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1 УВОД 

1.1 Полазне основе 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме, након 

расписаног Конкурса за доделу средстава за заштиту и унапређење шума за 2007. 

годину (објављено у Сл. Гласнику РС, број 61/07) је прихватило предлог пројекта 

ФОРНЕТ д.о.о. у оквиру радова на Едукацији и пропаганди (под редним бројем 10. у 

Конкурсу). Управа за шуме је 26.08.2007. године закључила Уговор са Форнет-ом број 

401-00-3113/2007-10 за спровођење пројекта под именом Едукација и подршка 

приватним шумовласницима. 

Предвиђено је да се пројекат одвија у две фазе, од којих је прва фаза трајала до 

01.12.2007. године, док ће друга фаза пројекта бити завршена до 01.12.2008. године. 

 

Овај извештај се односи на активности које су спроведене у оквиру прве фазе пројекта 

које су трајале од 15. октобра до 1. децембра 2007. године.  

Од укупне површине под шумама у Републици Србији, скоро 50% се налази у 

власништву приватних лица. Газдовање овим шумама је оптерећено проблемима који 

су у највећој мери проузроковани малом просечном величином поседа, разбацаним 

поседом у више парцела, малом просечном величином парцеле, неотвореношћу 

приватних шума путним комуникацијама, итд. Осим наведеног, велики проблем 

представља и неупућеност власника у могућности аплицирања на различите фондове у 

циљу унапређења стања шума. 

Искуства из других земаља говоре да је модел организовања приватних власника шума 

кроз разне видове удружења показао своје предности и према самим власницима и 

према држави. Власници организовани као интересно удружење имају могућност да се 

пред купцима појаве као велики понуђач, смањени су трошкови по власнику за 

изградњу путева, трошкови газдовања такође, а држави је омогућен једноставан 

контакт ка већем броју власника кроз само удружење.  

Аплицирање за различите субвенције државе је у великом броју случајева условљено 

организовањем у удружења.  

У Србији је удруживања приватних шумовласника још увек у повоју. Иако постоје нека 

удружења са дугом традицијом, ипак је број тих удружења, број власника у њима као и 

укупна површина шума којом они газдују, сразмерно мала. С тим у вези потребно је 

јачати свест власника приватних шума о предностима, могућностима, моделима 

удруживања, пружити има сазнања о примерима удружења приватних шумовласника 

из окружења као и приказати им домаћа искуства.  

Обзиром да до сада није презентован материјал у формату приступачном руралном 

становништву (штампани) постоји потреба и да се сва та искуства као и модели 

удруживања а затим и начини како их остварити, публикују у некој врсти приручника 

који ће бити бесплатно подељен власницима шума. По први пут би власници шума 



Пројекат: Едукација и подршка приватним шумовласницима 
 
Годишњи извештај 1. фазе пројекта 

 

 

 

 
4 

 

имали приручник типа “корак по корак” у коме су представљени сви кораци које је 

потребно спровести у циљу стварања удружења.  

Разлози за покретање овог пројекта могу се сумирати у следећем: 

• велики број приватних шумовласника и велика површина шума којом газдују 

приватна лица. 

• мала просечна површина поседа и парцела у приватном власништву. 

• олакшана комуникација држава – власника преко удружења. 

• одрживо економско-еколошко газдовање шумама у приватном власништву. 

 

 

1.2 Циљ пројекта 

Општи циљ пројекта је едуковање приватних власника шума о начинима, 

могућностима и предностима организовања кроз разне врсте удруживања или 

организовања.   

Као специфични циљеви овог пројекта, посебно у првој фази, дефинисани су:    

• подизање свести приватних шумовласника о предностима удруживања. 

• оспособљавање приватних шумовласника за оснивање и вођење заједничких 

организација, као што су удружења грађана, задруге, привредна друштва, и др. 

кроз организовање радионица. 

• публиковање приручника који ће на једном месту објединити информације о 

могућностима, предностима и начинима удруживања. 

