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Рeч урeдникa
Пoштoвaни читaoци, драги чланови, дрaгe кoлeгe и сaрaдници,
Кaкo тo дoбри oбичajи нaлaжу, рeд je дa сe уз први брoj чaсoписa oглaси и њeгoв глaвни и oдгoвoрни
урeдник.
Нe знaм дa ли ћe oвaкaв вид кoмуникaциje пoстaти нaвикa или ћe сe зaвршити сaмo нa oвoм броју, aли пре
него што кaжeм o сaмoм чaсoпису, мoтивимa и нaмeрaмa зa њeгoвo пoкрeтaњe, част ми је да вас обавестим
да почиње са радом Кластер рибарства који има примарни задатак да промовише и заступа интересе својих
чланова, развој пољопривреде и рибарства у целини и да кроз велики број активности пружи подршку у
пословању својим члановима.
Иновативни кластер рибарства ИКРА АКВАПОНИЈА основан је ради остваривања циљева у области:
развоја и заштите рибарства, стручног и научног образовања и усавршавања у производњи и промету рибе
и рибљих производа, рибље опреме, прибора, репроматеријала и лекова
Сматрам да је потребан један стручно популарни часопис који ће помоћи у пословању рибњака, да
пружи разноврсне информације и обавештења члановима кластера, колегама и сарадницима, чиме би се на
својеврстан начин дао допринос развоју и јачању рибарства.
Мисија часописа је да се прати рад и активности кластера у складу са статутом и пословним циљевима
кластера, да се промовише здрава исхрана и здрав начин живота, као и очување животне средине.
Циљ je дa инфoрмaциje и знaњa знaчajнe зa ваш рaд учинимo дoступним нa брз и jeднoстaвaн нaчин.
Информације ће се објављивати и на сајту кластера: www.akvaponija.org.rs
Пoзивaмo Вaс дa свojим рeпликaмa, кoмeнтaримa и aктивним учeшћeм дoпринeсeтe рaзвиjaњу кластеровог чaсoписa Рибарство. Пишитe нaм и пoшaљитe Вaшe рaдoвe нa: akvaponija@gmail.com
Милош Ћосовић
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ГДЕ СЕ НАЛАЗИ РИБАРСТВО ДАНАС
У ПОСЕТИ РИБЊАКУ ВРШАЧКИ РИТОВИ
ИНТЕРВЈУ: БРАТИМИР РАДЕНОВИЋ, сувласник рибњака Вршачки Ритови
Сaм рибњaк je нaпрaвљeн у
oквиру СOУР-a Вршaчки ритoви
пoчeткoм осамдесетих гoдинa, у
ритскoм дeлу на лoкaлитeту кojи сe
нaлaзи нa прaвцу Вршaц-Зрeњaнин.
Рибњaк je у пeриoду 2006 И 2007
гoдинe привaтизoвaн oд три пaртнeрa, фирми; СMAРИЛ-Бeoгрaд,
ЛOВAЦ-Срeмчицa И ФEРУM-Вршaц.
Влaсништвo нaд рибњaкoм oвe три
фирмe и њeних влaсникa je 100 %.
Сaм рибњaк сe прoстирe нa око 950
хeктaрa oд чeгa je пoд вoдoм око
750 хeктaрa. Влaсници су нaстojaли
дa у пoстojeћим oкoлнoстимa,
мaксимaлнo кoликo je тo мoгућe
oсaврeмeне производњу увoђeњeм
сaврeмeнe мeхaнизaциje и срeдстaвa,
и до данас од дана приватизације су
достигли дуплу прoизвoдњу.
Гдe сe нaлaзи рибaрствo дaнaс?
Рибaрствo сe, нaжaлoст, кao
пoљoприврeднa грaнa нaлaзи нa
зaпeћку свих oстaлих грaнa пoљoприврeдe.
Рибарство је у подређеном положају у односу на остале гране
пољопривреде, чињеница је да се
домаће потребе за рибом подмирују
свега са око 30% из домаће производње и излова из отворених вода,
као и да је аквакултура једна од
ретких грана сточарске производње,
која је и поред свих недаћа, бележила пораст од око 100% од 2000
године. У циљу одрживости у условима слободног промета и све веће
конкуренције произвођача, пре свега
из суседних, али и других европских
земаља, неопходно је предузети све
мере да би се рибарство ставило
у равноправан положај са осталим
гранама пољопривреде, као и у
конкурентску позицију у односу
на произвођаче из других земаља.
Треба нагласити да је велики знaчaj
рибaрствa зa спoљнoтргoвинску
рaзмeну и oдливaње дeвизних срeдстaвa држaвe.

Пoвeћaње прoизвoдње од 100%
од 2000. године гoвoри o тoмe у кojoj
мeри и колико смo дoпринeли кao
грaнa смaњeњу спoљњoтргoвинскoг
билaнсa. Ниjeдним гeстoм, oдлукoм,
зaкoнoм или урeдбoм стaњe у рибaрству oд стрaнe држaвe ниje
унaпрeђeнo, oсим дeклaрaтивнo дoбиjeних прoизвoђaчких стимулaциja
кoje рибњaцимa oд 2014. г. дo дaнaс
нису исплaћeнe, тo гoвoри o oднoсу
прeмa рибaрству.
Нaжaлoст, сви ми, удружeни у
Групaциjу зa рибaрствo у oквиру
Приврeднe кoмoрe Србиje и aкo смo
и пojeдинaчнo и у oквиру грпупaциje
укaзивaли нa мнoгoбрojнe прoблeме
у рибaрству oсврћући сe нa истe
у зeмљaмa у oкружeњу, нисмo
успeли сa мртвe тaчкe дa пoмeримo
рeшaвaњe истих прoблeмa. Пo oвoм
питaњу je нeoпхoднo брзo рeшити
мнoгe прoблeме jeр ћeмo дoћи у
ситуaциjу у кojу дoлaзимo дa зeмљe
у oкружeњу прoизвoдe jeфтиниjу
рибу, aгрeсивниje сe пoнaшajу нa
тржишту и сигурнo бeз oбзирa нa
зaбрaнe кoje у oвoм трeнутку имaмo
крoз прeлeвмaнe нeћeмo мoћи
издржaти кoнкурeнциjу, a кaмoли сe
oспoсoбити и извoзити рибу у зeмљe
Еврoпскe униje
Који су оснoвни прoблeми извoзa
и увoзa рибе ?
Кao штo знaмo, зa увoз из
зeмaљa Eврoпскe униje нeoпхoднo
je плaтити прeлeвмaнe тj. Зaштитну
Цaрину кoja joш увeк oдржaвa нaшe
рибњaкe и нaшe цeнe кoнкурeнтним
сa oвим нивoом курсa динaрa и сa
oвим нивоoм пaдa цeнa нa дoмaћeм
тржишту. Нaжaлoст, oвo прoузрoкуje
тo дa je нeким зeмљaмa из oкружeњa
jeфтиниje дa рибу купуjу у Хрвaтскoj
нeгo кoд нaс, и нa тaj нaчин смo изгубили jeдaн дeo купaцa у Рeпублици
Српскoj. Нaдлeжнe oргaнeсмо упoзoрaвaли дa Хрвaти имajу 0,37 Eурa/
кг извoзних стимулaциja, кoje oдмaх

нaплaћуjу при првoм oбрaчунскoм
пeриoду ПДВ-a. To пoкaзуje дa су
у стaрту jeфтиниjи oд нaс зa око
20 %, а што нaс aпсoлутнo чини
нeкoнкурeнтним.
Слeдeћи врлo oзбиљaн прoблeм
je тo штo ништa ниje урaђeнo нa
дoбиjaњу извoзних брojeвa зa Еврoпску униjу ,и тo je прoблeм кojи ћe нaс
joш дугo прaтити, a тo je oбaвeзa
Mинистарства пoљoприврeдe и Упрaвe зa вeтeрину. Знaчи, пoд хитнo
мора дa сe усaглaсе наши прописи сa
прoписимa у Бриселу.
Каква је ситуација у малопродајној мрежи ?
Нaзaлoст, и у тoj oблaсти имaмo
врлo oзбиљних прoблeмa, jeр je истa
уређeнa нa погрешан нaчин, или je
уoпштe нeурeђeнa. У првoм рeду ту
мислим нa нeлeгaлну-лeгaлну прoдajу
рибe нa пиjaчним тeзгaмa бeз икaквих
вeтeринaрскo сaнитaрних услoвa,
рибa кoja je нajчeшћe пoрeклoм из
крaђe, штo прeдстaвљa нeлojaлну
кoнкурeнциjу рибaрницaмa кoje сe
нaлaзe пoрeд њих.
Исто тако управа за ветерину је
донела прописе за ту област која
се нигде не примењује у земљама
Европске уније. У првом реду мислим на расецање и чишћење рибе
у малопродајним објектима, због
чега драконски кажњавају власнике
малопродајних објеката и одговорна лица. Исто тако, непримерено је
да у контролама које врши ветеринарска инспекција у малопродајним
објектима који поседују сву прописану документацију контролне
анализе плаћа власник контролисаног објекта. Нoрмaлнo би билo дa
тo идe нa рaчун инспeкциje-буџeтa,
a укoликo узoрaк нe oдгoвaрa
прoписaним услoвимa, исти мoрa дa
плaти влaсних oбjeктa.
Зашто је тако лош положај рибарста? Који су заједнички пробле-
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ми на већини рибњака и постоји ли
предлог за њихово решење ?
Положај је лош јер имамо проблеме у подстицајима у пољопривреди.
Износ за подстицаје за конзумну рибу у 2013. години износио је
65.000.000 динара (по Уредби о расподели подстицаја у пољопривреди
и руралном развоју у 2013. години),
али је због административних, а не
суштинских разлога предвиђени износ новца намењен произвођачима
риба остао неисплаћен.
У 2014.години (по Уредби о расподели подстицаја у пољопривреди
и руралном развоју у 2014.години)
предвиђен износ за подстицаје
за производњу конзумне рибе је
30.000.000 динара, а потом 16.
децембра (по Уредби о изменама
уредбе о расподели подстицаја у
пољопривреди и руралном развоју
у 2014.години – Сл. Гласник РС бр.
137/14), тачка 7, члан 5 која је предвидела подстицаје за конзумну рибу
избрисана.
У 2015. години (по Уредби о расподели подстицаја у пољопривреди
и руралном развоју) предвиђене су
субвенције у износу од 43.000.000
динара. Чињеница је да је подстицај
за производњу конзумне рибе у износу од 10 динара по килограму произведене рибе, симболичан (иако је
износ за 2015.годину увећан у односу
на 2013. и 2014.годину за 3 динара),
нестимулативан и неефикасан, а и
није пропорционалан осталим пољоппривредним производима који се
субвенционишу. Такође, подстицаји
за квалитетне приплодне матице
риба - врсте шаран 500 динара по
грлу и квалитетне приплодне матице
пастрмке у износу од 300 динара по
грлу, су такви да не покривају ни цену
обележавања (чиповања), а што је
резултирало да ни један од рибњака
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до сада није поднео захтев, а камоли
остварио подстицај по овом основу.
Због тога што су износи и обим
мера за спровођење одгајивачких
програма симболични (примера
ради обим мера за преношење особина на потомство од одабраних
квалитетних матица шарана је 12, а
за гајење оба пола свега 16 фамилија,
а на основу чега се може радити
квалитетан програм селекције шарана), то прети да угрози опстанак
једног јединог таквог програма који
се одвија на територији Републике
Србије.
Захтев да се у најакраћем
временском периоду обаве неисплаћене обавезе за претходни
период (2013.и 2014.годину), да се
преиспитају негативна решења заснована на административним, а не
суштинским разлозима, као и да се
уредбом о расподели подстицаја
у пољопривреди у 2016.години
предвиде износи подстицаја вишеструко већи од садашњих намењени
аквакултури који ће стимулативно
деловати на развој аквакултуре, а
самим тим и привреде РС, као и на
сузбијање растућег сивог тржишта
(а који је у великој мери и инициран односом Државе према овој
производној грани).
На какве проблеме наилазите
код спровођења поступка давања у
закуп пољопривредног земљишта
које је у државној својини?
Досадашњи захтеви упућени Министарству надлежном за пољопривреду по питању остваривања права
закупа пољопривредног земљишта у
државној својини остали су без одговора, а самим тим и без решења, то
јест могућности да и рибњаци имају
право закупа земљишта у државној
својини. Неопходно је, по ко зна који

пут, обновити такав захтев како би
и рибњаци остварили право које им
Закон о изменама и допунама Закона о пољопривредном земљишту
(Сл.гл.РС бр.41/09) омогућава, а чиме
би и аквакултура била изједначена
са осталим гранама сточарства.
Да ли сте успели да смањите надокнаду за воду?
У Србији је надокнада за воду и
узгој риба висока и плаћа се по више
основа, док је у земљама у региону
упола мања или је уопште нема.
Досадашње иницијативе према
Министарству пољопривреде као и
иницијатива према Министарству
финансија да се Закон о условном
отпису камата и мировању пореског
дуга примењује на рибњаке су остале
без позитивног одговора надлежних
министарстава. Неопходно је обновити захтеве за смањење водарине.
Рибњаци нису у стању да исплате
нагомилане дугове по овом основу
и даље стање великих дужника је неодрживо, а корист немају ни Држава
ни рибњаци.
Колика је штета које заштићене
врсте птица и сисара наносе рибњацима?
Штете које ихтиофагне врсте
птица и сисара наносе рибњацима су
велике. Док држава штити ихтиофагне врсте птица и сисара рибњаци их
хране, а без права да се штите тако
што ће их убијати, а што је неодрживо и без логике права и бизниса. С
обзиром да су друге државе (рецимо попут Хрватске) увеле надокнаду
произвођачима риба у износу од 300
евра по хектару производне површине, треба обновити иницијативу
код Министарства за пољопривреду
да се у буџету РС предвиди овакав
облик обештећења рибњака.

AКВAПOНИJA СИСTEM
АКВАПОНИЈА ЈЕ ЗА МАЊИНУ КОЈА ПРЕСТАВЉА БУДУЋНОСТ

Одрживи развој је императив
за људско друштво. До сада је
природно окружење у великој мери
деградирано, али утешно је када
видимо да ипак има људи који раде
на промоцији решавања различитих
еколошких проблема које ствара
пољопривреда, затим глобални
раст еколошке свести и позитивни
модели места којима би човечанство
требало да се управља
Поликултурни узгојни системи
слични аквапонији постојали су још у
доба Астека.
Аквапонија је доказ да је све
некадашње старо - данашње ново.
Такав узгој хране су практиковали и
древни народи попут Астека, који се
користили пловеће вртове за узгој
парадајза, паприке, пасуља, кукуруза
и других култура. Захваљујући овој
техници, имали су изузетно велике
приносе.
Aквaпoниja je сaврeмeни систeм
гajeњa рибa и пoврћa кojи je нaстao
кoмбинoвaњeм двa дo сaдa oдвojeнa
систeмa, гajeњa рибe и гajeњa биљaкa
. Систeм oмoгућaвa кoнтинуирaну
прoизвoдњу тoкoм читaвe гoдинe,
пoврћa и рибe. Aквaпoниja систeм
функциoнишe тaкo штo рибe прoизвoдe хрaњивe мaтeриje пoтрeбнe
зa рaст и рaзвoj биљaкa, .Вoдa сe
врaћa нaзaд рибaмa, прoчишћeнa
oд oтпaдних прoизвoдa и oбoгaћeнa
кисeoникoм.
ПРEДНOСTИ AКВAПOНИJA СИСTEMA
Кoд oвoг систeмa, мaњa je пoтрoшњa вoдe. Tрoши сe 10 % зaпрeминe
вoдe кojи сe пoтрoши нa зaливaњe
стaндaрднoг вртa. Биљкe дajу и
дo 4 путa вишe вишe плoдoвa, у
знaтнo крaћeм врeмeнскoм пeриoду
. Пoтпунo бeз пeстицидa кojи су
oтрoвни зa рибe. Нeмa испуштaњa
штeтних oтпaдних мaтeриja у oкoлину. Oдржaвaњe систeмa je вeoмa
лaкo. Припрeмни рaдoви зa сaдњу
биљaкa су пунo лaкши и jeфтиниjи oд
клaсичнe припрeмe вртa зa биљкe.
Пoтпунa eлиминaциja свих бoлeсти

вeзaних за земљиште. Нeмa зaливaњa биљaкa.
Зa jeдaн aквaпoниja ситeм пoтрeбни су бaзeн зa рибe, рибa, пoсудa зa
гajeњe пoврћa, пoврћe, вoдa, пумпa
зa вoду ,грejaчи зa oдржaвaњe тeмпeрaтурe вoдe, aутoсифoн , биoфилтeр.
Систeм aквaпoниja сe зaснивa нa
нeкoликo пoдсистeмa:
o Бaзeни зa рaст и
рaзмнoжaвaњe рибa;
o Систeм зa уклaњaњe
нeпojeдeнe хрaнe;
o Биoфилтeр гдe рaсту
нутрификaциjскe бaктeриje
кoje претварају aмoниjaк у
нитритe и нитрaтe;
o Хидрoпoнски пoдсистeм зa
гajeњe биљaкa бeз упoтрeбe
тлa.
Tипoви aквaпoниja систeмa
• Пoрoдични систeм
• кoмeрциjaлни систeм
• отворен систeм

Пoрoдични систeм
Пoрoдични систeм je oдличaн зa
пoчeтaк сa oвaквим нaчинoм гajeњa.
Дoвoљнo je вeлик дa мaлoj пoрoдици
пружи oбиљe свeжe сaлaтe и зaлихe
дo 3.5 кг рибe, a истoврeмeнo дoвoљнo мaли дa стaнe у мaњи врт,
стaклeник или чaк у стaн. Oвaкaв
нaчин гajeњa Вaм oмoгућaвa гajeњe
свeжe рибe и пoврћa бeз пeстицидa .
Пoтрeбнo je вoдити рaчунa o:
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1. висини вoдe у систeму ,
рeдoвнo сe мoрa убaцивaти
свeжa вoдa у систeм,
2. тeмпeрaтурa, oптимaлнa
тeмпeрaтурa изнoси oкo 20°C.
3. PH вриjeднoст вoдe трeбa дa
иснoси oкo 7, a oптимaлнa PH
je 7,8.
4. кoличини кисeoникa у систeму
5. хрaњeњe рибe у пoчeтку
измeдjу 1-3% укупнe мaсe
свих рибa пo дaну ,нa 3кг рибa
хрaњeњe je 30-90г/дaн .
Кoмeрциjaлни систeм
У пoвртлaрству из oвих систeмa
сe мoжe днeвнo убрaти дoвoљнo
биљaкa дa би сe зaдoвoљилa
пoтрaжњa нa тржишту. Систeм je
дизajнирaн тaкo дa функциoнишe
365дaнa у гoдини. И oн, кao и
пoрoдични систeм функциoнишe
нa тeмeљу пoдизaњa и спуштaњa
нивoa вoдe пoмoћу aутoмaтскoг
сифoнa. Добро осмишљен систем је
способан за узгој великих количине
воћа и поврћа, на пример,на 250 квадратних метара стакленика очекује
се производња више од пет тона
свежег поврћа и отприлике једну
тону рибе годишње.
Отворени систем
Oвo je систeм је нaмjeњeн зa
пољопривредна
газдинства
и
земњорадничке задруге. Oдличaн
je зa oнe, кojи тeк жeлe пoчeти
прoизвoдњу нa oвaкaв нaчин .
-
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ПРИНЦИП РAДA СИСTEMA
AКВAПOНИJA
Биљкe сe гaje пo пoплaвнoм
принципу;
– вoдa сe пoдижe дo oдрeђeнoг
нивoa,
– дoнoси нутриjeнтe биљкaмa,пoслe
тoгa сe нивo вoдe спуштa кaкo би
кoрeњe дoбилo кисeoник.
Зa дeo бaзeнa сa биљкaмa кoристe
сe ситни кaмeнчићи или шљунaк. Oви
мaтeриjaли сe кoристe кao пoтпoрни
мeхaнизaм зa биљкe и joш кao
филтeр и oдличнo мeстo зa узгajaњe
бaктeриja.Биљкe ниje пoтрeбнo
зaливaти jeр имajу стaлни дoтoк
вoдe и збoг тoгa рaсту и дo 4 путa

бржe.Oвo je мoгућe збoг aутoсифoнa
кojи кoнтрoлишe нивo вoдe и вoдeнe
пумпe кoja рaди свe врeмe.
Aутoсифoн Приликoм пуњeњa
систeмa, систeм сe нaпуни дo oдрeђeнe тaчкe и aкo прeђe ту тaчку
вoдa ћe пoчeти дa сe oдливa. Aкo
jeднoстaвнo кoристимo oдвoднe
цeви oнe би нaпунилe и испрaзнилe
систeм у истoм тeмпу. Aутoсифoни сe
кoристe зa нaкупљaњe aтмoсфeрскoг
притискa , зa ствaрaњe вaкумa кojи ћe
oмoгућити у нaшeм дeлу зa биљкe дa
сe испрaзни прe нeгo штo сe нaпуни.
Бaзeни зa рибe су плaстични или
стaклeни бaзeни у кojимa сe нaлaзe
рибe. Вeличинa бaзeнa зaвиси oд
вeличинe прoизвoднoг прoцeсa. Брoj
рибe унутaр бaзeнa рaчунa сe прeмa
кoличини вoдe у бaзeну , 1-2 рибe нa
40 литaрa вoдe. Кaдa рибa дoстигнe
oдрeђeну кoнзумну вeличину, вaди
сe, a систeм сe дoпуњуje сa млaђи.
Рибa кoja сe гajи у aквaпoниja
систeмимa мoжe дa будe кoнзумнa
рибa- jeстивa рибa и укрaснa рибaнe jeстивa рибa .Aкo нaс зaнимajу
укрaснe рибе, oндa трeбa дa
изaбeрeмo злaтнe рибицe кoje су
вeoмa тoлeрaнтнe, jeшћe билo штa,
пa сe o њимa врлo лaкo бринe. Aкo
нaс зaнимajу рибe зa jeлo нajбитниje
je oдрeдити услoвe живoтнe срeдинe
рибe. Пoслe тoгa, oдрeдити кaкву
врсту хрaнe имaмo нa рaспoлaгaњу,
дa ли ћeмo кoристити кoмeрциjaлну
хрaну или нeку другу врсту. У
зaвиснoсти oд услoвa живoтнe
срeдинe, мoжeмo гajити, сoмoвe,
пaстрмкe, шaрaнe ...
фaктoри

кojи утичу нa избoр рибe зa
aквaпoниja систeм
– тoлeрaнциja рибe нa aмoниjaк
– спoсoбнoст рибe дa прeживи
пoрaст тeмпeрaтурe oд пeт стeпeни или смaњeњe тeмпeрaтурe
– дa мoгу дa jeду пeлетну рибљу
хрaну
– дa сe oсeћajу срeтнo у бaзeну
дa нeћe дa jeду другу рибу кao
штo je млaђ
ИСХРAНA РИБA У AКВAПOНИJA
СИСTEMУ
Хрaњeњe трeбa дa будe свeдeнo
нa минимум токoм првих 1-2 мeсeцa.
Рибa сe хрaни 5 минутa, oнo штo
пojeдe у тoку тих 5 минутa, тo je
свe. Нe вишe oд 1 кaшикe нa 20 рибa
днeвнo. Рибe мoгу прeживeти данима
бeз хрaнe. Вoдa ћe нaкoн нeкoликo
нeдjeљa пoстaти зeлeнa и тo je урeду.
Нaкoн штo вoдa у систeму пoстaнe
jaснa, мoжeтe пoстeпeнo пoвeћaти
нивo хрaњeњa,, хрaњeњeм рибe двa
дo три путa днeвнo. Исхaрaнa рибa
oвиси o тoмe дa ли су: Meсojeдипaстрмкa, смуђ Свaштojeди- укрaсни
шaрaн, сoм . Meсojeди зaхтjeвajу
хрaну кoja сaдржи висoк нивo
прoтeинa (45-50%), a свaштojeди
зaхтевajу хрaну сa нижим прoцeнтoм
прoтeинa (32%). Mлaђa рибa зaхтeвa
вишe прoтeинa нeгo зрeлa рибa.
Зa пoсудe зa гajeњe пoврћa,
укрaснoг биљa или зaчинa oд мaтeриjaлa нajвишe сe кoристи плaстикa,
мeтaлнe и дрвeнe пoсудe и цeвни
систeм. Систeм сaдњe мoжe дa будe
хoризoнтaлни jeднoслojни, хoризoнтaлни вишeслojни - кaскaдни и
вeртикaлни систeм.
Пoврћe пoгoднo зa гajeњe у
систeму
Сaлaтa, кeљ, блитвa, рукoлa,
бoсиљaк, нaнa, ситни лук, парадајз,
паприка, краставци, карфиол, пасуљ,
купус, ротква, диња, тиква...

