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Уводна реч
Навршава се 60 година одржавања Саветовања индустрије уља
Србије, јединственог у свету по оригиналном начину унапређења примене
савремених технолошких решења у процесу производње и прераде
уљарица. Давне 1959. године је све почело одржавањем првог званичног
окупљања индустрије уља, најпре у сопственим фабрикама, где су се на лицу
места решавали пре свега техничко-технолошки, затим организациони а
касније и економски проблеми. Потреба за окупљањем све 24 фабрике уља
колико их је било у Југославији захтевала је посебно време и место. У време
ремонта и припрема за нову сезону одржавана су саветовања на приморју,
што је најповољнији термин који се задржао до данас.
На једном месту су окупљени научни радници и стручњаци одговорни
за технолошки процес производње и прераде, који разменом искустава
долазе до најбољих техничко-технолошких решења. И произвођачи опреме
и репроматеријала далеко брже и директније преносе савремена решења у
процесу производње на овим саветовањима. Увек је присутно и залагање за
постизање повећане уљности и квалитета уља код високоприносних сорти
сунцокрета и повећање продуктивности и квалитета у производњи соје,
уљане репице и других уљаних култура. Последњих година се упоређују
услови и тренд домаће производње и прераде уљарица са кретањима у
светској производњи.
Резултати богатог научно-стручног рада у свим областима са Саветовања
објављивани су у „Зборнику радова“ као и у часопису „Уљарство“, и
представљени су на бројним домаћим и међународним симпозијумима и
конгресима.
Монографија је посвећена историјату шест деценија одржавања
Саветовања и раду и развојном путу наше индустрије уља. У претходном
периоду положени су чврсти темељи научноистраживачког рада
Технолошког факултета и Института за ратарство и повртарство у Новом Саду
и одрасле су генерације искусних истраживача и стручњака у овој области.
Дубоки су корени Пословне заједнице д.о.о. Индустријско биље из Новог
Сада која је обједињавала, чувала и унапређивала интересе произвођача
и прерађивача уљарица и уља. Стечена материјална и кадровска база су
сигурна основа даљег успешног пута индустрије уља Србије.
Јубилеј је прилика да се застане и присети прошлости, и једне генерације
достојне поштовања која је наставила ово Саветовање. Ми нисмо ни криви
ни заслужни, једноставно смо се ту нашли и сумирамо резултате докле се
стигло, са променама неколико држава и друштвено-политичког система
у којима се живи и ради. Проширујући своја знања и примену савремених
технолошких достигнућа, постали смо препознатљиви и у иностранству и
створили бренд - уљарско саветовање - са међународним учешћем.
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Зато је ово свечано издање Монографије која се штампа поводом
обележавања 60 година Саветовања уљарске индустрије и 40 година
постојања Пословне заједнице Индустријско биље, прилика за подсећање
свим нашим пријатељима, досадашњим пословним партнерима а и онима
са којима планирамо сарадњу у будућности са циљем даљег унапређења
Саветовања индустрије уља Србије.
Др Олга Чуровић
Директор Пословне заједнице
Индустријско биље
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40 година постојања и рада Пословне заједнице
Индустријско биље
INDUSTRIJSKO BILJE

Пословна заједница Индустријско биље једино је пословно удружење
у Србији за производњу и прераду индустријских култура масовне
производње као што су сунцокрет, соја, уљана репица, шећерна репа, дуван.
До приватизације фабрика је окупљала произвођаче цигарета, произвођаче
хмеља и пива, затим произвођаче конопље и сирка и др. Јединствена је по
томе што траје 40 година као непрофитабилна организација, а са променама
друштвено-политичког система опстајала је у форми прилагођеној
новонасталим променама.
Распадом СФРЈ распала су се слична савезна удружења, а њихове
послове преузима Пословна заједница Индустријско биље Нови Сад. Када су
престали са радом Yu уље, затим Уљарице Београд, Југошећер Београд и др. и
њихове послове је преузела и данас их успешно обавља Пословна заједница
Индустријско биље.

1979 ̶ 2019.
Мотив удруживања у Пословну заједницу
Индустријско биље
У педесетим годинама прошлог века и после Другог светског рата,
услед разних санкција од Истока и Запада, земља је била у економској кризи.
Пољопривреда је организована по моделу Совјетског Савеза по принципу
совхоза и колхоза, од којих се очекивало да унапреде пољопривреду.
Такође, у том периоду наслеђене су старе фабрике за производњу јестивог
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уља. Стога, крајем педесетих година, у време социјалистичке Југославије и
планско-административне привреде, почели су стручњаци, економисти,
технолози и агрономи, са научног аспекта, да се укључују у решавањe
и повећањe производње јестивог уља у земљи. Један од метода био је
окупљање и организовање саветовања у тражењу решења за повећање
производње јестивог уља према потребама тржишта.
Тежња државе ка напуштању административног организовања и
управљања привредом нашла је решење у стварању асоцијације произвођача
по појединим линијама производње. Стварана су најпре стручна удружења
као добровољна форма самоуправног удруживања на бази економских
интереса. Тако је формирано стручно удружење индустрије уља. Рад у
стручном удружењу одвијао се кроз стручне одборе, савете, комисије.
Стручна удружења су постигла значајне успехе у унапређењу производње
сировине и прераде, разматрању и решавању економских проблема,
подстицању међусобне сарадње, размене искустава, организацији научнотехничке службе, уздизању кадрова.
Даљим развојем прехрамбене индустрије створена је економска
основа а тиме и потреба за формирањем нових организационих форми
које би више одговарале развијености тржишта, већим потребама и већој
тражњи. Стварају се пословна удружења са уговореним задацима за:
1) заједничку набавку сировина; 2) усклађивање заједничких програма
кроз специјализацију и поделу рада; 3) заједничку продају производа; 4)
заједнички увоз сировина и заједнички извоз готових производа. Ради
убрзаног развоја земље, петогодишњи планови су давали оријентир за
остваривање зацртаних циљева. Улога државе у раду удружења је још увек
била велика.
Развој привреде у току седамдесетих и осамдесетих година XX века,
све већа тражња прехрамбених производа, посебно биљних уља и масноћа,
потребе боље организованости произвођача по одређеним линијама и
производно-прометним целинама, поново су захтевали нове самоуправне
форме организовања. У то време држава се својим концептом управљања
привредом приближила тржишном концепту, слично капиталистичким
земљама. То је трајало релативно кратко, јер након Устава 1974. године,
донет је ЗУР 1976. који је имао неке карактеристике тржишне привреде, али
још увек државно-планске привреде.
Тај нови облик организовања је Пословна заједница за индустријско
биље Индустријско биље, где су произвођачи биљних уља и масти имали
своју групацију.
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Оснивачка скупштина Пословне заједнице за индустријско биље
одржана је 29. марта 1979. године, када је објединила самоуправне интересне
заједнице за унапређење производње шећерне репе и шећера и интересне
заједнице за унапређење производње сунцокрета, соје и јестивог уља, и
удружила ОУР у области производње, прераде и промета индустријског
биља (шећерне репе, сунцокрета, соје, хмеља, пиварског јечма, конопље,
дувана и сирка).
Рад пословне заједнице се одвијао кроз шест групација:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Групација ОУР за производњу, прераду и промет шећера;
Групација ОУР за производњу, прераду и промет уљарица и уља;
Групација ОУР за производњу, прераду и промет кудеље и лана;
Групација ОУР за производњу, прераду и промет сирка и метли;
Групација ОУР за производњу, прераду и промет дувана;
Групација ОУР за производњу, прераду и промет хмеља, пиварског
јечма и пива.

На Оснивачкој скупштини Пословне заједнице као и на Конститутивној,
због незавршених консултација са органима власти, није изабран в. д.
директора а његово именовање је извршено у 1981. години. Изабрани су
в. д. секретари групација и то:
1.
2.
3.

За в. д. секретара групације за производњу, прераду и промет сунцокрета, соје и јестивог уља Кукић Петар, дипл. инж;
За в. д. секретара групације за производњу, прераду и промет шећерне
репе и шећера Радић Јосип, дипл. инж;
За в. д. секретара групације за производњу, прераду и промет пиварског
јечма, хмеља, слада и пива, за производњу и прераду сирка, метли,
дувана, дипл. инж. Станисављевић Сава, после њега дипл. ек. Тоде
Василић.

Након годину дана консултација са одговорнима у власти, на функцију
директора Пословне заједнице Индустријско биље 1981. године постављен
је мр Богдан Берић, директор Фабрике уља Инус, Сомбор, који је на тој
функцији остао све до 2001. године.
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Мр Богдан Берић директор ПЗ Индустријско биље 1981 ̶ 2001.

Трансформација Пословне заједнице Индустријско биље током времена
је пратила и усаглашавала се са постојећим позитивним прописима у земљи.
Пословна удружења су тековина приближавања наше земље тржишном
концепту привређивања. Прилагођавањем тржишном привређивању,
фабрике уља су почеле транзицију већ почетком 90-их година прошлог века,
упоредо са распадом СФРЈ. За распад Југославије, међународна заједница,
предвођена САД, осудила је Србију и увела јој санкције.
Током десетогодишњих међународних санкција последње деценије
XX века и бомбардовања наше земље од стране НАТО снага 1999. године,
Пословна заједница Индустријско биље је активно учествовала са својим
чланицама на обезбеђењу репроматеријала, нафте, гаса, D2 горива, ђубрива
и других сировина неопходних за одвијање процеса производње на пољима
и у фабрикама.
Као резултат нагомиланих проблема у друштву, санкција, бомбардовања
и велике пропаганде страних држава, посебно САД, након парламентарних
и председничких избора, догодила се масовна побуна народа. Петог
октобра 2000. године скинут је стари режим и друштвено уређење и уведен
нови неолиберални капиталистички систем. Укида се друштвена својина и
почиње општа транзиција привреде. Највеће промене Пословна заједница
претрпела је после 2000. године, са циљем да, у новим условима преласка
у капиталистичко друштвено уређење и услове либералног тржишта,
још више помогне својим чланицама да преброде проблеме транзиције.
Чланице Индустријског биља по новом закону су предузећа из целе Србије
која су и раније била укључена у рад удружења. За директора је једногласно
изабрана др Олга Чуровић, која је одмах усагласила рад Пословне заједнице
са новим Законом о предузећима кроз Уговор о организовању друштва са
ограниченом одговорношћу.
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ОСНИВАЧИ ДРУШТВА
1. А. Д. ВИТАЛ Врбас
2. ДИЈАМАНТ А. Д. Зрењанин
3. А. Д. СУНЦЕ Сомбор
4. Д. П. КРУШЕВАЦ Крушевац
5. ДУНАВКА А. Д. Велико Градиште
6. БАНАТ А. Д. Нова Црња
7. А. Д. МЛАДОСТ Шид
8. СОЈАПРОТЕИН А. Д. Бечеј
9. НАУЧНИ ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И
ПОВРТАРСТВО
10. AGROCOOP А. Д. Нови Сад
11. Фабрика шећера БАЧКА А. Д. Врбас,
Др Олга Чуровић, директор
ПЗ Индустријско
12. ЦРВЕНКА А. Д. Фабрика шећера Црвенка
биље
од 2001. године
13. А. Д. Фабрика шећера ШАЈКАШКА Жабаљ
14. А. Д. ШЕЋЕРАНА-ЈЕДИНСТВО Ковачица
15. А. Д. Фабрика шећера ЈУГОЗАПАДНА БАЧКА Бач
16. А. Д. Фабрика шећера ЗРЕЊАНИН Зрењанин
17. А. Д. Фабрика шећера ТЕ-ТО Сента
18. А. Д. Фабрика шећера ДОЊИ СРЕМ Пећинци
19. А. Д. ДУВАНСКА ИНДУСТРИЈА Сента
20. Дуванска индустрија ЧОКА А. Д. Чока

Седница Управог одбора: Г. Вуковић, Б. Зарић, З. Анђелић, Љ. Раденковић, Н. Вуковић
15

60 година одржавања Саветовања индустрије уља Србије

Органи Пословне заједнице Индустријско
биље на самом почетку, након промена од
2001. године били су Скупштина и Управни
одбор, а касније само Скупштина. Председник
Управног одбора је био генерални директор
Витала Здравко Анђелић, све до приватизације
Фабрике уља Витал.
Након приватизације, променила се
власничка структура као и, у највећем броју
случајева, персонална решења. Транзиција
је допринела укрупњавању и концентрацији
фабрика у оквиру појединих компанија.
Трансформација је још увек у току.

