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Вредни домаћини увелико убиру плодове свог рада. Већина каже да је 
задовољна ценом мада неки нису задовољни приносом. Има и оних који 
су претрпели штете од града али су сматрали да им осигурање не треба, 
или планирају да се осигурају наредне године. Лепо је то што планирају 
али треба их подсетити да су већ одавно требали да буду осигурани јер 
поред подршке државе од 40 до 70% и премија се плаћа тек по убирању 
плодова а приликом закључивања полисе свега око 5% вредности што 
је заиста минимално у односу на остала уложена средства. Малина 420, 
купина 200, паприка 60, парадајз 70 до 120, корнишони 110 динара - 
цене заиста за пожелети. И као по неписаном правилу сви ће поново 
да почну да подижу малињаке, купињаке и то наравно без консултација 
струке само да се што више посади и опет пад цене и тако у круг док се 
не схвати да мора да се ради како треба, или боље нешто друго радити.
Након што се на друштвеним мрежама појавио снимак који је први 
објавио наш часопис, где нас прати стотине хиљада корисника 
интернета, из кога се јасно види да је уместо млека у Лидловом Пилосу 
бела вода, уследила је брза реакција државе. У року од 48 сати заустављен 
је даљи увоз млека из фабрике МИ99 из Градачца у БиХ. На основу 

лабораторијских анализа утврдили смо да то млеко не одговара квалитету и забранили смо увоз. Не постоји нешто 
што је штетно по здравље у њему, али једноставно не одговара декларацији. Млеко које је већ увезено у Србију 
ставиће се ван промета, а забраниће се и продаја – рекао је тада министар пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Бранислав Недимовић. Он је додао да се забрана увоза не односи само на млеко већ и на друге млечне производе овог 
произвођача којих има и у другим трговинским ланцима. О свему више на страницама које следе.
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Подршка у сваком тренутку кроз 
партнерски однос и сарадњу

Интервју

Нови трендови у развоју пољопривредне производње 
захтевају квалитетну и стабилну финансијску подршку. 

Велика подршка пољопривредницима од стране државе 
кроз програме субвенције и локалне подстицаје, као и 
кредити Светске банке уз подршку пословних банака, чине 
најзначајније изворе финансирања овог сегмента.

НЛБ Банка је годинама уназад препозната као лидери када је 
реч о подршци пољопривредним произвођачима. Стручност 
и познавање свих специфичности које носи пољопривредна 
производња су наше основне предности, а креирање најбољих 
финансијских решења за свако појединачно газдинство је наш 
свакодневни посао. О томе сведочи велики број задовољних 
клијената. 

Наш слоган НЛБ На пољу је више од слогана. То је наша 
дугогодишња пословна филозофија, и наши пољопривредници 
знају да смо им увек на располагању тамо где су они - на пољу, 
у њиховим газдинствима, каже за Агробизнис магазин нови 
члан ИО НЛБ Банке Владимир Чапрић.

Година пуна изазова је ушла у другу половину, а 
претходна је била такође специфична због епидемије 
ЦОВИД-19. На који начин је све то утицало на ваше 
пословање са пољопривредницима?

У 2020. као и у првој половини ове године сви смо имали 
велику стрепњу како ће пандемија корона вируса утицати 
на производњу хране. Међутим, сведоци смо да је ова 
привредна грана, за разлику од многих других, постигла 
рекордне резултате. Посебно је значајан заједнички, 
системски приступ пољопривредника, државе и банака, који 
је био изузетно синхронизован и усмерен на велики циљ, 
а то је стабилна пољопривредна производња упркос свим 
изазовима. НЛБ Банка је током 2020. године пољопривреду 
подржала са више од 50 милиона ЕУР, како кроз финансирање 
из сопствених средстава, тако и кроз кредитирање уз 
субвенцију Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде. Иако смо због епидемиолошке ситуације са 
пољопривредницима били мање у директном контакту и на 
терену, наша подршка ни у једном тренутку није изостала.

У 2021. планирали смо још интензивнија улагања у 
пољопривреду у односу на претходну годину, кроз 
финансирање обртних средстава и ликвидности, куповину 
механизације и опреме, проширење сточног фонда, набавку 
хране, али и куповину пољопривредног земљишта.

Шта су приоритети?

Наши приоритети су прироритети наших клијената – у 
првом плану је све оно што је њима важно. Трудимо се 
да се прилагодимо њиховим потребама, и омогућимо им 
финансирање оних пројеката које желе да реализују. Уз то, 
ту смо и да их саветодавно подржимо, а неретко и да им 
пружимо стручну финансијску подршку. Поносни смо, јер 
готово сви наши агро саветници поседују више од деценије 
искуства у раду и финансирању пољопривредника, а велики 
део њих се и породично бави пољопривредом.

Освновни приоритет је да је их подржимо – кроз финансирање 
на прави начин и у правом тренутку. Изузетна сарадња коју 
имамо са Министарством пољопривреде, као и са локалним 
заједницама али и задружним савезима и дистрибутерима 

Владимир Чапрић
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најквалитетније механизације, нам омогућавају да клијентима 
понудимо производе и услуге по најповољнијим условима и 
на време.

Kакво је интересовање пољопривредника за 
субвенционисане кредите? Kолико времена треба да би 
добили средства?

Од почетка програма кредитирања уз субвенције 
Министарства пољопривреде одобрено је преко две 
милијарде динара кредита за више од 1.000 газдинстава. Са 
исплаћених 700 милиона динара, НЛБ Банка је тренутно на 
водећој позицији по износу исплаћених субвенционисаних 
кредита.

Сам процес одобрења кредита је изузетно једноставан. 
Уколико је документација комплетна, субвенционисани 
кредит може бити исплаћен у року од неколико радних дана.

Да ли сте укључени у финансирање пројекте Светске 
банке и Министарства пољопривреде, какво је 
интересовање?

НЛБ Банка учествује у програму и интересовање 
пољопривредника постоји. Свакодневно радимо на едукацији 
клијената, и радује нас што се све већи број њих одлучује да 
финансира развој свог газдинства управо средствима из овог 
програма.

У току је процес спајања НЛБ Банке и Kомерцијалне 
банке. Kакав ће утицај ово спајање имати на даљу 
подршку пољопривредницима?

Kао чланице НЛБ Групе, НЛБ Банка и Kомерцијална 
банка налазе се у процесу спајања у једну банку, којој ће 
пољопривреда засигурно остати једно од стратешких 
усмерења. Спајање две банке, изузетно активне у кредитирању 
пољопривреде, ће клијентима из овог сегмента донети бројне 
бенефите у погледу доступности, додатних производа и 
услуга. 

Већ сада наше банке заједно наступају на свим манифе-
стацијама и сајмовима пољопривреде, а и на овогодишњем 
сајму пољопривреде у Новом Саду тимови НЛБ Банке и 
Kомерцијалне банке биће спремни да заједно пруже најбољу 
подршку пољопривредницима.

НЛБ Група је позната по свом друштвено одговорном 
пословању и већ десет година награђујете најбоље 
пројекте органске производње

Ове године смо 10. пут заредом покренули наш Органик 
конкурс, у сарадњи са Kомерцијалном банком, а поводом 
значајног јубилеја, наградићемо чак 10 најбољих пројеката са 
по 500.000 динара. Органска храна није само глобални тренд, 
већ реална потреба која ће бити све израженија у будућности. 
Србија има изузетан потенцијал за органску производњу, и 
због тога желимо да позовемо све произвођаче органске 
хране да искористе ову прилику и пошаљу свој пројекат за 
развој органског пољопривредног газдинства до 31. августа 
2021. године. 

За више информација могу да посете интернет презентације 
НЛБ Банке www.nlb.rs и Kомерцијалне банке www.kom-
bank.com
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Тема броја

ОГОРЧЕНИ ПОТРОШАЧИ ПОСЛЕ СКАНДАЛА СА ВОДОМ 
УМЕСТО МЛЕКА

Извињење Лидла није довољно, 
купци треба да траже обештећење
Куповина у Лидлу постала је својеврсна лутрија, јер купац 
никад не зна шта ће донети кући. Међутим, скандал који је 
потресао јавност када се на друштвеним мрежама појавио 
снимак жене која је уместо Лидловог дуготрајног млека марке 
Пилос са 2,8 посто млечне масти, како пише на амбалажи, 
добила белу воду превазишао све границе безобразлука. 
На срећу, министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде у чијем склопу ради инспекција која врши 
контролу у складу са Законом о безбедности хране реаговала 
је муњевито и наредила да се спорно млеко повуче из продаје.

Уследило је млако извињење Лидла оштећеним потрошачима 
и понуда да спорно млеко врате, а они ће им вратити новац. 
Међутим, по речима председника Удружења потрошача 
Београда Петра Богосављевића само извињење није довољно.

Муњевита реакција државе

Након што се на друштвеним мрежама појавио снимак који 
је згрозио јавност из кога се јасно види да је уместо млека 
у Лидловом Пилосу бела вода, уследила је брза реакција 
државе. У року од 48 сати заустављен је даљи увоз млека из 
фабрике МИ99 из Градачца у БиХ. 

- На основу лабораторијских анализа утврдили смо да то 
млеко не одговара квалитету и забранили смо увоз. Не постоји 
нешто што је штетно по здравље у њему, али једноставно не 
одговара декларацији. Млеко које је већ увезено у Србију 
ставиће се ван промета, а забраниће се и продаја – рекао је 
тада министар пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Бранислав Недимовић.

Он је додао да се забрана увоза не односи само на млеко, већ 
и на друге млечне производе овог произвођача којих има и 
у другим трговинским ланцима. Министар је нагласио да 
ово млеко не садржи ништа што би било штетно по здравље 
људи, па они који су га конзумирали не морају да се плаше. 
Недимовић је истакао да не  жели да улази у анализу да ли 
је у питању грешка у производњи, јер је млекара дужна да 

испоручи млеко квалитета какав је наведен на декларацији.

- Водећи рачуна о својој прехрамбеној индустрији Србија има 
алате како да спречи пласман оваквих производа на тржиште 
– додао је он.

На свом сајту огласио се и Лидл правдајући се техничком 
грешком приликом које се у појединим паковањима уместо 
млека нашла вода.

- Упознати смо са случајем који се појавио на друштвеним 
мрежама, на шта смо одмах реаговали и приступили провери 
квалитета производа дуготрајно млеко. Лабораторијским 
анализама произвођача на 42 узорка производа истог 
ЛОТ броја, потврђено је да нису забележена одступања 
у квалитету поменутог производа, већ да је дошло до 
техничке грешке приликом паковања и да је у питању 
вода. Производ је безбедан и не доводи до здравственог 
ризика у случају конзумације, а из продаје су повучене све 
преостале количине тог производа. Овим путем желимо да 
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напоменемо да наша компанија, у асортиману, под својом 
робном марком има искључиво производе од добављача који 
су сертификовани по највишим међународним стандардима 
квалитета и безбедности – саопштили су из Лидла и позвали 
све потрошаче који су купили овај производ и приметили 
недостатак да се јавe њиховој служби за потрошаче, или 
директно у продавницу, како би се извршила замена 
производа или надокнада новца за купљено млеко у износу 
од 77, 99 динара колико је коштало паковање њиховог Пилос 
млека, пардон воде у амбалажи млека.

И трговац сноси одговорност

Неспорно је да произвођач сноси највећи део одговорности, 
али како се чини кола су се сломила на фабрици млека МИ99 из 
Градачца. Како за Агробизнис магазин објашњава председник 
Удружења потрошача Београда, Петар Богосављевић, велику 
одговорност сноси и Лидл, који се како се чини, извукао без 
већих последица.
- Да не буде забуне произвођач и трговац деле одговорност. 
Свакако да је већа одговорност на произвођачу, који је морао 
да спроведе више контрола током самог процеса производње, 
али то не амнестира и трговца. Лидл је одговоран,  јер 
има обавезу да повремено врши контролу у складу са 
својом проценом ризика у одступању од декларисаног или 
прописаног квалитета и исправности робе коју продаје 

управо да би се овакве ситуације избегле – објашњава 
Богосављевић.

Он истиче да је јасно да је дошло до озбиљних пропуста, и да 
неко није одрадио свој посао како треба.

- Цео систем контроле морао би да буде у функцији потпуне 
заштите потрошача и интереса државе Србије. Јер, увозити 
воду и плаћати је по цени млека је нешто што никако није 
смело да се догоди. Са становишта купаца читав систем 
контроле је проблематичан јерније у служби заштите права 
и интереса потрошача већ оних, као што је Лидл, који су 
склони преварним радњама – додао је он.

На наше питање да ли је довољно само извињење које 
је овај трговински ланац упутио својим потрошачима, 
Богосављевић наглашава да није, и да у овом конкретном 
случају треба да се покрене поступак заштите колективних 
интереса потрошача. За то је, по закону потребно најмање 
десет оштећених потрошача, иако их је вероватно било и 
више.

- У име оштећених купаца једно од евидентираних 
организација за заштиту потрошача у министарству трговине, 
туризма и телекомуникација има обавезу и право да се обрати 
министарству и пријави да су потрошачи оштећени по овом 
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основу. Потом министарство проверава истинитост навода. 
Уколико су тачни а јесу покреће се поступак за обештећење 
потрошача. Важно је истаћи да преварени купци у овом 
случају нису странка у спору, они су само указали на проблем. 
Лидл је по свим међународним трговинским актима дужан 
да исплати обештећење потрошачима, јер је обавезан да се 
придржава етичких норми и кодекса трговине – појаснио је 
Богосављевић и нагласио:

- Наравно да извињење није довољно. Питање обештећења 
потрошача у овом конкретном случају је нешто што је врло 
битно управо да се овакве ствари не би више догађале. 
Уколико не могу да се идентификују сви оштећени купци, и 
за то постоји решење које се већ примењивало у свету. У том 
случају тај део незаконито стечене зараде трговац практично 
издваја у неку врсту фонда из кога би се финансирало 
унапређење заштите потрошача, како би се предупредила 
оваква и слична злоупотреба – додао је он.

Како је дошло до фаталне грешке?

Да су у амбалажи с млеком нађе вода није новина у произ-
водњи млека, али се строгом контролом овакве ситуације 
спречавају.

- Производња млека је река која тече, и мора да се проверава 
у сваком сегменту производње, посебно при крају процеса 
када се последње количине млека истискују воденим чепом. 
Ту најчешће услед непажње долази до оваквих пропуста. Моја 
претпоставка је да произвођач у том тренутку није спровео 
корективне мере које је требало да буду урађене. Најважније 
је да ово млеко, односно вода није опасна по здравље 
потрошача,  појаснио је за Агробизнис магазин Живанко 
Жика Радованчев, који је 40 година радио на руководећим 
позицијама у зрењанинском Млекопродукту.

Како додаје овакве ствари се догађају, али најчешће такво 
млеко ни не изађе из круга фабрике.

- Треба имати у виду да многи велики трговински ланци 
ангажују произвођаче који раде производе под брендом 
трговца, што им омогућава да ту робу јефтиније продају. 
Ипак, код млека није могуће направити исти производ у два 
различита вредносна квалитета. Млеко је млеко. Нема шансе 
да се умањује цена а да квалитет остане, како би овај производ 
постао конкурентан на тржишту – рекао је он.

Када су у питању потрошачи већина њих ће, бар када је млеко 
у питању, ипак  изабрати већ добро познати и проверени 
бренд.

- Не штедим на млеку већ купујем искључиво оно у чији сам 
се квалитет лично уверио, па нека је и неки динар скупље. 
Искрено, нисам љубитељ Лидла и када одем у њихове 
супермаркете пазарим само хемију и евентуално тестенину. 
Знам да Хрвати већ годинама имају проблема са робом у 
Лидловим радњама, па зато избегава неку већу куповину код 
њих – рекао је пензионер Никола Пенезановић, кога смо с 
кесама у рукама зауставили испред једне продавнице.

Драгица Баковић која се пре два дана вратила из Грчке са 
летовања, рекла је да је раније редовно куповала у Лидлу, али 
ће сада два пута размислити пре него што поново уђе у неку 
њихову радњу.

- Док сам била на одмору у Грчкој са супругом и децом, 
практично сам све што нам је требало пазарила у тамошњем 
Лидлу.  Приметила сам велику разлику у квалитету, али 
и цени између нашег и грчког Лидла ваљда због строжих 
закона у ЕУ. Жао ми је што код нас не може као у Америци да 
оштећени потрошач тужи трговца и узме му брдо пара, тада 
би се научили памети и строго водили рачуна шта продају у 
својим радњама- поручила је Драгица.

Лидл није одговорио на наша питања која смо послали на мејл 
са званичног сајта ове немачке трговинске куће која послује 
у Србији. Због тога су наши читаоци осталу ускраћени за 
одговоре на питања о спорном Пилос млеку, али и на питања о 
притужбама њихових купаца на квалитет осталих производа 
који се могу наћи на полицама Лидла.

Тема броја



Претплати се до 31.08.2021. године Часопис добијате све до 30. новембра 2022. године!!!