За прву локацију прве радионице одабрана је општина Крупањ због следећих разлога: 

• заинтересованост шумовласника за удруживање је веома изражена а не постоји 

удружење које би их окупило (сем ловачког удружења у Крупањској општини не 

постоји ни једно удружење грађана са активностима усмереним ка 

пољопривредно-шумарским или циљевима руралног развоја, сеоског туризма 

или слично) 

• удео приватног власништва над шумама у Крупањској општини је изнад просека 

за Републику Србију. 

• Просечна величина шумског власништва и просечна величина парцеле под 

шумом је далеко изнад просека за Републику Србију. 
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2 ОПИС ПРОЈЕКТА 

Прва фаза пројекта едукације приватних шумовласника је као две основне компоненте 

имала публиковање приручника са свим потребним информацијама за оснивање и 

вођење удружења и другу компоненту организовање радионице, које ће послужити за 

предочавање тих информација приватним шумовласницима као и за прикупљање 

повратних информација од шумовласника у циљу евалуације радне верзије Приручника 

и саме радионице. 

У оквиру прве фазе је публикована радна верзија Приручника и организована 

радионица у Крупњу. Заинтересованост власника приватних шума из Крупња и 

околних села је била веома задовољавајућа (26 присутних) што је показано и 

дискусијом у оквиру радионице. Иако је пројекат предвидео да се у фази два организује 

још две радионице са истом тематиком на другим локацијама, сматрамо да треба 

анализирати могућности за поновно организовање напредног курса-радионице у 

Крупњу, са темама о функционисању удружења (маркетинг, менаџмент, рачуноводство, 

аплицирање на фондове, и сл.). 

Општи је утисак да је већина учесника радионице спремна да приступи удружењу које 

би било основано у циљу окупљања власника шума, али је оспособљеност људи да 

оснују и управљају једним таквим удружењем на веома ниском нивоу. Отуда ће се 

пројекат поред осталих активности зацртаних у плану пројекта за фазу два, једним 

делом оријентисати и на активности у циљу пружања помоћи и савета власницима на 

активностима око оснивања удружења уколико до тога дође. 

 

 

 активности у оквиру фазе 1 

1.    припрема материјала за Приручник 

2.    штампање радне верзије Приручника 

3.    израда и ажурирање сајта Пројекта 

4.    припрема тема и материјала за радионице 

5.    подела радне верзије Приручника  

6.    организовање радионице 

7.    евалуација радне верзије Приручника  

8.    презентација фазе 1. пројекта  

 

Резултати по активностима представљени су у наредном поглављу и пропраћени 

прилозима на крају извештаја. 
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Списак учесника/предавача у оквиру прве фазе пројекта приложен је у табели испод: 

 

 име организација 

1. др Драган Нонић 
Шумарски факултет Универзитета у 

Београду 

2. мр Ненад Петровић 
Шумарски факултет Универзитета у 

Београду 

3. 
Александар Мркобрада, дипл. 

инж. 
СНВ, Холандска развојна група 

4. Бранислав Пелић 
Председник удружења власника шума 

”Подгорац”, Подгорац 

5. Војислав Милијић, дипл. инж. 
Удружење власника шума ”Подгорац”, 

Подгорац 

6. Јасмина Копривица, дипл. инж. ПР удружења “Домаћини”, Ваљево 

7. 
Дамњановић Александар, дипл. 

инж. 
Форнет д.о.о. 
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3 ОРГАНИЗАЦИЈА И АКТИВНОСТИ 

У оквиру прве фазе пројекта спроведене су све планиране активности. Организација и 

координација пројекта спроведена је кроз организовање састанака тима за спровођење 

пројекта. Опште управљање пројектом поверено је Александру Дамњановићу а 

координатори ће бити др Драган Нонић (за припрему материјала за приручник и 

радионице) и Јасмина Копривица (за организацију радионица).  

Координирање активности на пројекту се одвијало кроз радне састанке који су се 

одржавали у просторијама “Форнета”. 