Активности Пословне заједнице Индустријско биље
Активност у раду и несебично залагање за побољшање положаја
агроиндустрије, посебно у делу који се односи на индустријско биље, издигао
је Пословну заједницу на ниво који може да делује у региону, односно да
обједињује све субјекте из региона у области производње, прераде и промета
индустријског биља. Током овог периода, за чланице Пословне заједнице
организоване су стручне екскурзије у земље са највећом производњом
уљарица у свету. Учествовале су на светским стручним саветовањима из
области индустрије уља и посетиле многе фабрике уља у региону. Узвратне
посете су такође биле од значаја не само за стране компаније и удружења
већ и за чланице Пословне заједнице као домаћине оваквих сусрета.
Пословна заједница Индустријско биље, осим текућих послова који
се односе на прикупљање, обраду и анализу података корисних не само за
чланице Пословне заједнице већ и за друге организације, међу којима су друге
асоцијације Привредне коморе, државни органи и други, ради и објављује
стручне публикације и учествује у организовању стручних саветовања.
Послови су се мењали са променама у друштвеном уређењу,
транзицијом и променама у власничком односу фабрика.
I
II
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Ради успешног остваривања предмета пословања, Индустријско биље
д. о. о. обављало је највише следеће послове:
Анализа услова производње и пословања у оквиру сваке групације;
Праћење и достављање података по групацијама (за време расподеле
извозне квоте по фабрикама);
Планирање и уговарање сетве по групацијама, као и услова откупа;
Праћење и анализа откупа и прераде индустријског биља;
Предлагање мера које доприносе реализацији наведених задатака.
Организовање састанака на нивоу генералних директора, нарочито
у поступку предлагања и дефинисања глобалних коначних ставова

Олга Чуровић

-

у вођењу пословне политике групације и заједничког наступа према
трећим лицима.
Организовање састанака на нивоу директора сировинских сектора по
питању уговарања сетве и откупа индустријског биља.
Организовање састанака на нивоу директора технолога ради успешног
освајања нових технологија, упознавања и размена међусобних
искустава и праћења светских достигнућа.

Савет технолога 2003. године ̶ припрема за Саветовање

-

Организовање састанака на нивоу директора из сектора економије,
односно комерцијале. Упознавање са условима пословања,
економичности производње, профитабилности пословања, наступима
на домаћем и светском тржишту ради одбране од нелојалне
конкуренције. Са развојем транзиционих промена ови послови су
постепено изостали.

III

Обилазак и директни контакти са чланицама ради бољег упознавања
стања и положаја појединих чланица.

IV

Прикупљање и обрада података разврстаних по групацијама. Подаци
се превасходно снимају током године у зависности од интересовања,
достављају чланицама, државним органима и јавности. Обрада
података на годишњем нивоу објављује се у извештају и доставља свим
чланицама и јавности.

V

Организовање Саветовања у земљи по групацијама. У сарадњи са
Технолошким факултетом и Институтом за ратарство и повртарство,
организује се међународно Саветовање технологије, производње и
прераде уљарица, које се по традицији одржава у јуну сваке године.
Саветовање индустрије уља траје већ 60 година, а почело је 1959.
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године. Деведесете године прошлог века, веома тешке за целу земљу,
претиле су да угрозе, па и угасе ово веома важно Саветовање. Само
је ентузијазам могао томе да се одупре. Ни најтежи период у време
бомбардовања наше земље од стране НАТО снага 1999. године није
спречио да се Саветовање одржи на Палићу крајем године.

Са Саветовања на Палићу 1999. године

В. Миклич, Б. Пајин, З. Николовски, О.
Чуровић - са Саветовања 2017. године

-
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М. Милановић, Н. Тица, В. Радојевић,
са Саветовања 2016. године

Са годишњих саветовања о производњи и преради уљарица штампа се
Зборник радова, који обично садржи више од 40 радова наших научних
и стручних радника из ове области.

Олга Чуровић

VI

Сарадња са државним органима у погледу размене информација,
достављању података и обостраном информисању. Сарадња се најчешће
односи на предлагање појединих мера из области макроекономске
политике из области цена, извоза, увоза, прелевмана и друго. У ту
сврху најчешће се организују састанци са надлежним министром или
представницима министарства.

Посета председника Извршног већа
Војводине Фабрици уља Дијамант:
Е. Хартиг, Љ. Слијепчевић, О. Чуровић,
С. Кнежевић, Б. Перошевић, С. Јовановић

Посета мин. пољ. Фабрици уља
Дијамант: М. Малешевић, Д. Шкорић,
С. Кнежевић, С. Јефтић, О. Чуровић

Међународна стручна сарадња
Пословна заједница је организовала широку међународну активност
на стручном повезивању југословенских, односно српских фабрика уља
са произвођачима уља, опреме и репроматеријала из иностранства као и
сродним владиним, невладиним и међународним организацијама.
Сарадња са међународним организацијама, као што је Светска
организација у производњи хмеља и пива, чија је Пословна заједница била
чланица све до приватизације фабрика пива, односно нестанка засада хмеља
на нашим просторима. Током године, размена информација иде у оба смера.
Успостављена је сарадња са F.O. Licht, светском организацијом, са којом
је успешна сарадња по питању производње шећерне репе, шећерне трске и
тржишта сировог и рафинисаног шећера.
Последњих година (2016. и 2017.) организоване су посете бугарским
удружењима и произвођачима уља, а већ следеће године била је њихова
узвратна посета. Размењена су корисна искуства, с обзиром на то да је
Бугарска чланица EУ.
Организована је веома успешна посета фирми J. Rettenmaier & Söhne
у Росенбергу, Немачка, и одржан семинар филтрације од 3. 5. до 5. 5. 2011.
године. На семинару су били присутни представници свих фабрика уља из
Србије, који су проблеме филтрације решавали на најбољи начин.
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Софија 2016, са Саветовања бугарских фабрика уља, упознавање са прописима ЕУ

JRS Filtrationsseminar, мaј 2011. године

Организоване су стручне посете и екскурзије у земље са значајном
производњом уљаних култура и производњом уља. Готово сваке године
посећена је нека од европских земаља: Шпанија, Португалија, Француска,
Италија, Русија и упознавало се са њиховим произвођачима, начином и
условима рада. Организоване су посете у земље Северне и Јужне Америке и
учествовало се на Светској изложби хране у Чикагу 1997. године.
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Дан поља Краснодарска област, Русија 2004. године

Посета Светској изложби хране у Чикагу 1997. године

Другу годину заредом пословна заједница Индустријско биље
д.о.о. у сарадњи са турском компанијом AgriPro организује међународну
конференцију Fats & Oils Belgrade о светској производњи и тржишту уљарица
и уља. Ово је једини редован међународни догађај за биљна уља који се први
пут организује у региону, и то у Београду. Не постоји редован догађај овог
обима који се одржава било где у Европи осим у Истанбулу где се последњих
осам година одржава Fats & Oils Istanbul. Настављена је сарадња и следећа
Конференција о тржишту уљарица, уља и масти Fats & Oils Belgrade одржаће
се априла 2020. године у Београду.
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Конференција Fats & Oils Belgrade 2018. др Олга Чуровић

Конференција Fats & Oils Belgrade 2018, Кањух Златко,
Марко Тодић, Рајко Чаворовић, Марко Абрамовић

Конференција Fats & Oils Belgrade 2018, О. Чуровић ,
В. Јовановић, В. Радојевић, А. Дувњак, В. Миклич, и М. Ковачич
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Издавачка делатност
У сарадњи са Технолошким факултетом из Новог Сада и Институтом за
ратарство и повртарство Нови Сад, ПЗ Индустријско биље припрема и издаје
једном годишње, стручне часописе Уљарство и Зборник (у ком су сабрани
радови са Саветовања индустрије уља, које једном годишње организује ПЗ
Индустријско биље).

Изглед насловне
стране часописа
Уљарство

Изглед насловне
стране
Зборника радова

Изглед насловних
страна Производња
и прерада
индустријског биља
у периоду: 2000 2007. год

Изглед насловних
страна
Производња
и прерада
индустријског
биља, период:
2008-2017. год.

Посебно се истиче и рад у самосталној издавачкој делатности и штампање публикације под називом ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ИНДУСТРИЈСКОГ
БИЉА. Пословна заједница кроз свој рад трудила се да забележи све битне
чињенице од значаја за своје чланице. Једном годишње је издавала брошуру
под називом Производња и прерада индустријског биља, а од 2008. године
ова брошура се издаје посебно за Групацију уља, Групацију шећера и
Групацију дувана и хмеља. Брошуре у уводном делу обавезно садржe услове
привређивања, макроекономска кретања и економску политику у земљи,
спољнотрговинску размену српског аграра, и све битне политичке догађаје
у години на коју се књига односи. Код издања за Групацију уља следи део који
исцрпно даје светску производњу уљаних култура и тренд, као и процену за
наредну годину. Највећи део је приказ домаће производње уљаних култура,
откупа и прераде, са условима који владају на домаћем тржишту. Серија
података од преко 50 година даје слику пољопривредне производње и
прерађивачке индустрије у Србији.

Спортске активности
У оквиру Пословне заједнице одржавале су се и спортске активности
којима је циљ био развијање спортског духа, али и неговање заједништва
југословенских народа и народности. Ове манифестације носиле су назив
Сусрети братства-јединства радника Уљарске индустрије.
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1970. година

На иницијативу Фабрике уља и биљних масти ̶ Зрењанин, а посебно
дипл. инж. Новице Ђорђевића, 1966. године је формиран одбор у саставу
Новица Ђорђевић, Рудолф Малеги и Владимир Распор који је имао за
задатак да сачини правилник уљарских спортских игара, да упути позив
свим уљарама и да организује Прве уљарске спортске игре у Зрењанину.
Јула 1966. године одржане су прве Уљарске игре у Зрењанину на којима су
узеле учешћа екипе фабрика уља из Брчког, Т. Врбаса, Т. Велеса и Зрењанина.
Екипни победник је постала екипа из Брчког.
Године 1980. (смрт Јосипа Броза, прим. aутор) долази до прекида
одржавања Радничко-спортских игара уљарских радника, а већ 1986.
настављају се игре у организацији Фабрике уља Милан Зечар из Урошевца.
На тим играма учествовале су екипе из једанаест фабрика уља. Екипни
победник ових сусрета је фабрика уља из Зрењанина, која је ово признање
освојила седми пут.
Након 2000. године и приватизације фабрика, власници нису били
заинтересовани да се излажу оваквом трошку за одржавање спортских игара
иако су затекли огромну вредност као дугогодишњи минули рад генерација.
Последње радничке спортске игре су се одржале 2005. године, у Врњачкој
Бањи, где је домаћин била фабрика уља из Сомбора.
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Руководство Пословне заједнице
Индустријско биље д.о.о.
Мр Богдан Берић, рођен је 1935. године у
Вариводама, Шибеник. Колонизацијом је 1946.
године доспео у Риђицу, општина Сомбор. Завршио
је Пољопривредни факултет и постдипломске
студије на Економском факултету у Суботици из
области маркетинга.
Радио је у Земљорадничкој задрузи у Риђици,
где је био директор Задруге. Од пољопривредних
и прехрамбених организација, радио је у Сомбору
у Асоцијацији пољопривредних комбината у
Бачкој Пољопродукт.
Био је директор Пољопривредног комбината
Бачка Сомбор и једно време директор Уљаре
Сомбор. Као искусан руководећи стручњак
предложен је да обавља одговорну функцију као председник пословног
удружења Индустријско биље са седиштем у Новом Саду. Мр Богдан Берић,
се од краја 1980. године запошљава у Пословној заједници за индустријско
биље у Новом Саду, као председник и директор Пословне заједнице све до
пензионисања 2001. године.
Од друштвено-политичких функција био је:
-

одборник Скупштине општине Сомбор,
секретар општинске организације Савеза комуниста Сомбор,
партијски активиста Покрајинског комитета Савеза комуниста Нови Сад
и активиста Централног Комитета Савеза комуниста Београд.