Уплату извршити на рачун:

Понуда важи за доставу на територији 
Републике Србије
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Почетком јула Влада Србије донела је Уредбу о условима, 
начину и поступку давања у закуп државног пољопривредног 
земљишта за непољопривредне сврхе. Овом уредбом 
прописани су и тачни критеријуми за утврђивање висине 
накнаде за давање овог земљишта на коришћење. Како је 
наглашено уредба се примењује на земљиште које је у катастру 
непокретности Републичког геодетског завода уписано по 
врсти као пољопривредно земљиште у својини Републике 
Србије. Катастарске парцеле које су предмет враћања у 
смислу закона којим се уређује враћање одузете имовине, не 
могу бити предмет коришћења.

Међутим, након усвајања ове уредбе по друштвеним мрежама 
се проширила непроверена информација да ће држава њиве 
претварати у грађевинско земљиште чиме ће се смањити 
обрадива површина. Како је појаснио директор Управе за 
пољопривредно земљиште Бранко Лакић нема говора да ће 
се плодне оранице претварати у грађевинско земљиште. 

Које земљиште може у закуп?

У интервју за Тањуг Лакић је објаснио да је уредба 
донета ради добијања енергије из обновљивих извора и 

подизања конкурентности привреде, а нарочито у области 
грађевинарства које највише учествује у БДП-у. Он је 
нагласио да је сврха уредбе  стварање нових стабилних прихода 
за државу и локалне самоуправе. Будући инвеститор, како 
истиче Лакић, пре закључења уговора о коришћењу мора да 
изради пројекат за враћање тог земљишта у првобитно стање. 
Уредба се односи искључиво на земљу која се у планском акту 
води као пољопривредна али лошијег квалитета.

- Јавност и заинтересовани инвеститори треба да знају да је 
ова мера могућа само за земљишта лошег квалитета, као што 
су необрадива земљишта (пашњаци, трстици и ливаде), а на 
обрадивом земљишту могуће је давати у закуп само шесту, 
седму и осму катастарску класу – нагласио је Лакић.
Директор Управе за пољопривредно земљиште је додао да је 
једини начин да одређени инвеститор постане корисник овог 
земљишта путем јавног надметања, које ће бити дигитално 
преко апликације уз максималну јавност процеса и без 
могућности недозвољеног утицаја службеника који учествују 
у поступку.

- Уредба дозвољава да се пољопривредно земљиште користи 
за изградњу ветропаркова и соларних поља са пратећом 

ДИРЕКТОР УПРАВЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 
БРАНКО ЛАКИЋ РАЗЈАСНИО СВЕ ДИЛЕМЕ 

Уредба о пољопривредном земљишту 
није због рудника јадарит
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инфраструктуром, за експлоатацију минералних сировина 
песка, шљунка и камена, може да се користи за привремене 
паркинге за радне машине и контејнерска насеља за раднике 
који граде аутопутеве и пруге од државног значаја - објаснио 
је Лакић.

Ово земљиште може се дати на коришћење физичком 
и правном лицу  максимално на 30 година. Цена закупа 
ове земље, по Лакићевим речима, биће пет пута скупља у 
односу на просечну цену закупа државног пољопривредног 
земљишта, што је 125.000 динара по хектару годишње.

- То је почетна цена, што значи да може бити само већа, 
осим када се ради о ископу минералних сировина, где је цена 
закупа тридесетоструки износ просечне цене закупа, што је 
око 760.000 динара по хектару. Ако се узима мања површина 
од хектара, цена је као за један хектар – истакао је он. 

Лакић је додао да по Уредби, инвеститор 30 одсто тих 
средстава одмах депонује на рачун министарства, а осталих 
70 одсто пет година пре истека уговора.
Кад и како се плаћа?

Уредбом је прописано да се накнада за коришћење плаћа  
унапред, једном годишње. Износ накнаде за прву годину 
плаћа се пре закључења уговора, док се накнада за сваку 

наредну годину плаћа најкасније до 30. септембра текуће 
године. Висина накнаде може се усклађивати сваке треће 
године. Ваља напоменути да инвеститори документацију 
подносе надлежном органу јединице локалне самоуправе. 
После спроведеног поступка јавног надметања, одлуку о 
давању на коришћење државног пољопривредног земљишта 
најповољнијем понуђачу доноси надлежни орган локалне 
самоуправе, уз сагласност Министарства.

Уредбом је и прецизирано да приход остварен од давања на 
коришћење државног пољопривредног земљишта у висини 
од 60% иде су буџета Републике Србије, док ће 40% прихода 
добити јединица локалне самоуправе на чијој се територији 
налази земљиште које је дато на коришћење.

Упитан да ли ова Уредба има везе са могућим отварањем 
рудника јадарита, Лакић је нагласио да се Уредба примењује 
само на земљиште које је по планском акту пољопривредно.

- Ако је земљиште обухваћено неким планом посебне намене 
за неке друге сврхе у оквиру неког рударског комплекса, на 
њега се ова уредба не примењује. Велика експлоатациона 
поља не верујем да ће бити обухваћена овом уредбом. Чак и 
ако се примењује, поступак остаје исти без обзира на то ко је 
инвеститор – објаснио је директор Управе за пољопривредно 
земљиште Бранко Лакић.
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Дане и Ђорђе су породични пријатељи и заједно раде 
производњу по систему крава - теле. Међутим ово није 
класичан систем одгоја животиња већ органски. Краве 
се налазе на речном острву које располаже са неколико 
стотина хектара пашњака. Они су закупили овде државно 
пољопривредно земљиште где чувају неколко раса крава али 
и коње. Све животиње се самостално хране скоро током целе 
године. Ако зима буде јача онда их превозе до свог имања 
где остају до пролећа. Међутим, када су грла пуштена преко 
године, једино што је потребно однети им соли.

Систем крава – теле у 
органској пољопривреди

Дане Лочар и Ђорђе Заклановић
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„Свакодневно долазимо овде, обилазимо их гледамо како 
расту, довозимо и нова грла, нове расе како би што више 
побољшали квалитет стада. Међу њима је и изразито 
млечна раса холшајн која у овим условима нема проблем 
са маститисом. А то је заправо могуће јер краве проводе 
одређено време у реци где хладе виме. Никада нам се није 
десио маститис ни код ове, ни код других раса. Имамо и 
подолца, херефорда, ангуса и друге. Добили смо неколико 
изузето лепих мешанаца. Међутим, увек водимо рачуна да не 
дође до парења рецимо раса које имају крупну новорођену 
телад са расом која има проблематичне порођаје. Тако 
избегавамо штету која би могла да настане“ објашњава за 
Агробизнис магазин Дане Лончар из Бешке.

Свакодневно принова 

У обиласку нам се придружио и млади студент Пољопри-
вредног факултета у Новом Саду, Ђорђе Заклановић који 
од малих ногу као и остали чланови породице долази на 
речну аду. Каже више воли товне расе говоде, а нада се и 
подстицајима државе за младе. „ Ми смо органска фарма 
и производимо одличан квалитет меса. Сарађујемо са 
Кланицом Ђурђевић и све што произведемо њима продамо, 
мислим да смо сви задовољни сарадњом до сада“. Када је 
у питању нега ових грла Ђорђе каже да скоро да и нема 
обавеза, овде долазе да би видели како се стадо понаша, има 
ли било каквих проблема. „Надгледамо их, покушавамо да 
побољшамо резултате укрштањима и просто овде уживамо. 
Свакодневно овде имамо принове, било да је реч о коњима 
или говедима. Животиње се лепо слажу, ретко долази до 
инцидентних ситуација и то се углавном дешава рецимо 
између крава са и без рогова, нарочито ако је нека од њих у 
полном жару. Међутим ово је тако велики простор да су то 
ретке ситуације“.

Стадо планирају и даље да шире и да засеју луцерку како би 
краве имале још бољу исхрану. „Свакодневно сам ту и гледам 
их колико уживају у слободи коју имају. Једу по вољи, вода им 
је на располагању константно. Просто уживају да се купају, 
или само хладе у реци. Не знате шта је лепше, видети их са 
реке или шетати са њима по пашњацима. Оне су по неколико 
километара раширене и када нас чују да долазимо одазивају 
се јер знају да ће добити и соли“ закључује Дане Лончар. 

Раније је било проблема са љубоморним, или како год 
их назвали свакако нељудима који су долазили на аду 
да би повредили грла или запалили објекат. Међутим, 
интервенцијом полиције и то је решено те се очекује и судски 
епилог и тих немилих догађаја.

На делу Дунава који протиче Војводином, може 
се видети безброј ада, речних рукаваца, мртваја и 
спрудова. 

Крчединска ада је речно острво смештено уз леву 
обалу Дунава наспрам насеља Крчедин. Представља 
веома значајан део Специјалног резервата природе 
„Ковиљско-петроварадински рит“ и једна је од 
најзначајнијих ада у Подунављу. Према подацима 
Турсистичке организације Инђије, са обалом дугом 
око 10 км и површином од скоро 9 км², спада у групу 
највећих дунавских ада од ушћа Драве до ушћа Тисе у 
Дунав. Ада је станиште бројних ретких врста биљака и 
животиња, значајно је мрестилиште риба и од давнина 
је позната по бројним стадима коња, подолских говеда, 
магараца и оваца која се на њој напасају.

Захваљујући традиционалном коришћењу природних 
ресурса и настојању локалног становништва да напасају 
стоку на Крчединској ади, очувала су се влажна станишта 
погодна за мрест и узгој рибе, која уједно представљају 
и хранидбену основу свих животиња на овом делу 
Дунава. Са северне стране аду окружује Гардиновачки 
рукавац који води до читаве мреже других рукаваца и 
бара, који значајно доприносе атрактивности простора 
и обогаћују садржај посете. Као таква, Крчединска ада 
представља прави рај за љубитеље природе, екологије и 
фото-сафарија. рајска оаза на Дунаву код Бешке. 
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Свакодневно се објављују информације о цени воћа и 
поврћа. Ових дана актуелна је и берба шљива које се махом 
извозе за Немачку и Руску Федерацију. У селу Шуме код 
Тополе посетили смо младог домаћина чија породица се 
бави воћарством више генерација. Данас Александар Глишић 
са својим родитељима и породицом бере шљиве изузетног 
квалитета које му плаћају од 50 до 60 динара док су најраније 
сорте биле 100 динара.

„Морам да кажем да очекујем одличан род јер смо и уложили 
доста рада али и репроматеријала у наше засаде воћа и винове 
лозе. Конкретно, засаде шљива смо ђубрили са по 40 тона 
стајског ђубрива у јесен и 300 килограма НПК ђубрива, док 
смо у пролеће користили амонијачна како би постигли добре 
реултате који се сада већ могу и видети“ каже за наш часопис 
овај млади домаћин.

Добра цена уз добар род
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Међу скоро 3000 стабала, поред Чачанске родне, Гросе 
Фелиције, Чачанске најбоље и сорте Президенте, Глишићи 
имају и сорту Стенлеј која је ове године изузетно добро родила 
што није случај код већине домаћина у Тополи: „Очекујем и 
за сорту Стенлеј добру цену јер је смањен род. Код нас је она 
максимално родила са очекиваним приносом од 40 тона по 
хектару и надамо се одличним пословним резултатима. Она 
ѕа бербу стиже за 20 до 25 дана у зависности од временских 
прилика“ открива за Агробизнис магазин.

Што се јабуке тиче такође се очекује добар род код Глишића 
с тим што је један део засада захваћен градом те ће се ту 
намирити штета од осигурања. Биће и доброг грожђа код 
Глишића, а то се већ сада може видети у винограду где на 6 
хектара имају чак 11 сорти. Од Молдавије преко чувеног 
Кардинала, до сорти попут Италије и Афуз Али. 

У својим засадима Глишићи имају и нектарину коју су 
произвели на изнајмљеном засаду. Изнајмљивање засада их је 
коштало 1.000 евра по хектару. За овај потез су се одлучили 
јер тако могу боље да употпуне сосптвену понуду и да 
оптимално користе пољопривредну механизацију. 

Пласман производа олакшава им и хладњача коју поседују где 
се плодови шљиве смештају на потхладу у трајању од 12 сати. 
Купац по шљиву долази након уплате на рачун газдинства и 

та шљива за 5 до 7 дана стиже у Санкт Петесбург објашњава 
Глишић и са поносом констатује да се његове шљиве једу и 
у Минхену: „Наше пошиљке су све опремљене „Зеленим 
сертификатом“ као потврдом о исправном руковању 
пестицидима и гаранцијом да су плодови безбедни за јело. 
Гајбице се пакују у зависности од тржишта,плиће или дубље, 
затим ређају на палету и преносе у хладњачу а одатле у 
транспортно возило купца“ појашњава Александар Глишић 
из села Шуме код Тополе који иначе до сада има бројна 
признања за квалитет воћа и грожђа. 

Александар Глишић
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Иновацијe, изазов чак и за 
италијанске пољопривреднике

ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ СВЕ ПОПУЛАРНИЈЕ 

Национална асоцијација пољопривредника Италије (Ton-
federazione Nazionale dei Coltivatori Diretti) спровела 
је истраживање на великом узорку газдинстава и 
заинтересованих страна како би анализирала склоност 
сектора ка иновацијама. Појавили су се позитивни елементи, 
мада још увек постоји недостатак знања о доступним 
новинама.

Италијански пољопривредни сектор наклоњен је увођењу 
иновативних елемената у своју производну активност, али је 
још увек мало обавештен о стварном потенцијалу различитих 
иновација, попут прецизне пољопривреде (ПП). Ово је 
главно откриће истраживања које је Национална асоцијација 
пољопривредника Италије спровела прошлог децембра 
о потреби за иновацијама у италијанском примарном 
пољопривредном  сектору, како би се стекла укупна слика 
ситуације и изгледа, узимајући у обзир неколико становишта. 
Истраживање је обухватило 5.400 људи који раде у том 
сектору, углавном пољопривреднка, али и представницка 
пољопривредних институција и истраживача са универзитета 
специјализованих за пољопривреду.

Узорак фарми укључује све активности - од агро-шумарства 
до сточарства, укључујући агротуризам и прераду - које се 
углавном спроводе на професионалном нивоу, али и на хоби 
нивоу. Ово су профили фарми: једном од пет фарми управља 
млада особа, а четвртином од укупног броја предузетнице, 
фарме су углавном до 5 хектара, али и оне преко преко 10 
хектара. На образовном плану, узорак чини 13% дипломаца 
универзитета, 49% са средњом стручном спремом и 4,5% са 
само основном школом. У географском погледу заступљене 
су све италијанске региједок је учешће у анкети било је 
добровољно. Учешће у анкети имали су пољопривредници из 
Пијемонта, Венета, Емилије Ромање, Ломбардије, Тоскане и 
Апулија.

Према подацима до којих су дошли истраживачи, 80% 
интервјуисаних било је за иновацију (само 4,5% било 
је очигледно против), али само 35% је било упознато са 
техникама прецизне пољопривреде, док је остатак слабо 
познавао ту тему, а 22% никада није чуло за то. Од укупног 
броја, 22% анкетираних фарми верује да технике прецизне 
пољопривреде није баш лако или их уопште није лако 
усвојити, а посебно их је тешко увести на малим фармама. 
Њих 37% верује да пољопривредни конзорцијуми могу 
играти важну улогу у обуци о тој теми. Међу фармама које 
примењују прецизну пољопривреду, 70% је оценило употребу 
ових техника као поштено или врло позитивно са економске 
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тачке гледишта (ниједна није изразила негативно мишљење), 
а свако треће је учествовало у курсевима обуке на ту тему.

Што се тиче будућности, док једна од пет компанија намерава 
да инвестира у прецизну пољопривреду у наредних пет 
година, 50% узорка је несигурно или не изражава мишљење 
на ту тему, што представља важно подручје за обуку и 
консултантске активности у циљу пружања информација 
и обука. Од испитаника се могло чути да 78% њих верује 
да савети о иновацијама могу бити врло или прилично 
корисни.

Истраживање је спроведено у оквиру активности Национа-
лне асоцијације пољопривредника Италије ради подизања 
свести о значају иновација и савета у пољопривреди, 
посебно у вези са увођењем такозваног АКИС модела 
(односи се на примену иновација и истраживања). Систем 
пољопривредног знања и иновација је интегрисани 
систем који углавном укључује фарме, али и консултанте, 
истраживаче, комуникационе компаније и представнике 
сектора, чији је циљ да допринесу стварању паметне, одрживе 
и конкурентне пољопривреде. 

Кад смо код иновација, приликом затварања упитника 
размотрено је и питање друштвених мрежа, које само свака 

пета компанија користи за промоцију својих 
активности, са преференцијама за Faceboоk 
(43%), а следе Instagram (28%) и WhatsApp 
(22% ).

Каква је ситуација у Србији можемо 
да нагађамо јер нисмо имали слично 
истраживање. Свакако је сигурно да и 
пољопривредници у Србији највише користе 
Faceboоk i Instagram док им је Вибер дражи 
WhatsApp.

Да нисмо далеко од Европе генерално и 
италијана говоре и бројни примери увођења 
навигациних система у меха-низацију, 
роботизоване муже, продаје преко интернета 
али и гледања видео запи-са на друштвеним 
мрежама. Агробизнис магазин је један од 
најпопуларнијих јер га на Faceboоk-у прати 
преко 30000 корисника, на Instagram-у њих 
14000 а значајно бележи и број посетилаца на 
сајту где премашује пола милиона читалаца 
месечно. Ипак има и даље оних који најрађе 
оду до киоска по свој омиљени часопис.

