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ЈАВНИ РАДОВИ  
 
ПОШУМЉАВАЊЕ, НЕГА И ЗАШТИТА 
ШУМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 
СУРДУЛИЦА. 
 
Област: одржавање и заштите животне 
средине и природе (пошумљавање, чување и 
заштита шума). 
  

 
Штете  настале од пожара који су захватили шуме у Србији у јулу 2007. године 
процењене су на преко 10 милиона евра. У Пчинњском округу, на локалитетима 
Бујановац, Врање, Босилеград, Сурдулица и Владичин Хан, ватром је захваћена 
површина од 578 хектара. Локализацију и гашење пожара успорили су застарела 
опрема,  недостатак обученог људства и  ниска свест власника приватних шума да се 
активније укључе у гашење пожара, будући де је овим пожарима захваћено 85% 
приватних шума.  Одрживо газдовање шумама подразумева управљање и коришћење 
шума и шумског земљишта на такав начин и у таквом степену, да се очува 
биодиверзитет а продуктивност а обнављање, виталност и потенцијал шума да буду на 
нивоу којим би се задовољиле одговарајуће еколошке, економске и социјалне потребе  
данашње и будућих генерација како на локалном тако и на националном нивоу и да се 
при том не угрозе или оштете неки други екосистеми.  Пољопривредно шумарска 
школа Јосиф Панчић Сурдулица у сарадњи са партнерима припремила је и реализује 
пројект пошумљавање, нега и заштита шума на подручју општине Сурдулица, који 
траје 4 месеца. Пројект финансирају Министарство за регионални развој Републике 
Србије са  3,078,922.22  динара, општина Сурдулица са 300,000.00 динара и Компанија 
Данди племенити метали доо Београд   ( Dundee Precious Metals Inc.) са  550,000.00 
динара. Укупна вредност пројекта износи  3,928,922.22   динара. Директни корисници 
пројекта су 33 незапослена лица различитих квалификација са евиденције НЗС. 
Индиректни корисници: власници приватних шума и представници јавног сектора. 
Овим пројектом, односно јавним радом остварује се парнтерство јавног и приватног 
сектора за добробит заједнице. Институције укључене у пројект:  
 

1. Општина Сурдулица: Улога: Носиоц пројекта-јавног рада. Суфинансирање 
трошкова извођење обука за незапослена лица која су  ангажована на пројекту.  

2. Национална Служба за запошљавање. Улога: логистика, мониторинг и 
евалуација. 

3. Пољопривредно шумарска школа Јосиф Панчић Сурдулица. Улога: израда 
Програма пошумљавања, неге и заштите шума на ГЈ Бубавица којом газдује 
ПШШ Јосиф Панчић Сурдулица и околини школе у смислу оснивања 
ветрозаштитних појасева и уређења школског дворишта. Организовање и 
извођење модула обука из области пошумљавања, неге посађених шумских  
садница, безбедно коришћење и руковање  шумарском опремом.  

4. Јавно Предузеће  Србија Шуме, шумско газдинство  Врање: Улога: Учешће у  
изради програма пошумљавања, неге и заштите шума у сарадњи са ПШШ Јосиф 
Панчић Сурдулица. Обука ангажованих лица из модула безбедности и здравља 
на раду у шумарству, противпожарне заштите у шумама. Стручно процењивање 
стечених знања и вештина код корисника и праћење  послова пошумљавања и 
неге и заштите шума.  
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5. Компанија Данди племенити метали доо Београд ( Dundee Precious Metals Inc.). 
Улога: Суфинансирање дела пројекта набавком садног материјала за 
пошумљавање и учешће у медијској кампањи пројекта.  
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 Циљеви пројекта:  
 

1. Повећање површине под шумама подстицањем активности пошумљавања 
земљишта на којима је економски и еколошки оправдано гајити шуму ( 
пожаришта, деградирана земљишта, напуштена пољопривредна земљишта, 
необрасла шумска земљишта, ...).  

2. Интензивирање мера: неге и заштите шума за повећање њихове производности 
и превенције од шумских пожара. 

3. Повећање запослености у општини Сурдулица кроз ангажовање 33 незапослена  
лица различитих квалификација на пословима пошумљавања, неге и заштите 
шума.  

4. Јачање капацитета назпослених ангажованим на пошумљавању и заштити шума 
кроз  стицање радног искуства, омогућавање контакта са послодавцима и обуку 
за специфична дефицитарна занимања. 

5. Допринос јачању свести власника приватих шума о неопходности предузимања        
противпожарних мера у својим шумама кроз медијску кампању јавног рада. 

 
 

 

 

 
  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