Др Олга Чуровић, од 2001. године директор
Пословне заједнице Индустријско биље, српске
фирме са седиштем у Новом Саду. Удружење
окупља све фабрике уља, шећера и дувана у Србији.
Завршила је класичну гимназију и Економски
факултет где и наставља професионалну
каријеру у настави и научноистраживачком
раду. Преласком на рад у ПК Војводине укључује
се у стручни тим за израду предлога савезним
надлежним органима за доношење прописа,
уредби и закона из области пољопривреде.
Након тога је била министар пољопривреде
у АП Војводини. Огромно искуство је стекла
радом у државним органима, чиме је олакшан
приступ за усаглашавање и изналажење адекватног решења за чланице
удружења Пословне заједнице Индустријско биље. Током свих ових година
активно је укључена у рад Друштва економиста (раније Југославије), као
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и Друштва аграрних економиста Југославије, DАЕЈ, (потом Србије, DАЕС);
била изабрана у Председништво DАЕЈ до распада тадашње Југославије, и
члан председништва DАЕС. У том периоду на научним скуповима објавила
више стучних радова, реферата и кореферата. Објавила је са сарадницима
у Извршном већу Војводине, крајем мандата 2000. године, Пољопривредни
водич кроз Војводину штампан у 1.500 примерака. Са Богданом Берићем
објавила је књигу о историјату настанка шећерана на просторима бивше
СФРЈ, са нагласком на изградњи шећерана у Србији, под називом Шећеране у
Србији од 1838. године. Започела је рад на књизи у којој ће приказати историју
развоја уљарства на нашим просторима. Члан је невладине организације
Женска влада и добитник значајних похвала и признања.
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GODINA
Tehnološki fakultet Novi Sad sa tradicijom dugom 60 godina
obrazuje vrhunske profesionalce na osnovnim, master i
specijalističkim akademskim studijama, kao i na
doktorskim studijama u okviru 14 akreditovanih
studijskih područja. Bogata saradnja Fakulteta sa
privredom omogućava studentima sticanje
praktičnih znanja, ali istovremeno pruža
privredi pomoć i podršku u
primeni najnovijih naučnih
dostignuća u cilju
modernizacije i
unapređenja
poslovanja.
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TEХНOЛOШКИ ФAКУЛTET НOВИ СAД ̶ 60 ГOДИНA
СAВETOВAЊA ИНДУСTРИJE УЉA
OСНИВAЊE ФAКУЛTETA
Пeриoд 1959-1960. гoдинe je пeриoд интeнзивнoг oснивaњa фaкултeтa
у Нoвoм Сaду. Teхнoлoшки фaкултeт Нoви Сaд je oснoвaн 1959. гoдинe
кao нeзaвиснa jeдиницa ̶ фaкултeт Унивeрзитeтa у Бeoгрaду сa лoкaциjoм
у Нoвoм Сaду. Meђутим, вeћ нaрeднe 1960. гoдинe сa истoврeмeнo
фoрмирaним Прaвним фaкултeтoм (1959) и вeћ рaниje фoрмирaним
фaкултeтимa Пoљoприврeдним и Филoзoфским 1954. гoдинe, кao и
нoвoфoрмирaним фaкултeтимa 1960. гoдинe у Нoвoм Сaду (Meдицински,
Maшински) и Eкoнoмски у Субoтици, Teхнoлoшки фaкултeт ушao je у сaстaв
нoвoфoрмирaнoг Унивeрзитeтa у Нoвoм Сaду 28. jунa 1960. гoдинe. Taкo je
пoстao jeдaн oд сeдaм фaкултeтa oснивaчa Нoвoсaдскoг унивeрзитeтa.
Teхнoлoшки фaкултeт je oснoвaн 1. jулa 1959. гoдинe oдлукoм Нaрoднe
скупштинe Нaрoднe Рeпубликe Србиje („Сл. гласник Народне Републике
Србије” бр. 30/18. jул 1959. године) у сaглaснoсти сa Сaвeтoм Унивeрзитeтa
у Бeoгрaду, a сa циљeм aкaдeмскoг oбрaзoвaњa тeхнoлoшкo-инжeњeрскoг
кaдрa зa пoтрeбe прeхрaмбeнe индустриje. Инциjaтивa зa oснивaњe Фaкултeтa
пoтeклa je и oд Извршнoг вeћa Аутoнoмнe Пoкрajинe Вojвoдинe пoлaзeћи
oд oпрeдeљeњa дa je прoизвoдњa хрaнe jeдaн oд друштвeнo-стрaтeшких
приoритeтa, кao и свe интeнзивниjeг рaзвoja прeхрaмбeнe индустриje и
нaглaшeнe пoтрeбe зa тeхнoлoзимa спeциjaлизoвaним зa прeхрaмбeнo
пoдручje тeхнoлoгиje. Tимe je одређен почетак рада Технолошког факултета
у школској 1959/1960. години и нa прву гoдину уписaни први рeдoвни
студeнти.

ИСTOРИJAT
Teхнoлoшки фaкултeт Нoви Сaд oснoвaн je сa циљeм дa пружa aкaдeмскo
oбрaзoвaњe тeхнoлoшкo-инжeњeрскoм кaдру у oблaсти прeхрaмбeнoг
инжeњeрствa. Шкoлскe 1972/1973. гoдинe увeдeни су нoви смeрoви у oблaсти
хeмиjскoг, нaфтнo-пeтрoхeмиjскoг инжeњeрствa и мaтeриjaлa, a шкoлскe
1978/1979. гoдинe и у oблaсти хeмиjскo-прeрaђивaчкoг и фaрмaцeутскoг
инжeњeрствa.
Toкoм дoсaдaшњeг пoстojaњa и рaдa, Teхнoлoшки фaкултeт Нoви Сaд
сe рaзвиo у нaучнo-oбрaзoвну институциjу зaвиднe рeпутaциje, нe сaмo
у зeмљи вeћ и у инoстрaнству. Свojим висoким дoмeтимa у aкaдeмскoм
oбрaзoвaњу (oснoвнe тeхнoлoшкe-инжeњeрскe студиje, спeциjaлистичкe/
мaгистaрскe студиje, дoктoрaти), кao и брojним публикoвaним нaучним
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рaдoвимa и сaoпштeњимa, прojeктимa, инoвaциjaмa, пaтeнтимa и другим
oствaрeњимa свojих сaрaдникa, Фaкултeт je oбeзбeдиo aдeквaтнo знaчajнo
мeстo мeђу eлитним институциjaмa oвe врстe.

OРГAНИЗAЦИJA
У организационом смислу доминирала је катедарска и заводска
структура, а 1970. године основан је и Институт за научна истраживања
Технолошког факултета који је објединио целокупни научни рад на Факултету.
После уставних промена у тадашњој држави крајем 80-их и почетком
90-их година, Универзитет и Факултет су реорганизовани. Факултет постаје
јединствена организација у правно-пословном погледу коју организационо
чине катедре, као носиоци процеса академског образовања и заводи као
носиоци осталих неакадемских активности. Срoдни наставни предмети
прегруписани су у одговарајуће катедре, са шефовима као руководиоцима,
које су представљале наставну основу за сва наставна усмерења.
Управљање и унутрашња организација Факултета усаглашени су са
Статутом и другим општим актима Факултета, као и са Законом о високом
образовању и Статутом Универзитета у Новом Саду.
Фaкултeт имa шeст oргaнизaциoних jeдиницa у oквиру кojих je пoрeд
Дeкaнaтa oргaнизoвaнo и oсaм кaтeдри, фoрмирaнe чeтири лaбoрaтoриje и
jeднo сeртификaциoнo тeлo.
Катедрe су основнe организационe јединицe педагошког и научноистраживачког рада у функцији развоја ужих научних, односно уметничких
области које припадају катедри.
Делатности техничких испитивања и анализa, као и консултантских
услуга за побољшање квалитета производа и унапређење технолошког
процеса производње, oднoснo сeртификaциje oсoбља, oбaвљajу
лaбoрaтoриje и сeртификaциoнo тeлo.
Током друге половине 2006. године, из састава Технолошког факултета
издвојиo се Центар за технолошки развој (заводи и део Лабораторије за
испитивање прехрамбених производа и хране за животиње) у самостални
Научни институт за прехрамбене технологије, чији је оснивач Извршно
веће АПВ (Аутономне Покрајине Војводине). У расподели радног простора
Факултета, Институт је стекао право на око 3.900 м2, као и на део заједничког
простора тако да је садашњи расположив простор Факултета око 11.500 м2.
Касније обједињавањем појединих катедри смањен је њихов укупан
број, a пojeдиним кaтeдрaмa je прoмeњeн нaзив. У организационој структури
Факултета (Статут Факултета, 2018) постоји осам катедри које обухватају
сродне наставне предмете појединих ужих научних области.
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Teхнoлoшки фaкултeт Нoви Сaд, нeкaд и сaд

НAСTAВA
У периоду 1959 ̶ 1976. године, више од 10 година одвијала се настава
само на основним студијама прехрамбеног смера, а студије појединих
прехрамбених технологија одвијале су се у три студијска усмерења ̶ Смер
угљенохидратне хране, Смер конзервисане хране и Смер микробиолошких
процеса.
Студиjски прoгрaми сe oствaруjу у вишe oблaсти у oквиру пoљa тeхничкoтeхнoлoшких нaукa, интeрдисциплинaрних и мултидисциплинaрних нaучних
oблaсти, нa oснoву aкрeдитoвaних студиjских прoгрaмa. Прoцeс висoкoг
oбрaзoвaњa нa Фaкултeту oбaвљa сe у склaду с Дoзвoлoм зa рaд нa свa три
стeпeнa, и тo:
1.
2.
3.

студиjaмa првoг стeпeнa (oснoвнe aкaдeмскe и oснoвнe струкoвнe
студиje),
студиjaмa другoг стeпeнa (мaстeр aкaдeмскe студиje, мaстeр струкoвнe
студиje, спeциjaлистичкe aкaдeмскe студиje и спeциjaлистичкe
струкoвнe студиje),
студиjaмa трeћeг стeпeнa (дoктoрскe aкaдeмскe студиje).

Oбрaзoвнa дeлaтнoст сe oствaруje нa oснoву aкрeдитoвaних студиjских
прoгрaмa усклaђeних сa стaндaрдимa кoje утврђуje Нaциoнaлни сaвeт зa
висoкo oбрaзoвaњe. Студиjскe прoгрaмe дoнoси Сeнaт Унивeрзитeтa нa
прeдлoг Нaстaвнo-нaучнoг вeћa Фaкултeтa. У периоду 2006 ̶ 2009. гoдинe
Факултет је веома успешно обавио акредитацију, сходно принципима
Болоњске декларације, усвојио нове наставне планове и програме и школске
2008/2009. године уписао прву генерацију студената по овом програму на
тростепене студије (основне академске, мaстeр академске, спeциjaлистичкe,
докторске). Имајући у виду пре свега нове предмете, Одлуком Наставнонаучног већа извршена је расподела предмета по катедрама.
И дaнaс, oн дoслeднo слeди сaврeмeнe трeндoвe и висoкe критeриjумe у
aкaдeмскoм oбрaзoвaњу нa свим нивoимa, у нaуци и истрaживaњу, чувajући
стeчeну рeпутaциjу и у oвим тeшким врeмeнимa.
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Прeдстaвљaњe рaдa Teхнoлoшкoг фaкултeтa у Уљaрству, 1991. гoдина

Прoблeмaтикa прeрaдe уљaрицa и прoизвoдњe и прeрaдe биљних
уљa и мaсти дaнaс сe нa Teхнoлoшкoм фaкултeту Нoви Сaд изучaвa нa свим
нивoимa студиja у oквиру вeликoг брoja прeдмeтa у склoпу Кaтeдрe зa
инжeњeрствo кoнзeрвисaнe хрaнe.

ПРOJEКTИ
Фaкултeт oбaвљa нaучнoистрaживaчки рaд са циљем рaзвoja нaукe
и унaпрeђeњa дeлaтнoсти висoкoг oбрaзoвaњa, усaвршaвaњa нaучнoг
пoдмлaткa, увoђeњa студeнaтa у нaучнoистрaживaчки рaд и ствaрaњa
мaтeриjaлних услoвa зa рaд и рaзвoj Фaкултeтa. Нaучни рaд oствaруje сe крoз
oснoвнa, примeњeнa и рaзвojнa истрaживaњa, у склaду с вaжeћим Зaкoнoм o
нaучнoистрaживaчкoj дeлaтнoсти.
Нaучнoистрaживaчки рaд извoди нaстaвнo и нaучнo oсoбљe у склaду с
пoсeбним зaкoнoм и пoсeбним oпштим aктoм Унивeрзитeтa.
У рeaлизaциjи нaучнoистрaживaчкoг рaдa учeствуjу и студeнти мaстeр
aкaдeмских и дoктoрских aкaдeмских студиja.
Фaкултeт oбaвљa инoвaциoну дeлaтнoст са циљем примeнe нaучних
сaзнaњa, тeхничких и тeхнoлoшких знaњa, инвeнтивнoсти и прoнaлaзaштвa у
функциjи ствaрaњa и примeнe нoвих и пoбoљшaних прoизвoдa, тeхнoлoгиja,
прoцeсa и услугa и њихoвe кoмeрциjaлизaциje, у склaду с пoтрeбaмa тржиштa
и нa oснoву пoсeбнoг зaкoнa.
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СAРAДЊA СA ПРИВРEДOM
Ради сaрaдњe сa приврeдoм и jaчaњa трaнсфeрa знaњa, нa Фaкултeту су
фoрмирaнe и четири лабораторије и једно сeртификaциoнo тeлo:
1. Лабораторија за испитивање прехрамбених производа ̶ за обављање
делатности техничких испитивања и анализе прехрамбених производа, као
и консултантских услуга за побољшање квалитета производа и унапређење
технолошког процеса производње;
2. Лабораторија за амбалажу и паковање ̶ за обављање делатности
техничких испитивања и анализа материјала који се користе за паковање
прехрамбених и других производа, као и консултантских услуга из области
амбалаже и паковања различитих производа;
3. Лабораторија за испитивање материјала у културном наслеђу ̶ за
обављање испитивања материјала у културном наслеђу и консултантских
услуга из области испитивања материјала у културном наслеђу;
4. Лабораторија за хемијске контаминенте и одрживи развој ̶ за
обављање делатности анализе хемијских контаминената, анализе стања
животне средине, процене ризика и одрживи развој, и консултативне услуге
из области анализе хемијских контаминената, процене ризика и одрживог
развоја и
5. Сертификационо тело зa oбaвљaњe дeлaтнoсти сeртификaциje oсoбa.
Сaрaдњa сa индустриjoм уљa и свим приврeдним субjeктимa кojи сe
бaвe прoизвoдњoм, прeрaдoм и прoмeтoм уљaрицa, кao и прoизвoдњoм и
прeрaдoм биљних уљa и мaсти и трaнсфeр знaњa у oквиру прeрaдe уљaрицa
и прoизвoдњe и прeрaдe биљних уљa и мaсти, дaнaс сe нa Teхнoлoшкoм
фaкултeту Нoви Сaд рeaлизуje у oквиру пojeдних прeдмeтa, oднoснo
oдгoвaрajућих oдeљeњa Лaбoрaтoриja фoрмирaних зa тaквe нaмeнe.