Породица Сефкеринац пазарла 
је нови комбајн који ће им 
помци да брзо и квалитетно 
зању зито. Kао и у Италији и 
код нас има оних који иду брзе 
наперд а и оних који заостају у 
трци за што бољу производњу.
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Анђела Грубачки (16), из Зрењанина је међу најбољим 
средњошколцима пољопривредних школа у Србији. Вредно 
признање које носи име Ђорђа Радића, првог доктора 
пољопривредних наука у Србији, добила је за успешну 
примену у пракси знања стеченог у школској клупи. Осим по 
лепоти Анђела се од својих вршњакиња одваја и по необичном 
хобију – узгаја афричке љубичице због који је, веровали или 
не, научила и руски језик.

Прва љубичица Ђоле

Анђела је рођена у Зрењанину у питомој војвођанској 
равници. Најлепше успомене из детињства везују је за 
село Торак, где је дане проводила окружена љубављу баке 
и деке, маминих родитеља. Уз њих је заволела мирис тек 
узоране земље, домаће животиње и тежак, али леп паорски 
посао. Иако је била одликашица у основној и са 88 поена 
на пријемном испиту могла да бира средњу школу, она је на 
изненађење свих уписала средњу пољопривредну школу у 
родном Зрењанину.

- Ја сам уписала оно што сам истински желела. Планирам 
да максимално проширим своја знања и волела бих да у 
будућности спојим љубав према хортикултури и руском 
језику – открива Анђела.
Љубав према афричким љубичицама, чини се, планула је 
изненада када је од родитеља за 12 рођендан пожелела 
саксију овог цвећа. Испоставило се да је њена мајка Кристина 
у младости гајила љубичице, али је ћерка превазишла.

- Још као дете са мамом сам стално нешто чепркала по баши и 
тада сам посадила своје прво цвеће. Касније када сам одрасла 
имала сам неколико саксија кактуса и сукулента биљке које у 
лишћу скупљају воду попут алоја вере. Пре четири године за 
рођендан сам пожелела неку нежнију биљку, а љубичица са 
својим меканим листићима налик на плиш ми је запала за око. 
Наравно, то је била обична љубичица из цвећаре – испричала 
је Анђела.

Та прва саксија и жеља да сазна нешто више о овом цвећу 
отворио је пред њом читав један нови свет хибридних 
афричких љубичица.

АНЂЕЛА ГРУБАЧКИ НАГРАЂЕНА УЧЕНИЦА И ВРЕДАН КОЛЕКЦИОНАР

Кад афричке љубичице заузму срце и дом 

Анђела Грубачки
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- Трагајући за информацијама на интернету сазнала сам да 
постоје хибриди различитих боја, облика и величина листова 
и цветова од оних најмањих чији цветићи имају једва шест 
сантиметара до оних чији пречник розете достиже 40-60цм. 
Исте године, по мојој жељи као поклон за одличан успех у 
школи добила сам прву хибридну, црвену љубичицу. Хибриди 
се могу набавити само од колекционара, па сам прве пелцере 
купила од искусног колекционара Монике Томић из Новог 
Сада, којој дугујем захвалност за подршку и савете које ми 
је давала док сам била почетник. Пионир моје колекције 
јесте управо та црвена љубичица врсте ЛЕ-Данко, коју ја 
од милоште зовем Ђоле. Данас је то најстарија љубичица у 
колекцији, има четири године, редовно и бујно цвета сваке 
сезоне – рекла је наша саговорница. 

Временом њена колекција се ширила, а саксије су почеле да 
заузимају сваки слободан кутак у кући. Ускоро је тата морао 
да направи полице за цвеће своје мезимице.

- Моја колекција броји око 250 врста, али тај број варира 
узимајући у обзир да се повремено врсте обнављају (старе 
се избацују, а нове додају). Дуго времена је колекција бројала 
чак 400 врста. Број саксија је веома тешко избројати, јер 
уколико се рачунају матичне биљке, пелцери, листови који су 
на ожиљавају, и пелцери који још нису раздвојени приближна 
цифра би била око 750 – с поносом истиче Анђела која је 
своје цветне мезимице сместила на девет полица.

Елитне љубичице из Русије

У својој богатој колекцији на којој би јој позавидели и много 
старији искуснији колекционари, Анђела има афричке 
љубичице чије пелцере је добила из Русије. У питању је 
најпознатија московска цвећара Фиалковод брачног пара 
Алексеја и Дарије Тарасов чије се хибридне љубичице 
сматрају за елитне због изузетне лепоте и префињености. 

- Стручна литература везана за узгој хибридних љубичица, 
књиге, магазини, форуми све је на руском језику. У жељи 
да својим љубичицама обезбедим најбоље могуће услове 
за раст, развој и размножавање научила сам руски језик и 
заволела ову земљу. Пошто пелцери, а поготово одрасле 
биљке, тешко преносе дуг пут преферирам да купујем сечене 
листове из којих одгајим себи нове биљке. За преношење 
биљака (укључујући и листове) преко границе потребна 
фитосанитарна дозвола, па је ограничен број иностраних 
колекционара са којима могу сарађивати – рекла је Анђела и 
додала да је узгој хибридних врста афричких љубичица нешто 
захтевнији у односу на оне купљене у цвећари. 

- Услови у којима се држе биљке су пресудни да успешан узгој. 
Потребна им је полица са адекватном расветом, квалитетан 
супстрат, влажност ваздуха не сме прелазити 70% док је 
оптимална температура од 20-24° Ц. Љубичице воле мале 
саксије зато се саде у саксије пречника 9 цм никако веће! На 
сваких шест месеци пресађујем целу колекцију и тада радим 
шест- седам дана по 10 сати дневно. Свакодневна брига 
захтева да се љубичице прегледају, одстране увели цветови 
и листови, те уоче симптоми који указују на неки проблем. 
Прошле године сам поставила све матичне биљке на фитиљно 
заливање па сам тиме уштедела доста времена. У просеку, 
дневно је потребно издвојити два до три сата за овај хоби, 
наравно, све зависи од бројности биљака – рекла је Анђела 
која вишак пелцера продаје у специјално упаковану амбалажу 
да се не оштете. 

Највећу подршку има од родитеља који су увек спремни да 
прискоче у помоћ својој мезимици, а помаже јој и најбоља 
пријатељица Јована, која обилази њене љубичице када 
породица Грубачки оде на одмор. Поред оптималних услова 
за раст и развој Анђела своје цветне љубимице обасипа 
љубављу, а оне јој узвраћају чаробним и раскошним цветовима 
од чије лепоте застаје дах.
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Злостављање и изгладњивање може 
проузроковати опасно понашање пса

ЗАШТО И КАДА ПАС УЈЕДА?

Јадранка Ђорђевић је доктор ветеринарске медицине која 
је детаљније истраживала уједе паса, односно одбранила је 
мастер рад на тему „Форензичко испитивање уједа паса“.

Упркос чињеници да је пас човеков најбољи пријатељ и по 
научним истраживањима емотивно је најсличнији човеку, 
треба нагласити да пас осећа емоције исто као и човек, само 
их ми понекад не разумемо, или занемаримо. У том светлу 
треба да посматрамо и псе, односно да се бавимо њиховом 
психологијом, а када дође до уједа морамо анализирати 
околности, али и сам ујед.

Шта може изазвати агресију пса је кључно питање свакога 
коме се ова непријатност десила, било да је реч о уличном 
псу, или власничком псу. Јадранка Ђорђевић за Агробизнис 
магазин истиче: „Пси су друштвене животиње, али карактер и 
понашање може да варира од расе до расе, као и у зависности 
од тога како се власници и остали понашају са псом. Физичко 
злостављање, као и изгладњивање, може проузроковати веома 
опасну животињу“.

Она наглашава да власници паса могу играти значајну улогу 
у развоју агресивног понашања паса кроз неадекватно 
дисциплиновање и тренинг. „Такође,на ризик од угриза пса 
утиче: старост пса, раса, величина, здраствено стање, пол и 
репродуктивни статус.

Струка наводи више типова агресије паса: доминантна, 
територијална, протективна, посесивна, предаторска, 
агресија узрокована болом, научена, агресија узрокована 
страхом и агресијау узрокована полом. Опасност од паса 
не састоји се само у уједању човека, већ и у опасности од 
преношења опасних заразних болести на људе, ( беснило, 
тетанус, пастерелоза и др.) 

„Постоје извештаји у којима су многобројне расе паса 
учествовале у смртоносном нападу на људе, где највише 
предњаче случајеви у којима се спомиње учешће „пит 
бул расе“ паса. Израз „пит бул расе“ дефинише групу са 

специјалним карактеристикама и понашањем као што су 
тенденција да не упозоравају пре напада лајањем и режањем, 
да умеју да развију знатно већу силу притиска при уједу, 
капацитет да дубље продиру зубима у ткиво жртве, као и 
знатно агресивније понашање у односу на друге расе. Све ове 
наведене карактеристике их чине посебно опасним, поготово 
кад је у питању вулнерабилна група људи“ каже Јадранка 
Ђпрђевић која се данас усавршава у области хирургије 
кућних љубимаца. 

„Степен повређивања зависи од више чинилаца: угриза, 
јачине чељусти, начина кидања и места повређивања. Уколико 

Јадранка Ђорђевић, др вет. мед.
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је напад од стране пса љубимца, повреде су најчешће у пределу 
врата и главе, док пси луталице имају тенденцију да нападну 
жртву у пределу руку и ногу, што се донекле објашњава 
различитим понашањем и ставом људи према псу љубимцу 
и псу луталици. Пси имају тенденцију да онеспособе жртву 
тако што ће је ударити у доњи део тела, при чему жртва губи 
равнотежу. При паду на земљу, пси наносе повреде у пределу 
врата или главе, и уколико напад потраје смрт може да 
наступи услед асфиксије, искрварења, или фрактуре костију 
главе и њихових компликација. 

Анализа уједа

Одонтолошка (анализа уједа преко отиска зуба), анализа 
уједа може пружити одлучујући доказ у потврђивању 
врсте животиње која га је проузроковала. Препоручује се 
фотографисање у црно-белом формату, у боји, фотографисање 
са прилагођавањем осветљења као и видео документација. 
Одговорност за ујед је власника пса, или локалне самоуправе 
за проузроковану штету.

Докторка Ђорђевић каже да су последњих година све 
учесталији напади паса луталица на грађане, што је изазвало 
лавину тужби за накнаду претрпљене материјалне и 
нематеријалне штете против јединица локалне самоуправе. 
Неопходно је да се обезбеди да људи постану одговорни за 
своје псе, да друштво створи механизам, где ће човека који 
жели да има кућног љубимца законски обавезати да се стара 
о њему.
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градњу специјализоване кланице 

На иницијативу Управног одбора УООС (Удружења 
одгајивача оваца Србије у Шумадијском округу)  одржан је 
састанак ове организације  у Крагујевцу, а све у организацији 
начелнице Шумадијског управног округа Биљане Илић 
Стошић где се разговарало са представницима локалних 
самоуправа округа.  Удружење су представљали Председник 
УО УООС Марко Јанковић, као и чланови чланови УО Бане 
Стојановић из Бољевца и Саша Јанковић из Деспотовца.  
Састанку су присуствовали и проф. др Цвијан Мекић са 
Пољопривредног факултета Универзитета у  Београду,  Ненад 
Будимовић, секретар за пољопривреду у Привредној комори 
Србије, директрка ПССС Крагујевац Сузана Нешковић и 
саветодавац за сточарство Виолета Петровић Луковић, 
као и представници свих седам локалних самоуправа 
Шумадијског округа.

"Шумадија је један од највиталнијих, ако не и највиталнији 
регион у читавој Републици, а пољопривреда може и треба 
да добије још снажнију подршку државе”,  рекла је начелница 
Шумадијског округа Биљана Илић Стошић. 
 
Изградња кланице са прерадом је једина теме састанка у 
Шумадијском округу. 

Председник УО УООС Марко Јанковић је истакао да 
је крајње време  да се предузму конкретне активности у 
организовању производње, прераде и пласмана производа 
који значе опстанак већини одгајивача оваца у Србији. „У 
времену смо када је откупна цена јагњади дуже време на 
најнижем вишегодишњем просеку, а све већи је диспаритет 
цена између одгајивача, кланичара и дистрибутера, због чега 
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је овчарима неопходна помоћ и подршка. Један од закључака 
редовне годишње скупштине одржане у мају. 2021. године 
био је да се размотри и покрене иницијатива за изградњу 
сопствених прерађивачких капацитета  кланице како би 
самостално чланови УООС наступили на домаћем и страном 
тржишту са производима од меса јагњади и оваца“.  

Ненад Будимовић, секретар за пољопривреду у Привредној 
комори Србије, говорио је о потреби и оправданости 
инсталирања кланичног капацитета у централној Србији, 
као и неопходности отклањања извесних системских 
баријера у делатности. Нагласио је да се према доступним 
информацијама месо и производи од овчијег и јагњећег 
меса могу понудити европском и азијском тржишту али 
искључиво из специјализоване кланице само за овце и јагњад. 
 
И проф. др. Цвијан Мекић са Пољопривредног факултета 
Универзитета у  Београду  овом приликом је истакао да је 
овчарство потенцијал и развојна шанса целе Шумадије, 
али и Србије у целини због великог интересовања за ове 
производе како у иностранству тако и на домаћем тржишту 
уз укључивање струке у селекцији приплодних грла и 
производњи јагњади за тов у циљу достизања врхунског 
квалитета. 

 
Председник Општине Кнић, Срећко Илић изразио је 
спремност да локална самоуправа ангажује простор са 
инфраструктуром у циљу подизања кланице и позвао је 
чланове овог Удружења да посете ту општину и да сагледају 
капацитете које би локална самоуправа ангажовала на 
реализацији пројекта Производња, прерада и пласман 
изградњом кланице и прерађивачких капацитета за потребе 
УООС и осталих одгајивача оваца у Србији. 
 
Присутни су се сложили да је врло битно да се локалне 
самоуправе ангажују на организовању  општинских 
удружења одгајивача оваца са циљем да сви одгајивачи буду 
укључени у пројекат који би им обезбедио економски развој 
и просперитет.  
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На састанку Удружења одгајивача оваца у Крагујевцу једна 
од главних тема била је изградња специјализоване кланице, 
а док се то не деси неки су се определили да самостално 
крену у посао прераде. Један од њих је и наш домаћин Дејан 
Младеновић, из села Дубона код Младеновца.

Он је почео овчарством да се бави 2016. године, а како каже 
све је  почело од 11 јагањаца које је планирао за сопствене 
потребе: „Временом, стадо је нарасло и почео сам да 
конкуришем за субвенције, али пошто је број повећан на 30 
и ја сам повећао број оваца. Тренутно имам преко 50 оваца и 
то је негде половина од жељеног броја“ каже за наш часопис 
Дејан.

Дејан се одлучио за виртемберг, а већ крајем лета планира 
да реновира и повећа објекат. Има сопствену производњу 
хране, ретко је потребно да нешто докупи. Исхрана је таква 
да ујутро даје жито и зоб,  затим силажа и сено, поподне даје 
сена додатно и пред мрак овсену сламу. То је када је период 
исхране стандардни, а модификује га у зависности да ли су 
овце сјагњене или имају јагањце. 

„Женску јагњад остављам за подмалађивање, мушку сам 
продавао за клање и приплод. Док сада мушка иду у прераду. 
Правим овчију кобасицу, стељу, сушено месо и планирам да 
ширим палету производа на оне са качкаваљем. У зависности 
од потражње планирам веће количине за прераду. Ограничен 
сам у смислу што још немам хладњачу али и то планирам да 
правим“ додаје Дејан за Агробизнис магазин. 

Наш домаћин каже да се траже подједнако и кобасице и 
сушено месо. У почетку није очекивао велико интересовање, 
али на његово изненађење било је значајно боље. Сада му је у 
плану да не продаје живу јагњад већ искључиво мужјаке и  да 
њих користи за прераду.

Мушка јагњад су за прераду,а женска 

за ремонт и проширење стада
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Дејан Младеновић
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Његово имање је површине 12 хектара а 
има и у закупу још 13. Све ради породично 
а када је сезона радова лети онда ангажује 
и раднике али има и посла у воћњацима. 
Гаји шљиву, брескву, трешњу, вишњу и 
винову лозу. „ За ово сам се определио и 
посао не сме да трпи, све се стигне“ каже 
наш млади домаћин који је задовољан и са 
субвенцијама државе и односом матичне 
службе у Влашкој са којом сарађује.

Интересантне су нам биле и јасле које је 
поставио. Каже нам да су направљене од 
багремовог дрвета, веома су квалитетне 
и дуговечне. Јасле је купио пре 6 година 
и задовољан је квалитетом што се 
може и видети на нашем снимку на 
видео каналу који можете погледати 
када укуцате линк:  https://www.you-
tube.com/watch?v=1zWeAi5XniE или 
претраживањем Агробизнис магазин. 
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Нови светски рекорд у 
шишању оваца
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Док се у Токију нижу медаље и рекорди у спортским 
дисциплинама у другим деловима света нижу се неки други 
рекорди. Тако је у Великој Британији крајем јула оборен 
светски рекорд у шишању jагњади.  Нови светски рекорд 
поставио је Британац Стјуарт Конор, који је за девет сати на 
фарми Трефранк у месту  Cornwall ошишао 872 јагњета јаке 
вуне чиме је претекао бројку Ивана Скота од 867 постављену 
на истом месту пре пет година.

