
Стратегија утицаја климатских промена на интеракцију екосистемских 

услуга у коришћењу и управљању шумским ресурсима Београда 

 

 

Записник са Радионице за представнике заинтересованих страна 

Група 2.Модератор: Анђелка Јевтовић, дипл. инж., , Јавно предузеће „Србијашуме“ 

Тема радионице: Дефинисање визије, стратешког циља и специфични циљеви 

Место и време одржавања радионице: Институт за шумарство, Кнеза Вишеслава 3, IV 

спрат,  Београд,  11. мај 2021. године  од 12:00 до 13:15 

 

Учесници: 

1. Анђелка Јевтовић, ЈП „Србијашуме“, ШГ „Београд“ 

2. Милета Милојевић, ЈВП ” Србијаводе” 

3. Сунчица Вјештица, Факултет за примењену екологију Футура 

4. Весна Шабановић, Планинарски савез Београда и Секретаријат за заштиту животне 

средине 

5. Адиба Џудовић, ЈП „Србијашуме“, ШГ „Београд“ 

6. Марица Шеховић, ЈП за заштиту животне средине 

7. Стево Секулић; ЈП „Србијашуме“, ШГ „Београд“ 

8. Слободан Симеуновић; Секретаријат за здравство 

9. Љубомир Попара; Покрет горана, Удружење Милутин Миланковић 

10. Ненад Шурјанац, Институт за шумарство 

11. Бојана Михаљевић, Републички завод за заштиту споменика 

12. Владимир Буразор, ЈКП „Београдски водовод и канализација“ 

 

Предложени су следећи циљеви Стратегије  : 

 

Представник, ЈВП ” Србијаводе” -Проширење површина под шумом на рачун 

пољопривредних површина 

-Померање фокуса са производње дрвне масе у газдовању шумама Београда 

-Мотивисање приватних власника шума да адекватно брину о шумама у њиховом власништву 

-Стварање услова за пошумљавање делова форланда који нису пошумљени 

-Представљање значаја заштитне улоге шума уз водотокове и неопходност чишћења пловног 

пута и израда система канала за одводњавање 

-Проглашење ерозионих подручја  

-Ефикасније спровођење Закона у области заштите вода 

 

 



Представник, ЈКП „Београдски водовод и канализација“  

-Повезивање свих делова града на канализациону мрежу ( пример Велико Село) 

 

Представник Републичког завода за заштиту споменика 

-Регулисање преплитања природних и створених вредности у шумама Београда 

-Заустављање тренда ширења насеља, спортских објеката… на површине под шумом 

 

Представник Планинарског савез Београда 

-Трасирање и обележавање нове и постојеће  пешачке инфраструктуре 

 

Представник Секретаријата за заштиту животне средине 

-Формирање трансфер станица за прикупљање отпада 

-Усклађивање постојеће законске регулативе са циљевима Стратегије 

-Искористити могућност јавног увида у нови ГУП Београда за предлоге и примедбе у Складу са 

циљевима Стратегије 

 

Представник Секретаријата за здравство 

-Неопходност истицања да се Стратегија ради и за потребе очувања здравља,дуговечности и 

квалитета живота људи 

 

Представник Института за шумарство 

-Спровођење едукација у циљу  подизања свести људи о значају заштите животне средине 

-Проналажење начина за ефикасно чишћење постојећих дивљих депонија ( у шумама, поред река, 

на површинама које нису приведене намени….) и спречавање стварања нових. 

-Мапирање и картирање топлотних острва у граду и спречавање услова за њихово формирање 

-Обезбеђивање услова за интегрално управљање сливом 

 

 

 

 



Представник “Јавног предузећа за заштиту животне средине Обреновац” 

-Реконструкција постојећих и подизање нових наспа као заштита од реке Колубара 

-Чишћење постојећих канала 

-Решавање проблема речне ерозије  

-Одржавање обалоутврда и канала за одводњавање 

 

Представник “Покрет Горана”  и Удружења “Милутин Миланковић” 

-Привести намени све културно историјске објекте који се налазе у шумама Београда и користе 

се као стамбени објекти ( Конак кнеза Михајла у Топчидеру , кућа бојводе Степе Степановића. 

-Покретање иницијативе да се подигне нова шума  са различитим врстсма дрвећа под називом 

“Шума Милутина Миланковића” 

-Развити генетску модификацију дрвећа( пример кисело дрво- само мушки примерци). 

 

Представници ЈП „Србијашуме“, ШГ „Београд“ 

-Усаглашавање Стратегија које важе за исте површине у Београду 

-Ублажавање законских одредби које се односе на забрану уношења алохтоних врста у ЗПД 

(предлог је да се изузму врсте које су у претходних 60 година потврдиле свој вишеструки 

квалитет на прилагођавање постојећим градским условима пример- кедар) 

-Пошумљавање  адаптивним врстама дрвећа  

-Едукација становништва о разликама између одржавања парковских површина и газдовања 

шумама у граду 

 

Чланови радне групе су изјавили да су спремни да у сваком тренутку дају свој 

допринос у при изради Стратегије утицаја климатских промена на интеракцију 

екосистемских услуга у коришћењу и управљању шумским ресурсима Београда. 

 

Радна група је завршила са радом у 13:15. 

 

  
Записник водила : Адиба Џудовић 

 