Прослава 60-годишњице САВЕТОВАЊА Индустрије уља
„ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА УЉАРИЦА”

•

•

Ако имаш план за годину дана, засади пиринач.

•

Ако имаш план на десет година, засади стабла.
Ако је твој план на стотину година, едукуј људе.
Конфучије,
кинески филозоф и социјални реформатор
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Ђерђ Карловић
Наше наслеђе, наша будућност
Данас за опис пословног окружења менаџери користе кратки назив
VUCA* што у слободном преводу значи хаотично, турбулентно, нестабилно,
неизвесно. Гледано из такве перспективе, моје сагледавање историје
Саветовања Индустрије уља изгледа помало носталгично, а многи ће и
помислити да је аутор овог текста тада био много млађи и да сада идеализује
дешавања. То кажем зато што млађе генерације вероватно не могу поверовати
и потпуно се идентификовати са атмосфером самоуправног социјализма који
је имао одређене предности ̶ у сваком случају живело се мирније. Критична
маса инжењера за креативан рад и иновације била је знатно већа него данас.
Захваљуљући томе дошло је до низа корисних и успешних иницијатива што
је умногоме допринело угледу наше уљарске индустрије. Проблеми који су
се јављали углавном су се односили на економску сферу тог система.
Многе колеге су долазиле из Европе да би видели нека наша техничкотехнолошка решења, а дешавало се да их и купе (Пољска ̶ пројект Szamotuły,
Мађарска ̶ уређај за сагоревање љуске сунцокрета у котловима).
Коначно и мој рад у иностранству од приближно 20 година био је
прилика да пренесем знања која сам стекао учећи на Универзитету у Новом
Саду и у контакту са људима на Уљарским саветовањима. Могу потврдити
да је ово саветовање по концепцији било и јесте јединствено у Европи и
представља идеално место за образовање наших инжењера и нешто више
што ћу покушати да прикажем.
*VUCA ̶ Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous (нестабилна, неизвесна,
сложена и двосмислена).
Како је почело?
Почетак је био веома једноставан и спонтан. Професор Маријан Рац из
загребачке Творница уља, који је у међувремену изабран за вишег предавача
на Технолошком факултету у Загребу, предложио је да се инжењерима
организује додатно школовање у фабрикама. Такав предлог је усвојен на
седници у пословној Заједници произвођача уља у Београду 1959. године
уз подршку др Бисерке Оштрић Матијашевић, из Творнице уља у Загребу,
др Андреја Машере, инж. Мина Минова из Титовог Велеса из Македоније,
Вељка Микашиновића ВТШ из Зрењанина, инж. Стевана Јеротијевића из
фабрике уља у Зрењанину. Ову иницијативу радо су прихватили све уљаре од
Македоније до Словеније јер су у том периоду сви препознали да недостаје
довољно знања за правилно вођење технолошких процеса и контролу
квалитета производа.
Мали погони, па и веће фабрике, нису имали своја одељења за развој и
очекивали су помоћ и то у класичној форми едукације – учења од колега са
већим искуством и знањем.
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Првобитна традиција одржавања Саветовања и првобитно постављен
концепт преживели су све изазове кроз време, а захваљуљући пре свега
Пословној заједници за индустријско биље Србије ИНДУСТРИЈСКО БИЉЕ
НОВИ САД као и појединцима-ентузијастима који су у тешким условима успели
да одрже континуитет да би сада славили 60. годишњицу. Посебну заслугу у
томе има проф. др Биљана Пајин са Технолошког факултета у Новом Саду која
је последњих десет година катализатор за унапређење рaдa Саветовања.

Прва уљарска саветовања
Прво Уљарско саветовање одржано је 1959. године, управо као
предавања за инжењере. Прва предавања одржавана су у фабрикама. Места
одржавања Саветовања су мењана сваке године ̶ материјали са Саветовања
касније су објављивани у првом уљарском часопису у Југославији: билтен
Биљна уља и масти …/Уљарство; први издавач часописа ̶ Пословно удружење
произвођача биљних уља из Београда.
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Касније Саветовања су пренета из фабрика на друга туристичка
атрактивна места Југославије. Такав амбијент и мултидисциплинарни
састав учесника помогао је да учесници Саветовања, поред усавршавања
и непосредног сусрета са колегама који свакодневно решавају сличне
проблеме, створе идеалну креативну атмосферу за рад и иновацију.
То се данас модерно назива

Инкубатор за иновације
-

-

Показало се да овакав тип сусрета људи из аграра, из селекције уљарица,
инжењера из фабрика и научних института, кроз дискусије социјалне
интеракцје (види Сократоаву методу) доводи до стварања нових креативних
идеја које су касније реализоване у нашим фабрикама уља. Све мање колега
се још сећа страствених дискусија у разним технолошким дилемама о
технологији прераде сунцокрета које су често трајале до касно у ноћ.
Најватренији дискутанти били су: дипл. инж. Ендре Телеки, Витал Врбас,
дипл. инж. Лада Рајчић, Творница уља Загреб, дипл. инж Шандор Шанта,
Дијамант Зрењанин, дипл. инж. Бранка Дутина, Дијамант Зрењанин,
проф. др Јован Туркулов, Технолошки факултет Нови Сад, дипл. инж.
Соња Јованов, Дијамант Зрењанин.

Јединствена концепција уљарског Саветовања
Саветовање је у потпуности осликавало тадашњу организацију
привредног система. У рад Саветовања били су укључени сви учесници
производног ланца од производње сировина, прераде, продаје…
(Што се током времена показало веома корисним). Јер се на тај начин
проблеми могу сагледати са свих страна.
Научне организације, универзитети и институти имали су задатак да
раде на унапређењу фабрика ̶ свако у свом домену и да то презентују
на Саветовању. Касније, научне организације помагале су инжењерима
да своје фабричке иновације, техничка решења и сами презентују
колегама учесницима уљарског Саветовања.
Фокус је био на генерисању резултата прилагођених нашим
специфичним условима.
Велика посета иностраних гостију, и пре и сада, указује да концепција
Саветовања чак испуњава и међународне норме.
Уведено је и симултано превођење ради лакше комуникације (од 2001.
године).
Редовно праћење трендова у иностранству али уз критичну анализу
резултата иностраних произвођача, стандарда, опреме, додатака и слично
проширивао је видике наших инжењера – али уз реално разумевање шта
стоји иза нових решења. Циљ је био изналажење конкетних решења на
бази сопствених иновација која јачају нашу конкурентност.
Сваке године на крају Саветовања били су дефинисани стратешки
циљеви групације – Закључци Саветовања. Реализација ових задатака
оцењивана је на наредном Саветовању.
Сви материјали су штампани у Зборнику радова.
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ОСВРТ НА РЕЗУЛТАТЕ ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА НОВИ САД ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТЕХНОЛОГИЈУ УЉА

Радници на одељењу за технологију биљних уља и протеина
Име и прeзимe
рaдникa

Пeриoд
зaпoслeњa

Tитулa

Функциja
(рaднo мeстo)

Joвaн Tуркулoв

1966-1996

PhD

Рeдoвни прoфeсoр

Бисeркa OштрићMaтиjaшeвић
-прeминулa 2001. гoд.

1964-1969*
1969-1980

PhD

Рeдoвни прoфeсoр

Ђeрђ Кaрлoвић

1973-1999

PhD

Рeдoвни прoфeсoр

Eтeлкa Димић

1976-2017

PhD

Рeдoвни прoфeсoр

2002-

PhD

Дoцeнт

1976-2012

Дипл. инж.

Aсистeнт

2018-

Maст. инж. тeхнoл.

Истраживач
сараданик

Нaтaлиja Рaмaч

1969-2005

Teхничaр зa
прeхрaмбeну
индустриjу

Сарадник

Брaнкa Хajдeр

1977-1996

Хeмиjски тeхничaр

Лaбoрaнт

2004-

Хeмиjскo-тeхнoлoшки
тeхничaр

Teхнички сaрaдник

Рaнкo Рoмaнић
Вjeрa Вукша прeминулa 2014. гoд/
Taњa Лужaић

Дaниjeлa РeлићMишкoв
* Хoнoрaрни статус
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Одељење за технологију уља и масти са докторантом из Сирије и
дипломцем 1979

Наставно-научни радници на одељењу Технологија уља и масти
испуњавали су своје задатке кроз објављивање научних и стручних
публикација у сарадњи са колегама из Србије и екс-Југославије као и са
колегама из иностранства. Публикације су објављиване и у домаћим и у
реномираним страним часописима. Истовремено написано је неколико
књига о познатим прерађивачима уља и масти. На овом одељењу је урађено
116 дипломских радова. Инжењери који су дипломирали из Технологије
уља и масти претежно су нашли посао у нашим уљарама и другим гранама
индустрије у земљи. Било је и неколико студената који су отишли да раде
у иностранство; сви су без проблема могли нострификовати дипломе
захваљујући високом угледу Технолошког факултета у Новом Саду.
На одељењу Технологија уља и масти одбрањено је 13 магистарских
радова и 15 докторских дисертација директно у вези са актуелним проблемима
из области технологије уља и масти. И међу њима је било неколико кандидата
из иностранства (Сирије, Бангладеша и Либије). На студијском боравку на
Одељењу за уља и масти боравила је шест месеци и једна професорка са
Универзитета из Тајланда. Након увођења Болоњског система студирања,
урађено је још 18 завршних радова и 10 мастерских радова.
Одељење је имало веома добре контакте са иностраним професорима
научницима са еминентних универзитета из САД, Француске, Чехословачке,
Пољске, Мађарске, Бугарске. Проф. Jaн Покорни (Pokorny), светски експерт за
аутооксидацију и антиоксиданте из Чехословачке и Ула Холм из Шведске која
је разрадила методу за одређивање секундарних производа оксидације уља
(бензидински, анисидински број) одржали су предавања на Технолошком
Факултету у Новом Саду где су били присутни и наши инжењери из фабрика.
Постојала је и сарадња са Универзитетом у Пловдиву (проф. др Иванов).
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Одељење је имало добре контакте са светским произвођачима опреме
из земље и иностранства. Доказивање капацитета у Сојапротеину при
завршетку инвестиције рађено је на бази анализа Лабораторије на Одељењу
уља и масти (техничари: Наташа Рамач и Бранка Хајдер). Проф. Бисерка
Оштрић Матијашевић много се ангажовала да се уведу нове инструменталне
методе у анализу уља и масти.
Основна стратегија Одељења огледала се у томе да будемо спремни
да у свакој ситуацији пружимо максималну научну и стручну помоћ нашој
индустрији у решавању технолошких проблема. Контакти са свим фабрикама
су били веома добри што се видело и кроз оцењивања квалитета уља и масти
на Новосадском сајму. Фабрике су редовно слале узорке на оцењивање на
Новосадски сајам где су критеријуми за оцењивање били строжи него по
званичном правилнику Југославије. То поверење се показало и у најтежим
условима. Нпр. у периоду хиперинфлације у Југославији 1992 ̶ 1994.
захваљујући помоћи из целе индустрије уља, једино на Одељењу Технологија
уља и масти редовно су рађене све експерималне вежбе као у уобичајеним
условима.

Та блискост у сарадњи са индустријом огледала су у томе што су
сарадници Одељења директно радили на решавању технолошких проблема
индустрије уља и масти. Навешћу и неколико конкретних примера.
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I Технолошке иновације Јована Туркулова
Проф. др Јован Туркулов,
редовни професор Универзитета у Новом Саду
у пензији (1934. Зрењанин ̶ )
Професор Туркулов је био први стални
запослени на Одељењу уља и масти. У том периоду
проф. Бисерка Оштрић Матијашевић је још била
ангажована као хонорарни наставник.
Јован Туркулов је своју докторску
дисертацију одбранио на Технолошком Факултету
у Новом саду 1974. под насловом Утврђивање
оптималних услова деодоризације сунцокретовог
уља разног пероксидног броја, на бази одређивања
секундарних продуката аутооксидације, компонената пресудних за
оцењивање квалитета и одрживости јестивог уља.
Резултати из доктората су директно искоришћени за унапређење
рафинације сунцокретовог уља и то уз помоћ колега из индустрије уља из
Зрењанина Катице Мезеи и Иштвана (Пиште) Мезеи. Нови поступак знатно
је смањио трошкове рафинације (избегнуто је коришћење увозне земље за
бељење). Ова иновација је добила Седмојулску награду.
Та иновација је касније примењена и у уљари ИНУС у Сомбору (сада део
групе ИНВЕЈ).
Захваљуљући проф. Туркулову урађена је и уникатна технологија за
пречишћавање контаминиране соје из увоза 2000 т – (увозник Југоекспорт из
Београда) која је била контаминирана при претовару са брода у неочишћене
железничке вагоне у Сплиту и то елементарним сумпором и вештачким
ђубривом. Пројекат је урађен уз учешће колега из Сојапротеина дипл. инж.
Игора Смоје и сарадника, колеге проф. др Светислава Веселиновића са ВТШ,
Одељење за противпожарну заштиту Нови Сад и наравно комплетног тима
са Одељења за уља и масти Технолошког факултета. Пројекат је успешно
реализован ̶ без привредне штете – прерадом соје уз примену модификоване
технологије у фабрици Сојапротеин Бечеј (данас део Victoria Group). Посебан
ризик представљала је висока експлозивност елементарног сумпора који се
морао уклонити пре сушења и прераде.
Висока креативност и стручност проф. Туркулова показали су се и при
санацији пожара у складиштима и силосима за уљарице. Посебно је заслужан
за смањење штете приликом оваквих инцидената у силосима у Виталу у
Врбасу (данас део групе ИНВЕЈ) и у Фабрици Младост у Шиду (данас део
Victoria Group).

