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Испред вас је издање на које смо посебно поносни! Оно је резултат десетогодишњег рада 
редакције која је сваке године била ојачана новим студентима студијске групе ГОЖС, а 
дипломирани чланови нас никада нису у потпуности напустили. Десет година не изгледа много,  
међутим, опстати једну читаву деценију и задржати континуитет у излажењу, озбиљност и 
професионалност, вредност је коју треба пренети на будуће генерације.  

Све је почело идејом креатора зелене мисли на Географском факултету и оснивачем студијске 
групе Геопросторне основе животне средине—професора Милутина Љешевића, а спровођењем у 
дело његових одабраних сарадника, који ће нам у овом броју употпунити ретроспективу нашег 
постојања. Посебна драгоценост је рубрика: „Где су и шта раде...― , јер у њој видимо успехе, али и 
неуспехе своје кроз призму оних који су ишли истим овим путевима којима данашње генерације 
ходају. Сви наши читаоци у сваком броју кроз ту рубрику могу видети нашу прошлост, а кроз 
рубрику „ГОЖС на терену―, нашу садашњост, док ће нашу будућност исписати нове генерације 
студената Геопросторних основа животне средине који нам се буду придружили. И овом приликом 
их позивамо да постану део овог сјајног ЕКОГЕА тима.  

Трудимо се да сваки број буде потпуно нови доживљај за читаоце, и да се текстовима радо 
враћају. У пролеће када попут Феникса природа оживи, на дан када се обележава Дан планете 
Земље, изникнемо и ми увек зеленији и креативнији. Тако и ове године имамо посебну свежину 
најмлађих чувара природе. Овај број су илустровали и у њега уткали своје херојске мисли, попут правих 
зелених витезова, ученици првог одељења другог разреда Основне школе “Карађорђе―.  Стога им одајемо 
посебну захвалност, као и њиховим учитељицама Виолети Радовановић и Ани Милошевић.  

 

Љ. М.  

РЕЧ УРЕДНИКА 

       Милица Лукић, Тијана Лежаић, Немања Ристић, Маја Драгојевић, 

       Владимир Ћурић, Ана Момчиловић 
РЕДАКЦИЈА 

Покушајмо да оставимо Земљу у бољем стању  
од оног у којем смо је затекли! 

Секретар редакције         Иван Самарџић 

Никола Младеновић 

Лого часописа Никола Младеновић 

Насловна страна 



 

4 

О ГОЖС... 

 
 

 
 

доц. др. Бојана Михајловић 

 

 Студентски часопис Екогеа почео је да излази 2008. Године. Почеци су били тешки, али 

захваљујући подршци професора и студената ГОЖС-а, ентузијазму и упорности часопис се 

одржао и постаје све бољи. И ево… прошло је већ 10.година. 

 Сјајна група младих и вредних људи преузела је уредништво часописа који из броја у број 

нуди све више садржаја са сликовно и документовано богатим прилозима који на различите 

начине отварају погледе на прошлост, садашњост и будућност животне средине. Теме су увек 

актуелне и везане за животну средину у Србији и изван Србије, али дотичу се и битна питања из 

социјалног, економског и еколошког аспекта. 

 Част и задовољство је што сам била један од оснивача и први уредник часописа, а сада 

читалац и неко ко се диви радовима вредних студената ГОЖС-а. Уз срдачне честитке за јубилеј 

од 10. година, желим још много успеха у даљем раду и много значајних и квалитетних тема. 

Нина Сенћански 

Сваког дана понеси са собом кантицу земље на једно 

место и саградићеш планину.  
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ДА ЛИ СТЕ ЗНАЛИ…? 

 Термин ,,екологија (oikos- дом, logos- наука)''  

први пут се јавља 1866. године  од стране немачког 

зоолога Ернеста Хекела.   

     ҉    ҉    ҉    ҉     ҉     ҉    ҉ 

Просечна годишња количина падавина 

у најсушнијој пустињи на свету – 

Атаками (Чиле) износи око 1 mm годишње. 

Неке локације у пустињи никада нису 

имале никакве падавине. 

     ҉    ҉    ҉    ҉     ҉     ҉    ҉ 

Ушће реке Игуасу у Парану представља 

природну границу између 3 државе: 

Бразила, Аргентине и Парагваја. 

    ҉    ҉    ҉    ҉     ҉     ҉    ҉ 

Мртво море представља најсланије језеро и највећу 

депресију на свету. Надморска висина водене површине износи -

422 m, а језеро је толико слано, да се у њему могу читати 

новине. 

    ҉    ҉    ҉    ҉     ҉     ҉    ҉ 

У л у р у  п р е д с т а в љ а  ј е д а н  о д 

најпознатијих предела Аустралије. То је 

стена висине 348 m, обима око 9 km, која 

је настала таложењем песка на дну 

некадашњег мора, пре око 600 милиона година. За Абориџине 

Улуру представља свето место. 
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Јужноамерички континент представља 

јединствено аутохтоно станиште речног 

ружичастог делфина. Оваква врста делфина 

може се наћи у сливовима Амазона и Оринока. 

  ҉    ҉    ҉    ҉     ҉     ҉    ҉ 

Делиблатска пешчара (Србија) је највећа континентална 

пешчара Eвропе, површине 350 km2. 

  ҉    ҉    ҉    ҉     ҉     ҉    ҉ 

Острво Мадагаскар сматра се највећим 

жариштем биодиверзитета на Земљи. Око 90% 

укупне флоре је ендемично. У протеклој деценији 

откривено је више од 600 нових врста биљака и животиња. 

  ҉    ҉    ҉    ҉     ҉     ҉    ҉ 

Залив Ајкула (Аустралија) познат је по делфинима и 

ајкулама, али је чувен и по строматолитима, најстаријим 

фосилима на свету, чија се старост процењује на најмање 3,5 

милијарди година. 

  ҉    ҉    ҉    ҉     ҉     ҉    ҉ 

Рурално насеље Ојмјакон у Јакутији 

(Руска Федерација) важи за најхладније 

насељено место на планети. Средња 

годишња температура је -15.5ºС, док је 

најнижа температура забележена 1933. и износила је -67.7 ºС.  

Припремио: Урош Дурлевић 

 

ДА ЛИ СТЕ ЗНАЛИ…? 
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РАЗВОЈНИ ЦЕНТАР РУСКОГ ГЕОГРАФСКОГ ДРУШТВА У СРБИЈИ 

Како је све почело... 

Интензивирање сарадње између географа Србије и Руске Федерације подстакнуто је 
интересовањем Сергеја Катникова, саветника председника РГД-а, задуженог за питања 
међународне сарадње. Договор о сарадњи постигнут је 2014. године у Москви, потписивањем 
споразума између СГД-а и РГД-а. Са српске стране споразум је, по овлашћењу председника СГД-
а проф. др Стевана Станковића потписао члан СГД-а и садашњи шеф катедре за животну средину 
на нашем факултету, професор Мирољуб Милинчић, док је са руске стране то био Сергеј Шојгу, 
председник РГД-а.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 1: Потписивање споразума о сарадњи између СГД-а и РГД-а у Моксви, 1.10.2014. 
(geografija.org) 

 

Потписивање уговора је уприличено током Првог фестивала РГД-а. Почетком новембра 
месеца 2014. године реализована је друга посета представника СГД-а колегама у Москви, а 
поводом доделе награда и признања РГД-а. Тада је покренута и иницијатива за отварање 
експозитуре, односно развојног центра РГД-а у Србији. Током 2015. године представници РГД-а 
остварили су четири петодневне посете географима у Србији, СГД-у и Универзитету у Београду – 
Географском факултету. 

 РЦРГД 

Као што би наш највећи географ Јован Цвијић волео да каже да се геогрфија најбоље 
учи ногама, тако данас студенти Географског факултета проверавају своје знање о 
пределима бројним научно-инстраживачким теренским активностима. Иако географија не 
познаје границе, за теренска истраживања ван Србије, потребна нам је сарадња са колегама 
широм Европе и света. Данас, пример такве сарадње јесу Српско и Руско географско друштво. 
Изузетни односи између Српског и Руског географског друштва који трају већ деценијама 
уназад, резултирали су отварањем развојног центра Руског географског друштва у Београду. 
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РЦРГД 

Овом приликом је иницирана, договарана и развијана даља сарадња два друштва, али и 
сарадња географа Србије са регионалним одељењима РГД-а. Почетком октобра месеца 2015. 
године делегација РГД (Артјом Манукјан, извршни директор, Сергеј Катиков, саветник 
председника за питања међународне сарадње и Вјачеслав Јеремев) је приликом посете СГД 
свечано уручила чланске карте професору емеритусу др Стевану Станковићу и професору др 
Мирољубу Милинчићу. Овом приликом је договорен и модел будуће сарадње кроз оснивање 
Развојног центра Руског географског друштва у Србији (Центр развития Русского 
географического общества в Сербии). 

Дана 17.10.2016. године, у Свечаној сали Ректората Универзитета у Београду одржана је 
свечаност поводом званичног отварања Развојног центра Руског географског друштва у Србији. 
Свечаности су присуствовали председник Републике Србије Томислав Николић, подпредседник 
Руског географског друштва и председник међународне географске уније (2012-2016) проф. др. 
Владимир Колосов, ректор Универзитета у Београду академик проф. др. Владимир 
Бумбаширевић, Њ.е. амбасадор Руске Федерације у Србији др Александар Чепурин, проректори, 
декани, професори и студенти.  

На свечаности су говорили: подпредседник Руског географског друштва проф. др. 
Владимир Колосов, председник Републике Србије Томислав Николић, Њ.е. амбасадор Руске 
Федерације у Србији Александар Чепурин, декан Географког факултета проф. др Дејан 
Филиповић и директор Развојног центра Руског географског друштва у Србији проф. 
др Мирољуб Милинчић. Присутнима је прочитана писана порука председника Руског 
географског друштва Сергеја Кужугетовича Шојгуа. Председнику Републике Србије Томиславу 
Николићу је уручена чланска карта Руског географског друштва. Канцеларија развојног центра 
РГД-а налази се у Београду, на Дорћoлу. 

О руском географском друштву... 

РГД данас не представља само организацију на националном нивоу, већ институцију 
глобалног карактера у географском погледу. Руско географско друштво је основано по налогу 
цара Николаја I током 1845. године. Идеју за оснивање друштва дао је адмирал Фјодор Петрович 
Литке, васпитач будућег првог председника Руског географског друштва великог кнеза 
Константина Николајевича. Главни циљ организације био је да се окупе и помогну најбољи 
млади руски истраживачи да свеобухватно истраже домовину.  

Међу оснивачима руског географског друштва су познати истраживачи: адмирал Фјодор 
Петрович Литке, Иван Федорович Крузенштерн, Фердинанд Петрович Врангел, Петар Иванович 
Рикорд; чланови Ст. Петерсбуршке академије наука: природњак Карл Максимович Бер, астроном 
Василиј Јаковљевич Струве и многи други. Руско географско друштво дало је велики допринос 
проучавању европске Русије, Урала, Сибира, Далеког истока, Средње и Централне Азије, 
Кавказа, Ирана, Индије, Нове Гвијене, поларних региона и других области. Помоћу РГД-а 1918. 
године створена је најстарија светска научно-истраживачка институција географског профила- 
Геогтрафски институт. Годину дана касније основан је први Руски географски музеј, чија се 
колекција вредности сврставала на треће место у Русији, након Ермитажа и Руског музеја.  

Новембра 2009. године, за председника РГД-а изабран је Сергеј Кужегедович Шојгу, а 
формиран је и Савет покровитеља којим председава Председник Русије, Владимир Владимирович 
Путин. Данас, у Русији и иностранству РГД има око 13.000 чланова, регионалне канцеларије су 
доступне у свих 85 субјеката Руске Федерације. Главне активности РГД-а су експедиције и 
истраживање, образовање и свест, очување, објављивање књига и рад са младима. Седиште РГД-а 
је у Санкт Петербургу. 

Српско-руски кампови и експедиције... 

Размена студената и учешће наших географа у бројним експедицијама које се организују 
широм Русије дају посебну драж сарадњи СГД-а и РГД-а. Током јуна, јула и августа 2015.године 
студенти Географског и других факултета Универзитета у Београду учествовали су у 3 научне 
експедиције на територији Руске Федерације (Фински залив и Краснојарски крај). Група 
студената која је боравила на острву Гогланд (Фински залив) већином је била састављена од 
студената са смера Геопросторне основе животне средине. Студенти су од 28. јуна- 19. јула били 
гости Руског географског друштва – Лењинградског обласног одељења. Слетели су на аеродром у 
Москви, затим су возом отишли до Санкт- Петербурга, а касније бродом до коначне одреднице- 
острва Гогланд. И поред предивне природе која сваког посетиоца оставља без даха, туризам на 
острву није развијен. Острво је војна база, и приступ на ову територију могу имати само она лица 
којима су издате посебне дозволе. 
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РЦРГД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 2: Студенти у посети РГД-у  

Званично, први летњи српско-руски еколошко-географски камп одржан је у Србији од 12-
25. јула 2016. године у Блажеву, на Копаонику. Учесници праксе били су студенти ПМФ-а, 
Географског и Туристичког факултета Лењинградског државног универзитета Пушкин, као и 
студенти нашег факултета. Током трајања кампа студенти су посетили  Београд, Крушевац, 
Александровац, Брус, Ниш, околине села Блажево и Копаоничког масива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
                  

 

 

Слика 3: Летњи камп студената у Србији (geografija.org) 

 

Други летњи камп одржан је у Русији од 8-18 јула 2017.године. Студенти нашег факултета 
упућени су на летњи  камп са колегама из Лењинградског државног универзитета Пушкин. Ово 
остаје као доказ о континуитету дугогодишње успешне сарадње у области заједничке теренске 
обуке, летњих кампова и истраживачких активности на територији Руске Федерације и Републике 
Србије. 

Диктат Руског географског друштва.. 

У Београду је 26.11.2016.године под окриљем Руског географског друштва, одржан 3. 
Географски диктат, тест у којем су људи свих узарста могли проверити знање о руској географији 
и руском друштву. Ову манифестацију је, поред диктата, обележила и изложба фотографија у 
холу Филолошког факултета, где су сви присутни имали прилику да погледају прелепе пределе 
највеће државе на свету. Осим у Србији и Русији, тест је организован у још 25 земаља широм 
света. Диктат ове године уопште није био лак, што потврђују и речи председника РГД-а и 
министра одбране Руске Федерације: ,,Са моје леве и десне стране седели су студенти 
географских факултета, економисти, који далеко боље знају географију. По нешто сам ја њима 
шапутао, а нешто су и они мени'', рекао је Сергеј Шојгу. 
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Слика 4: Фотографија са фотоконкурса ,,НАЈЛЕПША ЗЕМЉА'' (www.rgo.ru) 

Активности и дешавања развојног центра... 

Центар Руског географског друштва у Србији у многим крајевима Србије организује 
изложбу фотографија са фотоконкурса Руског географског друштва ,,НАЈЛЕПША ЗЕМЉА'' , уз 
приказивање археолошких филмова из продукције РГД-а. У будућности очекују се нове 
експедиције и кампови између Српског и Руског географског друштва, чиме би студенти нашег 
факултета и наше колеге из Русије заједно учествовали у још пуно заједничких научно-
истраживачких активности и склапали пријатељства за цео живот. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
geografija.org 
www.rgo.ru 
https://rs-lat.sputniknews.com/ 
www.telegraf.rs/                                                                                       

      Урош Дурлевић 

Милош Мијатовић 

http://www.rgo.ru
http://www.rgo.ru
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 Никола Младеновић (генерација 2013.) 

 

Још у најранијем детињству сам обраћао пажњу на појаве у цртаним филмовима као што 
су вулкани, земљотреси, метеори... па се успут нађе по који диносаурус који јури неког истраживача који 
увек некако са собом носи карту коју је окренуо наопачке и има компас који полуди од утицаја 
прејаких магнетних поља. Међу свим тим емисијама ту је и „Пустолов― који се увек враћа из 
невероватних авантура по свету, пије бодљикави сок од кактуса и на крају сваке епизоде пусти 
мрак из славине који је из неког дела света или са неког места где је био. Затим акциони филмови 
у коме тајни агент без грешке и без икаквих помагала зна где треба да иде на основу координата 
које су му прочитали услед велике јурњаве кроз насумичне експлозије. Звучи јако бесмислено и 
смешно, али све те ствари су на неки начин утицале на мене да ми у основној школи географија 
буде омиљени предмет и из географије сам увек читао по две лекције унапред да би ми било 
занимљивије кад наставик предаје. У периоду кад се експериментише са музичким укусом да би 
био другачији од других и евентуално интересантнији у друштву, поред неких дискова са „металикама― 
купио сам и Бајагин први албум само зато што се звао „Позитивна географија―... и ако није баш 
имао неке везе с географијом. И опет у том експериментисању са музиком послушам песму Бетон 
коју изводи Рамбо Амадеус и констатујем... „човече, па планета Земља је у опасности од загађења.― И 
такође констатујем „човече, па ово има везе с географијом.― Тада нисам знао да постоји смер 
Геопросторне основе животне средине док ми није професорка географије у гимназији то рекла, и 
после извесног времена ето мене на Географском факултету на смеру ГОЖС! 

Прескочићу делове када су ме 
биолошки родитељи 
интродуковали на ареал 
општине Звездара и како сам се 
осећао као Борат када сам дошао 
у велики град, јер и овако текст 
почиње да личи на 
психоанализу.  

Сусрет са великим бројем 
обавеза из предмета који су 
физичко-географског карактера 
није нимало лак уз остало 
прилагођавање, али да сам сад у 
тој ситуацији посветио бих им 
још више времена јер би ми 
касније разумевање осталих 
предмета било лакше. То су 
предмети који морају да се знају 
да би се на почетку разумеле 
законитости и начин на који 
природа функционише, а касније 
како би се проблеми у животној 
средини структурно анализирали, 
дакле основа.  

У другој години већ почињу 
предмети који су стручнији, али и те како повезани са основним и то с разлогом. Другу годину 
студија ми је обележило ангажовање у Студентском парламенту географског факултета у оквиру 
кога сам учествовао и волонтирао и бројним акцијама које је парламент спорводио током мог 
студирања. Затим сам постао део тима који је радио на часопису ЕКОГЕА тако што сам прво 
направио лого смера који је служио са представљање у часопису и који се користи и сада, а затим 
сам активно учествовао у целокупном редакцијском раду.  

ГДЕ СУ И ШТА РАДЕ 
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 Такође, у четвртом семстру када долазе на ред предмети везани за географске 
информационе системе и даљинску детекцију, моје студирање и схватање тог фамозног 
геопростора поприма нови облик и од тада сам тим предметима, вештинама и комплетном 
облашћу о ГИС-у хронично заражен (у позитивном смислу). Ти предмети и вештине су ми 
помогли да са нове тачке гледишта посматрам проблеме и појаве у животној средини, наравно све 
ту у синтези са предметима које смо учили.  

На крају друге године студија сам се прилагодио и било ми је много лакше у трећој 
години где сам имао времена и за доста ваннаставних активности у оквиру факултета, почевши 
од учешћа у разним хуманитарним акцијама, дешавања са еколошком тематиком, еко-фестивала 
и многим другим.  Морам да споменем и бројне теренске наставе на којима смо учествовали, 
почевши од Умке па преко, Авале, Великог ратног острва, институт за нуклеарне науке у Винчи, 
Колубарски рудници, Букуља, Аранђеловац, Венчац, рудник зеолита у Игрошу, Ђавоља варош, 
Пролом бања, Луковска бања, Јошањичка бања, манастир Раваница, врело Грзе, Копаоник-
Панчићев врх, Метође, манастир Студеница, манастир жича, Матарушка бања, Фрушка гора и 
наравно неизоставно и непревазиђено БЛАЖЕВО, најпознатије село у Србији. Легенда каже да 
се у Блажеву лоше провео онај који никад није тамо отишао. Гарантовано има још места на 
којима смо били али би ми за набрајање и за утиске о њима требало још много бројева часописа 
да све то стане.  

Морам да истакнем да ми посебно драго што сам у трећој години постао члан редакције 
часописао ЕКОГЕА. У новонасталом саставу нас је било десетак чак, да би смо на крају били 
десетковани па смо свим силама колегенице, којима се овом приликом захваљујем на сарадњи и 
ангажовању, Нина Вујетић, Дуња Сотоница и Тијана Лежаић уз помоћ уреднице Љиљане 
Михајловић успели да издамо 6. број часописа на дан одржавања манифестације „У сусрет планети 
Земљи.― Постојање часописа и ангажовање на његовом стварању и одржавању је јако битно јер се 
стичу искуства у уређивању новинских чланака и писању радова. 

 У четвртој години сам преузео функцију председника Студентског парламента 
географског факултета где сам са колегом Жарком Савићем, тадашњим студентом продеканом, био 
на челу те организације. Било је тешко водити све то и било је јако тешко бити „посредник― између 
студената и професора. Жарко је био добар партнер у вођењу тог посла, много сам научио од њега. 
Истакао би рад и ангажовање др Ивана Самарџића и др Ивана Новковића који су се трудили да нам 
пренесу знање на интересантан и иновативан начин и у свакој прилици. Без њихових предавања, 
вежби и теренских настава моје студирање би попримило боје и атмосферу ноар филмова. 

 На крају, сазнао сам како функционишу ти вулкани из цртаних филмова, знам да окренем 
карту како треба, са координатама баратам увек у слободно време, свестан сам стања у коме се 
налази животна средина а и ми са њом, а пробао сам и специјалитете у Блажевачкој ноћи (најстарија 
кафана у Србији) као Пустолов у његовим авантурама. 

Мислим да је суштина јасна, потребно је ангажовати се у свим сегметима студирања и 
свуда где вам се пружи прилика јер се ту стиче много искуства. Студенти су инертни због многих 
проблема којих су сви свесни, па ту ништа не бих могао ново да кажем, али ваља се покренути, ваља 
направити и најмањи корак и одмах су ствари боље макар за нијансу.  Срећа се јури, занат се краде. 

Андреа Пауновић 

Алекса Бојић 
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Горица Црнојловић (генерација 2008) 

 

Након што сам добила позив уреднице да напишем кратак текст за часопис о томе где сам 
и шта радим, почела сам да размишљам чиме сам се бавила од завршетка студирања и чиме ћу 
тек да се бавим. Након одслушаног мастера 2014. године, нисам знала којим путем да кренем и на 
који део науке да се оријентишем просто ме је све интересовало. 

Околности су биле такве да сам 2015. године започела стручну праксу у јавном 
комуналном предузећу „Стандард“ из Аде где сам годину дана радила на изради базе података 
унутрашње гасне инсталације применом ГИС технологије за територију целе општине Ада под 
менторством хидролога и гис експерта, притом сам била приморана да радим у програму ArcGIS 
што ми било од великог значаја јер сам за тих годину дана свакодневно радила и учила. У току 
студија, имала сам афинитет према ГИС-у као средству за пружање информација од значаја и 
желела сам да у свом будућем раду користим ГИС кад год будем могла, стога са ове тачке 
гледишта мислим да у томе успевам. Након завршене праксе и положеног стручног испита, 
радила сам на изради планске документације, коју је ово предузеће било у законској обавези да 
изради а то су: Допуна и прилагођавање израђеног плана управљања отпадом у складу са 
постојећом законском регулативом, Дугорочни план управљања спомеником природе „Бела 
топола у Молу“ и годишњи програм заштите споменика природе „Бела топола у Молу“.  

Тренутно радим у Одељењу за комуналне послове, заштиту животне средине, урбанизам и 
грађевину на пословима озакоњења објеката користећи управо ГИС ради формирња базе 
података о објектима који су предмет озакоњења. Срећна сам што радим у струци, увидела сам да 
се моја упорност и преданост исплатила. Једна од лепших страна овог посла који радим је та што 
радим у канцеларији са људима различите стуке тако да свакодневно могу нешто да научим од 
њих али ми је драго што и они могу да науче од мене те се међусобно допуњујемо. Студентима 
који ово читају и који тренутно улажу сате и сате свог времена да би стекли одређено знање а 
питају се да ли је све то вредно труда и да ли ће икада након завршетка студија радити посао који 
воле, поручујем да буду истрајни јер је најлепша ствар када човек ради оно што воли.  

Врбић Алекса 
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Бојана Мирковић (генерација 2004.) 

 

Моје име је Бојана Мирковић, из Смедерева сам. Матурирала сам у 
Гимназији Смедерево на природно-математичком смеру. Свако би 
предпоставио да ћете, чим завршите поменути смер, отићи даље на 
студије ФОН-а, ЕТФ-а, математике, машинства (који ми никада 
није пао на памет), ТМФ-а... Моја прва, истинска жеља те давне 
2004. године био је туризам. Помислите одмах на Вишу 
туристичку, али мени је амбиција био факултет. Географски 
факултет је био најбоља одлука. Морам вам напоменути да је те 
године било велико интересовање за студије на овом факултету. 
Колико се сећам преко 1000 матураната се пријавило на 365 места. 
Стицајем чудних околности добих индекс тада новог, 
перспективног смера Геопросторне основе животне средине.  

Две године студија су прошле у прилагођавању новој средини и 
сасвим новом начину рада у односу на средњу школу, много нових људи које упознајете. 
Професори који константно предају, не знате шта вас је снашло... Толико нових и интересантних 
предавања и података које мислите да никада нећете запамтити. Запитате се: Да ли ми је ово стварно 
потребно у животу? Сада, са ове тачке гледишта, одговор је: Да, било је потребно! 

Сећам се геологије, предмета који је мени био толико тежак да сам због њега обновила 
годину. Тада сам помишљала и да одустанем од факултета. Након тог пеха почела сам да радим. 
Мислила сам да ћу радити само тих годину дана док не дам услов за трећу годину студија. На крају 
се та моја једна година запослења претворила у седам година рада. Током тих година успела сам 
некако да уписем и трећу, па и четврту. Али је веома било тешко ухватити корак са новим системом 
студија (болоњски) који је захватио целу Европу, па и Србију. Код мене саме је дошло до мањег 
засићења и дистанцирања од факултета, и било ми је све теже и теже да одржим вољу за завршетак 
студија. 

2013. године сам донела одлуку и  вратила се студијама решена да их коначно приведем 
крају. Бројка од 16 испита нимало није уливала наду. Морам да напоменем да је међу тим испитима 
била и Заштита природе СЦГ. Један од оних испита: „Када га положиш - дипломирао си―. Верујте 
ми, када нешто јако желите, имате циљ пред собом ниједан испит не може бити непремостива 
препрека. Захваљујући огромној подршци породице, мотивацији и снази коју су ми сами професори 
давали, децембра 2014. године сам дипломирала. Неизмерну захвалност дугујем двома колегама из 
моје генерације на безусловној подршци, бодрењу и помоћи! 

А данас... живот ме је испунио жељу коју сам вам на почетку споменула - туризам. 
Запослена сам у једној реномираној туристичкој агенцији и заједно са колегама радим на развоју 
националног руралног екотуризма. Знате како се каже... Пази шта желиш, можда ти се и оствари! 

Софија Мољевић 
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Душан Глушчевић (генерација 2008.) 

 

Уписао сам факултет  2008. године и планирао да га завршим 2013. Године (у року), и 
радим оно што волим, али... увек то али! Током студирања сазнаш доста о много чему, а о томе пре 
ниси ни размишљао и отварају ти се нове могућности и шансе, а праву само треба знати 
искористити.  