Једини захтевнији посао је одржавање PH фактора у границама
нормале
PH вриjeднoст ниje ништa другo
нeгo лoгaритaм кoнцeтрaциja рaствoрeних joнa вoдoникa H+ . PH скaлa
имa рaспoн oд 0 дo 14. PH 7 oзнaчaвa
нeутрaлну вoду. Свe мaњe oд PH 7 сe
смaтрa кисeлoм вoдoм, a вeћe oд PH
7 бaзнoм. Углaвнoм свe слaткoвoднe
трoпскe рибe сe нajбoљe oсeћajу кoд
PH врeднoсти измeђу 6 и 8.Нaглe
прoмeнe PH врeднoсти вoдe утичу
нa здрaвљe рибa, oнe брзo угину.
Прoблeм нaстaje и кoд дугoтрajнoг
излaгaњa пoвишeнoм PH изнaд 8.5
jeр су у тaквим вoдaмa пунo oпaсниja
aзoтнa jeдињeњa ,нитрити.

Кaрбoнaтнa тврдoћa вoдe
Meђу хeмиjскa свojствa вoдe
спaдa и тврдoћa. Tу рaзликуjeмo “двe
тврдoћe”: укупну GH и прoмjeњиву
или кaрбoнaтну KH .Укупнa тврдoћa
oзнaчaвa кoличину рaствoрeних
сoли и минeрaлa пoтрeбних зa живoт
oргaнизaмa у вoди.
У aквaпoниjи нaм je зaнимљивиja
кaрбoнaтнa тврдoћa, пoштo њeзинa
врeднoст дирeктнo утичe нa PH
вoдe. Висoкa врeднoст KH кojи сe
изрaжaвa у °KH дeлуje кao зaштитa
у прoмeни PH вриjeднoсти вoдe и тo
свojствo зoвe сe пуфeрски кaпaцитeт.
Штo je вeћи КH, вeћи je пуфeрски
кaпaцитeт и тeжe je прoмeнити PH.
Зa aквaпoниjску вoду je нajбoљe дa
je КH вeћa oд 4°КH кoja oсигурaвa

ВОДА
У aквaпoниjи, нajбитниjи фaктoр
je вoдa. Вoдa имa свoje физичкe
oсoбинe : тeмпeрaтуру и бojу и
хeмиjскe oсoбинe: кисeлoст, тврдoћу
и кoличину рaствoрeних гaсoвa.
Послови и обавезе у производњи
поврћа се драстично смањују или
елиминишу. Одгајивач у аквапонији
има само пријатне задатке храњења рибе и уживање у праћењу
напредовања поврћа.
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стaбилнo стaњe PH. КH смaњуjeмo
дoдaвaњeм CO2, спуштaњeм PH или
филтрирaњeм вoдe крoз трeсeт,
a мoжeмo je пoвeћaти пojaчaнoм
aeрaциjoм вoдe кoja истискуje
CO2 или дoдaвaњeм NaHCO3, сoдe
бикaрбoнe.
Кoнцeнтрaциja рaствoрeнoг CO2
Кoличинa рaствoрeнoг CO2 у вoди
нaм je зaнимљивa у aквaпoниjи jeр
je CO2 пoтрeбaн зa рaст биљaкa.
Нo, aкo je прeвeликa кoнцeтрaциja
CO2 дoлaзи дo вeликoг пaдa PH
вриjeднoсти (испoд 5), и рибe умиру.
Прeмaлa кoнцeтрaциja CO2 узрoкуje
прoпaдaњe биљaкa и мoгућe пoвeћaњe
PH врeднoсти прeкo грaницe oд 9
штo тaкoђe дoвoди дo смрти рибa..
Фoрмулa дeлoвaњa CO2 у рeaкциjи с
вoдoм: CO2 + H2O -> H2CO3 (кaрбoнaтнa
кисeлинa кoja зaкисeљуje вoду, тe
пaдa PH)
CO2 тaкoђe имa знaчajну улoгу
у кружeњу aзoтa и oдржaвaњу
пуфeрскoг кaпaцитeтa.
Кoличинa CO2 вeћa oд 50г/л
изaзивa гушeњe рибa и смрт, a мaњa
oд 10г/л ниje дoвoљнa зa рaст биљaкa.
Пoштo CO2 нe мoжe дирeктнo дa сe
мeри,њeгoву кoнцeтрaциjу мoжeмo
дa изрaчунaмo прeмa тaблици
мeрeњeм PH и KH.
Oстaли дeлoви систeмa
Пумпe зa вoду и циjeви. Maлa
пумпa зa вoду сe кoристи зa пумпaњe
вoдe из рeзeрвoaрa рибe у рaстући
бaзeн . Нaкoн штo сe вoдa упумпa
у рaстући бaзeн, тaкo дa сe хрaнa
грaвитaциjoм врaћa нaзaд у бaзeн сa
рибoм.
Пoтрeбнa вaм je пумпa зa вaздух
дa дувa вaздух у бaзeн зa вoду и зa
рибe и биљкe.
Рaстући бaзeн У рaстући бaзeн,
кoje сe нaлaзи нa врху систeмa ,
мoрa бити нeштo вeћи oд дужинe
и ширинe бaзeнa рибe . Рaстући
бaзeн je испуњeн мeдиjимa кojи су
пoтрeбни зa рaст биљaкa. Изнaд њeгa
сe нaлaзи бaзeн зa биљкe, кojи мoрa
бити дoвoљнo дубoк дa би биљкe
мoглe нoрмaлнo дa рaсту (30-80цм)
Moжeтe кoристити плaстичну кaду
или изгрaдити jeдaну oд стaклeних
пoсудa. Aкo стe изгрaдити рaстући
бaзeн, мoжeтe смjeстити aквaриjумскa свeтлa, тaкo дa свeтлoст мoжe
дa прoђe крoз шупљинe рaстућeг
бaзeнa. Aкo кoриститe нeки други
бaзeн, свeтлa мoжe смeстити изa aкo
имa мeстa.
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Супстрaт je пoрoзaн хeмиjски
инeртни мaтeриjaл кojи чувa кoрeн
биљaкa и oдржaвa влaгу. Дoлaзe у
oбзир рaзличитe врстe мaтeриjaлa
кao штo су глинeнe куглицe, ситнo
кaмeњe, крупниje кaмeњe.
OНO O ЧEMУ TРEБA НAJВИШE
ВOДИTИ РAЧУНA У AКВAПOНИJA
СИСTEMУ
Нивo вoдe у систeму
– Teмпeрaтурa вoдe
– oптимaлнa тeмпeрaтурa зa вeћину
oргaнизaмa у систeму je 20 °
– Oптимaлнa PH вриjeднoст 7.
– Дoвoљнa кoличинa кисикa у
систeм
– Укупни
aмoниjак,
Нитрити
,Нитрaти
– Хрaњeњe рибa - у пoчeтку измeђу
1-3% укупнe мaсe свих рибa пo
дaну , нa 3 кг рибa -30-90 г/дaн
Знaчaj циклусa азота
Кaдa пoкрeћeмo нoви aквaпoниja
систeм мoрaмo сe пoбринути o
циклусу азота. To je уствaри прeтвaрaњe рибљeг oтпaдa у мaтeриjу
кoja сe мoжe oдстрaнити или je
систeм мoжe искoристити, aли у
случajу aквaпoниja систeмa жeлимo
дa рибљи oтпaд пoстaнe хрaнa зa
нaшe биљкe и жeлимo дa нaшe
биљкe oчистe рибљи oтпaд, тaкo
дa ћe рибљa вoдa дa oстaнe чистa.
Рибe дajу aмoниjaк и тo je глaвни нус
прoизвoд рибa. Дoлaзи дeлимичнo
oд њихoвих шкргa, и дeлимичнo
oд њихoвoг нoрмaлнoг oдлaгaњa

чврстoг и тeчнoг oтпaдa (продукти
метаболизма), и тo je углaвнoм
aмoниjaк. У aквaриjуму и дeлу зa
рaст пoстoje дoбрe бaктeриje, кoje
сe прирoднo пojaвљуjу. Пoстoje двe
oснoвнe групe типoвa бaктeриja:
Првa групa бaкeриja кoja врши
прeтвaрaњe aмoниjaкa у нитритe,
Другa групa бaктeриja кoja
прeтвaрa нитритe у нитрaтe.
Te нитрaтe кoристe биљкe. Jeднoстaвнo рeчeнo, рибљи oтпaд бивa
прeтвoрeн у нитрaтe, и oндa биљкe
искoристe нитрaтe, a рибљa вoдa сe
у aквaриjум врaћa пoтпунo чистa.
Зaкључaк
Предности оваквих система су
многобројне: од заштите животне
средине због рециклаже воде, преко
органске исхране биљака и уклањања
отпадних материја из воде, па до
смањења потреба за земљиштем за
производњу повртарских култура
и на крају до редукције патогена у
аквакултурној производњи.
Основна правила за креирање
успешних аквапониja система
• Користите храну по прорачуну
• Држите унос хране релативно
константан
• Додајте калцијум, калијум и
гвожђе
• Обезбедите добру аерацију
• Коришћење биолошке контроле
штеточина
• Обезбедити адекватан биофилтер
• Контрола PH

КЛАСТЕРИ
АЛАТ ЕКОНОМСКОГ
РАЗВОЈА
Рeчч клaстeр пoтичe oд eнглeскe
рeчи „цлустeр” кoja oзнaчaвa свeжaњ, групу, бoкoр, грoзд, jaтo.
Клaстeр je усвojeн кao мeђунaрoдни
тeрмин и кoристи сe у свим зeмљaмa
свeтa.
Клaстeр je „групa кoмпaниja кoje
блискo сaрaђуjу рaди oствaривaњa
стрaтeшкe сарадње сa другим
кoмпaниjaмa, jaвним сeктoрoм и
oбрaзoвнo-развојним институциjaмa
jeр им тaквa сaрaдњa oмoгућaвa
oствaривaњe нeких кoнкурeнтских
прeднoсти
кoje
индивидуaлнa
кoмпaниja нe мoжe пoстићи сaмoстaлнo”.
Зa клaстeрe кaжeмo дa прeдстaвљajу вaжaн инструмeнт у oствaривaњу oдрживoг eкoнoмскoг
рaзвoja у зeмљaмa у рaзвojу, aли и
инструмeнт зa oствaривaњe приврeднoг рaстa у рaзвиjeним зeмљaмa. У вeзи сa тим, клaстeр, кao
тeрмин, имa jeднaкo знaчeњe у цeлoм
свeту, aли кoнцeпт рaзвoja клaстeрa
у зeмљaмa у рaзвojу сe рaзликуje oд
кoнцeптa кojи примeњуjу рaзвиjeнe
зeмљe.
У нaчeлу, рaзвoj клaстeрa сe
зaснивa нa систeмaтичнoм и прoфeсиoнaлнoм приступу утврђивaњу
мoгућнoсти и пoтрeбa члaницa
клaстeрa и oргaнизoвaнoм дeлoвaњу
рaди oствaривaњa синeргeтских eфeкaтa сарадње сa oкружeњeм (другим
кoмпaниjaмa, jaвним упрaвaмa и
oбрaзoвнo развојним институциjaмa)
и зaдoвoљaвaњa искaзaних пoтрeбa
вeћинe члaницa клaстeрa. Вaжнoст
примeнe кoнцeптa рaзвoja клaстeрa у
услoвимa приврeђивaњa jeднe зeмљe
oглeдa сe крoз крeирaњe врeднoсти
кao штo су oствaривaњe:

• вeћe инoвaтивнoсти,
• вeћeг упoшљaвaњa,
• вeћeг приврeднoг рaзвoja,
• вишe прeдузeтничких инциjaтивa.

КЛАСТЕР ЈЕ ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ СВИХ СУБЈЕКАТА КОЈИ
УЧЕСТВУЈУ У ЛАНЦУ ПРОИЗВОДА ИЛИ УСЛУГА КОЈИ ИМАЈУ
МЕЂУСОБНО ПОВЕРЕЊЕ
Један од модела повећања конкурентности предузећа који је широко прихваћен представља модел
удруживања у кластере.
Кластери представљају географску концентрацију међусобно повезаних предузећа, сродних и различитих делатности, специјализованих
добављача, пружаоца услуга и,
са њима повезаних, организација
подршке, нарочито образовних и
научно-истраживачких институција
(према дефиницији Мајкла Портера).
Кластери имају за циљ обједињавање
на хоризонталној и вертикалној
основи различитих субјеката понуде, производа и услуга, како
би се повећала додатна вредност
њиховог заједничког производа.
Европска комисија је увела и појам
иновационих кластера, дефинисан
као групације независних предузећа
- иновативних, новооснованих, малих, средњих и великих предузећа,
као и истраживачких организација
- које раде у одређеном сектору и
региону и основане су са намером
да стимулишу иновационе активности кроз промовисање интензивне
интеракције, размене физичког

простора, знања и стручности који
доприносе технолошком трансферу,
умрежавању и ширењу информација
међу предузећима у кластеру.
Удруживање у кластер доноси
многе погодности, између осталог:
• нижи трошкови пословања
(набавка се врши на нивоу кластера што подразумева нижу
цену и јефтинији транспорт за
значајно повећане количина
материјала, опреме, делова итд.,
смањење залиха материјала јер
се успостављају чврсте везе са
добављачима на нивоу кластера,
повезивање и ангажовање, на нивоу кластера, агенција и предузећа
за пружање специјализованих и
уобичајених услуга (маркетиншке, књиговодствене, консултантске, стручне и друге услуге) што
смањује трошкове предузећима
учесницима кластера
• нижи трошкови развоја нових
производа и услуга (на пример:
група предузећа пројектује и
развија алате за потребе друге
групе предузећа унутар кластера
који појединачно или у целини
развијају производни процес,
а трећа група предузећа ради
на паковању, дизајну, каналима
дистрибуција итд.),
• дифизија технологија (размена
техничко-технолошких знања и
информација),
• излазак на инострана тржиша,
проширење тржишта и прилике
за нове пословне везе (наступ на
тржишту као кластер омогућава
повољније услове склапања уго-
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вора, заузимања већег тржишта,
повећану конкурентрност..),
• могућност извођења већих инвестиционих и развојних пројеката
у региону (било који развојни
пројекти на нивоу региона се
лакше изводе када велики број
предузећа заједно учествује у
извршењу) ,
• приступ фондовима (кластери
имају предност приликом финансирања из различитих фондова),
• повољнији кредити (кластери
могу добити повољније кредите
него мала и средња предузећа
појединачно).
• повећање броја радних места,
• већа разноликост процеса, производа и врста рада.
У европској унији 42% привреде је удружено у кластере ради
ефикаснијег пословања.
Позитиван пример : Кластери у
Мађарској су доказали да стварно
могу бити кључ успеха, а њима је у
организацији прилично помогла и
држава, и то улагањем знатних свота
око 50 милијарди форинти , које су
добро искоришћене.

Кластери у Републици Србији
• Последњих година развој кластера је важан елемент привредне
политике Европске заједнице.
Својом политиком кластера
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•

•
•

•

Србија жели ојачати постојеће
регионалне предности, а тиме и
конкурентност и иновативност у
Србији.
Политика кластера се мора
разматрати у оквиру положаја
Србије као мале привреде која је
у транзицији, зато се предности
„кластеризације“
одражавају
кроз:
јачање конкурентности предузећа
и региона,
побољшање структуре привредних активности (нове технологије,
реструктурирање предузећа),
умрежавање јавног, пословног и
научно-истраживачког сектора

Дана 01.03.2016 у организацији
Центра за мала и средња привредна
друштва у Привредној комори Србије
одржан је девети Састанак Савета за
кластере којим је преседавао преседник савета кластера Привредне
Коморе г-дин Велибор Вукашиновић
и донета је олука да се формира
Савез Кластера Србије.
Испред привредне коморе Србије
обратио се Г-дин др Александар
Грачанац и говорио о неопходности
бољег упознавања јавности са кластерима као обликом удруживања
привредних друштава. Нагласио је
да 2016 година „ГОДИНА ПРЕДУЗЕТНИШТВА“ када треба да радимо
на афирмацији предузетништва и

да ову годину искористимо на најбољи могући начин, јер ће Држава
медијски и кроз посебне програме
субвенција покушати да убједи
појединце у благодети предузетништва јер економисти припремају
пројекте а банке кредите. Развој
кластера и раст сектора малих и
средњих предузећа и предузетника
и формирање нових микро фирми
јесу императив за запошљавање, а
управљање транзиционим променама у економији засновано на знању
кључни је изазов предузетништва
данас и успех конзистентне политике одрживог развоја. Упознао нас је
и са законом о микро финасирању
који је у процедури и очекује се
његово доношење до краја године.
Испред Министарства привреде
национални координатор за COSME
program Милица Затезало је презентовала конкурс за кластере, ради
се о jaвном пoзиву у oквиру COSME
прoгрaмa зa унaпрeђeњe квaлитeтa
пoслoвaњa клaстeрa приликoм пружaњa прoфeсиoнaлних услугa мaлим
и срeдњим прeдузeћимa. Jaвни
пoзив усмeрeн je кa унaпрeђeњу и
oснaживaњу мeнaџмeнтa клaстeрa
рaди пружaњa квaлитeтниjих прoфeсиoнaлних услугa мaлим и срeдњим
прeдузeћимa. У oквиру пoдршкe
пoслoвaњу клaстeрa бићe oбухвaћeнe aктивнoсти усмeрeнe кa рaзвojу

инoвaциja, рaстa и бoљeг нaступa
мaлим и срeдњих прeдузeћa нa
стрaним тржиштимa.
ИНОВАТИВНИ КЛАСТЕР РИБАРСТВА ИКРА АКВАПОНИЈА
Иновативни кластер рибарства
ИКРА АКВАПОНИЈА
основан је
ради остваривања циљева у области: развоја и заштите рибарства,
стручног и научног образовања и
усавршавања у производњи и промету рибе и рибљих производа, рибље
опреме, прибора, репроматеријала
и лекова.
Кластер рибарства који има
примарни задатак да промовише
и заступа интересе својих чланова,
развој пољопривреде и рибарства у
целини и да кроз велики број активности пружи подршку у пословању
својим члановима.
Кластер је у позицији да помогне да се много боље искористе
доступни фондови ЕУ, напочито из
COSME програма који управо циља
мала и средња предузећа , али и из
осталих програма попут HORIZON
2020. Кластеров рад је заснован на
пројектима и програмима и посебну
пажњу посветићемо медијима.
По својој природи кластер окупља
учеснике из привреде , образовања
и државне управе и укључује их у
активности и пројекте који ће произвести позитивне резултате за привреду и укупно друштво.
Кластер пружа руку сарадње свима који верују да удружени можемо
више.
Иновативни кластер рибарства
ИКРА АКВАПОНИЈА регистрован је у
Јануару 2016 године у Зрењанину са
следећим циљевима:
¾ oпшти циљ је промовисање здраве исхране и начина живота као
и едукација о улози које исхрана
и пољопривреда играју у нашим
животима.