-
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Вероватно многе млађе колеге не знају да су инвеститори из Бечеја
желели да на месту Сојапротеина граде нову фабрику маргарина.
Проф. Ј. Туркулов и проф. Делимир Шулц са Технолошког факултета у
Новом Саду су успели да убеде инвеститора да то ипак буде фабрика за
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производњу стратешки важних протеина (сојине сачме, текстурираних
производа на бази соје и разних других производа као што је лецитин
(данас Сојапротеин – део Victoria Group).
Таква концепција се показала као успешан бизнис модел који би могао
да Србију позиционира као стратешког произвођача протеинских
производа без ГМО. Надам се да ће колеге из Сојапротеина имати знања
и вештина да то и у будућности у потпуности искористе.
Проф. Јован Туркулов створио је неколико јединствених лабораторијских
уређаја који се успешно користе све до данас за извођење наставе.
Најпознатији је лабораторијски деодоризатор са могућности узимања
узорака у току рада без ризика за накнадну оксидацију уља.

II Технолошке иновације Бисерке Оштрић Матијашевић
Проф. др Бисерка Оштрић Матијашевић,
редовни професор Универзитета у Новом Саду
(1926–2001) рођена у Новиграду поред Задра
(Хрватска)
Може се рећи да је проф. Матијашевић
својим открићима ушла у светску историју
о антиоксидантима. Наиме, након теорије о
слободним радикалима Денхам Хамана из 1951.
године, проф. Матијашевић 1962. године открива
најмоћније природне антиоксиданте који се могу
издвојити из рузмарина и који делују како ин витро и ин виво. Цео научни
век посветила се легализацији тих једињења. Тај процес легислације у
Европи је предуго трајао и она, нажалост, тако и није доживела њихову
легализацију. Али ми знамо да њен труд није било узалудан, јер је у
међувремену откривено да цео наш живот зависи од равнотеже између
слободних радикала и антиоксиданата. Без антиоксиданата не би било ни
живота на земљи.
Постићи високу конкурентност у привреди је кључно питање. Од 1977.
године оцењују се и квалитет јестивих рафинисаних уља, укључујући и
маслиново и бучино уље) на Новосадском сајму.
Бисерка Оштрић Матијашевић и сарадници су се трудили да оцењивања
квалитета ових производа буде што објективније и непристрасније.
Из тих разлога израђен је правилник за оцењивање квалитета ових
производа на бази резултата хемијских и сензорских анализа. Ти
правилници су се у складу са напретком науке актуализовали и
проширивали са порастом асортимана производа на бази уљарица.
То оцењивање значајно је утицало на пораст конкурентности наше
индустрије уља. По мом мишљењу било би потребно да се у оцењивање
укључе и производи из иностранства јер на тај начин бисмо видели
колико смо близу или далеко од европског квалитета.
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Године 1956. са М. Рацом у загребачкој Творници уља уводи прву
производњу маргарина на просторима екс-Југославије капацитета 900
кг на сат.
Године 1967. са француског преводи књигу Методе анализе липида
са Вером Марковић из Института за месо у Београду (прва књига из
анализе уља и масти) на нашем језику.
У периоду 1974 ̶ 1980. године др Бисерка Оштрић Матијашевић била
је представник Југославије у FAO-WHO у комитету за уља и масти и
активно радила у доношењу нових предлога светских стандарда за
уља и масти. На тај начин увек смо имали свеже светске информације из
наше групације.
Пионирски је учествовала у увођењу нових инструменталних метода
у анализи уља и масти (оцењивање квалитета уља на бази садржаја
токоферола, одређивање анисидинског и TOTOX броја уља, одређивање
садржаја транс-масних киселина IR методом и др.) још давне 1974.
године.
За свој дугогодишњи рад у подручју хемије и технологије уља и масти
добила је Седмојулску награду СР Србије.
Италијанско друштво за истраживање масти Societa italianа delle sostance
grasse Milano доделио јој је златну медаљу.
У периоду 1976 -1977. године била је и декан Технолошког факултета у
Новом Саду.
У анкетама студената, проф. др Бисерка О. Матијашевић је редовно
оцењивана као најбољи професор Технолошког факултета.

Место Бисерке Оштрић Матијашевић у историји
истраживања о антиоксидантима
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III Технолошке иновације Ђерђа Карловића
Ђерђ Карловић (György Karlovits),
редовни професор Универзитета у Новом
Саду до 1999. године;
почасни професор Универзитета Corvinus у
Будимпешти од 2013. године;
руководилац развоја нових производа у
BUNGE Пољска у периоду 1999–2016. године;
сада у пензији.
(1949. Ада ̶ )
-

Свој магистарски рад и докторску дисертацију радио је из
интерестерификације масти у периоду 1979–1983. што је била комплетна
новост за нашу индустрију. Захваљуљући доброј сарадњи са фабриком
уља у Врбасу, прво је направљена студија изводљивости 1985. године,
а почетком 1995. године пуштено је у рад индустријско постројење за
интерестерификацију уља и масти капацитета 45 тона/дан. Пројекат
је остварен уз минимално улагање али уз максимално коришћење
сопственог знања, како научноистраживачког тако и пројектантског и
инжењерског. Инсталисано постројење радило је при истим условима
како је било дефинисано и пројектним задатком.

Дипл. инж. Станко Миљанић, руководилац развоја у Виталу и аутор испред
полуиндустријског постројења у Виталу – почетак реализације пројекта

У том периоду, чврсте масти претежно су се производиле хидрогенацијом
репичиног уља. Хидрогенација овог уља није била једноставан задатак јер је
садржавао сумпорна једињења (отрови катализатора за хидрогенацију уља).
Никола Тот (Toth) и Божана Ђулинац и други из Дијаманта из Зрењанина
утврдили су да се садржај сумпора у уљу репице домаће производње креће
од 6 до 180 мг/кг и предложили неколико решења за елиминацију овог
каталитичког отрова.
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У сарадњи са колегама из Витала (Јарослав Комбиљ, Александра Тимко)
испитали смо ефикасност сваке методе за уклањање тзв. „испарљивих”
и „неиспарљивих” сумпорних једињења. На бази ових испитивања је
предложена стандардизована технологија која се мора применити при
хидрогенацији репичиног уља у Фабрици.
Фабрика за производњу протеинских производа Сојапротеин као
модерна фабрика пружала је много могућности за иновације. Са колегама
из ове фабрика Ерег Д., Митровић С., Зарић Б., Милинчић М., Канзамар Ђ.
упоредили смо екстракционе карактеристике материјала припремљених
флекичењем (традиционални процес) и екструзијом. Екперименти су
показали да се са екструзијом материјала може повећати капацитет погона
екстракције чак и за 50%. Како је специфична потрошња енергије при
екструзији нижа у поређењу са другим технолошким процесима припреме
соје, оваква измена имала је и аспект уштеде енергије.
Као радник Одељења за уља и масти, Ђ. Карловић је учествовао у
увођењу индустријског хексана новог квалитета који задовоља све услове за
Flash-десолвентизацију.
Са колегама из Млинарске индустрије и фабрике за прераду паприке
Витамин Хоргош (Перна Ј., Атлас М., Балаж) развијене су технологије за
екстракцију уља из пшеничних клица (споредни производ при преради
пшенице). Ово уље садржи знатно више токоферола него уље сунцокрета
што је посебно цењено у козметици. При реализацији пројекта произведено
је око 150 литара уља за козметичке сврхе уз примену диxлор-метана као
растварача.
Ђ. Карловић је био први на Одељењу који је увео нове савремене
методе планирања експеримената и обраду резултата тзв. методологију
одзивних површина - Response Surface Methodology (RSM) која је у великој
мери убрзала експериментални рад и обраду резултата. Ту методологију су
многи сарадници факултета прихватили и до данас користе.
IV Иновације Етелке Димић
Етелка Димић, редовни професор
Универзитета у Новом Саду, у пензији
(1951. Кањижа ̶ )
Проф. Етелка Димић, магистарски рад
је радила из области унапређења процеса
винтеризације уља (уклањања природних воскова
из сунцокретовог уља). Тема докторске дисертације
проф. Е. Димић била је у вези са процесом физичке
рафинације уља и уклањања воскова. Резултати
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њене докторске дисертације су директно нашли примену омега 3 масних
киселина и валоризацију талога из производње хладно пресованог уља
тикве голице у виду производа у Фабрици уља Дијамант у Зрењанину.
Поред тога, проф. др Етелка Димић се посветила стручном и научном
унапређењу технологије производње уља малих произвођача типа
„пресована уља на хладно” без претходног загревања материјала пре
пресовања (DGF-дефиниција). Та уља се користе директно без рафинације
као гурманска уља. То је тренутно тренд у свету због малих инвестиција у
опрему. Но треба рећи да на први поглед једноставни процес може носити
одређене ризике и за тај процес обавезно се мора користити посебно семе
високог квалитета.
V Др Ранко Романић (1977 ̶

),
доцент Технолошког факултета Нови Сад
Универзитета у Новом Саду
Др Ранко Романић је звање доктора наука
из научне области Технолошко инжењерство
стекао 2015. године одбраном докторске
дисертације под називом Хемометријски
приступ оптимизацији технолошких параметара производње хладно пресованог уља
семена високоолеинског сунцокрета.

Перманентно ради на увођењу нових
области, нових сазнања и нових метода из
области технологије биљних уља и масти, како у наставни процес, тако
и у научноистраживачки рад и техничка испитивања. Радом у оквиру
Лабораторије за испитивање прехрамбених производа даје велики допринос
унапређењу рада Технолошког факултета Нови Сад у обављању делатности
техничких испитивања и анализа хране у складу са захтевима стандарда SRPS
ISO/IEC 17025. Као координатор Одељења за уља и масти активно учествује
у научностручној и пословно-техничкој сарадњи у оквиру испитивања
усаглашености уљарица, јестивих уља и масти и производа на бази уља и
масти, са важећим законским прописима, за потребе субјеката који се баве
њиховом производњом, прерадом и прометом. Председник је комисије за
оцењивање квалитета јестивих уља, биљних масти и сличних производа у
оквиру међународних пољопривредних сајмова које организује Новосадски
сајам а.д, Нови Сад.
Интензиван рад на иновацијама доц. др Ранка Романића је започет од
2017. године и у току је. У периоду 2017 ̶ 2018. године радио је на одређивању
оксидативне стабилности барених кобасица произведених са палминим
уљем. Од 2017. године, започео је рад на:
-

искоришћењу филтрационе погаче на бази целулозе након филтрације
уља сунцокрета током винтеризације;
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-

производњи мешаних биљних уља обогаћивањем постојећих
рафинисаних биљних уља са уљима богатим нутритивно вредним
компонентама.

Биланс изгубљеног знања
Знати да се зна када се зна и знати да се не зна;
то је право знање
Конфучије
На крају треба говорити да смо због измене пословног окружења (после
1990.) изгубили многе креативне и иновативне људе, на првом месту говорим
о искусним људима из развоја фабрика. Као што су били Станко Миљанић
(преминуо 2006., из Витала), Никола Тот (преминуо 1999. и Зрењанина),
Вујадин Ђурковић дипл. инж. у пензији, Ержебет Хартиг, дипл. инж. у пензији,
Соња Јованов, дипл. инж. у пензији, Денеш Ерег у дијаспори, Иштван (Пишта)
Мезеи дипл. инж. (преминуо).

Наша будућност
Како Уљарско саветовање може да помогне ЕУ
интеграцију индустрије уља и масти?
Ако прихватимо да се основна стратегија Саветовања није променила,
јасно је да и даље морамо давати одговоре на сада актуална питања шта
то „мучи” нашу индустрију уља као што је нпр. предстојећа интеграција са
Европском унијом. Требало би анализирати са аспекта уљарске индустрије:
-

предности и мане интеграције,
каква је НАША СТРАТЕГИЈА ̶ заједничка или појединачна,
да ли можемо створити заједнички конкурентне производе за европско
тржиште,
ко су наши највећи конкуренти,
какве су наше могућности за контролу квалитета наших уљарских
призвода, имамо ли лабораторијску опрему, обучене људе итд.