Једна од тих могућности је то што можете да путујете и радите на многим дестинацијама 
широм Планете, па сам и ја искористио ту погодност. Кроз програм Work аnd Travel, за време 
студија, боравио сам и радио у Сјединјеним Америчким државама годину и неколико месеци. То је 
веома лепо искуство и из моје перспективно том програму постоје само речи хвале. Вратио сам се у 
Србију због факултета, да завршим започето, јер сам био на последњој години студија, то је била и 
завршна година и моје велико разочарење, систем који само много спутава и ништа друго осим 
тога... На грешкама се учи, па сам ту своју грешку повратка у Србију решио да исправим. Решење је 
било да одем и останем тамо негде. У тренутку доношења одлуке имао сам још један испит до 
краја… добро познат свима, али ја ипак одлазим на брод да радим. Две године је то трајало, а након 
тога сам одлучио да се скрасим… опет тамо негде. Остао сам у Ирској. Данас живим и радим у 
Даблину у The Mercantile хотелу као кувар… у кухињи сам, а то је нешто што никад у животу нисам 
ни помишљао, али ето. Ожењен сам и имам сина од годину дана.  

Саветујем свим колегама и колегиницама да искористе могућност путовања док студирају, 
да упознају друге народе и националности, културе и обичаје и искористе неку своју прилику, али 
да никад не забораве Србију! 

Ања Бајовић 
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    Софија Стоилов (генерација 2012.) 

Враћајући се са деветочасовног радног места, 
који изискује максималну физичку и менталну 
посвећеност, а доприноси минималну новчану 
накнаду, и по ко зна који дан у месецу по реду, 
више него пријатно ме је изненадила порука 
Љиљане Михајловић. Знате, на послу где на 
вас повисују тон неителигентни, необразовани 
а „генетски― материјано ситуирани људи, који 
немају трунку поштовања не само за ваше 
знање, дипому и интелигенцију, већ и за вашу 

личност, делује вам нестварно да вам се неко од ваших професора обрати са питањем да баш ви 
кажете нешто. Хтела сам да питам Љиљу: „А зашто баш ја―? Ваљда временом потпуно изгубите 
свест о себи када сте окружени људима који вас обезвређују, конкретно то што ви имате диплому, 
то што сте поносни на њу, што знате колико је труда потребно до дипломе, и колико среће доносе 
једна по једна оцена у црвеној књижици. Обезвређују сваку сузу радосницу родитеља који су 
поносни на вашу храброст, јачину, упорност, све оно што се годинама гради. Баш то што се гради 
годинама слободно могу да сврстам у пет година студирања.  

Уписала сам смер Геопросторне основе животне средине, не зато сто сам са пет, осам или 
тринаест година знала да уопште постоји нешто што се зове Геопросторне основе животне средине. 
Хтела сам да студирам нешто што ће ме свему научити, нешто што ће ми цео живот бити од 
користи, нешто што ће бити свестрано, нешто што ме истински занима као човека који жели да 
штити, од нас самих, оно што нам је природа дала на коришћење. Успела сам пронашла сам оно што 
сам истински желела: тим стручних и образованих људи са Биолошког, Рударско-Географског, 
Шумарског, Медицинског, Правног, Хемијског, Пољопривреног и наравно свог Географског 
факултета.  

Године студирања, без сумње назваћу најбољим годинама у свом досадашњем животу. Не 
зато што сам била одвојена од куће као и већина мојих колега, па у сред јунског рока отказивала 
стан, да би финансијски бар на тај начин помогла својој породици. Не зато што је све 
компликованије када дођеш у тај огромни Београд…Већ зато што сам на свом смеру упознала људе 
које ћу читавог живота називати својим пријатељима, а у почетку су били само моје колеге. 
Новковић је био ту да нас доведе у ред; и не знам зашто тог човека неко не крунише. Научио нас је 
од тога где су аутобуска стајалишта у Београду до тога како радити у ГИС-у,  и како изгледа када си 
човек и уживаш ауторитет. Самарџић, који је од првог дана са нама, који је свакоме од нас помогао 
да сваки пропуст у школовању надокнадимо. Није му било тешко да остане после часова са нама, 
није му било тешко да га телефоном позовемо ако имамо проблем, није му било тешко да увек буде 
уз нас, као професор, колега, човек, ауторитет. Мишко оличење правог правцатог човека на чијим 
предавањима немаш потребу да погледаш колико је сати. Мишко који је свакоме од нас помогао од 
тога како кренути пут Америке до тога како написати и одбранити дипломски рад без стреса. 
Бескрајно Вам хвала ментору мог завршног рада! О сваком свом асистенту и професору бих имала 
минимум 30 добрих реченица да кажем: Љиља, Бојана, Милинчић, Снежа, Пецељ, Филип, Јоца и 
многи други сјајни предавачи и велики људи. Необјашњиво је када у свету високообразованих људи 
добијаш ветар у леђа од истих. Неописиво је када се радују сваком твом успеху и деле са тобом 
сваку твоју радост. Неописиво је када одбраниш дипломски рад и Мишко, Милинчић и Самарџић те 
након одбране најискреније похвале уз пријатељски стисак руке, јер су баш на тебе поносни. То 
нисам само ја, то су све моје ГОЖС колеге, то смо ми – тим, томе су нас научили ови људи. 
Критиковали су нас што смо тако недисциплиновани и како то, ако једно од нас није спремно за 
колоквијум нико није, били смо и кажњени, али на крају студија ти исти људи су нам пружили руку 
и рекли да су поносни на нас јер смо као једно.  
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 Много положених испита, још више колоквијума и семинарских радова који су увек 
награђени теренским наставама за које тврдим нису ни сличне на другим факултетима. За све вам 
хвала, не у своје већ у име читаве ГОЖС 2012. генерације! 

После завршених студија стекла сам доста знања стручног, а и животног, диплому која још 
увек нажалост није цењена, јер је то мрачна страна државе Србије. Тужно је колико лош свет те чека 
када изађеш из зграде Универзитета, колико си обезвређен, а колико тога спреман да пружиш својој 
земљи и својим људима. Запошљавала сам се пуно пута, на разним радним местита, у нади да ћу 
степеник по степеник успети. Имам 25 година и радну биографију на 6 страна А4 формата. Жеља ми је 
да радим у својој струци, могућности у односу на жеље су минималне. Трудим се да што дуже останем у 
својој земљи са својим људима, да не будем једна од људи који одлазе због егзистенције. На мастер 
студијама сам, на Географском факултету сам, јер никада нисам имала намеру да мењам добре ствари. 
Трудим се најбоље што могу, али у овом свету где се труд не цени, се не бих још дуго задржавала.  

Тренутно радим на рецепцији у једном од београдских хостела, где сам срећна ако тог дана 
лепо очистим кревете за људима из Ирана, а то баш и не делује охрабрујуће на мене када се само сетим 
колико заправо вредим. Не обезвређујем ни један посао, ни једну струку, ни једну диплому, ни једног 
човека без дипломе. Само желим да радим оно што волим, за шта сам школована, и за шта су моји 
родитељи поднели жртву заслужну ордена. Због њих, због својих пријатеља, због вас професора, због 
себе, знам да морам више од овога што ми држава обезбеђује са 25 година, а то је ништа. 

Хвала вам на свему што сам од вас научила, увек ћете бити позитивна страна мог животног ЦВ-а! 

Маша Василијевић 
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Милица Лазовић (генерација 2011.) 

 

Спознаја чињенице да су најлепши дани управо они 
проведени у школским клупама, постаје јасна тек након 
затварања круга званог – школовање. За неке дуг и 
мукотрпан процес, док за неке само начин за остваривање 
својих, раније постављених животних циљева. Питање које 
се упорно поставља матурантима је који пут следити и који 
је факултет најпаметније уписати. Многи се воде логиком да 
је најбоље уписати тренутно тражене факултете „на овом 
светском тржишту―, док се други воде логиком да треба 
студирати из љубави. У свом случају, нисам имала дилему. 
Од малих ногу знала сам пут којим желим ићи и усмерење 
које желим да прођем. Географски факултет у Београду, 
одсек Геогросторне основе животне средине уписала сам 
2011. године, као студент који се финансира из буџета 
Републике Србије. Моје одељење из средње школе, 
замењено је новим одељењем, сачињеним од нових колега 
који долазе из различитих крајева државе. Захваљујући 
студирању упознала сам разне крајеве наше земље, преко 
менталитета људи и навика, упознали смо основне одлике 
краја одакле су дошли. Бруцошки, а касније, академски и 
апсолвентиски дани прошли су муњевитом брзином. 

 Колегијалност је била на завидном нивоу. Преко многих теренских настава доказали смо 
тврдњу нашег Цвијића, „да се географија учи ногама, а не главом―. Многа путовања, прилагођена за 
стандард студената, затим разне обуке, фестивали, излети, теренске наставе, допирнели су бољем и 
квалитетнијем студирању. То су моменти када се факултетски дани памте и о тим тренуцима се 
прича читавог живота. 

  Основне студије сам завршила 2015. године, а  исте године сам уписала и Мастер 
студије на истом смеру Географског факултета. И основне и мастер студије сам завршила у року, са 
високим просечним оценама. Те резултате сам стекла захваљујући константном раду, који је 
захтевао присуство на настави и вежбама, али пре свега одличној сарадњи са професорима који су 
били ту да нам на најбољи и најкреативнији начин приближе материју. Почев од научне литературе, 
па преко лабораторијских и енпиријских испитивања, затим картографских испитивања, били смо 
оспособљени за анализу животне средине. Усавршили смо рад у ГИС-у и теледетектовању, што 
представља основу за адекватно сналажење у простору. Као особа која је завршила образовање на 
Гоеграфском факултету, оценила бих професоре  и сараднике са највишом оценом за приступ 
материји и приближавање истој студентима. Дипломски и Мастер рад одбранила сам код професора 
Славољуба Драгићевића. 

Након завршних Основних и Мастер студија, вратила сам се у своје родно место у коме 
сам засновала радну каријеру. Почела сам да радим у Општини Косјерић у одељењу за Урбанизам. 
Од елемената са факултета најчешће се сусрећем са Еколошким правом, док примена Теледетекције 
и ГИС -a је у развоју и покретач сам ове идеје. Већ годину дана радим на раније поменутим 
пословима. Планирам да останем у свом родном месту, да знања, вештине и методе из ове области 
покушам да применим и да дам свој допринос у очувању простора, живота и здравља људи и 
животне средине. Са мојим вереником, такође студентом Београдског Универзитета, вратили смо се 
у своје место, што треба да буде подстрек младим људима да након завршених факултета дођу у 
своје родно место и унапреде и освеже тренутно стање у друштву.  

Поносна сам што сам била студент Географског факултета, што сам имала коректну 
сарадњу са професорима и колегама, што сам део тима који је задужен за подизање свести код људи 
ради очување наше Планете. Саветовала бих младим колегама да следе свој циљ и да студирају оно 
што воле, јер на тај начин лакше и лепше ће остварити своје снове.  
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Невена Ђурић (генерација 2008.) 

Основне академске студије на смеру Геопосторне основе животне средине на Географском 
факултету Универзитета у Београду уписала сам 2008. године, које сам након четири године 
студирања завршила 2012. године. Исте године уписала сам мастер студије и почела са радом у 
настави на Географском факултету као Сарадник у настави на предмету ГИС и туризам, као и са 
активним учешћем и излагањем научно-истраживачких радова на конференцијама из области 
заштите животне средине.  

Након завршених мастер студија 2013. године и престанка са радом у настави, отпочела 
тражење посла у области заштите животне средине. Како је проналажење посла у струци без 
претходног радног истуства и само са дипломом факултета доста отежано, положила сам и стручни 
испит за оспособљавање лица за обављање послова безбедности и здравља на раду у Министарству 
за рад, запошљавање, социјална и борачка питања. Та лиценца ми је, поред дипломе, омогућила да 
се запослим у компанији Унион МЗ  као Стручно лице за заштиту животне средине, безбедност и 
здравље на раду и заштиту од пожара. У међувремену, положила сам и стручни испит за обављање 
послова заштите од пожара у Министарству унутрашњих послова. Након годину дана и 6 месеци 
рада у компанији и стицања радног искуства у поменутим областима, запошљавам се у компанији 
АД Имлек у служби контроле квалитета, у којој и тренутно радим на пословима имплементације и 
контроле примене захтева стандарда за контролу квалитета ИСО 9001, безбедност хране ИСО 22 
001, заштиту животне средине ИСО 14 001 и безбедност и здравље на раду ОХСАС 18 001.  

Предмети на смеру Геопросторне основе животне средине на Географском факултету 
пружају одличну основу за стицање неопходних знања и вештина које, по завршеним студијама, 
свако може уз вредан рад и труд да искористи у будућем раду у било којој компанији и 
инстиитуцији у Србији, а и у иностранству. Због тога, а и због изузетних колега са којима сам 
студирала, дружења, теренских настава, тимског рада и позитивне атмосфере на факултету, бих без 
сумње поново уписала смер Геопосторне основе животне средине. 

Јаков Николић 
Алекса Војиновић 
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Јована Стошић (генерација 2008.) 

 

Основне студије на студијском програму Геопросторне основе животне средине сам 
уписала 2008. Године, а дипломирала сам у октобру 2012.године. Мастер студије сам завршила на 
другом факултету, због звања и због жеље да проширим своја знања и у другим аспектима заштите 
животне средине. Период студирања је прошао тако брзо…пролетело је… и то без проблема -  
углавном. Све је било ок: колеге, професори, асистенти. Разумевање и подршка углавном од већине 
професора и асистената. Хвала Богу мало је било професора који нису имали разумевања за нас... 
заиста мали проценат. У то време док сам ја завршавала факултет ми нисмо имали своју зграду и 
нон стоп смо се селили и премештали. У тим тренуцима то је изгледало као отежавајућа околност, 
али сада када су године прошле видим то као једно лепо искуство , јер сам ја на тај начин упознала 
Београд и све линије градског превоза и свака та нова зграда носила је неку нову атмосферу и неку 
нову причу са собом.  

Асистенткиња која је, измећу осталих, увек била ту за мене је Љиљана Михајловић. Сећам 
се када сам била у неком, за мене тада, страшном проблему, а наредног дана је требало да се преда 
семинарски рад из њеног предмета… схватила сам да је најбоље да кажем истину, а не да као већина 
студената који не заврше своје обавезе на време избегну тај час, уместо да се суоче са својим 
пропустом. Скупила сам снаге да јој саопштим да не знам како ћу успети да завршим обавезе из тог 
предмета и наредног дана предам семинарски рад, а она је одмах рекла:  предаћеш када будеш 
могла… Дала ми је до знања да је у животу увек најбоње бити искрен пре свега према себи, а затим 
и према другима. Одушевила ме је људскост наших професора и асистената који су нас свако на 
себи својствен начин учили како науци тако и животу, а то су лекције које су непроцењиве. У 
наставку студирања увек је била ту за мене пре свега она, али и сви други дивни професори са нашег 
и других факултета који су нам предавали. Посебно ми је било драго и све много  лакше, када сам је 
видела у комисији на одбрани мог дипломског рада. Иако је дипломски рад на неки начин само 
потврда претходног труда и рада, сам тај чин одбране са собом носи посебан стрес, а када видите да 
су у комисији људи који су вас све време бодрили и били вам подршка, онда се и сами осећате довољно 
јако да превазиђете све препреке. Читаво моје студирање је било једно дивно искуство.  

Сада сам у Смедереву са својом породицом. На стручној сам пракси у HBIS Group Iron & 
Steel –бивша Железара – Смедерево. Нажалост нисам још увек успела да се запослим и радим у 
струци. Многи од нас  чекају неко боље време, које сигурно долази! 

Јана Жнидаршич 
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Марија Михајловић (генерација 2011.) 

 

Велика ми је част сто ћу моћи да поделим са студентима моју 
причу, односно где сам и шта радим након дипломирања на 
Географском факултету.  

Пре свега, Географски факултет сам уписала 2011. године на 
смеру Геопросторне основе животне средине. Дипломски рад 
сам одбранила у марту 2016 године. Период проведен на 
Географском факултету представља за мене једно огромно 
искуство као и одскочну даску за неке наредне професионалне 
пројекте. Знање које сам стекла на основним студијама на 
Географском факултету било је од изузетног значаја при упису 
на Мастер студије у Француској, у области „Менаџмент 
управљања отпадом и циркуларна економија―.  

Зашто баш Француска и зашто баш овај мастер?  

У четвртој години основних студија сам открила велико 
интересовање за управљањем отпадом као и  његову 
валоризацију. Захваљујући професору Дејану Филиповићу, са 
великом лакоћом сам савладала материју у теоријском смислу и 
желела сам да своја знања применим и на терену.  

Неколико месеци касније, постајем стипендиста Француске Владе и одлазим на мастер 
студије у Ле Ману. Током студија сам била ангажована на разноразним пројектима за заштиту 
животне средине као и имплантацију система за управљање отпадом. Велика предност француских 
универзитета је та што студент мора да похађа праксу од 4-6 месеци и на тај начин омогућава 
развијање различитих вештина. Ја сам своју праксу похађала у Привредној Комори у сектору за 
Одрживи развој и Животну средину. Главна мисија ми је била да обилазим фабрике, установим 
евентуалне аномалије, као и да их саветујем у циљу смањења негативног утицаја на животну 
средину.  

Француска пружа велики број радних места у области животне средине, квалитета и 
безбедности. Ја сам своје место пронашла у интернационалној компанији „Bouygues Construction“. 
Одговорна сам за безбедност на раду на свим нашим градилиштима у иностранству (Кина, 
Аустралија, Африка, Русија итд…). Односно, реализујем интерне контроле, обуку радника, 
репортинг као и много друге мисије. Пресрећна сам јер радим у једној веома перспективној 
компанији, која ми пружа све основне услове за напредовање и одличну каријеру. 

Желим овом приликом да се захвалим целокупном колективу Географског факултета на 
стеченом знању и морам да похвалим њихову одличну сарадњу са Француским Институтом и 
Владом у Београду. Поменуте институције омогућавају студентима да сваке године буду носиоци 
стипендија и да своје школовање наставе управо у земљи која представља пример у области 
животне средине у Европи.  

Обилазак радова у Паризу на 

продужењу тунела метроа 

Вукица Коцев 

Мила Мијаиловић 
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1. Пре оснивања часописа Еколист, били сте и уредник часописа Риболовачка ревија. 
Како сте почели да се бавите баш овом темом, шта вас је навело да препознате потребу за 
часописом који је „за све оне којима је истински стало до заштите животне средине“?  

Да, пре покретања еколошког часописа „Еколист―, била сам уредница хобистичког издања 
„Риболовачке ревије―. То је било издање намењено риболовцима, али оним риболовцима који 
воле природу, који у њој пуно времена проводе, који имају свој хоби и који се о природи 
истински брину и старају. Осим њихових прича о најбољим уловима, прибору, техникама 
риболова, идеалним местима за риболов... било је пуно приче о самој природи и њеном очувању. 
У том  часопису имали смо и рубрику „екологија― која је била посвећена очувању природе. 
Вероватно је та рубрика била искра од које је настао „Еколист―. Али, морам рећи и много пре 
тога, пратила сам један Словачки магазин „Енвиромагазин―, који у Словачкој излази 25 година и 
намењен је управо учувању природе и животне средине, и увек сам сањала о томе да такав 
магазин имамо и код нас у Србији.   

 
2. Колико је тешко одржати континуитет у излажењу, поготово што се од Еколиста 

очекује да свака два месеца има нове наслове?  
Редакција „Еколиста― има добар тим новинара, еко-новинара којима је истински стало до 

очувања природе. Пуни су ентузијазма и једноставно имају снажну вољу и жељу да се пише о 
овим битним темама. Ми смо мало другачија редакција од осталих редакција. Разликујемо се по 
томе, што за „Еколист― пишу новинари који раде у својим матичним редакцијама широм Србије, 
а често у матичним издањима мало се прате теме из ове области. Знате и сами да су данас медији 
још увек окренути дневнополитичким дешавањима и да се још увек недовољно поклања простор 
за ове изузетно битне и важне теме за све грађане наше Републике, једино када се деси неки 
инцидент, или нека еколошка катастрофа онда се о томе пише. Једноставно пратимо дешавања, 
пратимо који су проблеми, тако да текстова имамо стварно довољно, а многи текстови и не буду 
објављени у штампаном издању, али сва срећа , ту је и интренет портал који може да прихвати 
остале текстове. 

 
3. У Србији сте јединствени по темама које се тичу заштите животне средине, 

одрживог развоја,  здравих стилова живота. Да ли је потребно да ваш тим буде састављен 
искључиво од стручњака из ове области? 

Као што сам рекла наш тим је састављен од еко- новинара, који су већ добро верзирани у овој 
области, новинари који су прошли кроз многобројне семинаре и обуке и који се и даље 
усавршавају у овој области.  

Наравно да увек тражимо и мишљење стручних лица, њихове ставове, виђења , предлоге и 
сугестије. Стручна јавност нас је јако лепо прихватила и увек су распоожени и за причу, и за 
објављивање и њихових текстова, њихових истраживања и њихових пројекта. 

 
4. Сваки нови број часописа доноси бројне занимљиве наслове. Где налазите инспирацију? 
Када се уђе у тему заштите животне средине, као што смо ми ушли, инспирација је свуда око 

нас. Постоји један слоган да „Свака вест је еколошка вест―, и ви једноставно сваку вест, догађај, 
сваку ситуацију можете да пратите кроз призму екологије и заштите животне средине. А и ви 
ћете се, верујем, сложити  са мном да је то тако. 

 

ИНТЕРВЈУ 

Часопис Еколист постоји више од 10 година. До сада је објављено више од 
60 бројева, то значи преко 3000 текстова еколошке садржине.  
Разговарали смо са Јадранком Марчок, уредноцом часописа о важности 
одржања и ширења зелене писане речи. 

 
 
 
 

ЈАДРАНКА МАРЧОК 

УРЕДНИЦА ЧАСОПИСА „EKOLIST“ 
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5. Лист је намењен локалним самоуправама, школама, специјализованим институцијама и 
јавним службама, а дистрибуира се и државним органима - од инспекција до научних 
установа.Годишња претплата за шест бројева „Еко листа“ износи 999 динара. Колико су 
остали становници Србије заинтересовани за редовно информисање о животној средини? 

Могу да кажем да имамао све више оних  читалаца којима је битно очување животне средине и 
који једноставно желе да се информишу о овим темама, али ипак је то још по мени недовољно. 
Разумљиво је да су данас наши грађани и грађанке преокупирани многим другим животним 
ситуацијама и бригама , и да су ове теме још увек у другом плану  

6. Лист је намењен локалним самоуправама, школама, специјализованим институцијама и 
јавним службама, а дистрибуира се и државним органима - од инспекција до научних 
установа.Годишња претплата за шест бројева „Еко листа“ износи 999 динара. Колико су 
остали становници Србије заинтересовани за редовно информисање о животној средини? 

Могу да кажем да имамао све више оних  читалаца којима је битно очување животне средине и 
који једноставно желе да се информишу о овим темама, али ипак је то још по мени недовољно. 
Разумљиво је да су данас наши грађани и грађанке преокупирани многим другим животним 
ситуацијама и бригама , и да су ове теме још увек у другом плану  

7. Еколист између осталог опстаје захваљујући великом раду и ентузијазму свог оснивача и 
издавача, а то је „Зелени круг“, невладина организација из Новог Сада. Колико је битно за 
побољшање еколошке свести постојање невладиних организација из ове области? 

Активност невладиних организација у сваком друштву је значајан и драгоцен, посебно у овој 
нашој области. Невладине организације и њихови чланови, захваљујући њиховом ентузијазму и 
унутрашњој потреби за очувањем природе су покретачи многих акција, указују и показују на разне 
неправилности које се дешевају, али исто тако и дају конкртене предлоге и сугестије шта и како 
радити. Невладине организације су прави заштитници природе. Ми у „Еколист-у― дајамо значајан 
простор њима управо због тих њихових активности и жеља да се еколошка ситуација поправи. 

8. Први број „Еко лист“ изашао је у јуну 2007. године, а само након неколико година 
постојања, већ 2011. године сте добили прву значајнију награду:  „Зелени лист“, коју вам је 
уручила емисија „Чекајући ветар“ Радио Београда 2 и Покрет горана Војводине. Колико је 
подстицајно за даљи рад, када неко препозна ваш квалитет?  

Увек је леп осећај када се препозна ваш рад и за то добијете награду. Награде пријају, али и 
јачају обавезу за још бољи рад. Била је то прва награда и која нам је у то време дала већи подстрек и 
ветар у леђа да наставимо зеленим информисањем.. 

9. У Покрајинском заводу за заштиту природе 28.12.2017. обележили сте 10 година 
излажења, и тада је министар заштите животне средине Горан Триван уручио признања 
најуспешнијим новинарима из ове области, поручивши да је приметан осетан напредак у 
бољем позиционирању екологије у јавном мњењу Србије. Да ли се ви слажете са изјавом 
Министра, да ли је у Србији заиста приметна промена по питању еколошке свести? 

Самим тим што је наша Влада формирала министарство животне средине говори да је 
позиционирање екологије већ на већем нивоу. Такође, многобројне локалне самоуправе, постају 
свесне еколошких  питања и њихових решавања, али с друге стране медаље, када погледамо колико 
и као се улажу финансијска средства у решавање еколошких питања и заштите животне средине, 
одна се не бих с тим у потпуности сложила. 

10. Према Вашем мишљењу, шта је то што би у Србији требало променити (или мере које 
би требало применити) како би се стање животне средине побољшало? 

Мора се успоставити систем, морају се одредити приоритети и морају се одвојити значајнија 
финансијска средства којима би било омогућено да систем функционише. Погледајмо само шта се 
дешава са одпадом. Говоре нам да је одпад значајан  ресурс који доприноси и зеленој економији и 
од којег може да се оствари значајна зарада. А зашто се одна та зарада не остварује и зашто ми и 
даље гледамо депоније - сметлишта које горе и уз то страховито загађују ваздух, земљиште и 
подземне воде…  

Љ.М 

ИНТЕРВЈУ 

“Свака вест је еколошка 

вест”! 



 

24 

 

ГЕОЕКОЛОШКО ВРЕДНОВАЊЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „ГОЛИЈА“ ЗА ПОТРЕБЕ 
РЕКРЕАТИВНОГ ТУРИЗМА 

Маријана Сарић 
 

Апстракт: Спорт и рекреација представљају једну од основних функција савременог 
друштва, а потребе градског становништва за рекреацијом су све веће. Одмор у природи, пасивна 
и активна рекреација проверен су начин за опоравак духа и тела, а природне туристичке 
вредности привлаче све већи број туриста-рекреативаца. Парк природе Голија представља једно 
од најочуванијих природних подручја Србије које носи епитет ваздушне бање. Повољне 
климатске прилике, природна богатства и културне вредности основа су развоја рекреативног 
туризма на овом подручју. Циљ рада јесте геоеколошко вредновање предела Парка природе 
Голија методом Индекса рекреацијског потенцијала и бонитације, како би се истакао потенцијал 
поменутог простора у погледу опште погодности подручја за развој овог облика туризма.  

