaciju putovanja.

CENA ARANŽMANA NE UKLJUČUJE:
-Boravišna taksa 100,00 din (1 eur) po osobi dnevno, deca 7-15 
god 50 din (0,5 eur) dnevno, deca do 7 ne plaćaju (plaća se na 
recepciji apartmana).
-Osiguranje.
-Autobuskiprevoz.
-Gostistudijamogu da uplatenarecepcijihotelaPutnikdoručak, 
ručakilivečeru (doručak/večera-samoposluživanje, izborvišejela 
, ručak - meni).

CENE SKI PASS-a i PREVOZA BIĆE NAKNADNO OBJAVLJENA. 
NAPOMENA: Cene su izražene u dinarima. U slučaju poremećaja na tržištu roba i usluga, organizator zadržava pravo korigovanja 

cena za neplaćeni deo aranžmana.
USLOVI PLAĆANJA
1. UPLATA DO POLASKA – prilikom rezervacije uplaćuje se 30% akontacije od cene aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dana 

pre polaska, gotovinom, karticama i čekovima.
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Секвоје великих димензија

Гризли џин, оштећен у пожару

Појава шумских пожара је највећи проблем у очувању овог парка 
и сва нега је усмерена у том правцу, како би се ово вишемиле-
нијумско благо заштитило и сачувало и за будућа поколења

Национални парк је познат и по шумама џиновске секвоје. Мари-
поса шу ма (Mariposa grove) налази се јужно од долине, близу јужне 
гра нице парка и то је највећа и најпознатија шума. Садржи око 500 
стабала џиновске секвоје (Sequoiadendron gigan te um), укљу чу јући и 
најстарије стабло „Гризли џин“, чија старост се процењује на више од 
1800 година. Ви си  ном од 64 m, једна је од највећих секвоја у свету. 
Дрво је мета сталних муња и громова, а само у једној олуји било је 
без број ковитлања горњих грана и врха, што је вероватно смањило 
његову висину. Његов раст у висину ограничен је у пожару који је 
оштетио његову ос но ву, оштећењем бељике и смањењењем снаге 
стабла. 

Иако са зна тним оштећењима, Гризли џин је опстао. Прва фо-
тографија направљена пре више од једног века, показала је њего-
ву нагнутост за 17 степени, па се дуго сматрало да би стабло могло 
да падне. Данас још увек опстаје под истим углом. Његова крошња 
као да балансира са проширеним, али плитким кореном. Гризли џин 
се неће осушити, осим у изузетним случајевима, јер су се ове врсте 
адаптирале и постале веома отпорне на већину нападача, укљу-
чујући инсекте и гљивице. 

Yosemite национални парк је углавном дивље природе. Најбоље 
га је упознати и сагле дати шетњом. Парк поседује преко 1.400 km  
путева и стаза, које су изванредно обележене. Бројна су и мања језе-
ра, а река Merced, која меандрира поред гранитне стене El Capitan,  
ствара незаборавне пејзаже. Неизоставно је нагласити и присуство 
богатих цветних ливада, ко је су у лет њем периоду у пуном цвету, по-
себно у близини Тиога Паса (Tioga Pas s).

Све ово привлачи велики број посетилаца, због чега је Yosemite 
један од најзначанијих и најпосећенијих националних паркова у Се-
верној Америци.

Apartmani

Турисичка аенција

2. ADMINISTRATIVNOM ZABRANOM sa firmama sa 
kojima agencija ima sklopljen ugovor.

3. UPLATA ČEKOVIMA GRAĐANA U VIŠE RATA - uplata 
akontacije od 30% prilikom rezervacije, ostatak uplate na još 6 
mesečnih rata čekovima građana, koje je potrebno deponovati 
organizatoru prilikom uplate avansa. 

4. PLATNIM KARTICAMA - sa kojima JP Srbijašume ima 
potpisan ugovor (Visa, Visa Elektron, Maesto, Master, Dina, i 
American Express).

5. PLAĆANJE NA RATE - bez kamate, kreditnim karticama 
Intesa banke (do 6 rata).

JP Srbijašume zadržava pravo da propiše i drugačije uslove 
plaćanja za pojedine (promotivne) ponude

Molimo putnike da pažljivo pročitaju PROGRAM 
PUTOVANJA, INFORMACIJE I OPŠTE USLOVE PUTOVANJA 
jer oni čine sastavni deo ugovora i obavezujuće su za obe ugovorne 
strane

CENOVNIK BR. 2 VAŽI OD 10.09.2013. god
Uz ovaj program važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA, program putovanja i opšte informacije organizatora putovanja iz kataloga 

i sa sajta agencije.JP SRBIJAŠUME Poslovnica opšteg turizma,Licenca OTP 236/2010. 

APP 
SRBIJAŠUME

Tip sobe/
smeštaj Usluga Nov 30; 

Dec 07,14
Dec 
21

Dec 
28 Jan 04 Jan 

11
Jan

18,25
Feb 

01, 08
Feb

15, 22
Mar

01, 08
Mar

15,22,29

ŠUMSKA 
KUĆA 1

Studio 2+2 
Maksimalno 4 

osobe
NA 16900 31100 53500 53500 42800 31100 34900 34900 31100 21400

ŠUMSKA 
KUĆA 2 i 3

Studio 1+0
Max. 2 osobe

NA
12400 20400 28500 28500 22800 20400 22400 22400 20370 14300

Studio 1+1
Max. 3-4 osobe 15300 24500 42000 42000 33600 24500 27500 27500 24500 17300

SPECIJALNA PONUDA 10=9, 7=6, 5=4 važi do 28.12.2013. i od 16.3.2014.
SPECIJALNA PONUDA 7=5 važi u periodu 14.12-28.12.2013.
Minimalan broj noćenja 3, a 7 noćenja u periodu 28.12.2013-20.01.2014. Za kraći boravak cena se uvećava 20%. 
Legenda : NA najam.

П „Србијашуме“ – Poslovnica opšteg turizma
Njegoševa 44, Beograd, tel:+38111244-09-08, 2454-467, faks : 011 2453-148
Bul.Mihajla Pupina 113, N.Beograd, tel:+381116128-304  i  6128- 306, faks: 6128-307
Ž.r: 160-8863-65, Licenca OTP 236/2010 od 11.02.2010.
PIB: 100002820, e-mail: booking@srbijasume.rs , www.srbijasume.rs
Polisa osiguranja br. 70002170 za slučaj insolventnosti Organizatora, Polisa osiguranja 
od odgovornosti turističkih agencija  br. 000256340. Polise važe od 25.01.2013. godine 
do 25.01.2016. osiguravajuće kompanije „DUNAV OSIGURANJE”
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