Сада када се налазимо у фази кандидатуре за ЕУ требало би користити
фондове ЕУ који дају могућност да се накнадно покрију трошкови таквих
пројеката. Сложени процес конкурисања тражи обучене људе који добро
познају менаџмент пројектима, знају модерни маркетинг нових производа.
Колико ми је познато, наши студенти на Технолошком факултету у
Новом Саду не уче ове дисциплине, али Индустријско биље би могло
организовати такву обуку. А коначна листа захтева треба да се уради у
сарадњи са Пословном заједницом Индустријско биље или баш ту на
Уљарском саветовању.
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VISOKOPRODUKTIVNI
ULJANI HIBRIDI
NS KRUNA
NOVO
NS RONIN
NS KONSTANTIN
NS ROMEO
NS FANTAZIJA
NS DUKAT

PREPORUKA SORTIMENTA

SOJE

000 GRUPA ZRENJA

FAVORIT
NS KAĆA

00 GRUPA ZRENJA

TAJFUN
FORTUNA
MERKUR

reklama III

0 GRUPA ZRENJA

VALJEVKA
GALINA
NS VULKAN
NS ATLAS

CLEARFIELD HIBRIDI
RIMI PR
PEGAZ
NS TAURUS

CLEARFIELD PLUS HIBRIDI
NS SMARAGD CLP
NS SUMO HIBRIDI
NS SUMO SUN
ORFEJ
SUMO 1 PR
SUMO 2 OR
ULJANA REPICA
NS RAS
NS VID
ZLATNA
ZORICA
JASNA
JOVANA

NOVO

NOVO

I GRUPA ZRENJA

NS MAXIMUS
SAVA
VICTORIA
NS APOLO
II GRUPA ZRENJA

RUBIN
VENERA
NS FANTAST
NS ZITA
NS KOLOS

NOVO

INSTITUT ZA RATARSTVO I
POVRTARSTVO, NOVI SAD
INSTITUT OD NACIONALNOG ZNAČAJA ZA REPUBLIKU SRBIJU

47021
BESPLATNI INFO BROJ: 0800 000
www.nsseme.com
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Институт за ратарство и повртарство Нови Сад
Институт за ратарство и порвртарство из Новог Сада је највећа научноистраживачка установа у области пољопривреде у Србији. Основан је 1938.
године одлуком Министарства пољопривреде Краљевине Југославије као
Пољопривредна огледна и контролна станица.
Држава је обезбедила основне ресурсе за рад новоформиране станице:
23 ha квалитетног пољопривредног земљишта на Римским шанчевима и
нову, архитектонски атрактивну зграду саграђену 1938. године, где је остало
седиште Института до данашњег дана.

Управна зграда Института, снимак из
1970. године

Изградња управнe зградe Института,
снимак из 1938. године

Током 80 година свог постојања, Институт је мењао статус и организацију
са развојем друштвених односа у којима је деловао. Тако је временом
Институт мењао назив и оснивача, па је од Пољопривредне огледне
и контролне станице (1938–1941) до данас имао различите осниваче и
називе. У периоду до почетка II светског рата 1941. био је у надлежности
Министарства пољопривреде Краљевине Југославије, а за време окупације
током II светског рата подручје Бачке је припојено Краљевини Мађарској,
па је Пољопривредна станица ушла у састав Пољопривредног института у
Сегедину као његово одељење.

Панорамски снимак огледних поља Института из времена оснивања Института
тридесетих и четрдесетих година прошлог века
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По завршетку рата 1946. године, одлуком Председништва Главног извршног
одбора АП Војводине, у мају месецу Пољопривредна станица је прерасла у
Покрајински завод за пољопривредна истраживања. Завод је имао карактер
државног органа који се финансира из буџета, као и сви државни органи.
Међутим, статус установе са самосталним финансирањем Институт је стекао
већ 1954. године, те је исте године преименован у Завод за пољопривредна
истраживања. Уредбом Извршног већа Републике Србије од 1959. године,
Завод је реорганизован, а назив промењен у Институт за ратарство. У складу са
променама у организацији Народне Републике Србије, Уредбом Извршног већа
Народне скупштине Републике Србије, права и дужности оснивача Института
пренета су са Републике на АП Војводину 1961. године. Тада Институт добија и
нови назив – Институт за пољопривредна истраживања.

Део колектива тадашњег Института за пољопривредна истраживања,
снимак из 1969. године

Током 1975. године на иницијативу политичких структура САП
Војводине, покренути су интеграциони процеси с циљем да се у саставу
Пољопривредног факултета у Новом Саду обједине све научноистраживачке
организације из области пољопривреде и шумарства у Новом Саду и
околини, па је тако исте године Институт за пољопривредна истраживања
престао да постоји као самостална научна установа и интегрисан је са
Пољопривредним факултетом. Тако је од 1976. нови назив гласио ООУР
Институт за ратарство и повртарство, односно ООУР Научно-образовни
институт за ратарство и повртарство од 1986. до 1994. године, када је
Влада Републике Србије својом одлуком дала сагласност да се ООУР
Научно-образовни институт за ратарство и повртарство издвоји из састава
Пољопривредног факултета у Новом Саду. Истом одлуком Република Србија
је преузела оснивачка права према Институту. Тако је 1995. назив промењен
у Научни институт за ратарство и повртарство. Током 2006. акредитован
је као истраживачко-развојни институт, и 2007. мења назив у Институт за
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ратарство и повртарство под којим послује и данас. У мају 2018. године,
Институт је акредитован као институт од националног значаја за Републику
Србију, заслужено стекавши статус управо због свог успешног рада и
врхунских резултата имплементираних у пољопривредну праксу током 80
година постојања, због чега је постао и значајно име у светској науци.
Основна и примењена истраживања, која су основна делатност
Института, усмерена су на стварање сорти и хибрида ратарских, повртарских,
као и великог броја крмних, индустријских, лековитих и зачинских биљака.
С тим у вези, примарне активности Института спроводе се у оквиру седам
одељења, две лабораторије и две услужне јединице.

Организационе јединице Института (а - огледна поља; б - Одељење за индустријско
биље; в - Одељење за стрна жита и г - Одељење за кукуруз) смештенe на комплексу
огледних поља на Римским шанчевима

Одељења: Одељење за стрна жита, Одељење за кукуруз, Одељење
за индустријско биље, Одељење за крмно биље, Одељење за повртарство,
Одељење за соју, Одељење за алтернативне културе и органску производњу.
Лабораторије: Лабораторија за испитивање семена, Лабораторија за
земљиште и агроекологију.
Услужне јединице: Огледно поље, Сектор за опште послове.
Истраживања у Институту се спроводе у оквиру области биотехничких
наука, као што су генетика и оплемењивање, семенарство, микробиологија,
физиологија и биохемија, агрохемија, мелиорација земљишта,
фитопатологија, ентомологија, фитофармација и токсикологија и др.
Институт поседује сертификате немачке сертификационе куће TÜV SÜD
за стандарде ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015. Једном годишње се екстерно
проверавају усаглашеност и функционисање оба система. Примена ових
међународних стандарда у Институту је дуга преко 15 година. Јасно је да
смо међу првима у Србији схватили неопходност њихове имплементације.
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Поред тога, две лабораторије Института (Лабораторија за испитивање
семена и Лабораторија за земљиште и агроекологију) усаглашене су са
захтевима стандарда ISO 17025 на основу чега поседујемо акредитације од
АТС (Акредитационо тело Србије), а Лабораторија за испитивање семена
је свој рад такође усагласила са захтевима ISTA (International Seed Testing
Association) стандарда чији сертификат поседује.
Институт за ратарство и повртарство има јак научни тим од преко 100
истраживача, од чега је више од 90 доктора наука. Њима асистира више од
300 високообразованих и радника различитих профила, што је гаранција
квалитета свега што Институт нуди – семена, технологија, образовања и услуга.
Као државна установа у надлежности Министарства просвете, науке
и технолошког развоја Владе Републике Србије, Институт реализује бројне
научне пројекте које финансира држава, а истовремено учествује и у
међународним научним пројектима. Укупан број националних пројеката на
којима је Институт узео учешће или био носилац од свог настанка до данас
је преко 170, а завидан је и број међународних пројеката где је Институт био
учесник или носилац, који износи преко 80 пројеката. Резултати свих ових
пројеката представљају значајан допринос светској бази научног знања и
унапређењу производње ратарских и повртарских врста на националном,
али и на светском нивоу.

Успешност оплемењивачког програма произилази из богате колекције
дивергентног генетског материјала. На фотографији је богата колекција дивљих
сродника сунцокрета, која је део оплемењивачког програма на уљаним културама,
приликом посете учесника ФАО Консултативног састанка одржаног у Новом Саду,
на Римским шанчевима 2005. године.

Од свог оснивања до данас, Институт посвећује велику пажњу
оплемењивању биљака. У овој области, Институт је постао водећа институција
у земљи, али је добио и међународну репутацију. Током 80 година постојања,
оплемењивачи Института створили су преко 1.200 сорти и хибрида, од чега
је више од 1.000 регистровано и гаји се и у иностранству. Широка лепеза и
успех оплемењивачког рада илустровани су чињеницом да више од 1.200
сорти и хибрида укључује преко 50 биљних врста. Институтске сорте и
хибриди регистровани су и гаје се у преко 30 земаља света, укључујући
Украјину, Русију, Румунију, Бугарску, Мађарску, Словачку, Иран, Аргентину,
Француску, Енглеску, Индију, Казахстан, Немачку, Кину, Молдавију, Чешку,
Турску, Грчку, Канаду, Мароко и многе друге.
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У оплемењивању акценат се ставља на постизање високих приноса,
врхунског квалитета, као и на отпорност према абиотичким и биотичким
стресовима. Не занемарују се ни сорте и хибриди за посебне намене. Поред
оплемењивања, Институт развија и технологију гајења сопственог сортимента.
Резултати научних истраживања се преносе у праксу на више начина: преко
семена, кроз технологију обраде земљишта, технологију гајења појединих
сорти и хибрида и њихову заштиту од болести, штеточина и корова.

Од самог оснивања, у Институту се велика пажња поклањала формирању и
константном попуњавању библиотеке књигама и најновијом периодиком
(фотографија је из 1960. године)

Поред научноистраживачког рада, Институт има веома развијену
издавачку делатност која се огледа у издавању научних часописа, књига
и монографија, а раније и стручних дела, уџбеника и практикума. Научна
продукција Института обухвата више од 10.000 резултата. Истраживачи
Института публикују резултате свог научног рада у многобројним
националним и међународним часописима чиме се видљивост
истраживачких група, а и читавог Института, значајно повећава у научним
круговима. Институт је тренутно издавач два национална часописа Ратарство и повртарство и Билтен за алтернативне биљне врсте. Поред
часописа које издаје, Институт је такође суиздавач међународног часописа
Генетика, националног часописа Селекција и семенарство и спонзор
међународног часописа Уљарство, Legume Perspectives.
Семинар агронома, данас Саветовање агронома и пољопривредника
Србије, у организацији Института представља форму сарадње науке и
праксе за стручњаке из ратарства и повртарства, односно један је од облика
преношења научних достигнућa у производњу. Одржава се сваке године
почевши од 1967. до данас, у периоду ван пољопривредне сезоне, током зиме,
и представља школу за перманентно иновирање и проширивање знања, не
само за стручњаке из непосредне производње, него и из пољопривредних
станица, стручних служби и научних и образовних установа. Дужина
Саветовања је варирала у распону од 5 до 12 дана, а у појединим годинама
је број учесника прелазио 1.350. На укупно 52 до данас одржана Саветовања
присуствовало је преко 35.000 учесника.
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Семинар агронома, данас Саветовање агронома и пољопривредника Србије, у
организацији Института представља форму сарадње науке и праксе за стручњаке
из ратарства и повртарства, односно један је од облика преношења научних
достигнућa у производњу. Одржава се сваке године од 1967. до данас.

Развој науке и технологије у последњем веку толико је интензивиран да
се не може замислити успешан колектив који нема развијену међународну
сарадњу. Институт је током досадашњег постојања и рада имао веома богату
и разноврсну сарадњу на поменутом нивоу. Тако је Институт потписао
меморандуме о разумевању са институцијама из различитих земаља, као
што су Кина, Тајланд, Русија, Еквадор, Бугарска, САД, Казахстан, Иран и
др. Институт је такође потписао и уговоре о научно-техничкој сарадњи са
великим бројем институција у иностранству, а неке од њих су из Кине, Русије,
Мађарске, Израела, Белорусије итд. Међународна сарадња се одвијала
на пољу науке, образовања и пословања. Међународна научна сарадња
остварена је и боравком на усавршавању и постдокторским студијама
великог броја истраживача Института у водећим научним институтима
широм света, те чланством истраживача Института у међународним научним
и стручним организацијама.

