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[Vinkovci]:

Autonomija ili podržavljenje Imovnih Općina.*
Potaknut člankom mojega druga šumarskog nadsavjetnika Jovana
Matica pod gornjim naslovom i općim pozivom uredništva šumarskog li
sta, otisnutog u broju 1. godine 1926., rad sam da se još jedared vratim
pitanju Brodske Imovne Općine, u čijoj sam šumarskoj službi proveo svoj
vijek.
U svom pomenutom članku vrlo poštovani pisac napominje da su da
nas već Krajiške Imovne Općine izgubile pravo bitisanja i to s dva razlo
ga: sa nacionalnog i narodno gospodarskog.
Pisac ističe da demokratsko ustrojstvo države ne podnosi dvojako
pravo državljana, jer se s tim ustrojstvom kosi opstanak povlaštenih i ne
povlaštenih državljana. Po njegovom bi mišljenju za ž i t e l j e z e 
m l j o r a d n i k e moralo odsele postojati jednako pravo na šumske užitke. Svoje izlaganje potvrdjuje činjenicom, što su danas neovlašteni ži
telji zemljoradnici t. j. dojakošnji nepravoužitnici jednako doprinijeli svo
jim žrtvama u krvi sve svoje sile za ostvarenje ujedinjenja i oslobodjenja
Srba, Hrvata i Slovenaca.
Ova je zamisao doista plemenita i pravedna. Tek moram istaknuti,
da je piščev predlog nepotpun. Po njemu se podržava i nadalje nejedna
kost državljana dok on isključuje obrtnike, industrijalce i sve intelektualce
od šumskih užitaka i tako ostavlja velik broj zaslužnih državljana u redu
nepovlaštenih.
Ako Je baš ujedinjenje i oslobodjenje razlogom izravnavanja u
pogledu šumskih užitaka svih zemljoradnika, onda jamačno ima inteli
gencija još većih zasluga za sretnu provedbu ujedinjenja i oslobodjenja.
Misao ovoga čina rodila se u glavama inteligencije, ona je svoje ideale
živom riječju i žrtvama ucijepila u duše našega troimenoga naroda, ona
je za tu svoju ideju trpila mučeničke muke i svojom krvi natopila bojna
polja. Pa ipak uprkos svega toga ona je kod razdiobe šumskih užitaka
potisnuta posve u pozadinu.
* Ostavljamo naslov članku onakav, kako ga je napisao autor, i ako znamo
da on tačno ne označuje ono, što je pisac mislio reći. Pisac raspravlja o pitanju,
da li zadržati današnju posjedovnu formu Imovnih Općina ili ih podržaviti. Auto
nomija je samo jedna čest ovih funkcija, koje izviru iz prava vlasnosti, a odnosi
se na upravljanje i gospodarenje.
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Po narodnoj našoj poslovici: »Jednaka braća, jednake kape« tražila
bi pravičnost, da se svi državljani izjednače i u svojim dužnostima i u
svojim pravima. Dakle da budu odsele svi jednako privilegovani u šum.
skim užitcima, ako se promjeni dojakošnji poredak u uživanju šumskih
prava.
No kod pretresanja pitanja preinake opstanka Krajiških Imovnih Op
ćina nameće se pitanje, da li je sa pravnog gledišta preinaka uopće do
pustiva. Ako se uvaži postanak Krajiških Imovnih Općina evolucijom u
vremenu, dolazi se do jasnog zaključka da je preinaka opstanka Imovnih
Općina danas barem prostom uredbom egzekutivne vlasti pravno nemo
guća.
Današnji pravoužitnici bili su još prije uredjenja vojne krajine, dakle
prije godine 1702. posjednici svih šuma svojeg okoliša, te namirivali ne
smetano sve svoje potrebe na šumskim užitcima iz šuma svojega područ
ja. Tek nakon više od jednog vijeka iza uredjenja vojne krajine zbijena su
prava šumskih užitaka Krajišnika u zakonske okvire temeljnim krajiškim
zakonima od godine 1807. i od 7. V. 1850., te od 3. II. 1860. i tako po
stali ti užitci šumskim služnostima, koje su spomenuti zakoni krajišnicima
za vječita vremena zajamčili.
Ove su šumske služnosti zakonom od 8. VI. 1871. otkupljene tako, d."
su krajiškim pravoužitnicima, te mjesnim školskim i crkvenim općinama
krajiškog područja u vlasništvo predane u jednom dijelu krajiške šume.
Ovaj je olkup proveden na osnovu § 8. i 0. zakona o otkupu šumskih
služnosti od S. VI 1871. u obliku dobrovoljne nagodbe izmedju drživne
vlasti i opunomoćenika krajišnika i Krajiških Općina i tek kad su opuno
moćenici krajišnika i općina nagodbu prihvatili pravno su imovne općine
nastale.
Ovim su pravnim činom t. j. nagodbom postali pravoužitnici i Kra
jiške Imovne Općine vlasnicima svih onih šuma i šumskoga zemljišta, ko
je su s naslova otkupa šumskih služnosti njima dane. Ovo vlasništvo pravoužitnika, te mjesnih i crkvenih i školskih općina, ukratko Imovnih Op
ćina, na njima izlučene šume uknjiženo je kao takovo u javnim gruntovnim
knjigama, te je ono prema postojećim zakonima i državnom Ustavu ne
povredivo. Čim bi se u tim imovno-općinskim šumama podijelilo ma ka
kovo pravo užitaka drugim fizičkim ili juridičkim osobama, koje nisu pri
godom sklapanja nagodbe bile pravno ovlaštene na šumske užitke, po
gazio bi se postojeći zakon i grubo povredilo samo pravo vlasništva.
Pošto je nepovredivost vlasništva jedna od stožernih tačaka našega
Ustava, to se nikako niti pomisliti ne može, da se krnji pravo vlasništva
pravoužitnika Krajiških Imovnih Općina putem same egzekutive. Kako
EU zakoni o otkupu i unutarnjem ustrojstvu Krajiških Imovnih Općina пг
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autonomnoj podlozi bili prigodom sklapanja dobrovoljne nagodbe o
otkupu šumskih služnosti uz sam šumski posjed integralni dio predmeta
nagodbe, to se po mojem mišljenju i u sadržaju tih zakona danas ne bi
ništa smjelo jednostrano mijenjati, već je i u tom poslu neophodno nužna
privola samih pravoužitnika.
Dosljedno ovom izlaganju s pravnog je stanovišta jedino opravdana
autonomija Krajiških Imovnih Općina u okviru postojećih zakona. Ova
bi se mogla preinačiti samo u skladu sa zaključcima nosioca dojakošnje
autonomije Krajiških Imovnih Općina t. j . zastupstva Imovnih Općina.
Pravoužitnici Krajiških Imovnih Općina imadu dakle i nadalje ostati
povlašteni vlasnici krajiških šuma svoje Imovne Općine dok hoće takovi
biti, ma da druga njihova braća neće imati iz krajiških šuma užitke, jer
prvi posjeduju zakonom zajamčeno i nagodbom uglavljeno pravo vlas
ništva na za njih izlučene krajiške šume.
Summum ius summa saepe iniuria (najveće pravo često je najveća ne
pravda), prastaro je pravilo, koje se evo i kod pravoužitničkih šumskih
užitaka obistinjuje.
No nije ovo nerazmjerje u pravima tek samo na šumske užitke ogra
ničeno. I na drugim je područjima isto tako. Tako n. pr. ima zemljorad
nika, koji su vlasnici većeg zemljišnog posjeda nego što ga trebaju za svo
je uzdržavanje, a drugi zemljoradnici ne posjeduju vlastitog zemljišta ni
toliko, da se oskudno prehrane. Pa ipak se još nitko nije našao tko bi za
govarao jednaku podjelu zemljišnog posjeda medju sve državljane, već se
svatko mora — u koliko se vlastitim trudom, umijećem i znanjem ne bi
dovinuo do boljih prilika - - prilagoditi prilikama, u kojima se je ro
dio, da se poredak ljudskoga društva ne poremeti.
Drugi je razlog, kojim se niječe daljnje pravo opstanka krajiškim Imovnim Općinama narodno gospodarske naravi, jer se veli da nije ni
kako opravdano da šuma stoji na prvorazrednom gospodarskom zemljiš
tu, koje bi se u poljskoj težadbi mnogo korisnije i unosnije moglo upotrebiti. Dopuštam, da kod Petrovaradinske Imovne Općine, a možda po
jedinačno i kod drugih Imovnih Općina nekoji šumski predjeli zapremaju
gospodarska zemljišta bolje vrsti. No općenito leže šume Krajiških Imov
nih Općina na apsolutno šumskom tlu, ma da se ovo i prostire u nizina
ma. Tako ima Brodska Imovna Općina nešto preko 56.000 jutara hra
stovih šuma u posavskoj nizini, pa od sveg tog zemljišta tek je neznatni
dio na trajno relativno gospodarskom tlu. Ove šume redovito topi u is
točnom dijelu zalazna voda rijeke Save, a u zapadnome dijelu inundaciona voda potoka sa Psunja i Diljgore, te ih povremeno pretvara u nepre
gledno more. Takovo tlo nije za poljsku težadbu podesno a niti će se u
dogledno vrijeme melioracijama moći popraviti.
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Ovaj dakle nacionalno ekonomski razlog gotovo iščezava, jer i
Krajiške Imovne Općine imaju svoje šume na pretežno apsolutno šumskom
tlu. Taj se narodno gospodarski razlog raspe mahom u ništavilo, kad
se uvaže neprocjenjive koristi, što ih šumski sporedni užitci, paša i žirovina, pružaju i pružat će još punom pregršti i u doglednoj budućnosti
našem rataru. Od kakve je koristi zemljoradniku oko Vinkovaca ispaša nje
govog blaga u šumama na apsolutnom šumskom zemljištu Psunja, Papu
ka, Velebita i Kapele, kad ih radi velike udaljenosti svojom stokom doseći
ne može.
Pak i sam Vidovdanski Ustav uvidjajući neizmjernu važnost paše i
žirovine za kućanstvo zemljoradnika u članu 41. odredjuje, da svaki ze
mljoradnik treba da dobije potrebitu šumu za ispašu svoje stoke, — razu
mije se dakako stoci na dohvatu.
Tek je pašom i žiro vinom moguće našem rataru uzdržavati svoje go
spodarstvo danas i snašati svoje terete. Baš ovim šumskim užicima šuma
u velike blagotvorno utječe na blagostanje seljačkog žiteljstva i time vanredno podiže u narodno-gospodarskom pogledu narodno bogatstvo. Baš
ti sporedni užici najjače opravdavaju opstanak šuma i na relativno šum
skom tlu.
Koliko vrijedi za naš seljački narod ono malo šumovitih ostrva u po
dručju Brodske Imovne Općine, što leže na povišem, recimo prvorazred
nom gospodarskom tlu, kad poplava prelije sve šume, njive i livade niskog
položaja, može ocijeniti samo onaj misaoni čovjek, koji je vidio za vrije
me takove nevolje silnu marvu, što se na ovim nepoplavljenim šumicama
sjatila da iz vode iznese tek živu glavu. Ovakve šumice spašavaju za vri
jeme poplave nebrojeno narodno blago te ovime u nacionalno-ekonom
skom pogledu donose kud i kamo veću korist, nego što bi se poljskom
težatbom ovih krajeva postići dalo.
Poznato mi je i to, da se uz šume Brodske Imovne Općine prostiru
nepregledni općinski pašnjaci, koji su obrasli tek bujnom travom, a više
leže nego okolne šume, pa opet niko nije još plugom zašao u te pašnjake
ma da i oni čine prvoklasno gospodarsko zemljište i ma da njihova polj
ska kultura ne traži nikakovo predhodno krčenje.
Na osnovu izloženih činjenica vidi se, kako je skroz neopravdan i
spomenuti narodno-gospodarski razlog pretvorbe tla, s kojeg bi trebale
Krajiške Imovne Općine prestati bitisati.
Spominje se da bi prestankom Krajiških Imovnih Općina imala drža
va preuzeti sve šume te iz njih potrajno podmirivati potrebe na šumskim
užicima svih svojih gradjana, koji se bave proizvodnjom zemaljskih pro
dukata. I ova je misao lijepo zamišljena, ali je uz današnje još prilike teh
nički — rekao bi — skoro neprovediva. Kapacitet naših prometila preslab
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je da privaža potrebito drvo za podmirbu zemljoradnika sa apsolutno
šumskog tla u krajeve nizinske i onake brdske, u kojima danas već sječivih šuma nema.
Tu je još i druga poteškoća a to su sami troškovi privoza. Ako ne
stane šume u nizinama na relativnom tlu, moraće se ovamo iz dalekih
krajeva drvo privažati i to jamačno na trošak samog trošioca, a ti će troš
kovi, bojim se, biti toliki, da će malog zemljoradnika prisiliti da se odu
či od uporabe drva. Moju ovdje nabačenu misao potvrdjujem iskustvom
stečenim u kućanstvu Brodske Imovne Općine. Ona privaža ogrijevno
drvo za pokriće potreba svojih pravoužitnika iz prikupljenih vlastitih šu
ma sa Dilj-gore u posavsku nizinu na daljinu od 60—150 km. te imade
silnih poteškoća da tajogrijev priveze, a troškovi režije toliki su, da se
pravoužitnici ustručavaju gorivo preuzeti uz naknadu tih režijskih troš
kova. A koliki bi tek troškovi bili da se drvo u Srem privaža iz planinskih
šuma Bosne, Zagorja i Like.
Tu još gotovo najodlučnije ulazi u račun vrijeme, u koje se drva žiteijstvu doznačuju, te bih se usudio posumnjati, da će se kod općeg snabdjevanja drvom zbog ogromnih masa rijetko kada poklapati čas predaje
drva sa časom potrebe drva.
Uočiv sve dojako nabrojene razloge biti će najprobitačnije i najpra
vednije i za bivše krajišnike i za samu državu da se na današnjem auto
nomnom ustrojstvu Krajiških Imovnih Općina u bitnosti ništa ne mijenja.
Smrću Krajiških Imovnih Općina preuzela bi državna vlast na sebe samo
ogromnu brigu i obaveze, te okrnjila i sam dosadašnji prihod državnog
fiskusa iz državnih šuma krajiškog područja.
Čuju se doduše glasovi, da su Krajiške Imovne Općine kao nedo
nošče pokadšto malo shodnim postupkom i krivim liječenjem obnemogle
i izmoždene tako, da im je već teško sastaviti kraj sa krajem t. j. prihodom
na drvu pokriti rashod na drvu. Ali ovake glasine ne mogu danas nikako
opravdati negiranje pravne podloge za dalnji opstanak autonomnih Krajičških Imovnih Općina.
Poteškoće u ravnovjesju izmedju prihoda i rashoda postoje doista,
no one su vjerojatno matematička posljedica geneze Krajiških Imovnih
Općina.
Kako i moj vrlo poštovani drug šumarski nadsavjetnik Matić u svojem
opširnom članku priznaje — što i ja potpisujem, — roditelji su i nastav
nici Krajiških Imovnih Općina t. j . zakoni i napuci potpuno još zdravi
i dobri. Dakle predleži mogućnost, da će Krajiške Imovne Općine pre
boljeti časovite krize, te uz razumno i štedljivo gospodarenje, poštenom
ljubavi za svoje šume i dovinuti se boljih prilika vlastitom snagom.
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Ovdje sam nabacio, da je vjerojatnim uzrokom poteškoća Krajiških
Imovnih Općina sama geneza, jer se je kod njihovog poroda postupalo
nekom hitnjom.
Kod provedbe otkupa šumskih služnosti Krajišnika nisu svi užici
zbrojeni te tada krajišnicima i krajiškim općinama u vlasništvo predane
šume u onakoj površini da bi mogle trajno podmirivati sve potrebe ovla
štenika, već je dioba izmedju države i Krajišnika provedena u novčanoj
vrijednosti, tako da su šume u polovici te vrijednosti pripale državi a druga
polovica Imovnim Općinama. Ovim se je ključem doista dala hitno provesti
inventura i dioba šuma, no bojim se, da je taj način za pravoužitnike bio
neshodan.
Krajišnici ovih krajeva uštinuti su prigodom diobe i time; što su
drvne zalihe na površini od 30.000 jutara koje su pripale Investicionalnoj
Zakladi, obaška izlučene iz sklopa krajiških šuma, te nisu sadržane u segregacionom operatu.
Kod samog ustanovljenja novčane vrijednosti šuma Krajiškog po
dručja prošli su Krajišnici i u tom zlo, što su za njih izlučene šume, koje
su radi blizina sela i gradova stavljene u viši razred šumske vrijednosti,
nego kompleksi državi pripaliti šuma, koji su udaljeniji od nastanjenih
mjesta.
Kod takve klasifikacije pušteno je s vida a na uštrb Krajišnika još i to,
da je nadzor i čuvanje šuma u bizini sela a k tome još raštrkanih u oma
njim predjelima kud i kamo skuplji, te da baš ovi zamašni troškovi čuvanja
samu vrijednost šume za kućanstvo imovne općine znatno umanjuju.
Ovo moje mišljenje utvrdjuje činjenica, što su se pravoužitničke
ogrijevne pripadnosti od postanja Brodske Imovne Općine do danas već
u više mahova morale snizivati pak i sad opet predstoji primjena §-a 17,
naputka A) zakona od 11. VII. 1881. i stim skopčano umanjenje kompe
tencija a to ne s razloga što bi se broj ovlaštenih selišta umnožao već što
potrajni prihod na drvu iz vlastitih šuma ne dotječe za pokriće užitnim ka
tastrom zajamčenih ogrijevnih pripadnosti.
Dosljedno ovome leži, čini mi se, začetak latentne bolesti Krajiške
Imovne Općine u ključ i, po kojem je svojedobno izveden otkup šumskih
služnosti krajišnika.
Izlišno je doduše danas o tom jadikovati, jer je otkup krajiških služ
nosti u obliku dobrovoljne nagodbe već prije pola vijeka proveden, te je
sada za oba kontrahenta nastala zakonska dosjelost.
Državna bi vlast sada mogla iz vlastite pobude u provedbi čl. 41
Vidovdanskog Ustava u pomoć priteći Krajškim Imovnim Općinama, te
ublažiti po njih štetne posljedice danajskog dara. kojim je „carskamilost"
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svojim reskriptom od 8. VI. 1871. nadarila svoje mile graničare, te revi
zijom segregacije nadopuniti šumski posjed Krajiških Imovnih Općina
utoliko, da će svim pravoužitnicima za vječita vremena potrajno biti osi
gurani pozitivnim postojećim zakonima zajamčeni užici.

„Autonomie ou acquisition par Г État".
L'auteur traite la question: autonomie ou acquisition par l'État des Communautés des bienfonds sur le territoire des anciens confins militaires.
Rédaction.
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Инг. Мплан Манојловнћ [Нансп]:

Методе уређења y теорији и пракси.
A.) ф р a н ц y с к a.
AKO je шумарство једног народа y својој идејној и практичној
конструкцији, a нарочито његов технички извршилац таксацијз
— резултанта опште привредних односа као и биогеографских,
климатских и геолошких фактора — оно je y доброј мери и израз
културно социалних елемената, темперамента и укуса средине, y
којој ce развија; чињеница недовољно подвучена, али која постоји и делује као једна неоспорна сила.
Да ce y много случајева до једног истог крајњег циља дође.
a да ce употребе два и три разна начина рада, више различитих
резоновања са различитим поступком, да ce употребе разнолике
методе, кад природно економски елементи нису увек тако одсудни и различити да одређују скретање већ много пута и идентични — онда значи да ту интервенише још један фактор, који
има свој извор y методици духа и душевног рада, y васпитању
укуса и самој природи темперамента. To смо више пута констатовали, и имаћемо прилике y току овог излагања на то да укажемо. Ta ce чињеница пак не сме прецењивати, али ce не сме ни
пролазити мимо ње окренуте главе.
Еволуција шумарских идеја y Француској није ишла истим
путевима као y Немачкој. Станемо ли на гледиште да модерно
шумарско газдинство датира од почетка деветнаестог века, т. ј . од
појаве Hartiga и Cotte — што ce пак y основи не може дозволити,
— јер су њихове појаве стварно само продужетак са једним jaчим нагласком са једним систематским организирањем свега, што
je до тог доба y 17. и 18. веку урађено како y Немачкој тако и v
Француској ,и као y историји y опште, y историји наука и дисциплина, a још више y историји примењених наука, где пракса долази на првом месту,где има толико пуно безимених усмених предања поступака и навика — сусрећемо ce тако много са легендама и погрешним атрибуцијама — научии рад то je увек колективан посао и појава и најоригиналнијих идеја и »проналазака«, није ништа друго него резултанта ранијих узастопних напора и no-

Методе уређеи.а y теорији и пракси.