Кључне речи: геоеколошко вредновање, рекреативни туризам, Индекс рекреацијског 
потенцијала и бонитације, Голија 

 
УВОД 
Парк природе „Голија“ представља подручје изузетних предеоних вредности који је 

лоциран у југозападном делу Србије, и обухвата планину Голију, Радочело, источне делове 
Јавора, и јужне делове Чемерна, и припада у целини пространој планинској области Старовлашко
-рашке висије. Подручје планина Голија и Радочела стављено је под заштиту Уредбом Владе 
Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 45/01) као Парк природе Голија и сврстано у I 
категорију заштите као природно добро од изузетног значаја. Део Парка природе „Голија“ је 
Актом интернационалног координатног савета МАB програма  UNESCO-а проглашен 2001. 
године за Резерват биосфере „Голија-Студеница“ који обухвата око 72,5% те површине 
(53.804,00ha), и то на деловима територија општина Ивањица и Краљево. О Парку природе 
„Голија“ стара се Јавно предузеће „Србијашуме“ (члан 7. Уредбе о заштити Парка природе 
„Голија“). На простору Голије разликују се три основна климатска рејона (долински са брдским, 
прелазни - континентални и планински, због којих ова планина носи епитет „ваздушне 
бање“ (Просторни план подручја посебне намене ПП „Голија“, 2009). 

 
МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА 
У раду је за потребе геоеколошког вредновања ПП „Голија“ примењен метод „Индекс 

рекреацијског потенцијала и бонитације“. Метод евалуације је развијен од стране Организације 
за производњу хране при Уједињеним Нацијама 1976. године и од тада се веома успешно користи 
за вредновање предела који су намењени туризму и рекреацији. Сваки предео који се вреднује 
поменутом методом има почетну вредност у бодовима (100)  на коју се додају или одузимају 
бодови који  изражавају корективне особине предела. Предео се класификује на основу збира 
бодова у једну од десет категорија (од изразито неповољних делова који припадају категорији 1, 
до највреднијих делова предела сврстаних у категорију 10) (Пецељ и др., 2015). 

 
РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 
Приликом вредновања ПП „Голија“, обухваћене су све природне, културно-историјске и 

друге геоеколошке карактеристике овог предела, које су од значаја за рекреативни туризам. 
Спроведеном евалуацијом добијени резултати су приказани у табели 1. На основу добијених 
резултата вредновања Парка природе „Голија“ може се закључити да разматрани предео припада 
бонитетној категорији 10 (укупно 170 бодова), те га сврставамо у највредније делове предела, а 
захваљујући природном и културном богатству којим простор располаже веома је погодан за 
развој различитих видова туризма. На првом месту су наравно рекреативни и планински туризам, 
за које је ПП „Голија“ и добила највише оцене (корективне бодове). За ове видове активности, 
веома су значајне кружне  пешачке стазе на Голији, чија је дужина 9km и 12km и оне углавном 
крећу од Голијске реке. Пешачки и бициклистички туризам представљају један од нових видова 
туристичке понуде који из године у годину у многим европским земљама привлаче све већи број 
туриста рекреативаца.  
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Табела 1. Вредновање ПП Голија методом Индексa рекреацијског потенцијала и бонитације 

 

Потенцијали које пружа рекреативи туризам су броји и разноврсни, а Голија као туристичка 
дестинација поседује све оно што може бити интересантно и примамљиво посетиоцима које 
привлачи еко-туризам, боравак у природи, здрав начин живота итд...  

 Падине Голије су изузетно погодне за скијање и друге зимске спортове, јер зиме обилују 
снегом који се током веома хладних периода задржава на Голији и до 5 месеци (http://
www.panacomp.net/planina-golija/). Поред ових, заступљени су и еко, излетнички, манифестациони 
и културни туризам. Развоју ових врста туризма су допринели прелепи пејзажи планине Голије, 
са густим четинарским и листопадним шумама, као и бројним пашњацима. Нешто слабије оцене 
ПП „Голија“ додељене су за незадовољавајуће стање магистралних, регионалних и посебно 
локалних путева, недостатак услужних објеката, недостатак канти за отпад и неадекватну 
контролу квалитета воде, који представљају највеће еколошке проблеме на овом простору, те је у 
будућности неопходно њихово санирање. 

Стартни број бодова 100 Корект. бодови 

Доступност 

Морфологија терена 0 
Близина већих градова +5 
Удаљеност од веће саобраћајнице +5 
Квалитет магистралних, регионалних и  локалних 
путева 

-5 

Постојање стаза +5 

Опремљеност 
Канте за смеће -5 
Клупе за одмор +5 
Путокази 0 

Природне 
вредности 

Квалитет ваздуха +5 
Извори вода за пиће 0 
Контрола квалитета воде -5 
Вегетациони покривач +5 
Очуваност шума +5 
Диверзитет биљних и животињских врста 

+10 

Потенцијал ливада и пашњака +10 
Квалитет земљишта -5 

Услужне функције 
Трговачки објекти 0 
Угоститељски објекти -5 

Објекти и 
инфраструктура 

намењени спорту и 
рекреацији 

Пешачке стазе +5 
Бициклистичке стазе +5 
Терени погодни за нордијско и алпско скијање 

+5 

Безбедност рекреативаца 0 
Оптерећење буком 0 

Естетска и научно- 
едукативна 

вредност 

Субјективна запажања +5 
Заштићене врсте +5 
Геолошко наслеђе +5 

Културно-историјско наслеђе +10 
Укупно 170 

Бонитетна категорија 10 

РАДОВИ ПРОФЕСОРА И (ИЛИ) СТУДЕНАТА 

Природа је једина књига која на свим листовима 

нуди много садржаја.  (Гете) 
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ЗАКЉУЧАК 
Парк природе „Голија“ припада категорији највреднијих предела Републике Србије, који због 

својих карактеристика и особености уживају посебан значај, те изискују строжије режиме 
заштите, како би се што више очувао њихов првобитан изглед, спречила деградација и 
прекомерно искоришћавање ресурса које овај изузетан предео поседује. Нажалост, природне као 
и културне лепоте овог предела још увек нису довољно препознате код страних туриста, па су 
домаћи туристи најчешћи посетиоци планине Голија. Разлог томе може бити недовољно 
развијена саобраћајна и комунална  инфраструктура, недовољан број смештајних капацитета, као 
и других услужних објеката намењених рекреативном туризму. Ради унапређења стања и 
опремљености овог простора, неопходно је улагати, побољшати доступност самог Парка природе, 
диферзификовати садржаје намењене туризму и рекреацији, као и већа промоција Парка природе 
на регионалном, националном и међународном нивоу.  

       Закон о заштити природе („Службени гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010 – испр. и 
14/2016).  

Пецељ, М., Пецељ-Пурковић Ј., Пецељ, М. (2015). Геоекологија, Београд: Универзитет у 
Београду – Географски факултет. 

Просторни план подручја посебне намене Парка природе Голија, („Службени гласник 
РС“, бр 16/2009). 

Уредба о заштити Парка природе Голија, („Службени гласник РС“, бр. 45/2001). 
http://www.panacomp.net/planina-golija/ 
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Уна Шапоња 

Иван Степић 
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КОМУНАЛНО-ХИГИЈЕНСКИ УСЛОВИ НАСЕЉА ВОЈВОДЕ ВЛАХОВИЋА 
Марија Рикановић, Марија Тадић  

 
Увод 
Градови су места где се одвијају све културне, социјалне, економске функције. Упоредно 

са развојем и растом градова дошло је до озбиљног нарушавања животне средине. 
Индустријализација у градовима, допринела је ширењу градова , односно одласку становништва 
са села у градове, то је утицало на стварање дивљих насеља, у којима се запажају многи 
комунални проблеми. Управо ти проблеми могу се видети у многим деловима Београда. 
Конкретно, у овом раду биће речи о насељу Војводе Влаховића. 

 
Постојећи проблеми 
Насеље Војводе Влаховића налази се на територији општине Вождовац, велики део 

насеља изграђен је „на дивље‖  '90-их година двадесетог века. Насеље је повезано са остатком 
града локалном линијом 26Л, као и линијама 26, са којом се повезује са центром града, затим са 
линијом 18 која га повезује са Земуном и Новим Београдом, линијом 50 која ово насеље спаја са 
Бањицом и Бановим брдом. Најстарији мештани овог краја сећају га се као зелених предела са 
виноградима и изворима, и наводе како је на овом подручју било доста клизишта, те нико није 
градио. Тако је било све до 1990. године када долази до велике урбанизације, и досељавања 
становништва углавном са југа Србије и Босне и Херцеговине, те не чуди назив „Босанско 
Дедиње― због велелепних вила у једном делу насеља. Изградња без плана и одобрења државе 
довели су до гомилања проблема у овом насељу.  

Проблем који се одмах уочава приликом уласка у насеље Војводе Влаховића, јесу веома 
уске улице, без тротоара за пешаке.  Наиме, велики број приватних кућа и вила саграђени су 1980. 
године , када насеље још није постојало, власници кућа желели су мирну улицу без много 
саобраћајних возила и буке. '90-их међутим настају проблеми када насеље доживљава експанзију. 
Број становника се повећава, број аутомобила такође, а због превоза материјала за градњу, велики 
шлепери и разне машине пробијале су се и пробијају и данас узаним путевим овог насеља. Велика 
изграђеност доводи до смањења простора за објекте услуга (школе и вртићи), затим смањење 
површина под зеленилом и слично.  

Следећи велики проблем јесу зелене површине, које не постоје у овом насељу. Мештани 
су више пута потписивали петицију, али  безуспешно. Наиме, одговор из општине је да не постоји 
парцела у насељу која је под управом града где би могао да настане парк, и да нажалост деци 
остаје да се играју на улици. Уз проблем недостатка зеленила, треба напоменути да у насељу не 
постоји школа.  У насељу постоје два вртића. Када је реч о раду комуналних служби у овом крају, 
чини се као да и на том пољу има доста недостатака. У целом насељу постоји око 10 контејнера, 
смеће се односи само једном седмично, те су контејнери често претрпани, отпад се одлаже поред, 
а непријатни мириси се шире по насељу. Највећи проблем јавља се приликом великих падавина, 
када се у једном делу улице слије велика количина воде, где се због лоше канализације потпуно 
обустави саобраћај како за локални аутобус 26л, тако и за све остале аутомобиле. Линија 26л тада 
престаје са радом, а пешацима и аутомобилима остаје да иду алтернативним путевима. 
Надлежнима је више пута указивано на овај проблем, али се сваки пут завршавало на обећањима 
да ће проблем бити отклоњен.  Сличан проблем јавља се и током зимског периода. Улице се 
ретко чисте, што опет доводи до обуставе саобраћаја.  

   Поред поменутих ствари, треба поменути и локални аутобус 26л, који радним данима 
иде на 15 минута. Превелики број становника насеља и стално изградња нових зграда довеле су 
до тога да су аутобуси стално препуни, а узане улице не дозвољавају да велики аутобус 
циркулише кроз насеље.  

Као и у осталим деловима града, као све већи проблем издваја се недостатак паркинг 
места. Те власници своје аутомобиле паркирају на већ узаним и недовољним тротоарима, што 
даље елиминише простор за пешаке, који морају да користе улицу како би се кретали где кола већ 
и онако немају места за пролаз. Још један од тренутних проблема јесу стална градилишта, наима 
у овом насељу се скоро свакодневно гради, те су бука, прашина, вибрација, што од машина, 
великог броја аутомобила, камиона главни разлози загађеног ваздуха. Услед сталног пораста 
броја становника у насељу, јавља се и потреба за одређеним услужним делатностима, треба 
напоменути да се у целом насељу налазе само 2 продавнице, те су редови на каси незаобилазни.   
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Могућа решења 
Проблем насеља који су грађени без дозволе и урбанистичког плана, јесте тај што су све 

парцеле приватизоване. С тога држава нема пуно простора за разрешење проблема попут 
обезбеђења зелених површина, изградњи тротоара за пешаке, школа и слично. Да би се решио 
проблем узаног пута, потребно је добити сагласност свих станара приватних кућа за померање 
ограда, односно за супституцију, то је у пракси скоро немогућа опција. Као друго решење издваја 
се идеја да се ова улица претвори у једносмерну, а да се као друга веза са насељем користи пут (за 
који се већ годинама говори да ће бити изграђен). Такође, проблем одношења отпада требало би 
регулисати у договору са надлежнима. Већи број контејнера, редовније одношење отпада као 
постављање посебих канти за сепарацију отпада знатно би допринели бољој комуналној 
ситуацији.  

Такође, треба обратити пажњу и на велику количину возила. Новоизграђене зграде немају 
своја паркинг места, те се аутомобили остављају чак и код кружног тока. То треба променити на 
тај начин што ће се изградити један паркинг простор за све мештане овог насеља. Такође може се 
и забранити изградња зграда уколико не обезбеђује довољан број паркинг места, јер тада већ 
узана двосмерна улица постаје непроходна. 

 
Закључак 
Стање у овом насељу би могло да буде боље уколико би се надлежни органи активирали, 

али и сами мештани који треба да покрену иницијативе. Позитиван пример иницијативе јесте 
увођење редовније линије 26л. Оно што је главни проблем јесте дивља градња, свуда ничу нове 
зграде, а не обраћа се пажња на неке услове које би прво требало испунити. Пре свега добра 
саобраћајна повезаност, затим оно што причињава велики проблем су аутомобили и паркинг 
места. Граде се зграде са по 30 станова, а у оквиру зграде постоје 4 паркинг места. Где се мисли 
са тим остатком аутомобила? Јер он завршава на улици и смањује пре свега простор возачима, а 
затим и пешацима којима одузима тротоар (уколико га има). 

Из свега претходног се може извести закључак  да није постојао адекватан  просторни 
план пре него што је почело са изградњом овог насеља, чак ни након његове експанзије, што опет 
води ка надлежним органима који треба да сносе одговорност за то. 

 
Литература  
http://www.amskv.sepa.gov.rs/ 
http://studiob.rs/jos-jedna-uspesna-saradnja-grada-beograda-sugradana/ 
http://www.ingkomora.org.rs/zakoni/pravilnici/
PravilnikOIzmenamaPravilnikaOUslovimaINormativimaZaProjektovanjeStambenihZgradaIStanova.pdf 
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ЗООХИГИЈЕНА 
Маја Маревић 

 
 

Увод 
Проблем секундарног животињског / анималног отпада, све је присутнији у градовима. 

Београд представља посебну целину на којој се поред велике густине насењености налази и 
знатан број кућних љубимаца, напуштених паса и мачака, и отпада из месне и прерађевинске 
индустрије. Такав вид отпада најчешће заврши поред градских контејнера, уз улице града, у 
двориштима зграда, кућа, па чак и најчешће у комшијским двориштима, дивљим депонијама, 
запуштеним деловима града итд. Овкав отпад има значајан учинак на животну средину и здравље 
људи. Неправилним и неодговарајућим управљањем оваквим материјалом може доћи до појаве 
доћи до појаве инфекција, епидемија, а отпад може поново ући у циклус човекове исхране. 
Постоје документи везани за зоохигијену урбаних средина, а то су: Одлука о обављању 
делатности Зоохигијене на територији Београда и Одлука о држању домаћих животиња на 
територији града Београда. 

 
Основна делатност зоохигијене 
Делатност зоохигијене обухвата хватање, збрињавање, ветеринарску негу и смештај 

напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилиште за животиње, лишавање 
живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контролу и 
смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са 
површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског 
порекла, спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, глодара и инсеката 
спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене. 

Што се тиче животњског отапада, у одлукама о раду Зоохигијене говори се  о хуманом, 
санитарном начину одношења животињског отпада са места пријаве или евидентирања отпада, 
притом се нигде у одлуци не наводи тачан начин на који се спроводи елиминација отпада са 
места налажења већ само да се остаци  нешкодљиво уклањају са терена и да се врши 
дезинфекција. За отпад за који се тврди да је настао под неубичајеним околностима, само 
ветеринарски инспектор може дати зелено светло за уклањање. Такође, опет се концизно не 
наводе које би те околности могле бити, као ни супстанце које се користе ѕа дезинфекцију, нити 
да ли је примена таквих може шкодити животној средини. 

Одлуком о држању домаћих животиња на територији града Београда, обухваћене су 
животиње које је човек одомаћио и чији опстанак зависи од непосредне бриге човека, и то: 
копитари и папкари, живина, кунићи и голубови. Скупштине градских општина Барајево, 
Вождовац, Гроцка, Звездара, Земун, Лазаревац, Младеновац, Нови Београд, Обреновац, 
Палилула, Раковица, Сопот, Сурчин и Чукарица, својим актом ближе одређују места, односно 
делове подручја градске општине у којима се могу држати домаће животиње (копитари и 
папкари, живина и кунићи). Место, у смислу одредаба ове одлуке је део подручја градске 
општине, односно насељено место, катастарска општина, месна заједница, део једне или више 
улица и сл. у којима се могу држати домаће животиње. 

У лето 2017. године Устаничком улицом у Београду прошетао је пастув, повредивши двојицу 
грађана, а два дана касније, магарац, лагано је „корзирао― истом улицом. Али, то није много 
изненадило бројне становнике  који живе у овом делу града. Домаће животиње се у нашем 
главном граду могу се често видети у готово свим приградским насељима.  

Такође се на Ади Циганлији појавила крава, због чега су морали да интервенишу запослени 
из „Ветерине Београд―. У приградским насељима Велики и Мали Мокри Луг, Миријево, Овча, 
Борча, Крњача и осталим, није ретка појава да грађани у свом дворишту, поред стамбених зграда, 
гаје стоку, кокошке, свиње, козе. У јуну 2017. СО Звездара донела је одлуку о забрани држања 
животиња, и власници су у позицији да своја стада да преселе на за то одређена места. Одлука о 
забрани држања стоке и живине ступила је на снагу крајем 2017. године. Међутим, већ годинама 
Београђани се суочавају и са проблемом све већег броја коњских запрега. Њима најчешће 
управљају деца у потрази за секундарним сировинама. 

Из приложеног се може закључити да су бројни проблеми настали у односу животиње и 
човека у урбаној средини. Један од тих проблема је детаљније обрађен у настваку овог рада. 
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Проблем анималног отпада 
У највеће проблеме урбаних средина које се тичу анималног отпада, јесу отпади из кланица 

којих има у Београду (Бежанијска коса, Сурчин), као и остаци угинулих кућних љубимаца. Пример 
је кланица у Сурчину, где су остаци директно из фабрике ишли у иригациони канал Галовица који је 
повезан са реком Савом. Постављене су цеви у дужини од 1500м, али је на срећу пријављено од 
стране грађана  и та активност је прекинута.Међутим, након пријаве цеви су уклоњене али је из 
цистерни фабрика  свакодневно  испуштан (30-50 цистерни) отпад у канал смрдљивац. 

Већина грађана који су били у ситуацији угиннућа љубимца, отпада су се решавали тако што су 
тела сахрањивали у двориштима зграда или кућа. Остатаке љубимаца су се решавали и тако што су 
их једноставно остављали поред контејнера или одлагали у контејнер, те је наравно тај отпад 
завршавао на градској депонији. Спаљивање отпада живтињског порекла, за власнике може бити и 
велики финансијски издатак , јер по неким информацијама, спаљивање животињских остатака може 
коштати и до 50.000 динара. 

Љубимци који су некарактеристични, змије, алигатори, гуштери, од стране неодговорних 
власника често заврше пропуштени кроз канализацију. У урбаним срединама јавља се и проблем 
напуштених животња које могу окончати биле где у градској средини и направити додатан проблем.  
Несавесност власника такође се може видети ширем Београда, у ужем центру града као и зонама 
највеће гутине насељености (општина Врачар), након што љубимац изврши нужду, уместо да се 
кесицом покупе остаци они остају на асфалту. Такав начин понашања може довести до ширења 
инфекција, притом становници долазе у проблем када испрљају обућу. Врло често, паркови у којима 
су пси пуштени садрже и програм за децу те није реткост срести животињски отпад у игралиштима. 
Студентски парк, у центру града, препун је власничких паса чије кретање без поводца није дозвољено, и 
где постоје посебне канте за фекални отпад, па се опет догађају овакве ситуације.   

Удружења сматрају да би придржавањем Програма контроле и смањења популације 
напуштених животиња на територији града Београда, који је усвојен на нивоу града и који је 
прописан Законом о добробити животиња, могло постићи системско и активно крешење овог 
проблема. То подразумева и спровођење мера одговорног власништва, спречавање и санкционисање 
напуштања животиња и спровођење методе ―ухвати-стерилиши-вакциниши-пусти.‖  

Посебну врсту животињског отпада представња отпад из ветеринарских станица. Из 
ветеринарски станица потиче отпад од истраживања, дијагностике, третмана или превенције 
болести животиња, отпад чије сакупљање и одлагање подлеже посебним захтевима због спречавања 
инфекције. Оваква врста отпада се често  спаљује у неадекватним и нелегалним постројењима за 
спаљивање, без контроле и надзора или се без претходне обраде заједно с комуналним отпадом 
одлаже на сметлишта, испушта у градске канализационе системе или септичке јаме. Радници који 
раде на прикупљању ових врста отпада по правилу немају никакву заштитну одећу и обућу, немају 
никакву обуку и, самим тим, изложени су негативним утицајима ових врста отпада. 

 
Утицај анималног отпада на животну средину 
Познато је да несавесни власници домаћих животиња и кућних љубимаца посмртне остатке 

животиња често одлажу по дивљим депонијама  на земљишима различитог квалитета. 
Најзначајније су опасности од: Инфекција јер остаци могу садржати различите патогене 

бактерије, вирусе; Загађење земљишта – продор изазивача болести у земљу; Згађивања воде – 
продором бактерија и вируса путем прироног кретња воде и спирања са земљишта, нарочито 
доспевање патогених клица у бунаре и градски водовод и воду за пиће; Озрачивања – уколико је 
животиња била у контакту са радиоактивним материјама; Ширење непријатног мириса. 

У Србији је дозвољенo четири начина одлагања и прераде анималног отпада: спаљивање у 
кафилеријама, закопавање и спаљивање на сточним гробљима или у јамама – гробницама, те у 
изузетним случајевима закопавање на лицу места, уз контролу инспекције. 

 
Решавање проблема анималног отпада 
За активно решавање проблема потребно је:  Бољи и организованији рад инспекција; 

Унапређење рада ветеринарских служби; Увођење стриктинијих законских мера за несавесно 
одлагање отпада; Организовање трибина и предавања о утицају отпада на животну средину и 
здравље људи; Мотивисати грађање постављањем посебних канти и кеса за одлагање животињсих 
фекалија; Боље организација управљања отпада; Организовање регионалне мреже сакупљања 
секундарног животињског отпада; Изградња кафилерија.  

 
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:494038-U-fabriku-Energo-zelena-stiglo-
650-tona-zivotinjskog-otpada 
http://www.veterinabeograd.rs/files/File/O_NAMA/ZAKONSKA_REGULATIVA/Sporedni%
20proizvodi.pdf 
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WEST NILE VIRUS (ГРОЗНИЦА ЗАПАДНОГ НИЛА) 

Милица Голубовић 

 

Увод 
West Nile virus,је веома сличан вирусима узрочницима енцефалитисима (запаљење мозга).Он 

припада вирусума из фамилије Flaviviridae. Природини резероар су различите врсте дивљих 
птица, а преносе се путем комараца рода Culex. Обољење овим вирусом се јавља у Европи 
(Француска, Румунија), Африци, Азији и Блиском Истоку. Последњих година је глобална 
промена климе, која се одражава  и на измењене климатске карактеристике нашег подручја, а то 
доводи до повећаног ризика од појаве природно жаришних векторских болести. Највећи број тих 
инфекција се јавља у тропским и субтропским подручијима и углавном у неразвијеним земљама. 
Сезонско јављање почиње у топлим месецима, које траје од маја до половине новембра. Болест је 
први пут доказана у Уганди 1937 године. Инкубација овог вируса је 2-15 дана. 

 
Клиничка слика 
Болест може да почне као грип или као блага прехлада. А касније се јављају и тежи 

симптоми као што су:  
-Висока тепература преко 40 °С 
-Малаксалост, 
-Слабост, 
-Болови у мишићима и зглобовима 
-Хеморагијске манифестације које се јављају око три дана, 
-Епистакса (крварење из носа), 
-Хемоптизије (искашљавање крви у облику жилица) 
-Мелена (крвава столица боје талога од кафе) 
-Петехије (ситна крварења по кожи) 
-Хеморагије у више органа 

 

Касније болест може да напредује ако не дође до излечења и могу се јавити неуролошке 
манифестације: 

-менингитис (главобоља, повраћање, укочен врат); 
-енцефалитис (промена стања свести конфузија, ступор и на крају може доћи до коме) 
-фокални знаци (пареза или парализа појединих нерава, испади у видном пољу, нистагмус, 

губитак вида,чула слуха, позитивни патолошки рефлекси). 
Ови симптоми и знаци могу бити у комбинацији и не морају се увек истим редоследом 

јављати. Дијагноза се мора брзо поставити јер врло брзо може овакво обољење да прогредира у 
латентни исход. Дијагноза се поставља узимањем анамнезе болесника, прегледом и другим 
тестовима где се узима крв и у крви се мере одређена антитела која показују да је налаз 
позитиван. Такође се дијагноза може поставити узимањем ликвора лумбалном пункцијом. Која се 
искључиво узима од стране стручног лица тј. лекара, јер узимањем лумбалне пункције може доћи 
до компликација које могу трајно оштетити здравље болеснику. Након узетог материјала се врши 
изоловање инокулацијом у новорођеним мишевима или у пилећем ембриону. За доказивање 
специфичних ИгМ у крви или ликвору најчешће се користе ЕЛИСА или ИФ тестови.Могу се и 
детектовати нуклеинске киселине (генетски материјал) вируса где се примењује техника 
молекуларне биологије (ПЦР). 
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За лечење овог обољења је потребна интензивна нега и лечење је искључиво симптоматски и 
дају се антивирусни лекови нпр. Рибавирин. Не постоји вакцинација за овакву врсту вируса. 
Неопходна је заштита од убода комараца и даљег ширења. Постоји епидемиолошки ризик од 
појаве импортованих случајева грознице Западног Нила у Србији.  

 
Грозница Западног Нила у Србији 

Culex pipiens, у 2012. и 2013.години 
детектован је као преносиоц вируса 
Западног Нила у Србији. Грозница 
Западног Нила је сезонско обољење, 
највише заступљено у периоду највеће 
активности вектора - комараца. Имајући у 
виду искуства из околних земаља и Србије, 
први оболели у Србији се региструју 
углавном у другој половини јула месеца, а 
највећи број оболелих особа током августа 
и септембра месеца. 
Према извештају Института за јавно 
здравље Србије болест грознице Западног 
Нила, први пут је откривена у Србији, у 
лето 2012, тачније 13. августа 2012., након 
изолације ВЗН код прве жртве (жене старе 
60 година из Панчева), која је тога дана 
преминула на Клиници за инфективне и 
тропске болести Клиничког центра Србије 
и код још седам особа. Ветеринари 
Ветеринарског института из Краљева након 
анализе прикупљениог материјала са обала 
Саве и Дунава у околини Београда у 150 
збирних узорака установили су присуство 
вируса Западног Нила код десет кућних 
комараца, чиме је званично доказано да су 
кућни комараци (Culex pipiens), основни 
преносници вируса Западног Нила на 
простору Србије. Главни резервоар заразе у 
Србији су различите врсте птица и друге 
домаће и дивље животиња, у којима се 
вирус одржава. Човек је случајни, односно 
тзв. „слепи домаћин―, јер се инфекција 

вирусом Западног Нила са њега даље не преноси. Највећи број пацијената у Србији (80-90%) 
инфицираних вирусом Западног Нила нема/није имало никакве симптоме и знаке болести. Код 
малог процента (10-20%), заражених особа симптоми подсећају на обољење слично грипу, са 
наглом појавом повишене телесне температуре, главобољом, умором, болом у грлу, леђима, 
мишићима, зглобовима, благим пролазним осипом и лимфаденопатијом. 

