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IN MEMORIAM 

ПРОФ. ДР ЛАЗАР ТОМАНИЋ
(1935 – 2020)

Др Лазар Томанић, редовни професор Шумар-
ског факултета у Београду, преминуо је 27. априла 
2020. године. Професор Томанић био је истакнути 
научни радник из области Планирања газдовања 
шумама (некада Уређивања шума) и унапређивања 
животне средине. 

Рођен је 30. септембра 1935. године у Рватима, 
општина Обреновац. Основну школу и гимназију 
завршио је у Обреновцу, а Шумарски факултет у 
Београду 1960. године, када је изабран за асистента 
на предмету Уређивање шума (данас Планирање га-

здовања шумама). Још као студент показивао је интересовање за научни рад 
за који је награђен од стране ректора Универзитета у Београду III наградом 
1957. године и I наградом 1958. и 1959. године. Магистрирао је 1968. године 
са темом: „Црни бор на Гочу: структура, развитак, продуктивност и начин 
газдовања“. Докторирао је 1970. године на Шумарском факултету у Београду 
са докторском тезом под насловом „Структура, развитак и продуктивност 
природних састојина црног бора на Копаонику“. 

У звање доцента изабран је 1971. године, ванредног професора 1976. го-
дине, а у звање редовног професора 1981. године. Поред предмета Уређивање 
шума, за који је и изабран, поверена му је и настава из предмета Проучавање 
и унапређивање животне средине.

Објавио је 91 научни и 12 стручних радова, 3 уџбеника, 3 студије и број-
не скрипте, као и 14 производних пројеката из области Уређивања шума и 
Заштите природе и унапређења животне средине. У току асистентског и на-
ставничког рада на Факултету, бавио се бројним проблемима шумарства из 
домена Планирања газдовања шумама, Гајења шума (нарочито шума и кул-
тура четинара), газдовања шумама посебне намене (национални паркови, 
парк шуме, шуме и воде итд.) и шумарског законодавства. Као координатор 
и редактор базне студије за Просторни план Србије, носилац је пионирског 
рада у реонизацији простора Србије за шуме према особинама простора и 
потребним функцијама шума. Сарађивао је са великим бројем организација 
из области шумарства Србије и Црне Горе те је извршио значајан утицај на 
развој шумарске струке. Био је организатор и учесник бројних научних ску-
пова у земљи и иностранству.

За залагање у раду са студентима награђен је као асистент Плакетом сту-
дената београдског универзитета поводом Дана студената, 4. априла 1969. го-
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дине. Надахнуо је генерације студената преносећи им знање и своје животом 
стечено искуство. Сем наставног програма, студентима  је давао и оно што 
је као човек имао - непресушну вољу и енергију. У току рада на Факултету 
биран је више пута у тела и комисије Факултета и Института за шумарство. 
Значајни су рад и активност професора Томанића у спровођењу основне 
линије СК на Факултету, при чему се истицао својом принципијелношћу и 
борбеношћу. Био је председник комитета за ОНО и ДСЗ, секретар ООСК 
Института за шумарство и координатор организације СК Шумарског факул-
тета. У раду Универзитета учествовао је као члан Универзитетске конферен-
ције СК и члан радних група Универзитетског комитета.

Професор Лазар Томанић био је, такође, веома активан друштвено-поли-
тички радник у раду Општине Чукарица и Града Београда. У више мандата 
био је члан ОКСК Чукарица, ОКССРН Чукарице и члан Политичког актива 
ОКСК Чукарице. Био је члан Градске конференције ССРН Београда и више 
радних тела конференције. Био је члан савета више школа и месних заједница.

Иницијатор је и оснивач Савета за унапређење и заштиту животне сре-
дине на општини Чукарица и један од иницијатора за оснивање Савета за 
унапређење и заштиту животне средине Скупштине Града Београда и његов 
члан од 1969. године. Такође, иницијатор је оживљавања Покрета горана 
Чукарице и његов дугогодишњи председник. Председник Покрета горана 
Београда био је од 1977. године и члан преседништва Републичке конферен-
ције покрета горана Србије.

Треба истаћи рад професора Томанића као посланика Скупштине СФРЈ 
и активност у радним телима Скупштине Србије, нарочито у области уна-
пређења и заштите животне средине. Био је члан Комисије Скупштине СР 
Србије за заштиту природе и унапређење човекове средине и председник 
подкомисије за националне паркове. Био је председник Скупштине СИЗ-а 
за Национални парк Биоградска Гора у СР Црна Гора. Добитник је више дру-
штвених признања, повеља и плакета од којих су најзначајнија: Орден рада 
са златним венцем, Плакета студената Београдског Универзитета „4. април”, 
Златна плакета СК ССРНЈ за заслуге и допринос унапређењу и заштити жи-
вотне средине, Плакете Града Београда поводом 35. годишњице ослобођења, 
Плакета Дана младости 1981. године и др. 

Аутор је изложбе „Шума, човекова средина и активности горана’’, и изло-
жбе „Шума и животна средина Војводине’’. Аутор је и две телевизијске еми-
сије научног програма „Вратите живот пределу’’ и „Када се умеша човек’’. 

Својим научним радом, проф. др Лазар Томанић извршио је снажан 
утицај на развој научне мисли у области Планирања газдовања шумама и 
заштите животне средине, а својим стручним радом допринео је унапређе-
њу шумског газдовања и примени нових научних достигнућа у шумарској 
оперативи.

Катедра Планирања газдовања шумама
Шумарски факултет у Београду