237

кушаја — али оставимо то на страну за историјске полемике, те
узмимо оно као чињеницу онда ce може и за француско модерно
шумарство рећи да je y свом почетку било под утицајем Hartiga
a још више Cette Taj неокрњени утицај y почетку убрзо je ослабио, и све више слабио и слабио, док ce није почетком друге половине прошлога века сасвим изгубио — a Фраицуско шумарство
добило свој сопствени индивидуалитет, црпући доста своју инспирацију и од великих шумарских писаца 18. века, a налазећи
и много путоказа y својој старој шумарској традицији: тако je
тај индивидуалитет резултирао из природно економских односа
на једној и социално интелектуалних фактора на Другој страни.
Следујући тој неминовној еволуцији и швајцарско и данско шумарство формирали су овај индивидуалитет.
To je тако изразито, да he свако мало извежбаније шумарско
око пролазећи кроз једну и другу шуму, одмах видети два различита типа: сикира je y једном и другом случају давала израз
двема одвојеним идејама, двама разноликим гхватањима, указивала на две методе рада, спроводила два различита укуса. Вк
дели смо (12.) како су ce идеје уређења шума y Немачкој развијале од шестарских, комбинованих и камералних да крајем прошлог века добију y пракси један или два израза: y методи састојинског газдинства или методи добних разреда, или што je
најчешће и што смо највише сретали y једној сношљивој комбинацији ова два типа. У другом делу овог излагања, ми ћемо ce
детаљније задржати о примени тих метода y пракси, како смо их
видели y Елзасу. Идеја која данас доминира немачке практичаре
то je .,Reinertragslehret: ; y том циљу све ce има подврћи једној
доктрини, једном сиетему: шума je култура као и свзка друга:
њеио тло и њен материјал имају пијачну вредност, предузеће имл
да доноси максимум прихода; човек je ту да заповеда природи, a
иптензивно газдинство je најрентабилније; оно што су правила
искуства и разум прогласили као добро, има да ce примени силом
или милом. Таксација je TV постала једна дисциплина за себе л
ради себе, изгубивши тако свој прави смисао: да има бити и остати само средство које he осигурати позитивизам газдинства.
Taj je систем довео до вештачког подмлађења,општег снижаван.д
опходње и чистих сеча — што je y осталом једиио и могуће и
потпуно y логици система.
Супротно томе, још за Lorenz-ових времена формирало ce v
Француској овакво гледиште на шумарство: али шума je спонтана и стална формација, дрвета не треба човек да уводи и сади
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као крумпире и жито, њен производ je бесплатна жетва коју интелигентна али индиректна њега може да побољша и повећа скоро без трошка; феномени природног развитка онаквог какав ce
да осматрати, откривају промене произвађачких сила и много je
мудрије о томе строго водити рачуна и подражавати им него ич
силовати; преобразити, искористити дејства природних сила, ухватити за шумску индустрију што je могуће већу количину рада
коју производе »безплатни капитали«. (14) Ако je позитивизам
шумског узгоја y повећању прираста односно производње, онда
ce морају до детаља упознати чињенице које условљавају — повећавају или смањују ту производњу, a то je све немогуће постићи
вештачким подмлађењем, јер оно управо значи негацију максимума производње.
Развитак локалних pača, њихово одржање и побољшање као и
њихово укрштавање, баласт трговачког семена из земље или иностранства — тек непознатог порекла, изобилност природног подмлатка, онаквог какав ce никад не може срести код вештачког
подмлађења, што мања интервенција људског рада y формацији
шумске производње — несразмерна скупоћа вештачког подмлађења — Једном речју све онг> UJTO je Wagner (11) y Немачкој
систематски скупио y свом делу почетком овог сголећа, a што je
направило толико буре и полемике тамо — све су то делови шумарског »в ј е р y ј у« које ce писмено и усмено предаје y Фран
цуској чак и пре Lorenz-ових времена.
Држава за тим не сме бити један обичан зеленаш, и мислити
једино на ону камату на онај постотак добити, већ мора имати и
других задатака; дати народу максимум техничких користи и ра;;новрсности од шуме.
Последица такве еволуције идеја je: природно подмлађење, и
дуже опходње —те кад год буде y току овог излагања речи о
подмлађењу вал^а имати на уму једино и само природно.
Вештачко подмлађење (али не и пошумљење н. пр. голети —
што ce мора делити) индентификовало ce са неком врсти крађе
коja ce чини природи — појам природног подмлађења пак изједначио ce потпуно са вештином шумског узгоја и његовог техничког органа — таксације.
Последице природног подмлађења су пак низ принципа који
један другог изазивају: шума не служи систему, поступак са њом
не може бити утврђен унапред ни за једну идеју, ни за један
систем, ни теорију ни методу. Систем има служити шуми, a шума
према потреби савијати систем, никако не обратно, према томе:
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највећа слобода y избору метода и поступака при уређењу шума: објекат ce има одржавати y добром стању производње, a no
могућству производња (прираст) ce има и повећавати. Таксатор
je слободан да бира који хоће поступак, да примени који хоће начин обрачуна сеч. прихода, али има пре свега експериментално да
покаже ако хоће да мења дотадањи поступак зашто он не ваља, a
из којих ће разлога предложени нови поступак одржавати шуму
y најбољем стању производше. Ha готове речи и афоризме бе?
доказа не може ce ником ништа давати y шумарству. Ha другој
страни имало ce раскинути са два појма који су чинили нераздељиви део званичног шумарског учења y првој половини прошлога столећа: то су с т р о г и етатизам, и с т р о г a потрајноет.
Ta два појма y својој апсолутности никако нису координирала
са одржавањем производње y добром стању, њези састгојика и
повећању прираста; ови су увек морали бити жртва оних црвих,
али они последњи принципи умерено примењени, сигурно воде
циљу оних првих само не y онако крутом и апсолутном схватању
њиховом.
Улазити y детаље ове еволуције, и анализирати редом све из
мене које су поједине методе претрпеле — ми не видимо много
смисла — то ћемо y кратким цртама y колико je потребно доди.риути приликом представке сваке методе, и њиховом данашњем
животу y пракси.
Чињеница je да данас постоје y примени за високу правилну
шуму (schlagweiser Hochwald) пет потпуно равноправних метода
од којих ce неке чешће, a друге много ређе сусрећу, што зависи
једино од њихове локалне применљивости и ни од чега другог.
Правилници и расписи који постоје за таксације, не прописују нн
једну од тих метода, (16) они их чак и не препоручују, оне јединс
тумаче како ce имају разумети поједине вредности и докле ce
може y даном случају ићи са бирањем појединих фактора — све
то само ради обавештења.
Kao још једна последица такве еволуције: преборна шума добила je подједнако грађанско право као и висока правилна што
je неминовно, кад ce једаред стане на гледиште природног подмлађења. Дешава ce да ce y једној истој шумској управи (не коисервацији) сусретне са четири разне методе: три правилне, и једном преборном. To je нарочито случај на лотрингијској висоравни и дон>им Вогезима: разнолики шумско-економски односи, различите експозиције, разне варијације локалне климе, режимветрова и прелази појединих геолошких формација — као што ce
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често дешава y прелазу из равнице y висоравни из ове y HHCKV
планину, из зоне храста и букве кроз смрчу, јелу опет y букву —
који диктирају разне поступке.
AKO je реч генерализација y шумарству опасна — оида je несумњиво реч локализација на свом месту — нарочито je то случај код метода уређења које имају рачунати једино са природним
подмлађењем — те je јако незгодно рећи за једну методу, да je
добра, да je сластична, да je модерна y погледу економско-финансијсккх предности које пружа, na je онда препоручити за очшту примену, за сваку методу ваља пре свега л о к а л и з и р а т и.
a за тим y с л о в љ a в a т и : под таквим поднебљем, под оваквим
економсккм околностима, код тих врста дрвећа a, y оваквој ботаничко географској асоцијацији, на онаквој геолошкој подлози, са таквим експозицијама и на тој висини — може ce рећи да
та метода »успева«. Видели смо н. пр. да на истој географској
ширини, под истим поднебљем на истој висини, истом тлу једна
метода успева код букве, a код јеле и смрче не успева. Ми ћемо
видети даље да јела и смрча y Вогезима и Јури на истој апсолутној висини, али са различитом локалном климом и нарочито различитим рељефом, не подносе исти уређајни поступак; да храсг
y западној и централној, југозападној и источној Француској
захтева три битно различита уређена поступка са више варијација и т. д. Идеје које су заступали француски шумарски рационалисти 18. века: осматрати y шуми, учити y природи, улазити y законе биолошких асоцијација за сваки посебан
сл\'чај, те једино ту тражити путоказе за наше поступање — те су
идеје биле потиснуте почетком прошлог столећа, да уступе место строгим принципима тадање званичне шумарске науке, која je
y то доба добивала своје инспирације с оне стране Рајне, где су
уређајне формуле ницале као печурке накинђурене једном богатом научном привидношћу, која je на све стране опсењивала — алп
кад су шумари мало протрљалк очи, од те пантоминске светлости.
кад су почели на терену одгонетати толико загонетних, маглочитих, конфузних, и полуизговорених афоризама — видеше све
празнине које су остављале те доктрине, a што je још значајније
— видеше на стотине хектара голих сечина, неподмлађених састојина, a захваћених већ папрати и купином, тло осиротело и осушено, a на место јеле и храста који су ту били, a који ce више ни
вештачки нису могли увести, морало ce уводити бор или што je
трагичније и багрен. Два су била пута: или поћи путем којим су
пошли Немци (или тачније Саксонци и Пруси, али не Баварци и
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Баденци): прогласили један систем за могућним и y њега иатерати све шуме, те ако једна врста не успе ни вештачки, увешће ce
друга — јер тржишта су увек пуна семена — или одбацити сне
то, na пипати, експериментисати, обратити више пажње на лекције које сама природа даје y сваком конкретном случају, и уређајне методе прилагођавати према биолошким околностима објекта; тако су Hartigove, Hundeshagenove, Braymanove методе избачене upe него то су честито и стале на тло, a Cottina преживела толике метаморфозе, да je потпуно изгубила своју битну идеологију; на другој страни развиле су ce посебне преборне методе,
као и оригиналне методе за високу правилну шуму.
Пре него што би прешли на саме методе, од којих ћемо прво
прећи правилне, na за тим преборне, потребно je да ce зауставимо
на неким појмовима с којима ћемо ce доцније чешће сретати; нарочито y погледу шумског раздељења, како би доцнија излагања
била јаснија: To су: 1. серија, 2. афектација, 3. пребрајање.
1. Серија (1, 2, 4) je део шуме који сам собом представља независну привредну јединицу, са потпуним низом сечина, и y коме ce може потрајно газдовати. За сваку серију ce према томе
сечни приход (етат)1 посебице израчунава.
У прилог формирању серија иду ови разлози:
а) Помоћу серија ce много лакше остварује потрајност y целокупном шумском комплексу, нарочито ако je овај састављен од
разнолике плодности и доброте. У место једне засебне, нера>
двојне јединице, имаћемо y шуми више делова од којих ће свакк
бити довољно једнолик (хомоген) и може давати редован сечни
приход сваке године.
б) У унутрашњости једног шумског комплекса, разноликост
y врсти дрвећа или доброти тла, доводи до разних опходњи или
(пошто опходња данас нема тако апсолутно значење као некад)
') Etat сам собом значи стање, међутим етат као што ce код нас одомаћио произилази од врло старог израза „état d' assiette" с којим ce срећемо
још y списима и правилницима XIV. века a који означава место где ће ce вршити годишње сече. Ha тај начин су шумари још y XV. и XVI. веку, a иарочито од појаве Colbert-a y XVII. морали да састављају » é t a t d ' a s s i e t e s e l o n l a p o s s i b i l i t é d e s f o r ê t s " — т. j . да означују м e c т o и састојине
које ће ce сећи према могућности производње дотнчне шуме. Тако je реч р оs s i b i l i t é од најстаријих времена значила сечни приход, али како je онда
сеч. приход био највише no површини то ce „état d' assiette", кад je за време
Фридриха Великог прешао из Colbert-ових правилника y Немачку, изједначио
са сечним приходом, и одржао дуго времена y Немачкој (чак и кад ce почео
израчунавати no маси), a одавде je дошао код нас.
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до разних висина експлоатационог времена — потребно je дакле
створити серије са разним експлоатационим временом.
в) Образовањем серија сече ce деле no целој шуми, те ce
стварају независни експлоатациони центри, повољни за потрошњу и трговину, за запосленост шумских радника и кириџија. Тимс
ce уједно смањују штете од извоза и олакшава природно подмлађивање.
Услови за образовање серија су y главном ови:
а) Оне морају бити једнолике y погледу тла и локалне климе.
б) Морају садржавати довољну постепеност добних разреда
— састојине разних старости, да би ce могло без великих штета
практиковати низ главних годишњих сеча TOKOM целе опходње —
услови који све остало потискују.
в) Њих не сме бити много, уколико их je више, утолико их je
теже састављати, јер су мање поврстаке, те ce брже долази дс
анормалних стања и жртава y експлоатабилитету. Велико умножавање серија доводи до некорисиих компликација које су
увек кобне за привредне планове.
r) У погледу саме величине апсолутних правила нема, али ce
y пракси креће између ових граница: 400—900 ха за високу правилну шуму, 150—400 ха за преборну. Оба максимума и y једном
и другом случају ређе ce достижу. Да би ce имала јаснија слика
о образовању серија навешћемо један пример: узмимо један шумски масив y укупној површини од 2300 ха, почивајући на кречњаку — доњем волиту лотрингијске висоравни. Taj масив пружа три
различита типа тла и састојина: први и најраспрострањенији са
тлом доста плитким и изложеним овде онде сушењу освајан од
дивље вегетације као зимзелен и хмел^, али ипак доста плоднт-в; ;
ту доминира буква (споредније храст), и најповољнији облик
газдинства je — висока букова шума са опходњом од 120 год.;
други мало мањи са тлом необично плитким чак и површним и са
рђавом јужном експозицијом — немогућ за узгој високих лиснатих шума храста и букве, већ једино за узгој четинарских ксеро
филних састојина као бор, са експлоатационим добом од 60—70
год; трећи и најмањи са тлом изузетно дубоким, свежим, плодним где доминира храст (са споредном буквом и грабом) — те
најповоллији облик газдинства je — висока храстова шума са
опходњом од 180 год. Природа je ту све наговестила за образовање трију серија од којих прва износи 880 ха, друга 776, a трећа 644 ха.
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д) Облици серија треба да су што простији и њихове границе
да иду природним линијама (нарочито y планини) или важнијим
лутевима и просекама (у равници).
2. A ф е к т a ц и ј a je теренска дознака периоде — na ce ка
же н. пр. да су одељења 8, 12, 21, 36 треће серије, придодата првој
афектацији т. ј . имају ce експлоатисати и подмладити y првој neриоди.
3. О д е л е њ е (парцела, честица, одсјек). За њихово формирање важе опште позната начела — те ce нећемо на томе задржавати.
4. П р е б р a ј a њ е2) т. ј . ветролома — je oneparinja Koja ce
почетком сваког пролећа, пре сваког редовног обележавања, врши y планинским пределима где они често достигну знатну масу о
којој ce мора водити рачуна и одбити од редовног сечног прихо
да. Тек no одбитку пребројених ветролома од редовног сечног
прихода — остатак ce има обележити за главне и проредне сече.
Висока

правилна

шума.

Од четири најважније шумске области које има ФранцускаЗападна и Средња (зона храста и букве)3) Источна (лотрингијска
висораван), Вогези и Јура (јела, смрча и буква) — y току 16., 17. и
18. века y двема последњим ce пребирало, y другој je преовлађивала средња шума са храстом и буквом, a једино y првој, која je
представљала најбогатије и најлепше краљевске домене остваривао ce обликвисоке правилне шуме методом која je носила назив
de t i r e e t a i r e што преведено значи: из близа и no површини.
Сечни приход ce изражавао површином и био раван:
Укупној површини „
,
—i
Сваке године ce секла одређена површина,
опходњу.
и на њој ce остављао потребан број семењака. Дуго времена ce држало,
да су те сече свугде биле чисте, јер ce тумачило према правилницима,
који су прописивали одређени број семењака no хектару — међутим
доцнија испитивања утврдила су, да те сече нису биле увек и
свугде чисте, већ да су ce према подмладним околностима практиковале и оплодне сече са no неколико узастопних фаза, a да je
2

) Precomptage.
) Приморски бор — најважнија врста на крајњем западу на обали атл.
океана — тада још није долазио y обзир.
8
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број семењака који ce прописивао no хектару — значио цифру
испод које ce није смело силазити ни под каквим условима ни околностима, чак ни y дефинитивној сечи. (4. и 14.)
Било како било, чињеница je да су те високе шуме природно подмлиђивање, да су подмлађиване y колико je било могуће
на време, и да су ушле y 19. век са не идеалном, али доста завидном расподелом добних разреда и једним несумњивим редом.
оне су имале правилан карактер.
Почетком 19. века покушава ce са Hartig-овом методом, али
ce она одмах избацује, јер претрпљује такву критику и од практичара и од теоретичара, да ce није могла одржати, али за то комбинована метода која je добила назив »природне методе«, или
»методе природног разсејавања и прореда« да joj доцније остлне
само назив » с т а л н и х а ф е к т а ц и ј a«4) хвата терена и успева да ce y стриктној својој идеологији примењује неколико деценија. Но и она ce еволуише, мења, губи своју битну идеологију
т. ј . престаје бити »Шестарска«5) и добија један сношљивији и
еластичнији облик под називом методе п о в р а т н и х а ф е к т a ц и ј a.6)
Ha другој страни развиле су ce три оригиналне методе од којих je једна постала y високим шумама планинске Јуре, али данас узима терена и y свима другим областима; друга je постала y
Лотрингији и примењује ce нарочито y високим храстовим и бу
ковим шумама које воде своје порекло од средњих шума, a где
ce ове врсте налазе под доста тешким климатским околностима,
коначно трећа, слична првој, са ужом применом y средњој Француској, то су: метода п л а в о г о д е љ к a7), п р о с т о р н а м ет о д a8) и метода ј е д и н с т в е н е a ф е к т a ц и ј е.8)
Према томе y високој правилној шуми практикује ce данас
пет метода:
1. плавог одељка;
2. просторна метода;
3. јединствене афектације;
4. повратних афектација;
5. сталне афектације.
4

)
)
ments.
6
)
')
»j
8
)
5

des affectations permanentes.
шестарске методе су добиле назив : Méthodes allemandes par compartides affectations révocables.
du quartier bleu.
p a r contenance.
affectation unique.
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Ове мање познате ми ћемо детаљније изложити, a за ове две
последње ћемо само показати начин и локализацију шихове примене.
M е т о д a п л a в о г о д е љ к a.
Ова метода постала je y Јури и имала je на уму нарочито шуме планинског карактера, али y којима ce ипак може спровести
систем правилне високе шуме; она je за тим удешена за шуме у
којима ce пребирало, али y којима има ипак више правилних једнодобних састојина него преборних са измешаним годиштима,
ма да су најстарије категорије расејане no целој шумској површини.
Јура,10) пак сама собом je интересантан планински предео, и
за то што je тамо могућ правилан систем, ми ћемо описати њену структуру y главним лииијама: Иде y висину до ] 800 м и y mгледу геолошке подлоге то je чист кречњак, који овде онде и<бија са мањим или већим стенама на површину, те даје y том случају тло врло површно и суво; мало дубље разликују ce већ хоризонтални слојеви — банкети кречњака прошарани безбројним
пукотинама попуњеним земл^ом, a још дубље долазе недирнуте
масе кречњака чији су правилни слојеви испресецани само дубоким вертикалним пукотинама.
У погледу рељефа цела Јура представља три јасно оделита
спрата, или тачније два спрата и приземље од којих ово иде до 350
м, са виновом лозом, кестеном и храстом, први од 400-750 м и други од 800-1300 — оба са високим четинарским шумама јелом и смрчом помешаним са буквом, али јела y главном доминира. Сваки
спрат представлза једну зараван (плато) са врло малим и благим
нагибима, нигде нема оних стрмих и јаких страиа, (сем на прелазу једног спрата y други), као што je то случај y Вогезима.
Нарочиту карактеристику локалне климе y Јури представља
изобилност водених талога, — кад нигде не пада киша y Јурн
пада. Јела je ту y своме оптимуму, она долази до најлепших облика, до највећег богаства y маси no хектару са увек једним изобилним подмлатком; истовремено подмлађене природно могуће
без жртава као и постепеност добрих разреда.
Постојеће методе пак нису пружале довољно еластицитета,
да би ce могле и y овим пределима примјењивати без жртава; уз
то појам старости и добних разреда je врло несигурна база за
I0

J Шуме y paismmis Јуре доносе 5-46 м* a шуме планииских предела т. ј .
ове које ми узпмамо y обзир доносе 8"28 м3 no хектару што je врло интересантно.