Код 0,2% оболелих пацијената млађих од 65 година, и код 2% пацијената преко 65 година 
живота, дошло је до настанка асептичног менингитиса или енцефалитиса, односно 
неуроинвазивног облика болести, који је захтевао болничко лечење. Симптоми неуроинвазивног 
облика болести су главобоља, укочен врат, ступор (тупост), дезоријентисаност, кома, треме, 
конвулзије, слабост мишића и парализа. Након прележане инфекције код одређеног броја 
пацијената дошло је до развоја дуготрајних секвеле, као што су: умор, губитак памћења, тешкоће 
приликом ходања, мишићна слабост и депресија. Леталитет међу оболелима у Србији је већи код 
старијих особа, нарочито код особа изнад 75 година живота и у просеку се кретао се од 10,78% до 
13,4%, или у уобичајеном распону од 4-14% за ову врсту болести. 
 

Božić M. (2007): Infektivne bolesti: udžbenik za studente medicine. Medicinski fakultet Univerziteta, 
Beograd 

Jovanovic T., Markovic Lj., Stepanovic S. (2001): Opsta Virusologija, Medicinski Univerzitet Beograd. 
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КАНЦЕР – ЈЕДАН ОД ГЛАВНИХ УЗРОКА СМРТНОСТИ 21. ВЕКА 

Бојана Симић, Ана Лукић 

Апстракт: Малигна обољења су други најчешћи узрок смртности (после 
кардиоваскуларних обољења) у свету. Последице савременог начина живота 
подразумевају промене у личним навикама, начину исхране, смањеној физичкој 
активности, а јавља се и изложеност све већем броју штетних утицаја из околине, 
што резултира повећањем ризика за појаву малигних болести. Циљ рада јесте 
представљање малигних обољења (акценат је стављен на рак плућа, рак дојке и 
леукемију као најучесталије облике канцера међу мушком и женском популацијом), 
њихове најзначајније узрочнике, неке од мера превенције, као и представљање 
водећих светских организација у области превенције и борбе против карцинома.   

Кључне речи: канцер, превенција, фактори и ризици, медицинско-географска 
истраживања 

 
УВОД 
Канцер, односно малигни тумори, познатији као рак представља групу од око 200 болести, 

које се разликују на основу локализације, етиологије и прогнозе (Обрадовић-Арсић, Гледовић, 
2012). Сви типови рака започињу развој у ћелијама организма. Људска тела су састављена од 
трилиона ћелија груписаних заједно како би се формирало ткиво и органи попут мишића, костију, 
плућа, јетре и др. Гени унутар сваке ћелије омогућавају јој раст, развој, функционисање, деобу и 
коначно изумирање. У највећем броју случајева, ћелије прате ова упутства и ми остајемо здрави. 
Али понекад се упутства „помешају―, што узрокује абнормалан раст ћелије, деобу без контроле и 
друге поремећаје у метаболичким функцијама. Како број ових абнормалних ћелија расте, оне 
могу формирати израслину у телу која се назива тумор. Тумори даље могу нарасти толико да 
ометају дигестивни, нервни и циркулаторни систем и могу ослобађати хормоне који мењају 
функцију организма (Canadian Cancer Society, http://www.cancer.ca/en/). Појава тумора не мора 
истовремено значити и појаву рака. Неки типови тумора су неканцерогени односно бенигни. 
Ћелије неканцерогених тумора се не шире организмом. Друге врсте тумора су канцерогене 
односно малигне. Канцерогени тумори могу се појавити у оближњем ткиву и раширити се одатле 
по целом телу. Ово се дешава када ћелије рака доспеју у крв или лимфни систем, те долази до 
метастазе. Рано откривање канцера може знатно побољшати шансе за успешан третман и 
опоравак. Лекари користе информације о симптомима, као и неколико других процедура за 
дијагнозу рака. Технике за снимање као што су рендгенски снимци, CT скенирање, MRI 
скенирање, PET скенирање и скенирање ултразвуком редовно се користе како би се открило где 
се тумор налази и на које органе може утицати. Лечење канцера зависи од његове врсте, 
стадијума, старосног доба и здравственог стања пацијента и других личних карактеристика (нпр. 
начин исхране, животне навике итд...). Не постоји јединствени третман за канцер, а пацијенти 
често добијају комбинацију терапија и палијативног збрињавања. Третмани обично спадају у 
једну од следећих категорија: операција, зрачење, хемотерапија, имунотерапија, хормонска или 
генска терапија (Medical News Today, https://www.medicalnewstoday.com/). Фактори који изазивају 
појаву малигних обољења су бројни: од наследних фактора, до фактора животне средине. Утицај 
физичко-географских фактора на настанак канцера је значајан, те представља поље будућих 
истраживања стручњака (Komatina, 2001; Обрадовић-Арсић, Гледовић, 2012).  

 
ЧИЊЕНИЦЕ О МАЛИГНИМ ОБОЉЕЊИМА 
Малигна обољења су други водецћи узрочник смрти на глобалном нивоу. Рак плућа, 

простате, колоректалне болести, желуца и карцином јетре најчешћи су типови рака заступљени 
код мушкараца, док су рак дојке, колоректални, рак плућа, рак грлића материце и рак желуца 
најчешћи међу женама. Око трећине смртних случајева од карцинома последица је 5 водећих 
облика ризичног понашања и лоших навика у исхрани: висок индекс телесне масе, низак унос 
воћа и поврћа и свежих намирница, недостатак физичке активности, употреба дувана, као и 
прекомерно конзумирање алкохола. Употреба дувана је доминантни фактор ризика рака плућа и 
одговоран је за око 22% смртних исхода од канцера. 

 
РАК ПЛУЋА 
Познат и као карцином плућа, је малигни тумор који се карактерише неконтролираним 

растом ћелија у ткиву плућа. Метастазом ћелије рака могу се проширити и на оближње ткиво или 
друге органе тела.Рак плућа углавном погађа старије особе.  
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Ретко се јавља код млађих од 40 година, а стопа рака плућа нагло расте са годинама. Иако 
људи који никада нису пушили могу оболети од овог типа карцинома, пушење је главни узрок 
ове болести (са више од 85% регистрованих случајева). То је зато што пушење укључује редовно 
удисање различитих токсичних и канцерогених супстанци. Рак плућа је најчешћа врста рака у 
свету, посебно у развијеном делу. Према Aмеричкој асоцијацији за плућна обољења (American 
Lung Association), у 2012.години евидентирано је 1,8 милиона нових случајева, као и 1,69 
милиона смртних случајева изазваних карциномом плућа. 

 
РАК ДОЈКЕ 
Настаје када ћелије у грудима почну да расту без контроле. Ове ћелије обично чине тумор 

који се често може видети на рендгенском снимку или се осети као израслина. Рак дојке се јавља 
готово искључиво код жена, али и мушкарци могу добити рак дојке (у ређим случајевима). Најчешћи и 
најпознатији симптом рака дојке јесте појава израслине на грудима. Безболна, тврда маса која има 
неправилне ивице највероватније је рак, али тумор може бити и заобљен, мекан на додир, па чак и 
болан. Из тог разлога, важно је било какву нову израслину, грудвицу или промену на дојци 
проверити од стране здравственог радника који је искусан у дијагностици болести дојке. 

 
ЛЕУКЕМИЈА 
Леукемија се обично посматра као малигно обољење које се најчешће јавља у дечијем 

узрасту, али заправо погађа више одрасле. Чешћа је код мушкараца него жена, а више се јавља 
код белаца него код Афро-Американаца. Леукемија је рак крви или коштане сржи. Коштана срж 
производи крвне ћелије, а леукемија обично јавља када постоји проблем са производњом крвних 
зрнаца. Она обично погађа леукоците или бела крвна зрнца. Свакодневно, милијарде нових 
крвних ћелија се стварају у коштаној сржи – највећи део су црвена крвна зрнца. Када особа оболи 
од леукемије, тело ствара више белих зрнаца него што је потребно. Знаци и симптоми леукемије 
варирају и могу укључивати: непрестани умор, губитак тежине, тешко згрушавање крви, 
грозницу и дрхтавице, честе инфекције и анемију. Постоје четири различите врсте леукемије: 
Хронична лимфоцитна, Хронична миелоидна, Акутна лимфоцитна и Акутна миелоидна 
леукемија, а оне могу различито утицати на људе. Начин лечења зависи од типа леукемије, 
старости  и општег здравственог здравственог стања оболелог. Захваљујући развоју медицине, 
раној дијагностици и унапређеним техникама лечења 1975. године шансе за опоравак након 5 или 
више година од дијагностиковања  леукемије износиле су 33,1%, а 2009. године шансе за 
излечење повећане су на 62,9%. Леукемија се најчешће лечи хемотерапијом, а ако се лечење 
започне раније, шанса за ремисијом је већа. 

 
СТАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ  
Према подацима Републичког завода за статистику, у 2013. години, од укупног броја умрлих, 

петина је умрла од канцера (од 100 834 особе, чак 22 024 је умрло од рака), а епидемиолози 
упозоравају да сваке године око 35 000 људи у Србији оболи од малигних болести. Статистика 
Републичког онколошког института говори о томе да и даље највише умиремо од рака плућа, а 
најновије епидемиолошке студије сведоче да је дуван првоокривљени за чак 15 малигних болести 
- почев од рака плућа, грла, усне шупљине, бешике, бубрега, желуца, једњака, дебелог црева, па 
све до карцинома грлића материце (Indinencija i mortalitet od raka u Centaralnoj Srbiji 2012, 2014). 
Највећи проблеми у Србији који утичу на високе стопе смртности од ове болести јесу застарелост 
апарата који се користе за дијагностиковање, недовољни капацитети за пријем и прегледање свих 
пацијената, недовољан број лекара и медицинског особља, дуге листе чекања за операцију коју 
многи пацијенти и не дочекају, слаба информисаност јавности о мерама превенције и др. 

 
ЗАКЉУЧАК 
Обзиром на податке и пројекције водећих светских здравствених организација и 

институција у овој области попут Светске здравствене организације (WHO), Америчког 
онколошког друштва (ACS),  Aмеричкe асоцијацијe за плућна обољења (ALA) и Канадског 
онколошког друштва (CCS), који нису оптимистични, а предвиђају да ће кроз пар деценија 
број оболелих од рака бити неколико пута већи у односу на тренутни, потребно је у будућем 
периоду фокус ставити на превенцију малигних обољења. Број оболелих од рака нема никакве 
везе са степеном развијености државе, већ са начином живота који је последњих деценија на 
многим пољима узнапредовао, али са друге стране све је више оних друштвених делатности 
које врше притисак на природну околину и пре свега на здравље људи. Развојем индустрије и 
технологија  

РАДОВИ ПРОФЕСОРА И (ИЛИ) СТУДЕНАТА 
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ГЕОЕКОЛОШКО ВРЕДНОВАЊЕ НП КОПАОНИК ЗА ПОТРЕБЕ ТУРИЗМА 
Стефана Марковић  

 
Апстракт: НП Копаоник је један од најзначајних туристичких центара Србије, а 

истовремено са аспекта заштите природе и животне средине представља природно добро 
националног значаја, те подручје које се одликује веома богатим и разноврсним пределима, мање 
или више измењеним под утицајем човека. Циљ рада јесте геоеколошко вредновање подручја НП 
Копаоник једном од најчешће коришћених метода геоеколошке евалуације предела Индекс 
рекреацијског потенцијала и бонитације, за потребе туризма и рекреације. Резултати рада могу 
допринети адекватнијем сагледавању геоеколошких потенцијала и ограничења предметног 
простора који су од значаја за развој и унапређење туристичких активности.  

Кључне речи: геоекологија, туризам, вредновање, Копаоник 
 
УВОД 
Копаоник због својих специфичности и вредности од стране Републике Србије 1981. године 

проглашен је Националним парком. Самим проглашењем Националним парком Копаоник 
дефинисани су одрећени закони, критеријуми, зоне заштите који се морају поштовати због 
чувања вредних ствари и опстанка јединствених флористичких и фаунистичких врста на овој 
територији, облика у рељефу насталих у давној геолошкој историји.Сам предео Националног 
парка Копаоник се налази  на територији две општине, а то су општина Рашка која обухвата већи 
део територије од 7.886,47 ha и општина Брус са 4.219,56 ha, тј. укупно 12.106,03 ha. Масив је 
богат различитим природним ресурсима: хидрогрфским, педолошким, геолошким, флором и 
фауном (Просторни план подручја посебне намене Националног парка Копаоник („Службени 
гласник Републике Србије―, бр. 95/2009).  На овој територији успостављене су три заштитне зоне  
које обухватају I, II, III степен заштите (под којим се налазе и културно-историјске вредности 
Националног парка Копаоник). 

 
МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА 
Циљ рада је геоеколошко вредновање Националног парка Копаоник за потребе туризма и 

рекреације и извршено је према Индексу рекреацијског потенцијала и бонитације, јер у оквиру 
граница НП туризам представља доминантну привредну делатност, а овај метод је врло подесан 
за оцену предела који су намењени туристичким и рекреативним активностима. Суштина овог 
метода је у томе да сваки предео који вреднујемо има своју почетну вредност у бодовима на коју 
се додају или одузимају бодови који нам изражвају корективне особине предела. Предео се 
класификује на основу добијег салда бодова у једну од десет категорија (Пецељ и др., 2015).  

 
РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА  
Након спроведене анализе Националног парка Копаоник, на основу категорија и корективних 

бодова, утврђени су резултати вредновања. На основу резултата вредновања предео НП Копаоник 
сврстан је у категорију највреднијих предела са оценом 10. Зимски туризам, а пре свега скијање 
представља срж туризма на овој планини. У предходном спроведеној еваулацији приказане су 
одређене карактеристике које позитивно и негативно делују, олакшавају и отежавају обављање 
оваквог вида рекреације. Морфологија терена одговара овом спорту, због великих нагиба терена, 
који су повољни за скијање. У близини Националног парка нема већих градова, али у окружењу 
се налазе центри регионалног и локалног значаја као што су Рашка, Брус, Нови Пазар, Крушевац, 
Александровац... Количина падавина и осунчаност су у одређеном периоду идеални за уживање 
на белим стазама, када нема довољно снежног покривача користе се машине-топови за прављење 
снега. За потребе туриста постоји велики број угоститељских и хотелијерских објеката, 
продавница и др. објеката који су одличног квалитета, који истовремено загађују животу средину. 
Безбедност скијаша је задовољавајућа, све док туристи слушају и прате упозорења и путоказе. 
Пешачке стазе су уске поред коловоза, неочишћне од снега, често затрпане па се не могу 
користити, што угрожава туристе. Копаоник је угрожен због прекомерне градње, јаке 
урбанизације и мењања првобитног екосистема. Гужве су велике, загађење огромно и све је 
последица човека и његовог размишљања да може подчинити природу.  На Копаонику је проблем 
са снадбевањем воде, обично се користе флаширане воде за пиће, а за остале потребе се може 
користити вода са извора. Многи хотели имају своје филтере за пречишћавање. Канализациона 
мрежа је лоше урађена, или је уопште нема. 

РАДОВИ ПРОФЕСОРА И (ИЛИ) СТУДЕНАТА 
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Табела 1: Табела са резултатима вредновања Националног парка Копаоник, за потребе спортско-рекреативног 
туризма у зимској (првенствено за скијашке спортове) и летњој сезони 

Упоређивањем резултата два вредновања приказано је колико се Национални парк Копаоник 
развио у последњих неколико година. Самим развитком уведена је летња сезона са разноврсним 
садржајем која омогуђава бег туриста из места сталног боравка на пријатније дестинације. 
Временске прилике су повољне са сунчаним и топлим данима, али и са кишовитим. Лети се 
пружа већа понуда што се тиче  спортско-рекреативних активности као што су панорамска 
вожња,бајк паркови, Боб шине, Тјупинг стазе, вожње различитим превозним средствима за 
разгледање планине. Проблем преставља када неодговорни туристи не поштују правила 
ових ,,игара― па долази до проблема, повреда. Летња сезона колико је добра за туристе, толико се 
уништавају шумски плодови, загађује ваздух издувним гасовима на рачун животне средине. 
Школа јахања представља веома примамљиву понуду за туристе, али по природи коњи се осећају 
и њихов измет се не уклања са стаза.  
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Стартни број бодова 100 

Корективне вредности Корективни бодови Корективне 
вредности 

Корективни бодови 

Физичке вредности Морфологија +10 Морфологија +10 

Доступност Близина већег града 
Удаљеност од 
главног пута 
Паркинг 
Пешачке стазе 

-10 
-5 
-5 
+5 

Близина веђег града 
Паркинг 
Пешачке стазе 
Клупице 
Корпе за смеће 

-10 
-5 
+10 
-10 
-5 

Положај У близини културно 
историјских 
локалитета 
У еколошком 
чистом подручју 

0 
  
  
  
  
+5 

У близини културно
-историјских 
локалитета 
У еколошком 
чистом подручју 

0 
  
  
+5 

Климатске 
карактеристике 

Повољне за скијање 
Неповољне за 
скијање 
Количина снежног 
покривача 
Број сунчаних дана 

+10 
-5 
+5 
+5 

Повољни услови за 
обављање 
активности у летњој 
сезони 

+5 

Услужне функције Хотелијерски и 
угоститељски 
објекти 
Скијашнице 
Школе скијања 
Спортске радње 

+10 
+10 
+10 
+5 

Хотелијерски и 
угоститељски 
објекти 
Панорамска вожња 
Боб на шинама 
Тјубинг стаза 
Школа јахања 
Бајк стазе(Bike) 
Зип Лине(Zip Line) 
Вожње џиповима 

+5 
  
+5 
+10 
+10 
+5 
+5 
+5 
+5 

Објекти и 
ифраструктура 
намењена спорту и 
рекреацији у 
зимској/летњој 
сезони 

Опремљеност стаза 
Број жичара 
Путокази 
Канализациона 
мрежа 
Водоснадбење 
хотела 

+10 
+10 
+5 
-10 
-5 

Стазе 
Жичаре 
Боб шине 
Тјупинг стазе 
Сајле 
Стазе за џипове 
Површине за јахање 
коња 
Канализациона 
мрежа 
Водоснадбевање 

+5 
+10 
+5 
+5 
+5 
+5 
  
+5 
-10 
-5 

Безбедност 
скијаша 

На стази +5 Безбедност туриста +5 

Естетска вредност +10 Естетска вредност +5 

Укупно 175 Укупно 185 

Бонитетна категорија 10 Бонитетна 
категорија 

10 
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Проблем у летњем сезони такође су и испаше говеда и друге врста стоке из околних сеоских 
насеља, коју власници слободно напасају, те се крда крећу по стазама за пешачење, бициклизам и 
скијање, шумама и др., што код дела туриста изазива негодовање. Бројни природни предели 
трајно су деградирани крчењем шума, естетска вредност предела је умањена, а на земљишту где 
је посечена шума иприсутна је мање или више интезивна ерозија.  

 
ЗАКЉУЧАК 
На основу добијених резултата геоеколошке евалуације, можемо закључити да је простор 

веома повољан за туристичке и спортско-рекреативне активности. На територији Националног 
парка Копаоник пружају најразличитије врсте туристичких услуга, међутим треба да се запитамо: 
,,Шта је са самом животном средином овог националног парка и колико ће природа дуго још 
издржати?―. Овде постоји низ проблема са којима се природа сусређе и бори. Богатим 
инвеститорима, високим функционерима мало значи када им стручњак предочи проблеме који ће 
настати нпр. сечом шума и изградњом викендица, хотела. Емисија издувних гасова је све веча, 
као и преоптерећеност територије у одређеним деловима године. Ово су проблеми који прате 
животну средину националног парка Копаоник. Што се тиче унапређња саме планине и 
природних предела, потребан је развој у погледу заштите, очувања (укључујући и  културне 
вредности), у супротном колико год да нам пружа луксуз, сјај, раскош, Копаоник неће имати 
никакву еколошку вредност. 

 
Закон о заштити природе („Службени гласник РС― бр. 36/2009, 88/2010 – испр. и 14/2016).  
Пецељ, М., Пецељ – Пурковић Ј., Пецељ, М. (2015). Геоекологија. Београд: Универзитет у 

Београду – Географски факултет. 
Просторни план подручја посебне намене Националног парка Копаоник („Службени гласник 

Републике Србије―, бр. 95/2009). 

РАДОВИ ПРОФЕСОРА И (ИЛИ) СТУДЕНАТА 

Јанко Мијаиловић 

Нека нас природа поучи о свом раду, јер иде увек најкраћим и најбржим путем. 

Емерсон 
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Милутин Миланковић  
Припремио Урош Дурлевић 

 
Давне 1879.године, 28. маја у Даљу, у околини 
Осијека, рођен је један од највећих српских 
научника свих времена - Милутин 
Миланковић, човек кога је NASA сврстала у 
15 највећих научника који су се бавили 
проучавањем Земље. Оригиналност овог 
генија српског порекла огледала се у томе да 
се он бавио различитим научним 
дисциплинама, и у свакој од њих био врло 
успешан. Миланковић је био математичар, 
астроном, климатолог, геофизичар, 
грађевински инжењер.  На Универзитету у 
Београду био је академик и професор небеске 
механике и примењене математике. 
После завршетка основног образовања у свом 
крају, он одлази у Беч и наставља образовање 
на Високој техничкој школи. Свој докторат је 
успешно одрбанио 1904. године, и са непуних 
26 година постаје први Србин доктор 
техничких наука. Своју градитељску 
делатност у Србији крунисао је пројектовањем 
19 армирано-бетонских мостова преко реке 

Тимок на захтевним теренима, пројектовањем објеката за потребе команде ваздухопловства, 
ковнице новца у Топчидеру (milutinmilankovic.rs). Вероватно најзанимљивији Миланковићев рад 
везан за грађевину јесте ,,Вавилонски торањ модерне технике'', где он одговара на питање до 
којих висина бисмо се могли попети. На основу својих прорачуна замислио је грађевину која би 
била сазидана од бетона, полупречника основе 112,8 km, и висине импозантних 21,6 km. 
Миланковић је био војник у Балканском рату, касније је био заробљен од стране Аустроугарске, 
од 1914-1919 живео је у притвору, у Пешти. Био је ожењен Христином Топузовић, са којом је 
имао сина Василија. 

И у области астрономије Миланковић оставља дубок и неизбрисив траг, у свету остаје 
најпознатији као творац теорије климатских промена. Сматрао је да астрономски утицаји, који су 
касније, у његову част, названи Миланковићеви циклуси (промена оријентације земљине осе - 
прецесија равнодневница, промена нагиба Земљине осе ротације према еклиптици и 
ексцентрицитета путање Земље око Сунца) имају кључан значај за климатске промене, односно 
за смењивање периода глацијала (леденог доба) и интерглацијала (период између 2 ледена доба) 
за протеклих 600.000 година.  

Своју љубав према астрономији никада није крио: ,,Постао сам астроном, упирао поглед ка 
небеском своду и размишљао о његовим звездама, нисам се бринуо о томе како се стичу паре, већ 
како се стичу знања.''  

Обједињене резултате свога дугогодишњег рада објавио је у делу ,,Канон осунчавања и 
његова примена на проблем ледених доба''. У овом раду смештени су сви прорачуни и резултати, 
и његов целокупан дугогодишњи рад у области астрономије (milutinmilankovic.rs). Уз помоћ 
оловке, папира и логаритамских таблица, Миланковић у својој соби у Капетан-Мишином здању 
залази у највеће тајне космичких појава које га окружују. Израчунао је температурне услове на 
Месецу и Марсу, да би касније констатовао да никакав живот сличан на Земљи не би био могућ 
на Марсу, због температурних разлика. Од 70-их година, поједини кратери на Месецу и ,,црвеној 
планети'' носе назив по нашем научнику, чак и један астероид носи назив 1605 Миланковић.  

У свету ће Милутин Миланковић остати упамћен и по стварању најпрецизнијег календара до 
сада. На иницијативу васељенског патријатрха Милентија IV, наш климатолог прави календар 
који и дан данас важи за најтачнији на свету. Према његовом календару, година траје 365 дана, 5 
часова, 48 минута и 48 секунди, што је свега две секунде дуже од садашње године. Овај календар 
каснио је само 1 дан на сваких 28.800 година. На Свеправославном конгресу 1923.године у 
Цариграду Миланковићев календар наишао је на одобрење многих патријаршија широм света, 
али није био примењен из верских разлога. 
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Већи део свог живота провео је покрај једне велике реке.. : ,, Цео мој живот прошао је крај 
велике реке. У младости, јутром сам гледао Дунав како откида комаде очеве земље. Студентске 
дане у Бечу провео сам крај њега. Са Капетан-Мишиног здања Београдског универзитета често 
сам гледао на Дунав у пролеће и јесен. У изганству, у Пешти, њиме сам се тешио. Ево ме под 
старост опет крај Дунава. '' 

Миланковићеви циклуси (http://ekospark.com) 

Миланковић је преминуо 12.12. 1958.године у Београду, чиме је завршен његов живот на 
Земљи, и започето његово путовање ,,Кроз васиону и векове''. Иза себе оставио је више од 150 
радова из области географије, геофизике, геохемије, математике,  климатологије, астрономије, 
астрофизике, грађевинарства и 8 проналаска која су унапредила даље грађевинске подухвате. 
Остаће упамћен као најцитиранији српски научник свих времена, који је сву славу стекао међу 
својим народом. 

milutinmilankovic.rs 
www.blic.rs 

ЗНАМЕНИТЕ ЛИЧНОСТИ 
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РУРАЛНО НАСЕЉЕ БЕЛИЦА 
Лука Стојановић 

 
Белица је насеље у општини Јагодина у Поморавском округу Србије. Налази се на 43° 56' 24“ 

северне географске ширине и 21° 07' 20“ источне географске дужине. Село Белица, окружено је са 
северне стране, селом Мишевић, на јужном делу је село Бунар, док је на истоку Старо Село и на 
западу Лозовик. У односу на Јагодину, налази се југоисточно на 15 км од Јагодине на старом путу 
за Крагујевац преко села Драгоцвета и Сабанте. Истоимена река Белица настаје спајањем 
Бешњаје и Вољавице које извиру у брдима Црног Врха. Село Белица, према последњем попису 
становништва из 2011. године има 340 становника, односно 131 домаћинство. Од 52 села у 
општини Јагодина, Белица је друго село по броју становника (http://www.jagodina.org.rs/). 

Већи део земљишта у насељу Белица је зараван или благо нагнута страна (нагиба око 6°) која 
се лепезасто спушта од Црног Врха према Великој Морави. Средња висина ове заравни је око 250 
м надморске висине. Поред овога је неколико села која припадају доњем току река Белице и 
Лугомира у самој моравској равници. На западној страни краја је планина Црни Врх која 
представља развође између река Белице и Лепенице. На њој је највиши врх Велики Врх (790м), 
који је над селом Каленовац. Насеље Белица је окренуто ка истоку те јој је зато и клима доста оштра, 
јер од ветрова највише дува кошава, коју задржавају Кучајске планине и њени огранци. Да није тог 
природног заклона овде би клима била још оштрија. У незаклоњеним селима, нарочито у онима крај 
Велике Мораве и око Јагодине, зими је доста хладније, а лети топлије. У близини села налазе се 
остаци средњевековног града који се у народу зову "Јеринин град" или само "град" а поред су 
темељи неке цркве. Верује се да овај град датира из најранијег периода доласка Словена на 
Балкан и њихове христијанизације.Топоними около су "Црквина", "Логор", "Јеврејско гробље". 
Сељаци су раније у околини при обради земље проналазили разне вредне предмете. Сада је та земља 
запуштена а сам "град" остављен разним "истраживачима" који се баве пљачком старина (Спасић,1975). 

