ПРИ ЛОЗИ
ОДРЖАНА XXIX ИЗБОРНА
СКУПШТИНАУДРУЖЕЊА ШУМАРСКИХ
ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ
САВЕЗ ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ, БЕОГРАД, 19. МАРТ 2019.

Дана 19. марта 2019. године, са почетком у 11 часова, у просторијама
Савеза инжењера и техничара Србије ɭɥ Ʉɧɟɡɚ Ɇɢɥɨɲɚ ɚ,,, ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɨɞɪɠɚɧɚ ʁɟ ɢɡɛɨɪɧɚ ;;,; ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ ɍɞɪɭɠɟʃɚ ɲɭɦɚɪɫɤɢɯ ɢɧɠɟʃɟɪɚ ɢ ɬɟɯɧɢɱɚɪɚ Србије Скупштини је присуствовало 70 делегата и
гости представници и професори Универзитета у Београду Шумарског
факултета представници Института за шумарство Београд Института за
низијско шумарство и животну средину Нови Сад ЈП за газдовање шумама
,,Србијашуме Београд ЈП за газдовање шумама ,,Војводинашуме Нови
Сад и других јавних предузећа и институција.
Скупштина је одржана са следећим дневним редом:
1. Конституисање Скупштине, верификација мандата делегата и избор
радних тела;
2. Извештај о раду и финансијском пословању Удружења за период између
две Скупштине;
3. Дискусија, предлози о раду Удружења шумарских инжењера и техничара
Србије и усвајање извештаја и плана рада;
4. Избор Председника и чланова Управног и Надзорног одбора Удружења;
5. Текућа питања.
На почетку рада Скупштинеуводну речимао је Председник Удружења,
Владан Живадиновић, дипл. инж.директор ШГ ,,Београд’’ Београд у оквиру
ЈП за газдовање шуамма ,,Србијашуме Београд. У својству Председавајућег,
Председник Удружења је поздравио присутне делегатепрофесоре, чланове
Управног и Надзорног одбора и госте. Пре редовне процедуре седнице,
Председавајући је подсетио присутне на изузетан допринос Рајице Ђекића,
дипл. инж., некадашњег директора Института за шумарство у Београду;
оснивању Удружења шумарских инжењера и техничара Србије и Савеза
инжењера Србије ɩɨɞɢɡɚʃɭ ɡɝɪɚɞɟ ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɫɟɞɢɲɬɟ ɍɞɪɭɠɟʃɚ
ɤɚɨɢɡɝɪɚɞɟɂɧɫɬɢɬɭɬɚɡɚɲɭɦɚɪɫɬɜɨɭȻɟɨɝɪɚɞɭ
Чланови Верификационе комисије били су: Саша Вукашиновић, дипл.
инж. Светлана Михаиловић, дипл. инж. и Слободан Зејак, дипл. инж.
Председник Верификационе комисиjе, Саша Вукашиновић, дипл. инж.,
обавестио је присутне да постоји кворум за конституисање и рад Скупштине.
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Учесници;;,;ɋɤɭɩɲɬɢɧе Удружења шумарских инжењера и техничара Србије

Под првом тачком дневног реда, предложени су и једногласно изабрани
чланови Радног председништва: поред Председавајућег; проф. др Љубивоје
Стојановић, проф. др Василије Исајев, проф. др Драган Караџић, др Предраг Алексић, научни сарадник; др Александар Лучић, научни сарадник,
др Андреј Пилиповић, научни сарадник и Слађана Дабић, дипл. инж. Др
Александар Лучић, представник Института за шумарство Београд, указао
је присутнима на део историјата Удружења, које, под садашњим називом,
220