2
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класификацију оваквих састојина — метода сталних афектација
je већ доста давно одбачена y великом делу Јуре, a метода повратних афектација (упрошћена комбинована) такођер није дала
добре резултате, онда ce усвојио један систем који je донекле
оперисао са елементима преборне методе, али ишао сигурно и
постепено регулизацији шуме; тако ce дошло до Melard-ове методе плавог или подмладног одељка.
Он пре свега претпоставља да je однос масе дебеле категорије (старе) : средњој : танкој као 5 : 3 : 2 y нормалној високој
шуми. Сва оделења једне привредне јединице (серије) разврстана
y два одељка: a) П о д м л a д ни — п л а в и на плану што je
дало име методи; то je скуп свих састојина y којима ce за известаи
број година врши подмлађење. Te састојине ce бирају према њиховом експлоатабилитету и могу бити разбацане no целој шуми
— што je увек боље — одељак пак ни y колико не представља
афектацију која ce има подмладити y једној периоди, што ваља
делити. Подмладно доба je независна величина која ce израчунава
no специјалном поступку. б) Сав остали део шуме представл-а
о д е љ а к з а п о б о љ ш а њ е y коме ce врше прореде, чишћења, дегажирања.
У«пракси ce пак уобичајило разликовати три одељка: подмладни-плави са обично \'4 од целокупне површине (што зависи од
усвојене опходње) ; побољшавајући, жути, са 1/4 од укупне површине, то су оне састојине које ће no истеку овог правилника доћи
y плави одељак, и које захтевају нарочиту његу, и бели одељак
са Уг од целокупне површине y који ce стављају млађе средњодобне и најмлађе састојине. За све сече израчунава ce један глобални сечни приход, који ce изводи из инвентара целокупне масе
tao 'целој серијиној површини и то од 20 цм na на више, што je
нужно кад су старе категорије разбацане no целој шуми.
AKO je n = средње експлоатационо доба (или опходња).
V == маса дебеле категорије од 0.45 м—0.60 м (коју изводимо
из инвентара шуме),
t = постотак прираста дебеле категорије,
M === маса стабала средње категорије (0.20—0.40),
f = постотак прираста средње категорије,
1
/i = одломак који ce годишње има реализирати као међутимни ужитак од прираста средње категорије, онда je, ако обележимо сечни приход са P.:

Методе уређења y теорији и праксн'

Р

247

- + '/„ Vt + - Mf
п_ . '*
q
етат дебеле
катег.

етат сред.
катег.

Строгост формуле je само привидна, јер избор коефицијената дозвољава највећу еластичност: t, t' и q су вредности које
ce изводе no исцрпном познавању шуме, a нарочито из поређеша
узастопних инвентара и сондажа. Te вредности ce даље могу удешавати према циљу који желимо постићи: обогаћење сиротог
дрвног материјала, или смањивање претерано богатог материјала.
Расподела глобалног еечног прихода на одељке врши ce na
разне начине: a) најстарији je да ce етат проредних сеча утврди
no површини са одређеном ротацијом од 5—10 година према no«
треби. Сваке године почетком пролећа обележе ce проредне сече
no површини држећи ce само узгојних принципа прореде и потреба састојина — прорачуна њихова маса, којој ce евентуал^о
дода маса пребројених стабала, na ce целокупни износ одбије од
глобалног сечног прихода: разлика даје висину која ce има остварити подмладним сечама y плавом одељку. Дешава ce пак да такав поступак оставља подмладном одељку врло незнатан остатак,
•било да je сечни приход утврђен са и сувише предосторожности,
било да су га ветроломи добрим делом исцрпли — због тога таксатори појединих консервација имају обичај да означе y експлоатационом правилнику однос који ce има сачувати између
:проредних и подмладних сеча.
б) Да би ce то уопште избегло таксатори других конзервација следују овај поступак:
Глобални сечни приход je јасно расподељен између два поменута одељка. У сваком ce сече врше no маси, према утврђеном
реду, a пребрајање ветролома врши ce na један или други сечпи
приход према оделењима, y којима ce десило. Обадва начина савесно примењена дају добре резултате.
Време за које ce има реализирати плави одељак — односно
подмладити добија ce следећим начином: теоријски ce предпоставља да ce реализација дебеле категорије има извршити за
g- т. ј . трећину опходње, a да ce подмлађење плавог одељка
(који представља no прилици l\t од целокупне површине) има извршити за — т. ј . четвртину опходње — практично пак то je
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време предугачко и подмлађење ce извршује за много краће време, које ce добива количником масе плавог одељка са подмладним сечним приходом.
Да би све то било јасније навешћемо један конкретан пример:
Држ. шума Б . . . — M
y покршини 225.69 ха налази ce на другом плато-у. јуре са највеИоч иисином 1050, најнижом 1000 a средшом 1025.
Врсте дрвет.:-, : Јела 0% смрча 0-3.
Једна јединствена серија са 24 оделења од којих je наЈвеће 1640 ха a
најмање 4.46 ха.
Експлоатациони правилник важио je за 10 година: од 1906.—1915. Ревизпја ce требапа извршити 1914. год. али je услед рата то било немогуће, те
je он остао ске до 1922. год. За време рата америчка војска вршила je местимичне грубе сече, те je унела no мало нереда y уређење. Критичка пак анализа тог одсека времена дала je следеће резултате: услед успоставе глобалног етата и његове примене као што смо мало час изнели под a) проредне
сече н ветроломи абсорбовале су много више него што ce предвиђало — на
другој пак страни, то je довело до прераних отварања састојина жутог одељка.
Биланс експлоатација je овај : за 18 година требао експлоатисати овај
сечни приход:
2678 м' (сеч. прих. установљен 1906.) X 18
48204 м3 a ексалоатисано je y
ствари : 51879 м8
Више : 3675 м 3 ; од овога отпада на подмладке сече: 19221 MS
на проредне сече : 32658 м3
Свега 51879 м3.
Ветроломи су ушли !у ове две суме према оделењима y којима cv ce
десили.
У процентима : 37% y подмладном.
63% y побољшавајућем.
Средњн приход no хектару био je 12 м3, средње ексчлоатисано стаСло
3 м3 200 што одговара стаблу од 054 м y прс. виснни.
Компарација инвентара (то je база свих експлоатационих правилника! од
1905. и 1923. год. даје ову слику:
Број стабала :
Maca м3 :
Сред. катег.
Дебела катег. Сред. катег. Дебела катег.
1905.: 32293
24135
21588
98758
1923: 30001
22778
19248
i?7?3^
Разлика: 2292
1357
2340
5025
Укупно:
Иннентар 1905. : 120346 м3.
1923. = H2981 м3.
Maca експлоатисана од 1905. до 1923. - 51.879 м'! према томе :
Прирасп за периоду 1905./23
112.951 + 5 1 . 8 7 9 — 120.346
44 514 м a
средњи текући : 44514
што he pehu no ха =

24"о>
"22Т69

1 0 MS
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Постотак rora прираста:
2473 X 100
120346 H-H2981 ~ 2 ' 10/, °
2
Према стању шуме и богатству материјала ва рачун сечног прихода
узећемо за стару категорију 1% a за средњу 3 % што ни y колико не прелази овај општи постотак прираста.
Сечни приход уевојен 1905. од 2678 м3 био je већи за 205 м3.
Садашњи правилнш.- сече усваја пре свега опходњу од 144 год. што je
резултат испитивања кс>ја су ce вршила y тим пределима, о односу старости
u експлоатабплнтета.
Опис састојина нам даје дшиензије и доба појединих оделења као и матернјал дрвни no хектару и све детаље који су нам потребни за додељивање
састојпна; тако je онда плавом одељку додељено 57-87 ха дакле око 'Д од
укупне покршине, a y који су ушле најстарије, начете и оне састојине y којима
јесеча најпотребнија ; жутом одељку 56-05 ха ; сав оотали део од 111-77 х доде.ген je белом одељку.
Да би ce имала гачнија слика тих састојина доносимо за плавн и жути
одељак материјал no хектару:.
Плави Одељак: 57.87 ха.
Оделење :
Врој
2
12
1
'• '20 ; '

Површјина
ха
13-45
.. , (. . 15-02, .
И-20'"'
9-10
' •'••9'iO ;
Укупна маса плавог одељка : 38,132

По хектару :
.768 м3 .. ,
630
999

,. ,,:
,. ,
• ' "• -

il

jjU

•(! • : : . ,. • i 11 g Q g

•

.'

,'

m. ,

Жути Одељак : 56,05 xa.
Оделење :
Површина :
Maca no хехтару :
Број
''
M3
ха
;
590
21
•
9-09 '
'
777
" 8-8S
9
682
8;88
13
678
8-88
14
5-65
22
678
607
, 5-79
15
8-88
635
8
Р а ч у н с е ч н о г n p и x o д a. Он базира на инвентару свих стабала од
f)-20 м na на више a који ce налазе на целој површини серије.
Средња категорија 0-20—0-40 Ai, a дебела од 0-45 м na на више.
И н в е н т а р о д 1923. :
'Средња категорија :
Број стабала :
Maca и?:
30051
19248

Дебела категорија:
Број стаб.:
Масам 3 :
22778
93733
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Према постављеном нормалном односу треба да буде 5 : 3 :
Средња катег.
Дебела катег.
7з = 42.368
%= 70.613
мање :
23.120
више:
23.120 м3
3
Укупно дакле 52.779 дрвета са 112.981 м .
Пошто je средња категорија доста слаба, то he ce извршити пренос из
дебеле категорије y средњу и то целе класе 0-40—0'45 која износи 11.268 м8.
За рачун сечног прихода имамо : дебела катег. 93.733 — 11.263 = 82.465 м::
средња катег. 19.248 -ј- 11-268
30.516 м3. Теоријски ce предпостављ» да ce
стара категорија има остварити за -g- т. ј . за трећину опходње или y овом.
случају 48 година, према томе прираст старе категорије уз постотак 1% (вид»
стр. 248.) за половину тога времена т. ј . 24 година износи :
82.465 X 24
= 19.788 м3
100
Сечни приход дебеле категорије :
82.465 + 19.788
2130 м3
48
Прираст средње категорије уз 3 % a од тог прираста остварићемо само:
V« што нам представља оно Vq :
30.516 X 3
2 2 9 м3
100 X 4
Целокупни сечни приход:
2.130 + 229
2359 м8
т. ј . 21°/о °Д целокупне пнвентарисане масе, или 10-4 м3 прихода no хектару,
'/, сечног прихода оствариће ce подмладним сечама, a 1/3 проредним :
Годишње ће ce сећи :
подмладним сечама : 1572
проредним:
787
Укупно . . .
2359 м3
Да би ce тачно знало број година за који ваља саставити специалнк
сечни правилник, односно време за које no свој вероватности ваља подмладити
и остварити плави одељак, служи ce следећим рачуном (стр. 248.).
У плавом одељку материјал способан за сечу и подмлађење : 3S132 м*
vCTp. 249.); подмладни сечни приход: 1572 м 3 ; време за које ce онај материјал
има реализирати:
38.132
1.572 = 24 год.
38.132 je садашњи стојећи материјал y плавом одељку ; прираст пак те вредносгп за 24 год.
24
35132
-уХ^ТЋТр
4572 м3, што значи два целокупна сечна прихода, или три
подмладна; време дакле треба продужити још за 2 године, т. ј . подмлађење
плавог одељка ce има извршити за 26 година, a не sa 1/i опходње или 37 година, као што ce теоријски предпоставља. Практично то je време довољно за
подмлађење y Јури.
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Специјални сечни правилник з а 1924.—1949.
Подмладни

CJ

3

OJ

et

sa
o

o

rr

Одељак

Побољшавајући одељак

• Садањи
Прва главна
дрвни
мате- операци]а Koja ce eu
OJ
Ч
ријал
има извршити
et
3
м
O

св
X

s

a
DÛ

O
o.

Главна
операциЈа
узгојна

C

заосталих
6 14-80 вађење
ст. стабала

2 1345

9241

секунд. сеча

12 15-02

?275

д6

3

16-40

прореда

1 11-20

9566

прогална

21

9-09

д°

20

910

5790

д°

9

8-88

д°

19

9-10

6457

д°

13

8 88

д°

57.87

38132

H

8-88

д°

22

5-65

д°

15

5-79

д°

8

8-88

вађење

10

9'20

Д°

11

4-46

д°

24

4-68

17

9-20

д°

4

5-90

д°

5

7-36

прореда

Сечш i приход
1572м

3

Примедба.

прореда
ослобођавање
18 9-20
подмлатка
16 12-29
д"

7 11-47 ослобођавање
23

6-76

д°

167-82
Сечни год. приход :
W м3
Примена сечног прихода.
Да би ce приход остварио, обележиће ce почетком пролећа првенствено
ветроломи, суво и сасвим дефектно дрво :
1°: У плавом одељку
2° : У белом и жутом.
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Ta маса ce одбије од сечног прихода сваког одговарајућег одељка ;
остатак ce има обедежити y сваком одељку прописаним узгојним радњама.
Плави на једној страни, бели и жути на другој, сматрају ce y погледу сечног
прихода као две независне серије међу којима не може бити компензирања.
Расподела побољшав. сеч. прихода од 787 м3 врши ce прво на вађење
престарелих стабала, y та два одељка, друго на узгајање тих састојпна : прореде, чишћења и дегажирања.
Прореде y жутом одељку (које су обично најлепше састојине y серији)
који he кроз 26 година доћи y подмладни одељак, морају бити нарочито пажљиве и умерене, не одговарајући нигде, да ce не би изазвало превремено подмлађење.

Метода je прикладна за регулизацију постепену али еигурну,
и без жртава високих шума где налазимо y исто време правилнс
и потпуне састојине, a на другој страни измешана годишта и са
знатном масом старих стабала no целој шуми, као што je то елу
чај y оваквим планиским јелацима; врло еавитљива она остварује ред и могућну нотрајност и y шумама где je стање далеко оД
нормалног — локализација и разбацаност сеча као и примерно
одржавање млађих састојина су њене неоспорне техничке и vsгојне врлине.
Оваква метода y свима детаљима примењуЈе ce само y Јури
Међутим измењена нешто она je сишла и y храстове и букове
шуме западне и средње Француске, a после рата прешла јеји y
Елзас. Измена je y толико што главни сечни приход резултира једино из масе подмладног аделзка, чија површина зависи од усвојене опхолн е и периода-које ce рдређују класичним начином.
(НаставиКе ce).
ј

v

'

!