 

 

3.1 Припрема материјала за радну верзију Приручника 

Ова активност је подразумевала сакупљање, анализирање и припрему материјала и 

података за радну верзију Приручника. Претходно су у оквиру разних пројеката, 

радова, интернет сајтова и извештаја презентоване информације које је требало 

приредити у приступачној и обједињеној форми и то циљној групи власника приватних 

шума. Дефинисани су задаци и то: 

• прикупљање постојећих података и извора информација 

• анализирање и припрема података 

• дефинисање садржаја радне верзије Приручника 

На овим задацима су учествовали др Драган Нонић, као одговорни координатор ове 

активности, и мр Ненад Петровић, Јасмина Копривица, Војислав Милијић и 

Александар Дамњановић. У периоду од 20. октобра до 1. новембра прикупљене су 

информације у виду радова на тему удруживања приватних власника шума, као и разни 

интернет сајтови на којима су пронађене информације од значаја за удруживање и 

оснивање удружења.  

Анализа прикупљених информација и приређивање у јединственом формату урађена је 

уз примену искустава на изради сличних приручника на ранијим пројектима (пројекти 

Норвешке шумарске групе-NFG од 2004. године, пројекти USAID, IRD, FAO и осталих 

организација). При овоме је посебно вођено рачуна о једноставности самог приручника 

обзиром на циљну групу корисника.  

Садржај радне верзије Приручника као и сама радна верзија приручника су дати у 

прилогу овог извештаја.  
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3.2 Штампање редне верзије Приручника 

Након приређивања материјала у јединственом .доц формату и након техничке 

припреме радне верзија приручника је штампана у формату А5 на 54 стане. 

Одштампано је 200 примерака радне верзије која ће поред информативне улоге имати и 

за циљ да послужи као прва верзија која ће бити евалуирана и касније одштампана као 

финална верзија Приручника. 

 

Техничку редакцију Приручника извршили су 

Јасмина Копривица и Александар Дамњановић. 

Штампање је завршено 7. новембра тако да је 

Приручник био спреман за поделу током 

радних обилазака Крупањске општине 

приликом припремних радњи на организовању 

радионице.  

Радна верзија Приручника у .пдф формату је 

приложена на цд-у који прати овај извештај. 

 

 

 

 

 

         насловна страна приручника 

 

 

3.3 Израда сајта Пројекта 

Циљна група којима је намењен сајт са презентацијом Пројекта нису приватни 

власници шума већ остале заинтересоване групе као што су републичка и локална 

управа, невладине организације, државна предузећа и сл. Идеја је била да се 

транспарентно представе циљеви и резултати пројекта.  

Сви пратећи документи пројекта, фотографије са радионица, радна верзија Приручника 

и предвиђене активности Пројекта изложени су на овом сајту. 

Сајт је постављен на интернет адреси  www.edukacija.fornetserbia.com 

 

3.4 Припрема тема и материјала за радионице 

Обзиром на обим радионице која је замишљен као једнодневан семинар састављен од 

четири предавања која су била пропраћена дискусијама, материјал за предавања је 
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припремљен у облику .ппт презентација. Све предавања-презентације су приређене и на 

цд-у који су заинтересовани могли добити. Теме предавања су одређене тако да буду 

актуелне и да прате садржај самог приручника. Предавања која су приређена су: 

1. “Удруживање власника приватних шума”, др Драган Нонић, Шумарски 

факултет Универзитета у Београду 

2. “Удружење грађана за заштиту интереса приватних власника шума”, Александар 

Мркобрада, дипл. инж. шум., СНВ, Холандска развојна организација 

3. “Удружење власника шума Подгорац”, Војислав Милијић, дипл. инж. шум, 

Удружење власника шума “Подгорац” Подгорац 

4. “Организација и активности удружења”, Јасмина Копривица, дипл. инж. шум. 