Све је почело 28. јула у 5 сати ујутро. Конор је у прва два 
сата ошишао 193 јагњета. У просеку, он је шишао скоро 97 
јагњади на сат. Стјуарт Конор овом приликом срушио је 

и свој последњи покушај светског рекорда из 2019. године, 
када је ошишао 785 јагњади за девет сати, што је био нови 
британски рекорд.

Најновији покушај светског рекорда емитован је уживо 
на Фацебооку. Јер због актуелних мера против пандемије у 
Великој Британији није било могуће окупљање већег броја 
људи. 

Конор је свој успех посветио трогодишњој ћерки која је 
преминула од последица митохондријске болести 2018. 
године: „Била је са мном, гледала ме како то радим цео дан. И
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Stjuart Konor током обарања 
светског рекорда (Фото: Emily Fleur)
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Све је почело са Грејс. Желим да оставим нешто на шта би 
Грејс могла да се поноси“, рекао је емотивни отац Конор. Он 
је све време имао слику  ћерке са собом на позорници током 
целог дана. Он и његова супруга Кира прикупљају новац 
за Лили Фондацију, британску добротворну организацију 
посвећену борби против митохондријалних болести. Он је до 
сада прикупио више од 65.000 фунти за добротворне сврхе.

Нови светски рекордер захвалио је свом тренерском тиму, као 
и тиму на фарми Трефранк на уложеном труду у организовању 
безбедног догађаја: „Невероватно је имати прилику бити 
овде иза неких легендарних шишача“, рекао је Конор.

Светско друштво стрижења оваца, које организује овакав 
вид такмичења, саопштило је да ово  други покушај обарања 
рекорда уз коришћење  Зоом  апликације (видео) због 
ограничења услед коронавируса. Главни судија Паул Харрис 
надгледао је рад путем камере са Новог Зеланда док су сујдије 
Мартин Давид, Арвин Јонес и Јохнни Фрасер биле лично 
приустне служили на месту догађаја.
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Без управљања трошковима 
нема улагања и зараде

Институт за економику пољопривреде у Београду једна 
је од најстаријих и најугледнијих научно- истраживачких 
организација у сектору пољопривреде у Србији. Током 72 
године постојања стручњаци овог Института континуирано 
прате економске проблеме аграра, анализирају их и дају 
предлоге за успешан развој овог важног сектора нацио-
налне економије. Један од водећих људи ове  институције 
је проф. др Јонел Субић, научни саветник и директор 
научно-истраживачког сектора Института за економику 
пољопривреде у Београду.

 Просечна старост српских пољопривредника је 65 
година. Да ли су и колико они спремни да се баве 
анализом успешности производње?

- Истраживања која спроводи Институт за економику 
пољопривреде у Београду показују да године нису проблем 
када се инвестициона одлука доноси на основу анализе стања 

и реалних могућности проширења асортимана и капацитета 
производње. Без обзира на године, наши пољопривредници 
су свесни чињенице да нема успешне производње без анализе 
трошкова, планираног приноса и очекиване тржишне цене. 
Свакако, важан сегмент успешности пословања су ризик 
и неизвесност, као и степен финансијске зависности од 
субвенција, премија и других видова подршке.

 Да ли вам се обраћају млади пољопривредници и шта је 
по вама успешан бизнис план за бављење аграром?

- Данас, млади пољопривредници су жељни нових знања 
и траже што бржи приступ информацијама, које ће им 
омогућити раст конкурентности производње, сигуран 
пласман производа и висок и стабилан доходак. Свакако, 
предуслов је бизнис план, и то не само његова израда већ 
и примена. Успешан бизнис план треба да представља 
инструмент одлучивања који садржи елементе једне 

проф. др Јонел Субић
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пословне идеје коју намерава да реализује, у нашем случају 
млад пољопривредник. Употреба бизнис плана служи да 
континуирано прате, коригују и унапређују процесе у 
свом пословању, да проширују производне капацитете, 
остварују нове пословне подухвате, односно да побољшају 
успешност целокупног пословања. Осим тога, бизнис план 
користи потенцијалним зајмодавцима (банкама, фондовима, 
међународним инвестиционим организацијама…) као 
кључна оцена на основу које се доноси одлука о инвестирању 
у конкретну пословну идеју и, на крају, одлука о одобравању 
средстава за финансирање, (кредитирање), предвиђене 
пословне идеје. Сходно томе, један успешан бизнис план 
треба да садржи податке о пољопривредном газдинству, 
тржишне аспекте, податке о инвестицији, финансијски 
план, оцену ефеката пројекта, закључну оцену о пројекту и 
верификацију инвестиционе анализе.

 Стандард квалитета и безбедност хране је основа за 
успешну пољопривредну производњу, колико се ови 
стандарди данас спроводе у пракси код нас?

- Када је примарна пољопривредна производња у питању, 
најзаступљенији и најпознатији стандард је ГЛОБАЛ ГАП 
(стандард добре пољопривредне праксе). Овај стандард 
највише уводе домаћи произвођачи свежег воћа (боровница, 
малина, шљива, вишња) и поврћа (кукуруз шећерац, 
грашак, парадајз, шаргарепа, лубенице...), који пласирају 
своје производе на тржиште ЕУ. Сертификација може бити 
појединачна, (регистровано пољопривредно газдинство), 
и групна (задруга, хладњача). Према стандарду ГЛОБАЛ 
ГАП, процес сертификације пољопривредне производње 
у Србији почео је 2013.године када је било укупно 67 
сертификованих произвођача. У 2019. години је било укупно 
1.002 сертификована произвођача, од чега је само један у 
сектору сточарске производње. 

 Дигитализација у пољопривреди је у пуном замаху у 
свету. Каква је ситуација у Србији?

- Ми се данас у Србији готово свакодневно сусрећемо са 
тематиком дигитализације, роботизације и аутоматизације 
на нашим њивама, сточарским фармама, у складишним 
и прерадним капацитетима. Млади пољопривредници 
су веома знатижељни, и са оптимизмом прихватају нова 
знања и могућности њихове примене зарад унапређења 
процеса производње и прераде, раста економичности и 
профитабилности производње. 

Која је по вашем мишљењу данас најисплативија грана 
пољопривреде у Србији?

Свака грана пољопривреде у Србији може и треба да 
буде исплатива. То значи да наши пољопривредници 
морају да воде рачуна шта и где производе, коме је њихов 
производ намењен и где ће га продати, да ли раде сами, 
или су удружени у задруге, или неки други вид интересног 
повезивања. Сматрам да је свака грана пољопривреде у 
којој је производња заснована на технологијама паметне 
пољопривреде (управљање информационим системима, 
прецизна пољопривреда и пољопривредна аутоматизација 
и роботика) исплативија у односу на грану чија производња 
има класичан (конвенционалан) приступ.

Који савет ви као изузетан стручњак можете дати нашим 
пољопривредницима?

- Укратко, мој савет је да, поред циља да имају високе приносе, 
воде рачуна о висини зараде коју остваре по уложеној 
новчаној јединици. Другим речима, управљање трошковима 
треба и мора да буде приоритет у њиховом пословању, јер без 
позитивног економског резултата нема зараде, као ни нових 
улагања.

Какву сарадњу има ваш Институт са саветодавним 
пољопривредним службама у Србији и шта бисте ви 
променили?

- Захваљујући, пре свега, пројектима које финансира 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, 
Институт за економику пољопривреде у партнерству са 
Пољопривредним саветодавним и стручним службама 
је успешно реализовало већи број пројеката из области 
унапређења система креирања, и преноса знања кроз 
развој техничко-технолошких, примењених, развојних и 
иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју. 

Одржан је већи број едукативних радионица за пољопривредне 
произвођаче и саветодавце, постављени су огледи за примену 
нових чистих технологија у аграру (коришћење обновљивих 
извора енергије: сунца, ветра и воде), израђена је софтверска 
апликација за израду бизнис плана у свакој области 
пољопривредне производње, као и апликација за израду 
аналитичких калкулација на бази варијабилних трошкова, 
израђени су инвестициони модели производње и прераде у 
секторима меса, млека, воћа и поврћа. 

Свакако, могућности за унапређење сарадње има, а једна од 
њих је трансфер знања и перманентна едукација саветодаваца 
из области економике пољопривреде (теорије трошкова, 
економске ефективности инвестиција, тржишта, маркетинга, 
консантинга, осигурања и сл.)
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Сеоски туризам и изградња викендица или куповина у Србији 
након пандемије све више добијајају на значају. Базен у селу 
покрају шуме,  цвркут птица и зеленило постали су згодна 
алтернатива мору. Налазите се у природном окружењу, међу 
домаћинима од којих можете научити да је живот једно-
ставан, а да га заправо сами компикујемо.

Ми смо посетили један нови објекат у срцу Шумадије, 
Орашачки луг. „Кућа је у шумадијском стилу и налази се поред 
саме шумице где можете видети срндаће, зечеве, детлиће и 
друге шумске животиње. Фазани су овде домаће животиње 
каже Немања Поповић млади домаћин који се одлучио да ову 
лепу кућу претвори у место за уживање гостију али и њега 

лично. „Све је зеленило унаоколо, посејали смо кукуруз, а иза 
њега имамо и мали поток који пролази поред имања. Овде 
гости могу пре свега да пронађу мир, чист ваздух и освежење 
од градске врелине.

Кућа је опремњена свим неопходним елементима за 
удобан смештај осам особа. Поред четири спаваће собе на 
располагању су кухиња и дневни боравак који је погодан 
за игру деце као и куптаило. Кухиња има све потребно за 
припрему хране, а вода је бунарска. Обезбеђен је и интернет 
као и спртски реквизити за игру тениса, фудбала, пикада и сл. 

Орашац се налази на путу између Младеновца и Аранђе-
ловца. За мање од сат времена долазите из центра Београда. 
Чак је могуће доћи и аутобусом који стаје испред „Ружином 
кафаном“ место познато и по серији Црни Груја. 

У непосредној близини Орашачког луга налази се Клуб 
АЛЕКСАНДАР који има велики базен док се за добар 
гурманлук можете упутити најпре у Карађорђев вајат 
удаљен свега 2 километра од смештаја. Неизоставно 
посетите Аранђеловац и његове атракције попут Букуље и 
Осматрачнице које су удаљене 15 км од Орашца. Уколико 
сте љубитељ вина можете посетити винарију Тарпош која 
је удаљена 5 км од Орашца а можете се упутити и у Тополу 
до које има свега 17км. Дакле географско и исторјиско 
срце Србије чека само да се запутите и прпустите чарима 
Шумадије коју је Марко Поло назвао „апотеком Европе“ због 
обиља лековитих биљних врста. 

Уколико желите домаћини вам могу организовати и прасеће 
и јагњеће печење на ражњу и бројне друге активности. 

Орашац је од изузетног значаја за историју Србије и зато 
се нашао на нашој листи предлога за излете, одморе, вожњу 
мотоциклом. Смештај Орашачки луг може бити погодан и за 
кампере, бициклисте, планинаре, љубитеље шетње.

Срце Шумадије за одмор душе и тела

ОРАШАЧКИ ЛУГ 
– тамо где станује мирАу
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Планина Букуља налази се у Шумадији и једна је од највиших 
тачака овог дела Србије. Ова планина је некада представљала 
јужну границу до које се простирало Панонско море, и једно 
од његових многобројних острва. На њеном врху налази се 
осматрачница и прелеп ресторан. Иначе Планина Букуља је 
вулканског порекла о чему сведочи њена геолошка грађа то 
је условило појаву изворишта газиране воде, која се користи 
у фабрици Књаз Милош. Највиши врх Букуље је на надморкој 
висини од 696 метара.

Док се шетате или возите ка врху доминирају густе букове 
шуме, по којима је планина и добила име. У подножју Букуље 
се налазе град Аранђеловац и Буковичка Бања, док су на 
њеним падинама смештена два језера: Гарашко језеро и 
Букуљско језеро (Црвена бара). Туристичка осматрачница 
се налази на надморској висини од 660 метара, висока је 19 
метара, има 4 терасе и два одморишта, а на њој је постављен и 
туристички двоглед за панорамско посматрање. 

Kонтакт за резервације: Немања Поповић 0692211049

www.agrobiznis.rs

Орашац припада Шумадијском округу и смештен је северно 
од Аранђеловца. У њему 1804. године отпочет Први српски 
устанак, познат и као Српска револуција. Место Орашац је 
проглашеноза непокретно културно добро као знаменито 
место. На празник Сретења Господњег, 15. фебруара 1804. 
године локални кнез Теодосије Марићевић сазвао је скуп у 
јарузи на свом имању где их турске уходе нису могле видети. 
Окупљени хајдуци, кнезови и свештеници најпосле су за 
свог “предводитеља” изабрали Ђорђа Петровића познатијег 
по надимку Карађорђе (“Црни Ђорђе”) који је одмах затим 
повео устанике и спалио турски хан у селу.

Место историјског скупа постаће познато као Марићевића 
јаруга, пошто је Теодосије ту сахрањен 1807. године. 
Меморијална чесма у јарузи подигнута 1954. поводом 
150-годишњице почетка устанка ова локација налази се два 
километра од смештаја Орашачки луг.

Спомен комплекс обухвата скуп грађевина и споменика 
које су везане за подизање Првог српског устанка у Орашцу. 
Овде можете видети Споменик Карађорђу , Спомен-школу 
која је саграђена 1932. године и спада у најлепше зграде ове 
врсте у унутрашњости Србије. Т је и спомен-чесма која се 
налази недалеко од Цркве, на локацији Марићевића јаруга. 
Овде треба посетити и Црквз за коју се каже да је подигнута 
у периоду између 1868. и 1870. године. Иконостас Цркве је 
осликао Стева Тодоровић и садржи 24 иконе на којима су 
представљени светитељи као и сцене из Новог завета.  Одмах 
поред цркве налази се и музеј. 
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ЗАДРУЖНИ САВЕЗ СРБИЈЕ -КАКО ЈЕ НЕКАД БИЛО
1895 – 1940

ПРИВРЕДНЕ ПРИЛИКЕ ПРЕ  ОСНИВАЊА ЗАДРУГА 
У СРБИЈИ

До тридесетих година прошлога столећа, српски сељак је 
био потчињен спахијама, којима је морао да даје десетину 
својих производа. По устанцима и по првим постављеним 
административним контурама предратне Србије, почиње 
привредно ослобођење српског сељака у правцу потпуног 
слободног располагања својом имовином. Сама пак привредна 
делатност српског сељака и даље је била на ниском нивоу, што 
је и давало општу привредну црту целе тада новоослобођене 
Србије. Производило се само за домаћу привреду. Породична 
или крвна задруга била је основна, а и закључна привредна 
јединка Србије. Производња, у оквиру породичне задруге 
сводила се на потребе њене потрошње, а евентуални вишкови 
производа ишли су на тржишта. Развој ових задруга и њихово 
одржање било је везано само за земљишне поседе и крвно 
сродство.  Касније, под утицајем нових економских односа, 
насталих при постепеном ослобођењу од турског јарма, и под 
утицајем новчаних елемената , који су потисли првобитну 
скоро натуралну привреду, настало је и слабљење кохезије 
у породичној задрузи. Од негативног утицаја на везаност 
породичних задруга била је и жеља њених чланова за деобом. 
Ова два фактора, новчани елементи и жеља за деобом, били 
су од пресудног утицаја за даљи опстанак крвних задруга, и 
довели су до лаганог изумирања.

Стање створено изумирањем породичних задруга довело 
је до стварања многобројних ситних газдинстава, која нису 
могла да се снађу у новим привредним приликама младе и 
привредно неорганизоване Србије. Пољопривреда, која 
је везана за жетву, тражи могућности за опстанак и за рад 
до жетве, упућена је, ако нема резерви, на задуживање. 
Тако је било са пољопривредом Србије прошлог века. 
Одсуство организоване политике кредитирања земљорадње, 
упућивало је земљораднике на приватни капитал, који је свој 
положај искоришћавао намећући непросвећеном сељаку 
високе камате. Може се рећи, да је приватни капитал, у 

другој половини деветнаестога века довео пољопривреднике 
у Србији до осиромашења. Држава, која је запазила овај 
моменат, доносила је разне законске одредбе у циљу заштите 
земљорадника и њиховог минималног поседа. У том правцу 
године 1862, донешен је Закон о оснивању Управе фондова, 
садашње Државне хипотекарне банке. Управа фондова била 
је та која је требала да кредитира земљорадњу у Србији. 
Међутим, везана за обезбеђење свога капитала и у вези са 
тим, са великим трошковима око поделе кредита, њене услуге 
биле су прескупе и недостижне за земљораднике, тако да 
се Управа фондова претворила у једну банкарску установу 
која је служила грађанству вароши, док је село и даље било 
остављено на милост и немилост зеленаша.