f

Les méthodes d' aménagement dans leur théorie et dans leur application.
En exposant les méthodes d' aménagement suivies actuellement en France,
nous avons surtout insisté sur les traits essentiels qui caractérisent la sylviculture
française : régénération naturelle et Г emploi des moyens naturels, avec toutes ses
conséquences — tel que la liberté complète du choix et de Г application des méthodes dans une matière si souple que Г aménagement — faits que nous avons
maintes fois constaté dans diverses régions de France. De même nous avons
accentué une autre conséquence de cette conception : Г observation des faits
acquis et Г expérimentation. Plus spécialement nous avons exposé les méthodes :
du quartier bleu, par contenance française et de la Note 1883., faisant aussi une
place à une idée bien française — cette de Gurnaud. En outre nous avons ajouté
quelques considérations sur Y aspect pratique de la méthode allemande Bestandeswirtschaft — ainsi que nous Г avons vu en Alsace (à suivre).
L' auteur.
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Дрвена грађа за колонистичке куће.
У изградњи наше државе родио ce важан проблем колонизације до5ровољаца односно ратника заслужних, за наше ослобођење и уједињење. Ова je
идеја сређивањем поратних прилика y држави попримила шире димензије, na
je постала стециштем општег настојања, да ce наш народ колонизује из сиромашних крајгва (Далмације, Лике, Херцеговине) и из пренапучених (Хрв. Загорје) y плодније и мање напучене крајеве отаџбине, a нарочито на граници
државе. Нема сумње, да овако замашна национална и економска задаћа није
могла бити до данас потпуно решена. Сувишно би било говорити о важности
овог наетојања, јер je то опште познато. Мени je само намера,!да овде изнесем, како су наше шуме и органи, који са њима управљају, доаринели свој
део y тој великој народној задаћи.
i
Почетком год. 1921. — побудом тадањег Министра Шума и-Рудника —
започело ce y Горском Котару Хрватске са израђивањем дрвене грађе за куће
колониста. Цео посао финансирало je Министарство за Аграрну Реформу, које
je код Дирекције Шума y Загребу отворило кредит y износу од 7,191.244 Дин.
Од тог кредита утрошено je 5,837.017 Дин. При том ваља y виду имати да je
највећи део дрвног материјала за речену сврху израђен y државним шумама,
мање y шумама Thurn-Taxisa y Локвама.
' . .
Било je више планова, no којима ce грађа израђивала. Да не залазим
сувише y детаље, изнећу само план загребачке Дирекције Шума, на темељу
кога je највише материјала израђено и отпремљено. Према том плану било je
потребно за једну кућу ова грађа : -;
8-484 м3 (округло 8'5 м3) јеловог дрвета y облом за тесану грађу
2-028 ,, (округло 2-0 „ )
„
„ I „
„ стругану грађу.
10'512 м3 (округло 105 м3) јеловог дрвета y облом за једну ку^УУкупни трошак за грађу постављену y вагон за 1 кућу :
а) за тесану грађу
Дин
2076 (no м3 428 Дин)
б) за стругану грађу Дин
1309 („ „ 635 „ )
Свега Дин — 3385
Ради јаснијег прегледа износимо нацрт куће према споменутом плану,
koju нам je одступкла загребачка Дирекцнја Шума. (Види слике на стр. 254.).
Посао око израђивања те rpaije обављали су шефови шум. управа, док
е од стране Министарства за Аграрну Реформу био постављен засебни орган,
који je водио бригу око утовара и отпреме материјала, те који нам je уступио
службене податке о количини и отпреми те грађе, што их овђе износимо
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Taj материјал отпремљен je за споменуту сврху y ова места: Скопље,
Прпштину, Струмицу, Куманово, Косовску Митровицу, Жеглигово, Градско,
Липљан, Кадино село, Карађорђевац, Подујело, Велес, Ержели, Нову Бујицу,
Малу Коњару, Перићево, Прилеп, Кадрифаково, Александрово и Урошевац.
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Taj велики број кућа показује јасно, како су y овом историјсиом моменту нашег народа послужиле наше шуме ванредном задатку. Готово je невероватно, да je y ово неколико година 6660 колонистичких породица дошло
до крова над главом. Сваки има своју кућицу, макар чедну и једноставну, ади
она je ту. Њом je дана могућност радином колонисти, да развије своје снаге
око подизања свог газдннетва и културе.
Надамо ce, да ово започето дело неће запети. — Оно има дубоко значење u велики обим. Дао Бог, да наше шуме и y— будуће допринесу свој обол
социјалном и културном напретку нашега ратом осиромашеног народа, a с тпм
и подизању материјално јаке наше јединствене државе.
Проф. др. Ђуро Ненадић
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GUNNAR SCHOTTE
(1874.—1926.)OcTgospodina F. A m i n o f f a, generalnog direktora švedskog šumarstva, pri
mili smo njegovu publikaciju, koja je izašla ovih dana a posvećena je nedavno pre
minulom odličnom radniku na polju švedskoga šumarstva. Gunnar Schotte-u.
Povodom smrti Gunnar Schotte-a sva je evropska šumarska štampa pisala o nje
govom svestranom radu. Sva je evropska šumarska javnost uzela učešća u toj
žalosti, koja je smrću Schotte-ovom zadesila ne samo Švedsku već i šumarstvo
čitave Evrope.
Cijeneći zasluge pokojnika za šumarstvo uopće a za šumarsku nauku na
pose, mi se ovim pridružujemo tim sažalnicama.
Zasluga Gunnar Schotte-a leži u tome, što je on švedski institut za šu
marska istraživanja ne samo obogatio ličnim naučnim radom već ga je podigao
na visinu svjetskoga glasa. On je vršio vauredno jak upliv na čitavo šumarstvo
Švedske. Njegovi literarni radovi obilni su te se bave pitanjima i biološkim i uz
gojnim. (Upliv provenijencije sjemena, metode istraživanja klijavosti, geografsko
rasprostranjenje vrsti drveća, organizatorni rad instituta itd.).
Neka je svijetla uspomena Gunnar Schotte-a kao šumara i van granica
njegove otadžbine.
Ugrenović.
Šumarski Kongres u Rimu (od 29. IV — 5. V. 1926.). Da bi se oni, koji
kane učestvovati na tom kongresu, mogli orijentirati o pojedinostima, donosimo
najvažnije dispozicije.
Tko je prama našoj uputi u februarskom broju (str. 133.) podnio propisnu
prijavu i uplato propisani prinos, primit će od Medjunarodnog Instituta za Poljo
privredu (Institut International D' Agriculture) ova dokumenta :
a) Pristupnicu (carte d' identité).
b) Dokumenat na osnovu koga će imati pravo propusta od 30% na tali
janskim željeznicama.
c) Prijavnicu, na osnovu koje će mu se rezervisati mjesta u hotelima u
Rimu i Milanu.
D o k u m e n t a z a p u t poslužit će za ove smjerove:
1. Od talijanske granice do Rima i natrag ili do Milana (Dokument je
označen oznakom A. R.)
2. Od Milana do Rima (dokumenat nije posebno signiran).
3. Kad se traži karta na stanici, potrebno je da se pored redovnih doku
menata i putnih dokumenata predoči još i pristupnica, da bi se kongresista legi
timirao.
Prijavnice za r e z e r v i s a n j e m j e s t a u h o t e l u treba predložiti što
brže. Naravno samo u onom slučaju, ako se kongresista želi poslužiti pogodno-
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stima, što ih uprava kongresa daje. Donosimo ovdje približnu visinu cijene u
hotelima. Ove cijene nisu obavezne.
Milano :
Rim
Soba sa jednim ležajem
30
20
10
Lira
35
30
12 Lira
sa dva ležaja . . . .
60
45
20
„
70
50
25 „
6
6
5
„
7
6
4 „
# Zajutrak
' Ručak, večera
25
20
15
„
35
30
18 „
Purboar
10%
„
IO1-/«
Porezi i takse
. . . .
8% 4% 4%
„
8%
Cijene u luksusnim hotelima veće su do onih u najvišem stavu za dva do
dva i po puta.
T r o š a k ž e l j e z n i c e (brzi voz, cijela karta) iznosi otprilike:
Zagreb-Trst-Milano-Rim I. kl. 1500Din, II. kl. 1000 Din, III. kl. 600 Din.
Zagreb-Trst-Firenze-Rim I. kl. 1000 Din, II. kl. 750 Din, III. kl. 450 Din.
(Na talijanskoj teritoriji popust 30%. — Popust vrijedi od 1. aprila do
15. maja!).
Institut, koji aranžira kongres, moli da se najmanje 15 dana prijavi dan i
sat dolaska u Milan i u Rim (prirodno je da prijave za Milan, treba poslat
samo onda, ako se putuje preko Milana). Sve informacije, koje se odnose na
konačišta, mogu kongresisti dobiti u Milanu u Birou E. N. I. T. na centralnoj
stanici u Milanu, a u Rimu u Birou za informacije E. N. I. T. na stanici Termini.
Kongresiste, koji žele učestvovati u kolektivnom posjetu šflmarske izložbe
u Milanu, koji će se održati 27. aprila 1926. god. poslije podne, moći će, kad
stignu u Milan u sekretarijatu Sajma (Fiera Campionaria Via degli Amedei, 8) dići
pozivnice za banket, ulaznice za izložbu i dobiti sve druge potrebne upute. Banket
je odredjen za 27. aprila u 13 sati. Lokalitet bit će naknadno označen.
U programu je za sad ekskurzija u Apenine odnosno u šume Valombroze,
kao i posjeta visoke šumarske škole u Firenci. Gotovo je sigurno, da će na toj
ekskurziji i posjeti kongresisti biti gosti talijanske šumarske uprave.

„ L e s n i c k â p r a c e " . Čislo 2. — 1926. — Š t o r k a n Jar., Dr. : Červci
(Coccidae) v lesdïni hospodâfstvi. (Coccidae u šumskom gospodarstvu). —
Melichar J . : Mykorrhiza. — Frič J.: Nëkteré pfedpoklady lesni h o s p o dafskć reformy. (Neke pretpostavke za reformu šumskog gospodarstva),
(nastavak).
„Revue des Eaux et Forêts." Février 1926. — La Sylviculture dans les
Pays — Bas et dans les colonies néerlandaises (2 e et 3 e parties), par de Koning.
(Gajenje šuma u Holandiji i njenim kolonijama, — nastavak i svršetak). — Les
ventes des coupes de bois en 1925., par G. Géneau (Prodaja sječina 1925). —
Les assurances sociales et le service forestier en Alsace - et - Lorraine, par Badré
(Socijalno osiguranje i šumarska služba u Ajzas-u i Loren-u). — Rouge et chute
des aiguilles de pin sylvestre, par Dufrénoy (Rdja i opadanje iglica kod običnoga
bora). — Les forêts particulières ou communales et le remploi des dommages de
guerre, par M. Verneaux (Privatne i komunalne šume i naknada ratne štete).
„V Alpe" Febbraio 1926. — F. C. Pallazzo : L' avvenire della Sila (Budućuost šumar, lista). Sitni članci i ostale šumarske vijeeti.
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РЕЖИЈСКА ЕКСПЛОАТАЦИЈА У СРБИЈИ.
Стеченим искуством својим и других народа, који y развоју шумарства
заузимају видно место, прикупио ce и код нас знатан број поборника експлоатације државних шума y властитој режији. Но нажалост не можемо, a да
не споменемо факат, да и данас још чујемо протесте против режије и то баш
од меродавних личности. (Види „Д р в'о т р ж a ц" од 10. октобра пр. год. —
И з р а д а д р ж а в н и х ш у м а y в л а с т и т о ј р е ж и ј и ) . Сем тога ових
дана читамо y дневној штампи да je Министарски Савет усвојио предлог г. Министра Шума и Рудника да ce шумско индустријско предузеће Добрљин-Дрвар>
звано Штајнбас, чији je искључиви власник држава, путем јавне лицитације
даде y закуп заједно са правом експлоатације целог досадашњег шумског подручја поменутог предузећа.
Зар тако брзо завршисмо са експлоатацијом y властитој режији и то
једног од највећих наших предузећа ? ! Капитулирасмо и то са потпуним крахом! Докле стр,учно мњење доноси резолуције и тврди да има могућности и
да ce ово предузеће треба и мора експлоатиоати y властитој режији, дотле
држава као спроводилац ове идеје довикује нам : — „не лшже ce даље" !
Интересантно би било чути узроке, коСи су ово предузеће довде довели ;
о томе нам нико ништа не говори ? Но шга ћете — последице времена y
коме живимо ! Докле друге државе — Немачка и Чехословачка — сироводе
властиту експлоатацију истога na м већега обима и то са потпуним успехом,
дотле ми ето на истоме послу тако брзо капитулирасмо.
Интересантно je да док држава једно предузеће истура из својих руку
и припушта га приватној нницијативи, дотле друго предузеће одузима од приватне иницијативе y сврху властите експлоатације — случај са Бродарским
Синдикатом! Но на ово питање ћемо ce поново осврнути други пут.
Било je доста доказивања и писања no разним стручним листовима и
часописима — Шумарски Лист, Народна Шума, Дрвотржац и др. — о корисности и добрим странама овога пословања, na je и Југословенско-Шумарско
Удружење на својој главној скупштини y Београду 1922. год. донело резолуцију, да ce експлоатација државних шума има постепено вршити y властитој
режији.
Генерална Дирекција Шума поводом те резолуције, a схвативши важност
н корисност тога рада, настојала ie, да поједине шумске управе y Србији,
где то остали услови дозвољавају, приступ^ ','во^ешЈ режијске експлоатације.
Ha територији Дирекције Шума y .
Гнцу радиле су y прошлој години y режији шумске управе y : Голупцу, Д. Малановцу, Алексинцу и Брзој
Паланци. Истина, овај je посао био малог обима, скроман, као што je и сваки
други посао y своме почетку, али, и поред тога што ce je морало борити са
разним потешкоћама, које су онешогућавале са свију страна његов правилан
рнавитак, мои;е ce рећи, да je ипак постигнут неочекивано врло добар успех
i! резултат. Ако расмотримо прелиминаре и извештаје режијске експлоатације
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оких упрааа, видећемо како жељу дотичних oprana, тако и саму могућност да
ce овај посао из године y годину све кише прошири y корист савременије
експлоатације и знатног повећања државних прихода.
За ову сечну сезону 1925./26. дотичне управе и поред овако доказаног
успеха биле су приморане обуставити даљи рад. Зашто ? — Зато, што ce нема
кредита — обртпог капитала — зз тај посао ! Препоручује им ce, да измисле
саме неки „модус" како би могле радити без о б р т н о г к а п и т а л а ! —
Збиља, лепа жел>а али и чудновата !
Не мислимо овде излагати све добре u корисне стране режијског пословања, јер су нам оне, пошто су и y јавности толико пута биле предмет дебате, добро познате, но ce само питамо, зашто ce допушта да држава поред
остале добити експлоатације y режији, мора оваквим радом да губи joui и ону
знатну суму чисте добити, коју joj je режија пружала и која je за будућност
обећавала попети ce на степен завидне висине.
Признати ce мора, да ce je овај рад почео пропагирати, na чак ce je и
приступило извођењу његовом без икаквог унапред добро смишљеног организаторског плана и основе. Донекле истина, услед немања ранијег искуства y
овоме раду, ни]е ce могло нешто идеално ни очекивати, али са мало више
воље и умешности, могао ce je овај рад ако ништа друго, оно макар створити
еластичнијим и неспутавати га тамо, где он очевидно показује могућност интезивнијег развоја.
Спутавања режији налазимо донекле и y данашњој тешкој и скопчаној
административној процедури, нарочито y погледу одобрења и добијања потребних кредита из редовног државног буџета и то y толико пре, што већ
ево неколико годчна радимо и крпаримо стално са дванаестинама. Чекати на
кредите из редовног буиета, где je y питању, да ли ће ce, када y којој суми
одобрити, јесте једна од највећих тешкоћа за развој режијског пословања ;
за пословање које тражи пуну слободу и еластичност да би било продуктивно
и дало жељене резултате.
Са требовањем материјалних нздатака из редовног буџета стекли смо
y прошлости тешких искустава, те je услед тога Генерална Дирекција Шума
била принуђена образовати нарочити ф о н д з а П о ш у м љ а в а њ е , који je
независан од редовног буџетирања. Добре стране овога Фонди учиниле су, да
управе релативно брзо и на време добију потребне кредите за извођење културних радова.
Предлог новог буџета за 1926./27. ових ce дана налази пред Народном
Скупштином и његову судбину можемо унапред одредити према до сада изведеној редукцији његовој и то баш no редукцији материјалних издатака. Пред•виђамо да ce културни и други радови не могу извршити онако и y оном
обиму како су предвиђени, a верујемо да ce неки неће моћи никако ни узиматн y рад. Без сумње ту ce налази запечаћена и судбина режијске експлоатације y Србији.
Имајући све то y виду сматрамо да би ce и експлоатација државних
шума y властитој режији могла поставити на исту или сличну основу као што
•je случај са фондом за Пошумљавање.
Треба створити ф о н д з а р е ж и ј с к о п о с л о в а њ е . У овај фонд
имала би улазити сва она чиста добит — интерес на уложени капитал — која
je до сада ишла y државну касу. Приходи тога фонда, растући из године y
годину, достигли би кроз кратко време огромну суму. Новац из овога фонда
*
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употребљавао би ce првенствено за обртни капитал, a затим, на име инвестиција за подизање путева, железница и других шумскнх прометала, као и на
инвестиције свега онога што je скопчано са режијом. Te би ce инвестицнје.
наравно, низом година a путем режије имале амортизовати. Верујемо, да би
onaj фонд кроз кратко време, био тако велик, да би лако подмиривао све материјалне потребе режнјског пословања, na нећемо ићи тако далеко, ако тврдимо, да би ce помоћу њега, могле предузимати много замашније експлоатације већега обима, где су потребни велики капиталн и инвестиције, a које ce
с обзиром на данашње финансијско стање државе, неће моћи за дуги низ roдина предузети y властитој режији помоћу редовног државног буџета. Овим
би фондом, као и фондом за Пошумљавање, морао руковати сам Министар
Шума и Рудника.
Сматрамо да нема никаквих против - разлога, већ да постоји могућност за образовањем овога фонда, те je очекивати, да надлежни фактори y
интересу бољег v напреднијег развитка режије, као и самог повећања државних прихода настану, да ce ова замисао и y дело приведе.
Само тако, моћићемо кренути напред ка продуктивном, напредном и
интензивном раду, јер иначе овако, како ce данас ради, то je само једно натезање и тапкаше y место позитивнога рада. Kao и y сваком другом раду, na и
овде, треба више слободе и еластичности, те je крајње време, да ce прекине
са досадањом крутом, укоченом и спутаном администрацијом, која je y том
погледу, отишла тако далеко, да je већ постала предмет општег исмејавања.
Алексинац.
С. Р. Баранац
окр. шумар.
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Либерализам y шумарству. Овај ce појам y нас y послиједње вријеме
често спомињао. Нарочито за вријеме претресања закона о шумама и расправљања његових основних принципа. Тко je из далека посматрао ово расправљање, могло му ce причинити као да ce ради о једној апстракцији бев
вриједности, о неком пустом разговору шумара теоретика и идеалиста.
Ми хоћемо да овај пут донесемо нове доказе, да ce никако не ради о
теоретисању, кад ce претреса питање либерализма y шумарству. To je посве
савремена и реалва тема. Питање либерализма не да ce одвојити од разговора о савременој демократској држави. Нарочито y новим или проширен»«
државама постаје питање ограничавања приватне својине питањем првога редаФранцуска нам даје нове доказе томе. Садањи министар пољопривреде r. Durand, спремио je пројекат закона о приватним шумама. Оријентације ради треба нагласити, да приватне шуме y француском шумарском законодавству уживају заиста изузетан положај. За њих нема другог ограничења
осим вабране крчења и заштитних шума. Чим су приватници дознали да ce
спрема такав пројекат, почели су одмах да дижу своје приговоре против тога
пројекта. Интересантно je видјети с којим аргументима они оперишу. У једној
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таковој представци синдикатна комора приватних власника шума образлаже
своје гледиште овако:
„Наша je жеља, да скренемо пажшу на зле учннке, који би могли да ce
роде ii3 круте примјене оваковог закона. Наше шуме, као и државне и опћннске, узгајају ce као високе. Њима ce господари no основи. Оне ce помлађују било сјетвом, било садњом. Прпватни власник шуме век y свом властитом
интересу неће своје земљиште оставити незашумљено.
Уосталом веп има шумарских наређења, која обавезују сопственика да
сјетвом илн садњом подигне шуму на посјеченим површинама.
Кад би ce ишло за тим, да ce заведу још круће мјере, које би о г р а ничиле право u слободу индивидуалног власништва, нама
ce ч и н и д а би т о б и л о м у ч н о и о п а с н о . Баш под садашњим шумарским режимом зашумљено je много од онога тла, које су пређашње генерације напустиле као неплодно. Тако je повећано природно богатство наше
земље. To je очит знак, да je шума — била она малена или велика — сигурна имовина. To наводи сељака, да и он хоће да посједује ма било само и
мало шуме na претвара лошије тло y јелике и кестењаре.
Бојимо ce, да би сувише строги закон могао да заустави ова кретања.
Евентуална забрана слободног искоришћавања
некога
д о б р а имa л а б и к о б н е посљедице, к о ј е б и у м а њ и л е в р и ј е д ностпосједа.
К о ј и б и с о п с т в е н и к икада своју имовину п р е т в о р и о у
н е к р е т н и н е а д а н е б и м о г а о р а с п о л а г а т и са ц и ј е л и м с в о јим к а п и т а л о м или с њ е г о в о м чести.
Мн никако не превиђамо вриједност, што je репрезентује приватна шума
са гледишта опћег. Али ми вјерујемо, да би било довољно појачати данашња
шучарска наређења и ограничити сваког сопственика шуме, кад хоће да сјече
до чиста и обавезати га да положи y руке државе кауцију за покриће трошкова зашумљавања сјечине. Уз те услове шумарска би управа имала y рукама
средство, да сама a на трошак непослушног сопственика изврши све потребне
радове".
Читајућн ово треба уважити да Француска има данас 66% приватне
шуме и да joj je проценат шумовитости тек 20%. Дакле све кад би и дошло
до тога да ce ограничи приватни посједник шуме, вјероватно je, да ће то бити
највише до оне линије, до које je ишао и „пројекат већине" y ограничавању
приватника. У том би случају Француска са данашшег свог крајњег либерализма прешла заправо на ону средњу линију, коју смо и ми y своје вријеме
заговарали и заговарамо je и данас.
Из ових ce извода уједно види, како je далеко ишао конзервативизам као
протнвност. Ми имамо данас од прилике 3 1 % приватних шума, a укупни нам
je проценат шумовитости неко 33%. Дакле ми смо типична експортна држава.
Сравнимо сад наше прилике са францускима. У нас приватне шуме не чине
ни 59% француског, процента (66% '• 31%) У Француској приватне шуме чине
двије трећине a y нас мање него једну трећину свих шума. Улога приватних
шума y нас je два пута мања него y Француској. И ми уз овакове прилике
хоћемо да будемо конзервативни до крајњих граница могућности. Хоћемо да
будемо конзервативнији од Француске, која би то два пута више требала na
t o r a вјероватно ипак неће моћи провести.
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AKO ce још уважн, да je пројекат већине грађен na претпоставци да ће1
експропријац
"""икога посједа бити проведена, да ne према томе приватне
шуме спастп на још мањи проценат (сам постотак шумовитости неће ce тиме
битно промијенити), онда ce види сва апсурдност најкруКег конзервативизма y
шумарству. Види ce како д е м о к р а т с к а д р ж а в а y ц н љ у ч у в а њ а
о п ћ и х ј а в н и х и н т е р е с а , не м о ж е да п р е к о р а ч н o n e r p a н и ц е п о ш т и в а њ а приватне сојине својих држављана, коју
з а ц р т а о У с т а в . A то je баш оно гледиште, што смо га бранили вјерујући,
je да je та мисао нужни атрибут савремеке демократске државе. Радује нас, што
можемо констатовати, да y тој идеологији нисмо остали осамљени. Како ce
види из изложенога примјера, има и y вањскоме свијету још људи, који ce
боре за исто гледиште. A нарочито нас радује, да ce то гледиште наглашава
y демократској и <;лободоумној Француској.
Ако ce буду y нас савјесно, темељито и поштено проводиле све мјере
шумарске полиције, што их предвиђа нови закон о шумама y читавој скали
ограничења почев, од забране крчења преко забране девастације и дужности
пошумљења све до шума заштитних и забрана — можемо бити сигурни за
будућност наших шума. Није опасност за шуме y либерализму, који прилази.
шуми y руху шумарске политике, већ je далеко опаснији онај либерализам,
који прилази шуми y виду државних и народних интереса a фактично иде онна конто дневних — политичких, партијских и личних интереса. Интересе шумарске привреде далеко више и дубље оштећују о н е с и л н е ш у м с к е
ш т е т е , које ce почињају y шумама свију категорија на рачун неких слобоштина, погодности, обзира, потреба и т. д. Оне су несвјесно помагане и обичајеним о п р a ш т a њи м a ш y м с к и х кри ви ц a, која ce без протеста шумарске јавности, понављају од министра до министра н која индиректно за
собом повлаче с л а б љ е њ е а у т о р и т е т а ш у м а р с к о г и ч у в а р с к о г
о с о б љ а . Све то наноси далеко више штете шумама него што би могло да
им нанесе демократско схватање слободе y искоришћавању шума, приватних
физичких лица малог и средњег шумског посједа.
Није дакле опасан no будућност наших шума „ л и б е р а л и з а м y ш ум a р ст ву", што га изграђују и проводе шумари no интенцијама закона. Опасан
je само „ л и б е р а л и з а м y ш у м и " , којн ce одиграва мимо закона и код којега шумари нажалост морају да буду или само извршиоци или само посматрачи. A често пута ни то.
Угреновић.