“Удружење домаћина Ваљево” 

Осим наведених предавача у дискусији су активно учествовали и мр Ненад Петровић са 

Шумарског факултета у Београду и Бранислав Пелић, председник удружења власника 

шума “Подгорац” из Подгорца. 

У оквиру предавања су предочене информације о искуствима удруживања 

шумовласника у Србији и окружењу, разлози због којих су се удружења оснивала, 

политика држава према удруживању, али и проблеми са којима се удружења сусрећу. 

Обрађена су искуства Словеније, Босне и Херцеговине, Финске и других земаља.  

Поред тога предочена су искуства постојећих удружења у Србији, начини на које су 

основани и њихово функционисање.    

У прилогу је дат програм рада радионице, док су презентације са предавања приложени 

у пропратном цд-у. 

 

 

3.5 Подела радне верзије Приручника 

Пре радионице подељене су радне верзије Приручника власницима шума који су 

најавили своје учешће на радионици али и осталим заинтересованим лицима. Обзиром 

на временске услове који су владали крајем новембра у Крупњу дистрибуција 

приручника не би била могућа без свесрдне помоћи колега из ЈП “Србијашуме” из 

канцеларије за приватне шуме. Списак присутних је истовремено и списак људи који су 

добили приручнике уз чињеницу да су појединци добили и више примерака са циљем 

да што више примерка буде прослеђено комшијама и родбини учесника. Пре саме 

радионице одређен број власника је добио приручник, такође. 
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3.6 Организовање радионице 

Радионица је организована 24. новембра у великој сали хотела “Гранд” у Крупњу. На 

радионици је присуствовало 27 власника шума из Крупња, Шљивове, Планине, 

Липеновића, Кржаве, Брштице, Врбића, Костајника, Толисаваца и Церове.  

При дефинисању и избору локације пројекат се руководио пре свега заступљеношћу 

приватног власништва у укупном шумском фонду. Избор Крупња односно крупањске 

општине за организовање прве радионице у оквиру овог пројекта је узроковано пре 

свега великим учешћем приватних шума у укупном шумском фонду.  

Одзив власника шума је, обзиром на временске услове (снег) био задовољавајући, и 

адекватан капацитетима сале хотела. Власници шума су били расположени за дискусију 

и активно су учествовали у раду радионице. Велики број питања и изнетих проблема 

потврђује заинтересованост учесника и високу свест власника шума.  

 

Окупљање предавача је организовано дан раније у Тршићу где су извршене завршне 

припреме за рад радионице.  

У техничкој припреми локације су учествовали запослени хотела “Гранд” и “Форнета”. 

Сала хотела је уређена тако да испуњава услове за рад радионице. 

Испред пројекта на радионици су присуствовали:  

др Драган Нонић, предавач 

мр Ненад Петровић, учесник у дискусији 

Александар Мркобрада, дипл. инж. шум., предавач 

Војислав Милијић, дипл. инж. шум., предавач 

Јасмина Копривица, дипл. инж. шум., предавач 

Бранислав Пелић, учесник у дискусији 
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Предавања и дискусија су трајали од 10:00 до 13:30 часова уз краћу кафе паузу. 

Дискусија је у још већем обиму настављена уз закуску која је приређена по завршетку 

официјелног дела радионице.  

При крају радног дела радионице учесници су попунили евалуациони лист који су 

обрађени и резултати приказани у наредном поглављу. 

У прилогу су дати позивно писмо за учеснике радионице, писани захтев “Форнета” за 

одржавање радионице, потврда хотела о сагласности за одржавање радионице као и 

списак присутних власника шума. 

3.7 Евалуација радионице 

Сви учесници радионице су попунили евалуациони лист. Анализом података 

статистичке обраде долазимо до закључка да је огромна већина учесника позитивно 

оценила радионицу, квалитет организовања радионице, квалитет предавања, 

представљене теме. Већина учесника сматра да ће имати користи од информација 

предочених на радионици. 

Анализу прикупљених података евалуационих листова извршио је  мр Ненад Петровић 

уз асистирање др Драгана Нонића и  Александра Дамњановића.  