ПИОНИРИ ЗАДРУГАРСТВАУ СРБИЈИ 

При таквим околностима углавном живело је српско село  и 
српски сељак до првих појава модерног задружног покрета 
у Србији. У то доба, деведесетих година прошлог века, 
задругарство у западним земљама Европе већ је било одавно 
прешло из стадијума свог почетка у стадијум стабилизованог 
покрета. Примери, које је пружала Данска, Чешка, Швајцарска, 
затим Енглеска, Немачка и друге напредније земље, дали су 
подстицаја тадашњим српским интелектуалцима да на тој 
страни потраже ређење за спас српског села и пољопривреде 
од дефинитивне пропасти која јој је претила. Међу овима 
истакли су се својим предлозима Светозар Марковић који 
је стајао под утицајем социјалиста, затим Љуба Новаковић, 
Пера Живановић, Милић Радовановић, доцније професор на 
Универзитету, Драгиша Лапчевић, вођа радничког покрета. 
Кроз предавања, кроз штампу, па чак и кроз један часопис 
нарочито у ту сврху покренут, који се звао „Задруга“ и који 
је излазио у Смедереву, 1892-1893. године, радило се на 
популарисању задружних идеја. Међутим, највећа заслуга за 
оснивање и за увођење  у живот задруга у Србији припада 
несумњиво Михаилу Аврамовићу.

ПРВА ЗАДРУГА

Као резултат рада и првих напора за стварање задруга у 
Србији, било је оснивање земљорадничке задруге у селу 

ГЛАВНИ САВЕЗ СРПСКИХ 
ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА
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Вранову близу Смедерева. То је било 29. марта 1894. године. 
Врановска земљорадничка задруга била је кредитна, типа 
Рајфајзенова. Као таква, поред кредитирања задругара, бавила 
се и набавком справа и семења за задругаре и уновчавањем 
њихових производа. 

ОСНИВАЊЕ ГЛАВНОГ САВЕЗА  СРПСКИХ 
ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА

Годину дана касније, 1895. године било је основано 11 
земљорадничких задруга, што је омогућило да се помисли на 
оснивање једног Савеза, око кога би се задруге окупљале како 
у идеолошком тако и ревизионом и материјалном погледу. 
Тако је био основан на дан 20. јула 1895. године Главни савез 
српских земљадничких задруга у Смедереву.

Три године касније, 1898. године Главни савез је пренео своје 
седиште у Београд где се и данас налази. 

„ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА“

Да би се задруге држале у сталном додиру и да би могле 
бити обавештене о свему што је од њиховог интереса и 
у циљу пропаганде задругарства, покренут је часопис 
„Земљорадничка задруга“ чији је први број изашао 15. јануара 
1895. године. „Земљорадничка задруга“неколико месеци 
касније постала је службени орган новооснованог Главног 
савеза српских земљорадничких задруга.

ПРВИ КОНГРЕС

У тадашњој Србији званични кругови и сви најпознатији 
јавни радници на политичком, привредном и социјалном 
пољу схватили су и правилно оценили значај задругарства 
по пољопривреду и земљораднике Краљевине Србије. На 
првом Конгресу земљорадничких задруга који је одржан 
у Смедереву 1896. године то се најбоље видело. Коста 
Таушановић, Стојан Протић, Коста Главинић, др М. Поповић 
и други били су присутни. На овом Конгресу учествовали су 
и страни изасланици и то: Хенри Волф, који је касније био 
председник Међународног задружног савеза у Лондону, 
затим др Луј Диран, председник Савеза земљорадничких 
задруга у Француској.

Овим је био ударен темељ српском земљорадничком 
задругарству, које је даље почело да расте и да се развија. 
Оснивањем Савеза био је завршен „први период у животу 
задружног покрета у Србији“.

ПРИЗНАЊЕ ДРЖАВЕ

Највеће признање младом Задружном покрету у Србији била 
је једногласно изгласана у Народној скупштини одлука о 
оснивању фонда за оснивање и потпомагање земљорадничких 
задруга при Државној класној лутрији у износу од динара 
2.000.000. Ова одлука је озакоњена 13. јула 1897. године.

ЗАКОН О ЗЕМЉОРАДНИЧКИМ И ЗАНАТСКИМ 
ЗАДРУГАМА

Задружни покрет у Србији тада још није имао свој 
специјални закон, који би му давао правац уоквирен и 
правним нормама. Добија га 3. децембра 1898. године. Закон 
о земљорадничким и занатским задругама, како се звао, био 
је један од најмодернијих и најдемократскијих задружних 
закона  и остао је на снази све до доношења новог Закона о 
привредним задругама тј. до 24. септембра 1937. године. 

ЗАДРУЖНО УЈЕДИЊЕЊЕ

Задружни покрет у новим границама био је везан за 
законодавства оних земаља којима су нове области раније 
припадале. Задругари су увидели, да је поред уједињења 
земље било потребно ујединити и задругарство. Први корак 
је био учињен 1919. Године, када су представници разних 
задружних савеза основали у Београду, Главни задружни 
савез у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, који се окупио 
свеколико задругарство троименог народа. Ово је био, 
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уствари први корак и имао је чисто морално-идеолошко 
обележје. Нешто доцније поведени су преговори за спајање 
између Главног савеза српских земљорадничких задруга из 
Загреба. На дан 1. jула 1923.године спајање је извршено, а на 
место загребачког савеза основан је у Загребу филијал Главног 
савеза чија се компетенција простирала на раније области у 
којима је спојени Савез имао своје чланице. Истовремено је 
основан и филијала у Новом Саду, који је окупио задруге са 
територије Бачке, Баната и Срема.

Продужујући започето дело на уједињењу нашег задругарства 
Гавни савез с.з.з. спојио се на дан 30.новембра 1923. године и 
са Савезом српских привредних задруга из Дубровника.

Овим је извршено уједињење српског задугарства и ударен 
темеље његове обнове у границама нове државе Срба, Хрвата 
и Словенаца.

Не против личности већ против начина који је пословало 
у задружном покрету у крилу Главног савеза српских 
земљорадничких задруга.

КОНГРЕС У ЈАГОДИНИ

Борба за нов правац у српском земљорадничком задругарству 
трајала је пуне две године, а свој врхунац достигла је 1927. 
године на Конгресу у Јагодини, који је одржан те године 13. 
и 14. новембра. Овај Конгрес сазвали су сами задругари, 
мимо воље тадашње Управе Главног савеза с.з.з, а користећи 
се словом Закона о земљорадничким и занатским задругама 
и Правилима Главног савеза, који су им на то давали право.
На овом конгресу обележен је јасним линијама правац за 
будући развој српског земљорадничког задругарства. Вође 
Јагодинског покрета овај правац изнели су и преко свог 
гласника „Одбрана задругарства“, који је био покренут ради 
упознавања јавности о идејама које су руководиле акцију 
за остварење овог новог пута у нашем земљорадничком 
задругарству.

Програм, који су у основним линијама себи поставили борци за 
промену правца рада у српском земљорадничком задругарству 
састојао се у централизацији задружног пословања по 
облицима односно у пословној децентрализацији Главног 
савеза стварујући за сваки задружни тип посебну главну 
задругу.

„Пословање кредитних задруга подредити њиховој централи, 
једној Главној земљорадничкој кредитној задрузи. Пословање 
набављачких задруга везати за једну Главну набављачку 

задругу, која би била једини посредник између индустрије, 
трговине и задруга. Основати једну централу за произвођачке 
задруге, која би се старала цамо о уновчењу производа 
земљорадње. Сточарске и селекцијске задруге као и целокупно 
уновчење задружне стоке, а доцније и сточних прерађевина 
груписати у једној Главној сточарској задрузи. Главни 
савез с.з.з, би остао средиште ревизионог и пропагандног 
пословања и био морални ослонац својих задруга – чланица. 
Само оваквом организацијом моћиће се постићи основни 
циљеви задругарства и у сваколикој привредној делатности 
избећи скупи и паразитски посредници.“ – Ово је све увојио 
Конгрес у Јагодини 13 и 14, новембра 1927. године. На овоме 
Конгресу изабрана је и Управа у коју су ушли представници 
новога правца, али све до 1928. године, стара Управа, служећи 
се разним средствима, није предавала вођство Главног савеза 
Управи изабраној у Јагодини. Тек 9. октобра 1928. године 
повлачи се стара управа да би уступила своје место новој, 
„јагодинској“ Управи.

ИЗВРШЕЊЕ ОДЛУКА КОНГРЕСА У ЈАГОДИНИ

Од овога дана завладало је ново стање у пословању Главног 
савеза српских земљорадничких задруга. Одмах се почео са 
припремама за остварење програма у духу одлука конгреса у 
Јагодини. Програм који је био изнешен у неколико реченица, 
био је од огромног значаја и замаха и захтевао је пуно напора, 
пуну веру у успех и потпуну оданост задружној мисли. 
Сједињујући све ове моменте нова управа је само тако могла 
да постигне остварење свога задатка.
  
ОСНИВАЊЕ ГЛАВНЕ ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ 
НАБАВЉАЧКЕ ЗАДРУГЕ

Као први корак на постављеном путу било је оснивање Главне 
земљорадничке набављачке задруге, као пословне централе 
целокупног набављачког задругарства у крилу Главног савеза 
српских земљорадничких задруга. Ова задруга основана је 
1929. године и преузела је Тржно одељење Главног савеза, а 
са радом почела је 1.01.1930. године.

Било непосредно, било преко својих филијала, који су од 
конгреса у Јагодини на овамо основани, Главна земљорадничка 
набављачка задруга је развила велику активност у снабдевању 
набављачких задруга и ширењу задружног потрошачког 
покрета. Следећа табела (III) показује нам јасно како је 
сигурно и постојано Главна земљорадничка задруга ишла 
напред у току последњих десет година.

Резултати рада Главне земљорадничке набављачке задруге 
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показују нам очито, да је она задобила пуно поверење свих 
својих чланица и да располаже једним јаким моралним и 
материјалним капиталом. Данас, Главна земљорадничка 
набављачка задруга иде стално напред. Прва деценија њеног 
пословања показала је свима да је њено постојање било 
потребно и оправдано. Са својих седам стоваришта у Јагодини, 
Зајечару, Пироту, Шапцу, Нишу, Пожаревцу и Крагујевцу и 
са својим радионицаа за израду разних предмета потрошње, 
Главна земљорадничка набављачка задруга потискује из 
српског села сву ситну приватну зеленашку трговину и 
обезбеђује задружном потрошачу сва она добра, која је у 
стању само задругарство да обезбеди. Поред овога Главна 
земљорадничка набављачка задруга је и сигуран регулатор 
цена на пијацама.

ОСНИВАЊЕ ГЛАВНЕ ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ 
СТОЧАРСКЕ ЗАДРУГЕ

После оснивања Главне земљорадничке набављачке задруга 
приступа се обазриво пословању са стоком и сточним 
производима. Оснива се 1932. године у крилу Главног савеза 
српских земљорадничких задруга Сточно одељење. До 
ове године српско задругарство није радило на уновчењу 

задружне стоке и сточних прерађевина. Међутим, цене 
стоке, услед пољопривредне кризе, која је у то доба била на 
врхунцу, биле су тако ниске да сточарима нису обезбеђивале 
никакав стваран допринос. Руководећи се овим моментом, 
а на првом месту даљим спровођењем одлука конгреса 
у Јагодини, Главни савез је приступио послу са извозом 
стоке. У току исте године 30. децембра, основана је Главна 
земљорадничка сточарска задруга, која касније преузима 
пословање Сточног одељења Главног савеза. Данас, пак, када 
се навршило шест пуних година њеног опстанка, може се 
слободно рећи, да је Главна земљорадничка сточарска задруга 
највећи купац и извозник стоке у Југославији и значајни 
фактор на унапређењу нашег сточарства и на организовању 
земљорадника – сточара.

Главна земљорадничка сточарска задруга највише се 
посвећује раду на извозу свиња, говеда, коња и остале стоке. 
Она проналази нове пијаце и проширује постојеће. Успешно 
ради на повећању цена у корист сточара, а поред овога, 
развија пуну делатност и у другим правцима, нарочито на 
селекцији путем увоза приплодних грла из Швајцарске 
и Аустрије. Уводи матичне књиге и уопште рационално 
руководи подизањем сточарства.
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Болест која се тешко дијагностикује
СЕПТИКЕМИЈА КОД ПЧЕЛА УЗРОЦИ И СИМПТОМИ 
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Септикемија пчела представља свако стање у којем постоји 
присуство патогених бактерија, или њихових токсичних 
продуката у хемолимфи. Болест се јавља код радилица, матице 
и трутова. Највећи проблем је што се тешко дијагностикује, 
јер нема видљивих промена на леглу. Дијагноза се поставља у 
лабораторији изоловањем зрочника из хемолимфе заражене 
пчеле. Болест се јавља од маја, и најчешће је повезана за 
прихраном или неповољним климатским условима за време 
одгајања легла, ројења, активне изградње саћа… Временом 
болест постепено слаби и најтеже је приметити у октобру. 

Како настаје болест?

Септикемија пчела настаје као последица размножавања 
патогених бактерија у хемолимфи пчела, односно телесној 
течности која циркулише кроз судове и међуткивне просторе 
у телу пчела. Хемолимфа има исту улогу као крв код кичмењака 
и код пчела је задужена за транспосрт хране, кисеоника, 
хормона кроз тело пчела, једном речју има улогу имуно 
система, па свако нарушавање услед инфекције најчешће се 
завршава фатално по јединку.

Септикемију најчешће изазива бактерија Pseudomonas api-
septica, пореклом из земљишта. У природним условима до 
инфекције долази преко трахеалног система, а као узрочник 
болести могу да буду и друге бактерије које преносе гриња 
Varroa destructor у којем се размножавају. Бактерија Pseudo-
monas apiseptica, најчешће се налази у влажним срединама 
богатим органском материјом коју користе као извор хране. 
Ту пре свега спадају отпадне воде из септичких јама, стаја, баре 
са устајалом водом које пчеле пију у случају недостатка питке 
воде. Добра страна је осетљивост ове бактерије на топлоту, 
али је потребно седам сати интензивне сунчеве светлости и 
паре формалдехида да би нестала. У мртвој пчели може да 
опстане и до месец дана. При додиру лешеви оболелих пчела 
су крти, ломљиви и лако се распадају, док угинуле пчеле имају 
мирис трулежи.

Разлог за то је разградња везивног ткива грудног коша, ногу, 
крила и антена која настаје услед инфекције хемолимфе 
одраслих пчела и доводи до интензивне деградације мишића. 
Како кажу стручњаци код здравих пчела хемолимфа је 
прозирна и безбојна, док код заражених јединки постаје 
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Савети стручњака
Искуства најбољих пчелара

Догађаји 
Kалендар радова

Здравље пчелињих друштава
Привредни значај пчела 

и још много других тема важних 
за пчеларе на 240 страна

КАКО КУПИТИ?

Ново издање
Агробизнис магазина

700 РСД за преузимање целе еKњиге 
путем линка (даунлоуд), односно 960 
РСД уколико се еKњига испоручује 
на ЦД-у (урачунати трошкови 

препорученог слања). 
Плаћање преко 

поштанске Постнет 
упутнице у свакој 

српској пошти или на 
наш жиро рачун.

млечно-бела или жућкасто смеђа услед великог броја бактерија у организму 
пчеле. Оболеле пчеле не узимају храну, узнемирене су, не могу да лете, падају 
са полетаљке на земљу са благо повијеним абдоменом и пужу раширених крила. 
Инфициране јединке најчешће угину у року од 24 до највише 36 сати.
Међутим, за постављање тачне дијагнозе потребно је однети у лабораторију 
живе, заражене јединке како би се из хемолимфе утврдио тачан узрок болести. 
Пчелиња друштва заражена септикемијом нагло слабе и пропадају, мада не морају 
све  заражене пчеле увек да показују и симптоме болести. 

Превентива и сузбијање болести

Као и за друге болести пчела превентива и примена добре пчеларске праксе је 
од изузетно великог значаја у борби против септикемије. Како саветују искусни 
пчелари, неопходно је спровођене адекватних хигијенских мера. На овај начин 
се спречава уношење и размножавање бактерије која изазива болест. Кошнице 
треба да буду постављене на сувом терену,  без владе по могућству на неком 
узвишењу како би и у случају јаче кише кошнице остале суве.

Пчеле не треба касно прихрањивати шећерним сирупом, нити их зазимљавати 
на медљиковцу. Како се бактерија која је изазивач септикемије најчешће налази у 
отпадним и прљавим водама неопходно је пчелама обезбедити чисту, текућу воду 
за пиће.

Уколико ипак дође до оболевања, нажалост, заједници нема много помоћи. 
Некада се за лечење оболелих пчела користио антибиотик стрептомицин, али 
је он избачен из употребе. Уколико стручна лабораторија потврди присуство 
септикемије у пчелињем друштву у циљу сузбијања болести врши се спаљивање 
болесних пчела и њихових лешева, док се празно и саће са леглом уништава. Мед 
из оваквих кошница никако не користи се за исхрану пчела, јер постоји могућност 
да се бактерија налази и у самом меду, те тако може доћи до заражавања и даље 
ширења болести и на здрава легла.