„ШУМАРСТВО” 1-2

ради као нестраначка, невладина, непрофитна струковна организација, на
основу Статута од 26. 02. 1996. године. Тада је Удружењу и враћен назив
из 1907. године, под којим и данас постоји. Такође, др Лучић је указао на
многобројне спроведене активности Удружења, током претходног изборног
периода те на значај издавачке делатности Удружења. Проф. др Љубивоје
Стојановић, главни и одговорни уредник часописа ,,ШУМАРСТВО, чији
је издавач Удружење, а суиздавач Универзитет у Београду Шумарски факултет, истакао је дуго историјско трајање овог часописа и његов велики
јубилеј, обележен крајем 2017. године: 70 година од почетка публиковања.
Часопис данас излази редовно, два или више пута годишње. Садржај часописа чине оригинални научни и стручни радови из области шумарства, са
преводом апстраката и резимеа на енглески језик, као и прилози. Професор
Стојановић посебно је указао на изузетан успех којега је часопис недавно
постигао, када је, од почетка 2017. године, Одлуком Министарства науке и
технолошког развоја Републике Србије, рангиран из категорије водећег националног часописа (М51) у вишу категорију националног часописа међународног значаја (М24). На основу овога, истакнуто је, часопис ,,ШУМАРСТВО’’ је ушао на тзв. проширену SCI листу међународних научних часописа што представља значајан напредак и успех Редакције часописа, аутора
и сарадника. Истакнуто је да се трошкови за издања часописа ,,Шумарство’’
надокнађују, како из прихода Удружења, тако и субвенција Министарства
науке и просвете Републике Србије. Председавајући је, затим, нагласио да,
од свих научних часописа који се у нашој земљи баве шумарством, часопис
,,ШУМАРСТВО’’ има највиши ранг.
Под другом тачком дневног реда ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɍɞɪɭжења поднео је
Извештај о раду и финансијском пословању Удружења, за период између
две Скупштинеɂɫɬɚɤɧɭɬɨʁɟɞɚʁɟɬɟɠɢɲɬɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɛɢɥɨɩɨɪɟɞɢɡɞɚɜɚɱɤɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɧɚɨɞɪɠɚɜɚʃɭɛɪɨʁɧɢɯɫɬɪɭɱɧɢɯɫɤɭɩɨɜɚɢɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɭ
ɩɨɫɟɬɚ
• Семинар и саветовање у оквиру јавне расправе о изменама Закона о
шумама, Закона о дивљачи и ловства, и Програма развоја шумарства
(2014, 2015);
• 14. Сабор шумара ,,Шумаријада’’ (Врњачка Бања, 2015, 2016);
• Округли сто ,,Прва фаза реорганизације расадничке производње у
ЈП за газдовање шумама ,Србијашуме, (расадник ,,Неопаре, 2015);
• Семинар Планирање газдовања шумама (Гоч, 2015; 2016; 2017);
• Семинар у оквиру реализације пројекта „Програм мера и активности за унапређење стања изданачких шума букве и храста у Републици Србији (ШГ ,,ужни Кучај; ШГ ,,Топлица, ШГ ,,Београд и ЈП
,,Шуме Гоч, 25.4.-28.4.2017);
• Семинар „Унапређење рада на пословима израде основа газдовања
шумама (Стара планина, 2017);
• Завршна конференција у оквиру пројекта „Развој и увођење
иновативног концепта планирања газдовања шумама уз поштовање
економских, еколошких и социјалних аспеката у Србији (Бања Ковиљача, 18.07.-19.07.2017);
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•

•
•

Семинари из области заштите шума на тему ,,Дијагностика најчешћих економских штетних врста дефолијатора из реда Lepidoptera у
храстовим шумама’’ (НП Ђердап; Београд, Крушевац, Лесковац, Чачак, 2017);
Семинар ,,Узроци сушења смрче (Picea abies Karst.) на подручју ПП
„Голија’’, у оквиру реализације Програма управљања ПП „Голија’’ за
2017. годину (ШГ „Краљево’’, ШУ ,,Ушће’’, 24. новембар 2017);
Стручна посета Удружења шумарских инжењера и техничара
Републике Босне и Херцеговине и професора Шумарског факултета
у Сарајеву (2015).