PRAVILNIK
о polaganju državnog i stručnog ispita za šumarsku tehničku i admirns^trativnu službu šumarskih činovnika1 I. kategorije.
Cl. 1.
Svaki činovnik šumarske struke stupajući prvi put u državnu službu ulazi
,po pravilu u najnižu grupu I. kategorije, i nemože: dalje napredovati, t. j . preći iz
pripravne 9. grupe I. kategorije u neposredno višu pomoćnu grupu, dok ne po
stane stalan, dotle, dok ne položi državni stručni ispit prema 61. 53. i 54. zakona
o činovnicima i odredbama ovoga pravilnika.
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Cl. 2.
Na osnovi odredaba člana 54. zakona o činovnicima Ministfar Šuma i
Rudnika propisuje ovaj pravilnik o polaganju državnog i stručnog ispita, koji
važi za činovnike šumarske struke I. kategorije, njime se ujedno uredjuje način
obaveznog polaganja ovog ispita.
Cl. 3.
Svaki činovnik šumarske struke u pripravnoj grupi I. kategorije dužan je,
da se podvrgne polaganju državnog stručnog ispita za tehničku i administrativ
nu državnu šumarsku službu kako iz stručnih šumarskih predmeta, tako i iz
poznavanja svih zakona, uredaba, propisa i pravila po struci šumarskoj i onih,
koji su u tesnoj vezi sa ovim. Bez povoljno položenog ovakovog ispita: ne može
činovnik zadobiti stalnost niti preći u narednu pomoćnu grupu svoje kategorije
(čl. 53. zak. o činovnicima.)
Cl. 4.
Činovnici šumarske struke mogu biti oslobodjeni od polaganja ovog dr
žavnog stručnog ispita samo u ovim izuzetnim slučajevima.
1. Kad se u slučaju velike službene potrebe primi u državnu službu lice,
koje se naročito istaklo svojim dotadanjim priznatim stručnim radom (čl. 17. zak.
o činovnicima). No u ovakovim slučajevima Ministar Suma i Rudnika može pri
miti u državnu službu činovnika i dati mu odmah stalnost samo po povoljnom
mišljenju Stručnog Saveta.
2. Stalnost mogu dobiti i osloboditi se polaganja državnoga ispita i oni
činovnici — strani podanici, koje bi Ministar Šuma i Rudnika primio u državnu
službu po odluci Ministarskog Saveta i po odobrenju Državnog Salveta a prema
posljednjem stavu čl. 2. Zakona o činovnicima no i u ovom slučaju samo po po
voljnom mišljenju Stručnog Saveta.
3. Oslobadjaju se polaganja ovog državnog ispita i ističu stalnost te mogu
napredovati u više grupe I. kategorije i oni činovnici, koji su diplomirali prije
oslobodjenja i bili и službi u pokrajinama, u kojima nije bilo ni propiisato pola
ganje ovoga ispita.
4. U pokrajinama gdje je polaganje ovoga ispita bilo obavezno, oslob;>
djavaju se polaganja državnog ispita oni činovnici, koji su diplomirali pre oslo
bodjenja, pa su prije nego što su stekli pravo na polaganje ovog ispita pozvati
na vojnu dužnost, i na istoj ostali najmanje jednu godinu dana.
Cl. 5.
Državni stručni ispit za činovnike I. kategorije polaže se u Beogradu kod
Generalne Direkcije Šuma pred Komisijom koju odredjuje Ministar Šuma i Rud
nika pismenom svojom odlukom sa mandatom od tri godine.
Cl. 6.
Komisija za polaganje državnog ispita sastoji se iz pet članova i to: Pred
sjednika i četiri člana ispitivača.
Predsjednik komisije je Generalni Direktor Šuma ili njegov zamjenik
pri Generalnoj Direkciji Šuma. Članovi ispitivači biraju se prema grupama pred
meta iz kojih se ispit polaže izmedju viših činovnika glavnih grupa I. kategorije
Generalne: Direkcije Šuma sa fakultetskom spremom.
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Prilikom sastava komisije članovima ispitivačima odredjuje se jednovremeno i zemjenici.
Ovako sastavljenoj komisiji odredjuje se i jedan šumarski stručnjak za
sekretara ispitne komisije radi vodjenja administrativnih poslova.
Cl. 7.
Izabrani članovi komisije imaju u roku od 15 dana po prijemu imenovanja
k znanju izjaviti pismeno Ministarstvu Šuma i Rudnika, da li se primatu izbora
ili ne, u kome slučaju imaju navesti razloge sa kojih se ne mogu primiti.
Cl. 8.
U slučaju ako je koji od članova komisije sprečen da na Ispit dodje, ima
o tomu blagovremeno izvestiti Predsednika komisije, koji će u tomu slučaju
pozvati zamenika, a ako bi i ovaj bio sprečen Predsednik će zamoliti Ministar
stvo Šuma i Rudnika da imenuje drugoga zamenika, u kome slučaju može pred
ložiti kandidata.
Cl. 9.
Kad se odredjena komisija konstituiše, ona onda izmedju svojih članova
bira ispitivače za pojedine grupe predmetai iz kojih će se ispit prema ovim pra
vilima polagati. Po izvršenoj podeli dužnost je svakog člana ispitivača da pri
premi iz svoje grupe predmeta pismene zadatke (teze), koje će kandidait na pis
menom ispitu razradjivati, da ove razradjene teze pregledaju i dla kandidate
Ш usmenim ispitima iz svoje grupe predmeta ispituju.
Cl. 10.
Državni stručni ispiti za činovnike pripravne grupe šumarske struke 1.
kategorije odredjuje se jedanput godišnje i to u maju mesecu. 'Dan i mesto
polaganja ispita odredjuje Predsednik komisije i izveStava o tom kandidate.
Cl. 11.
Sastav ispitne komisije, imena nastavnika za pojedine grupe predmeta,
kao i svi predmeti pojedinih grupa, dalje svaka promena u toku jedne godine
objavljivaće se kandidatima zainteresovanim licima preko Šumarskog Lista i
ova Зе objava za svakog obavezna.
Cl. 12.
Ispitna komisija deluje samostalno i njena rešenja odnosno kandidata su
izvršna.
Sva rešenja Ispitne Komisije o ispitima objavljuju se svršenom ispitu u
Šumarskom Listu od strane Personalnog Odseka Generalne Direkcije Šuma,
koja se rešenja stavljaju na samoj prijavi kandidatovoj i po svršenom ispitu pre
daju personalnom odseku.
Ova rešenja potpisuju predsednik Komisije, svi članovi ispitivači i delovodja.
Cl. 13.
Polaganju državnog stručnog ispita ove kategorije mogu se pustiti ovi
kandidati:
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a) koji su kao redovni učenici položili ispit zrelosti u gimnaziji, resici
ili realnoj gimnaziji, kod nas ili na strani svršili šumarski fakultet, visoku šu
marsku školu ili šumarsku akademiju.
b) pored uslova u tačci pod a) kandidata mora da je po svršenoj školi bio
bar dve godine u praktičnoj Šumarskoi Državnoj službi ili u privatnoj školi rav
noj državnoj prema obimu raznovrsnosti stručnih šumarskih radova. Ravnoprav
nost ove prakse oeniće od slučaja do slučaja samo ispitna komisijai
Rok za polaganje ovoga ispita ne može ni u kom slučaju biti duži od tri
godine, (čl. 54. zak. o šumama.)
Cl. 14.
Da bi kandidat poslije dvogodišnje predhodne prakse u državnoj službi
stekao pravo na polaganje državnog ispita, mora da je ovo vreme proveo i bio
zaposlen i to: jednu godinu dana na aktivnim taksatorskim radovima i jednu go
dinu dana u izvršnoj i privrednoj šumarskoj službi.
Cl. 15.
Kandidati, koji žele da u državnoj šumarskoj službi steknu stalnost i predju iz pripravne grupe I. kategorije u pomoćne grupe i dalje, dužni su poslije
priznate dvogodišnje šumarske prakse pripraviti se za olaganje prvog narednog
ispita.
Ako kandidat iz opravdanih razloga ne bude pušten na polaganje ovog is
pita, ili ovaj ne položi sa povoljnom ocenom. može se još jednom prijaviti radi
polaganja za prvi naredni ispit (čl. 39. Pravil.)
Kandidat, koji za vreme od četiri godine od dana stupanja u službu ne po
loži ovaj državni ispit, ne može za to vreme dobiti višu grupu od 9.. a pri iste
ku i četvrte godine ako želi ostati i dalje u državnoj službi; mora1 biti preveden i
uvršten samo medju nestručne činovnike druge kategorije.
Cl. 16.
Kandidati, koji se prema članu 15. ovih pravila prevedu iz 1. kategorije u
2. kategoriju dolazi na onaj stepen osnovne plate u 2. kategoriji, koji odgovara
broju godina službe, kojemu se po zakonu o činovnicima računaju za osnovnu
platu. (čl. 67. zak. o činovnicima.)
Čl. 17.
Samo u opravdanim slučajevima može kandidait tražiti odlaganje roka za
polaganje stručnoga ispita, o čemu donosi rešenjc Ministarstvo Šuma i Rudnika
prema pribavljenom mišljenju Ispitne Komisije.
Cl. 18.
Svi državni aktivni šumarski činovnici sa propisanom spemom 1. katego
rije, koji su posle oslobodjenja stupili u državnu šumarsku službu prvi puta u
ina kojem kraju naše države, kao i oni, koji su bili u državnoj šumarskoj službi
u krajevima, gdje je ovaj državni ispit bio propisan, pa ga nisu još položili ili
su od istog bili oslobodjeni, imaju se najdalje u roku od godine dana, od dana
obnarodovanja ovih Pravila podvrći polaganju ovoga ispita prema propisima
ovih pravila, i samo na taj način mogu i dalje ostati u državnoj šumarskoj službi
1. kategorije i napredovati u više grupe.
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Ako se ovakovi kandidati državni činovnici 1. kategorije ma koje grupe
ne podvrgnu ovome ispitu i ne polože ga u roku od dve gođitie, s njime se mora
odmafo postupiti kao i sa kandidatima iz čl. 15. i 16. ovih pravila, i oni će
biti ili penzionisani po molbi ako nai to imaju pravo, ili prevedeni u 2. kategoriju
i uvršćcni u status šumarsko-računarskih činovnika.
Cl. 19.
Da bi šumarski kandidat bio pušten na polaganje ispita mora se za ovo
pripraviti po odredbama ovog Pravilnika 'podnoseći molbu preko svoje nepo
sredne predpostavljene šumarske vlasti Gen. Direkciji Šuma za ispitnu komisiju.
Molbe se mogu podnositi u toku jedne godine najdalje od 15. decembra
t. g. za ispite, koji će se obaviti u maju nastupajuće godine.
Posle ovoga roka podnete molbe neće se uzimati u obzir za prvi naredni
državni ispit, već samo za idući drugi ispit, ako kandidatu za ovo nije istekao
rok od 4 godine po čl. 15. ovih pravila, ili nije nastupio slučaj iz člana 17. i 18.
ovih pravila.
Prijava mora biti taksirana po T. B. R. 9 pod b.
Cl. 20.

—

Svaki kandidat uz svoju molbu, kojom traži dopuštenje za polaganje dr
žavnog ispita; mora neizuzetno priložiti:
a) Svedodžbu o položenom ispitu zrelosti u originalu ili vlašću ovërenom.
prepisu.
b) Diplomu o potpuno savršenoj stručnoj šumarskoj spremi, na školanu
predvidjenima u tač. a čl. 13. ovih Pravila; i ovo mora biti u originalu ili vlaš
ću potvrdjenom prepisu.
v) Potvrdu predpostavljenu šumarske vlasti o provedeno] praktičnoj šu
marskoj službi, koju propisuje toč. b. čl. 13. ovih Pravila. Kandidati, koji su bili
U nedržavnoj šumarskoj školi, podneće ovu potvrdu potvrdjenu i overenu i od
strane državnog šumarskog stručnjaka nadzorne šumarske vlasti.
g) Kratak opis svoga života i rada;
d) Uverenje o vladanju izdano od političkih vlasti;
dj) Uverenje o podanstvu;
e) Opis dosadanje šumarske prakse u službi, odnosno stručan njegov rad,
opaske i projekti.
Cl. 21.
Odmah po isteku odrcdjenjoga roka za podnošenje molbe, prema odredbi
drugoga stava čl. 19. ovog pravilnika sekretar ispitne komisije slaće na proći tianje i ocenu pojedinim članovima komisije stručne radove svakoga kandidata, koji
su predvidjeni u tač. e. 1. 20. ovog pravilnika.
Cl. 22.
Krajem meseca februara sastaje se ispitna komisija na pismeni poziv Predsednika Komisije, pregleda primljene molbe i priloge u njima iz čl. 20. ovih
pravila i većinom glasova donosi odluku o svakom kandidatu napose, da li se
pušta na polaganje ispita ili ne, a o svem radu na ovoj sednici vodi sekretar
zapisnik, koji moraju svi članovi i sekretar potpisati.
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Odluke komisijske za ove se.dn.ioe saopštava sekretar svakome kandidatu
napose preko njegove pretpostavljene vlasti, označujući u isto vreme pobliže
mesto i vreme polaganja ispita.
Cl. 23.
Ako kandidat u zakazani dan ne bude prestavljen komisiji radi polaganja
spita, smatra se da je od ispita svojevoljno odustao za tu ispitnu godinu, o čemu
će ispitna komisija doneti u svome plenumu odluku i saopštit! je kandidatu Rr>
ko njegove pretpostavljene vlasti.
Čl. 24.
Ispit je javan i sastoji se iz četiri delà i to:
1. Teza — domaći rad većega obima kao pismeni sastav;
2. Pismeni ispit;
3. Usmeni ispit; i
4. Terenski ispit.
Cl. 25.
Ispitom rukovodi predsednik ispitne komisije; on ima prava ispdtlivati iz
sviju predmeta. Članovi ispitivači ispituju samo iz one grupe predmeta, koja
im je dodeljena prema čl. 9. ovog Pravilnika.
članovi ispitivači imaju svoja pitanja saobražavati fakultetskoj spremi
kandidata, koju je morao imati i obimu prakse koju je imao.
Cl. 26.
Teza je pismeni sastav širega obima, koji kandidat podnosi uz molbu za
polaganje ispita; ona je ili opis dotadanje prakse kandidatove za vreme službo
vanja ,ili kakav njegov mali stručni rad ili projekat.
Kao domaći rad iz prakse teza ima da obuhvati i obradi sve stručne po
slove, koje je kandidat vršio ili rukovodio za vreme njegovog službovanja; u
ovom pismenom sastavu će kandidat iznijeti sva svoja lična opažanja i kritiku.
Neposredni stručni starešina kandidatov ima na ovoj tezi staviti potvrdu, da li
ju je kandidat izradio samostalno, i da li opis rada i praksa odgovara stvarnosti.
Kandidat, koji se bude odlučio, da u vidu teze obradi kakav specijalan
stručni rad ili projekat, mora na tezi staviti svoju potvrdu, da je samostalno ra
dio, i navesti delà, kojima se je pri izradi služio.
Svoju tezu kandidat mora na ispitu u plenumu ispitne komisije uspešno
braniti.
Čl. 27.

Pismeni ispit ima se obaviti u toku jednoga dana i može trajati najduže
4 sata pre podne i četiri sata popodne. No ako iz budi kojih razloga bude ne
moguće obaviti ovaj ispit u toku jednoga dana, može ispit trajati najduže dva da
na pod istim gornjim uslovima. No ti ovom slučaju ne smiju se drugoga! dana
produžavati razr.adjivanja započetih radova, niti razradjivati prednodnog dana
dobivena pitanja. Predsednik Komisije ima se postarati blagovremeno, da od
Ministarstva Šuma i Rudnika ili dobije druga pitanja, ili sa dobivienim učini pcdelu prema drugom stavu čl. 27. ovog pravilnika.
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Cl. 28.

Ispitna komisija prilikom ocenjivanja prakse pojedinih kandidata sastav
lja iz njih 12 pitanja za pismeni ispit bez obzira na podelu i grupe predmeta, i
-predlaže ih Ministarstvu Šuma i Rudnika, koje će od njih izabrati četiri i svako
zasebno zapečaćeno dostaviti Predsedniku ispitne komisije.
Prcdsednik komisije otvara ova pitanja jedno po jedno pred ćelom komi
sijom i kandidatima, rteposrednp pred sam početak ispita. Ako bi ovaj pismeni
ispit imao trajati dva dana. Ispitna komisija će odlučiti, koliko će se pitanja otvoriti prvog dana. Odgovor na primljena pitanja jednog dana ima se istoga i
završiti.
Cl. 29.
Za sve vreme pismenoga ispita prisustvuje ovome i vodi nadzor (po jedan
član ispitivač na izmjenično, a njih odredjuje Predsednik.
Kandidatima je dozvoljeno, da se na pismenim ispitima mogu poslužiti
samo šumarskim kalendarom kao pomoćnim sredstvom.
Kandidati su dužni da primljena pitanja samostalno razredjuju bez ičije
pomoći; svaka nedozvoljena radnja od strane kandidata povlači isključenje od
daljega polaganja ispita za ovu godinu o čemu donosi odluku Ispftna Komisija u
punoj sednici.
Cl. 30.
Primljena pitanja za pismenu razradu kandidat može razradjivati po redu
slobodno, kako sam bude odredio, no čim bude sa razradom jednoga pitanja
gotov, ima rad predati Ispitnoj Komisiji i produžiti razradu drugoga pitanja itd.
Po isteku odredjenoga roka za pismene radnje ima kandidat svoj rad ma
i nedovršen predati. Kandidat, koji pre isteka ovoga vremena završi pismene
radove, mora po predaji ovih odmah napustiti ispitnu prostoriju.
Ako je kandidat pismenu radnju radio i u konceptu, dužan je i ovaj sa
ostalim zabeleškama vršenim na ispitu predati Ispitnoj Komisiji.
Cl. 31.
Usmeni ispit je javan i obavlja se kod Generalne Direkcije Šuma.
Red kojim će kandidat polagati ovaj ispit odredjuje se kockom, a ispiti
vanje kandidata traje Ц'2 do 2 časa i za to se vreme ispituje pfo redu iz sviju
grupa odredjenih za ispit.
Dnevno može polagati ovaj ispit najmanje tri, a najviše četiri kandidata.
Cl. 32.
Usmeni ispit sastoji se iz četiri grupe predmeta, koliko ima i članova ispi
ta vača, i to:
1. grupa:
Podizanje i gajenje šuma u vezi sa naukom o poznavanju tla: Pošumljavanja goleti i živih peskova:
Šumska botanika;
Šumska zoologija;
Upotreba i iskorišćavanje šuma;
Nauka o čuvanju šuma;
Šumska industrija i trgovina;
Ribarstvo ;
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2. grupa :
Proučavanje vrednosti šuma;
O raznim vrstama priraštaja šuma i njihovo proraounjavanje;
Uredjenje šuma;
Geodezija sa premeravanjem — snimanjem šuma i izradom situacionih karata — planova;
Izračunavanje mase drveta i šume u raznim oblicima;
3. grupa :
Šumsko gradjevinarstvo, u koliko ne spada u višu inžinjersko-arhitektonsku struku, kao: trasiranje i izgradnja šumskih puteva, točila,
koturača, šumskih željeznica; izrada drvenih mostova i ćuprija kao
i manjih betonskih prelaza i propusta itd.
Uredjenje divljih potoka — bujica sa betonskom ili suhom izgradnjom
pregrada kineta i dr.
4. grupa:
Organizacija šumarske struke u državi;
Zakon o šumama sa pravilnicima i uredbama;
Zakon o lovu i ribolovu sa pravilnikom;
Zaon o, činovnicima i ostalim službenicima;
Ustav i administrativna podela Kraljevine S. H. S.
Najvažnije odredbe drugih zakona ukoliko se tiču šumarstva;
Poznavanje glavnih propisa i naredaba kao i administracija
starstva Šuma i Rudnika.