Када је реч о историјском значају овог краја, у околини села Белица је постојала прва 
фабрика стакла у околини (1860. године), али је убрзо затворена. Долазак Јосипа Панчића у 
Србију везан је за село Белицу. Педесетих година 19. века, Аврам Петронијевић, тадашњи 
министар иностраних дела Србије, у селу Белици је основао фабрику за производњу стакла. Била 
је то прва стаклара на Балкану ако не и прво индустријско постројење. У Србији наравно није 
било мајстора који знају овај занат те је он довео мајсторе стакларе из Чешке. Дошли су са својим 
породицама и населили се око фабрике. На месту где је била стаклара сада је њива али земља 
светлуца од остатака стакла а у старим домаћинствима је могуће наћи очуване предмете 
произведене у тој стаклари.  

У насељу из раног неолита нађена највећа ризница праисторијских уметнина на свету, са око 
100 човеколиких фигура од камена, кости и глине, старих око 8.000 година. Ово је резултат 
истраживања које су заједно обавили немачки и српски стручњаци прошлог лета на локалитету 
који је 2002. године открио проф. др Милорад Стојић из Археолошког института САНУ. Културе 
Лепенског вира и Белице су егзистирале у приближно исто време, али су се битно разликовале. 
Лепенци су још били ловци-сакупљачи док су Беличани били земљорадници, о чему говоре пронађене 
фигурине са симболичним представама женских и мушких репродуктивних органа, труднице, мајке с 
дететом. Камени предмети су оригиналног изгледа и израђени на изузетном уметничком нивоу од 
стена лепих и различитих боја, богате текстуре. Очито је да су фигурине биле посвећене култу 
плодности, што је карактеристика ратарских заједница које обожавају мајку земљу.  

Загађена подручја често остају непримећена и непозната. Мање или више смећа баченог ван 
прописнаног места, отровне супстанце испуштене у речне токове и језера, опасни издувни и 
индустријски гасови, само су неки од примера који значајно уништавају животну средину. У 
руралном делу ове општине основни проблеми везани су за животну средину: нерешено питање 
водоснабдевања, нерешено питање одвођења отпадних вода, нередовна контрола квалитета воде 
за пиће из приватних сеоских бунара, проблем дивљих депонија.Земљиште, а поготово 
пољопривредно земљиште представља један од најбитнијих природних ресурса непроцењиве 
вредност за човечанство. Као динамичка творевина споро се формира, а процесом деструкције и 
деградације најчешће под утицајем активности човека брзо уништава. Под деградацијом 
подразумевамо појаву која ће довести до смањења његовог производног капацитета неопходног 
за биљну производњу. Загађења чврстим отпадом из привреде, домаћинства и пољопривреде 
представља један од најзначајнијих начина загађења. Земљиште се загађује директним уношењем 
хемијских средстава. Пестициди се укључују у ланац исхране и долази до њиховог накупљања у 
појединим ткивима. Прво долази нагомилавање пестицида у биљкама. Касније, преко њих, ти 
пестициди доспевају до човека. 

КРОЗ СРБИЈУ... 
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Загађивање ваздуха на територији Шумадије и Поморавља из године у годину постаје 
све већи проблем. Возила која се крећу по улицама у просеку су стара 16 година. Она су у 
релативно лошем стању и емитују у ваздух велику количину загађујућих материја. У бензинима 
још увек има великих количина олова. Током зимског периода због грејне сезоне у ваздуху се 
региструје повећана концентрација чађи. Од потенцијалних загађивача ваздуха пре свега, треба 
издвојити друмски саобраћај, као и инвидуална ложишта.  

Када је у питању загађење воде, према подацима Републичког хидрометеоролошког 
завода, воде у овом подручју посебно у летњим месецима, загађене су органским метеријама што, 
при екстремно малим водотоцима, условљава деградацију квалитета до ИВ класе. Имајући све 
ово у виду, може се рећи да постоје загађивачи који нарушавају квалитет површинских и 
подземних вода. Међу главним узрочницима издвајају се комуналне и индустријске отпадне воде 
(непостојање канализационог система са једне, и велики број неадекватних септичких јама, са 
друге стране). На погоршање квалитета воде утичу и пољопривредне активности, као и поплаве. 

План управљања отпадом је законска обавеза сваке локалне самоуправе према члану 13. 
Закона о управљању отпадом ("Сл. гласник РС" број 36/09), али истовремено одражава сложеност 
активности управљања отпадом те представља инструмент око ког треба да се сложе сви 
релевантни надлежни органи у локалној самоуправи, а на основу ког ће се планирати активности 
и улагања у сектор управљања отпадом. План управљања отпадом дефинише предуслове за 
одрживи интегрални систем управљања отпадом за период од десет година, а поново се разматра 
сваких пет година, и по потреби ревидира и доноси за наредних десет година. Поред тога, план 
управљања отпадом представља једну од значајнијих подлога за израду Просторног плана града 
Јагодине. 

У вези са стањем животне средине у насељу Белица могло би се закључити да је то 
подручје са добро очуваном животном средином и да има потенцијално мали емисиони 
потенцијал присутних извора загађивања. Такође, а у односу на насеља сличне површине има 
смањени антропогени утицај на квалитет животне средине. То се пре свега огледа у релативно 
малом загађењу земљишта, ниском степену загађености ваздуха, ограниченом загађивању воде, а 
нема ни проблема везаних за буку. Све то указује да је стање животне средине у насељу 
задовољавајуће, а у односу на друге крајеве  издваја се по како по чистоћи ваздуха и вода, тако и  
очувању природних добара, и самој заштити животне средине. 
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ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБНОВЉИВИХ ИЗОРА ЕНЕРГИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ ШТРПЦЕ 

Урош Дурлевић, Владимир Ћурић 
 

У свету се дешавају значајне промене услед деловања човека на животну средину. Људи су 
претераним коришћењем фосилних горива изменили стање воде, земљишта и ваздуха. За 
енергетске потребе човек и даље највише користи нафту, угаљ и гас које експлоатише из земље. 
Резултат сагоревања фосилних горива јесте повећање СО2 у атмосфери као и повећање 
атмосферске температуре, што се негативно одражава на живи свет. Једино решење које може 
смањити концентрацију CО2  и побољшати како стање животне средине, тако и човеково здравље 
јесу – обновљиви извори енергије.  

Савремено друштво све више разматра о томе да алтернативни извори енергије у некој даљој 
будућности у потпуности замене фосилна горива, из неколико разлога: еколошки су чисти, и 
обновљиви.  Свет располаже великим потенцијалом када се ради о обновљивим изворима 
енергије. У Србији за сада нема великих електрана на погон овакавог вида енергије, али се 
очекују у скоријој будућности. Могу се набројати извори који би могли у већој мери да се 
користе у општини  Штрпцe, а то су: Соларна енергија, хидроенергија (мале хидроелетране) и 
биомаса. 

 
О Општини и природним карактеристикама 
Општина Штрпце представља једну од најјужнијих општина на територији Републике 

Србије. Налази се на подручју Косова и Метохије, и у њој тренутно живи око 9000 Срба. У 
оквиру општине обухваћена су 16 насеља. Општина је другачије позната и под 
називом ,,Сиринићка жупа'' који датира још из среднњег века. Центар општине је насеље Штрпце, 
са координатама 42° 14' 23'' с.г.ш. и 21° 01' 37'' и.г.д. У зависности од насеља, надморска висина 
варира од 700-1200 метара.  Површина општине Штрпце износи око 248 km2. Када се ради о 
геолошкој грађи, стене испод овог подручја изграђене су у периоду перма и тријаса (пре 210-285 
милиона година), овде су најзаступљенији палеозојски шкриљци и мезозојски кречњак. Што се тиче 
земљишта, на овој територији преовладавају: смоница, пепељуша, алувијално земљиште и лептосоли.   

Због брдско-планинског рељефа, на овој територији постоје карактеритични крашки и 
глацијални облици. Штрпце је општина која се налази у котлини, ограничена са једне стране 
Шар,а са друге Жар-планином. У појединим насељима у Штрпцу могу се видети и пећине. Сама 
Шара одликује се врховима велике висине (око 100 врхова преко 2000m), у подножју тих врхова 
налазе се ледничка језера познатија као ,,горске очи''. Таквих језера има око 70 и настају услед 
отапања снега у цирковима и већих падавина. На Шари извиру многи мали речни токови, који 
својим спајањем повећавају ,,моћност'' реке Лепенац (75 km) која протиче кроз Штрпце и улива се 
у Вардар, који припада Егејском сливу. Клима у Штрпцу је жупска. Лети су високе температуре , 
достижу до +40°С, а зиме су изузетно хладне,  у најекстремнијим условима температуре су ујутру 
и испод -20°С. Зимски покривач у насељеним подручјима просечно се задржава 4-5 месеци у току 
године (новембар- март) а његова висина варира (0.5-1.5 m). На самој планини су климатски 
услови још ,,оштрији''.   

На овој територији заступљено је велико богатство флоре и фауне. Шар-планина представља 
станиште за више од 2000 врста биљака, од којих су многе ендемичне. Карактеристичне врсте су: 
планински јавор, алпска ружа, хајдучица, шарпланински каранфил, Николићев пуцавац, птичја 
трава, Дорфлеров петопрст, шарска дивизма, борнмилера, Наталијина рамонда итд. Постоје и оне 
биљке које су лековите: шарпланински чај и линцура. Од шума,посебно су значајне шуме мунике 
и молике јер предстваљају терцијарне реликте и ендемите Балканског полуострва. Осим биљног, 
Штрпце и Шара се одликују изузетно богатим животињским светом. На овом простору налази се око 
150 врста лептира  (77% свих врста у Србији, једно од најважнијих PBA подручја), 45 врста водоземаца 
и гмизаваца, око 200 врста птица и 32 врсте сисара. Од орнитнофауне, на подручју Шаре доминирају: 
сиви соко, велики тетреб, белоглави суп, јаребица камењарка, балканска шева, прдавац. Од сисара се 
издвајају: вук, мрки медвед, снежна и динарска волухарица, балкански рис и дивокоза. Посебно су 
значајне последње две врсте које су веома угрожене антропогеним деловањем. 

 
Развојни планови 
Планска документа представљају значајне смернице за бржи и ефикаснији развој општине у 

социо-економском и еколошком погледу. За простор Штрпца, до сада су обрађени: Урбанистички 
развојни план и Општински развојни план. 

 

КРОЗ СРБИЈУ... 
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 У урбанистичком развојном плану самог насеља Штрпце извршена је: анализа стања и 
профил просторног развоја, визија, принципи и циљеви, стратегије и посебне активности за 
имплементацију УПР-а према темтским областима и одредбе за спровођење УПР-а. Циљеви 
урбанистичког развоја огледају се у томе да се појача туристичка атрактивност места, које се по 
локацији налази на тромеђи 3 велика града: Призрена, Приштине и Скопља. У плану је и 
побољшање економског развоја, искорењивање беле куге, тј. тежња ка повећању наталитета и 
преовладавању позитивног природног прираштаја. Међу дугорочним циљевима развоја, могуће је 
дефинисати: економску ефикасност, социјалну сигурност, функционалну просторну 
интегрисаност, заштићеност животне средине, организациона координатност и синхронизованост 
у систему доношења одлука. 

Општински развојни план општине садржи стратегије за развој општине у многим 
секторима. У развојном плану код поглавља везаног за одрживи развој спомиње се улагање у 
ОИЕ и то од банкарских система који би требало да покрију већину трошкова инсталација, 
углавном соларних панела. У плану се наводи да третирање отпадака треба да се регулише 
најодрживијим методама, усредсредивши се на производњу алтернативне енергије и енергије 
биомасе у зонама где је потенцијал одговарајући. 

Потенцијали ОИЕ 
Коришћење неких видова обновљивих извора енергије на овом простору је врло изводљиво, 

нарочито ако говоримо о соларној енергији, енергији малих хидроелектрана (МХЕ) и биомаси. 
Штрпце се налази на самом југу Србије,на брдско-планинском простору, тако да је услед 
повољне експозиције, енергија Сунца веома исплатива. Такође, река Лепенац и шумски 
екосистеми могу значајно да утичу на производњу електричне и топлотне енергије у виду 
енергије МХЕ и преради биомасе. Енергија ветра не би била добро решење у Штрпцу из више 
разлога, пре свега економских и еколошких: не постоји довољна јачина и учесталост ветра да би 
ветроелектране производиле велику количину електричне енергије, и други, још значајнији 
разлог јесте тај да падине Шаре,где се најчешће јавља ветар, треба максимално заштитити од 
антропогених утицаја због изузетних природних одлика. У општини Штрпце постоје локални 
планови за изградњу МХЕ, али још нису у потпуности разрађени. Потребно је обрадити процену 
утицаја на животну средину и утврдити постојање економски искористивог водног потенцијала 
на реци Лепенац.  

КРОЗ СРБИЈУ... 

Поглед на врхове Шаре са ски-

центра ,,Брезовица'' (Дурлевић У., 2017) 
Ливадичко (Штрбачко)  језеро на надморској 

висини од 2.170m  (Дурлевић У., 2017) 

Синтезна карта погодности изградње соларних панела 

у општини Штрпце (Geomedia, Idrisi) 
Карта погодности за садњу пауловије (Geomedia, Idrisi)  
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Преглед технологија прераде биомасе (Crucible Carbon, 2008)  

 
Постављање малих хидроелектрана једна је од реалних опција како би се део локалног 

становништва снабдевао струјом у будућности, иако у катастру МХЕ у Србији потенцијал 
Лепенца није обухваћен из политичких и техничких разлога. Потенцијали енергије из отпада за 
сада нису довољно испитани и тренутно не постоје планови за такав вид ОИЕ.  

За добијање електричне енергије из ОИЕ данас се у свету све више користи соларна енергија. 
Фотонапонске ћелије, чија технологија напредује из године у годину, показале су се као изузетно 
средство за конверзију Сунчеве енергије у електричну. Општинa Штрпце има повољан 
потенцијал за интензивирање изградње соларних панела с' обзиром да се налази на југу АП 
Косова и Метохије, где је годишње глобално сунчево зрачење око 1500 kWh/ m2. Уз помоћ ГИС 
технологије, анализиране су погодне локације за размештај соларних панела на територији 
Штрпца. Фактори који су били анализирани су: експозиција терена, нагиб терена и начин 
коришћења земљишта. Од укупне површине општине  мање од 1% територије је најпогодније за 
постављање соларних панела, међутим, не треба гледати песимистично на овакав податак с' обзиром да 
соларна енергија не захтева екстремно ригорозне критеријуме када је конфигурација терена у питању.  

За добијање топлотне енергије из ОИЕ, у први план истиче се биомаса. Помоћу ГИС 
технологије, за простор Штрпца урађена је синтезна карта погодности која се тиче дрвне биомасе, 
односно узгајања брзорастуће биљке-пауловније, која за 3 године може достићи висину од чак 
15m.. Пауловнија (царско дрво) пореклом је из Кине, где се узгаја више од 3000 година. Као 
фактори који утичу на раст пауловније узети су: нагиб терена, експозиција, надморска висина, 
педологија, начин коришћења земљишта, количина падавина и атмосферска температура. 

У општини преко 50% површине је погодно или делимично погодно за узгој пауловније што 
значи да би биомаса на овом простору имала велики значај. Најпогоднији услови за садњу 
пауловније су у северном делу општине, углавном због повољне експозиције терена и количине 
падавина, док на јужном делу треба избећи садњу због великог нагиба терена и начина 
коришћења земљишта (заштићено подручје).  

Коришћењем ОИЕ, конкретно соларне енергије и МХЕ за потребе добијања ел.енергије, и 
садњом пауловније која би се користила у топлотне сврхе, становништво би у овој општини 
формирало енергетски систем који би био независан од термоелектрана, чиме би у великој мери 
допринели концепту одрживог развоја, уштедели велике количине угља и унапредили стање 
животне средине, не само на локалном, већ и покрајинском нивоу. За остваривање оваквих 
циљева неопходно  је финансијски подржати пројекте, повећати свест људи о значају и 
исплативости ОИЕ и ускладити законску, стретешку и планску регулативу. 

 
Лазић М., ''Коришћење соларне фотонапонске енергије у Србији'' 2013г. Чачак 
Општински развојни план Штрпца 
Рива Ђ., Фопапедрети Е., и др. ,,Приручник о обновљивим изворима енергије'' 
Софтверски ГИС пакети ,,Geomedia’’ и ,,Idrisi’’ 
Урбанистички развојни план Штрпца 

 

КРОЗ СРБИЈУ... 

Технологије 
Излази енергије и биогорива 

Топлотна 
енeргија 

Ел.енергија Гасовито Течно Чврсто 

Директно 
спаљивање 

☼ ☼    

Анаеробно 
труљење 

☼ ☼ ☼   

Врење    ☼  

Екстракција 
уља 

   ☼  

Пиролиза ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 

Гасификација ☼ ☼ ☼ ☼  
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ГЕОЕКОЛОШКО ВРЕДНОВАЊЕ СПЕЦИЈАЛНОГ  
РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ ,,ТИТЕЛСКИ БРЕГ'' 

Марија Марковић 
 

Примена еколошких принципа, као и нова сазнања у проблемима деградације животне 
средине мења поглед на вредновање природних ресурса и њихове проблеме. Ново поимање 
вредовања животне средине остварује се кроз промене у културолошком обрасцу понашања свих 
који у њему учествују. Образовање је веома важан фактор у креирању културе одрживог развоја 
једне заједнице. Оно захтева промоцију система знања који повезује културу и екологију са 
циљем да промовише развој друштва. Геоекологија је посебна географска наука која  проучава 
узајаман однос човека и природе и обрнуто. Први пут термин геоекологија употребио је Карл 
Трол. Објекат истраживања геоекологије је предео (Пецељ, 2013.). Специјални резерват природе 
је подручје са неизмењеном или незнатно измењеном природом од нарочитог значаја због 
јединствености, реткости и репрезентативности, које обухвата станиште угрожене дивље врсте 
биљака, животиња и гљива, без насеља или са ретким насељима у којима човек живи усклађено 
са природом, намењено очувању постојећих природних појава и процеса, научним 
истраживањима и образовању, контролисаним посетама и очувању традиционалног начина 
живота (Пецељ, 2013.) 

На крајњем југоистоку плодне бачке равнице, између Тисе и Дунава у Шајкашкој налази се 
општина Тител. Подручје резервата обухвата стрме падине Тителског брега, тј. Лесног патоа или 
заравни. Плато је елиптичне основе, са дужом осом правца северозапад-југоисток, дужине 16,1 
km, а нјвеће ширине 7,2 km. Његова површина је 79,5 км². Највећи део Тителског брега је налази 
се уз десну обалу Тисе. Настао је навејавањем леса, глиновите прашине са великим учешћем 
калцијум карбоната, током леденог доба, односно средњег и доњег плеистоцена. На Тителском 
брегу, на различитим местима, утврђено је постојање од 2 до 7 различитих слојева леса.  

По својим геоморфолошким и геолошким обележјима, процесима и појавама везаним за та 
обележја, Тителски брег представља аутентичан природни објекат и простор у Републици Србији 
а у погледу изражености тих обележја као и бројности и статуса дивљих врста, пре свега виших 
биљака и птица, он је јединствен односно истакнут пример природног наслеђа Републике Србије.   

Заштићено подручје „Тителски брег―, представља лесну зараван или боље речено лесно 
острво изузетних амбијенталних и естетских квалитета. Смештено је у југоисточном делу Бачке 
недалеко од ушћа Тисе у Дунав. Тителски брег је издалека препознатљив по својим таласастим 
брежуљцима који се питомо спуштају ка Тителу, Локу, Вилову и Мошорину, а стрмим одсецима, 
често високим и до 30 м, на истоку према реци Тиси.. Геолошки, Тителски брег је састављен од 
леса на бази доње плеистоцених и горње плеистоцених глинаца, глине и пескова. Развија се у 
уобичајеној форми кречне песковите глине жуте боје која се лако дроби под прстима. 
Истраживачи овог подручја бележе различити број слојева леса и погребене земље - минимум од 
2 погребене земље и 3 леса и максимум од 7 слојева погребене земље и 7 слојева леса (Сурдук 
Дукатар на Тиси). Тако Тителски брег представља плато са највећим бројем слојева погребене 
(фосилне) земље и лесних хоризоната у нашој земљи. Клима Тителског брега је умерено-
континентална и климатске појаве на овом подручју не одударају много од оних широм 
Војводине, то је тип климе карактеристичан за макроклиматско подручје Панонске низије. 
Просечна количина падавина је 602 mm. Средња годишња температура ваздуха износи 10,9 C°.  

На Тителском брегу подземне воде немају утицаја на вегетацију. На самом Тителском брегу 
копани (зидани) бунари су велике дубине. Ниво издани се налази на котама 75 до 95 m дубине. 
Земљиште на подручју Тителског брега чине два основна типа: иницијално земљиште на лесу и 
чернозем, док је у окружењу југозападно од Титела констатована ливадска црница карбонатна на 
лесној тераси, а уз реку Тису алувијално земљиште. Треба напоменути да је вршни, заравњени 
део платоа који је био приступачан човеку и погодан за обраду, већ вековима под културама. Због 
тога су само на блажим или стрмијим падинама и лесним одсецима очуване биљне заједнице које 
по свом карактеру припадају фрагилним типовима екосистема, а чију грађу одликују биљне врсте 
различитог степена угрожености. У флори Тителског брега, најзначајније су свакако типичне 
степске врсте: бабалушка (као реликт ксеротермног доба – бореала), патуљаста перуника (Iris 
pumila), гороцвет (Adonis vernalis), Валдштајнов лук (Allium rotundum subsp. waldsteinii), као и 
критични угрожени таксони тамнољубичасти лук (Allium atroviolaceum), бобовњаста трноподка 
(Bassia sedoides) и прутасти осак (Sysimbrium polymorphum) (План управљања за период 2013-
2022. година , 2013). Један од најзначајнијих података представља налаз станишта ларви тиског 
цвета Palingenia longicauda у подножју Тителског брега у кориту Тисе. Тиски цвет (Palingenia  
longicauda), некада је био широко распрострањен у равничарским водотоцима Европе. 
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На падинама Тителског брега, утврђено је присуство 25 врста ретких и угрожених инсеката. 
Посебну међународну вредност Тителског брега даје чињеница да се овде гнезди велики број 
врста сврстаних у птице од међународног значаја. До сада познато богатство фауне  птица 
Тителског брега износи 137 врста птица.  Фауну гмизаваца чини 11 врста сврстаних у 2 реда, са 2 
подреда и 4 фамилије, што је 50% од укупно 22 врсте које су забележене на територији републике 
Србије. Са највећим бројем врста и највећом укупном бројношћу, на подручју Тителског брега 
присутни су глодари (Rodentia).  

Током праисторије Тителски брег је представљао „острво― усред меандара и рукаваца  
разливене Тисе, баруштина и ритских предела Шајкашке, те је погодовао као уточиште древном 
човеку. О томе сведоче археолошки налази из бронзаног и гвозденог доба. Бирајући између 
равничарских, мочварних станишта и висински доминантне Тителске лесне заравни, праисконски 
човек се определио за другу варијанту. Поред повољног положаја за осматрање и заштићености 
од најезде непријатељских хорди, тиме је добио простор за живот углавном лишен шума, односно 
територију под разнотравном  ниском  степом. То је подразумевало, поготово на заравњеном, 
вршном делу платоа, повољне услове за гајење житарица. Падине овог брега са својом 
нискотравном вегетацијом биле су погодне за сточарство, а Тиса је перманентно нудила богат 
улов рибе, те је риболов био посебно значајан за становнике праисконских насеља на брегу (План 
управљања за период 2013-2022. година , 2013). 

Метод индекса рекреацијског потенцијала и бонитације погодан је за геоеколошко 
вредновање предела који су занимљиви за туризам и рекреацију. Категорије предела су од 
највреднијих па све до изразито неповољних делова. Суштина је да сваки предео који се вреднује 
има почетну вредност у бодовима на коју се додају или одузимају бодови у зависности од 
особина вреднованог предела. Предео се класификује у односу на збир добијених бодова. 

Оцена и категорије вреднованог предела (Пецељ и др., 2015,стр 259.)  
Добра повезаност самог Титела са већим градовима у Србији у инфраструктурном смислу 

доноси велику предност Тителском брегу у погледу туризма. Изглед овог простора и његова 
естетска вредост веома су повољни.  Требало би радити на томе да се повећа очуваност шума као 
и квалитет ваздуха који је генерално у целој Србији велики проблем. Такође, треба обратити 
пажњу на постављање већег броја канти за смеће и контејнера, јер са повећањем обима туризма и 
посетилаца долази до генерисања веће количине отпада.  Уколико би се сви ови недостаци 
отклонили Тителски брег би постао још идеалније место за одмор и рекреацију.  

Применом методе Индекс рекреацијског потенцијала и бонитације долази се до закључка 
да ово подручје поседује веома велики потенцијал за бављење свим видовима туризма. Целим 
током Тисе није запажено цветање Тиског цвета, само на простору око Тителског брега што га 
чини јединственим у целој Европи. Тителски брег током целе године посећује велики број како 
домаћих тако и страних туриста који долазе да уживају на вом простору.  
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ОЦЕНА ПРЕДЕЛА КАТЕГОРИЈА ПРЕДЕЛА БОДОВИ 

10 Највреднији део предела 91-100 

9 Веома вредни део предела 81-90 

8 
Претежно вредни делови 

предела 
71-80 

7 
Релативно вредни делови 

предела 
61-70 

6 
Претежно мање вредни делови 

предела 
51-60 

5 Релативно непогодни делови 41-50 

4 Претежно непогодни делови 31-40 

3 Непогодни делови предела 21-30 

2 Веома непогодни делови 11-20 

1 Изразито неповољни делови 1-10 
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Наравно, Титески брег има и својих недостатака. Ови недостаци се огледају првенствено у 
погледу очуваности шума, туристичком лову и риболову, малим бројем хранилишта за животиње, 
буком. Очуваност шумског екосистема је веома заначајна на овом простору пре свега због 
смањења ерозије и развејавања леса, али и због изгледа овог простора и здравља људи у околини. 
Лов и риболов се контролишу, али као и свугде овде постоје ловокрадице које уништавају 
животињски свет на овом изузетном простору. Подизање свести код њуди у смислу боље 
едукације доста би побољшало услове за живот како људи тако и животиња на Тителском брегу. 
Како би се повећао број туриста потребно је више се посветити новим улагањима у смештајне 
објекте, радити на промоцији овог места као и на свеукупном маркетингу. Новим инвестицијама 
државе би се лако решили многи проблеми и недостаци Тителског брега.  
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СПОМЕНИК ПРИРОДЕ ШУМА КОШУТЊАК 
Ана Лукић, Бојана Симић 

 
Споменик природе „Шума Кошутњак― по административно политичкој подели, налази се на 

територији градских општина Чукарица и Раковица, у оквиру просторно културно-историјске 
целине Топчидер, која је проглашена као културно добро од изузетног значаја. 
Назив ,,Кошутњак― потиче из XIX века, јер је првобитно овај простор представљао ловиште (42 
јелена и 80 кошута) у време формирања комплекса Топчидерске резиденције кнеза Милоша. 
После смене династија, те доласка Карађорђевића на власт, 1903. године срушена је дрвена 
ограда око Кошутњака што је довело до тога да је за само неколико година дивљач истребљена. 

Шума Кошутњак се налази на падини изнад леве обале Топчидерске реке. Рељеф представља 
широку зараван на коју се настављају падине испресецане развијеним долинама. Нагиби терена 
су веома велики при чему су изражене стрме падине и увале. Када се посматра шума у целини 
(шири обухват Споменика природе), највиша тачка налази се код водоторња и износи 216,9 m 
н.в., а најнижа се налази на почетку Пожешке улице и износи 75 m н.в. 