Записник са статистичком обрадом података евалуационих листова је дат у прилогу. 

 

 

3.8 Презентација фазе 1 пројекта 

Резултати радионице, постигнути и очекивани ефекти као и искуства са радионице су 

презентовани у просторијама “Форнета” 30.новембра 2007 године. 

Завршној презентацији су присуствовали представници Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде – Управе за шуме, Душан Јовић и Александар 

Радосављевић а испред учесника пројекта др Драган Нонић, мр Ненад Петровић, 

Јасмина Копривица, Војислав Милијић и Александар Дамњановић који је презентовао 

резултате пројекта.  

Презентација резултата пројекта је приложена на цд-у, а у прилогу је дат списак 

учесника завршне презентације.   
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4 РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА 

Резултати Пројекта се огледају у следећем: 

1. повећана свест власника приватних шума о удруживању;  

Учесници радионице су показали изузетну заинтересованост за предавања којима су 

присуствовали. Кроз дискусију су исказали да схватају да је удруживање један од 

начина којим могу да превазиђу проблеме са којима се сусрећу у свакодневном 

пословању и раду у шуми. 

2. материјал о предностима, начинима, примерима удруживања је прикупљен и 

публикован као Приручник; 

По први пут је на једном месту прикупљен и публикован материјал који се бави 

примерима, предностима и начинима удруживања приватних власника шума. 

Приручник је бесплатно дељен свим учесницима и заинтересованим странама. 

Публикована је радна верзија Приручника који ће током трајања пројекта бити 

евалуиран и штампан као финална верзија.  

3. креиран је модел приступа власницима приватних шума у сврху едукације 

Модел кратких радионица показао се као веома успешан на примеру Крупња. 

Обзиром на ритам живота присутних власника шума, кратке радионице у периоду 

мањег интензитета пољских и шумских радова, пружају основни услов за успешан 

рад а то је одзив власника. Неопходно је и да предавања не буду дужа од 4 сата и 

једноставан “народни” речник предавача. Свакако да је битно и стално 

подстрекивање учесника на дискусију и дијалог, како од стране предавача тако и 

модератора радионице, да би се добила повратна информација о текућим питањима. 

Овакав модел приступа треба евалуирати и унапређивати и у другој фаза пројекта, и 

то: 

• постојећу радионицу употпунити презентацијама о  субвенцијама и 

финансијској подршци државе, обзиром да су власници шума у дискусији 

изразили заинтересованост за ту тему. Тако припремљену радионицу 

организовати у новим срединама изабраним по истом принципу као и 

Крупањ. 

• припремити напредну радионицу за већ основана удружења о основама 

управљања удружењем, менаџменту, маркетингу, рачуноводству и сл. 

Напредна радионица може бити организована у другој фази пројекта у 

Крупњу, уколико у међувремену буде формирано удружење, и у 

срединама где су већ формирана удружења (нпр. у источној Србији).  

4. власници шума који су учествовали на радионици су делимично оспособљени за 

организовање удружења; 

Свакако да су Приручник и сама радионица пружили основна сазнања о томе како 

основати удружење власника шума, али је евидентно да ће бити неопходно пружити 

помоћ при евентуалном оснивању удружења. Учесници радионице су показали 
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велику заинтересованост за формирање удружења али и потребу за стручном и 

саветодавном помоћи како при формирању тако и при почетном функционисању 

удружења.   
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5 ПРИЛОЗИ 

5.1 Садржај радне верзије Приручника 

 