Радно председништво ;;,;ɋɤɭɩɲɬɢɧе Удружења
шумарских инжењера и техничара Србије

На семинарима су присуствовали представници свих релевантних
институција шумарског сектора у земљи: Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Србије - Управе за шуме,
Универзитета у Београду Шумарског факултета, ЈП за газдовање шумама
„Србијашуме’’ Београд – Генералне дирекције, Бироа за планирање и
пројектовање у шумарству и појединих шумских газдинстава, ЈП за
газдовање шумама „Војводинашуме’’ Нови Сад, Института за шумарство
из Београда, Института за низијско шумарство и животну средину Нови
Сад, представници верских институција којима је враћена одузета имовина
и др. Такође, подршку у реализацији одређених скупова дали су и експерти
из области шумарства из Немачке и Аустрије. На одржаним завршним
конференцијама презентовани су резултати наведених пројеката, на основу
којих су дате смернице за побољшање концепта планирања газдовања
шумама и мониторинга шума, као и нови елементи за праксу газдовања
шумама. Такође, Удружење је организовало припреме и учешће екипа –
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републичких репрезентација секача моторним тестерама, на такмичењима
секача:
• 31. Светско првенство секача моторним тестерама (Швајцарска, 2014);
• 32. Светско првенство секача моторним тестерама (Аустрија, 2016);
• 32. Светско првенство секача моторним тестерама (Пољска, 2016);
• 33. Светско првенство секача моторним тестерама (Аустрија, Норвешка,
2018);.
• 34. Држвно првенство секача моторним тестерама (Врњачка Бања, 2014, 2017);
• 35. Државно првенство секача моторним тестерама (Делиблато, 2016).

Делегати ;;,;ɋɤɭɩɲɬɢɧе Удружења шумарских инжењера и техничара Србије

Председавајући је указао да је, током претходног извештајног периода
2014-2018. године, Удружење успешно спроводило одлуке донешене на седницама Управног и Надзорног одбора Удружења. Затим су изнети резултати финансијског пословања Удружења за извештајни период 2014-2018.
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године, који су приказани у штампаном материјалу, чији су примерци додељени сваком учеснику на почетку Скупштине.
Истакнуто је да се финансијско пословање Удружења водиредовно за
сваку пословну годину. Управни Одбор, на одржаним седницама, усвојио је
Годишње финансијске извештаје, а исти су достављани Центру за бонитет -
АПР-у и Управи прихода Општине Врачар Града Београдаɇɚɝɥɚɲɟɧɨʁɟɞɚ
ɫɭɫɜɟɧɚɜɟɞɟɧɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɍɞɪɭɠɟʃɚɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɟɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢуплатама
чланарина, које су, у већини случајева, редовно обезбеђене. Остварена је
успешна ликвидност, а пословни резултати у 2018. години дају солидну
основу за наставак рада Удружења. Председавајући је на крају ове тачке
дневног реда посебно истакао несебичан допринос госпође Светлане
Косановић, која годинама већ обавља стручно-финансијске послове
Удружења.

Проф. др Василије Исајев
председник Надзорног одбора Удружења шумарских инжењера и техничара Србије
и члан редакције часописа ,,ШУМАРСТВО’’