Заштићено подручје поверено је на управљање Јавном предузећу „Србијашуме―, Шумскo 
газдинство„Београд‖ који испуњава законом прописане услове у погледу стручне, кадровске и 
организационе оспособљености за обављање послова заштите, унапређења, промовисања и 
одрживог развоја заштићеног подручја. Природно добро „Шума Кошутњак‖ проглашава се 
заштићеним због значајних просторних функција и биоеколошких вредности комплекса под 
шумском вегетацијом и ради очувања станишта разноврсне фауне сисара, птица, инсеката, 
гмизаваца и водоземаца, као и објеката геолошког наслеђа који имају карактер природних 
реткости и велики значај за проучавање геолошке историје Београда. 

Заштићено подручје сврстава се у III категорију, као заштићено подручје локалног значаја, 
односно подручје значајно за град Београд. На заштићеном подручју установљавају се два 
режима заштите и то: режим заштите II степена на делу заштићеног подручја који обухвата шуме 
храста лужњака и граба код Хајдучке чесме, у површини од 3,48 ha (1,31%) и режим заштите III 
степена на преосталом делу заштићеног подручја, у површини од 261 ha 77 ar 98 m2 (98,69%). 

На овом простору флора је највећим процентом слична флори брдско-планинског региона 
источног дела северозападне Србије и Шумадије. Међутим, флористичка анализа је показала да је 
удео алохтоних, инвазивних и рудералних врста знатно већи на простору Кошутњака него у 
односу на наведене територије у Србији обухваћене овом провинцијом. Теренским радом и 
прикупљањем података из литературе везаних за овај простор, дошло се до броја од 521 биљне 
врсте. С обзиром да у Србији расте 3730 врста, овај број говори о високом флористичком 
диверзитету Кошутњака што додатно иде у прилог чињеници да је на трећем месту по бројности 
биљних врста на територији Београда када су у питању слични зелени комплекси (на Авали има 
приближно 650 врста, а на Космају расте скоро 600). У овако богатом диверзитету флоре, 
евидентно је и присуство заштићених врста. Под заштитом државе на подручју Кошутњака се 
налазe укупно 48 врста, од чега је 10 строго заштићено. 

Када је фауна у питању, на овом простору забележено је 26 врста вилинских коњица, 48 
врста правокрилаца и 153 врсте тврдокрилаца што представља значајан диверзитет у оквиру ове 
просторне целине. Такође, регистровано је и присуство 67 врста паукова из 19 фамилија. Највише 
су заступљени пауци из породица Linyphiidae, Araneidae, Theridiidae, Thomisidae, Dictynidae и 
Tetragnathidae.Овом броју треба додати још и 14 врста слепих мишева који настањују територију 
града Београда и околину, а подручје Кошутњака може имати улогу у неким фазама њиховог 
животног циклуса и дневно-ноћних активности (станиште, склониште, ловна територија и сл.). 

,,Шума Кошутњак― представља предеони елемент у структури урбаног предела. У односу на 
централну, густо изграђену градску зону, шири просторни обухват шуме Кошутњак са околином 
представља визуелни и еколошки контраст околном изграђеном простору. Поред позитивног 
биоеколошког аспекта и природних карактеристика, вредност овог предела огледа се и у 
постојећем културно-историјском наслеђу и у том смислу локација је значајна за едукацију и 
туристичку понуду Београда. Под културно-историјским наслеђем подразумевају се: Хајдучка 
чесма, чесма кнеза Милоша, ловачка кућа кнеза Михаила, Шумарева кућа, Место погибије кнеза 
Михаила Обреновића, Споменик српским ратницима погинулим у одбрани Београда 1915. године 
и Споменик немачким војницима на Кошутњаку. У близини Кошутњака налази се споменик 
природе Арборетум, Републички хидрометеоролошки завод, Републички завод за спорт, 
Факултет спорта и физичког васпитања, Спортско рекреативни центар Кошутњак.  
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Спортски Центар ―Кошутњак‖ поседује укупно 5 спортских сала од којих се у приземљу 
налазе 3 сале, у сутерену се налазе 2 сале где је предвиђена намена за рекреативне спортове: 
гимнастику, мали фудбал, кошарку, стони тенис, док у сутерену постоји теретана. Такође, на 14 
хектара површине налази секупалиште ―Кошутњак‖ . У понуди је укупно пет базена – дечји, 
рекреативни, школски, за скокове и олимпијски за одрасле.Читав Кошутњак је испресецан 
земљаним стазама погодним за шетњу, а постоји и неколико стаза за трчање. Трим стаза је 
смештена у горњем делу Кошутњака преко пута Републичког завода за спорт. Дугачка је 1700 m, 
кружна, целим делом пролази кроз шуму а ноћу је осветљена. На сваких 100 метара су справе за 
вежбање. У близини је Спортско-рекреативни центар Пионирски град са кружном стазом за 
вожњу ролера, атлетском и крос-трим стазом. 

У Кошутњаку се налазе Камп ,,Кошутњак―, Хотел ,,Трим―, ресторан ,,Голф―, ресторан ,,Сателит―, 
ресторан ,,Деветка―, ресторан ,,Бајка― и други ресторани у којима се посетиоци могу опустити и 
одморити.Кошутњак је популарно место за одржавање културних, забавних и музичких 
догађаја ,,Voxstock“, ,,Forest fest“, ,,Supernatural“ итд. Унутар граница и у широј околини овог 
подручја, налазе се различити садржаји и одвијају се различите активности које имају мање или 
више угрожавајући утицај за простор Споменика природе „Шума Кошутњак―. 

Извори загађења ваздуха типични су за урбане средине: саобраћај, котларнице и 
индивидуална ложишта, грађевинске делатности, привредни објекти и неодговарајући степен 
јавне хигијене. С аспекта дивљег одлагања отпада, Кошутњак је посебно угрожено подручје. 
Дивље депоније стварају се углавном уз путеве, али и неодговорност појединаца ствара лошу 
слику на излетиштима после викенда и празника као и на обалама Топчидерске реке па и у њеном 
кориту. Најинтензивнији утицај на деградацију земљишта имају саобраћај и дивље депоније 
комуналног отпада.Кошутњак спада у буком прилично оптерећена подручја.Доминантни извори 
буке искључиво су везани за околину прометних саобраћајница,трамвајске пруге и железничку 
пругу Београд-Ниш. 

Један од изражених угрожавајућих фактора је тежња за узурпацијом земљишта и изградњом 
на рачун шуме. У самом Кошутњаку или по ободу шумског комплекса више је објеката који су у 
изградњи или узурпирају простор у својој непосредној околини – Ресторан „9“, неки од објеката у 
Пионирском граду, некадашњи објекат серијала „Велики брат―, поједини стамбени објекти у зони 
границе са насељем Раковица - који су пример директног угрожавања заштићеног природног добра. 

 
План управљања спомеником природе ,,Шума Кошутњак― (2014). Београд: Јавно предузеће 

за газдовање шумама ,,Србијашуме―. 
Dudić, B., Tomić, V., &Lučić, L. [2011]. Biodiverzitet faune paukova na području Košutnjaka u 

Beogradu. Zaštita prirode, 61(2), 77-87. 
http://rakovica.rs/o-rakovici/prirodne-lepote/kosutnjak/ 
 

КРОЗ СРБИЈУ... 

Даница Доклестић 



 

50 

МЕРМЕРНА ПЕЋИНА 
Богдан Јевремовић, Александар Радосављевић  

 
Положај пећине и околина – Мермерна пећина се налази у селу Доњем Гадимљу, на југоисточном 

ободу Косовске котлине, око два километра лево од пута Приштина-Скопље, у општини Липљан. Изграђена 
је у малом купастом брду Главици (656m), на десној страни реке Клисир (Гадимске), у краткој епигенетској 
сутесци. Главица је крајњи ападни огранак планине Жеговац (1019m). Она се дубоко увлачи у раван поља 
која је изграђена од неогенетских седимената. Гадимско брдо и његов део Главица изграђени су од 
палеозојских метаморфисаних кречњака и мермера који леже преко шкриљаца I и II групе. Ова пећина 
представља споменик природе и најдужа је пећина на свету када се ради о доломитичним мермерима. 

Све ове стене припадају велешкој, спољној серији, и на јужним огранцима Копаоника покривени су 
вулканским изливом и туфовима. На Главици вулканске стене се појављују у виду мањих крпа, а на 
Гадимском брду покривају веће површине. Неогенске, јеерске творевине, које се у Косовској котлини пењу 
до знатних висина, око Главице и Гадимског брда спране су све до равни поља. Оне су представљене 
лапорцима , глином, песком и шљунком, у којима има дебелих наслага угља. Палеоојски мермери су 
масивни, банковити и бречасти. Садрже око 98% CaCO3, а испресецани су дубоким тектонским 
пукотинама. На странама кратке сутеске снопови пукотина падају ка југоистоку. Улазни отвор Мермерне 
пећине леже на висинама од 580 до 590m. Сва четири отвора воде посебним каналима у унутрашњост 
пећине, која је испитана на дужини од 1168m. Изглед и особине пећине – Четири улазна отвора Мермерне 
пећине леже у једном косом низу, непосредно изнад алувијалне равни Гадимске реке, на стрмој падини 
Главице. Јужни улаз, широк 2,6 m и висок 2,2 m, највећи је и до отварања је био испуњен глиновитим 
материјалом. Од њега почиње меандарски канал који се завршава у једној од дворана пећине. Од другог 
отвора, мањих димензија, такође води меандарски канал дужине 36 m. Ови улазни канали имају 
континуaлан нагиб према долини и највећим делом су испуњени глином. Улани отвори трећег и четвртог 
канала, откривени приликом вађења камена, леже најниже, око 5м изнад корита реке. Десни канал, правца ЈЗ
-СИ, дугачак је око 30м и испуњен глином и водом. Леви канал је знатно дужи и већ на почетку се рачва и 
дели у два нивоа. И овај канал је највећим делом испуњен глином. Сва три проходна улазна канала спајају се 
у једној разгранатој дворани у западном делу Главице. Унутрашњост пећине је врло сложена. Велики број 
канала разилази се у различите правце и сече под различитим угловима. Основна одлика им је да сви леже у 
истом нивоу и да су претежно испуњени дебелим наслагама расквашене глине. Ипак је сплет истражених 
канала груписан у три галерије: западну, средњу и северну. Све оне имају по једну централну дворану, из 
које се разилаи мрежа канала. Ападна галерија је сува, у средњој се јављају повремени цурци и токови, а у 
северној постоји низ сталних језера. Између ових дворана протеже се главни ходник који се често рачва. 
Дужина дворана креће се од 20 до 30m, ширина до 20m и висина до 5m.  

Постанак и значај пећине – Мермерна пећина представља главни лавиринт различито комбинованих, 
испреплетаних и изукрштаних подземних канала, ходника и дворана, развијених у једном ниско положеном 
нивоу. Она спада у ред сложених и врло развијених активних пећина. Изграђена је у масивима и банковитим 
мермерима који су били покривени вулканским и неогенским стенама. Према томе, пећину је могао 
изградити само подземни ток који се пробијао кроз Главицу и Гадимско брдо пре неогенске језерске фазе у 
Косовској котлини. То потврђује и положај пећинских канала у односу на корито Гадимске реке, као и 
неогенска сутеска, на чијој су десној страни улазни отвори. За време језерске фазе, пећински канали су 
испуњени глиновитим и речним материјалом. Мермерна пећина је врло богата украсима. У већем делу 
пећине таванице канала и дворана покрива читава шума разнобојних сталагмита. Украси су рановрсно 
извајани, што пружа подземним просторијма посебну лепоту. Хидролошке одлике- Мермерне пећине су 
врло сложене јер, осим периодских цураца и поточића, у њој има и 29 сталних и периодских језераца. 
Пећинска језера имају заједнички ниво и уједначена колебања. Басени су им делимично у стенама и 
наткриљени, због чега им је тешко одредити димензије и хидрографске везе. Извесно је да сва језера леже 
изнад корита Гадимке реке. Колебање нивоа воде у њима износи око 1,6м. Проточне воде се јављају само у 
једен и пролеће. Цурци и подземни поточићи се образују од прокапних вода и трају највише до месец дана. 
Микроклиматске одлике- Мермерне пећине, мерене у више наврата, показују различите вредности у појединим 
деловима. Измерене температуре ваздуха дале су следеће вредности: главни улазни канал 18°С, западна и средња 
галерија 16°С, северна галерија 15°С и канал са језерима 17°С. Друга серија мерења, извршена у фебруару, дала је 
вредности за унутрашње галерије од 13°С, а за улазне канале од 8 °С, влажност ваздуха је увек велика и често има 
вредност 100%. Ваздушна струјања се осећају у свим улазним каналима Мермерне пећине. 

Механички и хемијски талози у Мермерној пећини су од посебног значаја. Дебеле наслаге глине, са 
прослојцима песка и шљунка, испуњавају преко 85% свих просторија пећине. Ови седименти су без сумње 
унети са површине, јер песак и шљунак су од палеозојских шкриљаца, пешчара и вулканских стена. Њих је 
могла унети само река која је овуда протицала пре усецања епигенетске сутеске, односно знатно раније од 
језерске фазе у Косовској котлини. Пећински украси су разнобојни, има их белих, жутих и црвених, и 
разноврсно извајани, од танких цевчица до развијених стубова. 

КРОЗ СРБИЈУ... 



 

51 

ЛАУРЕАТИ СРЕДЊЕГ ПОЛИМЉА 
Јагош Дробњак, Богдан Михаиловић 

 
Многи хедонисти и уживаоци Старовлашког краја, воле га, ако ни због чега другог, оно само због 

његових ванвременских слика које остају урезане у онај искричави део бића, који природу узима за порив. У 
мору таквих призора, има оних ,,капи― које су вредније од самог мора. И баш ту, када се већ замакне иза 
горостасног Златара, улази се у оазу чудесних монумената који својом непресушном лепотом остављају без 
даха, плене, инспиришу. Два таква споменика која одолевају зубу времена као и легенде које их прате, 
сакрили су се под крилима Белог Анђела, у пријепољским брдима изнад плаховитог Лима. То су Слапови 
Сопотнице и Свети бор на Каменој Гори.  

Слапови Сопотнице 
Слапови Сопотнице су заштићено природно добро које обухвата извориште површинског тока реке 

Сопотнице са више сталних и повремених карстних врела и извора. Ти токови се најпре спајају, затим 
гранају и формирају серију водопада. Налазе се у југозападној Србији, на северозападним падинама планине 
Јадовник, у атару села Сопотница на територији општине Пријепоље (17 km од градског насеља). Река 
Сопотница (дуга око 3,8 km) је десна притока Лима, која се улива на 110-ом речном километру ове реке, у 
насељу Лучице. Реку карактерише велика висинска разлика између ушћа на 465 m надморске висине и 
највишег извора на 1150 m., па је уздужни речни профил изразито неусаглашен и са знатним нагибом. До 
самих водопада је немогуће доћи директно колима, јер су заробљени у литицама.  

Вода реке Сопотнице, због њеног подземног протицања кроз крашки предео планине Јадовника, има у 
себи и одређени проценат раствореног кречњака (калцијум бикарбоната). То има за последицу да се око 
Сопотничких извора, где је вода узбуркана, из раствореног кречњака, ослобађа угљен-диоксид, а на 
маховинама, лишћу излучује и таложи калцијум карбонат, шупљикава стена жућкасте боје, која је у народу 
позната под називом сига. Бигар се простире од највиших врела испод карбонантног одсека Подстијења на 
1120 m нв. до последњих водопада на 850 m нв., и представља седименте са највећом висинском 
амплитудом распрострањења у Србији. Наталожен је у облику заравњених, лепезастих тераса различитих 
димензија и изражености. Највећа од њих налази се на трећем нивоу, и висок је 25 метара, док се висина 
осталих водопада креће од 19 до 23 метра.  

О постанку Сопотничких водопада може се чути више легенди од локалних мештана. Прича каже да су 
се некада давно уз врело Сопотнице доселили становници са безводне Пештерске висоравни, али је и овај 
извор убрзо пресушио. Разочарани због лоше судбине која их прати, придошлице су решиле да иду даље у 
потрази за водом. Ноћ пред полазак зачуо се необичан глас испод Јадовника који их је упитао да ли желе да 
им се подари вода или срећа. Сви су тада завапили за водом, а срећу ће, рекли су, стварати сами. Тако су 
слапови и врела потекли на све стране, па је и само име река Сопотница добила по њима, јер сопот значи 
извор. Поред тока и водопада велику атракцију представлају старе и обновљене воденице (ваљарице) – траг 
људског битисања јединствене лепоте. 

Свети бор на Каменој Гори 
Свети бор на Каменој Гори је под заштитом државе као споменик природе прве категорије. Доминира 

и опстаје на једном од висова овог планинског села на 1345 m надморске висине (овај простор је између два 
светска рата био проглашен ваздушном бањом). Због свог положаја бор истовремено представља одличан 
видиковац, са ког поглед допире и до суседних општина. Назива се још и ,,столетни― јер процене његове 
старости иду и до преко 400 година. Овај црни бор (Pinus nigra) одликује се кишобранастим хабитусом и 
импозантним дендрометријским вредностима, виталношћу и добрим здравственим стањем. 

 Разгранат је и висок 13 m. Раширеног је стабла, типичног за црни бор који је растао на осами, са добро 
развијеном широком крошњом пречника преко 18 m. Дебло висине 1,50 m и обима 5,20 m, наставља се у 
шест главних стубова. На једном од ових стубова израсла је смрча вискоа 0,5 m, стара око десет година. 
Давна прича каже да су садашњи становници насељавајући ово подручје пре око 300 година затекли 
пустош, јер су староседеоци Камене Горе из непознатих разлога морали да напусте своје домове. Пре 
одласка су направили рупу у стаблу црног бора, и у њој оставили поруку са објашњењем разлога свог 
одласка. Рупа је потом зачепљена а тајна староседелаца Камене Горе заувек остала у срцу (годовима) црног 
бора. Својевремено, услед недостатка цркве у близини, под Светим бором су се окупљали мештани, ту 
обављали богослужења причешћивали. Стари људи су често као заклетву изговарали: „Бора ми!―. Од бора 
се није ништа односило, па ни шишарка или сломљена гранчица. 

 
[1] Група аутора. ( 2011). Заштићена природна добра Србије. Београд : Завод за заштиту природе 

Србије : Министарство заштите животне средине и просторног планирања 
[2] Плавша, J., Ратковић, С. (2007). Туристички потенцијали и сеоски туризам општине Пријепоље. 

Зборник радова Департмана за географију, туризам и хотелијерство (стр. 85-99). Нови Сад: Универзитет у 
Новом Саду: Природно-математички факултет - департман за географију, туризам и хотелијерство. 
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РУРАЛНО НАСЕЉЕ РАДАЉ 

Тијана Трифуновић 

 
Радаљ је насеље у Србији у општини Мали Зворник у Мачванском округу. По територији на 

којој се простире, Радаљ је највеће насељено место у малозворничкој општини. На северу се 
граничи са Доњом Борином, на истоку са Горњом Борином. На југоистоку и југу су Планина, Доња 
Трешњица, Будишић и Сакар, а на западу је Мали Зворник. Мали део села, пратећи реку Радаљ, 
силази до Дрине и регионалног пута Лозница - Мали Зворник, делећи затим реку Дрину са Босном и 
Херцеговином. У Радаљу, у приближно 800 домаћинстава, стално је настањено око 2000 становника. 
Насеља и засеоци претежно су у долинама река. Највећи засеоци су: Шевар, Бариште, Рогуља, 
Липово Брдо и Жарковићи. 

Када говоримо о инфраструктури самог насеља, последњих година све је боља. Сви путеви су 
доступни и проходни. У селу се налази, тако рећи, главни пут који полази од магистралног пута 
Лозница-Мали Зворник, пролази кроз центар насеља и наставља се до Радаљске бање. Од бање ка 
Борањи која се налази надомак села, пут није асфалтиран већ прелази у макадам. Такође, најбоље су 
испланирани и очувани путеви који воде до оближњих месних заједница. Реткост је затећи макадам 
или земљани пут. Село Радаљ је разбијеног типа. На основу површине коју заузима на територији 
општине Мали Зворник, житељи овог насеља су сасвим плански градили своје домове како би имали што 
веће површине за земљорадњу јер становништво овог села, у великом броју, живи од пољопривреде. Осим 
бављења пољопривредом млађе становништво села неретко се запошљава у оближњим градовима, као 
што су Лозница, Зворник итд. У самом селу не постоје индустријски објекти нити фирме али на само пар 
километара налазе се велике пилане и фирме у којима су запослени махом житељи Радаља. Када је реч о 
снабдевању водом, насеље је углавном снабдевено водом из градског водовода, али честа појава су 
и бунари или снабдевање водом са оближњих мањих извора који лети често пресуше па се 
становништво у најтоплијем периоду бори са несташицом воде за основне потребе. Ипак, већина 
домаћинстава користи води из градског водовода. Цело село је покривено прикупљањем отпада од 
стране ЈКП ''Дрина''. Свака месна заједница насеља поседује неколико контејнера у које одлажу 
готово сав отпад. Нажалост, канте за разврставање отпада не постоје. Регулисана канализациона 
мрежа постоји само у центру Малог Зворника и у појединим оближњим насељима, у Радаљу не 
постоји. Становници Радаља имају септичке јаме које често одржавају па им то до сад није 
представљало проблем. Центар Радаља лако је препознати по широком тргу, у чијој околини се налазе 
сви објекти значајни за социјални живот села: Дом културе, споменик жртвама из Другог светског рата, 
аутобуска станица, црква. Први објекти на путу ка центру села су осмогодишња школа "Стеван 
Филиповић" и црква. Пратећи број новорођене деце чини се да ће школа још дуго да ради.  

Радаљ је планинско село. Засеоци и домаћинства груписани су око речних токова и по мање-више, 
стрмим падинама. Средином села пролази пут Радаљ - Столице, који прати ток реке Радаљ. Сасвим 
логично, највећи део села се сместио баш поред пута. На територији села налази се неколико већих и 
мањих река. Највећа је река Радаљ, тече правцем исток - север, притоке су: Дејановац, Црни и Мали Радаљ, 
Равнаја, Острешница и Велика Кладница. Река Радаљ се улива у Дрину. У Радаљу, веома је позната 
Радаљска бања. Радаљска бања део је села Радаљ. Налази се око осам километара од пута Лозница - Мали 
Зворник, у подножју планине Борања, на приближно 350 метара надморске висине, на путу према 
Столицама и Крупњу.На подручју Радаљске бање, у циљу утврђивања карактеристика и квалитета воде 
анализама су утврђена три термална извора, погодна за лечење реуматолошких и дегенеративних 
обољења, од којих један са просечном издашношћу од око 5 l/s и температуром од 31°C, што је идеално за 
коришћење у балнеолошке сврхе, једнако за пиће, као и за купање.  

Када се од Радаљске бање продужи путем поред Великог Радаља на исток, после 4 км, стиже се 
до Радаљског језера. Реч је о вештачком језеру, акумулацији насталој преграђивањем речице Црни 
Радаљ. Земљана брана завршена је 1988., а хидроелектрана почела је са радом 1995. године. До 
језера се лако стиже. Од пута Лозница - Мали Зворник удаљено је само 8 км, или петнаестак минута 
вожње. Уосталом, може се доћи и пешке..Већ при формирању, језеро је порибљено. Риболовци 
наводе да има штуке, клена, беле рибе. Помињу се још шаран и сом. Језеро се налази у мирној, 
усамљеној котлини. Извор ''Вилине воде'' налази се на око 220 метара надморске висине, а у 
пречнику од 1-2 km нема кућа нити било каквог вида загађења. Вода је лековитног састава, жућкасте 
боје и сумпорастог укуса, људи су је називали и ''гвоздена вода''. Данас, у близини извора налази се 
само етно кућа ''Вилине воде''. Тешко је говорити о Радаљу а не споменути радаљски гранит. Тргови 
и палате у великим европским градовима често су грађени од квалитетног гранита. Са намером да 
трају и јавно покажу богатство државе, неки од њих су грађени баш од радаљског гранита. У селу, 
трг, црква, капела и спомен-чесма, па понека сеоска кућа и ограда, изграђени су од најфинијег 
гранита. Радаљ се налази на широкој, гранитној плочи. Гранитно богатство највише је 
експлоатисано средином 20. века. Тако је првокласан радаљски гранит, преко Београда, стигао до 
Беча. Вађењем и обрадом гранита данас се бави мањи број мештана. 
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Када је реч о угрожавању животне средине, ставља се напомена на то да у селу не постоји 
канализациона мрежа која би очуваност животне средине подигла на виши ниво. Дакле, у селу 
постоје септичке јаме које нису најбоље решење и угрожавају животну средину. Начини 
прочишћавања истих су различити. Неки су изузетно штетни по земљиште и подземне воде, као и 
по реке и притоке. Отпад покрај река се може понекад видети али није честа појава јер су 
становништву обезбеђење посуде за одлагање отпада. Животну средину овог села најчешће 
угрожава прекомерна употреба пестицида у пољопривреди јер становништво није довољно 
едуковано о истој. Сеча шума, приватних и државних је проузроковала многе видове ерозија, па су 
тако настали многи одрони, клизишта, бразде, вододерине, па чак и јаруге. Када говоримо уопштено 
о животној средини овог насеља, није претерано нарушена.  

Мере заштите од природних хазарда прописане су Планом управљања ризиком од  природног 
хазарда за општину Мали Зворник. Тиме се ради на спречавању свих непогода које могу задесити 
Радаљ као и остатак територије општине Мали Зворник. За Радаљ, конкретно, веома је битна 
заштита од бујичних поплава, клизишта, одрона, као и начини смањења свих врста ерозија које се 
дешавају на овом подручју. Неки од планова јесу смањење оштећења локалних путева, нарочито у 
брдским пределима где су макадамски путеви, затим, оштећења усева, пољопривредних објеката, 
губитак гајених домаћих животиња, оштећења стамбених објеката и привредних објеката, оштећења 
ограда, застој у снабдевању, застој у друмском саобраћају. Такође, потребно је увести 
канализациону мрежу и регулисати стање отпадних вода. 

 
Павић, Д. (2011). Књига о Радаљу. Мали Зворник: Ауторско издање. 
План управљања ризиком од природног хазарда за општине Мали Зворник и Љубовија (2015). 

Мали Зворник. 
Стратегија одрживог развоја општине Мали Зворник 2012-2017.(2012). Мали Зворник: Општина 

Мали Зворник. 

КРОЗ СРБИЈУ... 

ЕКОПУБЛИКАЦИЈЕ 



 

54 

ПАРК ГРАНДЕ СЕРТАО ВЕРЕДАС 
Јелена Лалевић 

 
Гранде Сертãо Вередас је 
национални парк који се 
налази на граници између 
области Минас Гераис и 
Бахиа, у Бразилу. Парк је 
затвореног биома (,,cerrado''), 
што значи да се примерци 
флоре и фауне могу наћи 
само у овом националном 
парку. Обухвата површину 
од 230,853 ha и њиме 
управља Чицо Мендес 
институт за очување 
биодиверзитета. Настао је 
декретом од 12. априла 1989. 
године а ревидиран је 21. 
маја 2004. године. Име овог 
природног светилишта је 
преузето из књиге ,,Гранде 
Сертãо:Вередас’’ коју је 
написао бразилски аутор 
Гуимараес Роса. Британски 
лист ,,Гардиан'' наводи да је 
ово једна од најбољих књига 
икада написаних. 