1 Организовање власника приватних шума       

2 Организовање приватних шумовласника у Европи     

2.1 Организације на регионалном и локалном нивоу    

3 Подршка удруживању приватних шумовласника у Србији    

4 Организације власника шума у Србији       

5 Институције за подршку власницима приватних шума у Србији   

5.1 Управа за шуме/ ФАО        

5.2 Јавно предузеће Србијашуме       

6 Могући начини организовања        

7 Невладине организације – удружења грађана      

7.1 Процедура за регистровање нове организације     

7.2 Оснивање и упис у регистар       

7.3 Одлука о оснивању         

7.4 Статут          

7.5 Остала потребна документација       

7.6 Уредно чување документације       

7.8 Могуће активности удружења       

7.9 Пример статута једне НВО        

8 Задруга и задружни савез         

8.1 Задруга          

8.2 Задружни савез         

9 Ортачко друштво (о.д. или од)        

10 Командитно друштво  (к.д. или кд)       

11 Друштво с ограниченом одговорношћу (д.о.о. или доо)     

12 Акционарско друштво (а.д. или ад)       

13 Важније институције         
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5.2 Позивно писмо за учеснике радионице 

 

 

 

 

 

Поштовани, 

 

 

У организацији Форнет д.о.о. предузећа за консалтинг и услуге у шумарству, уз 

подршку Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде - Управе за шуме, а у 

оквиру пројекта: “Едукација и подршка приватним шумовласницима”, биће 

организована радионица – семинар са темом: 

 “Начини и предности удруживања власника приватних шума”. 

 

Семинар – радионица ће бити организован у суботу 24. новембра 2007. године са 

почетком у 10:00 часова у сали на спрату у Хотелу “Гранд” у Крупњу. 

 

На семинару ће као предавачи узети учешће предавачи са Шумарског факултета у 

Београду и представници неких удружења власника шума.  

Након семинара дискусија ће бити настављења уз закуску у просторијама хотела. 

 

 

Позивамо Вас да својим присуством и дискусијом допринесете одржавању семинара. 

 

 

 

С поштовањем, 

 

Александар Дамњановић, 

дипл. инж. шумарства 

руководилац пројекта  
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5.3 Програм рада радионице  

Семинар 

Начини и предности удруживања власника приватних шума 

Крупањ, 24. 11. 2007. 

 

План рада 

 

10:00-10:15 Уводна реч; Александар Дамњановић “ФОРНЕТ” 

 

10:15-10:30 Представљање пројекта; Александар Дамњановић “ФОРНЕТ” 

 

10:30-11:00      “Удруживање власника приватних шума”; др Драган Нонић,  

Шумарски факултет Универзитета у Београду 

 

11:00-11:30 “Удружење власника шума Подгорац”, Војислав Милијић, дипл. инж. 

Удружење власника шума “Подгорац” Подгорац 

 

11:30-11:55 кафе пауза 

 

12:00-12:30    “Удружење грађана за заштиту интереса приватних власника шума”; 

Александар Мркобрада дипл. инг., СНВ Холандска развојна организација 

 

12:30-13:00 “Организација и активности удружења”, Јасмина Копривица, дипл. инж. 

“Удружење домаћина Ваљево” 

 

13:00-13:15 Подела и попуњавање евалуационог упитника 

 

13:15-13:30 Представљање приручника и будућих активности пројекта;  

Александар Дамњановић “ФОРНЕТ” 
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5.4 Писани захтев за одржавање радионице 

 

Хотел “ГРАНД АД” Крупањ 

Ул.  Ђулим бр. 2  

н/р  директору 

 

Предмет: Захтев за одржавање једнодневног семинара у хотелу  “ГРАНД АД”  

 

Поштовани, 

Молимо Вас да нам организујете једнодневни семинар у просторијама хотела  “ГРАНД 

АД” у Крупњу на дан 24. новембра 2007. године.  

Организовање би укључивало изнајмљивање велике сале капацитета око 30 људи и 

организовање закуске на крају семинара за исти број учесника. 

Најљубазније Вас молим да ми одговорите на захтев у року од  5 дана. 

 

 

С поштовањем, 

 

 

 

 

Александар Дамњановић 

директор  

 

У Београду, 

05.11.2007. 