Институт је интензивно развијао међународну сарадњу на свим пољима
и са многим државама: а - Посета кинеске делегације тадашњем Заводу за
уљане културе 1982. године; б - Учесници Кинеско-српске конференције о новим
технологијама оплемењивања сунцокрета; в - Сарадња кинеских и наших
оплемењивача сунцокрета у стварању заједничких хибрида; г - Сарадња са Индијом;
д, е- Учесници из великог броја земаља, који су присуствовали ФАО Консултативном
састанку у Новом Саду, 2005. године..
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Стални напредак и развој Института у области семенарства наметнуо
је потребу за изградњом једног савременог и добро опремљеног дорадног
центра, који има капацитет прилагођен сопственим потребама. Сматрало
се да би Институт, као лидер у производњи семена на овим просторима,
морао да има потпуну контролу дораде семена, овог иначе важног и по
многима кључног сегмента семенарства. Изградња сопственог дорадног
центра омогућила је производњу семена високог квалитета, благовремено
дорађеног по чему је Институт постао препознатљив и тиме стекао одређену
предност на тржишту семена.

Дорадни центар Института за ратарство и повртарство на Римским
шанчевима

Од мноштва значајних награда и признања која су примили радници Института,
могу се поменути: а - Признање Friendship Award које је 2006. године Агенција
кинеског Државног савета доделила академику Драгану Шкорићу за допринос
сарадњи ове две државе у науци; б- Сертификат за ознаку Најбоље из Војводине
добијен 2004. године, који су примили академик Драган Шкорић и др Синиша Јоцић;
в - Признање Најбоље из Србије, које су испред Института примили др Владимир
Миклич и др Синиша Јоцић.

Институт и радници Института добитници су мноштва значајних награда
за достигнућа и доприносе побољшању пољопривреде, образовања,
међународне сарадње и економије наше земље, као што су Награда
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ослобођења Војводине (1972), Награда АВНОЈ-а (1979), Октобарска награда
Новог Сада (1979) и Указ председника Републике Србије – Сретењски орден
III степена за нарочите заслуге и међународно признате резултате у примени
научних метода и унапређењу пољопривредне производње (2015). Ту су и
признања Најбоље из Војводине (2004.) и Најбоље из Србије (2013) добијена за
стварање хибрида нових технологија (IMI и SUMO).
Део текста преузет је из Мoнографије 80 година Института за
ратарство и повртарство (2018).

Руководство Института
Досадашњи директори Института су били: дипл. инж. Божидар Р.
Јовановић, проф. др Лазар Ј. Стојковић, редовни професор, дипл. инж.
Борислав И. Марковић, виши агроном и шеф Одсека за мелиорације и
пољопривредну пропаганду, дипл. инж. Јевгеније Владимирович Гибшман,
научни саветник, академик Петар Дрезгић, редовни професор за научну
област Посебно ратарство, академик Миливоје Р. Сарић, редовни професор
за научну област Физиологија биљака, др Тихомир С. Вребалов, редован
професор, проф. др Милутин Ћировић, научни саветник и редовни
професор за научну област Семенарство, проф. др Мирослав Малешевић,
проф. др Петар Секулић, научни саветник за научну област агрохемија
и редовни професор на предмету Опште ратарство, проф. др Борислав
Кобиљски, научни саветник за област Генетика и оплемењивање биљака, др
Јегор Миладиновић, научни саветник, за област Генетика и оплемењивање
биљака, проф. др Јан Туран, редовни професор Пољопривредног факултета
Универзитета у Новом Саду. Др Светлана Балешевић Тубић, научни саветник
за област семенарства и агротехнике је директор Института од 2018. године.
Руководици Института који су дали највећи допринос
сарадњи и развоју уљарске индустрије
Директори и руководиоци одељења који су дали значајан допринос
сарадњи и развоју уљарске индустрије су:
Проф. др Тихомир Вребалов, редовни
професор, управник Одељења од 1962. до 1989.
године. Радио је у Институту у периоду од 1961.
до 1990. године, када је отишао у пензију. Док је
обављао послове директора Института (196 ̶ 1989),
дужност вршиоца управника обављали су дипл.
инж. Вида Николић Виг (1968 ̶ 1980) и проф. др
Драган Шкорић (1980 ̶ 1989). Може се слободно рећи
да је ударио темеље у развоју Одељења за уљане
културе. Много је допринео креирању програма
истраживања на уљаним културама. Његова је
велика заслуга што се Одељење нагло развило
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програмски, кадровски и економски. Креатор је технологије производње
сунцокрета у нашој земљи. Као аутор, или коаутор, објавио је преко 90
научних радова. Аутор је три поглавља у монографији о сунцокрету. Објавио
је седам посебних публикација. Публиковао је преко 30 стручних чланака
и више елабората. Учествовао је многобројиним међународним и домаћим
скуповима. Има велику заслугу у продору Одељења за уљане културе на
међународном плану. Коаутор је 11 хибрида сунцокрета. Био је председник
International Sunflower Association (ISA) у периоду од 1985. до 1988. године.
Умро је 4. јула 2007. године
Проф. др Милутин Ћировић, научни
саветник и редовни професор за научну област
Семенарство. Рођен је 1938. у Сирчи код Краљева.
Дипломирао је на Пољопривредном факултету у
Земуну 1961. године. Био је управник и руководилац
ратарства на Заливном пољу у ПИК Бечеј у периоду
од 1961. до 1965. године, а директор производње
од 1970. до 1973. Одбранио је специјалистички
рад из области наводњавања 1966. Завршио је
специјалистички курс Нове методе у планирању
и руковођењу пољопривредним организацијама у
Институту за економику пољопривреде у Версају
1968. У Институт за пољопривредна истраживања је дошао 1973. као стручни
саветник на пословима семенарства у Заводу за кукуруз. Магистрирао
је на Пољопривредном факултету у Новом Саду 1977, а докторирао на
истом факултету 1986. године. Током 1977. и 1978. обавио је шестомесечну
специјализацију на Универзитету у Урбани, САД. У звање научног сарадника
је изабран 1987, а у звање научног саветника 1992. године. Био је директор
Института од 1989. до 2002. За редовног професора на предмету Семенарство
на Пољопривредном факултету у Дарди изабран је 1994. године. Био је на
студијском боравку у НР Анголи 1984. као експерт за пружање научне и
стручне помоћи у оквиру програма унапређења производње кукуруза. По
истом послу био је у Кини и бившем СССР-у. Публиковао је више од 60 научностручних радова. Учествовао је у писању две књиге из области семенарства.
Остварио је врло успешне резултате у научноистраживачкој и образовној
делатности, у ширењу сорти и хибрида, у успостављању и одржавању односа
са производним и научноистраживачким организацијама, а у условима
економске блокаде и нестабилног тржишта значајно је допринео успешном
пословању Института. Добитник је Октобарске награде Новог Сада 1996.
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Др Светлана Балешевић Тубић, научни
саветник. У Одељењу за соју ради од 2000. године.
Пре тога је у периоду од 1996. до 2000. године
била запослена у Националној лабораторији
за испитивање семена. У Одељењу за соју бави
се пословима семенарства и агротехнике соје.
Магистрирала је 1996. године, а докторирала 2001.
године. До сада је објавила више од 195 радова, као
први аутор или коаутор. Такође је учествовала као
коаутор у стварању 11 сорти соје, које су признате
у нашој земљи и иностранству.
Генерални је секретар Семенарске асоцијације
Србије. Од 2013. до 2015. године је обављала послове помоћника директора
за послове семенарства. Након тога, од 2015. до 2018. руководи Одељењем
за соју. У јуну 2018. године је постављена за вршиоца дужности директора,
а убрзо након тога је изабрана и за директора Института за ратарство и
повртарство.
Академик проф. др Драган Шкорић,
редовни професор, вршилац дужности управника
Одељења од 1980. до 1989. године и управник
Одељења од 1989. до 2006. године, када је отишао
у пензију. У Одељењу је радио од 1964. године на
генетици и оплемењивању сунцокрета. Објавио је
велики број научних и стручних радова и створио
огроман број хибрида сунцокрета регистрованих у
земљи и иностранству. Аутор је четири поглавља у
монографији о сунцокрету, као и два монографска
дела и две публикације. Био је координатор FAO
– European Research Network on Sunflower од 1989.
до 2010. године. Главни и одговорни је уредник
међународног часописа HELIA и члан уредништва Гласника за заштиту
биља, Архива за пољопривредне науке, Генетике и уљарства (до 2006.
године). Био је члан извршног одбора ISA. Аутор је великог броја хибрида
сунцокрета признатих у нашој земљи и у свету. Био је на специјализацији на
Универзитету у Гисену, Немачка, шест месеци 1968. године. Учествовао је на
великом броју скупова у земљи и иностранству. Одржао је много предавања
по позиву у више земаља у свету. За остварене резултате добио је следеће
награде: Првомајска награда рада СФРЈ (1980), Pustovoit Award од ISA (1988),
Орден заслуга за народ са сребрном звездом (1988), Октобарску награду
града Новог Сада (1995), Kivalo Munkaert Министарства за пољопривреду
Мађарске (1981) и низ других признања. Изабран је за дописног члана
Српске академије наука и уметности 2003. године, а за редовног члана 2009.
године. У САНУ је председник Одбора за флору и вегетацију Србије. У звање
професора емеритуса изабран је 2008. године на Универзитету у Новом Саду.
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Др Владимир Миклич, научни саветник,
управник Одељења у периоду 2006 ̶ 2015. године
и поново од 2017. године. Током 2015. године,
био је помоћник директора за међународне
комерцијалне послове, а од 2016. помоћник
директора за организацију производње и
пласман производа. У Одељењу ради од
маја 1990. године, а до постављења на место
управника радио је на пословима производње и
дораде хибридног семена сунцокрета. У периоду
од 1996. до 2000. године боравио је више пута у
Индији, у укупном трајању од преко две године
на пословима контроле семенске производње и
зимске оплемењивачке генерације, као и едукације индијских стручњака за
послове оплемењивања и семенарства сунцокрета. На сличним пословима
провео је преко годину дана у Аргентини у периоду од 2001. до 2007.
године. Од 2005. до 2014. године био је члан Управног одбора Института за
ратарство и повртарство, Нови Сад; био је и члан Скупштине Националне
лабораторије за испитивање семена 2007. и 2008. године. Члан је борда
International Sunflower Assotiation (председник од 2016.) и Одбора групације
за производњу, прераду и промет уљарица и јестивог уља, Пословне
заједнице за индустријско биље Србије и члан Председништва Заједнице
института Србије. Био је члан Управног одбора Привредне коморе Србије и
генерални секретар Друштва селекционaра и семенара Републике Србије.
Као представник Института посећивао је институте у Русији, Украјини,
Мађарској, Румунији, Бугарској, Турској, Хрватској, Аргентини, Кини,
Узбекистану, Индији, Ирану, Казахстану итд. У три наврата 2004, 2009. и
2017. године боравио је у Кини у Институтима из Luoung-a и Baicхenng-a и
у Bayannur-у oдржавши серију предавања по позиву. Учествовао је у већем
броју научних пројеката у земљи и иностранству, руководио билатералним
пројектом са Кином (2013 - 2015). Oд 2015. године је предавач по позиву
на докторским студијама Пољопривредног факултета у Новом Саду. Као
аутор или коаутор објавио је преко 300 научних радова и поглавља у
монографском делу. Коаутор је већег броја хибрида сунцокрета у земљи и
иностранству. Учествовао је на више домаћих и међународних скупова, са
радовима и/или као модератор.
Др Милица Хрустић, научни саветник. У
Заводу за проучавање земљишта и агроекологију
запослила се 1975. године као асистент-приправник
на оплемењивању соје. У звање асистента изабрана
је 1979. године. Магистрирала је 1982, докторирала
1984. године, а у звање научног саветника изабрана
је 1997. године. Као аутор или коаутор, објавила је
преко 130 научних радова и селекционисала преко
50 сорти соје.
59

60 година одржавања Саветовања индустрије уља Србије

Превасходно се бавила оплемењивањем соје, а значајан допринос
је дала и у истраживањима семенарства и агротехнике соје. Од 1992. до
2007. године била је шеф Одсека за соју а од 2005. до 2010. била је управник
Одељења за соју. Отишла је у пензију 2010. године.
Др Јанош Ј. Берењи, научни саветник. За
управника Одељења је именован 1990. године.
У периоду од 2012. до 2013. године. Прешао је
у Општу службу Института као координатор за
односе са јавношћу, а у мају 2013. године поново
је преузео руковођење Одељењем до смрти
2015. године. Магистрирао је 1985. а докторирао
1990. године. За вишег научног сарадника за
научну област оплемењивање биља изабран
је 1997. године. Бавио се оплемењивањем и
семенарством сиркова (сирак метлаш, сирак за
зрно), проса (обично просо, мухар, бар, светло
семе, хељда), конопље, дувана и тикава. Објавио је 286 научних и стручних
радова. У свом досадашњем научноистраживачком раду учествовао је на 21
научноистраживачком пројекту као сарадник или руководилац тема. Аутор
је или коаутор 27 сорти пољопривредног биља.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНДУСТРИЈСКО БИЉЕ
Историјат Одељења
Од оснивања Пољопривредне огледне и контролне станице 1938. године
почиње и активност на уљаним биљним врстама. Активност на уљаним
биљкама се одвијала по одсецима који су тада формирани. Многи стручњаци
су радили на стварању сорти, агротехници и семенарству сунцокрета. Након
ослобођења, 1946. године, рад на уљаним биљкама је био интензивиран што
је довело до формирања Одељења за индустријско биље 1. јануара 1962.
године. При формирању, Одељење је било смештено у скромним условима
у објекту садашњег Одељења за пшеницу на Римским шанчевима. Услови за
рад се побољшавају преласком у нову зграду Одељења (тадашњег Завода) за
шећерну репу крајем 1963. године.
Први истраживачи у самосталном одељењу били су дипл. инж. Вида
Николић Виг и дипл. инж. Тихомир Вребалов. Главни извор финансирања
у том периоду био је приход од семена. Институт односно Одељење је
производило елиту од адаптираних руских сорти сунцокрета и продавало
семе фабрикама уља у Врбасу и Зрењанину. Фабрике уља су преко цене
елитног семена практично финансирале истраживања на сунцокрету. Тако
су фабрике уља из Врбаса и Зрењанина, а касније и фабрике уља из Нове
Црње, Сомбора, Шида, Крушевца, Урошевца и Великог Градишта одиграле
значајну улогу у развоју садашњег Одељења за уљане културе.
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Одељење за индустријско биље формирано је 1962. године. Са радом у сопственим
просторијама почело се 1963. године, заједно са Одељењем за шећерну репу.