Национални парк Гранде Сертãо Вередас се налази у зони савана које заузимају већину 
Бразила. Савану карактеришу пространи травњаци, без дрвећа и налази се у тропској области. 
Међутим, нажалост, само 2% савана спада под територију националног парка. Годишња количина 
падавина је 1400 mm, а темература  се креће од 16 до 37° C са просечно 23° C. Најсушнији период  
је од септембра до новембра, а кишна сезона од децембра до фебруара. Као вегетација овде 
доминира ,,cerrado’’. Надморска висина се креће од 660 до 900 м. 

Што се тиче речне мреже у националном парку постоје речице које акумулирају  воду, налик 
на оазу па се тек онда претворе у праве речне токове. Река овог типа је Куе. Од река у горњем 
сливу најзначајнија је Царинханха, а од подсливова њених притока значајне су Итагуари, Мато 
Гранде, Прето и Цанабрава.  У парку се чува део платоа под називом централни Чападао који 
дели сливове река Сао Франциско и Тоkантинис. 

Од узвишења овде је доминантна Сијера Хубисте са пешчаним и стеновитим формацијама 
различите обојености. Парк Гранде Сертãо Вередас је добро повезан путном инфраструктуром са 
насељима која нису уцртана ни на једној карти јер су малих површина. У оквиру националног 
парка није могуће наћи преноћиште, а најближи градови су Аринос (95 km) и Саo Франциско (130 
km). За посету парку неопходно је најавити се и ангажовати посебног водича. 

Од вегетације доминира ,,cerrado’’, чинећи парк јединственим због ове врсте. Такође се могу 
наћи и ипе-амарело. Присутне су и многе лековите врсте биља. ,,Cerrado’’ – простире се на око 
500 милиона хектара Бразила,која покрива око 23% површине Бразила. Од 1960. пољопривреда је 
све заступљенија, постали су један од највећих произвођача соје у свету што је довело до високе 
стопе сече шума, а што је резултирало са око 48% губитка ,,cerrada’’. Тренутно се ради на 
заштити ове врсте и њеног биома. Пецари - специфицност овог дрвета, осим што се може наћи 
само у овим пределима, је и та што се од његових плодова прави органска чоколада. Ипê-амарело 
– у Бразилу га популарно зову Ипе жуто и Ипе злато. Када лишће опадне почиње период цветања. 
Цвет је јарко жуте боје и даје овом дрвету посебан изглед. Ово је омиљно место колибрија. Ипе се 
сматра симболом Бразила и становници су хтели да ово и званично буде национални цвет 
Бразила, међутим пројекат није одобрен.  

На овом подрчју имамо изузетно богату фауну. Заштићене врсте у парку укључују следеће 
врсте: гривасти вук , јагуар, пума , оцелот, , мочварни јелен, џиновски мравојед, гигантски 
армадиљо, бразилски три-бандед армадиљо, сова трновитог пацова. Међу птицама, постоји 
присуство емуа, црвеног макамоа, бразилски мергансер. 

ЕКОМОНДО 
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Кроз парк је могуће возити само уз пратњу особља ИБАМА, државне институције задужене 
за заштићена подручија. Због дивље карактеристике парка могуће је ићи сатима а да се не сретне 
ни један човек. Крда говеда и стоке су уобичајени призор на путевима. Овај национални парк је 
један од значајнијих за очување животне средине, јер чува један од главних екосистема у сувим 
деловима земље. Поред предивних пејзажа, присутне су и ендемичне врсте флоре и фауне које је 
неопходно сачувати од уништења. Међутим, присуство налазишта угља ствара велики проблем 
на овом подручију јер долази до све већег крчења шума. Такође, велики проблем представљају 
ловокрадице. Уколико се овакав тренд настави могу потпуно нестати биљне и животињске врсте 
које су ендемичне за ово подручије.  

Од 1987. године, још и пре званичног стварања парка, ФУНАТУРА (про-природна 
фондација), посвећује највећи део својих напора да национални парк Гранде Сертãо Вередас 
стави под своју зону утицаја. 1989. године су у томе и успели и ово су само неке од активности 
које су спровели како би на сто бољи начин очували национални парк. 
Спроводе се активности: У оквиру парка: заштита, спречавање и борба против пожара, опоравак 
и одржавање путева, регулисање, еколошко образовање, истраживање и мониторинг животне 
средине; У околини: спровођење плана одрживог развоја околине (органска производња, еко 
туризам), подршка имплементацији приватних резерви и других заштићених подручја, 
унапређење културне традиције кроз акције са локалним заједницама и годишње одржавање 
састанака са главним људима Сертао  Вередас.  

Утицај региона: припрема и спровођење плана територијалног развоја са очувањем мозаика 
Зелеђе у Вередас региону, интегрисано управљање заштићеним подручијима, активности које се 
односе на одрживо сакупљање и еко туризам. Парк се класификује као IUCN заштићено 
подручије II категорије. Као национални парк има основне циљеве очувања природног 
екосистема од великог еколошког значаја и природних лепота, омогућавање научних 
истраживања, образовање о животној средини, рекреација на отвореном и еко туризам. 
Конкретно парк има за циљ да сачува слив реке Царинханха, важне притоке Сао Францисцо реке, 
да сачувају токове и околине описане у роману ,,Гранде Сертãо:Вередас’’ Гуимараес Роса, као и 
очување ендемске флоре и фауне а посебно церрадо. 

 
http://www.xapuri.info/ 
http://www.enjoybrazil.net/ 
http://www.braziltravelbuddy.com/ 
http://www.funatura.org.br/ 
http://www.b92.net/ 

ЕКОМОНДО 

Марта Дујовић 

Андреа Емин 

- Знаш ли оче, одакле су брда, долине реке и све то? 

- Ти знаш?  

- Знам. То је од велике патње коју трпи Земља. 

У болима је уздисала и надизала груди, тако су настала брда. Реке што извиру пољанама сузе су из срца Земље. 
Море што бучи јаук је њезине душе кад је стисну затајене муке. Цвеће - њезине су тугаљиве мисли из неиспуњених 
сања… Зелено грмље само су њезине слутње на којима пева своју надгробну песму кад ветар шушти лишћем. У патњи 
мирује земља. Зими се покрива белим плаштем од пахуљица да под њим подноси ледени сан, на постељи своје жалости. 
И звездице горе дршћу кад гледају њезине патње. 

Само сунце је каткад греје од самилости. 

                                                                                                                                                            Марија Јурић Загорка 

http://www.xapuri.info/
http://www.enjoybrazil.net/
http://www.braziltravelbuddy.com/
http://www.funatura.org.br/
http://www.b92.net/
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НАЦИОНАЛНИ ПАРК КОКОСОВА ОСТРВА 
Ана Момчиловић 

 
Национални парк Острво Кокос (Cocos Island) налази се у Тихом океану, 532km југозападно 

од обале Костарике. Острво је 5 степени северно од екватораи неколико стотина километара (630 
km) северноисточно од познатог острва Галапагос.Географска ширина: N 5° 31' 08";географска 
дужина: E 87° 04' 18". Локалитет покрива цело острво (Cramer, Robertson, 2009).Национални 
паркострва Кокос обухвата 1.998 km² (199.790 хектара), укључујући острво и околне заштићене 
океанске области. Самоострво је површине од 23.9 km² (2.390 хектара), мање више правоугаоног 
облика (http://whc.unesco.org). 

Национални парк је створен 1978. године како би заштитио јединствену еколошку 
разноврсност станишта овог острва.Као заштићено морско подручје (MPA) површине 1.989 
квадратних километара, острво постаје 1982. године, проглашено од стране Владе Костарике. 
Острво са околним морским подручјем, проглашено је светском баштином UNESCO-а 1997. 
године. Парком управља влада Костарике, а ново заштићено подручје под називом Seamounts 
Marine Management Areaoсновано је 2011. године (5 пута веће од постојећег парка) (http://
whc.unesco.org).Што се тиче међународних именовања, 1998. године означена је мочвара од 
међународног значаја према Рамсарској конвенцији (99.623 ha) (Dr Montserrat Carbonell, Ramsar Bureau). 

Острво Кокос је океанско острво како вулканског тако и тектонског порекла. То је једини 
деоCocos Plate, једнe од малих тектонских плоча. Калијум-аргонски састав успоставио је старост 
најстаријих стена између 1.9 и 2.4 милиона година (касни плиоцен)  и састоји се првенствено од 
базалта, који се формира хладном лавом.То је једини део Кокосове тектонске плоче која се 
појавила од вулканске формације дубоке скоро 3.000 m и припада вулканском ланцу која се 
протеже од острва Галапагос до мезоамеричког рова на југоистоку Костарике.Острво Кокос је 
једина тачка изнад нивоа мора Кокосовог гребена, која потиче од Костарике готово до 
Галапагоса. Ово је линија иначе уроњених вулкана формираних изнад маргине кокосовских и 
пацифичких тектонских плоча, којe се активно подводе под карипску плочу. Острво је 
правоугаоног облика окружено пећинама, острвима и стенама. 

Ободи острва су углавном андезити и слојеви стубних базалтних лава са туфосним пепелом 
који се формирају преко жаришта између 1.9 и 2.4 милиона година старости (Chubb, L. (1933) 
Geology of Galapagos, Cocos and Eastern Islands).Распон висине парка је од нивоа мора до 634 
метара надморске висине. У околном морском екосистему налази се богат корални гребен, 
вулкански тунели, пећине и дубље воде, где се налази диван низ врста.Пејзаж је планински и 
неправилан, а врх је Cerro Iglesias на 634 m н.в.и налази се на западном крају острва, окружен 
шумовитим равницама. Испод врха се налази земљани плато који постепено пада на југ и исток, 
чак и североисток. Упркос свом планинском карактеру, у централном делу острва постоје 
равнице између 200-260 метара надморске висине.Обале су чврсте са скоро вертикалним лиицама 
и многим стенама на неправилној западној обали.Подморске падине се састоје од степенастих 
полица, где постоје и плитки пешчани гребени. Најважнији гребени налазе се поред Punta María, 
Punta Presidio, Punta Pacheco и делова Yglesias, Chatham and Wafer Bays. Јужни и југозападни 
сектори показују највећу батометријску варијацију у овом подручју, са насталим малим острвима, 
подморским пећинама и великим бројем потопљених стена (UNEP 1997-2011). 

Клима на острву је влажна и тропска. Њоме на острву Кокос управљају сезонске миграције 
север-југ где се временски обрасци две хемисфере приближавају екватору. Од јануара до маја 
конвергенција се креће на југ и топла струја окружује острва. Већим делом године постоји 
континуирана облачност и киша, осим кратке релативно суве сезоне од јануара до марта. 
Просечна количина падавина износи око 6.000 mm годишње, а може да достигне и 1.000 mm 
месечно у мају и јуну (FAICO, n.d.). Највиша средња годишња температура је 27.6°C. 
Температура на нивоу мора је 25.5°C која се повећава за 0.4°C на 100 метара надморске висине.  

Температура воде се креће између 29°C и 30°C, а амплитуда плиме је око 2 метра (UNEP/ 
IUCN, 1988). Веома снажан утицај на климу има комплексни систем океанских струја. На мору 
постоји персистентни северозападни ветар. На острво периодично утиче јужна осцилација Ел 
Ниња (El Niño-ENSO) (www.cpc.ncep.noaa.gov). Такође, бројни океански токови из централног 
Тихог океана који се спајају на острвуимају важан утицај на формирање климе.На острво утичу 
три мања океанска тока: стални приморски ток Костарике, вода из јужне колумбијске приобалне 
струје и вода из Панамског залива (FAICO, n.d.).  

ЕКОМОНДО 
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На острву постоје четири увале, 
три на северној страни (Vafer, 
Chatham и Veston). Острво Кокос 
има низ кратких река и потока у 
који се одводе обилне кише. 
Највеће реке су Генио (Genio) и 
Питиер (Pittier), којe испуштају 
воду у залив Вафер. Планински 
пејзаж и тропска клима стварају 
преко 200 слапова широм острва. 
Постоје два залива са пешчаним 
плажама, Bahia Vafer на северу и 
Bahia Chatham на северо-
истоку.Уунутрашњости, 
планински терен испресецан је 
бројним малим речицама и 
потоцима, од којих се многи 
спуштају преко обалских литица 
чинећи спектакуларне водопаде
(Alpizar A., Humberto и L. Robles 
C., 1997). 

Земљиште острва класификује се као ентисол (пустињско земљиште) које је високо кисело и 
може се лако еродовати услед велике количине падавина на стрмим падинама, уколоко нема 
густе шумске покривености. Острво Кокос је дом густих и бујних тропских влажних шума. То је 
једино океанско острво у источном Пацифичком региону са таквим кишним шумама и њиховим 
карактеристичним врстама флоре и фауне. Обалне шуме на вишим надморским висинама такође 
су јединствене у источном Пацифику. Острво никада није било повезано са континентом, тако да 
има велики број ендемичних врста. Национални парк Кокосово острво је једино острво у 
тропском источном Пацифику са несметаном влажном тропском шумом. Као и остала океанска 
острва, оно има релативно осиромашену флору од 235 познатих врста цветних биљака, а 70 врста 
(скоро 30%) је ендемично. Вегетација је густа и бујна због великих падавина. 

Постоје три главна биљна удружења (биљне заједнице): обална, углавном травната зелена 
равница до 50 m, са неким мочварама;затим несметана веома влажна брдска шума од 100 до 500 
m и кишна шума-преко 500 m.  

 
1.Bakus, G. (1975) Marine zonation and ecology of Cocos Island off Central America, 
2. Boza, M. (1992). Parques Nacionales Costa Rica, Fundación Parques Nacionales de Costa Rica, 
3. Canova, P. (1983) Cocos Island: verdant treasure, 
4. Chubb, L. (1933) Geology of Galapagos, Cocos and Eastern Islands 
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НАЦИОНАЛНИ ПАРК СЕРЕНГЕТИ 
Маја Драгојевић 

 
Национални парк Серенгети се налази у Африци, на северу Танзаније, на граници са Кенијом 

где се наставља у заштићену област Масаи Мара. Назив овог подручја  потиче из језика Масаи 
народа и значи бескрајна равница. Површина парка износи 14763 km², а просечна надморска 
висина је 1200 m. Основан је 1951. године, док је за објекат светске природне баштине проглашен 
1981.године због свог биодиверзитета и еколошког значаја.  

Овај национални парк је подељен на три региона: равнице, западни коридор и северни 
Серенгети. Равнице покривају скоро трећину подручја парка. Регион равница потиче из 
прекамбријума и састоји се од метаморфних стена. Западни коридор обухвата подручје западно 
од равница недалеко од Викторијиног језера. Taкође стене потичу из прекамбријума и састоје се 
од метаморфних стена и гранита. На северном Серенгетију доминирају отворена шума и брда. 

Клима Националног парка Серенгети је суптропска. Просечна температура износи 24 °C. 
Што се падавина тиче, на северу достижу око 1400 mm, док је југоисточни део најсушнији где 
падне око 800 mm. Кишна сезона траје од новембра до априла, а највише кише падне у априлу. 
Три најзначајније реке које пролазе кроз национални парк су Грумети, Мара и Мбалагети које се 
уливају у језеро Викторија. 

Када је вегетација у питању,  доминирају високе траве, негде је дрвеће ретко и врло удаљено, 
док у другим ствара ретке шуме, које се постепено развијају у шумска подручја. Кад је пре 2-4 
милиона година у Нгоронгору дошло до ерупције данас успаваних вулкана, лава и пепео су 
покрили пространу област која се назива низија Серенгети. Соли у вулканском материјалу 
доспеле су у до и на само метар испод површине направиле непропусни, тврди слој. Захваљујући 
управо тој сланој прегради створени су одлични услови за раст разних трава, јер се вода задржава 
непосредно испод површине, па на бујним пашњацима има довољно испаше за све преживаре. 
Штавише, и саме животиње помажу да се травнате равнице непрекидно обнављају управо тиме 
што стално пасу на њима. Простране равнице прошаране су карактеристичним гранитним 
формацијама – копјама. Тло у близини тих стеновитих формација обично је много влажније него 
у отвореној савани, па око копја расту стотине различитих врста биљака које се не могу наћи на 
околним травнатим пределима. Најпознатије дрво у парку јесу врсте рода Акација којих има 12. 
Поред акација јавља се и чувени баобаб. Он може достићи висину и до 25 метара и има необично 
дебело стабло у коме се скупља велика количина воде, што је прилагођеност на саванске сушне 
услове.  

Парк је светски познат по својим невероватним пејзажима и величанственом дивљином. 
Комбинација вулканских тла у комбинацији са еколошким утицајем миграције резултира у 
једном од најпродуктивнијих екосистема на земљи, одржавајући највећи број копитара и највећу 
концентрацију великих предатора на свету. У парку се може видети око 70 врста сисара. 
Екосистем чини 2 милиона гнуова, 900.000 Томпсонових газела и 300.000 зебра као доминантних 
стада. Остале биљоједе обухватају разне врсте антилопи, бизона, жирафа, брадавичасте свиње, 
слонови, нилски коњи,  црних носорози.. Главни предатори су  лавови, леопарди,  гепарди, пегаве 
хијене и дивљи пси. У парку се могу видети и мунгоси, шакали, јазавци, сервали, панголини итд. 
У парку постоји више од 500 врста птица које су трајно или сезонско присутне, од којих је пет 
врста ендемично у Танзанији. Од гмизаваца, могу се наћи: нилски крокодил, разне врсте корњача, 
агаме, камелеон, афрички питон, кобра, црна мамба...  
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Оно по чему је овај парк познат јесте велика миграција сисара која представља светски 
феномен и тада гнуови, зебре, разне врсте антилопа прелазе пут од око 2800 km у потрази за 
храном. Они у априлу започињу своју велику миграцију ка северу, прелазе преко река Грумети и 
Маре које представљају велику опасност због струја и крокодила. Затим прелазе кенијску границу 
како би дошли до бујних пашњака резервата Масаи Мара. Овде остају од августа до октобра, 
након чега се враћају у равнице Серенгетија.  

Поред значајног биодиверзитета, парк се суочава за многобројним проблемима и факторима 
који га угрожавају. Пре свега, јавља се нелегални лов који углавном обављају локална 
осиромашена племена која убијају животиње због исхране и за продају. Посебно се односе рогови 
како због украсних делова тако  и за претпостављена лековита својства. Раст становништва око 
националног парка Серенгети је највиши у Танзанији. Људска популација, на ивицама парка 
довела је до пољопривреде, непланираних пожара, насеља, прекомерне испаше и рударства како 
унутар тако и изван парка.  Потенцијална опасност је план за изградњу саобраћајне 
инфраструктуре кроз Серенгети. То би у суштини поделило екосистем на два дела, са 
предвидивим негативним последицама на парк. 

Још једна велика потенцијална опасност за интегритет парка је оскудица површинске воде за 
животиње током сувих година, пошто само једна река (Мара) трајно пролази кроз парк. 
Проширење границе парка да стигне до језера Викторија које пружа коридор животињама за 
приступ водама у временима суше планирано је за будућност да се бави овим питањем. 

Национални парк Серенгети је добро управљан, са великим и добро обученим особљем, има  
добро дизајниране туристичке објекте и има подршку бројних домаћих и страних огранизација. 
Као национални парк, означен је као заштићено подручје категорије II под системом који је 
развила Међународна унија за очување природе(IUCN). Такође, вреди напоменути присуство 
истраживачког института Серенгети, основано 1962. да обезбеди научну основу за управљање. 

Спектакл дивљег живота Серенгетија  је најважнији у Африци и не може се поклапати ни са 
једним другим афричким местом. Она има највећу и најразличитију концентрацију великих 
сисара на свету и зато је потребно појачати заштиту животиња на највећи могући ниво. 

 
Т.Ј. Џегер, (1982): Soils of the Serengeti Woodlands, Department of Soil Science and Geology, 

Agricultural University, Wageningen 
Ханс-Јоаким Нојберт, Винфред Мас, (2004): 100 Најлепших националних паркова на свету, 

Младинска књига, Београд 
www.naturalhighsafaris.com 
http://www.serengeti.org 
http://whc.unesco.org 

ЕКОМОНДО 

Наталија Димитријевић Илић 
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ФУДБАЛ И ФАКУЛТЕТ ИПАК МОГУ ЗАЈЕДНО 
Немања Ристић 

 
Још од малена почео сам да се бавим спортом. Моја љубав и склоност ка фудбалу довела ме је 

до тога сам са поласком у основну школу почео и активно да тренирам. Већ тада је било потребно да 
научим како да ускладим своје слободно време, односно време за тренинге и време за школу, па се 
тих навика о расподели времена држим и данас када је школу заменио факултет.  

Фудбал за мене представља једну врсту обавезе јер тренирање, едукацију и напредовање у том 
спорту сматрам подједнако важним као и 
факултет. Управо  спорт ме и чини здравим и 
релаксираним, што ми је доста важно да бих 
могао и своје друга обавезе обављати на 
најбољи начин. Због тога сам увек редован на 
тренинзима као и на настави. С друге стране 
факултет је битна ствар у мом животу, 
одлучио сам се за екологију што видим као 
своју будућу професију. То је позив који је 
доста важан и захтева пуну пажњу и 
посвећеност. 
Према фудбалу сам одувек имао 
професионалан однос, годишња доба и 

временски услови никада ми нису представљали препреку. Тренирао сам како у клубовима у којима 
сам играо тако и индивидуално с циљем што бржег и квалитетнијег напретка. И дан данас је 
приступ исти.  Играо сам за клубове као што су Смедерево, Синђелић, Лештане, Винча а имао 
позиве из Звезде и других тимова. Толику посвећеност показујем и према факултету, своје обавезе 
се трудим увек да испуњавам и што боље могу. 

Слободно време користим за читање како забавне литературе тако и књига, енциклопедија које 
су на неки начин повезане са географијом и смером којим сам изабрао.  

 

MENS SANA IN CORPORE SANO 

Недостатак активности уништава добру кондицију сваког људског бића, док је кретање и методичке 
физичке вежбе чувају и одржавају. Платон 

Дужност је да чувамо своје здравље, иначе нећемо имати здрав и чист ум. Буда 
Ко мисли да нема времена за вежбе, тај ће пре или касније имати времена за болест. Едвард Стенли 

Наша храна би требала бити наш лек и обратно. Хипократ 
Телесна кондиција није само један од најважнијих кључева за здраво тело, то је темељ динамичне и 

креативне интелектуалне активности. Џон Ф. Кенеди 
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ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОРГАНСКЕ ФАРМЕ УЗ КОРИШЋЕЊЕ 
 АЛТЕРНАТИВНИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ 

Немања Ристић 
 
Органска производња као део еколошког, одрживог развоја обухвата производњу хране и 

намирница, али и неке друге производе биљног и животињског порекла. Један од видова органске 
производње јесу фарме за узгој домаћих животиња (краве, козе, овце, кокошке и др).   

Да би функционисање неке фарме било могуће, она мора имати одређене услове за нормалан 
свакодневни рад. Најважнија питања сваке фарме су вода и струја. До снабдевања водом се на 
фармама углвном долази копањем једног или више бунара, у зависности колико је воде потребно. 
Док је са струјом другачија ситуација због немогућности фармера да дођу до самог прикључка. 
Разлога је више, а главни цена самог прикључка као и месечних обавеза.   

Због тога су на фармама дошли до решења, а то су управо соларни панели. Соларни панел је 
дизајниран тако да апсорбује сунчеве зраке и користи их као извор за производњу електричне 
енергије. Неопходне компоненте су: соларна плоча, регулатор пуњења батерија, стационарни 
акумулатор, претварач на 220 V, елементе заштите и носећу конструкцију за соларне плоче.  
Соларни панел зависно од величине и снаге, може чак снабдевати електричном енергијом једно 
просечно домаћинство. Предност оваквог добијања електричне енергије јесте економска 
исплативост, јер само при куповини панела треба издвојити новчана средства, а поседују 
дуговечност (више од 20 год.). Идеални су за примену у пољопривреди јер су преносиви, 
једноставни за употребу, поуздани и робусни у експлоатацији, не захтевају посебно одржавање 
осим редовног чишћења панела од прашине, не производе буку и не загађују природу. 

То их препоручује за примену како у ратарству и воћарству тако и у сточарству, пчеларству, 
рибарству и сл. Мобилни соларни генератори као решење снабдевања енергијом практично да 
нема алтернативу у органској производњи хране пошто задовољава најстрожије еколошке 
стандарде производње. По својим карактеристикама соларни генератори имају значајне 
предности у односу на конкурентне агрегате са бензинским моторима. 

Могућа су два основна 
вида коришћења соларне 
енергије: за добијање 
топлотне и електричне 
енергије. Електрична 
енергија добијена је од 
енергије сунца, фото-
напонским претварањем, 
нашла је примену за 
наводњавање, осветљење, 
обезбеђење пијаће и 
потрошне воде, на фармама 
животиња и још многим 
областима пољопривреде. 
Овај уређај је пројектован 
да буде постојан на 
различите временске 
услове – киша, сунце, ветар 
(до 80 км/h). Коришћење 
уређаја не захтева посебну 
обуку и појединац може 
самостално руковати 
уређајем без туђе помоћи. 
Могуће је поменуте 
соларне системе поставити 
поред штале, товилишта, 
појилишта и сл. ради 
осветљења, коришћења 
аутоматских музилица, 
хранилица, напајање 
уређаја „електричних         
пастира―, коришћење 
других неопходних алата. 

ЗЕЛЕНО? ЈА САМ „ЗА―! 

КАРАКТЕРИСТИКЕ 
БЕНЗИНСКИ 

АГРЕГАТ 
СОЛАРНИ ПАНЕЛ 

РАДНИ ВЕК (ГОДИНЕ) 10 20 

ВРЕМЕ НЕПРЕКИДНОГ РАДА (час) 5 - 6 2 - 4 

ПОТРОШЊА ГОРИВА (ЛИТ/ЧАС) 1.3 0 

БУКА ВИСОКА БЕШУМАН 

ЕМИСИЈА CO2 ВИСОКА / 

ЦЕНА ОДРЖАВАЊА УМЕРЕНА НИСКА 

ВЕРОВАТНОЋА 

КВАРА 
УМЕРЕНА НИСКА 

Поређење бензинског агрегата и соларног панела 
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ОМЛАДИНСКИ АКТИВИЗАМ 

 
ПРИРОДЊАЧКИ КЛУБ ВИА СРБИЈА (VIA SERBIA) 

Немања Потребић  
 
 
Виа Србија је природњачки клуб који су основали млади људи, заљубљеници у природу и 

географију, али и биологију, антропологију, етнологију. Нас је спојила и окупила природа, али 
буквално. Први сусрети људи који данас воде рад клуба, није био у градском бару или неком 
другом урбаном окружењу, напротив, упознали смо се на Сувој планини, пар корака до Трема, 
док су облаци били испод нас. Иако смо завршавали Географски факултет у Београду, различитих 
генерација и смерова, нисмо се раније познавали, али нас је природа спојила. Реч по реч, убрзо 
смо прешли на дела и основали смо клуб. 

Теме које нас посебно интересују имплеметирали смо у рад клуба, није много времена 
прошло, а ми смо могли да видимо плодове нашег рада, од визије и идеје, до практичног рада и 
резултата који нам уливају свежу енергију и оптимизам.  