 



Пројекат: Едукација и подршка приватним шумовласницима 
 
Годишњи извештај 1. фазе пројекта 

 

 

 

 
18 

 

5.5 Потврда о сагласности за одржавање 

 

 

Поштовани господине Александре, 

 

 

Обавештавамо Вас да смо у могућности да организујемо Семинар у суботу 24.11.2007. 

године.  

 

За учесника семинара ће бити обезбеђена сала (80 места, грејање). Пројектор и платно 

немамо, али је зид прилагођен и користи се уместо платна. Сала је слободна од 9 часова 

ујутро. Закуска може бити припремљена и о томе се можемо договорити. 

 За све информације позовите на телефоне: 015 681 107 и 063 631 693. 

 

С поштовањем, 

 

директор, 

 

Крупањ, 13.11.2007. године



Пројекат: Едукација и подршка приватним шумовласницима 
 
Годишњи извештај 1. фазе пројекта 

 

 

 

 
19 

 

Списак присутних учесника радионице 

redni površina pod šumom 

broj 
ime i prezime naselje (adresa) 

 u vlasništvu (ha) 

1 Grujičić Zoran Krupanj 12.5 

2 Sekulić Dragan Krupanj 12.0 

3 Vasić Milorad Planina 8.0 

4 Živanović Tomo Lipenović 8.0 

5 Ranković Radenko Krupanj 2.0 

6 Divljaković Moroslav Kržava 2.0 

7 Matić Miroslav Brštica 2.5 

8 Mladenović Rajko Vrbić 9.0 

9 Đuričić Dragan Šljivova 2.0 

10 Matić Živorad Krupanj 7.0 

11 Vićentić Živko Kostajnik 4.0 

12 Popović Dobrosav Tolisavac 1.0 

13 Marković Predrag Šljivova 3.5 

14 Purešević Dragan Šljivova 1.0 

15 Popović Marko Krupanj 1.0 

16 Štefika Dragoslav Krupanj 1.5 

17 Slavko Kostadinović Tolisavac 4.0 

18 Antonić Marko Vrbić 15.0 

19 Vasić Zoran Vrbić 3.0 

20 Antonić Zoran Vrbić 5.0 

21 Aćimović Ljubiša Šljivova 6.0 

22 Nedeljković Novak Šljivova 5.0 

23 Cvetinović Miodrag Šljivova 3.5 

24 Despić Todor Cerova 12.0 

25 Divljaković Mitar Kržava 0.8 

26 Pantić Marko Brštica 25.0 

27  Kostadinović Živko Kostajnik 2.0 
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5.6 Евалуациони лист  

Кратка анкета 

 

Молимо  Вас да оцените садржај и квалитет и потенцијалну корист од предавања, 
начин презентовања и општи квалитет семинара. Анкета је анонимна. 

 

Оцените предавање заокруживањем одговарајућег броја. 

i најслабија оцена     ................................................................................m најбоља оцена 

 

1. Садржај и актуелност предавања:   i   j   k   l   m 

2. Метод и квалитет презентација:    i   j   k   l   m 

3. Корист од информација са радионице:   i   j   k   l   m 

4. Квалитет дискусије током радионице:   i   j   k   l   m 

5. Квалитет одговора током дискусије:    i   j   k   l   m 

6. Утицај радионице на мој будући рад:   i   j   k   l   m 

7. Свеукупна оцена за предаваче:    i   j   k   l   m 

8. Свеукупна оцена радионице:     i   j   k   l   m 

9. Простор и услови за рад током радионице:   i   j   k   l   m 

10. Уколико имате неки коментар, можете га уписати испод.  ХВАЛА.   
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5.7 Записник са статистичком обрадом података евалуације 

питања: оцене учесника 
средња 
оцена 

Садржај и актуелност 
предавања 

5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4.88 

Метод и квалитет 
презентација 

5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4.84 

Корист од информација са 
радионице 

5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 3 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4.68 

Квалитет дискусије током 
радионице 

3 5 5 5 5 3 3 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 3 5 3 5 5 5 5 4.36 

Квалитет одговора током 
дискусије 

4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 3 5 4 5 5 5 5 4.72 

Утицај радионице на мој 
будући рад 

4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4.64 

Свеукупна оцена за 
предаваче 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4.92 

Свеукупна оцена 
радионице 

5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4.76 

Простор и услови за рад 
током радионице 

4 5 5 5 4 4 4 5 3 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4.64 

оцене од 1 до 5 (најбоља) 

Коментари: 
Мислим да је ово будућност, јер само удружени смо јаки. Појединачно остајемо на досадашњем нивоу. 
Идемо у Европу. 