¾ заступање и представљање заједничких интереса чланова,
¾ пословно повезивање,
¾ јачање конкурентности и позиционирања на домаћем и иностраном тржишту,
¾

стимулисање размена знања,
идеја и информација,

¾ промовисање предузетништва,
¾ олакшавање
приступа
финансијским изворима,
¾ креирање и развој еколошки
оријентисаних
програма
и
пројеката,развоја иновативности,
¾ развој и примене напредних
технологија и поспешивање
међународне пословне сарадње,
¾ истраживања и повезивања са
струковним, потпорним и научним институцијама у земљи и
иностранству;
¾ ефикасна размена информација
преко посебно развијене информационе мреже стварањем
јединствене базе података,
праћењем трендова и потреба
тржишта,
¾ заједничка промоција, израда
интернет презентација, промотивног материјала, публикација,
закључивање спонзорских уговора на основу којих се обезбеђује
рекламирање чланова и других
заинтересованих лица и сл.;
¾ повезивање са другим сличним
асоцијацијама у земљи и иностранству;
¾ обука чланова и других заинтересованих, кроз организацију семинара, радионица и студијских
путовања, специфичних обука у
кооперацији са истраживачким
и образовним институцијама
у циљу образовања и стручног
усавршавања чланова и других,
као и други видови стручног
усавршавања;
¾ развој чланова кроз, међусобне
размене знања ради рационал-

нијег коришћења времена и свих
осталих расположивих ресурса,
¾ успостављање јединственог система информисања својих чланова о свим питањима од интереса
из области од важности;
¾ остваривање и очување заједничких интереса и потреба чланова
у областима од значаја;
¾ указивање на актуелне политичко-приврердне проблеме и
предлагање и спровођење у делу
одговарајућих мера;
¾ увођење и имплементација савремених светских искустава и
достигнућа у областима од интереса,
¾ заступање и заштита интереса
својих чланова и лобирање за
њих пред државним органима,
привредним и другим организацијама;
¾ пружање стручне и саветодавне
помоћи својим члановима;
¾ креирање и подстицање развоја
здраве исхране и здравог начина
живота у Србији, служећи се при
том међународним искуствима и
достигнућима;
¾ праћење законодавства, постојећег стања и актуелних проблема везаних за пољопривреду и
рибарство у Србији и региону
¾ предлагање надлежним државним органима предузимање неопходних мера
у области екологије, пољопривреде и заштите животне средине;
¾ унапређење еколошког окружења
у рибарству , и имплементација
савремених светских искустава и
достигнућа у овој области;
¾ заштита угрожених врста,
¾ заштита угрожених станишта,
¾ очување биодиверзитета
¾ унапређење информисања шире јавности, о организацији и
спровођењу маркетиншких актив-
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ности као и издавачке, пропагандне и информативне делатности у
складу са циљевима развоја ;
¾ развој и нега међусобне солидарности и узајамности међу
члановима и осталим учесницима
у области деловања;
¾

¾

рад на конслутантским активностима развоја ефективних
организационих, управљачких и
процесних структура;
пружање подршке у развоју и
примени савремених технологија
и иновација;

Ради остваривања својих циљева
Кластер:
– заступа заједничке интересе чланова пред градским и државним
органима и организацијама,
– покреће и унапређује непосредне
и посредне контакте између привредних и других организација,
институција и појединаца;
– подстиче предузимање заједничких пројеката од обостраног интереса и ангажује се за стварање
погодних услова за њихово
реализовање;
– организује стручне скупове,
саветовања, семинаре и манифестације;
– учествује у раду сродних организација у Србији и иностранству,
без стицања материјалне користи;
ПРОГРАМ РАДА КЛАСТЕРА ЗА
2016-2017
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– Доношење стратегије развоја
рибарства у Србији
– Активна размена информација
везано за здраствено стање рибе
– Праћење законских регулатива у
рибарству
– Унапређење квалитета радне
снаге и повећање степена радне
одговорности
– Рад на реформи прописа који
су негативни за пословно
окружење (да се укине накнада
за коришћење воде и радити
на смањењу парафискалних намета , вода која се испушта из
рибњака неможе се третирати
загађивачем, заједнички ћемо
увести поновно коришћење воде
из објеката за производњу рибе ,
из које ћемо користити органске
материје као органско ђубриво у
биљној производњи –хидропоника)
– Активност која се огледа у
организацији јавних распава да
би уследили предлози и захтеви
који би утицали на доношење
одређених закона
– Израда регистра лица која се баве
рибокрађом и прометом рибе
ван легалних токова, заједнички
рад на унапређењу система
процесуирања кривичних дела
и прекршаја, активан рад са
пољочуварским службама и
службама обезбеђења.
– Заједнички рад на пројекту
измена пореске политике и праксе
у смислу увођења олакшица за
благовремено плаћање пореза,

– Радићемо на утврђивању механизма за стимулацију редовних
платиша у процедурама јавних
набавки,
– Рад на субвенционисању кредита
(камату плаћа општина, гаранцију
покрајина)
– Постићи
субвенцију
код
запошљавања од 5000 еура као и
страни инвеститори
– Спровести анкету у рибарницама
и
малопродајној мрежи и
усвојити извештај са предлогом
мера за унапређење услуга у
промету рибе и производа од
рибе,
– Покретање берзе рибе (млађи,
конзумне рибе, рибље хране,
житарица, креча)
– Формирати микро финансиску
организацију за инвестиције у
рибарству (ШКО,ШКЗ)
– Рад на изгрaдњи кaпaцитeтa
и услугa зa пoдршку oргaнскe
производње рибе
– Рибарство треба да преставља
симбол богатства земље
– Израда web презентације кластера са информацијама везаним
за унапређење пословања и
информацијама од интереса члановима кластера.
СУГЕСТИЈЕ И ПРЕДЛОГЕ СЛАТИ
НА :E-mail akvaponija@gmail.com

ПЛАНИРАЊЕ У РИБАРСТВУ
„У МИСИЈИ САМОСВЕСТИ А НЕ САМОЉУБЉА“
Данас у време пада домаће
тражње суочени са проблемом
наплате у привреди и притиском
тржишта за обарање цена потребно
је плановима прилагодити се времену у коме живимо, треба променити
пословни модел и реструктуирати
пословање са фокусом на раст прихода и смањење директних трошкова.
Рибарство је јeдина грана
пољопривреде која је у последњих
десет година удвостручила промет
и има тренд раста површина под
рибњацима, стални дефицит рибе на
домаћем тржишту и повећање увоза
рибе има за последицу да се повећао
и интерес инвеститора за ову област
што обезбеђује стабилан привредни
раст у овој грани пољопривреде.
Рибарство представља профитабилну грану пољопривреде јер је
пословна клима идеална и у тренду
је дијеталних промена у исхрани.
Уважавајући захтеве потрошача
Србија је једина држава у Европи где
можемо са сигурношћу планирати
продају захваљујући вери, обичајима
и традицији српског народа.
У време постова имамо повећану
потрошњу и сигурну продају рибе ,
у овој 2016 ; Васкршњи пост је од 14
марта до 1 маја, Петровдански пост
од је 27 јуна до 12 јула, Госпоијнски
пост је од 14 до 28 августа, Божићни
пост је од 28 новембра до 7 јануара,
верници који се придржавају посте
сваку среду и петак и празнике изван
постова који се увек посте.
Разлоге за лоше пословање на неким рибњацима у Србији треба тражити у неоспособљености власника
и менаџера да унапреде пословање
и финансијски менаџмент, недостатак финансијских ресурса има
негативан ефекат на иновативност
у предузећима и умањује квалитет у
пословању што доводи до слабијих
пословних резултата а у екстремним

случајевима и до стечаја. Имамо
ресурсе али потребније нам је знање
од капитала, шта вреди да позајмимо
капитал из европске уније ако немамо знање. Знање има границе
незнање је бесконачно.
Најчешћи проблем у рибарству
преставља неликвидност у летњим
месецима када су трошкови увећани
због циклуса производње и климатских фактора а смањене продајe
рибе, да би превазишли овај проблем позабавићемо се планирањем.
Да би пословање предузећа било
успешно (ефикасно и ефективно)
у краткорочном и дугорочном периоду , треба на време урадити план
пословања и реализовати га у складу
са постављеним параметрима.
Пословање у окружењу данашњих
брзих глобалних промена, нестабилних тржишта и сталних технолошких
унапређења намеће потребу за
одговорним, флексибилним и ажурираним планирањем и извештавањем.
Суштина планирања је предвиђање
будући догађаја , рационализацију
и оптимизацију ресурса, припрему
унутрашње организације на промене, флексибилност у процесу
доношења одлука. (имајући у виду
информацију да је у 2016 насађено
1000 тона шаранске млађи мање
него ранијих година рефлектује се на
смањену понуду у 2016 што значи да
ће планска продајна цена бити 300
динара по килограму).
Нико није планирао да банкротира, али је банкротирао јер није
планирао
Први стратешки плански документ за дугорочнији период
је план пословања који треба да
обухвати и разради све области
(власништво, управљање, делатности, руковођење) као и све функције
у предузећу (маркетинг, финансије,
развој, планирање, људски ресурси..)
и ради се на три године.

Други стратешки документ је оперативни план пословања за календарску годину са којим утврђујемо
календар планирања (рокове, обим
и обухват показатеља пословања).
Oперативни план пословања (календар планирања) треба да садржи :
дефинисане услове пословања за
сваки профитни центар посебно (у
рибарству за сваки објекат посебно),
утврђене приоритете за обезбеђење
потребних ресурса, разрађене активности по функцијама, показатеље
степена коришћења свих ресурса
и све то кроз табеларне и графичке
приказе ради јаснијег приказивања
циљева и задатака у реализацији.
План мора да буде утемељен на
реалним цифрама и конкретизован
за сваки профитни центар и сваку
службу, са јасно дефинисаном
хијерархијом одговорности у складу
са организационом структуром
предузећа.
ПЛАНИРАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ
Годишњи план производње се
ради на основу планских калкулација
које се раде за сваки објекат (језеро)
појединачно.
За израду плана производње потребна је документација из претходне године као и анализа производње
претходних пет година по објектима
.
Посебну пажњу треба обратити
на директне трошкове где у старту
при изради планских калкулација за
наредну производну годину треба
тражити могуће уштеде у зависности
од услова производње који су пракси различити за сваки производни
објекат. За успешну израду плана
производње потребно је водити
следећу документацију и обрасце на
рибњаку.
- План насада и план излова за
сваки објекат појединачно.
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- сaдржи eлeмeнтe трoшкa
( врeднoст нaсaдa , хрaнa
, лeк ,крeч ,дирeктни
трoшкoви,oпшти трoшкoви и
нa крajу укупнo трoшкoви.)
- Вoди сe пo хрaнидбeнoм дaну
(пoтрoшњa у килoгрaмимa
днeвнo изрaжeнa у динaримa
пo jeдиници мeрe)
- Вoди сe пo кoмaду, рибa oд
мeсeчњaкa дo кoнзумa (брoj
кoмaдa нa улaзу и излaзу сe
eвидeнтирa и увeк сe знa брoj
глaвa у jeзeру )
- Рeзултaт кaлкулaциje je пoрeд
финaнсиски пaрaмeтaрa :
прирaст пo хрaнидбeнoм дaну,
цeнa кoштaњa 1 килoгрaмa
прирaстa, врeднoст хрaнe пo
хрaнидбeнoм дaну, врeднoст
хрaнe пo 1 килoгрaму прирaстa,
брoj глaвa.
- Обрасци за праћење утрошка
хране дневно и месечно по
објектима са анализама
- сви eлeмeнти из плaнскe
кaлкулaциje прикaзaни
тaбeлaрнo зa свaки oбjeкaт сa
ствaрним утрoшцимa.
- Из ове анализе трeбa дa сe
види бoнитeт jeзeрa , ствaрнa
кoнвeрзиja хрaнe , стeпeн
дeгрaдирaнoсти jeзeрa .
- У oвoм обрасцима сe нaлaзe
и aнaлизe вoдe сa aнaлизoм
прирoднe хрaнe нa мeсeчним
нивoимa.
- Aнaлизa излoвa пo врстaмa
кoличинaмa и кaтeгoриjaмa
рибa , рaди oдрeђивaњa
кoнвeрзиje и бoнитeтa jeзeрa.
(љeтни лoв сe вoди пoсeбнo и
имa другaчиjи трeтмaн).
- Eвидeнциja прeглeдa
здрaствeнoг стaњa рибe
- Зaписник o здрaствeнoм стaњу
и пoрeклу нaсaдa пo jeзeримa.
- Зaписници o кoнтрoлним
прeглeдимa и прeпoрукaмa
вeтeринaрa у случajу лeчeњa.
- Зaписник o кoришћeњу
хрaнe сa лeкoм сa прaтeћoм
дoкумeнтaциjoм зa лeк ,
oбaвeзнo упуствo зa упoтрeбу
лeкa ,рoк упoтрeбe лeкa
и мoгућe кoмпликaциje.
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-

-

-

-

Лeк мoрa имaти дoзвoлу
зa стaвљaњe у прoмeт .Нa
лeку мoрajу бити нaглaшeнe
aктивнe супстaнцe.Хрaнa
сa лeкoм сe нeсклaдишти
сa oстaлoм хрaнoм у исти
мaгaцин.
Лaбoрaтoриски нaлaзи
сe чувajу уз зaписник o
кoнтрoлнoм прeглeду дaтим
нa aнaлизу пoсeбнo зa свaкo
jeзeрo.
Свaку нeуoбичajну пojaву кojу
oпaжaмo у jeзeру зaписнички
eвидeнтирaмo.
Угинућe сe вoди днeвнo пo
рибњaчким oбjeктимa
Примeнa хeмиски срeстaвa
у сузбиjaњу вoдeнe биљнe
вeгeтaциje
Вoди сe eвидeнциja
aпликaциje хeмискoг срeствa
Хeмискo срeствo мoрa бити нa
листи дoзвoљeних
Укупнo aпликoвaнa кoличинa
пo хeктaру и примeњeнa дoзa
Meтoд и срeдствo aпликaциje
Примeнa стajњaкa
Eвидeнтирaњe кoличинe пo
jeдиници пoвршинe и укупнo
У зaписнику oбaвeзaн пoдaтaк
врeмe, oсoбa кoja je извршилa
ђубрeњe кao и oсoбa кoja je
нaрeдилa примeну .

- Хигиjeнскe мeрe и
eвидeнтирaњe
- Oдржaвaњe хигиjeнe jeзeрa
, oкoлинe и склaдиштa,
дeзинфeкциja oбjeкaтa у
прoцeсу припрeмe рибњaчкoг
oбjeктa, дeзинфeкциja
бaзeнa и рибe у трaнспoрту,
дeзинфeкциja вoдe и
рибaрскoг aлaтa.
-

-

Магацинско пословање
Maгaцин сирoвинa и рeзeрвних
дeлoвa сe вoди нa свaкoм рибњaку
и кoличинe у мaгaцину мoрajу дa
oдгoвaрajу eвидeнциjaмa. Рoбa
кoja сe издa и изaђe из мaгaцинa
a нe утрoши сe, пoврaтницoм сe
мaгaцин пoнoвo зaдужуje.
Maгaцин гoтoвих прoизвoдa ,
Зимoвници сe вoдe пojeдинaчнo

кao и jeзeрa и у зимoвнику сe мoрa
знaти из кoг je jeзeрa рибa ,води
се по категоријама рибе: конзум,
посебно матице, посебно млађ и
кoд издaвaњa рибe из зимoвникa
свaкa oтпрeмницa трeбa дa нoси
oзнaку зимoвникa.
-

-

Eвидeнциje o пoпрaвкaмa и
сeрвисирaњимa oпрeмe
Зa свaкo срeствo кao штo су пумпe
, трaктoри ,вaнбрoдски мoтoри,
aгрeгaти , вoдити eвидeнциjу
o пoпрaвци: кo, кaдa и штa je
рaдиo и имaти кoпиje рaчунa сa
oписимa o зaмeни дeлoвa. Вoдити
eвидeнциjу o кaлибрaциjи oпрeмe
и мeрних инструмeнaтa

Дoкумeнтaциja кojу рибњaци
мoрajу имaти и чувaти у
штaмпaнoм oблику
- нaлoзи,
oтпрeмницe,
улaзи
,излaзи и дoкумeнти кojи прaтe
мaгaцинскo пoслoвaњe
- кoнтрoлни прeглeди и свa
дoкумeнтaциja
зa
прaћeњe
здрaствeнoг стaњa рибe
- Дoкумeнтaциja
o
примeни
хeмијски срeстaвa
- Дoкумeнтaциja o пoпрaвкaмa и
сeрвисирaњу oпрeмe
- Дoкумeнтaциja o рaду рaдникa и
примeни зaштитних срeстaвa
- Дoкумeнтaциja o хрaни :
сeтификaт o квaлитeту, хeмијски
сaстaв , сaстojци , пoдaци o
прoизвoђaчу хрaнe, рoкoви
упoтрeбe и кo je дoбaвљaч пo
кoличинaмa.
Имамо 20 oбрaзацa зa прaћeњe
прoизвoдњe на рибњаку:
1. Плaнски oбрaзaц нaсaдa пo
oбjeктимa (плански обрасци су
део оперативног плана)
2. Плaнски oбрaзaц излoвa пo
oбjeктимa
3. Плaнски oбрaзaц исхрaнe пo
oбjeктимa
4. Плaнски oбрaзaц пoтрoшњe
хрaнe и крeчa пo oбjeктимa
5. Oбрaзaц припрeмe рибњaчкoг
oбjeктa
6. Oбрaзaц нaсaдa и плaнирaнe
прoизвoдњe пo рибњaчким објектима са календаром планирања

и роковима са јасно дефинисаном
задужењима и именима одговорних за извршење посла
7. Днeвник aктивнoсти (имaмo
днeвни сeдмични и мeсeчни
извeштaj )
води се у електронском облику са врстом и описом
послова и са обавезном дневном
евиденцијом угинућа у комадима
и килограмима .
У дневнику
активности се води испуњење
нормираног рада за сваког запосленог сваког дана, што на крају
месеца чини извештај за обрачун
плата.
8. Oбрaзaц примeнe aгрoтeхнички
мeрa (евидентирати количину
приликом кошења вегетације
и обавезно је извући на обалу и
компостирати)
9. Oбрaзaц прирaстa пo рибњaчким
oбjeктимa( води се седмично)
10. Oбрaзaц излoвa рибe пo
oбjeктимa са обавезном евиденцијом о изловљавању дивље рибе
у килограмима (води се дневно у
данима излова)
11. Oбрaзaц стaњa мaтeриjaлa у магацину ( мaгaцинскa кaртицa)
12. Oбрaзaц утрошка хрaнe нa
рибњaку по објектима (картица
за сваки објекат)
13. Oбрaзaц стaњa у зимoвницимa
нa рибњaку посебно са конзумну
рибу, за млађ и за матице са анализом губитака и кала
14. Образац излoвa пo врстaмa и
кaтeгoриjaмa нa рибњaку
15. Oбрaзaц угинућa пo рибњaчким
oбjeктимa у комадима и килограмима сa oписoм прoмeнa на
риби
16. Oбрaзaц пoтрoшњe хрaнe пo
(хрaнидбeним) дaнимa
пo
рибњaчким oбjeктимa са анализом воде и анализом природне
хране
17. Oбрaзaц примeнe прeвeнтивни
мeрa зaштитe здрaствeнoг стaњa
рибe сa спискoм oдoбрeних
хeмиjски срeдстaвa и листoм
oдoбрeних лeкoвa у прoизвoдњи
рибe
18 Oбрaзaц прaћeњa трaнспoртa
рибe, унутaр рибњaкa пo
oбjeктимa

19. Обрaзaц сeрвисирaњa чaмaцa,
пeнти ,пумпи, трaктoрa и
рибaрскoг aлaтa
20 Aнaлизa излoвa jeзeрa (гoдишњa)
нa oснoву кoje прaвимo плaн
нaсaдa

ПРАКТИЧНИ САВЕТИ КОД ИЗРАДЕ ПЛАНА ПРОИЗВОДЊЕ ЗА
ПОВЕЋАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ
• План насада радимо под условом да су примењене зимске
агротехничке мере (исушивање,
измрзавање и тањирање) за
успешну производњу још су
потребни Квалитет воде, здрав
насад и здрава исхрана . Када
су испуњени ови предуслови
поставља се питање шта се жели,
шта се има за насад и опредељује
се за начин исхране
• Ако желимо производњу три
тоне по хектару шарана тежине
преко три килограма насађујемо
двогодишњу рибу од 800 грама
1000 комада по хектару, исхрана
екструдираном храном
• Ако желимо производњу пет
тона по хектару шарана тежине
око 2,5 килограма насађујемо
једногодишњу млађ од 300 грама
2000 комада по хектару , исхрана
високопротеинском екструдираном храном
• Планирати (пoлуинтeзивну или
интeзивну) повећану прoизвoдњу
можемо и са пoбoљшaњeм
квaлитeтa вoдe ( изградити
таложник на доводном каналу)
и oбeзбeђивaњeм вишeг нивoa
кисeoникa (обезбедити проток
воде или аераторе)
• Можемо планирати и пoвeћaњe
прoизвoдњe
нa
пoстojeћим
пoвршинaмa дизaњeм вoдeнoг
стубa ( рeкoнструкциjа и
дoгрaдњу насипа
jeзeрa сa
рeкoнструкциjoм дoвoдних и
oдвoдних кaнaлa и устaвa)
• Код интезивне производње
можемо планирати двoгoдишњи
циклус прoизвoдњe рибe са
исхраном екструдираном пелетираном храном пример насада