Mini

Cl. 33.
T e r e n s k i i s p i t : po svršenom usmenom i pismenom ispitu ima se
obaviti i terenski praktični ispit kandidata, na jednom od uredjenih i napredni!:
šumskih gazdinstva, na kome bi kandidati imali mogućnosti da i praktično po
kažu svoje znanje bar iz najvažnijih šum. disciplina.
Na ovaj terenski ispit puštaju se samo oni kandidati, koji su predhodhe
ispite položili ili bi male popravke imali učiniti, o čemu donosi odluku
ispitne komisije.
Mesto i vreme polaganja ovoga terenskoga ispita predlaže predsednik
komisije i odobrava Ministar Šuma i Rudnika. Kako je polaganje ovoga vrlo
•ažnoga ispita skopčano sa kraćim putovanjima u ekskurzije, Ministar Šuma
i Rudnika odredjivat će u tome cilju kandidatima i ievesue moguće (subvencije)
иотсане pomoći.
Cl. 34.
I na ovim terenskim praktičnim ispitima kao i na usmenom svaki član
Ispitivač ispituje kandidate iz svoje grupe predmeta, davajući im u isto vreme
i zadatke, koje svaki samostalni i bez ičije pomoći ima rešavatl.
I za ovaj ispit važi odredba poslednjega stava članai 29. ovog pravilnika.
PredsedHik komisije ima prava ispitivati iz sviju grupa ispitnih predmet*.
Cl. 35.
Prilikom polaganja državnoga stručnog ispita kandidata se ocenjuje ko
misijski ili pojedinačno.
Komisijski se ocenjuju kandidati na usmenim ispitima;
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Pojedinačno se ocenjuju na terenskim praktičnim ispitima, u kome slučaju
svaki ispitivač daje ocenu iz svoje grupe predmeta, a rezultat ocena iz svojih
ispitnih grupa važi kao ocena kandidata iz terenskih ispita.
No za ocenu opšte sposobnosti kandidatove merodavne su sve tri ocene
(sa usmenog, pismenog i terenskog ispita). Opštu ocenu o sposobnosti odredjuju
članovi ispitne komisije većinom glasova, no u slučaju ravne podele glasova
odlučuje predsednik.
Cl. 36.
Ocene koje ispitni članovi daju kandidatima na samim ispitima su: »z ad o v o 1 j a v a« ili »n e z a d o v o 1 j a v a«.
Opšta ocena o ukupnoj sposobnosti kandidata za administrativno-tehničku
službu u slučaju položenog ispita jeste: »jednoglasno sposoban« ili samo »spo
soban«. Samo u izuzetnim slučajevima, ako se koji kandidat naročito istakao
od osUalih svojim stručnim znanjem, može se uzeti i ocena »jednoglasno spo
soban sa odlikom«.
Cl. 37.
Kandidatima, koji su položili državni ispit
koju se unosi ocena iz čl. 36. ovog pravilnika.

izdaje se o tome

diploma, u

Cl. 38.
Tekst diplome je sledeći :
DIPLOMA.
Potpisata komisija ispita za administrativnu i tehničku državnu šumarsku
službu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca ispitala je po propisima Pravilnika
o polaganju državnog ispita za administrativnu-tehničku šumarsku službu broj
. . . . (1926. god. . . G
•
rodjeno"
u
koji je kao redovni slušalac
u
završio.
po nastavnom planu stručne šumarske nauke, pa јз našla — jednoglasno — da
je sposoban — sa odlikom — za administrativnu i tehničku državnu šumarsku
službu, i dalje unapredjenje u više grupe šumarskih činovnika 1. kategoriju.
U potvrdu ovoga dajemo ovu DIPLOMU.
Predsednik
Delovodja :
. Ispitne Komisije :

(2&.)
Članovi :
Cl. 39.
Kandidat, kojem bude saopštena komisijska odluka, da nije položio ovaj
ispit, može ga ponoviti samo jedan1 puta. Polaganje ovoga ispita u ničemu se ne
razlikuje od prvoga ispita samo će u odluku komisijsku biti označeno, kad će
kandidat ovaj ispit polagaiti i da li je potrebno da ponova podnosi opis prakse
uz svoju prijavu za ispit.
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Cl. 40.
Kandidat, koji na 'ponovnom ispitu n© bi dobio zadovoljavajuću
ocenu,
ili se bez opravdanih razloga ne bi javio radi polaganja ponovnog ispita (čl. 39.)
gubi pravo na dalje polaganje ispita, o čemu će komisija doneti svoju motivisanu
odluku. Takav kandidat, kao činovnik pripravne grupe 1. kategorije mora biti
odmah preveden u drugu kategoriju i dolazi na onaj stepen osnovne plate u
drugo; kategoriji, koji odgovara broju godina službe, kojemu se po zakonu o
činovnicima računaju za osnovnu platu.
Cl. 41.
U toku ispita vodi se zapisnik, u koji se imaju uvoditi svi važniji momenti,
koji su se u toku ispita dogodili, a naročito sva savetovanja i odluke komshje;
ove zapisnike potpisuje cela komisija sa delovodjom, a predsednik ih predaje
Ministru Šuma i Rudnika sa svojim zasebnim izveštajem.
U ovom izveštaju naročito će se istaći, ako koji od kandidata pokazuje i
ima naročitu spremu i naklonost za, izvesnu granu šumarskog gazdinstva.
Cl. 42.
Prijavljeni kandidati za polaganje ovog državnog ispita ako su državni
činovnici mogu dobiti radi ovoga kao i radi izrade domaćeg zadatka, — teze
i putovanja do Beograda i natrag najviše dva meseca.
Cl. 43.
Ispitna komisija zajedno sa delovodjom za ovaj specijalni svoj trud oko
ocena teza kandtdatskih i ispitivanja imaju prava i na specijalnu aagradu, koju
će im odrediti Ministar Šuma i Rudnika, na teret državnog budžeta a za puto
vanje radi polaganja terenskog praktičnog ispita, ako je mjesto polaganja ispiti
dalje cd pet kilometara od Beograda, po specialno podnetim računima.
Cl. 44.
Kad ovaj Pravilnik stupi na snagu prestaju važiti svi drugi propisi, koji
su do sada važili u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca za polaganje državnog
stručnog ispita činovnika 1. kategorije za samostalno vodjenje šumskog gazdinstva i za ргеЈак u više grupe ove kategorije po čl. 54. zak. o činovnicima kao
i sva druga rešenja i naredbe, koja su po predmetu polaganja: ovoga ispita doueta.
Do stupanja u život ovoga pravilnika ostaju u punoj važnosti za dalja
napredovanja po struci šumarskoj položeni državni ispiti kod nas ili na strani.
Docnije položeni ispiti u inostranstvu neće se priznavati, kao ni ispiti, koji nisu
položeni u smislu ovog Pravilnika.
Cl. 45.
Ovaj Pravilnik d obija svoju važnost, kada ga potpiše Ministar Šuma i Rud
nika, a stupa na snagu od dana obnarodovanja u službenim novinama.
23. januara 1926. god.
Beograd.