  Подржавам акцију. 

  Потребно је више оваквих догађаја јер су јако корисни за информисање приватних шумовласника. 

  Одушевљен сам предавањем. Направићемо и ми удружење. 

  Ово је први пут да неко даје подршку приватним власницима шума. Моје мишљење је да је неки напредак 
и да би требало са овим наставити. 

  За регистрацију удружења потребна је комуникација са вама и удружењем које је већ основано. 

  Презентација је била изузетно интересантна, поучна, кратка и јасна. Хвала. 

  Да на радионице не позивате запослене из ЈП Србијашуме. Људи нису искрени. 

просечно власништво присутних: 5.9ха шуме 
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На самом почетку радионице учесницима је подељен кратак упитник ради добијања 

што бољих информација о елеменатима радионице као што су: квалитет и садржај 

семинара, квалитет дискусије и сл.  

Укупано је било 9 питања на које је одговорило 25 од укупно 27 присутних приватних 

шумовласника на радионици. На претходној табели дата су питања и оцене као и 

поједини коментари учесника. 

Уколико се погледају резултати (просечне оцене по сваком одговору) лако се може 

закључити да су оцене прилично високе. Просечна оцена за све одговоре износи 4.71 

(оцене су од 1 - најлошија 5 - најбоља), што се може тумачити тако да су садржај, 

квалитет, предавачи, дискусија као и целокупни утисак о радионици били веома 

позитивни. Такође можемо рећи да постоји велики интерес и потреба за оваквим 

скуповима од стране приватних шумовласника.  

Поред упитника са понуђеним одговорима учесници су имали могућност да путем 

коментара дају своја размишљања о целој радионици, али и нека мишљења која нису 

дата у затвореном типу упитника. Тако неки од коментара: 

 „...потребно је више оваквих догађаја јер су јако корисни за информисање приватних 

шумовласника...” 

“…oво је први пут да неко даје подршку приватним власницима шума..” 

“ ...mоје мишљење је да је неки напредак и да би требало са овим наставити...“,  

јасно указују да је потреба за оваквим догађајима велика и да би са њима требало 

наставити.  

Општи утисак о самој радионици, од стране учесника, је воема позитиван. Може се 

рећи да приватни шумовласници јасно изражавају жељу и интерес да учествују у 

оваквим радионицама или семинарима. Потребне су им информације о начину 

газдовања, могућностима интересног удруживања, могућностима аплицирања на 

фондове и субвенције као и добијање информација и евентуално учешће у самом 

креирању законских решења која се односе на приватне шуме. 
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Списак учесника завршне презентације прве фазе пројекта 

 

 

 

1. Душан Јовић, Министарство ПШВ, Управа за шуме 

2. Александар Радосављевић, Министарство ПШВ, Управа за шуме 

3. Драган Нонић,  Шумарски факултет Универзитета у Београду 

4. Ненад Петровић, Шумарски факултет Универзитета у Београду 

5. Јасмина Копривица, Удружење домаћина “Ваљево” 

6. Војислав Милијић, Удружење власника шума “Подгорац” 

7. Александар Дамњановић, Форнет д.о.о. 

 



Пројекат: Едукација и подршка приватним шумовласницима 
 
Годишњи извештај 1. фазе пројекта 

 

 

 

 
24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај сачињен у Београду, 1. децембра 2007. године. 

 

 

 

 

 

__________________ 

Александар Дамњановић 

шеф пројекта 

 