Примена обновљивих извора енергије је све актуелнија 
тема у свим секторима, али посебно је занимљива за 
пољопривреду као једног од значајних корисника али и 
извора енергије. У прошлом броју прчали смо о значају 
и општим какактерстикама. Овог пута желимо да са 
стручњаком причамо о примени и то соларне енергије у 
пољопривредној производњи. Наш саговорник је млади 
инжењер електортехнике и пољопривредни произвођач 
Илија Миросавић из околине Чачка.

Шта су заправо соларне електране? 

Бићу конкретан, под соларном електраном се подразумева 
електрана која помоћу соларних ћелија претвара Сунчево 
зрачење у електричну енергију. Соларна електрана се 
састоји од соларних ћелија груписаних у соларне модуле, 
инвертора који претвара једносмерни у наизменични напон 
и трансформатора, преко кога се добијена електрична 
енергија предаје електродистрибутивној мрежи. Рад 
соларне електране је аутоматизован и контролисан помоћу 
одговарајућег рачунарског програма. 

Код соларних електрана се најчешће користе соларни модули 
од монокристалног и поликристалног силицијума, а ређе од 
танкослојних материјала, као што су аморфни силицијум и 
ЦдТе. Соларни модули од монокристалног и поликристалног 
силицијума су погоднији за подручја са претежно директним 
Сунчевим зрачењем, док су соларни модули са соларним 
ћелијама од танкослојних материјала погоднији за подручја 
са претежно дифузним сунчевим зрачењем. 

Уз овај ситем треба да имате и инвертор а то подразумева 
уређај који претвара једносмерни напон који се добија 
помоћу соларне електране од 12 В или 24 В у трофазни 
назменични напон од 220 В. Под 19 

Какви су финансијски ефекти од уградње соларних 
панела односно изграде соларних система?

Највећи део инвестиције чине улагања у опрему (88%), док 
остатак чини улагање у грађевинске радове. Инвестиција 

рецимо да је финансирана из сопствених средстава 
инвеститора. После 10 година експлоатације произвођачи 
соларних панела гарантују да ће капацитет панела  опасти 
максимално до 10%, а да након 25 година капацитет опада 
до 20%. Приликом производње електричне енергије 
коришћењем соларних панела настаје мали број трошкова, 
што је и велика предност овог извора.  Аанализом свих 
прихода и трошкова који настају радом ове електране 
утврђен је период повраћаја инвестиције у 11-ој години рада 
соларне електране. 

Навели сте да постоји више типова панела који се 
користе. У чему је ралика и како одабрати?

Ефикасност монокристалних панела се креће између 13% 
и 19% али је њихова цена највиша. Они су најефикаснији и 
најскупљи из разлога што имају висок садржај силицијума. 
За инсталирање електране одређене величине потребан 
је мањи број ових панела него када би се за исту електрану 
користила нека друга врста панела. Монокристални панели 
су идеални за кровове и за сва остала места где простор 
представља ограничавајући фактор због високе ефикасности. 
Соларне ћелије су у облику квадрата са заобљеним ивицама 
тако да су панели лако препознатљиви. Друга опција су 
нам поликристални панели који представљају алтернативу 
монокристалним иако се ради о различитој технологији. 
Ефикасност им је између 11% и 15% али су јефтинији од 
монокристалних. Они имају нешто мању ефикасност због 
мањег садржај силицијума и зато су јефтинији за производњу. 
Тамно плави су са шарама испресецане граничним линијама. 
Овај тип панела је најзаступљенији. Поликристални панели 
имају већу стабилност излаза и мању деградацију напона у 
односу на монокристалне панеле. 

Постоји и трећи тип а то су танки филм панели који имају 
најнижу ефикасност, између 5% и 12% и најнижу цену. 
Предност им је што могу да скупљају дифузну светлост. 
Панели танког филма су једноставнији за производњу и боље 
раде у екстремним условима (северни и тропски крајеви) 
од кристалних панела. У северним крајевима постижу боље 
резултате него кристални панели из разлога што имају 

Обновљиви извори енергије 

Соларне електране могу да 
се исплате за три године
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способност искоришћења и дифузне светлости. Они се ређе 
постављају на кровове, а често на велике земљишне површине. 
Код панела танког филма индивидуалне ћелије нису видљиве 
као код других . Из чињенице да им је ефикасност мала 
потребан је већи број панела и већи простор за добијање 
електране исте снаге него када би се користили кристални 
панели. 

Четврти тип су микроаморфни панели (μЦ-Си) представљају 
унапређење аморфних панела и они имају већу снагу, већу 
ефикасност (8-11%) и већу струју кратког споја, поред тога 

имају скоро два пута мањи напон отвореног кола. Имају мању 
тежину од обичних аморфних и одређену транспарентност па 
су погодни за уградњу на екстеријер пословних и стамбених 
објеката. 

Каква су практична искуства у примени?

Пракса је показала да енергетска ефикасност соларне 
електране годишње опада од 0,5 до 1%. Век трајања соларних 
модула зависи од технологије израде соларних ћелија. 
За соларне ћелије од монокристалног и поликрасталног 

www.agrobiznis.rs
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силицијума произвођачи дају гаранцију 10/90 и 25/80, што 
значи да се даје десетогодишња гаранција да ће соларни модул 
функционисати са више од 90% номиналне снаге и више од 
25 година са 80% номиналне снаге. Век трајања соларних 
модула од монокристалног и поликрасталног силицијума је 
око 30 година. 

Соларне електране представљају еколошки чист извор 
електричне енергије. Компоненте соларне електране 
(соларни модули, инвертори, мониторинг систем, 
проводници, итд.) се производе по савременим, еколошки 
прихватљивим технологијама. Соларне електране раде 
бешумно, не испуштају штетне материје и не емитују штетно 
електромагнетно зрачење у околину. Рециклирање соларне 
електране се врши без штетног утицаја на околину. За 1 кWх 
електричне енергије произведене помоћу соларне електране 
смањује се емисија 0,568 кг ЦО2 у атмосферу. У зависности 
од климатских услова локације, у свету се данас инсталирају 
фиксне, једноосно и двоосно ротационе соларне електране. 
Фиксне соларне електране се најчешће инсталирају у 
регионима са континенталном и умерено-континенталном 
климом, а ротационе у регионима са тропском климом.

ПРИМЕНА СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ 
- МОБИЛНА СОЛАРНА ЕЛЕКТРАНА 

Соларне електране у Србији одавно нису новост, нарочито 
када узмемо у обзир да све више домаћинстава користи овај 
вид енергије као додатни. Мобилне мини-соларне електране 
јесу новост код нас имајући у виду да су погодне за конкретну 
примену у пољопривреди са акцентом њиховог коришћења у 
пољима приликом наводњавања. 

Мобилна соларна електрана за наводњавање Ова електрана 
направљена је као надоградња на приколици производног 
програма 

„Дубрава“ који израђује „КПЗ Сремска Митровица“. Соларни 
панели монтирани на приколици производе електричну 
енергију која се користи за напајање пумпи за наводњавање. 
Ова мобилна мини-соларна електрана производи од 7кW до 
20кW електричне енергије у зависности од њене величине. 
Када говоримо о њеној исплативости њена цена износи од 14 
000 до 20 000 еура, а та инвестиција исплатива је већ после 
3 године, обзиром на то да је дневни трошак наводњавања 
коришћењем нафте близу 100 еура, а електрификација 
обрадивог земљишта и инсталирање прикључака за 
електричну енергију износи више десетина хиљада еура.
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ићБорба за будућност пољопривреде 
је међу младима
Ново Село код Врњачке Бање је поново било домаћин 
такмичења орача након прекида дружења пољопривредника 
због пандемије. Уз традиционалну манифестацију девету 
по реду организована су и стручна предавања која су 
припремљена уз подршку Агенције за безбедност саобраћаја 
и Института за примену науке у пољопривреди (ИПН). 
Директор ИПН-а који је овом приликом рекао да је слабо 
интересовање за упис у пољопривредне школе и факултете. 
Због тога су потребне овакве манифестације које афирмишу 
ове образовне инсититуције. Зато смо покренули и 
иницијативу за доделу награда др Ђорђе Радић, за најбоље 
ученике средњих пољопривредних школа.

Током  манифестације одржана је колонија "Слике са села", 
на којој су ликовни уметници из различитих крајева Србије 
осликавали мотиве са села. Уз уметнике са четкицом, биле су 

и уметнице са врајачом, а одржана је и изложба производа 
домаће радиности, старих заната и производа. Весело је 
било и захваљујући наступу Фолклорнох ансамбла "Бане 
Миленковић" из Новог Села, које ове године обележава девет 
деценија постојања. 

Ове године били су присутни и гости из Републике Српске, 
и свих крајева Србије а подршка је стигла и од Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде у чије име је 
„Смотру лепоте живота на селу“ свечано  отворио помоћник 
министра Александар Богићевић, који је овом приликом 
рекао: “Одржавање оваквих манифестација након пандемије 
вируса корона веома је значајно да се људи окупе и друже, 
али и да стекну нова и размене досадашња искуства из 
производње“. Међу гостим абио је и Драган Шкорић као и 
државни секретар Велимир Станојевић.



Такмичењу у орању претходио је дефиле трактора. Стручни 
жири из различитих крајева Србије је оцењивао умеће у 
орању, а посебно су се бодовали правац орања, уједначеност, 
налегање пластице, као и задата дубина. Ово такмичење у 
орању је специфично и по томе што не ору сви такмичари 
истовремено, него се прозива сваки учесник да крене са 
радом. Ратари су се надметали у две категорије, тракторима 
снаге до и изнад 60 КС. Такмичари су се окупили из села у 
кругу 20 километара од Новог Села, али су учествовали и 
гости из Црепаје, Гајдобре, из Влашке код Младеновца. 

Утисци учесника су да орање ове године није било лако. 
Земља је била сува, а киша је падала током такмичења и то у 
више наврата, тако да овај пут ни сви такмичари нису имали 
исте услове за рад. Сваки такмичар је имао задатак да изоре 
површину 6x30 м и то тако што прву бразду отвара на дубину 
максимално 9 цм, а затвара је на дубину 18 цм. Коначна задата 
дубина орања је 25 цм. 
– Да се само ускочи у трактор који баш и не познајеш и ради 
плугом, није било лако. Орање је прекидала киша неколико 
пута. Након кише трактор је проклизавао и било је тешко 
држати правац, али на крају сам успела да урадим шта је 
требало, каже Жаклина Милошевић, нагласивши да је био 
изазов учестовати. 

И пољопривредник Горан Ламбета из Гајдобре, који се 
такође опробао у орању сматра да услови нису били лаки и да 
је фалило да пред такмичење падне око 50 литара кише. 

Најбољи у орању у катерији до 60 КС био је Бранко 
Милутиновић из села Вранеши, а у категорији с тракторима 
веће снаге од 60 КС Мирко Томић из Старог Трстеника, који 
је орао двобразним плугом обртачем у агрегату трактором 
Саме Еxплорер. 
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Бранко Милутиновић из Вранеша је учесник такмичења 
сваке године, од младости вози трактор. Он је похвалио све 
учеснике и спортски рекао да ипак неко мора бити победник, 
а ове године је то он.  Забележено је и да је најстарији учесник у 
такмичењу је био Живота Удовичић из Новог Села, а посебну 
драж такмичењу дала су три дечака узраста од девет до 12 
година, који су показали да ова манифестација има будућност. 
Међу њима је најмлађи Михајло Веселиновић из села Отроци. 
Награђен је књигом "Пољопривредни Пољопривредников 
календар 2021", уз чији садржај ће обогатити своја знања о 
пољопривредној производњи. И ове године најбољи орачи 
су добили вредне награде, а златни спонзор манифестације је 
била Фабрика уља Модрича. . 

Како је рекао директор Института за примену науке 
у пољопривреди др Раде Јовановић, победници ове 
манифестације су сви, а надасве Ново Село, у којем је 
после дужег времена пала дуго прижељкивана киша. Ипак, 
апсолутни победник овог скупа, прва међу једнакима је 
Марија Сеочанац, која је и протагониста такмичења у орању 
и целокупне манифестације. 

– Ваша воља да учествујете у овом такмичењу и ова енергија 
коју Ново Село шаље Србији данас, ваша слога, јединство и 
заједништво су победили на данашњој манифестацији. Пада 
киша, али свима је лепо и у срцу је пријатно када се види 
како се деца овде играју и како се у селу може лепо живети, 
рекао је др Јовановић.  Част да међу бројним представницима 
научних и стручних установа уручи награду, припала 
је и Горану Ђаковићу који је и сам био међу најбољим 
ученицима и студентима а данас уређује Агробизнис магазин 
и један је од блиских сарадника министра Бранислава 
Недимовића.
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Место Име кандидата Назив школе
Александровац Александар Ћирић Средња школа „Свети Трифун“ са домом ученика
Алексинац Јана Леповић Биотехнолошка школа „Шуматовац“ 
Бачка Топола Мирослав Фејса Пољопривредна школа 
Барајево Никола Станисављевић Средња школа 
Београд Ива Мишћевић Пољопривредна школа са домом ученика ПК Београд
Београд Никола Аксић Хемијско-прехрамбена технолошка школа
Блаце Милица Живковић Средња школа
Богатић Александар Кнежевић Мачванска средња школа-Богатић
Бојник Мартина Михајловић Техничка школа „Бошко Крстић“
Црвенка Јосип Нађ Средња стручна школа
Футог Ђорђе Станојев Пољопривредна школа са домом ученика Футог
Гроцка Никола Јовановић Средња школа 
Ириг Стефан Ђурић Средња стручна школа „Борислав Михајловић Михиз"
Ковин Анђела Станковић Средња стручна школа „Васа Пелагић“ 
Крагујевац Душан Перић Прва техничка школа 
Краљево Ања Дуканац Пољопривредно - хемијска школа „Др Ђорђе Радић“
Крушевац Драгослав Лукић Хемијско – технолошка школа
Лесковац Александра Костић Пољопривредна школа
Лешак Мина Вучковић Пољопривредна скола Пристина- Лесак 
Лозница Средња школа „Свети Сава” Лозница
Неготин Немања Давидовић Пољопривредна школа са домом ученика „Рајко Боснић“
Ниш Анђела Михајловић Прехрамбено-хемијска школа 
Нови Пазар Лејла Фехратовић Угоститељско туристичка школа
Обреновац Александар Бандур Пољопривредно-хемијска школа
Панчево Сашка Петковић Техничка школа 23. мај
Параћин Кристина Алексић Технолошка школа
Пирот Кристина Путић Млекарска школа са домом ученика „Др Обрен Пејић“
Пожаревац Давид Милошевић Пољопривредна школа са домом ученика „Соња Маринковић“
Пожега Лука Цвијовић Пољопривредна школа са домом ученика „Љубо Мићић“
Прокупље Маријана Пантић Пољопривредна школа „Радош Јовановић Сеља“
Рековац Лука Савић Пољопривредна-ветеринарска школа
Рума Владимир Опарушић Средња стручна  школа „Стеван Петровић - Бриле“
Смедерево Alejandrina Izquierdo Pineido Текстилно-технолошка и пољопривредна школа „Деспот Ђурађ“
Сурдулица Драгана Марковић Пољопривредно-шумарска школа „Јосиф Панчић"
Свилајнац Марко Костић Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика „Свилајнац“
Шабац Петар Јанковић Средња пољопривредна школа са домом ученика-Шабац
Топола Драган Миливојевић Средња школа „Краљ Петар I“
Ваљево Никола Марковић Пољопривреднна школа са домом ученика „Ваљево“
Врање Марија Стојилковић Средња пољопривредно-ветеринарска школа „Стеван Синђелић“
Вршац Гаврило Зубац Пољопривредна школа „Вршац“
Вучје Сара Станковић Средња школа „Светозар Крстић Тоза“
Зрењанин Анђела Грубачки Средња пољопривредно школа
Житорађа Сашка Станојевић Средња школа – Житорађа
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Ако је ружа краљица цвећа која опија својом лепотом, онда је 
дивља ружа царица здравља. Њен јарко црвени плод шипурак 
ризница је витамина, а људи су још у камено доба скупљали 
овај плод и користили га за лечење. За време Римског царства 
употребљавао се код лечења беснила отуда и име – пасја 
ружа, како се још назива шипурак. Од плодова се прави и 
најукуснија мармелада, а веровали или не, може да се направи 
и вино јединственог укуса, изузетно здрав витамински 
напитак у коме су сачувани сви природни састојци шипурка. 

Шипурак или дивља ружа,  је самоникла жбунаста биљка 
из породице ружа, која може да израсте и до три метра у 
висину. Није избирљива када је у питању земљиште, расте 
појединачно или у мањим групама у зони шибљака, по 
шумским пропланцима, међама, ливадама, поред путева, 
на обронцима планина. Као и њена много лепша рођака 
ружа и гране шипурка су обрасле јаким трновима који су 
при основи широки и српасто се повијају према доле. Кора 
на старим гранама је смеђа, а на младим тамно зелена или 
црвенкаста. Гране носе спирално распоређене јајолике 
пупољке са бројним тамним љускама. Цвета од маја до јула 
ружичастим или белим цветовима који нису ни изблиза лепи 

као код обичне руже. Али, за разлику од краљице цвећа дивља 
ружа има плод шипурак, по коме се често и читава биљка тако 
зове. Плодови су дугуљастог облика јарко црвене боје који у 
себи садрже већи број угластих, длакавих семенки. Сазрева 
у септембру и октобру, а има специфичан мирис и слатко-
кисели укус.