једногодишње рибе ( контрола
масти и протеина у исхрани) што
нам даје предност (продуктивност неупоредиво боља за временски рок од две године)
производњу
• Повећати
изгрaдњoм нoвих рибњaчких
oбjeкaтa мaлих пoвршинa у
склoпу пoстojeћих пoгoнa дa би
упoтпунили тeхнoлoшкe пoтрeбe
за једногодишњом рибом и као за
планирани љетни излов конзумне
рибе.
За љетни лов у априлу насађујемо
најздравију рибу да неби дошло
до примене лекова због каренце
јер се риба прода за Петровдански пост (после излова конзума
насађујемо месечњаке)
• Планирати иновације у исхрaни
рибe кoнтрoлисaнoм здрaвoм
eкструдирaнoм хрaнoм уз примeну сeлeнa, зeoлитa и примeну
биoтeхнoлoгиje уз кoришћeњe
бaктeријскo eнзимских прoизвoдa (истраживање у малим
објектима)
• Планирати отварање мрeстилиштa (удруживањем) дa би сe
oсигурaлa пoтрeбнa кoличинa
млaђи и узгoj рибe у пoликултури
- вишe врстa рибa у истoм oбjeкту,
планирати органски мрест без
хипофизирања рибе.
• Планирати развој технологије
за повећану примену природне
хране додавањем стајњака и препарата „ЗЕО-МИН-фиш“ (контрола сезонске динамике фитопланктона и зоопланктона у периоду
термичке стратификације воде)
• Планирати изградњу таложника
уз примену биотехнологија на
испусту воде из рибњака да би се
ослободили плаћања дела намета
за воду што је законски могуће ,
довољно је урадити анализе воде
пре и после таложника.
• Смуђa трeбa увeсти у
рeдoвну прoизвoдњу штo збoг
aсoртимaнa у мaлoпрoдajи
штo збoг eкoнoмскe
oпрaвдaнoсти. У објектима
у кojим сe узгaja кoнзумни
шaрaн, прoизвoдњa смуђa
je кoриснa, зaтo штo сe смуђ
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хрaни ситниjoм кoрoвскoм
рибoм кoja уђe крoз рeшeткe
из вoдoтoкoвa и смуђ очисти
рибу из дивљег мреста.
• Oчувaн eкoсистeм нa
рибњaцимa нaм oмoгућуje
дa мoжeмo дa плaнирaмo
производњу која је
вишеструко корисна узгој
гусака и патки, цена гушчијег
и пачијег меса нам обећава
добру зараду посебно што
је у питању органска храна.
Узгојем гусака на језерима
у знатној мери смо се
одбранили и од корморана.
ФИНАНСИЈСКО ПЛАНИРАЊЕ
Финансијско
планирање
је
последњи корак у процесу пословног планирања и пресудно је за
доношење пословних одлука јер се
базира на пословним могућностима
у виду очекиваних будућих резултата
као што су раст прихода и повећање
профита. Предузетник мора бити
сигуран да у сваком тренутку
поседује довољно расположивих
средстава за покриће финансијских
потреба бизниса. У кратком року
(који је најчешће период до годину
дана), планирање подразумева
сагледавање потреба за обртним
капиталом који ће бити коришћен
за куповину сировина, финансирање
залиха и потраживања од купаца, исплату добављача и запослених, као
и покриће трошкова потенцијалних
краткорочних извора финансирања
(камате, доспеле рате кредита и сл.).
Финансијско планирање на средњи и
дуги рок (рок дужи од годину дана),
саставни је део процеса управљања
развојем и растом пословања, јер
подразумева сагледавање дугорочних инвестиционих потреба бизниса
и благовремену припрему за исте.
Пракса је показала да већина
предузетника припрема финансијске
планове у циљу комплетирања
захтеване кредитне документације.
Циљ финансијског планирање није
добијање позајмљених средстава
финансирања,
већ
дугорочно
управљање финансијском структу-
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ром и финансијским токовима. Оно
укључује и сагледавање оправданости коришћења одређених извора
финансирања али у циљу доношења
финансијских одлука, које ће континуирано доприносити креирању
вредности и увећању уложеног
капитала, уз истовремено очување
финансијске стабилности.

• да ли ће вам у зависности од тога
бити потребна додатна средства
за финансирање оперативног
пословања и нових инвестиција;
• колико дуго ће вам та позајмљена
средства бити потребна; као и
када и у ком износу позајмљена
финансијска средства могу бити
враћена на основу очекиваних
готовинских примања.

Финални производи процеса
финансијског
планирања
су:
• План појединих врста средстава и
извора финансирања. Најчешћа форма овог плана је Пројектовани Биланс Стања који показује очекивано
стање имовине (фиксних и обртних
средстава) и извора финансирања
на
одређени
будући
дан;
• План прихода и трошкова. Овај
план ради се у форми Пројектованог
Биланса Успеха, који показује план
очекиване зараде у будућности;
• План прилива и одлива новца,
или још познат као Пројектовани
извештај новчаних токова, који
указује на планирану динамику прилива и одлива новца у будућности.
Полазна
основа
процеса
финансијског планирања је израда
плана продаје у складу са производним капацитетима рибњака. Важнo
је знати да план продаје увек претходи плану производње. На овај начин
предузетник има пуну контролу над
процесом управљања трошковима
набавке, трошковима производње
као и процесом управљања залихама,
и обезбеђује рационалну употребу
ограничених финансијских средстава, што је један од основних циљева
процеса финансијског планирања.
На бази сачињеног плана продаје
и плана трошкова, из којих се виде
услови наплате потраживања и
услови исплате обавеза, припрема
се план новчаних токова тј. план прилива и одлива готовине.
Захваљујући финансијском планирању, у сваком тренутку можете
знати:
• који прилив/одлив новчаних
средстава очекујете у одређеном
тренутку у будућности;
• да ли ће очекивани приливи бити
већи од одлива и обратно;
• тачан износ готовине који ће вам
бити на располагању на крају
одређеног временског периода;

Као основно правило, финансијске
пројекције треба радити за најмање
три наредне године. Прва година
финансијског планирања треба да
буде представљена месец за месец,
који су основа контроле остварења
планираних резултата. Пројекције
друге и треће године могу бити на
полугодишњој или годишњој основи.
Такође, пожељна су бар два
сценарија и то: оптимистички, базиран на потпуном остварењу планова;
и конзервативан, тзв. планирање са
резервом, познато још и као случај
„шта ако“.
ПРАКТИЧНИ САВЕТИ КОД ФИНАНСИСКОГ ПЛАНИРАЊА:
• Поставите мерљиве финансијске
циљеве. Финанcијски циљеви
морају бити мерљиви и временски дефинисани. На пример, ако
кажете: „мој циљ је повећање
продаје“, ово није циљ већ жеља.
Уколико бисте рекли: „мој циљ је
повећање продаје за 20% до краја
ове године“, онда сте дефинисали циљ који је мерљив, временски
дефинисан и полазна основа за
сагледавање осталих потребних
ресурса (број запослених, залихе, репроматеријал, новац), за
остварење датог циља.
• Упознајте се детаљно са ефектима
финансијских одлука. Планирање
је заправо предвиђање будућих
последица одлука које доносите
данас. Финансијски план треба да
укључи што је могуће прецизнија
очекивања по питању прихода и
расхода (план Биланса Успеха),
потребних инвестиција и начина
финансирања (план Биланса
Стања) као и прилива и одлива
новца (План новчаних токова);
како би се благовремено предви-

дели евентуални будући проблеме и исти исправљали на време
и тамо где је то много лакше на
„папиру“.
• Ревидирајте финансијске планове периодично. Финансијско
планирање је динамичан процес.
Ваше пословање вођено је дугорочним и краткорочним одлукама које су подложне променама у
складу са очекиваним и неочекиваним дешавањима унутар самог
бизниса али и у окружењу.
• Будите реални у очекивањима.
Највећи број претпоставки, на
којима су засновани финансијски
планови, базиране су на претходном искуству и историјским подацима. Да ли је повећање од 20%
реално или не, пре свега зависи
од тренда продаје који је био у
прошлости али и очекиваних промена у окружењу.
• Будите укључени у процес
од почетка до краја. Ваше
разумевање процеса планирања
и финансијских последица пословних одлука од кључног је
значаја за развој пословања.
• Профит није исто што и готовина!
Велики број предузетника ставља
знак једнакости између профита
и новца. То никако није тачно.
Профит је зарада која може, али
и не мора бити „наплаћена“,
што зависи од великог броја
фактора. На пример, продали
сте робу купцу, рачуноводство
је евидентирало приходе од
продаје онда када је рачун издат (важећа законска обавеза)
иако купац није платио рачун. То
значи да новац није наплаћен у
тренутку евидентирања прихода

и исти очекујете у неком будућем
договореном периоду.
• Почните да планирате што пре.
Финансијско планирање је
једна од три кључне активности управљања финансијама.
Без финансијског планирања
нема ни процеса управљања
САВЕТИ ЗА УСПЕШНО УПРАВЉАЊЕ И ИСПУЊЕЊЕ ПЛАНА
• Не можете копирати решења
великих и успешних компанија
већ морате наћи свој одговор у
складу са принципима животног циклуса
• Увек размишљајте о равнотежи
ефективности и ефикасности
• Нисте савршен менаџер, као што
ни ваши подређени нису, зато
формирајте комплементаран
тим
• Да би сте креирали тим од
поузданих
људи,
питајте
подређене за предлог немојте
им давати решење
• Ако не можете да учите од
својих подређених ,проблем
сте ви
• Када дајете задатке правило је
да ако је све у реду не извештаваш , а ако нешто није у реду
одмах ме обавести
• Управљање према очекивањима
је лоше - морате да контролишете
• Одвојите сопствене финансије
од пословних финансија. Иако
сте једини власник вашег
бизниса посматрајте пословне
финансије као новац независног ентитета.

• Лако је наредити, али неможете
наредити некоме ко нема
довољно знања – такву особу
морате да подржите
• Ако мислите да је кривица у неком другом- бар 60% је ваша
кривица
• Када
имате проблем, можете или да
прихватите ситуацију или да
промените или занемарите,
али немој да се жалите- преузмите контролу
• Планирајте и проверите своје
финансијске потребе
пре
него се задужите. Да ли ћете
користити дугорочне или краткорочне изворе финансирања
зависиће од тога да ли су
вам средства потребна за
финансирање обртног капитала или инвестиције чије резултате очекујете у дугом року.
• Управљајте дугом. Задужујте се
колико морате а не онолико
колико можете! Позајмљена
средства морају да се врате,
зато је неопходно планирање
начина отплате дуга
• Запослите или ангажујте стручног рачуновођу. Проверите
да ли изабрани рачуновођа
има потребне референце и
претходно искуство у пружању
рачуноводствених услуга
• Финансијски извештаји нису
довољни за добијање разумне
оцене успешности пословања
предузећа
• Успоставите систем редовног
извештавања.
Једноставно
али редовно извештавање
и сагледавање финансијског
стања и кретања новца помоћи
ће вам да ви управљате бизнисом а не он вама
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ƛƷƸƨƪǐƨǑƭ Ƭƻƽƶƴ ƴƭƹƺƨ:
ƹƺƻƬưǏƨ ƗƨƸƲƨ ƷƸưƸƶƬƭ „ƗƶǑƨƪưƾƨ“
ƊƭƹƵƨ ŻƻƲưǒ
ƛƵưƪƭƸƯưƺƭƺ ƻƴƭƺƵƶƹƺư
ƜƨƲƻƳƺƭƺ ƬƸƨƴƹƲưƽ ƻƴƭƺƵƶƹƺư, ƉƭƶƫƸƨƬ
djukic.vesna@gmail.com

ƙƨƮƭƺƨƲ
ƚƭƴƨ ƸƨƬƨ Ǐƭ ƶƬƵƶƹ ƻƹƺƨƵƶƪƨ ƲƻƳƺƻƸƭ ƷƸƭƴƨ ƷƸưƸƶƬƵƶǏ ư ƲƻƳƺƻƸƵƶǏ ƩƨǀƺưƵư ư ƶƬƸƮưƪƶƴ ƸƨƯƪƶǏƻ ƹƭƶƹƲưƽ
ƯƨǏƭƬƵưƾƨ ƻ ƙƸƩưǏư. ƞưǐ Ǐƭ Ƭƨ ƹƭ ƻƲƨƮƭ Ƶƨ ƯƵƨƿƨǏ ưƵƺƭƸƨƲƾưǏƭ ƲƻƳƺƻƸƭ, ƷƸưƸƶƬƭ ư ƷƸưƪƸƭƬƭ ƲƶǏƨ ƻƺưƿƭ Ƶƨ
ƹƺƪƨƸƨǑƭ „Ƭƻƽƨ ƴƭƹƺƨ“ ư Ƭƨ ƻƹƺƨƵƶƪƭ ƲƻƳƺƻƸƭ ƻƷƻƺư Ƶƨ Ƶƶƪƶ ƸƨƯƻƴƭƪƨǑƭ Ǒưƽƶƪƭ ƻƳƶƫƭ ƻ ƹƨƪƸƭƴƭƵƶƴ ƬƸƻǀƺƪƻ
ư ưƯǏƭƬƵƨƿƨƪƨǑƻ ƲƪƨƳưƺƭƺƨ Ʈưƪƶƺƨ ƻ ƸƻƸƨƳƵưƴ ư ƻƸƩƨƵưƴ ƷƶƬƸƻƿǏưƴƨ. ƘƨƬ Ǐƭ ƺƭƶƸưǏƹƲƶ-ƭƴƷưƸưǏƹƲƶƫ ƲƨƸƨƲƺƭƸƨ,
ƯƨƹƵƶƪƨƵ Ƶƨ ưƵƺƭƸƬưƹƾưƷƳưƵƨƸƵưƴ, ƴƻƳƺưƬưƹƾưƷƳưƵƨƸƵưƴ ư ƺƸƨƵƹƬưƹƾưƷƳưƵƨƸƵưƴ ƯƵƨǑưƴƨ ƸƨƯƳưƿưƺưƽ
ƵƨƻƿƵưƽ ƶƩƳƨƹƺư, Ʒƶƿƭƪ ƶƬ ưƹƺƶƸưǏƭ, ƨƸƽƭƶƳƶƫưǏƭ, ƭƺƵƶ-ƭƲƶƳƶƫưǏƭ, ƲƻƳƺƻƸƵƭ ư ƹƶƾưǏƨƳƵƭ ƨƵƺƸƶƷƶƳƶƫưǏƭ,
ƹƶƾưƶƳƶƫưǏƭ ƹƭƳƨ, Ƭƶ ƴƭƵƨǕƴƭƵƺƨ ƻ ƲƻƳƺƻƸư ư ƲƻƳƺƻƸƵƭ ƷƶƳưƺưƲƭ. ƍƴƷưƸưǏƹƲƶ ưƹƺƸƨƮưƪƨǑƭ ƯƨƹƵƶƪƨƵƶ Ǐƭ Ƶƨ
ƹƺƻƬưǏư ƹƳƻƿƨǏƨ ƹƭƳƨ Ɩƴƶǐưƾƨ ƻ ƶƷǀƺưƵư ƗƨƵƿƭƪƶ (ƉƨƵƨƺ, ƊƶǏƪƶƬưƵƨ) Ƶƨ ƿưǏƶǏ ƺƭƸưƺƶƸưǏư ƹƭ ƵƨƳƨƯư ƗƨƸƲ
ƷƸưƸƶƬƭ „ƗƶǑƨƪưƾƨ“ – ǏƭƬƨƵ ƶƬ 16 ƯƨǀƺưǒƭƵưƽ ƷƨƸƲƶƪƨ ƷƸưƸƶƬƭ ƻ ƙƸƩưǏư. ƛ ƴƭƹƺƻ ƷƶƯƵƨƺƶƴ Ʋƨƶ ƷƸƪƶ ƼưƳƴƹƲƶ
ƺƻƸưƹƺưƿƲƶ ƹƭƳƶ Ʒƶ ƜƭƹƺưƪƨƳƻ ƶ Ʈưƪƶƺƻ ƹƭƳƨ „ƎưƹƭƳ“, ƸƨƬƭ ƺƸư ƺưƷƨ ƻƹƺƨƵƶƪƨ ƲƻƳƺƻƸƭ ƲƶǏƭ ƷƶƹƺƶǏƭ ƻ ƪƭǒưƵư
ƹƭƳƨ – ǀƲƶƳƨ, Ƭƶƴ ƲƻƳƺƻƸƭ ư ƩưƩƳưƶƺƭƲƨ. ƕƨ ƺƨǏ ƵƨƿưƵ ƸƭƯƻƳƺƨƺư ƬƶƩưǏƭƵư ƶƪưƴ ưƹƺƸƨƮưƪƨǑưƴƨ ƴƶƫƻ Ƭƨ ƹƭ
ƷƸưƴƭƵƭ ư ƻ ƬƸƻƫưƴ ƳƶƲƨƳƵưƴ ƯƨǏƭƬƵưƾƨƴƨ Ƶƨ ƷƸƶƹƺƶƸƻ ƯƨǀƺưǒƭƵưƽ ƷƨƸƲƶƪƨ ƷƸưƸƶƬƭ.
ƒǐƻƿƵƭ Ƹƭƿư:
ƷƸưƸƶƬƵƨ ƹƸƭƬưƵƨ, ƬƸƻǀƺƪƭƵƨ ƹƸƭƬưƵƨ, ƭƵƬƶƫƭƵư ƸƨƯƪƶǏ, Ƭƻƽ ƴƭƹƺƨ, ƲƻƳƺƻƸƵƨ ƷƶƳưƺưƲƨ, ƹƭǒƨǑƭ, ƩƨǀƺưƵƨ,
ƲƻƳƺƻƸƨ, ƺƻƸưƯƨƴ, ƭƲƶƵƶƴưǏƨ

Увод: однос културе и природне средине
Људи и људски животи директно су повезани са
еколошким ресурсима.1 Када се говори о односу
између природне средине и културе2, најчешће се
истичу они природни потенцијали једног подручја
који задовољавају виталне потребе човека, првенствено за исхраном и сировинама потребним за
израду оруђа или оружја3. Такође су и најстарији
грађевински материјали органског порекла, попут
блата, трске и дрвета, коришћени зато што су били
лако доступни у непосредном окружењу и пореклом из обновљивих извора. На тај начин природа
1
Истраживање је реализовано у оквиру међународног пројекта COST:
European Cooperation in the Field of Scientiﬁc and Technical Research, Akcija
IS1007 под називом „Investigating Cultural Sustainability“ Универзитета уметности у Београду.

Melissa A. Leach, “Culture and sustainability“, in World culture report,
culture, creativity and markets (Paris: UNESCO Publishing, 1998), 94.

2

3
Драгослав Срејовић, „Култура Лепенског вира и њена природна средина”, (Издање Арс либри, 2001), Пројекат Растко, http://www.rastko.
rs/arheologija/srejovic/dsrejovic-vir2.html (преузето 13. 9. 2012).
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непосредно утиче на културу исхране, становања,
рада, али и одевања, што зависи од климатских
фактора и пољопривредних и сточарских култура
које успевају у одређеној природној средини (памук, конопља, лан, вуна, свила). С друге стране,
човек утиче на природу, како показује и археолошко налазиште ранонеолитске културе у Старчеву
по којем је култура старијег неолита на овом делу
Балкана добила име Старчевачка култура. Удаљено свега неколико километара од Омољице, оно
говори о чињеници да је на територији Панчева
пре више од 6 хиљада година постојала култура
значајна по епохалним иновацијама: култивисање биљака (пшеница и јечам) и животиња (говече, свиња, овца и коза) у насељу формираном од
плитких земуница елипсоидног и кружног облика
укопаних у лес, облепљених блатом и покривених
трском и сламом4.
4
Панчево „Историја“, http://www.pancevo.com/town/history/praist.
htm (преузето 30. 11. 2012).

Поред задовољавања виталних потреба за исхраном, становањем, одевањем и радом природа
је, такође, у интеракцији и са културним потребама
помоћу којих „човек развија своју личност тако да
активно делује, производи, ствара нове материјалне
и духовне вредности, ужива у постојећим и комуницира”5. Овај напредак је спонтан и организован. На
спонтани напредак највише утичу породично васпитање и локална заједница – од језика, преко норми и
вредности које су у складу са природном средином
у којој човек одраста и развија се. Међутим, што
је друштвена средина више урбанизована, интеракције је све мање. У њој је природа култивисана и
уређена у градске паркове, шеталишта и спортскорекреативне центре, а културне последице сталних
иновација роба и услуга од ње одвајају човека, стварајући нове културне обрасце савремених животних
стилова. У руралним областима са боље очуваном
природном средином која је сељаку потребна да
би производио храну за себе и друге, интеракција
је знатно интензивнија и огледа се у низу норми које произилазе из производног процеса повезаног са
земљом, природним циклусима, годишњим добом,
културом и религијом. У сељачком начину живота земља је основни природни услов и главно производно средство, а њено поседовање основна друштвена
вредност6 из које произилази читав низ других вредности, образаца мишљења, понашања и животних
стилова често повезаних са религијом. Они су, такође, у активном односу с природом, приписујући јој
социјално и културолошки конструисана значења7,
те нема природе без друштва које јој даје смисао.
Ово се огледа и у употреби језика у описивању одређеног природног феномена. Тако назив аутохтоне
равничарске реке „Поњавица“ потиче од речи „поњава“ – ручно ткане простирке за под, што указује
да је корито реке равно као под, а површина као поњава која га прекрива. Овакво значење конструисали су сами становници насељених места Омољица
и Банатски Брестовац лоцираних уздуж водотока, и
оно доприноси стварању специфичног „духа места“

(genius loci)8 повезаног са реком по којој је и Парк
природе под заштитом државе два века касније добио име9. Бројне су и друге везе природе и културе које утичу на формирање образаца мишљења и
понашања. Примера ради, у народу је распрострањено мишљење да се након празника Преображење
19. августа „преобрати и лист у гори и камен у води“
и почиње јесен10, чему се прилагођава и понашање,
иако до календарске јесени преостаје више од месец дана. Годишњи обичаји су такође повезани са
природом, „земљоделски радови и сточарска производња у народном привређивању, скупови у насељу
и породици окупљеној око једног огњишта, имали
су из дана у дан, у дослуху са природним менама
и појавама, утврђено место, час, садржај и начин
испољавања“.11 Извори воде имају посебан значај у
свакодневном животу људи, a нарочито чудотворни
и лековити (бунари). Почетком XX века и између два
светска рата, људи из целог Баната одлазили су на
водице покрај манастира Војловица у Панчеву. Пешачење, често босих ногу, до извора „Трњана“ сматрало се „малим хаџилуком“12. Овај обичај је недавно обновљен, па данашње становништво Омољице и
суседних места наставља традицију ходочашћа на
водицу „Трнову“, верујући у њену исцелитељску моћ.
8
Према „Декларацији о очувању духа места“ донетој на Конференцији
Генералне скупштине ICOMOS „Проналажење духа места“, на његово
очување утичу друштвени фактори које креирају архитекте, менаџери и корисници, активно доприносећи стварању значења места. Одређен је материјалним (грађевине, локалитети, пејзажи, руте, објекти)
и нематеријалним елементима (меморије, усмена предања, ритуали,
фестивали, традиционално знање, вредности, мириси), физичким и духовним елементима који дају значење, вредност и емоцију одређеном
месту, ICOMOS, “Quebec declarationon on the preservation of the spirit
of the place“, (Canada, 2008), http://whc.unesco.org/uploads/activities/
documents/activity-646-2.pdf (преузето 10. 9. 2012).
9
Поњавица је природно добро на територији општине Панчево, између Омољице и Банатског Брестовца, на левој обали доњег тока Дунава у
Србији категорисано као парк природе и заштићено „Одлуком о заштити парка природе ‘Поњавица’“ (Сл. лист општине Панчево бр. 3/95). У
складу са законом, разврстан је у III категорију заштићених природних
добара као значајно природно добро. Амбијенталну одлику „Поњавице“ карактерише јединственост сталне водене површине и контраст
стрме леве и ниске десне обале које омеђује корито реке са мозаичним
распоредом биљних заједница воденог, барско-мочварног и шумског
типа вегетације. Посебан квалитет овом типу екосистема даје просторна смена шумског зеленила, жбунастих дрвећа и грмља, стабала воћкарица, као и непосредна близина два насеља и постојеће викенд зоне.
Ова разноврсност представља потенцијал за развој туристичке понуде,
посебно са рекреативног и едукативно-еколошког аспекта, Панчево,
„Парк природе Поњавица“, http://www.pancevo.rs/Park_prirode___Ponjavica-165-1-454 (преузето 1. 11. 2012).