Ministar Šuma i Rudnika :
Dr. N i k o 1 a N i k i ć v. r.
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(96ïS^(sES^6CS&SS$^GcSaSSS5^^^
Руска шумарска литература. Како смо y прошлом броју споменули,
руска ce шумарска литература почела нагло развијати. Да прикажемо њене
резултате доносимо приказ новијих дјела. — Комплетности рзди спомишемо и
нека старија дјела. — (Ради несташице руских слова није ce могао задржати
оригинални руски текст).
1) Arnoljd: „Ruska šuma" I-III, 1897-1899.
Арнољд: „Руски лес", том I-III, 1897—1899.
2) Dimitrijević : „Tko pustoši šumu — žanje sušu", 1925.
Дмитријевић : „Лес погубишј — засуху наживешј", 1925.
3) Kern. Е. Е. : „Sadite stabla podižite šumu", 1924.
Керн E. E. : „Сажајте деревја, создавајте лес", 1924.
4) Kern. E. E. : „Ovragi (bujice), njihovo učvršćivanje, zašumljavanje i pregradjivanje".
Керн. E. E. : Овраги, их закрепленије, облесеније и запруживаније*.
5) Ljesnik: „Nama treba šuma, a ne pojedina drveta (stabla), 1920.
Лесник : „Нам нужен лес, a не отдељнне деревја", 1920.
6) Ljuboslavsky : Utjecaj pokrova na temperaturu tla, 1939.
Љубославскиј : Влијаније поверхностного покрова на температуру почви", 1909.
7) Morozov G. F. : „Nauka o šumi" (uzgoj), 1925.
Морозсв Г. Ф. : „Ученије о лесе", 1925.
8) Poljakov: „Zeleni dan", 1924.
Пољаков : „Зелениј дељ", 1924.
/9) Savkin: „Kultura tresetišta (blata), 1923.
Савскин : „Култура болот", 1923.
10) Sus, N. I. : Borba protiv sniježnih zameta pomoću zaštitnih šumskih sastojina, 1925.
Cyc, H. И. : „Борјба со снежними заносами при помошји зашјитних лесних
насаждениј", 1921.
11) Sus, N. I.: „Nešto о pitanju borbe protiv sniježnih zameta pomoću zaštitnih
šumskih sastojina", 1922.
Cyc, H. И. : ,,K вопросу no борјбе со сиежними заносами при помошји зашјитних лесних насаждениј", 1922.
12) Toljsky A. P.: „Korov i borba s njim", 1922.
Тољскиј A. П. : „Сорнаја травјанаја раститељностј и борјба с неј", 1922
13)
„
„ „ „Rodjavanje plodom u borovim sastojinama", 1921.
„ „ „Плодоношеније соснових насаждениј", 1921.
n
14)
„
„ „ „Uzgajanje i podizanje bora", 1921.
„
„ „ „Вирашјиваније сосни", 1921.
15)
„
„ „ „Obradba tla u šumskom gospodarstvu", 1921.
„
„ „ „Обработка почв. в лесном хозјајстве", 1921.
16)
„
„ „ „Značaj i neophodnost vještačkog potrajnog gospodarerenja", 1921.
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Тољскиј A. П. : „Значеније и необходимостј искуственого лесовозобновд,енија", 1921.
17) Tkačenko M. Е. : „Bogatstvo Rusije — šume Rusije", 1922.
Ткаченко M. E. : „Богатство России — леса России", 1922.
18) „Poljsko i šumsko gospodarstvo sjevera", 1923., uredili : Kovalevski, Liskun,
Tkačenko.
„Сељскоје и лесноје хозјајство севера", 1923., под редакцијеј : Ковалевскаго, Лискуиа, Ткаченко.
•19) „Šumarstvo" uredio Tkačenko 1924.
„Лесноје дело" под редакцијеј Ткаченко 1924.
20) Bogoslovsky : „Nauka о zrelosti šume i ophodnji" 1924.
Богословскпј : „Ученије o спелости леса и оборот рубки" 1924.
21)
„
„Nove struje u uredjivaHJu šuma" 1925.
„
„Новија теченија в лесоустројстве" 1925.
22) Kern : „Šuma lokaîlnog značaja" 1924.
Керн : „Леса местного значенија" 1924.
23) Godzisevsky : „Rusko drvo na svjetskom tržištu" 1924.
Годзишевскиј : „Рускиј лес на мировом ринке" 1924.
.24) Epifanov: „Kako treba gospodariti u seljačkim šumama" 1925.
Епифанов : „Как вести хозјајство в крестијанских лесах" 1925.
25) Orlov M. M. : „Skice iz uredjivanja šuma" 1924.
Орлов M. M. : „Очерки лесоустројства" 1924.
26) Orlov P. M. : „Tablice koordinata" 1924.
Орлов П. M. : „Таблици координат" 1924.
27) Orlov P. M. : „Praktična niža geodezija" 1924.
Орлов П. M. : „Практика нисшеј геодезији" 1924.
28) Sažin : „Zašto treba šumu sjeći uz predračun" 1920.
Сажнн : .„Лочему лес надо рубитј no расчету" 1920.
29) Sergejev : „Šumska taksacija" 1924.
Сергејев : „Леснаја таксација" 1924.
30) Faas i Roger: „Šume i šumska trgovina u Austro-Ugarskoj" '9/5.
Фаас B. B. и Рогер : „Леса и леснаја торговља Австро-Венгрији" 1915.
31) Cvjetkov S. S. : „Privremena instrukcija iz geodezije za provadjanje ljetnih
vježba" 1924.
Цветков C. C. : „Временнаја инструкција no геодезији дља производства
летних практичесгих работ" 1924.
32) Cebotarev : „Priručnik za geodete (geometre) 1923.
Чеботарев : „Справочник землемера" 1923.
33) Drozdovsky: „Sta mora znati radnik i seljak o šumama S. S. S. R. i njihovim
prihodima" 1925.
Дроздовскиј : „Что должен знатј рабочиј и крестијанин о лесах С. С. С. Р
и их доходности" 1925.
34) Vulj : „Računovodstvo u šumskim radničkim zadrugama" 1925.
Вуљ: „Счетоводство в лесних артељах" '925.
35) Vulj : „Zakoni о zemlji i šumi". Čitanka za narod 1925.
Вуљ: „Закони o земље и љесе". Чтеније дља народа 1925.
36) Kolontajev : „Zbirka šumarskih zakona R. S. F. S. R. sa tumačenjem" 1924.
Колонтајев : „Лесној Кодекс P. С. Ф. P. C. c објасненијами" 1924.
4
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37) Kolontajev : „Šumarsko zakonodavstvo" 1924.
Колонтајев : „Лесноје законодатељство' - 1924.
38) „Šumarski zakonik" 1924.
„Лесној Кодекс" 1924.
39) Nehorošev : „Zbirka postojećih šumarskih naredaba" 1924.
Нехорошев : „Зборник дејствујушјих распорјажениј no лесному управленију" 1924.
40) Sokolov : „Budućnost šumskog gospodarstva" 1925.
Соколов: „Будушјее лесного хозјајства" 1925.
„Primjeri ugovora u šumskom eksportu" 1924.
„Типовие договори в лесном експорте" 1924.
42) „Šumsko gospodarstvo R. S. F. S. R. i perspektive njegovog razvitka", radovi
zemplana, uredio Feodorović 1924.
„Лесное хозјајство P. C. Ф. C. P. и перспективп ero развитија". Труди
земплана под редакц. Теодоровича 1924.
43) Baranovsky : „Sprave za obaranje i krčenje stabala" 1922.
Барановскиј : Древовали и корчеватели" 1922.
44) Vinogradov : „Tehnologija drva (Rukovodstvo za svakoga) 1923.
Виноградов: „Технологија дерева". Обшједоступное руководство 1923.
45) Danisevsky : „Šumarska industrija za preradjivanje drveta S. Š. S. R." 1925.
Данишевскиј : „Леснаја деревообрабативајушјаја промишљенностј C. С.С.Р."
1925.
46) Danisevsky : „Šumski (drvni) eksport S. S. S. R. 1925.
Данишевскиј : „Лесној експорт C. C. C. P." 1925.
47) Kokoulin : „Tehnika njege šuma" 1918.
Кокоулин : „Техника лесних расчисток" 1918.
48) Kuznecov : „Tablice za opredjeljivanje vrsti drveća pomoću makroskopskih
značajki 1924.
Кузнецов : „Таблици длја определенија древесних пород no макроскопическим признаком" 1924.
49) Kuznecov „Tablice sa slikama za opredjeljivanje" 1924.
Кузнецов : „Таблици c рисунками длја определенија" 1924.
50) Kurdjumov: „Drvo kao gradjevni materijal" 1924.
Курдјумов: „Дерево как строителниј материал" 1924.
51) Nikitin: „Kemijska preradba celuloze" 1024.
Никитин : „Химическаја переработка древесени" 1924.
52) Permjakov : „Melioracija rijeka u cilju poboljšanja splavljanja drveta" 1924.
Пермјаков: „Мелиорација рек в целјах улучшенија лесоплава" 1924.
53) Plotnikov : „Obradjivanje drveta" 1924.
Плотников: „Разработка леса" 1924.
54) Pesocky : „Priručnik" 1924.
Песоцкиј : „Справочнаја книга" 1924.
55) Pesocky : „Oblo drvo, njegov rast i podešavanje" 1923Песоцкиј : „Круглиј лес, ero произростание и заготовление 1923.
56) Pesockij : „Parne, vodene i električne transmisije" 1923.
Лесоцкиј : „Паровие, водјание и електрическије трансмисии" 1923.
57) Pesocky: „Piljenje drva ručnim pilama i jarmačama" 1^24.
Песоцкиј : „Распиловка леса в ручнују и рамними лесопилјними станками"
1924.
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58) Pesocky: „Mašine i strojevi za piljenje drva i pomoćni udešaji u šumskoj
industriji 1924.
Песоцкиј : „Машини и станки длја распиловки леса и вепомогатељније
приспособленијв в лесопиљном производстве" 1924.
59) Pesocky: „Piljtno drvo, načini njegova dobivanja i račun njegove vrijednosti".
Песоцкиј : „Пилениј лес, способи полученија ero и расчети стоимости"60) Pesocky : „Iskorišćavanje otpadaka šumske industrije 1924.
Песоцкиј : „Испољзованнје остатков лесопиљного производства" 1924.
61) Pesocky : „Proizvodnja (izradba) furnira" 1924.
Песоцкиј : „Фанерное производство 1924.
62) Pesocky : „Proizvodnja celulozne ljepenke"
Песодкиј': Производство древесного картона".
63) Pesocky : „Izradba sanduka" 1925.
Песоцкиј : „Производство јашчиков" 1925.
64) Pesocky: „Mašine i sitni strojevi za preradjivanje drveta" 1924.
Песоцкиј : „Машини и станки длја обрабогки дерева" 1924.
64a) Pesocky : „Uredjivanje pilana" 1924.
Песоцкиј : „Устројство лесопилјних заводов" 1924.
65) Press A. A.: „Sušenje drva" 1923.
Пресс A. A.: „Сушка дерева" 1923.
66) Press A. A.: „Pilanska industrija"
Пресс A. A.: „Лесопиљное производство".
Seliber : „Priručnik za šumsku industriju i šumsko gospodarstvo" 1924.
Селибер : „Справочник no лесној промишлености и лесному хозјајству"
1924.
68) Sparro R. N.: „Meliorativna istraživanja" 1924.
Спарро : P. H.: „Мелиоративние изисканија" 1924.
•69) Tišjenko : „Kako se pile trupci na jarmačama 1925.
Тишјенко : „Как распиливатј бревна на рамној лесопилке" 1925.
70) Tišjenko : „Mjerenje oblog i piljenog drva" 1925. r
Тишјенко : „Измереније круглого и пиленого леса" 1925.
71) Tišjenko: „Pilanska proizvodnja" 1925.
Тишјенко : „Лесопиљное производство" 1925.
72) Šteinberg: „Pomoćni šumski zanati" 1923.
Штејнберг: „Подсобние лесние промисли" 1923.
73) Bublikov M.: „Pokusna botanika po laboratorijskom metodu i primjenjena ka
Daltonovoj osnovi" 1925.
Бубликов M.: „Опитнаја ботаника no лабораторному методу и применитељно к Даљтон-плану" 1925.
74) Baur Ervin : „Naučne osnove selekcije. Priručnik za poljoprivrednike, vrtljare
i šumare" 1924.
Баур Ервин : „Научние основи селекции. Руководство дља сељских хозјаев,
садоводов и лесоводов" 1924.
75) Buš N. A.: „Opća botanika, morfologija i sistematika bilja" 1924.
Буш H. A.: „Обшјиј курс ботаники, морфологии и систематики растениј"
1924.
76) Voljf Е.: „Četinjari (drveće i grmlje) evropske i azijske S. S. S. R'" 1925.
Вољф E.: „Хвојние деревја и кустарники европејској и азиатској С. С. С. Р."
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„Rak potočar i njegov uzgoj", brošurica izašla u nakladi P o s a v s k o g
L o v c a . Skrećemo pažnju našim čitaocima na ovu publikaciju. — Knjižica je plod
dugogodišnjeg praktičkog studija, pa sada, kad je red da regenerišemo naše ne
kada racima bogate vode, i vrlo aktuelna. Prodajna joj je cijena u knjižari
15'— dinara, poštom 17-50 a pouzećem '0-— dinara. Naručuje se na adresu:
U r e d n i š t v o „P-o s a v s k i L o v ac" Nova Gradiška.
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OPOMENA I
iWolimo p. n. gospodu članove J. Š. U. i pretplatnike Šumarskog
lista, da upjate članarinu odnosno preplatu.
Članovima i preplatnicima, koji duguju članarinu ili preplatu za
god. 1925. i 1926. obustaviće se dostava Šum. Lista.
Jednako molimo opetovano sve članove i pretplatnike, da nam
saopće svaku promjenu njihove adrese odmah.
Svaki mjesec vraća nam pošta na stotine listova, a poslije njekoliko mjeseci stižu reklamacije od članova i pretplatnika.
Uprava.
ISKAZ ČLANARINE REDOVITIH ČLANOVA UPLAĆENE U MJESECU
FEBRUARU 1926.
Josip Šustić, Zagreb, Din 50 zai god. 1926. Ivan Jerbić, Zagreb, Din 50 za
god. 1926. Vilim Bestall, Zagreb, Din 50 za god. 1926. Jovan Merlaš, Zagreb, Din
50 za god. 1926. Slobodan Baranac, Aleksinac, Din 50 za god. 1926. Ante Renner,
Zagreb, Din 50 za god. 1926. Dr. A. Ugrenović, Zagreb, Din 50 za god. 1926. Jovan
Matić, Srem. Mitrovica, Din 90 za god. 1925. i 1926. Franjo Sevnik, Vukovar,
Din 50 za god. 1927. Petar Rohr, Našice, Din 100 za g. 1926. i 1927. Ivan Čeović,
Zagreb, Din 50 za god. 1926. Dr. Josip Balen, Senj, Din 50 za god. 1926. Drago
ljub Petrović, Aleksinac, Din 50 za god. 1926. Dragutin Veseli, Sarajevo, Din 50
za god. 1926. Bogoslav Hajek,.Nova Gradiška. Din 50 za god. 1926. Milan Drnić,
Zagreb, Din 50 za god. 1926. Haveise Levin, Zagreb, Din 100 za god. 1925. i 1926.
B. Mladenof, Vraza, Din 50 za god. 1926. Pleško Bartol, Vel. Gorica, Din 50 za
god. 1926. Božidar Tomičić, Otočac, Din 50 za god. 1925. Antun Sokolić, Teslić,
Din 50 za god. 1926. Ivan Padjen, Novska, Din 55 za,god. 1926. i upis. Bllinski
Stanko, Zagreb, Din 50 za god, 1926. Orestije Krstić, Tetovo, Din 100 za god.
1925. i 1926. Jovan Pešić, Sanski Most, Din 50 za god. 1926. Mijo Budiselić, Sv.
Ivan Žabno, Din 50 za god. 1926. Mirko Puck. Zagreb, Din 50 za god. 1926. Mar
ko Šebetić, Beograd, Din 50 za god. 1926. Jovan Jovanović, Našice, Din 50 za
god. 1926. Ivan Juvančić, Našice, Din 50 za god. 1926. Ivan Hanika, Lekenik,
Din 50 za god. 1926. Radovan T. Marković, Bugojno, Din 50 za god. 1926. Alfonz
Kauders, Crikvenica, Din 50 za god. 1926. Ficko Dragutin, Trbava, Din 50 za god.
1926. Mahr Dragutin, Zmajevac, Din 50 za god'. 1926. Matija Djurković, Irig, Din
50 za god. 1926. Pavel Dukić, Drvar, Din 50 za god. 1925. Petar Prpić, Vinkovci,
Din 100 za god. 1925. i 1926. Ferdo Forkapić, Vareš, Din 100 za god. 1925. i 1926.
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Draščić Ivan, Split, Din 50 za god. 1926. Josip Crepić, Vinkovci, Din 50 za god.
1926. Stevo Pavličević, Korčula, Din 50 za god. 1926. Stjepan Nikić, Banjaluka.
Din 50 zia god. 1926. Ivan Marković, Garešnica, Din 50 za god. 1923. Mihajlo
Mujdrica, Majur, Din 50 za god. 1926. Ilija Vlahović, Vinkovci, Din 50 za god.
1926. Zvonimir Slović, N. Gradiška, Din 100 za god. 1925. i 1926. Andrija Vukmirović, Pazarić, Din 50 za god. 1926. Filip Stipčić, Bjelovar, Din 50 za god. 1926.
Schreiber Leopold, Bihać, Din 50 za god. 1926. Drajić Kristivoje, Panaćin, Din
50 za god. 1926. Vančetović Živojin, Skoplje, Din 50 za god. 1926. Adolf Šerbetić,
Olovo, Din 50 za god. 1926. Ivan Rukavina, Ražanj, Din 50 za god. 1926. Petrović
Dragoljub, Aleksinac, Din 50 za god. 1927. Mihajlo Braljinac, Kruševac, Din 50
za god. 1926. B. Miodragić, Surčin, Din 50 za god. 1926. Franjo Oblak, Modruš,
Din 50 za god. 1925. Pero Kovačević, Slatina, Din 100 za god. 1926. i 1927. Vjekoslav Ćop, Djevdjelija, Din 50 za god. 1925. Vilko Vidmar, Nova Kapela, Din
100 za god. 1924. i 1925. Ferdo Brajdić, Bjelovar, Din 50 za god. 1926. Franjo
Pžribik, Gračanica, Din 100 za god. 1926. i 1927. Stevan Adumović, Beograd, Din
100 za god. 1924. i 1925. Vojko Koprivnik, Sarajevo, Din 100 za god. 1925. i 1926.
Bela Jellmann, Vinkovci, Din 100 za god. 1925. i 1926. Oskar Agić, Vinkovci.
Din 50 za god. 1926. Franjo Ivić, Varaždin, Din 50 zal god. 1926. Josip Heckner,
Zagreb, Din 50 za god. 1926. Emilijan M. Herak, Ivanjska, Din 50 za god. 1926.
Petar Valentić, Ludbreg, Din 50 za god. 1926. Petar Uzelac, N, Gradiška, Din 5t)
zia god. 1926. Vjekoslav Mušić, Maribor, Din 50 za god. 1926. Josip Krošelj, Ljub
ljana, Din 50 za god. 1926. Franjo Pahernik, Ljubljana, Din 50 za god. 1926. Er
nest Bratuš, Planina, Din 50 za god. 1926. Franjo Primožić, Škofja Loka, Din 50
za god. 1926. Hinko Janža, Bohinjska Bistrica, Din 50 za god. 1926. Leon Schauta,
Snežnik Din 50 za god. 1926. Rade Jesenko, Kranj. Gora. Din. 50 za god. 1926.
Simo Ljubisavljević, Varvarin. Din 130 za god. 1924.. 1925. i 1926. Dr. Edo Danda, Zagreb, Din 50 za god. 1926. Dr. Karl baron Boni Tržić. Dïn 50 za god. 1926.
Mladen Radančevjć, Sarajevo, Din 50 za god. 1926.
POMAGAČI :
Ljubivoje Golubović, Beograd, Din 50 za god. 1925. i 1926. Gligorije Brizgalin, Beograd, Din 30 za god. 1924. Isajev Ivan, Zagreb, Din 25 za god. 1926.
Neidhatdt Nikola, Zagreb, Din 25 za god. 1926. Petrović Branko, Apatin, Din
25 za god 1925. Sedmak Ivan, Ljubljana, Din 50 za god. 1925. i 1926. Teodosić Mla
den, Olovo, Din 25 za god. 1926. Bogdanovć Jovan, Zagreb, Din 25 za god. 1926.
PRETPLATA :
Šumska uprava Djevdjelija Din 170 za god. 1922. i 1923. Ing. N. Adžarof,
Karlovo, Din 200 za god. 1925. i 1926. Direkcija šuma, Skoplie, Din 100 za god.
1925. Šumska uprava Busovača, Din 100 za god. 1926. Saverio Pansini, Saraje
vo, Din 100 za god. 1926. Zem. Savez industrijalaca, Zagreb, Din 100 za g. 1926.
Barun Ivan Ožegović, Bela, Din 50 za god. 1924. Direkcija državnih rudarskih
preduzeća Sarajevo, Din 100 za god. 1925.
Popravek. Ing. Anton Šivic nas opozarja, da njegova razprava: „Ali je
izenačenje lovskih predpisov potrebno ?" v marčevem broju ni tako pregledno
natisnjena, kakor je želei. Najbolj motijo debelo tiskane in po nepotrebnem na
sredo vrstlce postavljene besede : Prekmurje in Medjimurje (str. 164. in 165).
Sploh pa je tisek na 160. strani v nekaterih eksemplarih tako malomarnonatisnjen, da ga ni roogoče čitati. Več vrstic je zamazanih ali pa deloma izpuščenih !
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Лрактнчни државни испити. Комисија за полагање државног испита
за самостално вођење шумског газдинства, на седници својој од 22. и 28. фебруара т. г. a на основу решења Господина Министра Шума и Рудника од
15. VII. 1925. год. Бр. 24427 и чл. 10. Правилника о полагању првог редовног
испита за самостално вођење шумског газдинства, a за чиновнике прве категорије, комисија je решила, да ce писмени и усмени испит одржи y Београду
почев од 17. маја т. год. na на даље, док ce не буду завршили.
У исто време, a на основу чл. 33. истог Правилника, комисија je решила,
да ce практични испити одрже на терену, остављајући председнику комисије
одрешене руке y избору места где ће ce ови испити одржати.
Ha послетку, комисија je y смислу чл. 13., 19. и 22. Правилника о полагању овога испита прегледала пријаве пријављених каноидата, na je нашла, да
су ce за полагање испита пријавили следећи кандидати :
1. Радивоје Илић, окр. шумар y Охриду ;
2. Никола Перши1ј, шумарски поверерик y Дарувару ;
3. Ханс Ем., подшумар y Приштини ;
4. Богомир Шинковец, подшумар y Приштини ;
5. Драгутин Фицко, шум. инжишерски зсистент Ђаковачке Бискупије ;
6. Милорад Лозјанин, шум. инж. асистент Петроварадинске Имовне Општине;
7. Виктор Харамија, писар Дирекције Шума y Чачку ;
8. Мехмед Балић, шум. референт y Приједору ;
9. Иван Асанчаић, шум. инж. асистент Ђаковачке Властелинске Бискуппје ;
10. Иван Рукавина, шум. инж- асистент y Ражњу ;
l i . Стјепан Микша, шум. инж. асистент y Брињу ;
12. Петар Остојић, шум. инж. асистент Бродске Имовне Општине ; .
13. Иван Симчић, окружни шумар y Кичеву ;
14. Богослав Жагар, шум. инж. пристав код Барона Бориа y Тржићу ;
15. Петар Валентић, шум. референт y Лудбрегу ;
16. Јозеф Мохевц, шум. инж. асистент код Дестилације дрва Д. Д. y
Теслићу ;
17. Петар Кребељ, и;ум. референт y Б. Новом ;
18. Петроније Зари^, шумар. инж. асистент при Дирекцији Шума y Сарајеву ;
19. Адолф И. Шербетић, шумар. асистент y Олову y Босни ;
20. Јован Била, шум. асистент y Сарајеву ;
21. Јосим Сендић, шумарски асистент при Дирекцији Шума y Сарајеву и
22. Станко Кариолић, шум. инж. асистент y Јастребарском.
Затим je комисија прегледала приложена документа, којом ce стиче
право полагања овога испкта, поменутих кандидата, na je нашла да су гг. :
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1. Радивоје Илић,
2. Никола Першић,
3. Ханс Ем.,
4. Богомир Шинковеи,
5. Милорад Лозјанин,
6. Виктор Харамија,
7. Мехмед Балић,
8. Иван Рукавина
9. Петар Остојић,
10. Иван Симчић,
11. Богослав Жагар,
12. Јозе Михевц и
13. Петар Кебељ.
испунили све услове за полагање испнта, na je стога решила, да ce HCDHTV
припусте и то :
г. Радивоје Илић и
г. Никола Першић, no други пут, a осгала господа кандидати први пут,
док су међутим кандидати гг. :
14. Драгутин Фицко,
15. Ивап Асанчаић,
16. Стјепан Микша,
17. Петар Валентић,
18. Петроније Зарић,
19. Адолф И. Шербетић,
20. Јован Била,
21. Јосим Сендић,
22. Станко Кариолпћ,
23. Петар Узелац и
24. Драгутин Ластић, пропустили, да ce y смислу чл. 19. Правилника о
полагању испнта, на време f. ј . до 15. децембра пријаве, те их je због тога
сд полагања овога испита требало одбити.
Ну, како je ово прво полагање редовног нспита, то ce je комисија сагласила, да ce Господину Министру Шума и Рудника учини предлог, да ce са
горњих разлога изузетно за сада y овим кандидатима одобри припуст овоме
испиту, што je одмах и учињено и за сваког кандидата поднешен предлог Господину Министру.
Господин Министар Шума и Рудника ce je сагласио са овим предлогом
и именованима одобрио пола! ање испита, али стим да ce овакви изузеци више
неће толерирати.
Напомиње ce и нарочито истиче, да ce овакви случајеви више никако
неће толерирати и кандидати, који y будуће овако буду поступили поред тога,
што неће бити припуштени испиту, сносиће и последице прописа чл. 15, 18. u
19. Правилника о полагању овога испита.
За сва остала обавештења y колико нису објављена преко „Шумарског
Лпста", кандидати ce имају обраћати на секретара испитне ко.чисије г. M ил о ш а Ј о в а н о в и ћ а , инспектора Генералне Дирекције Шума y Београду,
Милоша Великог улица бр. 6.
Милош Јовановић, с. р.
в. инс. Мин. Шума
секретар комисије.
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Државни испит з а административну и техничку шумарску службу.
За чланове исгштне комисије sa полагање државног испита за самостално вођење шумарског газдинства, a за 1926. годину именовани су :
З а П р е д с е д н и к а к о м и с и ј е : г. Милорад Јовановић, Помоћник
Генералног Директора Шума.
З а р е д о в н е ч л a н о в е : г. Јован Буковала, начелник Генералке Дирекције Шума ; г. Милак Мариновић, инспектор Генералне Дирекције Шума ;
r. Живко Симуновић, инспектор Генералне Дирекције Шума и г. Анте Премужић,
секретар Генералне Дирекције Шума.
З а ч л а н о в е з а м е н и к е : г. Јован Гачић, начелник Генералне Дирекције 1 Шума ; г. др. Јосип Бален, инспектор Генералне Дирекције Шума ;
г. Жарко Милетић, шум. саветник при Дирекцији Шума y Загребу и г. Стјепан
Шурић, шум. надинжињер при Дирекцији Шума y Загребу.
З а с е к р е т а р а : г. Милош Јовановнћ, инспектор Генералне Дирекције Шума.
Државни испити. Ha основу чл. 5. Правилника о полагању државног
стручног испита за шумарску практичну и административну с л у ж б у ш у м а р с к и х ч и н о в н и к а 2. к а т е г о р и ј е и м е н о в а н и с у : За чланове
испитне комисије, за полагање државног стручног испита шумарских службеника 2. категорије a за 1926.—1928. годину и то:
З а п р е д с е д н и к а к о м и с и ј е : г. М и л о р а д Ј о в а н о в и ћ , помоћник Генералног Директора Шума.
З а р е д о в н е ч л а н о в е : г . Јован Буковала, начелник Генералне Дирекције Шума; г. Живко Симоновић, инспектор Генералне Дирекције Шума и
г. Др. Јосип Бален, инспектор Генералне Дирекције Шума.
З а ч л а н о в е з а м е н и к е : г. Мархо Шебетић, инспектор Генералне
Дпрегсције Шума ; г. Емил Бенић, инспектор Генералне Дирекције Шума и
г. Роман Сарнавка, инспектор Герералне Дирекције Шума.
З а с е к р е т а р а : г. Милош Јовановић, инспектор Генералне Дирекције Шума.
ПОСТАВЉЕНИ СУ:
Бећирагић Расим, за шум. инж. прнстава I. кат. 9. групе при дир. шума y
Загребу.
Миклавжић Јосип, за шум. инж. пристава I. кат. 9. групе при дир. шума на
Сушаку.
Логер Лавослав, за приправника II. кат. 5. групе при дир. шума бродске
и. о. y Винковцима.
Шеремет Лука, за рач. приправника II. кат. 5. групе прк дир. шума y Сарајеву.
Кнежевић Стево, за рач. приправника II. кат. 5. групе при дир. шума y
Сарајеву.
Братуж Ернест, за шум. инжињера I. кат. 8. групе y Биограду н/М.
ПРОМАКНУТИ СУ:
Леви Марко, за шум. надинж. L кат. 7. групе y Сјетлинама.
Лисац Славољуб, за шефа рач. дир. шума II. кат. 1. групе y Винковцима.
Матоничкин Стјепан, за шум. надофицијала III. кат. 1. групе y Загребу.
Микулић Марија, за пис. официјала III. кат. 3. групе y Загребу.
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Месаров Мартин, за књиговођу II. кат. 4. групе y Винковцима.
Машић Катинка, за пристава 111. кат. 2. групе y Сарајеву.
Марић Бранко. за админ, чин. 11. кат. 4. групе y Београду.
Вајдл Рудолф, за шефа рач. дир. шума И. кат. 8. групе y Чачку.
Муњићка Јелена, за пис. II. кат. 4. групе y Београду,
СМЕЊЕН JE :
Алекса Угреновић ст.., контрактуални чиновкик Kp. Дирекције Шума y
Загребу.
ПРЕМЈЕШТЕНИ СУ :
Томац Маријан, потшумар 11. кат. 5. групе из Ивањице y Ђевђелију.
Жужек Јосип, шум. инж. асистент I. кат. 9. групе из Винковаца y Новску
Ђукић Душан, окруж. шумар I. кат. 7. групе из Винковаца y Скопље.
УМИРОВЉЕНИ СУ:
Вуковић Петар, шум. иадсавјетник 1. кат. 5 групе y Загребу.
Баретић Бартол, шум. рач. савјетник II. кат. 2. групе y Загребу.
HA СЛУЖБИ CE ЗАХВАЛИО :
Милетић Александар, књиговођа III. кат. 3. групе y Алексинцу.

UMRO.
Nadsavj. u m. Ivan Krajnjak umro 28. o. mj. Rodjen u Slovačkoj.
Svršio šum. škole u Šćavnici. Službovao u Gorskom Kotaru (drž. šu
mama) i Slavoniji (Vinkov. Direkc), zatim u Zagrebu, kod Dir. Šuma
kao nadz. činovnik, gdje je g. 1923. penzionisan. Posljednje vrijeme
bio je namješten kao kontrakt. činovnik kod iste Direkcije.
Bio je iskren drug, dobar stručnjak i potpuno nacionalan čovjek,
koji je čitavu svoju obitelj odgojio u narodnom duhu. Ostavlja udovu
s četvero djece, od toga jedno neopskrbljeno.
Medju drugovima ostavlja uspomenu. Ožalošćenoj porodici naše
saučešće!

ш
GOZDNI ČUVA]
zanesljiv in vesten se sprejme. Deputatno zemljišče in stan na raspolago. Ponudbe na upravo lista pod „Gozdni čuvaj".

Pregled
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Број: 1143/26.