Шипурак је на цени због својих лековитих својстава које су 
потврдили и научници. Шипак има велику количину витамина 
Ц, чак 20 пута више него лимун и довољне су две кашичице 
ових бобица како би човек задовољио дневне потребе за 
уносом овог витамина. У већим количинама шипурак има и 
витамин А, калцијум и гвожђе. Богат је извор биофлавоноида, 
пектина, витамина Е, селенијума, мангана, и витамина из Б 
комплекса. Такође, садржи и нешто умеренију количину 
магнезијума, фосфора, калијума, сулфура и силицијума.

Стари сибирски травари сматрали су шипурак за биљку која 
лечи готово све болести човека, а познат је и као изузетно јако 
средство за јачање имунитета и природна помоћ опоравку 
организма након болести.

Савремена наука је потврдила да воћне киселине којима 
је шипурак богат имају значајну улогу у лечењу болести 
мокраћног мехура и бубрега посебно у превенцији 
бубрежног и мокраћног каменаца. На природан начин 
штити и варење, подстиче  и регулише дигестивни тракт, без 
штетних нуспојава. Шипурак помаже код свих желудачних 
тегоба: зауставља пролив, надражај желуца, повраћање 
и благотворно делује на обнову желудачне слузнице. 
Природни је диуретик и помаже телу да се ослободи 
токсина као и регенерацију целог организма. Флавоноиди 
садржани у шипку штите од бактерија и вируса, а витамин 
Ц је најснажније средство против инфекција, посебно код 
превенције грипа и прехладе. Благотворно делује на мишиће, 
кости и слузницу, а због противупалних особина шипак се 
сматра драгоценим природним средством за помоћ у лечењу 
артритиса, гихта и реуме. Истраживање из 2007. године 
спроведено на пацијентима који су патили од упале зглобова 
потврдило је приликом свакодневне употребе шипурка бол се 
умањује за чак 40 процената. Шипак је добар и у превенцији 
кардиоваскуларних болести, дијабетеса, гојазности а 
делотворан је и код регулације хормона, ублажава главобољу, 

Шипурак ризница здравља и виталности
ПЛОДОВИ ДИВЉЕ РУЖЕ ЛЕК ЗА МНОГЕ БОЛЕСТИ 
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вртоглавицу и мигрену. Научници са Израелског института за 
технологију у Хаифи, утврдили су да сок од шипурка помаже 
код многих компликација пацијената на дијализи. Шипурак 
се све више примењује и у козметици, јер има сличан ефекат 
као стипса, па се користи у разним кремама за подмлађивање 
и брисање бора, утиче на регенерацију ћелија, користи се и 
код санирања ожиљака, акни и опекотина.

Шипурак се најчешће корити као чај, од њега може да се 
направи сок, изузетно укусна мармелада, природни ликери 
али и вино. Познаваоци народне медицине саветују да 
шипурак никако не кувате у води јер у том случају губи 
драгоцен витамин Ц. Такође, мармеладу или сокове не 
треба припремати у алуминијумском посуђу јер мења боју, а 
плодове шипурка за чај немојте чувати у металним кутијама 
јер ће променити боју. И за крај поклањамо вам рецепт за 
вино од шипурка.



Хортикултура
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Магична биљка раскошних цветова 

ВЕРБЕНА ПРЕЛЕПО ЛЕТЊЕ ЦВЕЋЕ ЗА СУНЧАНА МЕСТА

Вербена је омиљено летње цвеће које одлично подноси 
врућину. Уз мало неге цветаће раскошним цветовима целог 
лета, све до првих јесењих дана. Узгој овог цвећа препоручује 
се почетницима у баштованству, јер је готово немогуће да 
вам не успе. Иако првенствено важи за балконско цвеће 
које се у богатим цветним слаповима спушта низ терасе, 
може се узгајати и у башти, где се бокора у прелепе грмове. 
Једини услов је да му омогућите довољно велику саксију или 
простора у врту, јер воли да се шири, па је најбоље обезбедити 
посебну саксију или жардињеру за сваки струк овог прелепог 
цвећа.

Вербена води порекло из тропских и сутропских предела 
Јужне Америке. Стари Римљани, Египћани и Келти славили 
су је као свету биљку и приписивали јој бројна магична и 
лековита дејства, а најчешће су од овог цвећа правили чајеве 
или обредне купке. Сама реч „вербена“ или „врбена“ потиче 
из келтског језика и значи „отерати неког/нешто“. Наиме, у 
древна времена се веровало да ова биљка има моћ да отера 
зле духове. 

На нашим просторима, вербена се гаји као једногодишње 
зељасто цвеће чије стабљике достижу висину од 20 до 30 
сантиметара. Може да се размножава семеном, али се чешће 
купују саднице. Корен мора да буде здрав и беле боје. Сади 
се у влажном тресету (супстрату), на дубини до 0.5 цм. 
Редовно се залива само после сађења, а након што се цвет 
прими довољно је повремено заливање и то рано ујутру,  
или увече кад зађе сунце. Како потиче из тропских предела 
вербена одлично подноси јако летње сунце и мањак влаге, не 
смета јој ни ветар, а залива се тек када је земља изразито сува. 
Приликом заливања треба водити рачуна да не остане вода 
у тацни саксије, јер у том случају може да оболи и иструли 
коренов систем. Искусни баштовани саветују да се одстране 
прецветали и осушени цветићи и лишће, као и да се закине 
врх биљке која ће наставити да се бокора у ширину. 

Вербена цвета ситним цветовима у облику кишобранчића 
који могу најразличитијих боја од белих до ружичастих, 
жутих, љубичастих, црвених и модро-плавих, али има и 
двобојних односно шарених сорти са комбинацијом две боје. 
Чак и листови ове биљке су прелепи, чврсти, тамно-зелене 

Размножава семеном, али се 
чешће купују саднице. Корен 
мора да буде здрав и беле боје. 
Редовно се залива само после 
сађења, а након што се цвет 
прими довољно је повремено 
заливање и то рано ујутру или 
увече кад зађе сунце.
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боје, назубљени са финим, ситним длачицама. Током сезоне 
цветања пожељно је додавати мало течног ђубрива у воду 
за заливање и то једном у две недеље. Вербена цвета током 
целог лета, јер биљка стално и изнова добија бочне гране које 
доносе нове цветове. Уколико је садите у башти може да се 
рашити у виду прелепог цветног тепиха кроз који не пробија 
коров. Због раскошних боја лако се комбинује и уклапа са 
осталим цвећем у вашем врту.

Вербена је врло отпорна биљка која не захтева превише 
неге, али може да оболи као и било које друго цвеће. Услед 
прекомерног заливања склона је трулежи приземног дела 
стабла. Болест се манифестује престанком цветања, млади 
изданци вену све док не одумре комплетна биљка. Узрочник 
ове болести је гљивица  phytophthora,која се појављује услед 
прекомерног заливања. Зато поведите рачуна да земља око 
биљке увек буде сува, а вишак воде из тањирића саксија 
одстраните, као и увеле делове биљке.

Вербена може да оболи и од пепелнице, а симптоми се виде 
на лишћу на којима се уочава бела превлака. Лишће губи боју 
и уместо зелених постају тамно љубичасти и временом се 
сасуше. Ова болест може да доведе до озбиљног оштећења 
комплетне биљке која превремено пропада. Узрок болести 
је гљивица изазивач пепелнице која се јавља по влажном и 
топлом времену. Биљка се може заштити неким од препарата 
против пепелнице, а приликом заливања водите рачина да не 
квасите листове и цветове. 

Вербена се већ вековима поштује као лековита биљка, 
а користи се за брже зарастање рана, против упала и 
поремећаја варења и метаболизма, као и за лечење болести 
нерава. Олакшавање нападе астме, смањује болове у грудима, 
подстиче избацивање вишка течности из организма, олакшава 
симптоме артритиса, болова у жучи, а као облог помаже код 
реуматизма или главобоља.

Чај од вербене

Најчешће се користи као чај који се припрема врло лако. Једну чајну кашику уситњеног и осушеног цвета вербене се 
прелије са 200 милилитара кључале воде. Поклопљен чај оставити да одстоји пет минута, процедити и пити три пута 
дневно пола сата пре сваког оброка. Није препоручљиво овај чај конзумирати у већим количинама и дужи временски 
период. Зато је најбоље пре употребе овог чаја посаветовати се са искусним траваром, или неким ко се разуме у 
лековите биљке, како би се избегле могуће нежељене последице, као што су стомачни проблеми. Не препоручује се 
трудницама и доиљама, онима који узимају веће количине лекова, као и људима који су склони алергијама.  
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Коров на њиви лековит у тањиру 
МРТВА КОПРИВА ДОБРО ПОЗНАТА У НАРОДНОЈ МЕДИЦИНИ 

Коров је верни пратилац гајених култура од давних времена 
када је човек почео да се бави ратарством. Исто толико траје и 
борба против коровских биљака које могу да нанесу озбиљну 
штету било где да се запате, од њива до повртњака, воћњака 
и винограда. Један од најраспрострањенијих корова у Србији 
је мртва (црвена) коприва, која за разлику од своје истоимене 
рођаке обичне коприве не жари на додир. Расте по ободима 
шумама, на ливадама, запуштеним њивама, поред путева, али 
и у баштама, травњацима и ораницама. Њени дуги, сочни 
листови користе у исхрани за припрему салата и чорби, укус 
је сличан као и код обичне коприве. 

Мртва само по имену

Мртва коприва је широколисни коров из породице 
уснатица. У питању је једногодишња биљка препознатљива 
по  карактеристичним љубичастим цветовима, због чега је 
негде зову и љубичаста коприва. Име је добила по грчкој речи 
ламос (ждрело) јер цвет ове биљке подсећа на усну шупљину 
пљоснате рибе. Јавља се већ у рано пролеће у виду зеленог 
прекривача по земљи прошараног љубичастим цветићима. 
Стабло може да нарасте до 30 центиметара, а сама биљка 

се брзо размножава и шири посебно по обрадивој и земљи 
богатој хранљивим састојцима. Доњи листови су округласти 
одоздо зелене боје, док одозго имају пурпурну сенку. Горњи 
листови су срцолики, назубљених рубова и без петељке. Цвета 
готово целе године од фебруара до октобра, а размножава 
се семеном. Једна биљка по сезони може да произведе до 
200 семенки изузетне клијавости већ од ране јесени. Мртва 
коприва спада у озиме врсте биљака које лако презиме зиму 
и већ са првим данима пролећа почињу да бујају. Иако се 
зове мртва коприва зато што не жари, заправо је врло жива 
и у кратком року лако може да се прошири свуда по њиви и 
башти. 

Уколико се запати на њивама највише штете наноси 
ратарским културама посебно окопавинама, као што су 
кукуруз, соја и сунцокрет, често се среће у луцериштима, 
док се у повртњацима најчешће окоми на парадајз, паприку 
шаргарепу и пасуљ. 

Својим присуством мртва коприва заузима простор гајеној 
биљци од које отима хранљиве материје и воду, па утиче 
на смањење приноса и квалитета рода. Стока је избегава 
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због непријатног мириса и укуса, а може бити и преносник 
нематода ваљкастих црва и инсеката које нападају и хране се 
житарицама и поврћем које човек узгаја за исхрану. 

Превентива и сузбијање

Када су у питању превентива и сузбијање овог корова, 
стручњаци саветују смањене  закоровљености каснијом 
пролећном сетвом која ће уништити изникле младице и 
спречити њиво ширење. Уколико пак механичким путем 
или чупањем желите да се отарасите овог корова најбоље 
је почупати га након кише када се земља мало просуши. 
Изразито суво тло погодује мртвој коприви, па чупање у 
таквим условима не даје жељене ефекте, јер се најчешће 
биљка само оштети. Врло брзо се опоравља и наставља да 
расте и шири се. 

Као и већина корова, и мртва коприва се лакше сузбија у 
почетним фазама развоја, а кад крене у вегетативни раст 
њено уништење је много теже. Када је у питању третирање 
хербицидима, ова биљка је у принципу осетљива на хемијске 
препарате намењене широколисним коровима који ће са 
мање, или више успеха помоћи да се смањи закоровљеност. 
Једини регистровани хербицид баш за мртву коприву је на 
бази Метрибузина и користи за заштиту парадајза од ове 
коровске биљке. 

Лековита својства

Мртва коприва спада у медоносне биљке и рај је за пчеле, 
посебно у периоду раног пролећа и касне јесени када је прошао 
период интензивног цветања. У народној медици користи 
се у лековите сврхе и има велики корист за људско здравље. 
Своју лековитост дугује обиљу витамина Ц док се у семену 
налазе антиоксиданси. Због садржаја етеричних уља, танина, 
флавоноида, органских киселина, сапонина делује против 
инфекцијска и запаљења у организму, има антибактеријско и 
антигивично дејство. Ова биљка је позната и као диуретик, 
утиче на смањење стомачних тегоба као и симптома алергија. 
Листови црвене мртве коприве могу се ставити на ране 
или посекотине како би се зауставило крварење. Има благо 
седативно дејство, па помаже код несанице. Листови се 
сакупљају пре цветања, суше на промаји и од њих се касније 
справља чај. Ипак, упозоравају познаваоци народне медицине 
са чајем ове биљке треба бити опрезан, јер има лаксативно 
дејство. Зато се не  препоручује трудницама и болесницима 
са хипертензијом, јер може доћи до повећања згрушавања 
крви уколико се користи дужи временски период. 

Стока је избегава због непријатног 
мириса и укуса, а може бити и 
преносник нематода ваљкастих црва 
и инсеката које нападају и хране се 
житарицама и поврћем које човек 
узгаја за исхрану. Не препоручује 
трудницама и болесницима са 
хипертензијом, јер може доћи до 
повећања згрушавања крви уколико 
се користи дужи временски период.
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Богумила
ЦВЕТ КОЈИ УКРАШАВА БАШТЕ И ТЕРАСЕ

Бунгевилија – богумила је пузавица која цвета од маја до првих 
мразева. Може достићи висину и преко 10 м у приморским 
крајевима. Одговара јој место са доста сунца. У условима 
континенталне климе  бунгевилија се гаји у саксијама или 
жардињерама, па се током зиме уноси у просторију где 
температура не иде испод 5 степени. Бунгевилија веома 
често украшава балконе и терасе. Земља у коју садите биљку 
би требало да буде мешавина тресета и песка (однос 3:2) 
и богата хумусом. Немојте претеривати са заливањем, јер 
ћете у том случају подстаћи раст нових листова и смањиће 
се цветање. Цветови су ситни и неугледни, али прицветни 
листови су оно што ми зовемо цветовима бунгевилије. Лист 
не губи боју чак ни на нижим температурама, па се ефекат 
пуног цветања задржава веома дуго. Ако желите да богумила 
бујно цвета, садите је на месту где дневно има бар пет сати 
јаког сунчевог светла.

Нека буде добро заштићена од ветра који јој не прија. Зими 
може да поднесе температуре од 5 до десет степени. Зими 
губи листове, а на пролеће развијају се нови. Богумилу 

прихрањујте ђубривом  за биљке цветнице на сваке две недеље 
све до септембра. Повремено треба да се дода ђубриво богато 
грожђем  и магнезијумом.

На подручју Херцег Новог  богумиле су почели  да гаје 
почетком  20  века. Познато је да се  у парку хотела “Бока” 
налазило неколико садница богумиле засађених 1935. године.
“Укрштањем међу врстама добијене су нове хибридне врсте и 
важни хортикултурни култивар. У свету данас постоји око 300 
варијетета различите боје цветова од беле, жуте, наранџасте 
преко црвене до љубичасте.

Бугенвилију можете гајити и формирати као стабло уколико 
је гајите у великим баштенским саксијама Размножава се 
полузрелим резницама стабла у августу уз употребу хормона 
за ожиљавање дрвенастих биљака. Ожиљавање можете да 
обављате у чистом песку у сеновитом делу баште који је 
заштићен од јаког сунца и кише.

Богумила се може гајити у пластичним или земљаним 
саксијама, плетеним корпама које су обложене маховином, 
чак ће и бетонске саксије и старе корпе за веш послужити 
сврси. Саксија мора да има што више рупа, како би земља 
могла добро да се оцеди. На дно саксије можете поставити 
каменчиће, изломљену циглу или опеку, чак и стиропор.
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Догађаји

НАЦИОНАЛНИ ДИЈАЛОГ О 
ПРЕХРАМБЕНИМ СИСТЕМИМА
У оквиру декаде акције за постизање циљева одрживог 
развоја, генерални секретар Уједињених Нација иницирао је 
одржавање Самита о прехрамбеним системима како би се на 
глобалном нивоу успоставио будући одрживи правац развоја 
и убрзале активности за унапређење одрживих прехрамбених 
система. Србија, као чланица УН, свој допринос овој 
иницијативи даје кроз одржавање националних дијалога 
са свим заинтересованим учесницима. Ови дијалози 
резултираће обликовањем националних смерница ка 
одрживим прехрамбеним система и послужиће у креирању 
будућих политика. 