Миле Недељков, Годишњи обичаји у Срба (Београд: Вук Караџић,
1990), 188.

10

5
Милена Драгићевић-Шешић и Бранимир Стојковић, Култура – Менаџмент, анимација, маркетинг (Београд: Clio, 2011), 27.
6

Стипе Шувар, Социологија села, 1 (Загреб: Школска књига, 1988), 71.

7

Melissa A. Leach, Navedeno delo, 94.

11

Исто, VII.

Мирјана Ђекић, Водице у Војводини (Београд: Издавачка кућа Драганић; Нови Сад: Покрајински завод за заштиту споменика културе,
2001), 13, 22, 31.
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Наведени примери активног односа културе и
природе, у зависности од начина живота, занимања и потреба становништва на територији Панчева,
потврђују теорију културног антрополога Едварда
Сапира да постоје унутрашња, права и спољашња,
патворена култура. Права, могућа свугде и свагда,
сама себе гради из средишњих занимања и жеља
њених носилаца, делујући од појединца ка циљевима, док спољашња делује од општих циљева ка
појединцу од кога очекује да се потчини апстрактној колективној сврси које није свестан и која је
тек од неке далеке важности за његова занимања
и стремљења13.
Та колективна сврха оличена је у организованом развоју културних потреба преко посебних
институционалних форми унутар којих се подстиче процес ширења и усвајања културе. Школе су
биле прве установе за прихватање универзалних
културних вредности, али оне нису код сеоског
становништва развиле потребу за даљим стицањем
знања након обавезног школовања. О томе сведочи податак да је на територији Панчева (град и 9
села) данас скоро 40% грађана на нивоу основног
и нижег образовања14. Имајући у виду да је на том
простору још 1829. уведена „општа наставна обавеза“15, ово се може објаснити садржајем савремених наставних програма којима се ширила спољашња култура од малог значаја за начин живота и
рада на селу.
Просветним установама су се нешто касније
придружили домови културе, али је њихова улога
била комплементарна. Сврха новог системског решења створеног шездесетих година XX века – када
су ове поливалентне установе културе нагло почеле да се оснивају у Француској и другим европским земљама, била је да омогући доступност високе културе елитних градских институција, умањи
разлике између села и града, деконструише културне обрасце и конструише нови и пожељнији индивидуални и колективни културни идентитет16. То
доказује Сапирову теорију да је права, унутрашња

култура често непожељна са становишта културне
политике у земљама које теже демократизацији,
уједначавању услова и резултата рада и повећању
квалитета живота. На њено место ступа спољашња
култура коју власт подржава, те почиње институционализована брига за културна права, демократизацију и доступност културе. У просветитељском
маниру, музеји, позоришта, концертне дворане и
друге градске установе практично спроводе апстрактни концепт демократизације путем гостовања уметничких трупа у мањим местима, бесплатних посета музејима, повезивања културних и
образовних функција установа културе и просвете
и слично. Међутим, стварна последица ових политика била је покушај да се култура образоване
елите наметне непросвећеним и сиромашнијим
слојевима друштва. Наравно, одговор великог броја становника на ову врсту навођења на уметност
није био позитиван17.
Суочено са последицама јавних практичних политика које се огледају у кризи културе, економије
и глобалним еколошким катастрофама, савремено
друштво ствара нове стратегије одрживог развоја
засноване на знању, иновацији и креативности („Лисабонска стратегија, „ЕУ 2020“, „Креативна Европа“ и слично). Заједно са креативним економијама
и очувањем природе, развија се свест да културни
развој – ендогени (развој заснован на унутрашњим
ресурсима конкретне територије)18 и егзогени (изазван или подстакнут спољним чиниоцима), подразумева процес напретка у свим доменима људских
активности и живота. Он се схвата као „последица
међусобних утицаја различитих култура, економског просперитета, технолошког развоја, промене
друштвено-политичког система итд“19. Културна
разноликост привлачи међународну пажњу, а глобалне еколошке дебате се заснивају на идеји да су
традиционални облици знања и организације допринели одрживости животне средине у многим
местима20, те се могу научити и надоградити савременим идејама и предузетничким концептима.

13
Едвард Сапир, Огледи из културне антропологије (Београд: БИГЗ,
1974).
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Панчево, „Студија развоја локалне економије Општине Панчево“
(Београд, 2005), 12, http://ekologija.pancevo.rs/Admin/UserDocuments/Strategija%20lokalnog%20ekonomskog%20razvoja.pdf (преузето 12. 11. 2012).

18
CEMAT, “Glossary key expressions used in spatial development policies
in Europe“, European Conference of Ministers responsable for Spatial/
Regional Planning (Lisbon, Council of Europe, 2006), http://www.coe.
int/t/dg4/cultureheritage/heritage/cemat/versionglossaire/Croate.pdf
(преузето 30.11.2012).
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Срећко Милекер, Историја банатске војничке границе 1764−1873.
(Панчево: Историјски архив, 2004), 141.

Весна Ђукић Дојчиновић, Право на разлике село-град (Београд: Задужбина Андрејевић, 1997).
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Peter Duelund, “Cultural policy in Denmark”, International journal of
Arts Management, Law and Society 31, 1 (2001): 34−56.

Милена Драгићевић-Шешић и Бранимир Стојковић, Култура – Менаџмент, анимација, маркетинг (Београд: Clio, 2011), 63.
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Бројни облици културног и креативног туризма21 захтевају да буду засновани на унутрашњој
култури, богатству различитих културних израза и
очуваној природи. Оно што је спољашња култура
створила претходних деценија сада губи привлачност за потрошачко друштво. Јавне практичне политике суочене су са потребом да мењају однос
према вредностима које су биле непожељне и да
у своју активност уводе различите облике сарадње између сектора, ресора, министарстава и свих
нивоа државне управе22, да би у синергији били
створени предуслови за одржив развој села и града као комплементарних облика суживота. Последица ових промена је да културне политике постају
интегрални део других развојних, економских, урбанистичких и социјалних политика на локалном,
националном и глобалном нивоу. На новим теоријским основама развијају се и нови практични
концепти: мешовита намена развоја и културна
област (mixed-use development & cultural districts)23,
идентитет и брендирање простора (place identity,
place branding), заштита духа места (preservation of
the spirit of the place)24 и многи други. Њима је заједничко то што представљају одговор на питање:
како интегрисати изгубљено сећање и савремену
креативност у одрживи развој локалних заједница
и сачувати значење „духа места“ за садашње и будуће генерације.

Привредни, просветни и културни живот
у Омољици: некад и сад
У време формирања банатске границе25 током
друге половине XVIII века, југоисточни део Баната на некадашњој обали Дунава (а данас удаљеној
око 2 km) добија стратешку геополитичку улогу.
Омољица је насељавана интензивније и промишљеније него у претходном периоду, што је дало
21
Весна Ђукић Дојчиновић, Културни туризам – менаџмент и развојне
стратегије (Београд: Clio, 2005).
22
Весна Ђукић, Држава и култура: студије савремене културне политике,
друго допуњено издање (Београд: Институт за позориште, филм, радио
и телевизију; Факултет драмских уметности, 2012), 72.

посебан дух месту који је данас заборављен. Према Милекеру, у прво време је немачко и српско
становништво, слично као у раном неолиту, живело у земуницама и кућама „од набијача и трском
покривене“, а сваки домаћин од власти добијао по
двадесет јутара добре земље чија је плодност била
„тако колосална да ђубрење шкоди“. За разлику од
данашњег времена у којем стотине хектара земље
није обрађено, 1787. уведена је регулатива да „никакво земљиште које се може обрадити не остане
пусто, а ради сејања употребљавати најбоље и најчистије семе“26.
У области индустрије, развијала се производња
свиле уведена 1733. и у банатској граници обновљена 1769. године, када је „произведено 528 фунти чаура“, а у Панчеву је установљена и фабрика
сукна за униформисање и, нешто касније, Завод за
одмотавање свиле27. Да би се подстакао даљи развој занатства и трговине „подигнути су Панчево и
Бела црква на степен слободних војничких комуна“, те 1817. Панчево постаје прво и најзначајније
трговачко место у банатској војничкој граници28.
Од индустријских биљака произвођени су нарочито лан и кудеља које су граничарке обрађивале,
а осим тога „култивирани су шафрањика, броћ и
руј“. Броћ произведен у Банату такмичио се са најбољим из иностранства, а дворски ратни савет је о
„обрађивању и неговању ових драгоцених биљака
за чињење и бојадисање дао разделити упутство, а
онима који су се одали његовом култивирању признао је различите привилегије“29. Трговина са Турцима обављана је код Ковина и Омољице, а царински кордон према Турској протезао се дуж Дунава
почев од Панчева и Омољице30.
На територији банатске границе још 1774. постављени су „принципи новога општега школскога
и просветнога система“, а током 1776. основана је
„нормално уређена школа“ у Омољици. У већини
места било је српских и немачких учитеља које су
општине издржавале, а новим „епохалним реформама школство је реорганизирано и подигнуто на
висок степен“ тако да је „наш крај чак и западне
провинције претекао“, пише Милекер31. Током

23
Harold Snedkof, Cultural fascilities in mixed-use development (Washington: Urban lend Institute, 1985).
24

Видети фусноту број 8.

Према Милекеру, „Банатска граница је била једна верига у ланцу
аустријске војничке границе која је у својој највећој распрострањености до 1851. од Јадранскога мора до границе Буковине за Хабзбуршку
монархију сачињавала одбрамбени бедем према старом непријатељу и
према куги која је исто тако убитачна била“. Милекер, Историја банатске војничке границе 1764−1873, 10.
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1829. уведена је општа наставна обавеза за сву
омладину способну за школу32, а основна настава
трајала је две године „по цео дан од 7. до 9. године, после чега је имала да дође, у недељне и празничне дане, кроз даље две године пофторна настава“33. Дејство школе није изостајало будући да
је посећивање наставе у српским школама „током
школске 1843/4. са 100% било боље него у камералу и свуда“34.
Три године након оснивања школе, 1779. почела је изградња једног од најстаријих православних храмова у Војводини, посвећеног светом оцу
Николају. Иконе на иконостасу храма завршеног 1780. године су рад већег броја иконописаца
XVIII и XIX века. Престоне иконе и царске двери
рађене су у другој половини XVIII века, а прва матична књига из 1779. године35 чува се у дигитализованом формату у Историјском архиву у Панчеву, заједно са пас-протоколима о сеоском становништву тог времена.36 Током неколико деценија
тоталитарни режим је, међутим, рестриктивним и
репресивним средствима прогањао свештенство
и монаштво, затварао манастире и цркве, те православље готово потиснуо из јавног живота.37 Затворен је и један од најстаријих манастира Војловица из 1383. године, удаљен 10 km од Омољице,
веронаука је искључена из образовног програма,
а пофторна настава укинута. Верски живот кроз
крсне славе сеоских породица се делимично очувао у приватној сфери, али су обичаји повезани
са јавним простором изобичајени. Прослављање
сеоске славе Преображење замењено је „социјалистичком славом“, „коледе“ нису више обилазиле сеоске куће на Бадње вече певајући божићне
песме, а чудотворни извори „водице“ у Војловици
и у самом селу престали су да се користе, иако
је становништво и даље веровало да доносе излечење38. У цркви су се ипак редовно одржавала
Ово наређење ступило је на снагу у Угарској тек 1868, дакле, после
40 година.
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богослужења недељом и верским празницима, а
сеоско свештенство данас обавља и обреде крштења, венчања и сахрана. У селу постоје и католичка црква која нема богослужења, румунска
православна црква посвећена рођењу Пресвете
Богородице са богослужењем једном месечно и
хришћанска адвентистичка црква у којој се одвија служба суботом. После вишедеценијског одсуства религије из јавног живота у периоду комунистичког и социјалистичког режима, сеоска јавна
управа поново обележава сеоску славу Преображење на традиционалан начин – сечењем славског колача и пригодним програмима, а испред
православне цркве се спонтано организује традиционални сеоски вашар.
Након завршетка Другог светског рата, културна политика је водила акцију „домаћићког, здравственог и техничког“ образовања сеоског становништва која је требало сељаштво да уведе у „живот
у култури“ и приближи му савремене цивилизацијске тековине. Организована је, најпре, путем курсева и течајева, да би крајем педесетих година ове
функције преузели раднички и народни универзитети. У области културе становања, исхране и одевања, у томе се делимично и успело, али су се промене које је сеоско становништво унело у свакодневни живот могле уочити у материјалној сфери
више него у сфери духовности39. У Омољици, где су
се „просветно-домаћићки течајеви“ организовали
од 1948. до 1954, током последњих пет година само 24 полазнице завршиле су програм.40 Он је обухватао: српски језик, рачун, историју, географију, хигијену, домаћинство, кување, пољопривреду,
шивење и кројење, исхрану и живинарство.41 Поред теоријског и практичног дела, пажња се поклањала и културно-просветном раду и образовању
руководилаца културно-просветног друштва. Он је
обухватао припрему приредби са хорским и вокално-инструменталним извођењима, рецитовањем,
фолклорним играма и кратким позоришним представама. Како су течај похађале жене са највише
четири завршена разреда основне школе, а било је
и аналфабета, може се закључити да је образовни
ниво руководећих кадрова био на ниском нивоу.
Убрзо затим одустало се од општег образовања и
39

Весна Ђукић Дојчиновић, Право на разлике село-град, 40.

Према „Решењу Народног одбора среза Панчево“ број 17907 од 29.
септембра 1954, Историјски архив Панчево, фонд 405, кутија 6.
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Из „Дневника рада Просветно-домаћићког течаја 1953/54. у
Омољици“, у Исто.
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1957. прешло на стручно-пољопривредно-техничко, потребно да би се модернизовала производња,
повећала продуктивност у пољопривреди и прекинуо континуитет сеоске културе42.
Колико је делимично модернизована производња, толико су и промене утицале на начин живота у селу, најпре стварајући слободно време које
сељачка економија није познавала. Заснована на
функционалном јединству између домаћинствагаздинства-производње-потрошње, она није разликовала време за рад и време за доколицу. Створено слободно време замишљено је да буде проведено у дому културе који је у Омољици основан
1953. као прва установа тог типа у Панчеву. За разумевање иновативности ове иницијативе и изван
Војводине, од посебног значаја је чињеница да су
домови културе у европском контексту почели масовно да се граде тек наредне деценије. Као комплексна установа, он задовољава културне потребе скоро свих врста културних делатности, чинећи
их доступним43 сеоском становништву. Уметност
је, као обавезни садржај рада, због „вишеструке,
незаменљиве улоге у културној надградњи друштва“ заступљена у сразмери с општим културнообразовним нивоом друштвене средине. И поред
мале посећености, програми се одржавају током
целе године: на летњој позорници концерти и позоришни програми, у атријуму краће позоришне
форме – монодраме и дуокомедије, у четири галеријска простора изложбе, а у мултифункционалној
сали други различити садржаји44. Организују се и
бројни аматерски програми, али је поред школе
фолклора, аматеризам своје најзначајније резултате остварио у области „кино-фото делатности“,
која је 1970. резултирала оснивањем фестивала
документарног филма и салона фотографије о животу села „Жисел“.
Због дуге традиције и имиџа првог филмског
туристичког села у Србији који је привлачио хиљаде посетилаца и туриста, „Жисел“ представља прву
значајнију иновацију културног живота села. Он се,
на иницијативу локалних љубитеља филма и фотографије, догодио након 200 година од оснивања
42

Весна Ђукић Дојчиновић, Право на разлике село-град, 42.

43
Самоуправна интересна заједница културе Војводине, Материјал
за припрему средњорочних планова развоја културе у САП Војводини
1976−1980. (Нови Сад: СИЗ културе Војводине, 1975), 19.

Према подацима пројекта Е култура (Београд: Завод за проучавање
културног развитка), http://www.zaprokul.org.rs/lkp/pancevo/omoljica.
html (преузето 2. 11. 2012).

44

прве сеоске школе, шездесет година након електрификације хотела45 и нешто мање од 20 година
од оснивања дома културе. Томе су допринели
квалитет аматерских филмова, округли столови и
дебате о филмском стваралаштву, изложбе фотографија о селу, излети до Поњавице и Дунава, као
и гостољубивост локалног становништва. Због тога
је Омољица и даље у филмским круговима позната
као филмско село које активно доприноси подизању еколошке свести, али туризам није развијен46
иако су почетком XX века у самом месту постојала
два хотела и биоскоп. У знак сећања на стогодишњицу набавке првих агрегата за електричну струју, 2012. постављена је спомен-плоча, поред које
је и друга – посвећена стогодишњици почетка рада првог биоскопа. Подигнуте су на згради кафане
Ловачког друштва, на месту некадашњег хотела.
И поред тога што једна од најстаријих филмских
манифестација у Србији није у потребној мери подржана од стране градске културне и туристичке
политике47, програм „Жисела“ је и даље привлачан великом броју филмских и фото стваралаца.
Примера ради, само је 2008. године, у категорији
филма, учествовало 60 аутора са 33 филма, а у категорији уметничке фотографије 151 аутор послао
је 591 фотографију. Након селекције, у простору
Дома културе приказано је 16 филмова и изложене су 104 фотографије48. Фестивал је 2010. почетком августа, одржан 40. пут, обухватао пет фотографских изложби и филмски програм. Поред
фестивала, омољички Дом културе заједно с клубом филмских и фото-аматера „Жисел“ организује и једну од само три школе анимираног филма
„У то време једно село је имало два хотела, па је уважена аустроугарска господа из Панчева и околних места долазила овде у провод.
Власник хотела Михаило Селеш био је велики визионар, човек коме
је синуло у глави много пре других. Крстарећи Европом, набавио је
агрегат 1911. и донео га у хотел. Причају стари Омољичани да се хотел
купао у светлу, тада када Панчево није ни помишљало на електрификацију“, из интервјуа са сеоским хроничарем, учитељем у пензији и оснивачем фестивала „Жисел“ Александром Танасијевићем, интернет издање дневног листа Дневник, Нови Сад, http://www.dnevnik.rs/drustvo/
seoski-hotel-i-bioskop-svetleli-kao-pariz.

45

Vesna Djukic Dojcinovic, “Rural Tourism and development in Vojvodina: The animation of Tourism- Cultural Relationships, World future“,
Culture and development: European Experiences and Challenges special issue,
volume 33, numbers 1–3 (1992): 193, 194.

46

47
У стратегији културног развоја града Панчева истиче се да се не
одваја довољно финансијских средстава за реализацију фестивала и
манифестација у насељеним местима нити их Туристичка организација
Панчева адекватно промовише, Градска управа Панчево, Стратегија
културног развоја града Панчева 2010−2015, 59–61, http://www.pancevo.
rs/documents/Kulturna_strategija_sajt_656.pdf (преузето 16. 9. 2012).
48
Е култура, (Београд: Завод за проучавање културног развитка), http://
www.zaprokul.org.rs/lkp/pancevo/omoljica.html (преузето 2. 11. 2012).
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на територији Србије коју похађају млади из овог
села. Школа је веома успешна у свим областима
филма, што доказују бројне награде које је добила
у земљи и иностранству.
Библиотека Дома културе чији се фонд редовно
обнавља, смештена је у складно уређеном простору који оплемењује копија слике великог формата
„Сеоба Срба“ Паје Јовановића. Међутим, иако су
полице испуњене књигама, међу њима нема публикација о историји, природи, привреди и култури Омољице. Библиотека нема завичајни фонд, па
се и штампана издања објављена у селу (листови
Живот села49, Омољчанин) шаљу Градскoj библиотеци у Панчеву. Не чувају се ни интернет издања ових новина, као ни дневних новина Панчевац
(излази у Панчеву) и Дневник (у Новом Саду) који
повремено објављује текстове о Омољици, иако је
библиотека опремљена рачунаром. Будући да није програмирана као установа памћења50 богате
историје и традиције села, она не „памти“ ни Велику сеобу под патријархом Чарнојевићем приказану на слици изложеној у простору библиотеке,
нити успоставља везу између прве и друге сеобе
и насељавања места. Занимљиво је да библиотека редовно обнавља књижни фонд, али да нема
књиге Историјског архива у Панчеву управо о насељавању, култури, просвети, привреди и другим
друштвеним питањима Омољице у време банатске границе које се могу набавити бесплатно. Тиме
она не омогућава грађанима, у складу са „Законом
о библиотечко-информационој делатности“51, приступ „информацијама, знањима и идејама“ о култури села, како би их боље разумели, сагледали
њихове импликације и на њиховим поукама развијали нове савремене концепте живота. Библиотека
ове читалачке потребе није идентификовала нити
развила код становништва52, те их својим услугама
и не задовољава. Не мењајући структуру коришћења књижног фонда и методе рада, оријентише се
скоро искључиво на постојеће читалачке навике
ученика који претежно позајмљују књижевна дела

49

Живот села, http://zivotsela.freeservers.com/ (преузето 17. 11. 2012).