Под трећом тачком дневног реда отворена је дискусија поводом поднетог
Извештаја о раду и финансијском пословању Удружења. Проф. др Василије
Исајев обратио се присутнима, нагласивши да су многи од њих били његови
студенти те овом приликом жели и да поздрави њихове професионалне
и личне резултате у животу. Професор Исајев је истакнуо чињеницу да је
Удружење резултат вишедеценијског успешног деловања шумарске струке
и науке. Посебно је указао на континуитет издавачке делатности Удружења,
при чему је нагласио да часопис ,,ШУМАРСТВО’’ и остале публикације
Удружења нису резервисани само за научне раднике, већ су намењени и
шумарској оперативи. Такође, професор Исајев је додао да је савремена
издавачка делатност Удружења усмерена ка очувању животне средине и
умањењу фактора који утичу на климатске промене.
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Председавајући, В. Живадиновић, обавестио је присутне да ће се
предстојеће 34. Светско првенство секача моторним тестерама одржати
у Србији, у Београду, током септембра 2020. године ɭ ɱɢʁɨʁ ʄɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɬɢ ɢ ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɲɭɦɚɪɫɤɢɯ ɢɧɠɟʃɟɪɚ ɢ ɬɟɯɧɢɱɚɪɚ ɋɪɛɢʁɟ
Ɍɢɦ ɩɨɜɨɞɨɦ ɩɨɬɩɢɫɚɧ ʁɟ ɫɩɨɪɚɡɭɦ ɨ ɫɚɪɚɞʃɢ ɡɚ :/&¶¶  ɭ ɋɪɛɢʁɢ
са удружењем ,$/&¶¶ International Association Logging Championships 
ȼɟɪɢɮɢɤɚɰɢɨɧɚɤɨɦɢɫɢʁɚɤɨɧɫɬɚɬɨɜɚɥɚʁɟна крају ове тачке дневног реда,
да је Извештај о раду и финансијском пословању Удружења једногласно
усвојен. Под четвртом тачком дневног реда уследио је избор Председника
и чланова Управног и Надзорног одбора Удружења. Проф. др Милун
Крстић предложио је реизбор досадашњег Председника Удружења,
Владана Живадиновића, дипл. инж. Пошто других предлога за место
председника Удружења није било, приступило се гласању. Предлог је
једногласно усвојен. Уследио је предлог и гласање за чланове Управног
одбора проф. др Војислав Бајић, проф. др Драган Караџић проф. др
Милун Крстић Универзитет у Београду Шумарски факултет; др Љубинко
Ракоњацɧɚɭɱɧɢɫɚɜɟɬɧɢɤɞɢɪɟɤɬɨɪɂɧɫɬɢɬɭɬа за шумарство Београд; др
Саша Орловић ɪɟɞ ɩɪɨɮ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɂɧɫɬɢɬɭɬа за низијско шумарство и
животну средину Нови Сад; др Предраг Алексићɢɡɜɪɲɧɢɞɢɪɟɤɬɨɪ – ЈП
за гDздовање шумама ,,Србијашуме’’ Београд; Марта Такач Ɇ6F ɞɢɪɟɤɬɨɪЈП за гDздовање шумамаВојводинашуме’’ Нови Сад; мр Александар
Стаменковић директор - ЈП за гDздовање шумама ɋɪɛɢʁɚɲɭɦɟ’’ Ȼɟɨɝɪɚɞ ɒȽ ɇɢɲ¶ ɇɢɲ Светлана Михаиловић ɞɢɩɥ ɢɧɠ  ȳɉ ɡɚ ɝDздовање шумама ,,Србијашуме’’ Београд Биро за планирање и пројектовање
у шумарству; Саша Вукашиновић ɞɢɩɥ ɢɧɠ ± ɒȽ ɂɛɚɪ¶¶ Ʌɟɩɨɫɚɜɢʄ
Љубица Дробњаковић ɞɢɩɥ ɢɧɠ ± ШГ ,,Пријепоље’’ Пријепоље; Марко
МаринковићɞɢɩɥɢɧɠЈП за гDздовање шумама¶Војводинашуме¶ Нови
Сад ШГ ,,Нови Сад’’ Нови Сад; Дара ВоркапићɆ6F - ЈП за гDздовање шумама
,,Србијашуме’’ Београд ШГ ,,Столови’’ Краљево; Миланко Максимовић