Рад нашег клуба базирали смо на: 
Организација и прмоција активно - рекреативних и едукативних боравака у природи, 
Едукација из области природних и друштвених наука са циљем унапређења научне свести и 

стваралаштва, 
Ревтилизација сеоских насеља и могућности реалне ревитализације, 
Друштвена организованост и еколошка борба за очување природе, 
Заштита животне средине, природних вредности и потенцијала, културно-историјског 

наслеђа, као и њихова заштита и рестаурација, 
Организовање стручних скупова, научно истраживачких кампова, семинара, предавања и 

пројекција (у природи и у граду), 
Очување, упознавање и промовисање народног стваралаштва, традиције, старих заната, 

гастрономије и народног живота, 
Промовисање боравка и живота у природи, исхране у природи, вештине преживљавања. 
 
У оквиру Via Serbie постоји више секција које спроводе рад, то су: брдски бициклизам, 

пешачење и планинарење, преживљавање у природи, природа и дете (секција намењена деци 
школарцима и предшколцима), камп секција, јога у природи, секција широм света (акције ван 
наше земље). 

Сматрамо да наука ако не мења свет она је бескорисна, она је себична, зато је наша 
филозофија прагматизам. Сва знања која смо стекли на Географском факултету желимо да 
проширимо и пре свега применимо. 

 
Шта смо до сада успели да урадимо?  

 Извели смо до сада све планиране акције и више него успешно, едуковали смо учеснике на 
турама о еволуцији целокупног пејзажа који посматрају, о пореклу и фазама развоја сескох 
насеља које смо обилазили, говорило смо о психофизичким особинама становништва и 
обајшњавали многе процесе и појаве у природи и друштву. 
Другу годину заредом једни смо од организатора научно-истраживачког кампа Темска- 

Стара планина. За тај камп осмишљамо програм рада и практично изводимо програм. 
Појединци из клуба годинама уназад су међу првима у борби против изградње мини-

хидроелектрана у заштићеним подручијима и против такве инвестиционе политике која угрожава 
осетљиви биодиверзитет тих подручија, као и живот домицилног становништва. Од када је 
основан клуб та борба је унапређена и успели смо да одбранимо Топлодолску реку, а после низа 
акција на локалу великог притиска на Министарство заштине животне средине, на помолу је 
стопирање свих екоцидних планова изуградња МХЕ на простору Старе плнине. 

Неке од акција су имале за циљ да промовишу живот на селу и потенцијале села код урбане 
популације. Са друге стране сеоско становништво смо на најразличитији начин едуковали и 
подстицали да размишљају о ангажовању својих капацитета и креира нове функције у туризму. 
Настављамо рад на томе и заиста смо задовољни нашем скормном доприносу. 
 Чланови нашег клуба детаљно су упознали Републику Кубу и Костарику, Немања Потебић и 

Александра Цветковић већ четврти пут припремају природњачке експедиције на Куби и 
Костарици.  
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Via Serbia  је врло млада организација, али планове које желимо да испратимо су врло 
захтевни и озбиљни. Желимо да испитамо где су наше границе, да упознамо наше могућности и да 
их ускладимо са жељама. Људи који воде клуб су завршили Географски факултет зато што их је 
интересовала природа, друштво, еволуција, а природњачки клуб смо организовали јер желимо да 
мењамо свет на боље.  

  

ОМЛАДИНСКИ АКТИВИЗАМ 
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ПРВИ ПУТ ОРГАНИЗОВАНА МАНИФЕСТАЦИЈА  
„У СУСРЕТ ПЛАНЕТИ ЗЕМЉИ“ 

Тијана Лежаић 
 
 
 
Поводом Дана планете Земље на Географском факултету у Земуну  је 21. априла 2017. године 

одржана прва манифестација „У сусрет планети Земљи―. Идеја о организацији једног таквог 
догађаја је потекла од студента продекана Жарка Савића и председника студентског парламента 
Николе Младеновића. Студентску идеју су подржали декан, продекани, професори, асистенти и 
демонстратори Географског факултета. Окупљен је тим од 20 волонтера којима је координирала 
Тијана Лежаић, демонстратор у настави.  ―.  

Климатске промене су изабране за тему манифестације. Свим присутним су се обратили 
продекан за наставу и међународну сарадњу проф. др Снежана Ђурђић и шеф одсека  за 
геопросторне основе животне средине проф. др Мирољуб Милинчић. Предавања су одржали: 

1. Горан Пејановић, помоћник директора у Републичком хидрометеоролошког завода Србије 
2. др Владимир Ђурђевић, доцент на Институту за метеорологију Физичког факултета 
3. Ђорђе Самарџија, један од оснивача организације  Један степен Србија 
4. др Александар Петровић, доцент на Катедри за физичку географију Географског факултета 
Помоћник директора Републичког хидрометеоролошког завода је говорио о климатским 

параметрима на територији Републике Србије и уз графички приказ је представио до каквих је све 
промена дошло. Посебан осврт у овом предавању је био на климатске непогоде у Србији. Др 
Владимир Ђурђевић је са изузетно интересантном и сликовитом презентацијом покренуо 
дискусију о промени климе на глобалном нивоу, али и последицама које се јављају услед тих 
промена. Пре паузе је публика одгледала филм о острву које је, иако није насељено, прекривено 
пластичним отпадом. Ово острво носи назив Мидвеј и налази се у Тихом океану. У тужним 
кадровима се видело колико пате албатроси и друге животиње изложене утицају пластике. Ђорђе 
Самарџија из НВО Један степен Србија је представио студију „Србија без угљеника – алтернативни 
INDC“, коју је ова организација објавила у 2017. години. Ово предавање је изазвало много коментара и 
питања, као и изненађење публике на информацију да Србија може да функционише без угљеника. 
Последње предавање у низу је одржао др Александар Петровић, који је са присутнима поделио своје 
искуство са конференције Уједињених нација из 2002. године у Јоханезбургу. 

Два месеца пре манифестације су били расписани конкурси за средњошколце и студенте, па 
су пре свечаног затварања додељене награде за најбоље фотографије на тему „Уништили смо 
планету― и постере на тему „Коришћење обновљивих извора енергије―. Најбоље ауторске 
фотографије су послали: 

1. Александар Цолић, Угоститељско-туристичка школа Београд; 
2.  Нина Никитовић, Десета београдска гимназија „Михајло Пупин― 
3. Никола Миленовић, Гимназија „Урош Предић― Панчево, 
4. Анђела Милатовић, Осма београдска гимназија 
Најбоље постере су послали: 
1. Јована Радовић, Висока школа струковних студија Београдска политехника 
2. Јован Цвијетиновић, Географски факултет 
3. Александра Пејновић, Технолошко-металуршки факултет 
 
У 2018. години ће поново бити организована манифестација „У сусрет планети Земљи“, 

а овога пута ће тема бити „Циркуларна економија“. 
 

ОМЛАДИНСКИ АКТИВИЗАМ 

Организациони одбор Задовољна публика 



 

65 

РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ 
РЕГИОНАЛНИ НИВО ГЕОГРАФСКЕ ОЛИМПИЈАДЕ 

Вујић Андреја, Живковић Магдалена, Орељ Ирина, Вујчић Невена 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дана 10. марта 2018. године одржано је Регионално такмичење из географије за средњошколце 

чији је организатор Регионални центар за таленте Београд II уз подршку Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја. На регионалном нивоу учествовало је 447 такмичара који су остварили најбоље 
пласмане на претходна два нивоа такмичења (школски и општински). Географски факултет 
Универзитета у Београду био је један од организатора догађаја и домаћин око 200 средњошколаца. 
Регионално такмичење у Београду отворили су поздравним речима Декан факултета Проф. др Дејан 
Филиповић и Директор Регионалног центра за таленте Београд II Никола Срзентић. Осим у Београду, 
регионални ниво такмичења одржан је и у Новом Саду, Краљеву, Свилајнцу и Нишу. Ученици са 
најбољим резултатима (њих укупно 128) стекли су право учешћа на Четвртој Националној географској 
олимпијади 2018 (НГО) која се традиционално одржава од 2014. године.  Прво место, односно најбољи 
резултат, остварио је Немања Кутлешић, ученик III разреда Гимназије „Светозар Марковић― из Ниша.  

Студенти Географског факултета својим ангажовањем дали су велики допринос одржавању 
регионалног нивоа географске олимпијаде. Међу њима најбројнији су били студенти студијске групе 
Геопросторне основе животне средине (учествовали су студенти I, II и III године, њих 11). Као 
волонтери на наведеном такмичењу били су задужени за организацију такмичења, али уједно и за 
дежурање на тестовима, како током писменог и практичног дела, такође и током мултимедијалног дела 
теста. Након официјалног дела отварања такмичења, студенти-волонтери спровели су такмичаре у сале 
и учиноице у којима су се радили тестови. Сама организација такмичења била је на високом нивоу, што 
је резултат напорног рада, како самих организатора, тако и професора, асистената, демонстратора и 
волонтера студената Географског факултета Универзитета у Београду. 

За нас као студенте, посебно оне волонтере који су на првој години основних академских студија, у 
неку руку ово је био изазов. Старији студенти, сарадници и професори су нас пријатно изненадили, 
указали нам на наша задужења током такмичења и помогли у њиховој реализацији. Овакве 
манифестације представљају једно веома лепо и корисно искуство за нас младе, посебно у домену 
развоја вештина тимског рада, упознавању са старијим колегама, разменом контаката и информација. 
Такође, осим радне атмосфере, било је времена и за упознавање и дружење са такмичарима. Сматрамо 
да овакве манифестације, посебно такмичења из географије која окупљају најбоље младе географе из 
целе Србије важе за један од најбољих начина унапређења географске науке као струке у нашој земљи и 
промоције Географског факултета међу ученицима средњих школа, те се међу нама јавила искрена 
жеља и воља да и у наредном периоду будемо део оваквих догађаја. 

ОМЛАДИНСКИ АКТИВИЗАМ 

Андријана Миливојевић 
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О РУСИЈИ,  С ЉУБАВЉУ 
Дуња Сотоница 

 
Сарадња Развојног центра Руског географског друштва у Србији и Руског географског 

друштва у Санкт Петербургу, омогућила је студентима Лењинградског Универзитета „Пушкин―  
да буду гости Географског факултета у Београду (наставна база у Блажеву), а нама, студентима 
Географског факултета Универзитета у Београду да будемо њихови гости у Санкт Петербургу. 
Како се ова размена догађа већ другу годину за редом, искрено се надам да ће бити и следеће 
године и  постати традиција. Професор Мирољуб Милинчић, као главни организатор, је окупио 
групу студената са свих смерова и свих година студија, и повео нас у незаборавну десетодневну 
посету предивној Русији. Наше путешествије почиње у поподневним сатима топлог 8. јула 2017. 
године, са аеродрома „Никола Тесла―. 

Слећемо око 20 часова 
и затичемо залазак 
сунца, и сусрећемо се са 
лењинградским белим 
ноћима. Позната лица 
студената и професора, 
дочекују нас са осмехом 
и топлим загрљајајима 
и упућујемо се у наш 
смештај -„Царско-
селски кампус― где нам 
је приређена вечера и 
први обилазак околине. 
Упознавање  
 

Лењинградске области започињемо посетом ботаничке баште лењинградског државног 
Универзитета „Пушкин― која је продукт труда и рада студената и професора. После разгледања и 
детаљног упознавања са фондом гајених биљака, (од стране врло љубазног водича), упућујемо се 
према Универзитету „Пушкин― где нам професор Александар Николајевич представља 
историјски развој, студијске програме, катедре, организацију и активности студената. 

 

Ботаничка башта и геолошки кабинет Универзитета „Пушкин“ 

 

Царско село испред и унутар Летњег дворца Катарине Велике 

Полазак у Русију, аеродром „Никола Тесла“, Београд 
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Након тог обиласка, следи прво одушевљење руском империјом, културом и богатством - 
посета Царском селу - које је удаљено око 26 km јужно од Санкт Петербурга. Овај комплекс и 
имање руске императорске породице је била летња резиденција царице Катарине Велике. 
Раскошна царска палата је изграђена 1717. године у барокном стилу, по нацрту чувеног 
италијанског архитекте Бартоломеја Растрелија, који је касније дизајнирао Зимски дворац у Санкт 
Петербургу. Катаринина палата садржи бројне повезане просторије које одишу луксузом; од 
богатих паркета, свилом прекривених зидова, до осликаних и позлаћених плафона. Скоро све 
просторије су украшене драгуљима и вредним уметничким делима, а оно што одузима дах јесте 
присуство злата на сваком детаљу, намештају и на свакој свакој слици. На њима су приказане 
руске војне победе и достигнућа у науци и уметности. Палата је окружена парком чији су украс 
многобројне статуе, а посебно се истиче чудесна статуа Девојке са разбијеним крчагом. 

Средином XX века почела је рестаурација једне од највећих туристичких знаменитости 
Санкт Петербурга. Данас се Царско село налази на Унесковој листи светске културне баштине и 
свакодневно га посећује импозантан број туриста. Наредних неколико дана, имали смо прилике 
да уживамо у чарима бајковитог Санкт Петербурга, који прожет многобројним каналима, све 
чешће усваја назив – „Северна Венеција―. Прва одредница био је Научно-истраживачки геолошки 
музеј академика Черњишева. Основан је давне 1882. године, а чува збирку од преко милион 
примерака минерала и стена из Русије, али и из многих других држава света. Јединствен је по 
географској карти некадашњег СССР-а, површине 26 m2 која је израђена од драгог и полудрагог 
камења и племенитих метала (нпр. меридијани на карти су од сребра...). Вредност ове карте је 
непроцењива и она заузима централни део овог велелепног музеја, који је за нас, географе, био 
итекако интересантан.  

 

После музеја, одлазимо у посету најстаријој невладиној организацији на територији данашње 
Русије – седишту Руског географског друштва. Први његов председник био је велики кнез 
Константин Николајевич. Од 1845. године до данас, председници друштва су били многобројни 
члави императорске породице, чувени морепловци, антрополози, астрономи, геолози, 
статистичари, војни топографи, јавне личности највишег привредног и политичког значаја. Ово 
здање има највећу географску библиотеку на свету у којој се чува више од пола милиона књига, 
како на руском, тако и на многим другим језицима.  

Након тога, упућујемо се према Исакијевском сабору, највећем православном храму у Санкт 
Петербургу, који је у царској Русији имао статус главне цркве у земљи. Данас је претворен у 
музеј и један је од најпосећенијих знаменитости са око 4 милиона посетилаца. Са висине од око 
скоро 100 метара, имали смо прилику да уживамо у  предивној панорами града која нам се 
пружала у недоглед.  

Наредних дана се упознајемо са природним карактеристикама Лењинградске области те 
обилазимо атар села Уљановск, где вршимо анализу геолошких, геоморфолошких, хидролошких 
и биогеографских својстава терена. Село је добило име по револуционару Лењину који је на овај 
простор повремено долазио ради скривања током периода свог илегалног рада и избегавања 
званичне власти. Имали смо прилику да шетамо пределима чији највећи део припада заштићеном 
природном добру - Парку природе Сабљинка. Обилазимо некадашњи рудник кварцног песка (где 
нас са пријатних 24°C након уласка, чека свега 4°C), затим водопад чија црвенкаста боја указује 
на присуство гвожђа, обилазимо и тамошње ливаде и шуме....  
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Следећи дан био је предвиђен за посету Финском заливу, острву Кронштадт – луци и 
некадашњем граду и Виборгу.  Виборг је удаљен 35 km од границе са Финском, а за нас је ово 
била најсевернија тачка коју смо посетили обилазећи Лењинградску област. Занимљиво је да 
управо у овом граду почиње гасовод „Северни ток― којим се руски гас допрема до немачког града 
Грајфсвалда. Посетили смо најпознатију градску знаменитост – Виборшки замак из XIII века у 
оквиру којег се налази музеј. Упознајемо са низом старих и савремених решења у поморству и 
пратећим активностима. Једини смо посетиоци у музеју, који је само због наше посете и био 
отворен. Обилазимо  најзначајнију и најпознатију црква на острву „Главни морски сабор― 
посвећену Св. Николају Чудотворцу. Црква је подигнута у знак захвалности свим погинулим 
руским морнарима. Ова предивна црква неодољиво подсећа на Храм Светога Саве у Београду.  

Након теренских истраживања и упознавања са остатком Лењинградске области, опет смо 
дошли у строги центар Петербурга. Овог пута смо посетили чувени, прекрасни Зимски дворац 
императорке Екатарине II, а кажу да, – „Уколико ниси посетио Ермитаж, онда  ниси ни био у 
Петербургу.― Чекање у реду је био неизоставан детаљ, па макар и по киши која нас је 
великодушно дочекала на самом улазу. Али, оно што смо затекли унутра - надмашило је сва наша 
очекивања и  отклонило свако нерасположење. Музеј Ермитаж представља један од 
најзначајнијих европских музеја са колекцијом од преко три милиона експоната. Ако би  
посветили барем 2 минута пажње сваком експонату у овом музеју, требало би нам више од 2 
месеца да обиђемо цео комплекс. Збирка музеја је изложена у шест зграда на обали реке Неве, 
при чему је главна зграда Зимски дворац. Експонати у овом музеју прикупљани су од 1764. 
године. Ово чудесно место представља синтезу народа и култура из различитих епоха целог 
света. Палата се састоји из три спрата, дугачких ходника, бесконачно много врата и прозора са 
погледом на све четири стране града. Луксуз, богатство, раскош, лепота, уметност и злато, (пуно 
злата) краси ово велелепно здање које опија, очарава и задивљује. Из Ермитажа излазите 
импресионирани. Просто ошамућени  толиком лепотом.  

Препуни утисака, упутили смо  се према историјски значајној „Аурори―. Брод-музеј познат је 
по томе да је са радио станице емитован Лењинов проглас грађанима Русије. Аурора је позната и 
по томе што је паљбом топова дат знак за напад на Зимски дворац, односно, представља почетак 
Октобарске револуције. Својим аутентичним изгледом и централним положајем на тргу, Аурора 
и данас сведочи о значајним историјским и политичким догађајима на овим просторима. 

Последњи дан боравка у божанственом С. Петербургу је био резервисан за посету Смољни 
сабора, Лењиновом кабинету, Музеју Алелујевих – кући где се Лењин скривао. А тек Невски 
проспект – најзначајнију и најдужу улицу у граду, где за крај дана, око пола 2 ујутру, имали смо 
ту част, да присуствујемо чувеној атракцији „отварања мостова― – тј. подизању многобројних 
покретних мостова како би се обезбедио пролазак великих бродова. Уз звуке класичне музике 
који су допирали са трга, било је право уживање посматрати овај необичан догађај заједно са 
осталим туристима који су се окупили у знатном броју. 

И за крај, на списку посета овог путовања, јесте градић Псков који се налази скоро на самој 
граници са Естонијом, 290 km југозападно од Санкт Петербурга и од њега је удаљен 4 сата 
вожње. Древни град Псков је током многих векова био најважније војно утврђење које је имало 
веома значајну улогу у 123 рата. Псков се истовремено развијао као културни, уметнички, 
просветитељски и научни центар. Овде је настала посебна школа архитектуре и иконописа, а 
састављали су се и летописи. Данас је Псков модеран регионални центар, а уједно цео град 
представља један од најважнијих археолошких локалитета у земљи. Град има преко 300 
споменика архитектуре. Све то сведочи о богатству и непоновљивости историјског наслеђа 
Пскова. Од укупно 40 цркава, 33 су и данас активне са верском службом. Називају га „град 
зеленог парадајза―, а броји око 209.000 становника. 

 

Величанствени Ермитаж 
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Сместили смо се у „Општежитију псковског колеџа― где ћемо боравити наредна два дана. 
Кренули смо ка острву Залед које лежи на 154 m  надморске висине и димензија 700х400 m, 
возимо се 24 km аутобусом, затим 7 km бродићем преко Псковског језера. Са остатком копна 
Залед је имао контакт једном дневно, док је за време Совјетског савеза брод саобраћао три пута 
дневно. У периодима када није било могуће приступити острву користили су се хеликоптери, 
првенствено због риболова. Острво има 164 стална становника, док је за време Совјетског савеза 
на њему је живело преко 2000 становника. Основна школа је радила у две, понекад и три смене, а 
данас школу похађа само 7 ђака. Острво је најпознатије по томе што је на њему 42 године живео 
старац Николај. На овим просторима познат као „баћушка― који је живео од 1909. до 2002. 
године. Био је духовник, а његови одговори на разноврсне муке и интересовања појединаца су се 
временом обистинили. Обишли смо његову кућу, као и читаво острво које је у знаку оца 
Николаја. Чамцем смо се вратили на копно, а за време пловидбе дегустирали смо локални 
специјалитет острва - димљену рибу. У повратку смо посетили споменик Александра Невског 
подигнут 1993. године, висине 16 метара.  

 

На путу до острва Залед 

Наредног дана упознајемо се са Псковском области и посећујемо значајне знаменитости – од 
обиласка цркве Св. Александра Невског, где нас срдачно дочекује отац Олег и за кратко време 
одушевљава својим познавањем Србије. На путу према Псковској тврђави (Псковски кремљ), 
застајемо код споменика погинулим војницима десантне дивизије током војних сукоба у 
Чеченији. Светиљке у облику свећа симболизују број страдалих војника. Оне су наткривене 
куполом у облику падобрана, а на унутрашњој страни су потписи страдалника. Путујући, 
долазимо до камених зидина тврђаве из 13. века која окружује градско језгро Пскова на чијим 
темељима је у 15. веку саграђена црква рођења Пресвете Богородице. Манастир је назван по 
главној светињи, а представља највећи женски манастир у Русији који има 84 монахиње. 
Последњи дан, одлазимо у манастир који је свакако један од најлепших не само у Русији, већ у 
читавом свету, а то је такозвана „Руска Света гора― скривена у дубокој ували на самој граници са 
Естонијом. Дочекује нас игуман манастира, по образовању географ-биолог, који нас води у обилазак 
читавог комплекса како бисмо са свих страна сагледали лепоте велелепне и несвакидашње светиње. 
Уживајући у зеленилу траве, сунцем обасјаним куполама и степеницама на којима може да се 
пронађе понека шишарка али и види понека веверица, заједно са старешином манастира долазимо до 
врата која воде у пећину манастира. Пећине су у древна времена насељавали монаси, а већ дуго су 
место вечног мира за преко 7000 упокојених. Након сат времена проведених на температури од 9˚C, у 
мрачним пећинским ходницима, излазимо и уживамо у погледу на цветно двориште манастира. 
Човек просто осети божански мир око себе и у себи.  
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Уз посету још неких знаменитости, напуштамо Псковску област и упућујемо се ка аеродрому 
„Пулково―, одакле  летимо за наш Београд.  

У овом раду је представљен само део музеја, цркава, манастира, институција, објеката и 
осталих знаменитости које смо посетили. Има их још позамашан број, али сам се ја осврнула само 
на оне које су на мене оставиле највећи утисак, иначе ми не би био довољан број страница 
читавог нашег часописа да их све сместим.  

Мени лично, овај пут је дошао као лепа награда, (после положеног последњег испита), а 
одлазак у Русију је одувек била моја велика жеља.  

Та жеља је испуњена, а сећања и успомене живеће заувек у мени. Ипак, речима се не може 
дочарати величина ове земље. То се мора доживети. А, када кажем „величина―, не мислим само 
на чињеницу да је Русија „само― 193 пута већа од Србије, већ мислим на важност и улогу коју она 
има. Епитет „царска― може сасвим оправдано да стоји поред њеног имена. Чудесан Санкт 
Петербург, па Лењинград, па поново Санкт Петербург. Имена се мењају, лепота овог града је 
непролазна, задивљујућа у свим временима и за сва времена. Није ни чудо што овај град 
сврставају међу неколико најлепших. Он заслужује да буде котиран високо на тим листама, јер 
енергија којом одише, мостови, Нева, музеји, грађевине, цркве, људи... све то чини једну целину 
која оставља бајковиту импресију. Морам посебно истаћи гостопримљивост Руса који су нас увек 
дочекивали са широким осмесима на лицима, сјајем у очима и лепим речима, нарочито у црквама 
и манастирима. Тиме утисци постају још живописнији и интензивнији. Никакве сумње нема - 
осећа се та наша вишевековна повезаност и неустрашиво испливава једна чиста и јасна истина – 
ми смо браћа.  

До неког следећег виђења и неког следећег путовања, „ПРИВЕТ―! 
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ТЕРЕНСКО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД СТУДЕНАТА ГЕОГРАФСКОГ ФАКУЛТЕТА – 
ПИО „ВЛАСИНА“ 

Николина Зиројевић 

 

У периоду од 28. до 31. августа 2017. године студенти Геопросторних основа животне 
средине и Туризмологије су са професорима боравили у просторијама Информативног центра за 
животну средину. Овај центар налази се на територији насеља Власина Рид које је део општине 
Сурдулица. У току првог дана студенти су посетили Лесковац, Сурдулицу и Црну Траву, а при 
повратку и Власотинце. У Лесковцу су посетили Центар за развој Јабланичког и Пчињског 
округа, а у Сурдулици Туристичку организацију Сурдулице где су им добродошлицу пожелели 
запослени ове две установе.  

Циљ ове посете био је истраживачки рад студената основних студија, а продукти овог 
заједничког рада јесу еколошки атлас ПИО „Власина― и туристичка валоризација овог предела. У 
току преподневних часова студенти и професори боравили су на терену, обилазећи природне 
лепоте предела, али и запажајући неке негативне компоненте као што су дивље депоније. Ове 
негативне компоненте простора посебно су биле интересантне студентима геопросторних основа 
животне средине, док су се студенти туризмологије бавили туристичким потенцијалом 
Власинског језера. Они су на терену вршили анкете како са локалним становништвом тако и са 
туристима. Након теренског истраживања рад се у послеподневним часовима настављао у 
кабинету где су студенти туризмологије обрађивали анкетне упитнике и на основу њих добијали 
податке о туристичким потенцијалима простора који су искоришћени, али и о онима који би 
могли да се унапреде. За то време су студенти животне средине податке са терена уцртавали и 
картирали помоћу ГИС софтвера које у великој мери користе у току свог школовања. На основу 
тих података и података који су добијени са постојећих геолошких и топографских карата ствара 
се читав низ карата животне средине које представљају полазну основу за еколошки атлас ПИО 
„Власина―. Последњег дана студенти су могли да уживају у вожњи по језеру уз одлична 
објашњења водича из Туристичке организације Сурдулице. Овом путим имали су прилику да 
изблиза виде плутајућа тресетна острва по којима је Власинско језеро познато.  

Како је овај теренско истраживачки рад трајао кратко, завршне делове својих радова 
студенти су допунили по повратку у Београд, а представљање завршних радова било је 11. 
децембра 2017. године у просторијама скупштине општине Сурдулица.  

ГОЖС НА ТЕРЕНУ 

Информативни центар за животну средину 

Власинско језеро 

Слободно време постоји зато да човек опет пусти корен у природу… Човеку је потребно да опет дође у 

везу са светом природних руда, биљака и животиња. Но ту везу не успостављамо једноставно тако да 

одемо на море, у брда, у шуму или на поље; човек се мора отворити према тим стварностима и потпуно 

свесно доживети све оно што његова чула примају. 

                                                                                                                                                            Иван Голуб 



 

72 

ЗАВРШНА РЕЧ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Поздрављамо вас до следећег броја,  

редакција ЕКОГЕА часописа 

ЉУДИ СУ ЈЕДИНА СТВОРЕЊА НА ПЛАНЕТИ 

КОЈА ПОСЕКУ ШУМУ, НАПРАВЕ ПАПИР, А 

ОНДА НА ТОМ ПАПИРУ НАПИШУ: 

САЧУВАЈМО 

ДРВЕЋЕ 
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