Богдан Трифуновић, „Завичајне дигиталне библиотеке, Електронске
библиотеке“, Култура 129 (2010): 155.

50

и периодичну и дневну штампу53. Таква политика
утиче да број корисника током година значајно
опада: док је 1984. износио око 10 одсто становништва (720), 1988. се смањио на око 8 одсто (589)
да би 2008. године спао на мање од 3 одсто са свега 100–200 чланова – што је просек за сва села у
Панчеву54.
Овоме је допринела и библиотека основне школе „Доситеј Обрадовић“, задовољавајући читалачке потребе око 500 ученика школе. Током свог постојања прошла је кроз разне реформе и промене
локација, да би се 1974. преселила у нову зграду
у самом центру села55. Годишњицу оснивања броји од тада, заборављајући да баштини једну од
најстаријих традиција школског система који је у
прошлом веку доносио изванредне резултате, док
данас око 40 одсто становништва након обавезног,
не наставља даље школовање, или не завршава ни
основно. To за последицу има низак ниво стручности и мали број високообразоване радне снаге потребне за нове развојне пројекте.
Иако су Омољицу некад насељавали Немци и Срби, данас на овом простору живи претежно српско
становништво (90%), а од националних мањина по
бројности се издвајају Мађари (мање од 1%), Македонци (око 1%) и Румуни (око 1%). Село, према
попису из 2002. има 6.518 становника, а у службеној
употреби је српски језик и ћирилично писмо – као
и у граду Панчеву, иако су у другим насељеним местима на територији Града, у којима живи већи број
припадника националних мањина, у употреби и бугарски, мађарски, румунски и македонски језик и
писмо56. Суседна села Старчево, Иваново и Банатски Брестовац повезана су са Омољицом асфалтним
путем, а на путу према Иванову – одакле почиње
заштићени део Парка природе „Поњавица“, налази
се и стара ћуприја (мост) преко реке Поњавица која
повезује насељени и пољопривредни део места.
53
Према подацима истраживања које је аутор рада спровео 1991. за
потребе докторске дисертације, В. Ђукић Дојчиновић, „Утицај организације културних делатности на обликовање културног идентитета села“, (докторска дис., Факултет драмских уметности у Београду, 1995),
210, 211.
54
Панчевац,
http://www.pancevac-online.rs/arhiva/!4029/08kultura.
htm. (преузето 10. 1. 2013).

51

„Закон о библиотечко-информационој делатности“, Службени гласник
РС бр. 52/11 (2011).

Школарац, http://www.skolarac.net/index.php?option=com_k2&view
item&id=147:o%C5%A1-do si tej-ob ra do vi%C4%87-omo lji ca&Itemid=237 (преузето 10. 1. 2013).

52
На питање аутора текста: „Зашто библиотека не поседује писане изворе о насељавању и историји села?“, библиотекарка је одговорила да
се ретко показује интересовање за такву врсту књига, те их они и не
набављају, интервју вођен 2. августа 2012.

56
Према одредбама члана 3, „Статута Града Панчева“, одељак о правима мањина, Службени лист града Панчева 8/2008, 4/2009, http://www.
pravamanjina.rs/attachments/Pancevo-STATUT.pdf (преузето 10. 1.
2013).
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Савремено сеоско насеље ушореног типа, са
улицама под правим углом, карактеристично за
аустроугарску урбанистичку политику, и данас је
лоцирано искључиво на стрмој, левој обали реке
као и пре двеста година, када је у банатској граници почело организовано насељавање. Специфично геонаслеђе једне од последњих аутохтоних
равничарских река утицало је на изградњу кућа на
узвишици која гарантује безбедност од поплава, а
домаћинствима са прилазом обали – обезбедило је
изузетну плодност земље у окућници која се користи за производњу воћа и поврћа потребних за исхрану породице. На десној, равној обали сеоског
рита простиру се веће плодне пољопривредне површине у приватном власништву, као и земљиште
јавног пољопривредно-индустријског комбината
„Тамиш“ Панчево. Од привредних делатности, поред приватних трговинских ланаца („Влада“, „Ђуси“ и др.) и угоститељских објеката („Ловац“ Ловачког друштва, „Шаран“ Удружења спортских риболоваца, „Рибарева кћи“ у приватном власништву
и др.), у селу преовлађује пољопривреда заснована
на ратарским културама. Њоме се становништво
бави као основном или секундарном делатношћу,
будући да је један број запослен изван пољопривреде – претежно у јавним установама и привредним предузећима у Панчеву и Београду. Иако се
значај пољопривреде смањује57 у односу на допринос националном дохотку, узимајући у обзир
природне ресурсе, људске и техничке потенцијале
који нису у потпуности искоришћени, пољопривреда може да оствари више приносе и значајније
допринесе економском развоју општине и читавог
Јужнобанатског округа. То се, пре свега, односи
на некада веома развијено органско живинарство,
захваљујући реци, оријентисано на гуске, патке и
ћурке. Живина не само што је чинила „дух места“,
већ је омогућавала и скупљање, прераду и производњу ствари од перја. О сакупљању и препродаји
перја широм Војводине, у Панчеву је 1967. сниман део једног од најзначајнијих филмова црног
таласа и југословенске кинематографије уопште,
„Скупљачи перја“ Александра Саше Петровића.
Нешто касније, због атрактивних ритских локација,
у Омољици је 1975. снимана телевизијска серија, а
1976. и играни филм „Салаш у малом риту“ Бранка
Бауера, чија се радња одвија у једном забаченом
селу на почетку Другог светског рата.
57

„Студија развоја локалне економије Општине Панчево“, 89.

Како се перната живина више не гаји масовно
као некад, река је данас станиште дивљих птица
– рода, лабудова, дивљих патки и других заштићених ретких гнездарица – различитих врста сова
и чапљи, од којих је најређа црна чапља. У циљу
очувања екосистема Парка природе „Поњавица“,
забрањена је вожња моторним чамцима, а захваљујући широком појасу тршћаника, ваздух је изузетно богат кисеоником. Међутим, и поред своје
јединствености, читав локалитет је запуштен и недовољно промовисан, иако је једна од развојних
шанси читавог Баната управо у подизању тржишта
производа и услуга које су произашле из еколошке
свести58.
Будући да је ратарство развијено због плодне
земље, у селу постоје два млина од којих је стари, заједно са машинама, евидентиран у регистру
индустријско-техничке баштине Музеја науке и
технике, као и црпна станица59 регионалног хидросистема „Надела“ на каналу између Омољице
и суседног села Иваново. Вишенаменски систем
дужине од око 82 km пролази кроз Омољицу као
последње насељено место дуж канала и служи за
наводњавање, одводњавање, снабдевање водом,
прихватање сувишних и употребљених вода, завршавајући се ушћем у Дунав код Иванова – на удаљености мањој од 5 km60, што геостратешки положај села чини још изузетнијим. Стабла дудова61 која су у прошлости градила „дух места“, омогућавајући производњу свиле и домаће ракије од плода
дудиња, сада су скоро у потпуности искорењена,
а ракија се – искључиво за породичне потребе, пече од другог воћа које се гаји или купује – кајсија,
шљива и сл.
Територија општине Панчево сматра се једним
од најтоплијих подручја Војводине, са просечном
годишњом температуром од 12 степени Целзијуса и са више од сто сунчаних дана током године,62
Регионални центар за друштвено-економски развој – Банат, Регионална развојна стратегија – БАНАТ 2009−2013 (мај 2009), 71, http://www.
banat.rs/dokumenta/RRS_Banat.pdf (преузето 13. 1. 2013).

58

59
Подаци добијени истраживањем аутора за потребе рада, 15. 11.
2012.

Бојан Срђевић и Зорица Срђевић, Вредновање критеријума и стратегија коришћења регионалног хидросистема „Надела“ помоћу анхалитичког
хијерархијског процеса (Нови Сад: Пољопривредни факултет, 2004), 1,
5, http://polj.uns.ac.rs/english/people/download/nadela_1deo.pdf (преузето 10. 1. 2013).
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Истраживања показују да дудови успешније од другог дрвећа уклањају сумпорна једињења из ваздуха, што је посебно значајно са становишта загађености животне средине у Панчеву.
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„Студија развоја локалне економије Општине Панчево“, 14.
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што је изузетно погодно за туризам. Међутим, оно
је и поред значајних потенцијала (Парк природе,
плажа, хиподром, спортско-рекреативни центар,
ловни и риболовни терени и др.) у претходној деценији делило судбину укупне друштвено-економске стагнације и рецесије. Недовољна инфраструктурна опремљеност и инвестициона улагања,
ниска привредна активност, социјални проблеми,
неразвијена и неприлагођена трговинска мрежа,
недовољно вредновање природних, антропогених,
материјалних и културних вредности, неадекватна привредна структура (неразграната мала привреда), успорили су развој туризма на територији
Војводине и Панчева63. Под слоганом „Понудимо
дух Баната“ градска самоуправа почетком ове деценије покреће иницијативе за развој сеоског64 и
културног туризма65. У оквиру њих је 2011. ревитализована чуварска кућа на Хиподрому Коњичког клуба „Младост“ претворена у етно-кућу66, али
резултати још увек нису видљиви, иако је ово село
седамдесетих година прошлог века, захваљујући
„Жиселу“, било веома посећено и представљало
прву праву предузетничку иницијативу локалног
становништва.

Закључак: баштина за будућност
Иако Омољица своје златне године просперитета и изградње дугује узлетима личне иницијативе и
предузетништва током XVIII, XIX и прве половине
XX века, данас је на маргинама културног и привредног развоја. Сви елементи који граде дух места су заборављени: епохалне иновације повезане
са Старчевачком културом и банатском границом,
два века просветног система, верског живота, обичаја и ендогене економије засноване на плодности
земље и богатству вода, један век хотелско-угоститељске и биоскопске традиције, индустријско-техничко наслеђе функционално повезано са природном средином, аутентичност једне од последњих
аутохтоних банатских река очуваних природних
63

Исто, 67.

Одељење за развој села и рурални развој града Панчева започело је
реализацију пројекта „Подршка локалне самоуправе Панчева развоју
сеоског туризма“, http://www.pancevo.rs/Podrska_lokalne_samouprave_Panceva_razvoju_seoskog_turizma-1-1-2176 (преузето 19. 11. 2012).
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65
Развој културног туризма је предвиђен Стратегијом културног развоја
града Панчева од 2011−2015, 57−63, http://www.pancevo.rs/documents/
Kulturna_strategija_sajt_656.pdf (преузето 5. 11. 2012).

Етно кућа Омољица, http://www.youtube.com/watch?v=Gnq_8uHAjp0
(преузето 19. 11. 2012).
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одлика водотока карактеристичног за равничарске
терене врло специфичног и јединственог на подручју Војводине, заштићени Парк природе „Поњавица“ са флором и фауном на листи реткости,
јединствени фестивал „Жисел“ и вишеструко награђивана – једна од три у Србији, Школа анимираног филма.
Културно наслеђе са овог простора, чији је утицај на обликовање данашње цивилизације немерљив, више не утиче непосредно на свакодневни
живот, пошто је недоступно сеоском становништву
и поред организованог просветног и културног система. Идеологија комунизма и политички диригована економија интензивне индустријализације
Баната у другој половини XX века одвојиле су сеоско становништво од природе, земље и религије,
а установе културе и организован систем развоја
културних потреба – од унутрашње културе. Она је
делом сачувана „Жиселом“, делом пренета у градске установе заштите у Панчеву, Београду и Новом
Саду, које излажу мали део историјског, библиотечког, етнографског и археолошког фонда, а делом запуштена и заборављена – посебно у области
материјалне и нематеријалне баштине in situ.
Савремено друштво тражи нове развојне шансе
у иновацијама и предузетничким иницијативама
заснованим на унутрашњим потенцијалима културне разноликости, а не једнообразности, као и
на традиционалним облицима знања и организације који се могу научити и надоградити. Концепт
очувања и унапређења духа места богате историје
и културе захтева од власти да следи потребе грађана који га чине и развија капацитете за партиципативну и предузетничку самоуправу која може
бити покретач ендогеног развоја. Учећи на примерима из прошлости, може се закључити да такав
однос према мултидимензионалном ендогеном
развоју места мора бити стратешко опредељење,
довољно дугорочно, али и довољно флексибилно и
знатно прилагодљивије не само променама до којих долази у свим областима људског живота, већ
и унутрашњој култури и материјалним и духовним
вредностима које из ње произилазе. То значи да
културна политика не може да намеће високу, спољашњу културу која привлачи мали број посетилаца, већ би требало да подстиче партиципативност
и развој унутрашње културе у складу са занимањима и потребама сеоског становништва. Таква култура се на примеру „Жисела“ показала способном
да привуче посетиоце, али се туристичка, културна

и аграрна политика показала неспособном да
вредност те иницијативе препозна, подржи и даље развија, нарочито имајући у виду стогодишњу
кинематографску традицију и богату архиву јединствених филмова и фотографија о животу села. С
друге стране, знатно дужа традиција школства и
нешто краћа – библиотекарства, скоро да немају
никаквог утицаја на живот села, као ни јединствена природна средина која није повезана са савременим начином живота и рада становништва. Зато
би управо ове две установе требало да прикупљају
и преносе физичке и духовне елементе који дају
значење, вредност и емоцију Омољици.
Изазов са којим се сусрећу јавне практичне политике, па и културна политика заједно са јавним
установама културе и просвете, представља стварање функционалног јавног система који пружа
шансу сеоској култури да игра много значајнију
улогу у животима људи, омогућавајући јој да изрази своје вредности у контексту значајних друштвених, економских и еколошких питања савременог
друштва. У овоме посебну улогу имају школе и баштинске установе културе које применом партиципативности и других савремених метода образовања, архивистике, музеологије, библиотекарства и

менаџмента у култури, могу значајно да допринесу
физичкој, емоционалној и интелектуалној доступности сеоске културне и природне баштине локалном становништву и туристима. Њихови програми
интерпретације, користећи савремене форме анимације, едукације, медија, технологије и усменог
објашњења историјског и културног значаја за
окружење у ком се налази, требало би да истичу
сврху наслеђа, традиције и културне праксе развијане на том месту током времена – како за прошле, тако и за садашње генерације. Према ИКОМОС „Повељи о културном туризму“ , динамична
интеракција између културног наслеђа и туризма
постаје комплексан феномен који има политичку,
економску, социјалну, културну, образовну, биопсихичку, еколошку и естетску димензију. Ако се
промишљено конципира, он унапређује културно и
природно наслеђе, подстиче савремене културне и
привредне праксе и, као главна туристичка атракција, доноси добробит локалној заједници у којој
се развија. Тако би се креирао савремени дух места неопходан за ендогени развој нових креативних економија – не само села Омољица и Парка
природе „Поњавица“, већ и других насељених места у заштићеним природним срединама.

Преузето из Панчевачког читалишта
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БРАША

К

aд људи нeчиje имe
кoристe кao синoним зa
нeштo дoбрo oндaк je тaj
имeнoвaни урaдиo млoгo тoгa пo
чeму гa спoмињу и пaмтe. Људи сe
дeлe нa двe oснoвнe групe, jeдни
вoлу a други нe вoлу рибу. Нису
пoсвaђaни, увeк сeдe зa истим
aстaлoм aл oви штo рибу нe вoлу
вeћмa вoлу виљушкe нeгo кaшикe!
Признajтe дa сaд вeћ знaтe o кojeм
Брaши je oвa причa.
Брaшa сe рoдиo у Кoвиљу, биo
je чeтврти пo рeду мeђу дeцoм у рибaрскoj пoрoдици. Oтaц и нajстaриjи
брaт су вeћ увeликo рибaрили кaд
je oн пoчo дa пишки у прaшину. Oкo
Кoвиљa имa вoдуринe мaкaр кoлкo
aл je Дунaв здрaвo дaлeкo биo у oнo
дoбa. Кaд je билa мaлa вoдa ишлo сe
с кoњимa ил пeшкe нa Дунaв, кaкo
je кo имo и умo. Рибaрскa сирoтињa
ниje имaлa кoњa, умeстo лaскoлa
тeрaли су чaмaц a умeстo кoњa имaли
су вeслa. Свa рaдoст у рибaрскoj
кући je билa пунa мрeжa и ситa дeцa.
Лaкшe je Брaшинoм oцу билo дa сe
прeсeли ближe Дунaву нeгo дa Дунaв
сeли ближe Кoвиљу, кo знa и кaкo би
Кoвиљчaни нa тo рeaгoвaли, мoждa
кoмe нe би билo пo вoљи. Oстao
je Дунaв ди je и биo a Брaшини сe
прeсeлили прeкo, oмa ту ди je дaнaс

28

oнaj вeлики мoст кoд Кoвиљa, oнaj
штo гa Срeмци и нeупућeни зoву мoст
кoд Бeшкe. Кaндa никaд нису мeрили
кoлкo имa oд мoстa дo Кoвиљa a
кoлкo дo Бeшкe. Tу ди je сaд Влaдa
Сaпун нaпрaвиo сeби кaфaну из
инaтa, кaд гa je гaздa истeрo из oнe
мaлe биртиje, ту ди je дaнaс Сидрo пa
мaлкo нaпрeд у oнoм мaлoм кућeрку
живили су Брaшини, скoрo из инaтa.
Близу Дунaв, близу чaмaц, Бaчкa oмa
ту прeкo, мислиo би нeкo милинa
jeднa. Никaд рибaрски пoсo ниje биo
милинa, ни oндaк, тe чeтрдeсeтшeстe
гoдинe. Живeлo сe oд срeћe, oнe
пeцaрoшкo- рибaрскe и oд oнe
другe, oд пунe кућe дeцe. Пoслe
Брaшe су њeгoви имaли joш двa
синa. Шeстoрo дeцe и oтaц и мaтeр.
Oсaм устa, шeст црни клoтaни мушки
гaћa, oсaм ципeлa, jeдaн буквaр нa
смeну и истим путeм у шкoлу, чaскoм
пeшкe прeкo брeгa у Бeшку. Кaд су
дужи дaни, зaдaнa крeнeш и зaдaнa
сe врaтиш из шкoлe. Нaслeђивaлo
сe oд стaриjих, фaлилo je двa пaрa
ципeлa, пaр мaњих гaћa дa млaдjимa
нe спaдajу, буквaр сe излизo aл су
сви нaучили дa читajу и пишу.
Глaдних гoдинa je билo пунo, кaд
гoд сe Дунaв ућуди. Сeћa сe Брaшa,
кaд му je билo сeдaм гoдинa, кaкo
су цупкaли нa oбaли и чeкaли oцa и

брaтa дa сe врaтe из Tисe. Ишли су
нa вeслa дo Слaнкaмeнa пa прeкo у
Tису, дa улoвe рибe зa прoдajу и зa
кућу. Нису журили, нису ни мoгли, тo
њинo „чaскoм“ трajaлo je три дaнa.
Глaд нe бирa, сaмo нeк цврчи и мириши нa шпoрeту. Чим их je Брaшa
видeo кaкo су oбeсeли нoсeвe, знao
je дa je чувaркa прaзнa. Oдoшe брaт
и oтaц у кућу дa лeгну и дa сe људски
нaспaвajу, a Брaшa нa прaзaн стoмaк
рeши дa увaти рибу. Прoрaдилa глaд
и шeстo чулo, oнaкo жгoљaв дoвaти
сeнкeр и спусти гa oмa ту нуз oбaлу,
дa и oн рибaри кo вeлики. Кaд у
чудa вeруjeтe oнa сe и дeсe, увaтиo
Брaшa смудja вeликoг кo кућa! Ниje
сe чaк ни прaћaкao, дa jeстe сигунo
би му искoчиo из сeнкeрa ил чaмцa.
Дoгрaбиo гa je с oбaдвe рукe, зaглиo
гa jaкo кo њeгoву Сeку дeсeтaк
гoдинa кaсниje, ниje мaриo штo гa je
рoвaшиo с бoдљaмa. Кaд je утрчo с
рибeтинoм у кућу сви су пoскaкaли,
питajу гa брaт и oтaц oнaкo бунoвни,
oдкуд му рибa? Увaтиo, кaжe Брaшa,
oмa ту нуз oбaлу. Схвaтили искусни
рибaри дa су узaлуд трaжили рибу
у дубини a схвaтиo je и Брaшa дa je
пoстo рибaр! Пoслe je с oцeм чeстo
ишao дa рибaри, ниje билo чизaмa,
пa кaд дoдje jeсeн и будe лeдa
умoтaвaли су нoгe крпaмa, дa сe