ɞɢɩɥ ɢɧɠ ± ȳɉ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢ ɩɚɪɤ ȭɟɪɞɚɩ¶¶ Ⱦɨʃɢ Ɇɢɥɚɧɨɜɚɰ ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɋɬɚɬɭɬɚ ɍɞɪɭɠɟʃɚ ɱɥɚɧ ɍɩɪɚɜɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ʁɟ ɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɍɞɪɭɠɟʃɚ Владан Живадиновић дипл. инж. Предлог чланова Управног одбора
једногласно је усвојен. Затим су предложени чланови Надзорног одбора
проф. др Василије Исајев Слађана Дабић ɞɢɩɥ ɢɧɠ  ȳɉ ɡɚ ɝDздовање
шумама Војводинашуме¶¶ Нови Сад; Зорица Ђуровић ɞɢɩɥ ɢɧɠ ± ɒȽ
Ʉɪɚɝɭʁɟɜɚɰ¶¶ Ʉɪɚɝɭʁɟɜɚɰ Бранко Вамовић ɞɢɩɥ ɢɧɠ  ЈП за гDздовање
шумама ,,Србијашуме’’ Београд Биро за планирање и пројектовање у
шумарствуНебојша МиховиловићɞɢɩɥɢɧɠɞɢɪɟɤɬɨɪȳɉɡɚɝDздовање шумама ,,Србијашуме’’ Београд ШГ ,,Топлица’’ Куршумлија. Предлог
чланова Надзорног одбора такође је једногласно усвојен. За главног и
одговроног уредника часописа ,,ШУМАРСТВО’’ предложен је досадашњи
вршилац дужности, проф. др Љубивоје Стојановићɉɪɟɞɥɨɝʁɟɬɚɤɨɻɟʁɟɞɧɨɝɥɚɫɧɨ ɭɫɜɨʁɟɧ Под петом тачком дневног реда уследила је дискусија и
предлог колеге Слободана Зејака, дипл. инж., из ЈП за газдовање шумама
,,Србијашуме’’ Београд – ШГ ,,Ниш’’ Ниш, за овогодишњу организацију
обележавања јубилеја и прославе годишњице постојања ШУ Алексинац
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у оквиру ШГ ,,Ниш’’ Ниш Ɍɚɤɨɻɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɝɨɞɧɨ ɨɛɟɥɟɠɟ ɢ ɝɨɞɢɲʃɢɰɟ осталих управа унутар система овог Јавног предузећа:
ШУ Крушевац (ШГ ,,Расина’’ Крушевац); ШУ Прокупље (ШГ ,,Топлица’’
Куршумлија); ШУ Ниш – Бела Паланка (ШГ ,,Ниш’’ Ниш) и ШУ ,,Авала’’
(ШГ ,,Београд’’ Београд). Такође, у предстојећим издањима часописа
,,ШУМАРСТВО’’, објавиће се прилози о овим догађајима. Председавајући
је, затим, обавестио скуп да су у програму рада планиране и предстојеће
редовне седнице Удружења. Такође, указао је на специфичну проблематику
деловања у области шумарства с обзиром на брзу доступност информација у
данашње време, као и на бројне актуелне рекације шире јавности. Наглашено
је да је, у том смислу, у јавности потребно брже реаговати, правовременим
одговарајућим обавештењима о планираним активностима. Пригодном
дискусијом, професор Исајев се надовезао на ову тему, истакавши извесну
пасивност наше струке и потребу за оштријим наступом у јавности у вези
истицања значаја шумарске делатности. Такође, професор је предложио да
се у часопису ,,ШУМАРСТВО’’ и Ревији ,,ШУМЕ¶¶ɨɛʁɚɜɟɩɪɢɝɨɞɧɢɩɪɢɥɨɡɢ
ɨɨɞɪɠɚɜɚʃɭɨɜɟɋɤɭɩɲɬɢɧɟɉɪɨɮɞɪȼɨʁɢɫɥɚɜȻɚʁɢʄɬɚɤɨɻɟʁɟɤɨɦɟɧɬɚɪɢɫɚɨɱɢʃɟɧɢɰɭɞɚɤɚɨɫɬɪɭɤɚɲɭɦɚɪɫɬɜɨɧɢʁɟɭɫɩɟɥɨɞɚɧɚɻɟɧɚɱɢɧɤɚɤɨ
ɞɚɚɞɟɤɜɚɬɧɨɪɟɚɝɭʁɟɩɪɟɦɚɧɚɜɟɞɟɧɢɦɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚɬɟʁɟɭɤɚɡɚɨɧɚɩɨɬɪɟɛɭ
ɩɟɪɦɚɧɟɧɬɧɨɝɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯɤɚɞɪɨɜɚɤɨʁɢɛɢɫɟɛɚɜɢɥɢɧɚɜɟɞɟɧɨɦɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɨɦНа крају рада Скупштине, Председник се захвалио
свим присутнима на учешћу у раду, честитајући новоизабраним члановима
Управног и Надзорног одбора Удружења.

др Марина Вукин
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