У склопу овог процеса, у понедељак, 9.8.2021. године 
у Сремској Митровици одржана је панел дискусија са 
учесницима у овом вредносном ланцу где је анализарана 
тренутна ситуација у нашој земљи и сагледаване могућности 
и недостатаци у циљу дефинисања приоритених области 
деловања у наредном периоду. Учесници су разменили 
искуства и упознали се са тренутним и будућим изазовима као 

и трендовима на глобалном нивоу када је реч о прехрамбеним 
системима. 

Присутни су се на крају панела сагласили да је неопходно 
обезбедити одрживост прехрамбених система која се пре 
свега огледа у проналажењу решења за производњу довољне 
количину здраве хране на начин да основе економске, 
социјалне и еколошке претпоставке које се користе за 
производњу не угрозе исхрану и живот будућих генерација.

Ведрана Илић 
помоћница министра
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Пиротски ћилим најближи је међу свим српским ћилимима 
уласку на УНЕСКО листу нематеријалног културног 
наслеђа, поручено је на VI ткачкој колонији на Старој 
планини, која је окупила више од 30 жена из целе Србије са 
циљем популаризације ткања и усавршавања традиционалне 
вештине израде ћилима.

На колонији коју је организовало удружење произвођача 
рукотворина Етно мрежа, уз подршку НАЛЕД-а, Града 
Пирота, Министарства пољопривреде и амбасаде САД, данас 
је одржан дипломатски дан, а међу еминентним званицама 
били су амбасадори Канаде и Белгије Џајлс Норман и Кун Дам, 
амбасадорка Португала Марија Вирхинија Пина, Филомина 
Обрајен из Међународног клуба посетилаца Београда и 
Кристина Цетл, испред председништва Међународног клуба 

жена. Они су пружили подршку колонији и активностима на 
економском оснаживању жена у руралним крајевима.

- У нашој земљи жене популационо предњаче, међутим када 
говоримо о тржишту рада, оне су, нарочито у неразвијеним 
крајевима, у мањини. Настојимо да оснажимо фигуру 
жене као равноправног члана заједнице који доприноси 
економском и туристичком развоју наше земље, нарочито 
овде на југу. Уз колоније, које представљају јединствени 
екосистем за афирмацију ткачког заната, залажемо се и да 
се опет омогуће јавни радови у култури, који би обезбедили 
посао за стотине жена, на изради рукотворина као пословних 
и дипломатских поклона - истакла је на затварању колоније у 
Дојкинцима, председница Етно мреже и извршна директора 
НАЛЕД-а Виолета Јовановић.
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н Пиротски ћилим најближи уласку на 
УНЕСКО листу културног наслеђа
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За ткачку колонију пријавило се више од 30 жена широм 
Србије, које су смештене и које раде у Спортско рекреативном 
центру Дојкинци, док су оне најискусније ткаље у Техничкој 
школи у Пироту, све са циљем популаризације ткања, како би 
постао стуб и локалног развоја и културног туризма.

Градоначелник Пирота Владан Васић истакао је да уметничке 
рукотворине, а највише ћилими из пиротског краја имају 
посебну културну вредност и да се зато градска управа увек 
труди да подржи пројекте оснаживања жена и обезбеђивања 
њихове економске независности. “Захваљући Етно мрежи, 
НАЛЕД-у и граду Пироту, пиротски ћилим постао је 
бисер Јужне Србије, а Ткачка колонија традиционална 
манифестација коју сви радо посећују“, додао је Васић.

- Пиротско ћилимарство је своју препознатљивост стекло 
због посебне вештине ткања на вертикалном разбоју и 
шарама које су због својих боја карактеристичне за ово 
поднебље. Оно што је најважније, а због чега је уписано у 
Национални регистар нематеријалног културног наслеђа 
Србије, јесте то што га локална заједница препознаје као део 
свог идентитета. Активним деловањем локалне заједнице, 
попут едукативних програма и ткачких радионица, баш као 
што је Ткачка колонија, доприноси се очувању заната, што 
отвара могућност кандидовања на Унескову листу - истакла 
је Данијела Филиповић из Центра за нематеријално културно 
наслеђе Србије.
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На брду Липару у селу Доња Сабанта,  десетак километара 
од Крагујевца налази се женски манастир посвећен Светом 
великомученику Георгију. Ова светиња у народу је позната и 
под именом Батаљена црква. Наиме, у  манастирску цркву од 
давнина су долазили болесни. Након молитве над моштима 
непознатог монаха, њихове здравствене муке су батаљиване 
(нестале),  па се манастир прочуо по чудотворним 
исцељењима. О лепоти ове светиње песму је спевао један 
од најпознатијих српских песника Ђура Јакшић, који је 
службовао у селу као учитељ. Опчињен лепотом манастира 
написао је чувене песме „На Липару“ и „Поноћ“, које се 
убрајају међу најлепша дела српске лирске поезије.

Мошти непознатог монаха

Предање каже да је на месту садашње цркве постојао манастир 
још у 16. веку, али су га опљачкали и порушили Турци. Према 

записима митрополита београдског Михаила Јовановића, 
из 1895. у Доњој Сабанти у импровизованој капели налазе 
се мошти непознатог монаха за кога мештани верују да има 
исцелитељске моћи. Међутим, како је црква била од слабијег 
материјала на темељима старог храма 1936. подигнута је 
нова црква на добробит и спасавање људских душа. Храм су 
подигли мештани сопственим рукама верујући да ово место 
Божјих чудеса мора да буде обележено црквом. 

До 2003. године црква Светог великомученика Георгија 
на Липару била је место где се једном месечно служила 
литургија, али је епископ шумадијски Јован васпоставља 
Светогеоргијевски манастир у којем игуман постаје 
архимандрит Сава (Аврамовић). Десет година касније 
манастир је преименован у женски и у њему данас живе и 
раде две монахиње Исидора и Доротеја и игуманија мати 
Тавита Тишма. Захваљујући спретним рукама монахиња од 
2018. развила се радионица машинског веза у којој се шију 

и везу црквене одежде и драперије. 
Нестварно лепе ове одежде су 
потпуно уникатне, а за израду се 
користе природни материјали без, 
или са врло мало ликре. У сваки бод и 
вез уткана је љубав према Богу коме 
су ове невероватне жене посветиле 
живот. Цена одежди и драперија 
зависи од врсте материјала, количине 
и боје веза.

Осим по чудотворним исцељењима 
и божанственом везу манастир 
Липар је познат и по мелемима. Све 
је почело доласком сестре Доротеје 
која је волела да проучава, истражује 
биљке нашег поднебља и њихову 
лековитост. Слушајући савете старих 
травара тражила је по ливадама 
ужичког краја самоникле лековите 
биљке и тако је почела да прави 
мелеме за себе. Међутим, убрзо се 
прочуло за њене мелеме који помажу 
људима и тако је настала манастирска 

Светиња у срцу Шумадије крије бројна чуда

МАНАСТИР ЛИПАР У СЕЛУ ДОЊА САБАНТА КОД КРАГУЈЕВЦА 



www.agrobiznis.rs

55www.agrobiznis.rs • АВГУСТ 2021. • БРОЈ 126 • АГРОБИЗНИС МАГАЗИН

радионица за справљање чајева, мелема, тинктури, уља и капи 
за све оне којима је потребан такав лек. Сестра Доротеја 
бере и сакупља самоникле лековите биљке на околним 
неприступачним ливадама којима обилује липарски крај и 
благородна Шумадија. За мелеме који се примењују у облику 
масти користи велики број биљака и искључиво свињска маст 
препрана "у девет вода". Друга врста су мелеми за желудац, 
варење, имунитет и цисте за које се као основ користи мед из 
манастирских кошница.

У манастиру се могу купити и бројанице од биљке 
Богородичине сузе чије семе су монахиње добиле из 
Хиландара. За прављење бројаница користе се плодови који 
подсећају на сузу, а његов изглед сјајан и нијансиран изгледа 
као да је лакиран. Прича о настанку ове биљке сеже дубоко 
у прошлост и легенда каже да неки монах туговао јер није 
могао да начини бројаницу. Тада му се указала Мајка Божја 
која га је упитала зашто тугује. Када јој је рекао да је несрећан 
због тога што никако не може да научи да плете бројаницу, 
она му је дала семе и рекла да узме сузе њене, да их узгаја и од 
њих прави бројанице. 

Сузе на икони Богородице  

Манастирска црква посвећена Светом великомученику 
Георгију је храм мањих димензија складно грађен по угледу 
на моравске цркве са низом архитектонских украсних 
елемената. Правоугаоне је основе са полукружним конхама 
и олтарском апсидом. Засведен је полуобличастим сводом 
и покривен бибер црепом. Црква на Липару обновљена је 
1997. године када је подигнута чесма са именима оних који су 
помогли обнову храма. Уз саму цркву налази се манастирски 

конак, а све је окружено предивном природом и уређеним 
двориштем. 

Духовна драгоценост Липарске светиње је Иверска икона 
Пресвете Богородице која је 2002. године проплакала и чије 
сузе сливене и сада стоје испод стакла у подножју Господњих 
ногу. Сам лик светитељке одражава блажен и снисходљив 
поглед препун благодати која из ње зрачи. 

С јужне стране у самом храму налази се гробница непознатог 
светитеља, поред чијих нетрулежних мошти су забележена 
бројна чудотворна исцељења. У самоме храму се чува камен 
од белог мермера на коме је са горње стране  уклесан крст. 
Овај камен познат под именом „Светиња“  некада је био 
округао, али је током обнове храма пре скоро четврт века 
исечен у шестоугаоник, а исечени комади уграђени су испод 
самог камена. Један од учесника обнове храма причао је да 
када се овај камен посматра према сунцу у њему се види на 
безброј белих крстића.
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АПОРТУ, НЕЋЕ ДА ПУСТИ 
ПРЕДМЕТ ИЗ СВОЈИХ 
УСТА? 
Предмет немојте, при пуштању, да грубо истргнете из 
чељусти пса. Ако пас не пусти предмет одмах, на први чујни 
знак ПУСТИ, морате га поновити и истовремено притиснути 
палцем леве руке на доњу жвалу и кутњак. Овај притисак ће 
мало заболети пса па ће он одмах отворити чељуст и предмет 
ће бити у вашој десној руци. Притисак на жвале треба да 
престане чим пас отвори чељуст. 

Неки дресери, опет, исто дејство на пса (који неће да пусти 
предмет у апорту) постижу тако што му благо згазе на шапу. 
Изаберите шта вам је лакше и безбедније. Но, после сваког 
таквог поступка пса морате издашно похвалити како би код 
њега нестао непријатан осећај. 

Пса који без проблема пушта предмет треба похвалити 
једино после хватања и за време држања предмета. Међутим, 
похвала и бодрење морају изостати после пуштања предмета. 
Јер, уколико будете хвалили таквог пса при пуштању предмета, 
он никада неће коректно апортирати, а још мање држати 
предмет. Ово немојте да заборавите кад радите ову вежбу. 
Kако изгледа техника обучавања пса за апорт? 

И ова почетна вежба са апортом изводи се на поводнику. 
Kада је вежба већ прилично савладана и кад пас хвата, држи 
и лепо пушта њему познати предмет, можете да пређете на 
вежбе са другим предметима. На тај начин научићете пса да 
хвата, држи и пушта све предмете. 

После тога предмет бацамо два до три метра испред пса 
и тражимо да га донесе. Пас на поводнику уводи се у игру 
махањем предмета испред њега, а потом се он баца на 
поменуту раздаљину. 

У истом трену наредите псу АПОРТ и заједно са њим скочите 
према предмету који пас треба да зграби. Управо када пас 
зграби бачени предмет потрчите неколико корака уназад и 
нежно привуците поводником пса ка себи. Чим је пас дошао 
до вас, одмах му придржите доњу вилицу да случајно не би 
испустио предмет, а онда наредбом СЕДИ инсистирајте да он 
седне непосредно испред вас. Тек пошто је пас са предметом 
у устима сео непосредно испред вас, после краћег времена, уз 
гласовни знак ПУСТИ одузмите му предмет. 

Kакви и колико тешки треба да буду предмети за апортирање? 
Псу се дају за апортирање разни предмети који би требало да 
носе људски мирис. Међутим, за ловне псе потребно је, после 
основне обуке, да предмет има мирис дивљачи како би се пас 
навикао на време на њега и касније доносио праву ловину. 
Предмети за апортирање у обуци могу да буду разне величине 
и тежине (од неколико стотина грама до пар килограма) али 
се подразумева да, у почетку обуке, они треба да буду мањи и 
лакши. 
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Гљиве наших крајева
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ићБЕЛА ПУПАВKА
Увод за ову врсту гљива сам могао да препишем из чланка о 
зеленој пупавци. Заправо, верујем да је ова врста заслужнија 
за озлоглашеност рода повојњача (Amanita) јер бела пупавка 
(Amanita vera) још више подсећа на шамипињоне па је, 
вероватно, заслужна за већи број опасних тровања него њена 
зелена (зеленкаста) сестра. 

Опис врсте 

Шешир: пречника 3-10 цм у почетку звонаст касније 
конвексан и на крају сасвим отворен или плитко удубљен. 
Боја је бела. На шеширу се могу видети остатци овоја из 
кога гљива расте као из јајета (напомињем да се ово изузетно 
ретко дешава, те да је та чињеница узрок опасних забуна, јер 
многи површни познаваоци очекују да виде остатке овоја, 
па их одсуство истог ослобађа и доводи до фаталне замене). 
Ивица шешира је благо наребрена.

Листићи: густи, широки, различите дужине, скоро да не 
додирују стручак. Боја листића је бела. Споре су беле.
Стручак: 5-12 цм висок према према шеширу тањи, бео, код 
млађих примерака пун касније шупаљ, у горњем делу налази 
се опнаст бели венчић, који може бити и врло слабо приметан, 
на дну је видљив остатак јајета у виду беле чашице из које је 
гљива порасла.

Месо: бело, средње дебело, мирис и укус нису особито 
изражени.

Време и место раста: разне шуме, живи у симбиози са 
разним, најчешће, белогоричним дрвећем (буква, храст, 
бреза), мада се може наћи и по црногоричним шумама. Расте 

од пролећа до јесени. Врста је значајно ређа од зелене пупавке, 
али довољно честа да на њу треба обратити посебну пажњу.

Употребљивост: ОТРОВНА! Међу гљивама које је могуће 
наћи у нашим шумама свакако је најопаснија, посебно се 
треба пазити замене са шампињонима. Обратите пажњу да 
шампињони никада немају беле листиће, па би то било главно 
упозорење. Отрови су практично исти које садржи и зелена 
пупавка.

www.natura.rs
Тел: 064 05 69 198

kimicoas@gmail.com
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Тржиште
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промоција културе и традиције региона
„Херцеговачка“ и „Крајишка кућа“ ће до краја године 
отворити своја представништва у Београду, најављено је у 
Београду на представљању тог пројекта, који ће промовисати 
пољопривредне производе и појачати сарадњу између Србије 
и Републике Српске. Представљање пројекта „Херцеговачка“ 
и „Крајишка кућа“ организовали су Град Београд, 
Представништво Републике Српске у Србији и Туристичка 
организација Београда.

Идеја овог пројекта је да се производи малих пољопривредних 
произвођача нађу на тржишту Србије, за почетак у Београду, 
а потом да се прошире и на друге градове у Србији, као и да 
се производи наше земље отварањем „Шумадијске куће“ у 
Требињу нађу на тржишту Републике Српске.

Презентација је организована након састанака и закључака  
у Београду између министара ресорних министарстава обе 
земље и представника градских влада Београда, Требиња и 
Бања Луке. "Развој пољопривреде мора да се усмери на што 
већу прераду и на подизање вредности наших производа, а 
овај пројекат ће дати нашим произвођачима шансу да своје 

производе представе, понуде и продају, како нашим купцима, 
тако и купцима у иностранству", рекао је самостални саветник 
у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Србије Мирко Влачо.

Шеф представништва Републике Српске у Србији Млађен 
Цицовић, истакао је да се реализацијом овог пројекта не 
развија само продаја прехрамбених и пољопривредних 
производа, већ се промовише култура и традиција, а то, ове 
две земље, повезује на нивоу туриштичке привреде.

„Овај пројекат је само последњи у низу пројеката у 
последњих осам година који показују како се граде наши 
братски односи, а у последње време заједнички успевамо 
да усагласимо и дефинишемо стратешке пројекте, не само у 
домену пољопривреде, већ и када се ради о инфраструктури 
и подизању енергетских капацитета Српске и Србије", додао 
је он. Представници „Крајишке“ и „Херцеговачке куће“ 
представили су овом приликом свој асортиман и бизнис 
планове, којима ће се реализовати отварање представништва 
у Београду.





Нова путовања 
пишу нове 
приче

Путно здравствено осигурање

+ покриће за Covid-19

+ 15% попуста за куповину онлајн

www.dunav.com

Крени у сусрет сунцу, бескрајној забави и 
предивним дестинацијама. 
Уз путно здравствено осигурање не мораш 
да бринеш. Дунав осигурање је твоја 
подршка у сваком тренутку.

Урони у нове авантуре. 
Срећан ти пут!