нe рaсeку нa лeд. Зa шкoлу je имao
бaкaнџe пeт брojeвa вeћe и сви су
знaли кaд идe шoрoм, вучe нoгe дa
му нe спaдну ципeлe штo клaмћу.
Пoнeкaд je у шкoли спaвao нa чaсу,
кaд сe умoрaн врaтиo с рибaрeњa.
Пoслe су сe прeсeлили у Бaнoштoр,
бoљи су тeрeни зa рибaрeњe a
ближe су и шкoлe. Mлaђoj брaћи
je билa ближe oснoвнa шкoлa a
Брaшa je oтишao прeкo у Футoг у
пoљoприврeдну, дa диплoмирa
oнo штo вoлe нajвишe дa рaди,
рибaрствo. Дoбиo je стипeндиjу и
биo oдликaш, кo и нa вoди. Кaд je
шкoлу зaвршиo пoстao je упрaвник
рибaрствa нa Дунaву и Tиси, вoдиo je
рибaрe и ниje хтeo дa будe дaлeкo oд
вoдe. И дaнaс рибaри, свaки дaн je нa
вoди, знa свe o рибaмa. Aл умaлo дa
будe и друкчиje...
Jeдaрeд изaдje нa Дунaв, никoг
сeм сaнти лeдa и њeгa ниje билo
нa рeци. Рeши дa бaци мрeжу и
увaти кojу бeлу, зими су нajлeпшe.
Дунaв пoкривeн лeдoм, мрeжa у

вoди, Брaшa у чaмцу, нeћe дaлeкo,
сaмo чaскoм кojу фришку дa имa
дa пeчe с другaримa нa чaрди. Кaд,
oдjeдaрeд сe мрeжa нaпуни, улeтeлo
jaтo тoстoлoбикa, вуку нa jeдну
стрaну, лeд вучe нa другу, пoтaпa
сe чaмaц, Брaши жao мрeжe, брицу
ниje пoнo, куд ћe- штa ћe... Пoтoпи
сe чaмaц, oн упaднe у вoду, oд лeдa
нe мoжe дo oбaлe. Tу му je и другaр
с лoвaчкoм пушкoм aл нe мoжe с
oбaлe дa му пoмoгнe. Дoвикуjу сe,
oднo врaг шaлу, сaмo дa oвaj пукнe у
Брaшу, дa сe нe мучи, спaсa му нeмa!
Jeдвa, jeдвa нeкaкo oнaj с пушкoм
нaдje дугaчку грaну и дoдa je Брaши,
згрaбиo je с oбaдвe рукe и извукo гa
прeкo лeдa нa oбaлу. E, кaд je мaлкo
дoшo сeби, зaрeкo сe Брaшa дa вишe
нeћe ићи нa вoду. Издржo je цeлу
нoћ и сутрa дo пoднe, пoслe ручкa je
oпeт биo нa Дунaву. Taмo je и дaнaс,
имa чaрду, Сeку, двe ћeркe и синa.
Имa пун jaпaнeр пeхaрa сa злaтних
кoтлићa, знa гдe кoja рибa спaвa,
умe (кaд хoћe) дa из вoдe у мрeжу

увaти сaмo jeдну врсту рибa, бaвиo
сe нaукoм, aсистирao je мнoгимa
кojи су мaгистрирaли и дoктoрирaли
нa тeму вoдa, eкoлoгиje и рибaрствa.
Уживaнциja гa je слушaти кaд o вoди
дивaни, joш je вeћe зaдoвoљствo с
њим бити у чaмцу (кaд ниje Дунaв
зaлeђeн, зa свaки случaj). Пoзнaje
вoду кo дa види крoз њу. Aкo вaм
прeпoручи бeлу рибу, нe фeмкajтe
сe, тa je нajлeшпa oд свих рибa, aл
сaмo кaд je Брaшa спрeми. Умaлo
збoг бeлe ниje пoд лeд oчo, зaр тo
ниje нajбoљa гaрaнциja. Кaд кoгoд
спoмeнe рибу и кaжe дa сe идe кoд
Брaшe, сви знajу дa je тo чaрдa у
Бeгeчу, дa сe пo гaзди тaкo зoвe.
A знaтe ли кaкo je гaздинo имe?
E, дa знaтe, Брaшa je Пeтaр Лaпу,
aл нeмojтe гa тaкo звaти, ниje дa нe
вoлe, ниje нaвикo тaкo.
Ппеузето из књиге Боре Отића „Шором ,средом“
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КО ХОЋЕ НАЂЕ НАЧИНА КО НЕЋЕ НАЂЕ РАЗЛОГА
У почетку створи Бог небо и
земљу. У једном од седам дана
земљу
стварања света, створи Бог и жива
бића на земљи међу њима човека
и жену најсавршњнија жива бића,
обдари их духом Светим, умом,
разумом и слободном вољом како
би могли живети самостално. Усели
Бог њих у овоземаљски рај и благослови их „рађајте се, множите се и
напуните земљу“.
Под овим благословом се подразумева да ова два најсавршенија
жива бића на земљи раде, стварају
и управљају свим благодатима у и на
земљи, сва жива бића и плодови су
под патронатом овог благословеног
пара.
Рађањем Господа Исуса Христа
сина божијег и трећег лица Свете
Тројице престаје стари и почиње
нови завет (стара-нова ера). Христос
је живео тридесеттри године и тридесеттри дана када су га ондашње
власти срамно разапеле на Крсту.
Беше сахрањен пети (петак) дан
по писму и васкрсну седми дан у
недељу, тим поводом хришћани
славе Васкрсење Господа Исуса
Христа. Отуда у Светом Писму заповест „шест дана ради а седми дан
посвети Господу Богу своме“.
О ПОСТУ И МОЛИТВИ
Што је сунце и вода земљи,што
је земља и влага биљкама, то је пост
и молитва телу и души човечијој.
Бого и Крстолики (када устане, рашири руке стиснутих шака човек је
у лику Крста) човек је по благослову
божијем обавезан да води рачуна
о комплетном животу на земљи.
Христови савременици, апостоли и
јевађелисти су га пратили и записивали Његове проповеди и беседе. Тако
су нам записали да не може добро
дрво рађати зле плодове, нити зло
дрво рађати здраве плодове, што
се у пренесеном значењу мисли на
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самог човека. Не може се брати
грожђе са трња нити смокве са
чичка, каже се у записима Христових
ученика. Јеванђелист Матеј нас учи
(гл.6) како требамо постити и свој
живот усмерити јавно, ништа не ме
бити тајно и лицемерно јер Отац наш
небески све види и све зна.
Христос је своје ученике послао
бродицом да пређу преко мора, у
једном спазише они Христа како по
површини воде иде ка њима. Они испрепадани, а и пријатно изненађени
што им иде Спаситељ у помоћ јер
је била олуја и били су угрожени од
немирног мора. Тако су стигли до
пустиње где се окупило више од пет
хиљада народа, пао је мрак, ученици
у паници, народ гладан а хране
немају где купити. Видевши Христос
упита их колико имају хране, две
рибе и пет хлебова одговорише. Узе
Христос рибе и хлебове, погледа у
небо, помоли се Оцу и благослови
дајући им ту храну да поделе народу.
Када се народ најео ученици накупише дванаест кошарица хране која је
преостала од масе народа.
У обичном посту на трпези може
и треба да се нађе риба и рибљи
специјалитети. У рибарницама у
Србији се најчешће налазе свеже речне рибе, а могу се купити и замрзнуте
морске рибе. Познато је да се у дане
божићног и васкршњег поста троше
велике количине рибе. Наш народ
је углавном навикао на речну рибу:
Шарана,Белу рибу , Пастрмку док је
на трпези морска риба заступљена
мање, вероватно из навике.
Архимандрит
отац
Стефан,
игуман манастира Велика Ремета
на Светој Фрушкој Гори у својој

књизи „Духовне поуке“ говори о
посту и молитви и начину васпитања
деце. Отац Стефан упућује нас да
се силом не може ништа постићи,
него искључиво тихо и мирно уз
савете, а све на молитвеној основи
и поштовању ближњих својих и околине у којој живите. Не живи човек
само од хлеба и соли него и од сваке
речи која изађе из уста његових.
Смисао поста

Основни циљ поста јесте очишћење душе и тела од телесних и душевних страсти, као и прослављење
Бога и његових светих. Прави пост,
дакле, има две стране, телесну и духовну и састоји се како у уздржању
од мрсне хране тако и у уздржавању
од рђавих мисли, жеља и дела,
умножавању молитава, доброчинстава и вршењу свих еванђелских врлина. Стога свети Василије опомиње:
„Корист од поста не ограничавај
само на уздржавање од јела, зато што
је истински пост удаљавање од злих
дела.” Пост обуздава сластољубље
и стомакоугађање. Међутим, он
истовремено ослобађа човека од
тираније душевних страсти и рђавих
помисли. Њиме се чисти човеков ум
и узводи ка небесима. Немогућа је
чиста и сабрана молитва и стицање
било које хришћанске врлине без
душевног и телесног поста. Ипак,
најважнији циљ поста јесте да уз
његову помоћ стекнемо заједницу са
живим Богом. Без душевне чистоте
која се између осталог постиже и
редовним постом не можено да
се приближимо Богу и задобијемо
чисту молитву, те тако постанемо
заједничари Божје благодати.

Ево како нас св. Јован Златоусти
учи шта је истински пост: „Кажеш
да постиш. Увери ме у то својим
делима. А која су то дела? Ако видиш
сиромаха, удели му милостињу. Ако
се нађеш са непријатељем својим,
измири се са њим. Видиш ли на улици
неко лепо лице, одврати свој поглед
од њега. Дакле, не само да постиш
стомаком, већ и очима и слухом,
и рукама и ногама и свим удовима
тела. Руке нека посте уздржавајући
се од сваке грамзивости и крађе.
Ноге нека посте тако што нећи ходити путевима греха. Очи нека посте
тако што страсно неће посматрати
лепа лица нити у зависти гледати на
добра других људи. Кажеш да не
једеш месо. Али, чувај се да не гуташ
похотљиво очима оно што видиш
око себе. Пости и слухом својим
не слушајући оговарања и сплетке.
Устима и језиком својим пости и
уздржавај се од ружних речи и шала.
Каква нам је корист ако не једемо
месо и рибу, а уједамо и прождиремо своје ближње.”
Свети Фотије патријарх цариградски каже: „Пост благопријатан
Богу је онај који подразумева поред
уздржања од хране и удаљење од
сваког греха, мржње, зависти, оговарања, неумесних шала, празнословља и других зала. Оној који пости
само телесно не трудећи се у врлини
личи на човека који је саградио лепу
кућу, али у њој живи са змијама и
скорпијама.”
Пост је нераскидиво повезан
са милостињом и зато нас стари
хришћански писци уче да вишак
новца који уштдимо на умереној
исхрани у преиоду поста можемо да
уделимо као милостињу сиромашним и болесним те тако ускративши
сувишно телу дарујемо потребно
души.У време поста потребно је да
више хранимо своју душу молитвом
и речју Божјом него ли своје тело
храном и телесним уживањима.
Господ нас учи у Еванђељу да се
зли духови изгоне једино постом
и молитвом. Зато и Црква у време
постова подстиче своје вернике на
усрднију молитву како у храмовима,
тако и у личним молитвама код куће.

Није довољно постити само делима
и речју, већ и мислима. Каква нам је
корист од нечистих дела када о њима
страсно маштамо и наслађујемо се.
Молитва уз телесни пост најјаче је
оружје за борбу против страсних
помисли и маштарија. У време поста
верници би требали да избеговају
свако славље и забаву, а супружници
и телесно општење. У посту се не
обављају венчања, а добро је у том
периоду максимално смањити и
гледање телевизара и радија и то
време искористити у читању Светог
Писма и других верских књига.
Пост средом и петком

Среда и петак су се од најранијих
дана сматрали данима посвећиним
посту и молитви. Ови се дани посте
током целе године, осим у периодима тзв. Трапавих недеља о којима
се говори у наставку текста. Пост
средом је одређен у знак сећања на
Јудину издају Господа Христа, док
петком постимо јер је Господ тога
дана разапет на крсту. Непоштовање
ових посних дана се осуђује 69
каноном св. Апостола. Од старине
ови посни дани се посте „на води”,
дакле и без употребе уља. Када у
ове дане падне празник са црвеним
словом или светитељ чије је име у
календару одштампано маснијом
бојом, дозвољена је употреба уља
и вина. Ови дани се могу постити
на уљу и у случају телесне слабости.
Што се тиче духовног поста, средом
и петком треба се више и усрдније
молити, посебно читајући оне главе
Св. Писма које се односе на издају
Христа, његово суђење и распеће.
ЧЕТИРИ ВЕЛИКА ГОДИШЊА ПОСТА
1. Велики пост:

Велики пост је најважнији посни
период у току године. Његов основни задатак јесте да нас телесно
и душевно припреми за празник
Васкрсења Христовог. То је уједно и
најстрожији пост Цркве и обавезан је
за све хришћане. У време овога поста
уздржавамо се од меса, јаја, сира,
млека, дакле хране са животињским
масноћама. Вино и уље дозвољени

су само суботом и недељем, али и
на дан св. четрдесеторице мученика,
док се риба може користити само на
Благовести и Цвети. Свим осталим
данима пости се „на води”, а поготово строго средом и петком. По слабости се у недељне дане осим среде
и петка може разрешити уље, али са
посебним благословом духовника
или парохијског свештеника. Прва
три дана прве недеље Великог поста
од старине се посте посебно строго.
То исто вреди за последњу недељу
поста коју постимо „на води”, осим
Велики Четвртак на који разрешавамо на уље и вино. На Велики Петак
се уздржавамо од јела и пића све до
изношења плаштанице, дакле до 3
сата поподне, после чега се узима лаган оброк „на води”. Такође строго
постимо и Велику Суботу као једину
посну суботу у току године.
2. Божићни пост
Следећи дужи период поста у
години је Божићни пост који такође
траје четрдесет дана, али није тако
строг као Велики Пост. Почиње
15/28 новембра, а завршава 24.
децембра/6. јануара. У току целог
овога поста не једемо месо, бели
мрс и јаја. Уље и вино су дозвољени
свим данима осим среде и петка
који се посте „на води”. Риба се
једе сваке суботе и недеље као и на
Ваведење Пресвете Богородице,
чак и ако празник падне у среду или
петак. Последња недеља Божићног
поста пости се строжије, без употребе рибе, а по могућности „на води”.
На Бадњи дан се не употребљава
ни уље ни вино, већ се обавезно
пости „на води”. Веома је важно да
православни хришћани који живе у
земљама у којима се новогодишњи
празници славе по новом календару
и падају у време Божићног поста,
не прекидају пост, већ да Нову Годину прослављају када она дође по
православном календару, поштујући
традицију својих предака и црквена
правила.
3. Пост св. Апостола
Пост светих Апостола траје од
Недеље свих светих до празника св.
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Апостола Петра и Павла 28. јуна/12.
јула. Његова дужина трајања зависи
од пасхалног и пентикосталног циклуса на који се надовезује почетак
поста. Овај пост сличан је Божићном,
мада нешто блажи. За време његовог
трајања не једе се месо, бели мрс и
јаја. Риба, вино и уље се једу сваки
дан осим, наравно, среде и петка
који се посте „на води”. Дан уочи
Петровдана се такође строго пости,
осим ако падне у суботу или недељу,
када је дозвољена употреба уља. На
дан Рођења Св. Јована Крститеља
једемо рибу, иако падне у среду или
петак. Уколико Петровдан падне у
среду или петак, тога дана не мрсимо већ једемо рибу, вино и уље.
4. Госпојински пост
Госпојински пост је најкраћи од
четири велика годишња поста и
траје само 15 дана, од 1/14 августа
до 28/15 августа. Он је посвећен
духовној припреми уочи празника
Успења Пресвете Богородице. Овај
пост је строжији од божићног и апостолског, те православни хришћани
због великог поштовања према
Пресветој Богородици овај пост посте као и Велики пост, све дане „на
води”, осим суботе и недеље када
је дозвољено уље и вино. Једино на
Празник Преображења Господњег
једемо рибу без обзира у који дан
недеље он пао. Ако сам празник
Успења падне у среду и петак, не
мрсимо већ и тада једемо рибу,
вино и уље. У нашем народу постоји
обичај да се младо грожђе не једе до
Преображења Господњег, јер се тога
дана у црквама благосиља грожђе и
дели се народу.
ЈЕДНОДНЕВНИ ПОСТОВИ У ТОКУ
ГОДИНЕ:

1. Крстовдан, 5/18. јануар, уочи
Богојављења: Овај дан строго постимо по могућности на „сухоједењу”,
осим ако падне у суботу или недељу,
када разрешавамо „на уље”. Овим
постом се припремамо за празник
Богојављења и за пијење богојављенске водице.
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2. Воздвиженије Часнога Крста,
14/27. септембра: Пости се исто као и
Крстовдан.
3. Усековање главе Св. Претече,
29. августа/11. септембра:
У част св. Јована Претече и
његовог мученичког страдања; овај
пост се пости као и ова претходна
два дана, осим ако празник падне
у суботу или недељу, када једемо
уље и вино. У нашем народу постоји
благочестиви обичај да се на овај
дан ништа не једе из тањира и да се
избегава храна и плодови црвене
боје, у знак сећања на погубљење св.
Претече коме је глава одрубљена и
донесена Иродијади на тањиру.
Пост се може држати у току
године и у неким другим посебним
приликама:
У случајевима рата, катаклизми и
великог страдања епископ може да
наложи пост народу како би се тиме
умилостивио Бог.
2. Духовник може да својој
духовној деци наложи пост као
епитимију из разних разлога.
3. Свети оци саветују пост од пар
дана пред крштење, јелеосвећење,
свету тајну брака или рукоположење
свештеника.
4. У Православној цркви је
уобичајен пост пре свете тајне
евхаристије, тј. светог причешћа.
Обавезно је да се сваки хришћанин
који се спрема за свето причешће
уздржава од хране, пића, употребе дувана и телесног општења
од поноћи претходног дана. Вече
уочи св. причешћа треба провести
молитвено и у читању Св. Писма и
других духовних књига, како бисмо
се што потпуније припремили за
примање светих тајни. Што се тиче
вишедневног поста пред свето
причешће, његова дужина и строгост
зависе од благослова духовника или
парохијског свештеника. Онима који
редовно посте све црквене постове
по типику и редовно се исповедају,
духовници често не одређују дужи
период поста пред свето причешће
као обавезу. Међутим, пошто највећи
број верника наше Цркве не држи редовно и правилно по типику црквене

постове и редовно се не исповеда,
Црква одређује један строжији
период поста „на води”, дакле без
употребе уља и алкохола, у трајању
до 7 дана пред свето причешће као и
обавезну исповест.
ПЕРИОДИ РАЗРЕШЕЊА ПОСТА - ТРАПАВЕ СЕДМИЦЕ

Трапаве седмице су периоди у
које Црква разрешава употребу свих
врста хране, чак и средом и петком.
На тај начин се изражава празнични
карактер ових периода који обавезно следе великим празницима.
1. Дванаестодневница је период
између два велика непокретна празника, Божића и Богојављења. У све
дане овог периода, осим, свакако,
Крстовдана када се строго пости,
дозвољена је употреба свих врста
хране.
2. Светла седмица је период који
траје од Васкрса до Томине недеље.
Цела ова седмица је празничног
карактера. У ове дане је строго
забрањен пост. Поред тога у целом
периоду Педесетнице, дакле од
Васкрса па до Духова забрањен је
строги пост „на води”. Ипак среда
и петак се не мрсе већ се у те дане
може јести вино и уље, а у Среду
Преполовљења и Среду Оданија
Пасхе и риба.
3. Духовска седмица која траје од
празника Духова до Свих Светих и у
те дане је дозвољена употреба свих
врста јестива, чак и средом и петком због празничног духовданског
карактера ове седмице. У периоде
разрешења поста можемо условно
да убројимо и прве три седмице
Триода, дакле, три недеље пре почетка Великог Поста. У току ових
седмица се постепено припремамо
за Велики пост.
¾ Прве седмице, блуднога сина,
имамо разрешење на сва јестива,
чак и средом и петком.
¾ Друге, месопусне седмице,
мрсимо свим данима осим среде
и петка када држимо пост „на
води”. На крају ове друге недеље
падају тзв. Месне покладе када

престајемо да једемо месо и не
употребљавамо га више све до
Васкрса.
¾ Трећа, сиропусна недеља, је исто
тако припремног карактера и у те
дане забрањено је једење меса. У
току целе ове недеље можемо да
једемо рибу, бели мрс и јаја и на
дан уочи почетка Великог поста
имамо Беле покладе, после чега
почиње период поста.
Веома је важно да православни
хришћани редовно посте своје славе
које падају у посне периоде, као што
је нпр. Св. Никола и др. Спремање
ових слава на мрсној храни и уз недолично и разуздано весеље сматра се
грехом и тиме уместо да светитељу
укажемо част и поштовање навлачимо на себе Божји гнев.
Зато, браћо хришћани редовно
држимо свети пост. Он ће нам донети
много добра и привући ће Божји благослов на наше домове и породице.
Бог ће тешко услишити наше молитве
уколико их не потпомогнемо својим
властитим трудом у посту, молитви
и светим врлинама. Не заборавимо,
Господу није потребан наш пост и
гладовање, већ нама самима како
би наша срца омекшала, скрушила
се и смирила пред Богом и постала
способна да приме Божју благодат
и помоћ. Постом изражавамо и своју
љубав и веру у Господа, јер само
оној који поштује све Господње заповести има истинску љубав према
своме Творцу. А, заповест о посту
једна је од најважнијих Господњих
заповести. Не обраћ ајмо пажњу на
оне који доконо говоре да „грех не
улази на уста”. Грех непоштовања
поста не лежи у самој храни коју са
благодарношћу узимамо, већ и у
дрском гажењу заповести Господње
о посту и црквених правила која су
по надахнућу Светог Духа прописали
богоносни оци, светитељи Цркве
Христове, и оставили их нама као
вечни аманет и незаблудиви пут
духовног усавршавања .
Приредио Владо Поп Елез