Оглас.
Код поглавара cpesa чајничког y Чајничу, продаваће ce дана 8. априла
1926. године y 10 сати прије подне путем јавне усмене н писмене дражбе
4.000 м'< оморовог и јеловог дрвета на пању y шуми „Хански Долови"
одјел 245 х.
Исклична цена изнаша 22 Дин. просјечно no l r облог дрвета на пању
Сваки нудиоц мора прије почетка дражбе положити вадиј од 8.800 Дин.
y готовом или државним боновима и таксену марку од 100 Динара.
Страни припадницн треба да положе двоструки вадиј.
Писмене понуде са вадијем и таксеном марком од 100 Динара треба послати запечаћене поглавару среза чајничког y Чајничу најкашње до 10 сати
дана 8. априла 1926. год.
Купац мора платити 6% цијеле куповине y фонд за пошумљаваље и све
трошкове око расписа ове дражбе.
Дражба ce неће одржати, ако истој не приступе најмање три озбиљна
нудиоца.
Касније приспјеле понуде и очитовања неће ce уважити.
Министарство Шума и Руда бира слободно измећу усмених и писмених
понуда и може све без наведења разлога одбити.
До ријешења везани су нудиоци на своје понуде.
Ч a ј н и ч е 27. 11. 1926.
Заступа поглавара среза,
Директор помоћних уреда:
М. Праша
Broj: 1777 ex 1926.

Oglas dražbe hrastovih stabala.
Temeljem odobrenja Velikog Župana osječke oblasti u Osijeku Š. Br. 450
od 28. veljače 1926. obdržavati će se dne 10. travnja 1926. u 10 (deset) sati u ure
du sreskog poglavara u Valpovu putem pismenih ponuda javna dražba 204 hras
tovih stabala nalazećih se u Sumi z. z. Tiborjanci zvanoj »Storjanci« uz isklïcnu
cijenu od 136.980 dinara.
Ponude imadu biti zapečaćene, te na omotu (izvana) biljegovane sa 100
(stotinu) dinara i sadržavati:
a) ime i prezime i obitavalište nudioca,
b) točnu oznaku dražbenog predmeta,
c) ponudjenu svotu, izraženu brojkama i slovima,
d) izjavu nudioca, da su mu dražbeni uvjeti točno poznati i da na iste bez
uvjetno pristaje,
e) ponudu imade nudioc odnosno njegov zemjenik vlastoručno potpisaM i
priložiti joj u ime žiaobine 10 % (deset) od isklične cijene u gotovom novcu od
nosno u ovozemnim državnim ili inim u Kraljevim SHS zakonitu sigurnost imajućim vrijednostnim papirima. — Strani državljani imaju priložiti žaobinu od
20% (dvadeset).
f) Na omotu imade se napisati:
»Ponuda na 204 hrastovih stabala u šumi z. z .Tiborjanci zvanoj »Storianci« koja će se prodavati dne 10. travnja 1926. kod sreskog poglavara u Valpovu.

g) Kod umlate prvog obroka kupovnine dužan je kupac platiti još 6 %
(šest) od cijele kupovnine u fond za pošumljenje, 0.2% (dvije desetine) za zakla
du za uzgoj djece šumarskih činovnika i 2% (dva) u ime biljega po T. Br. 81.
točke 3 zakona o taksama.
Pobliži dražbeni uvjeti stoje na uvidu za vrijeme uredovnih sati kod šumar
skog tehničara sreskog poglavara u Osijeku.
V a l p o v o , 9. marta 1926.
Sreski poglavar:
Broj 663-926.
Predmet: Veleprodaja stabala
otočke imovne općine.

*

Oglas dražbe stabala.
Na temelju odobrene drvosječne osnove za godinu 1925. i dozvole Minis
tarstva šuma i rudnika od 20. januara 1926. broj 42355 ех 1925. te dozvole Mlinistarstva Šuma i Ruda od 13. januara 1926. broj 159. prodavati će se kod Direkcije,
šuma otočke imovne općine u Otočcu dne 8. aprila 1926. u 10 sati putem javne
pismene dražbe slijedeća u naravi brojnim kolom označena stabla.
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Opći dražbeni uvjeti:
1. Dražbuje se samo putem pismenih ponuda, koje moraju biti valjano za
pečaćene i propisno sa 100 din. biljegovan-e te napred odredjenog dana predane
do 10 sati prije podne po uredskom dobniku kod uručbeirag zapisnika pod
pisane Direkcije.
2. U ponudi mora nudioc tačno naznačiti za koju se skupinu ovog dražbenog oglasa natječe, te da su mu opći i posebni dražbeni uvjeti dobro poznati
i da ih u cijelosti prihvaća.

3. Ponudjena cijena imade glasiti jasno brojkama i slovima i to za svaku
skupinu posebno.
4. Ponudi se ima priložiti u ime žaobine 10 posto od isklične cijene one
skupine, na koju ponuda glasi.
5. Zaobina mora se položiti u gotovom ili u tuzemnima za jamstvo priklad
nim papirima po njihovoj nominalnoj vrijednosti.
6. Dostalac imade uplatiti odmah nakon saopćenja, da je dražba odobrena
0.2 posto (dve desetinke) od kupovnine u korist uzgojne zaklade te 6 posto
(šest) od kupovnine za pošumljenje krasa. — Osim toga imade uplatiti kod kr.
poreznog ureda u Otočcu nakon odobrenja dražbe 2 posto dostalne svote u ime
taksene pristojbe.
7. Odobrenje dražbe izriče MinistaTSvo Šuma i Ruda u Beogradu.
8. Kupovnina imade se uplatiti u četiri jednaka obroka i to prvi u roku od
14 dana nakon obavijesti o odobrenju dražbe, a ostala tri u tromjesečnim raz
macima.
9. Rok za sječu i izradbu i izvoz stabala ustanovljuje se do 31. decembra
1927.
10. Brzojavne, naknadno stigle, kao i manjkavo obložene ponude neće se
u obzir uzeti.
11. Posebni dražbeni uvjeti mogu se vidjeti za vrijeme uredovni sati u pisarni ove Direkcje i kod šumkih uprava Otočac, Perušić i Vrhovine.
U O t o č c u, dne 26. februara 1926.
Direkcija Šuma Imovne Općine Otočke.
Sreski poglavar u Garešnicl.
Broj: 1686/7926.

OGLAS.
Temeljem odobrenja g. velikog župana osječke oblasti u Osijeku od 16.
februara 1926. broj 66765 raspisuje ovime ponovno prodaja obilježenih 40 ko
mada hrastovih stabala vlasništvo z. z. Vel. i Mal. V'ukovje, nalazećih se u šum
skom predjelu „Budžak" (11.5 km. od željezničke stanice Garešnica) procije
njenih na 144.90 m." gradje te 108.70 pm. gorivo sa iskličnom cijenom od 37166
dinara.
Prodaja će se obaviti dne 12. aprila 1926. u 10 sati prije podne zatvo
renim ofertima.
Na brzojavne i kasnije stigavše ponude ne će se uzeti obzir.
Ponuda imade biti sastavljena točno u smislu §. 7. dražbovnih uvjeta zastupajućih kupoprodajni ugovor, te mora sadržavati :
a) Ime i prezime, te obitavalište nudioca.
b) Točnu oznaku dražbenog predmeta.
c) Ponudjenu svotu izraženu brojevima : slovima u dinarskoj vrijednosti
d) Izjavu ponuditelja, da su mu dražbeni uvjeti točno poznati i da na iste
bezuvjetno pristaje.
Ponudu imade nudioc vlastoručno podpisati i priložiti joj 10% (deset) od
isklične cijene kao žaobinu u gotovom novcu ili u kraljevini Srba, Hrvata i Slo
venaca zakonitu pupilarnu vrijednost imajućim vrijednosnim papirima.
Kupovnina se imade platiti najedanputa u roku od 14 dana nakon obavi
jesti kupca, da je licitacija odobrena.

Kod uplate kupovnine dužan je kupac platiti još 6% zakladi za pošumljenje
Krasa, te 0,2% od kupovnine pripomoćnoj zakladi za odgoj djece državnih šumara.
Pašu blaga za vrijeme izradbe ne može kupac hrastova u šumi ..Budžak"
zabraniti.
Ponude imadu se do naprijed označenog vremena dražbe predati u uručbeni zapisnik sreskog poglavara u Garešnici, a na omotu treba napisati „Ponuda
na 40 hrastovih stabala, vlasništvo z. z. Vel. i Mal. Vukovje nalazećih se u šum
skom predjelu „Budžak" koja će se prodavati dne 12. aprila kod sreskog pogla
vara u Garešnici.
e) Ponuda (ofert) imade biti izvana biljegovana sa 100 dinara.
Pobliži dražbeni uvjeti stoje na javnom uvidu kod šumar, referenta sreskog
poglavara u Garešnici.
U G a r e š n i c i , dne 12. marta 1926.
Sreski poglavar :
(Potpis nečitljiv)
Sreski poglavar u Garešnici.
Broj : 1687/1926.

OGLAS.
Temeljem odobrenja g. velikog župana osječke oblasti u Osijeku br. 66763
od 16. februara 1926. raspisuje se ovime prodaja obilježenih 245 komada hrasto
vih stabala vlasništvo z. z. Vel. i Malo Vukovje nalazećih se u šumskom predjelu
„Budžak" (11.5 km. od željezničke stanice Garešnica) procijenjenih na 289.60 m3
gradje, te 253 pm. goriva sa iskličnom cijenom od 88.787 dinara 5)5 para.
Prodaja će se obaviti dne 12. aprila 1926. u 10 sati prije podne zatvo
renim ofertima.
Na brzojavne i kasnije stigavše ponude ne će se uzeti obzir.
Ponuda imade biti sastavljena točno u smislu § 7. dražbenih uvjeta zastupajućih kupoprodajni ugovor, te mora sadržavati.
a) Ime i prezime, te obitavalište nudioca.
b) Točnu oznaku dražbenog predmeta.
c) Ponudjenu svotu izraženu brojevima i slovima u dinarskoj vrijednosti.
d) Izjavu ponuditelja, da su mu dražbeni uvjeti točno poznati i da na iste
bezuvjetno pristaje.
Ponudu imade nudioc vlastoručno potpisati i priložiti joj 10% (deset) od
isklične cijene kao žaobinu u gotovom novcu ili u kraljevini Srba, Hrvata i Slo
venaca zakonitu pupilarnu vrijednost imajućim vrijednosnim papirima.
Kupovnina se imade platiti najedanputa u roku od 14 dana nakon obavi
jesti kupca, da je licitacija odobrena.
Kod isplate kupovnine dužan je kupac platiti još 6% zakladi za pošumlje
nje Krasa te 0,2% od kupovnine pripomoćnoj zakladi za odgoj djece državnih
šumara.
Pašu blaga za vrijeme izradbe ne može kupac hrastova u šumi „Budžak"
zabraniti.
Ponude se imadu do naprijed označenog vremena dražbe predati u uručbeni zapisnik sreskog poglavara u Garešnici, a na omotu treba napisati : Ponuda
na 245 komada hrastovih stabala, vlasništvo z. z. Vel. i Malo Vukovje nalazećih
se u šumskom predjelu „Budžak" koja će se prodavati dne 12. aprila kod sreskoga poglavara u Garešnici.

e) Ponuda (ofert) iraade biti izvana biljegovana sa 100 dinara.
Pobliži dražbeni uvjeti stoje na javnom uvidu kod šumar, referenta sreskog
poglavara u Garešnicl.
U G a r e š n i c i, 12. marta 1926.
Sreski poglavar :
(Potpis nečitljiv)

Oglas dražbe stabala.
Akcionarsko društvo za eksploataciju šuma u Beogradu — Šumski i dohodarstveni ured u Lokvama prodavati će dne 15. aprila 1926. odobrenjem Državnog
komesarijata od 4. marta 1926. broj 62 d. k. godišnji etat 1926-27 na četiiijiastom
tvorivom drvetu, odobren po šumarskom referentu gosp. Velikog župana Primorsko-krajiške oblasti u Karlovcu od 24. juna 1925. broj 123.387. i to javnom ofertalnom licitacijom.
Na prodaju dolaze:
U reviru Brod na Kupi
2.700 n r
»
»
Crnilug
5.135 »
»
»
Delnice
3.060 »
»
»
Lokve
4.355 »
» »
Skrad
455 »
»> f
Zalesina
2.990 »
» »
Grobnik
5.000 »
i :

Ukupno: . . . 23.695 n r
Propisno sa 100 Din biljegovane, vlastoručno potpisane, dobro zapečaćene,.
te sa napisom »Ponuda za dražbu stabala dne 1S. aprila 1926.« providjene 'ponu
de imadu se predati najkasnije 15. aprila 1926. do 11 sati prije podne po uredskom
časovniku.
U tu svrhu imadu se upoirebili iormulari za oferte, zajedno i iskazi hrpa,
koji se skupa sa dražbenim uvjetima besplatno dobivaju kod Šumskog i dohodarstvenog ureda u Lokvama.
Ponuda se ima staviti na svaku pojedinu hrpu, a kao žaobina imade se po
nudi priložiti, prije samog otvaranja oferta, 5 % isklične cijene (iznos je označen
u samom iskazu hrpa) ili u gotovom, ili uložnom knjižicom kojeg domaćeg nov
čanog zavoda.
U L o k v a m a, dne 9. marta 1926.
Akcionarske društvo za eksploataciju šuma u Beogradu
Šumski i dohodarstveni ured Lokve.

Broj 936.
OGLAS.
Savez Agrarnih Zajednica Južne Srbije u Skoplju, ima na prodaju oko
1500 m3 hrastovih i ceiovih trupaca, dužine od 3—8 metara i debljine od 30
do 80 cm.
Drva — trupci složeni su na otvorenom polju pokraj puta Peć—Kos. Mitrovica. u neposrednoj blizini žanđarmerijske stanice u Djurakovcn gde se n
svako doba mogu videti.
Bliža obaveštenja mogu se dobiti u Kancelariji Saveza Agrarnih Zajed
nica u Skoplju ulica Princa Gjorgja broj 5.
S k o p l j e , 10. II. 1926.
SAVEZ AGRARNIH ZAJEDNICA JUŽNE SRBIJE.

Lll

dion. dr. za šumsku industriju, Zagreb.
P r o i z v a đ a i e k s p o r t i r a : Rezanu hrastovinu najbolje
slavonske kakvoće sa pilane Brod n./S. Parenu i neparenu
bukovu gradju znamenite kakvoće sa pilane Pakrac.

ili

société anonyme d' exploatation forestière,
Zagreb.
Produit et exporte : Sciage Chêne, de meilleure qualité de
Slavoniê de sa scierie de Brod s./S. Sciage Hêtre de la
célèbre provenance de Pakrac de sa scierie de Pakrac
(Slavoniê) Etuvagé égal. Usine de talons en bois de Hêtre.

Vrlo poznata

truš nica

] UI. S t a i П B F,

Wi

™ï

razašilje u najboljoj vrsnoći i
najvećoj klijavosti sve vrsti

šumskog sjemenja
sa zajamčenim porijeklom, kao jele, bijelog
i crnog bore i t d. iz Jugoslavije.

Cijenicise

šalju

na

zahtjev.

Adressa za brzojave :

Samenstainer, Hienerneustadt.

dt

Našičho tvornica tanine i paropila d. d.
Centrala

ZAGREB
Mažuranićev trg 23.
P a r n e p i l a n e : Sušine-Gjurgjenovac, Ljeskovica, Andrijevci, Podgradci i Karlovac.

Tvornica tanina, parketa, bacava, pokućtva

u Sušine-Gjurgjenovcu, tvornica škatulja i Ijupljene
robe u Podgradcima, Impregnacija drva
u Karlovcu.

OfSCh

Industrija drva dl. d.

Središte: SISAK

Podružnica: VIROVITICA

Pilana: Caprag i Virovitički Antunovac
Telefon : Sisak broj 14

Telefon Virovitica broj 15

Proizvodnja svakovrsnog hrastovog, bukovog,
jasenovog i brestovog materijala, gradje za

željeznice i dužica.

Šumska Industrija

Filipa Deutscha Sinovi
Vrhovieva u l . 1

ZAGREB

Telefon broj 47

Parna pilana u Turopolju.
Export najfinije hrastovine. Na skladištu ima velike količine potpuno suve
hrastove gradje svih dimenzija.
UTEMELJENO GODINE 1860.

•••

•

^лапр»"

••-

ЈШииашиаивтимита .;-••

lasenovu piljenu robu,
najbolje bijele i žilave kvalitete, bez raspuklina i inih
pogrešaka, koja leži na skladištu najmanje 4 godine,
dugačku 4 metra i preko toga, debelu 70—120 mm.,
izrezanu od stabala posve čistih od grana i debelih
barem 40 cm. kupujemo u svakoj količini. Ponude u
dolarskoj valuti, postavno na njemačku granicu, neka
se šalju na adresu:

Karl WissMii, Holzgposshondlung
Ludwigshafen am Rhein.
Filialen in Diisseldorf und Amsterdam.

Dioničarsko društvo Société Anonyme
za ehsploatociju drva (Г Exploitation forestière
Zagreb, Trg N br. 3.

Zagreb, Trg N br. 3.

Telefon 16-34, 12-38
Brzojavi" : „EXPLOITAT"

Téléphone 16-34, 12-38
Télégrammes : „EXPLOITAT"

Parna pilana i tvornica parketa
VIROVITICA, KRUŠEVAC

Scierie à vapeur et fabrique de
parquets 3IR0vlTIEfl, HRUSEVflC

Prodajni ured BANJA-LUKA

Bureau de vente BANJA-LUKA

Proizuadja i ehspoptira:

Produit et exporte:

hrastovu robu, parenu i
neparenu bukovinu, me
kanu rezanu gradju, go
rivo drvo te parkete

matériaux en chêne, hêtre étuvé
et non étuvé, bois tendre matériaux de construction, matériaux sciés et bois pour chauffage et parquets.

Q^#.,,lHi,„dHk,iiM.„d№..^^

KR. PRODAJA BARUTA

INDUSTRIJA ORUŽJA

BOROVNIK i VRBANIĆ
ZAGREB

Prodaja svakovrsnog
oružja, municije
lovačkih po
trepština.

J

Obavlja svakovrsne^popravke, koji spadaju u
puškarsku struku, kao i montiranje dalekozora

Vlastita tvornica pušaka u Borovlju (Ferlach).
Prodaja na veliko i na malo.

gospodarska i Šumska industrija dion. društvo

u Zagrebu
Uprava gospodarstva i šumarstva:

Našice, S l a v o n i j a
Proizvodi i eksportira svekolike \ gospodarske i šumske proizvode.

ŠUMSKO

SJEMENJE.

T r u i n i c a u K ô s z e g u (G u n s ) U g a r s k a .
Preporuča za proljetnu sadnju sve vrsti sjemenja crnogoričnog i
bijelogoričnog drveća sa zajamčenom i najvećom klijavosti — uz najumje
renije cijene, naročito:
Pinue sylvestris 85/90% — 1 kg. Dinara 88 —
Laricio aastr. 85/90%, — 1 „
„ 60-—
Larix europ.
40/45% — 1 „
„
72Plcea excelsa 75°85% — 1 „
„
68-Cijene se računaju sa postaje Giins 2% izvoznine.

Knjižnica Jufgosfovenskog Šumarskog Udruženja
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Dosada izašla izdanja:
Br. 1. Ugrenović: „Iz istorije našeg šumarstva" . Din 10*—
Br. 2: Perušićt „Krajiške Imovne Općine" . . Din 10*—
Бр. 3. ПетровтЧ: „Шуме U шумска привреда y
Македонији" .
Дин 15*—

U štampi:
Br. 4. Humagl-Veseli-Miletić: „Praktično uređivanje šuma".

U nakladi Jug. Sum. Udruženja štampano:
Угреновић: „Закон o шумама" . . . . . .
Ugrenović: Sumarsko-politička osnovica Zakona
o Šumama*. . . •
Ružić: „Zakon o šumama"
. .
„Gozdarstvo v Sloveniji", za članove . . . .
za nečlanove

Дин 20*—

V

Din
Din
Din
Din

30 —
50*—
30*—
45*—

Knjige se naručuju kod „Jugoslovenskog Šumarskog
:: Udruženja", Zagreb, Vukofinoviceva ulica 2.
::

ШтакпаријЕ
Гливвог Савез« Српс KHI Зенљорадвичжих Задруга
y Зогребу.