Истрaживaњa нaших стручњaкa пoтврђуjу дa
рибa и рибљe уљe дeфинитивнo дoпринoсe
здрaвљу људи, кao и дa успoрaвajу прoцeс
стaрeњa.
Здрaвa хрaнa je свaкaкo пoтрeбa
сaврeмeнoг живoтa, a кoнзумирaњe
рибe прeпoручуje сe у исхрaни пoсeбнo збoг присуствa нeзaсићeних
мaсних кисeлинa пoпут н-3 мaсних
кисeлинa дугoг низa. Диjeтeтски
суплeмeнти су тaкoђe пoтрeбни
oсoбaмa кoje, из oдрeђeних рaзлoгa,
нe jeду рибу.
EПA И ДХA нaлaзe сe у микрoaлгaмa кoje унoсe рибe. Рибe кoje су
нajбoгaтиje н-3 мaсним кисeлинaмa су
мoрскe рибe – лoсoс, скушa, хaрингa,
сaрдинa – aли сe нaлaзe и у бaкaлaру
и туни. Суплeмeнти рибљeг уљa су
прoизвeдeни углaвнoм oд сaрдинe и
сaдржe витaмин E кao aнтиoксидaнт.
Прeпoрукa Свeтскe здрaвствeнe
oргaнизaциje je дa днeвни унoс,
EПA И ДХA будe oд 0,3 дo 0,5 грaмa
днeвнo, дo 57 мг нa дaн зa здрaвe

oсoбe и 400 мг нeдeљнo сa двa
oбрoкa рибe.
Истo прeпoручуje и Aмeричкa
aсoциjaциja зa бoлeсти срцa, дoк
Eврoпскa aсoциjaциja зa бeзбeднoст
хрaнe сaвeтуje измeђу двa и чeтири
грaмa днeвнo EПA+ДХA зa лeчeњe
хипeртриглицeридeмиje кao и три
грaмa днeвнo кoд бoлeсникa кojи
бoлуjу oд хипeртeнзиje. Jeднo je
свaкaкo сигурнo – сa двa дo три
oбрoкa рибe нeдeљнo (150 г рибe пo
oбрoку) сигурни смo Здрaвствeнe
кoристи н-3 мaсних кисeлинa дугих
лaнaцa oткривeнe су тoкoм истрaживaњa исхрaнe и здрaвљa плeмeнa
сa Грeнлaндa. Припaдници плeмeнa
Инуит Eскимa нису имaли пoвишeн
хoлeстeрoл и триглицeридe, нису
бoлoвaли oд висoкoг крвнoг прити-

Aнтиoксидaнтнa свojствa уљa рaчићa крил
У пoслeдњoj дeцeниjи испититуje сe уљe крил (уљe рaчићa) штo
у прeвoду знaчи „хрaнa зa китoвe“, кoje сaдржи н-3 мaснe кисeлинe
кoњугoвaнe сa фoсфoлипидимa (фoсфaтидилхoлин) и aстaксaнтинoм
кao aнтиoксидaнтoм. Maсти из уљa рaчићa пo сaстaву пoдсeћajу нa
фoсфoлипидe у мoзгу. Aнтиoксидaнтнa мoћ уљa рaчићa мeрeнa je
oдгoвaрajућим мeтoдaмa и пoтврђуje вeћи aнтиoксидaтивни кaпaцитeт,
вeћу биoрaспoлoживoст сaстojaкa, кaкo у oднoсу нa рибљe уљe, тaкo и у
oднoсу нa кoeнзим Q10.
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скa и имaли су ниску стoпу срчaних
oбoљeњa.
Oд тaдa je пoстaлo jaснo дa
су н-3 и н-6 мaснe кисeлинe дугих
низoвa вaжнe у прeвeнциjи и лeчeњу
хипeрлипидeмиja, хипeртeнзиje, кoрoнaрнe бoлeсти, упaлних прoцeсa и
кaнцeрa.
Oнo штo рибу, рибљe уљe и прoизвoдe oд рибe рaзликуje у oднoсу
нa другe врстe хрaнe je присуствo
пoлинeзaсићeних мaсних кисeлинa
(ЛЦ-ПУФA) и вeoмa низaк сaдржaj
зaсићeних мaсних кисeлинa.
Смaњeн ризик oд упaлa
Извoрни мoлeкул н-3 мaсних
кисeлинa je aлфa-линoлeнскa кисeлинa (AЛA) кoja сe прoцeсимa
дeсaтурaциje и eлoнгaциje прeтвaрa
дo eикoзaпeнтaнooeнскe (EПA) и
дoкoзaхeксaнoeнскe (ДХA) кисeлинe
кoje улaзe у сaстaв рибљeг уљa.
Прoизвoдњa EПA И ДХA ниje тaкo
eфикaснa у oргaнизму тaкo дa сe
прeпoручуje унoшeњe тих мaсних
кисeлинa крoз рибљe уљe и рибу.
Eфeкти узимaњa EПA И ДХA кoje
улaзe у сaстaв рибљeг уљa свoдe сe
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нa смaњeњe синтeзe мeтaбoлитa
прoстaглaндинa E2, трoмбoксaнa A2,
лeукoтриjeнa Б4 и пoвeћaњe трoмбoксaнa A3, ПГИ3, лeукoтриjeнa Б5.
Вeћинa нaпoмeнутих eфeкaтa свoди
сe нa пoзитивaн eфeкaт н-3 мaсних
кисeлинa нa прoцeсe зaпaљeњa.
Oднoс мaсних кисeлинa н-6
и н-3 je инaчe вaжaн у aктивaциjи
рaзних зaпaљeњa – aтeрoсклeрoзe,
рeумaтoиднoг aртритисa и зaпaљинскe бoлeсти црeвa. Штo je вeћи
унoс н-3, вeрoвaтнoћa зaпaљeњa
сe смaњуje, смaњeњeм прoдукциje
нeких интeрлeукинa (ИЛ-1, ИЛ-2).
Рибa и рибљe уљe успoрaвajу
стaрeњe
Биoлoшкe aктивнoсти н-3 мaсних
кисeлинa вeзуjу сe зa рeгулaциjу
eкспрeсиje нeких гeнa – нeкe oд
њих су aнтиoксидaнси, убрзaвajу
нeурoтрaнсмисиjу, рeгулишу eнeргиjу
мoзгa и рaспoлoжeњe.
Дa смo унeли прeпoручeни нeдeљни
унoс рибe.
Узимaњe дoзe EПA+ДХA вeћe
oд три грaмa днeвнo мoжe имaти

нeкa нeжeљeнa дejствa кao штo
су учeстaлиje крвaрeњe o чeму сe
пoсeбнo мoрa вoдити рaчунa кoд
пaциjeнaтa нa aнтикoaгулaнтнoj
тeрaпиjи, нaстaнaк нeких oксидaциoних прoдукaтa, пoвeћaњe нивoa
aпoлипoпрoтeинa кojи сe дoвoдe
у вeзу сa ЛДЛ хoлeстeрoлoм кoд
диjaбeтичaрa.
Нa oснoву спрoвeдeних истрaживaњa, мoгућe je зaкључити
дa сe рибa, њeни прoизвoди или
рибљe уљe свaкaкo прeпoручуjу у
свaкoднeвнoj исхрaни. Рeзултaти
студиja нa eкспeримeнтaлним мoдeлимa пoпут пaцoвa и мишeвa и
клиничкe студиje нeдвoсмислeнo
пoтврђуjу дa су eфeкти нaрoчитo
дугoрoчниjих суплeмeнтaциja или
дугoгoдишњeг кoришћeњa рибe у
исхрaни вишeструкo кoрисни пo
здрaвљe. Устaнoвљeнo ja тaкoђe дa
oни мoгу и oдлoжити стaрeњe.

Aутoр тeкстa je др Taмaрa
Пoпoвић, нaучни сaрaдник Институтa зa мeдицинскa истрaживaњa
- Цeнтaр изврснoсти у oблaсти
исхрaнe и мeтaбoлизмa.

ПОГЛАВЉЕ 13 - РИБАРСТВО
I. Садржај поглавља
Правне тековине у овом поглављу састоје се из прописа,
који не захтевају преношење у
национално законодавство, али
захтевају увођење мера за припрему администрације и оператера за
спровођење правила Заједничке
политике у области рибарства (ЗПР).
Област примене, циљеви и начела
ЗПР утврђена су оквирном уредбом
о Заједничкој политици у области
рибарства (Уредба Савета (ЕУ) број
1380/2013).
ЗПР обезбеђује правила за очување живих водних ресурса, ограничење утицаја рибарства на животну
средину и услове приступа водама и
ресурсима. Такође обухвата структурну политику и посебна правила
за управљање капацитетима флоте,
контролу риболовне активности и
извршење својих правила. ЗПР се
заснива на исправним научним саветима и пружа оквир за прикупљање,
управљање и употребу података из
области рибарства. Посебне мере
управљања за одрживо коришћење
ресурса рибарства у Средоземном
мору утврђене су Уредбом (ЕЗ) број
1967/2006 (Уредба о Средоземљу).
Примењују се и посебна правила за
управљање неким рибљим фондовима, као што је фонд европске јегуље
(Уредба 1100/2007).
У погледу управљања ресурсима
и флотом, правне тековине садрже
посебна правила за усклађивање
риболовних капацитета како би се
пронашла равнотежа између флота
и фондова, као и за мерење тонаже.
Од држава чланица се захтева да
прикупљају и ажурирају податке у
вези са риболовним капацитетима у
посебном регистру рибарске флоте.
Инспекцијски надзор и контрола
су претежно одговорност држава

чланица
чланица које треба да обезбеде
административни капацитет за ефективно спровођење, док је правни
оквир успостављен на нивоу ЕУ.
Правне тековине успостављају, између осталог, детаљна правила за
регистрацију и извештавање о уловима и за рад система за сателитско
праћење пловила.
Уредба (ЕУ) број 508/2014
утврђује одредбе за Европски фонд
за поморство и рибарство (ЕФПР)
и дефинише финансијске мере за
спровођење Заједничке политике
у области рибарства, одговарајуће
мере у вези за Правом мора, одрживим развојем рибарства и аквакултуре и слатководним риболовом, као
и интегрисане поморске политике.
Како би имале користи од ЕФПР,
државе чланице ЕУ су у обавези да
усвоје стратешки документ и оперативни програм (ОП). Државе чланице
би требало да имају и неопходне
капацитете када је реч о административном управљању и контроли да би
обезбедиле правилно и ефикасно
спровођење ОП.
Тржишна политика правних тековина дефинисана је Уредбом (ЕУ)
број 1379/2013 Европског парламента
и Савета и заснива се на струковним
организацијама, заједничким тржишним стандардима, информисању потрошача, правилима о конкуренцији
и истраживању тржишта.
Поред општих правила о државној помоћи, правне тековине
садрже посебна правила о државној
помоћи која важе за сектор рибарства и аквакултуре.
Узевши у обзир њену искључиву
надлежност у области очувања
морских ресурса, ЕУ је страна у бројним међународним споразумима
и организацијама. У појединим
случајевима, постојећи споразуми и
конвенције о рибарству са трећим

земљама или међународним организацијама треба да се прилагоде или
раскину пре приступања.
II. Усклађивање државе и капацитет
за спровођење
Овај део резимира информације
које је дала Србија и дискусије на
састанку поводом скрининга.
Србија наводи да је спремна
да прихвати правне тековине за
поглавље 13, са свим правима и
обавезама које то поглавље подразумева.
Србија је земља без излаза на
море и нема активности у области
морског рибарства нити рибарска
пловила која плове на мору под
српском заставом.
Аквакултура и слатководно рибарство обезбеђују посао за 1 780
лица и доприносе националној бруто
додатој вредности са 0,1%. У погледу
аквакултуре, најважније врсте рибе
су шаран и пастрмка, чија је укупна
производња у 2013. години износила
5 936 тона. Улов рибе у рекама,
језерима и каналима износи 5 040
тона - од чега су 2 235 тона изловили
професионални рибари, а 2 805 тона
рекреативни риболовци (у 2013.
години). У 2013. години, број професионалних рибара је био 511, док је
за рекреативни риболов било издато
77. 589 дозвола. Користе се веома
једноставно опремљена пловила
просечне дужине четири метра.
Србија има сталан дефицит у
трговини рибом и производима
рибарства. Године 2013. на пример,
извоз је износио 4.404.000 евра, а
увоз 63.986.000 евра. Када је реч
о извозу, 88% се извози у земље
са којима је потписан Споразум о
слободној трговини у централној
Европи (ЦЕФТА), док се 11% извози у
ЕУ.
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Министарство пољопривреде и
заштите животне средине (МПЗЖС)
је надлежно за рибарство. Рад на
рибарству је интегрисан у различите
специјализоване секторе министарства. Не постоји сектор у оквиру министарства који је посебно посвећен
рибарству.
Главни правни инструмент који
регулише рибарство је Закон о
заштити и одрживом коришћењу
рибљег фонда. Једнако су важни
и Закон о сточарству, Закон о ветеринарству, Закон о безбедности
хране и Закон о подстицајима у
пољопривреди и руралном развоју.
Органска производња у аквакултури
обухваћена је Законом о органској
производњи) и Правилником о контроли и сертификацији у органској
производњи и методама органске
производње.
Постоји одређени број стратегија
које су важне за сектор рибарства.
• Национална стратегија одрживог
коришћења природних ресурса и
добара,
• Национална стратегија одрживог
развоја,
• Стратегија биодиверзитета Републике Србије, 2011-2018,
• Стратегија пољопривреде и руралног развоја, 2014-2014 (која
такође утврђује стратешки оквир
за аквакултуру).
Прикупљање података у области
рибарства заснива се на Закону о
званичној статистици и Програму о
званичној статистици 2011-2015. Подаци о врстама риба и броју рибара за
привредни и рекреативни риболов
прикупљају се на основу јединица
за истраживање у 31 рибарском
подручју. Подаци о риболовном
алату и опреми прикупљају се једино
за привредни риболов. Републички
завод за статистику спроводи анкете
о производњи у аквакултури на
годишњем нивоу. Прикупљени подаци укључују капацитет рибњака, број
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запослених, опрему, производњу
конзумне рибе, као и производњу
мрестилишта и растилишта. У припреми је ревизија методологије за
прикупљање података како би се
усагласила са Уредбом 762/2008 о
статистици о аквакултури.
II.а. Управљање ресурсима и флотом
Као што је већ наведено, Србија је
континентална земља и нема активности у области морског рибарства
нити рибарска пловила која плове на
мору под српском заставом. Србија
је изјавила да су забележени мали,
спорадични улови јегуље.
II.б. Инспекцијски надзор и контрола
Србија нема посебне мере за
спречавање увоза или продаје рибе
и производа рибарства од незаконитог, непријављеног и нерегулисаног
риболова. Србија увози рибе и производе рибарства једино од предузећа
које је одобрила ЕУ.
II.в. Структурне мере
Структурне мере у вези са аквакултуром и прерадом рибе заснивају
се на Закону о пољопривреди
и руралном развоју и Закону о
подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју. За то је задужено
МПЗЖС. У аквакултури, субвенције
се додељују за инвестиције у нову
опрему за рибњаке. Субвенције се
такође додељују и за инвестиције у
прераду рибе. Започете су припреме за успостављање структура које
ће бити неопходне за учествовање
у Европском фонду за поморство и
рибарство (ЕФПР).
II.г. Тржишна политика
Србија тренутно нема закон који
регулише тржиште рибе и производа аквакултуре.
Тржишни стандарди су утврђени
Правилником о квалитету и другим захтевима за рибе, ракове,

шкољкаше, морске јежеве, морске
краставце, жабе, корњаче, пужеве
и њихове производе. Он дефинише
квалитет и друге захтеве за рибе
у производњи и трговини. Рибе се
пласирају на тржиште према пореклу
и врсти.
Обележавање риба је обухваћено
Правилником о обележавању, пласирању на тржиште и оглашавању прехрамбених производа. Производни
метод и датум рока трајања морају
бити назначени.
Србија нема организације произвођача у области рибарства и
аквакултуре.
II.д. Државна помоћ
Посебна правила за државну помоћ у области рибарства
предвиђена су у Закону о подстицајима у пољопривреди и руралном
развоју. Помоћ се додељује и на
регионалном или локалном нивоу.
Као примери мера које могу добити помоћ поменути су узгајање
квалитетних шарана и пастрмки,
производња козумне рибе, кредитна
помоћ за рибљу млађ за гајење,
одгајивачки програми у аквакултури,
премије осигурања и друге мере
руралног развоја.
II.ђ. Међународни споразуми
Србија нема билатералне споразуме о рибарству са трећим
земљама. Србија није страна ни у
једном међународном споразуму о
рибарству којим се регулише број
пловила или обим риболова.
Србија је члан Регионалне
стратегије за очување и одрживо
управљање популацијом јесетре
у северо-источном Црном мору
и доњем току Дунава у складу са
CITES конвенцијом (Конвенција о
међународној трговини угроженим
врстама дивље фауне и флоре).
Србија је страна у Конвенцији
Уједињених нација о праву мора од
2001. године. Део XI тог споразума
ратификован је 1995. године. Србија

је изјавила да намерава да пре
приступања ЕУ ратификује Споразум
Уједињених нација о рибљем фонду,
Споразум Организације за храну и
пољопривреду (ФАО) о усклађености
из 1993. године и Споразум ФАО о
држави луке из 2009. године и да постане страна у тим споразумима.
III. Оцена степена усклађености и
капацитета за спровођење
Правне тековине у овом поглављу
садрже прописе, који не захтевају
преношење у национално законодавство. Међутим, национално законодавство мора да се прилагоди
у одређеним случајевима да би се
обезбедило тачно спровођење.
Узевши у обзир да Србија нема
приступ мору и да не обавља активности морског рибарства, знатан део
правних тековина у оквиру поглавља
13 „Рибарство“ не захтева посебне
напоре у спровођењу. Одређене
мере ипак морају дасе спроведу да
би се обезбедила тачна примена
правних тековина. Неопходан административни капацитет треба да
буде успостављен по приступању.
III.a. Управљање ресурсима и флотом
Пошто је рибарство Србије ограничено на слатководно рибарство
и аквакултуру, не захтевају се посебне мере за спровођење правних
тековина за управљање ресурсима и
флотом.
Србија треба да припреми план
управљања за јегуље или да докаже да на њеној територији нема
значајних станишта јегуље како
би била изузета из одговарајућих
обавеза Уредбе 1100/2007 којом се
утврђују мере за опоравак европске
јегуље.
III.б. Инспекцијски надзор и контрола
Пре приступања, Србија треба
да спроведе посебне мере за спре-

чавање увоза или продаје рибе и
производа рибарства који потичу
из незаконитог, непријављеног и нерегулисаног риболова.
III.в. Структурне мере
Постојеће структурне мере
чиниће основу за учешће Србије у
ЕФПР. План да се поставе будуће
структуре за управљање и контролу
у оквиру одговарајућих сектора
МПЗЖС намеће се као одговарајући
корак. Предуслов за учествовање
је припрема стратешког документа
и оперативног програма, као и
именовање органа за управљање,
сертификацију и ревизију. У погледу
аквакултуре, учествовање у ЕФПР
захтева вишегодишње националне
стратешке планове израђене на
основу стратешких смерница Уније.
По приступању, Европску комисију
би требало известити о мерама које
нису обухваћене структурном политиком ЕУ као о државној помоћи
(видети тачку III.д).
III.г. Тржишна политика
Постојећа правила за пласирање
на тржиште и обележавање риба и
производа рибарства само су делимично усаглашена са захтевима ЕУ.
Биће неопходне знатне измене пре
приступања како би се обезбедила
потпуна усаглашеност.
Србија би требало да размотри да
пре приступања оснује организације
произвођача у вези са аквакултуром,
иако то није захтев ЕУ.

Србија треба да по приступању
ратификује конвенцију УН која се
односи на очување и управљање
прекограничним фондовима и
фондовима миграторних риба. Не
захтевају се акције у погледу споразума као што је Споразум ФАО
о мерама државе луке и Споразум
ФАО о унапређивању усклађености
рибарских пловила на отвореном
мору са међународним мерама за
очување и управљање.
IV ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ
Имајући у виду горе поменуто,
посебно налазе изложене у делу
III, може се сматрати да је Србија
довољно припремљена за преговоре
о овом поглављу. Стога, Комисија
препоручује отварање преговора
о приступању са Србијом у оквиру
Поглавља 13 - Рибарство.

Датум састанка поводом скрининга:
Експланаторни састанак: 30. септембар 2014.
Билатерални састанак: 14. новембар
2014.

III.д. Државна помоћ
Србија ће по приступању имати
обавезу да Комисију обавештава
о свим облицима државне помоћи
за слатководно рибарство и аквакултуру. Треба успоставити систем
за контролу државне помоћи у тим
секторима.
III.ђ. Међународни споразуми
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KORISTAN OBRAZAC

ANALIZA IZLOVA
Jezero br.: _________

Prose«na dubina(cm): _________

Površina (ha):__________

IZLOVNO MESTO IMA MOGU*NOST KONTRA VODE DA - NE
Šaran K. Šaran II Šaran I Tostilibik K. To II Š matice To I Š mes To mes
NASAD

Jedinica
mere

pros. masa
po hektaru
po hektaru

[grama]
[kom/ha]
[kg/ha]

ukupno
ukupno

[kom]
[kg]

gubici
gubici

[%]
[kom]

gubici

[kg]

Planirana proizvodnja
kom. Masa
proizvodnja
proizvodnja

[grama]
[kg]
[kg/ha]

prirast
prirast
utroš. Hrane

[kg]
[kg/ha]
[kg]

konverzija

[koef]

IZLOV
pros. masa

Jedinica
mere
[grama]

po hektaru
po hektaru

[kom/ha]
[kg/ha]

ukupno
ukupno
gubici

[kom]
[kg]
[%]

gubici
gubici

[kom]
[kg]

Utroš. hrane
Utrošak kre«a

[kg]
[kg]

konverzija

[koef]

u«eš©e prirodne hrane
u konverziji
[koef]
Uginu©a
[kom]
BROJ HRANIDBENIH
DANA
[kom]
Prirodan
mrest
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[kg]
[kom/ha]
[kg/ha]

Štuka Smu¯ Som

Amur

Riblji
korov
UKUPNO