Први истраживачи, дипл. инж. Вида Николић Виг и дипл. инж. Тихомир Вребалов, и
део колектива који је тих година био запослен на Одељењу за индустријско биље

Године 1968. Одељење прераста у Завод за индустријске културе.
Име Одељења се мења 1976. године, када је дошло до интеграције између
Института и Пољопривредног факултета у Новом Саду, у Завод за уљане
културе. Ово име Завод је задржао све до 2007. године, када је поново
преименован у Одељење 2017. године; Одељење за уљане културе се спаја
са делом Одељења за биотехнологију и Одељењем за шећерну репу и
постаје Одељење за индустријско биље.

Руковођење Одељењем и кадрови
Почетак је био скроман и у кадровима. Кадровско јачање Одељења
почиње 1970. године, а нагло се шири стварањем сопствених хибрида 1977.
године, када је створена материјална база. Сада је Одељење за индустријско
биље кадровски једно од најјачих одељења у Институту са 19 доктора наука.
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Запослени на Одељењу за индустријско биље. Протеклих година колектив је
значајно кадровски појачан млађим сарадницима, тако да је сада кадровски
једно од најјачих одељења.

Управници Одељења
Проф. др Тихомир Вребалов, редовни професор, био је управник Одељења
од 1962. до 1989. године, дипл. инж. Вида Николић Виг, вршилац дужности
управника Одељења од 1968. до 1980. године. Академик проф. др Драган Шкорић,
емеритус, вршилац дужности управника Одељења од 1980. до 1989. године
и управник Одељења од 1989. до 2006. године, др Владимир Миклич, научни
саветник, управник Одељења од 2006. до 2015. године и поново од 2017. године,
др Синиша Јоцић, научни саветник, управник Одељења од 2015. до 2017. године.

Научни и стручни радници учесници уљарских
саветовања
На уљарским саветовањима су учествовали: др Миливоје Аћимовић,
научни саветник, др Томислав Ћупина, научни саветник, др Љубинко
Васиљевић, виши научни сарадник, проф. др Мирослав Михаљчевић,
академик проф. др Драган Шкорић, др Владимир Миклич, научни саветник,
др Синиша Јоцић, научни саветник, др Радован Маринковић, научни саветник,
др Јованка Атлагић, научни саветник, проф. др Јован Црнобарац, редовни
професор Пољопривредног факултета Универзитета у Новом Саду, проф.
др Стеван Маширевић, редовни професор, др Маријана Плесничар, научни
саветник, др Јован Јоксимовић, научни саветник, др Дејана Панковић, научни
саветник, др Бранислав Дозет, научни сарадник, др Дејан Јовановић, научни
сарадник, др Ненад Душанић, научни саветник, др Нада Хладни, научни
саветник, др Драгана Миладиновић, научни саветник, др Ана Марјановић
Јеромела, научни саветник, др Велимир Радић, виши научни сарадник, др
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Игор Балалић, научни саветник, др Сандра Цвејић, виши научни сарадник, мр
Звонимир Сакач, стручни саветник, дипл. инж. Нада Лачок, стручни саветник,
дипл. инж. технол. Нада Лечић, стручни саветник.

Учешће научних и стручних радника са Одељења за индустријско биље Института
за ратарство и повртарство на Саветовањима технолога уљарске индустрије је
константно и запажено сваке године.

Сарадници Одељења за индустријско биље су активни чланови и учесници редовних
састанака Савета технолога индустрије уља. Састанак је одржан у просторијама
Одељења за индустријско биље на Римским шанчевима, априла 2015. године.
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Научноистраживачка делатност
(са нагласком на период 1998-2018)
Одељење за индустријско биље има дугогодишњу научноистраживачку
делатност од 1962. године. У периоду од 1998. до 2018. научни радници
Одељења за индустријско биље (некадашње Одељење за уљане културе)
реализовали су 12 националних и осам међународних вишегодишњих
научноистраживачких пројеката. Пројекти су се састојали од већег броја
потпројеката и тема. Акценат истраживања је био на стварању хибрида
сунцокрета за различите намене уз кориштење дивљих врста и савремених
метода оплемењивања, на физиолошким и фитопатолошким истраживањима
и семенарству. Радило се и на стварању нових сорти и хибрида уљане
репице. Одељење за уљане културе током претходног периода имало је
веома богату и разноврсну сарадњу са научним и другим институцијама у
више земаља света.

Акценат научно-истраживачког рада је увек био на стварању хибрида сунцокрета
за различите намене уз коришћење савремених метода оплемењивања, као и
постојећих ресурса у колекцији дивљих врста сунцокрета.

Од оснивања 1975. године FАО ̶ European Cooperative Research Network on
Sunflower, научни радници Одељења за уљане културe су активни учесници
у овом програму. Координацију FА ̶ European Cooperative Research Network
on Sunflower преузео је наш Институт 1989. године. Главни координатор
је био академик проф. др Драган Шкорић. Истовремено са преузимањем
координације, Институт је преузео и издавање часописа Неlia. Током 2010.
године долази до реорганизације у оквиру FAO организације и European
Cooperative Research Network on Sunflower постаје део ESCORENA System
(European System of Cooperative Research Network in Agriculture) и мења име
у Sunflower Research Network под покровитељством FAO REU, Budapest.
Институт задржава улогу водеће установе, а главни координатори постају
др Драгана Миладиновић и др Синиша Јоцић. Академик Драган Шкорић је
био дугогодишњи члан Борда ISA (International Sunflower Association), а сада је
на челу овог тела др Владимир Миклич. Институт за ратарство и повртарство
је од 25. до 29. јула 1988. године био организатор веома успешне XII
International Sunflower Conference, а 2020. године ће поново бити организатор
XX International Sunflower Conference, што говори о угледу Института у
светским научним оквирима.
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Учесници на Консултативном састанку FAO, истраживачке мреже на сунцокрету
(домаћини и гости), који је одржан у организацији Института за ратарство и
повртарство на Римским шанчевима у јулу 2005. године.

Група научних радника Института за ратарство и повртарство, Одељења за
индустријско биље, заједно са представницима Пословне заједнице Индустријско
биље, активно су узели учешће на XIX International Sunflower Conference, одржаној у
месту Једрене, Турска, јула 2016. године.

Производња и пласман семена сунцокрета
Главни извор прихода Одељења за уљане културе од његовог оснивања
јесте производња и пласман семена сунцокрета. Производња и пласман
семена може се поделити у два периода: први од 1961. до 1978. године,
када су се гајиле руске сорте (ВНИИМК 8931, Передовик, Смена), и други од
увођења у масовну производњу НС хибрида сунцокрета 1978. године (међу
првима у свету) па све до данашњих дана.
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Дорада и продаја сопственог семена је главни извор прихода Одељења за
индустријско биље, а главни акценат је на производњи и пласману семена.

Институт је у оплемењивању сунцокрета много пута био пионир у
светским размерама па је тако и први хибрид у свету толерантан на нову
болест Phomopsis био створен у Новом Саду. Произведене и пласиране
количине хибридног семена варирале су на домаћем и на страном тржишту
из године у годину у зависности од оствареног приноса семена и економског
положаја сунцокрета.

Стакленик, сарадња са уљарама преко Пословне заједнице за индустријско биље
која је успешно реализована давних седамадесетих година и траје и сада.

Површине под новосадским хибридима сунцокрета у Русији и Украјини
су расле од 1980. године, што је утицало на већу потражњу за хибридним
семеном за сетву. Институт није могао произвести довољну количину семена
у Србији, зато је од 2000. године дошло до значајног повећања извоза не
само хибридног семена, него и семена родитељских линија. Тада НС хибриди
сунцокрета заузимају више од четвртине украјинског тржишта, Институт је
постао водећа компанија на украјинском тржишту са сетвом НС хибрида на
преко милион хектара површине.
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Међународна сарадња са Украјином, где је Институт постао водећа компанија на
украјинском тржишту.

Велики успех Институт је постигао регистрацијом првог Clearfield хибрида
Rimisol у Европи 2004. године, то је утицало на значајно повећање извоза
хибридног семена. Само у току 2006. и 2009. године извезено је преко 232.000
кг семена хибрида Rimisol. Висок и стабилан принос НС хибрида сунцокрета,
као и висока отпорност на доминатне болести допринели су да извоз
хибридног семена има тенденцију раста последњих година и то пре свега на
руском тржишту, али и на тржштима Бугарске, Румуније, Мађарске итд. У истом
периоду је интензивиран програм стварања заједничких хибрида нарочито
у Француској, Италији, Шпанији и другим земљама Европске уније, што је
довело до повећања прихода од ројалитија од 2008. године до данас. Може се
констатовати да је у 2012. години НС генетика сунцокрета била заступљена на
преко 3.000.000 hа и да постоји тенденција раста у наредном периоду.

Увођењем у комерцијалну производњу новосадских Clearfield хибрида, многе
запарложене њиве су очишћене од корова.
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Сортимент сунцокрета и уљане репице
По броју признатих хибрида и површинама које они заузимају у светској
производњи сунцокрета, Институт за ратарство и повртарство спада међу
водеће оплемењивачке центре сунцокрета у свету. У досадашњем периоду
укупно је регистровано 637 хибрида сунцокрета у 25 земаља света, од тога
108 у Србији. Преко 400 хибрида су 100% новосадски, а остало су заједнички
хибриди створени у сарадњи са већином светских семенских кућа. Заједнички
хибриди су начин за превазилажење проблема уске генетске варијабилности
код сунцокрета али и за лакши наступ на теже доступним тржиштима, пре
свега Западне Европе. Захваљујући свом квалитету и прихваћености у
широкој производњи, НС хибриди сунцокрета су у већем броју земаља не
само признати, него и одабрани као стандарди у сортним комисијама за
отпорност на доминантне болести, принос уља и принос семена. Програм
оплемењивања је један од највећих и најразноврснијих у свету јер поред
стварања класичних високоприносних уљаних хибрида толерантних на
доминантне болести обухвата и стварање хибрида толерантних на поједине
групе хербицида (Clearfield, SUMO, Clearfield plus), хибрида са измењеним
квалитетом уља, конзумних хибрида и декоративног сунцокрета.

Истраживачка група на уљаној репици

У оплемењивању уљане репице ради се на стварању продуктивних
сорти и хибрида без ерука киселине и са ниским садржајем глукозинолата
отпорних према болестима и инсектима. До сада је у Србији, ЕУ, Украјини
и Ирану регистровано укупно 14 озимих и јарих сорти као и три хибрида
уљане репице. Интензивно се ради и на стварању Clearfield хибрида што
ће повећати атрактивност новосадског сортимента у условима сталног
повећања површина под уљаном репицом у Србији.
У Одељењу се ради и на другим уљаним биљним врстама па су тако
регистроване и сорте црне и беле слачице, рицинуса и камелине, ради
се на шафраници, а колекција уљаних биљних врста садржи још много
потенцијално интересантних врста за рад на оплемењивању, уколико се
укаже интересовање на тржишту.
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Опремљеност Одељења за индустријско биље
Одељење за индустријско биље је данас једно од најопремљенијих
одељења у Институту. Део послова дефинисаних основном делатношћу
Одељења је организован у оквиру специјализованих лабораторија. Одељење
располаже са Фитопатолошком лабораторијом, Лабораторијом за хемијске
анализе, Лабораторијом за цитогенетику и Лабораторијом за биотехнологију.
Лабораторије располажу неопходном опремом за извођење низа
анализа предвиђених процесом рада, укључујући и примену молекуларних
маркера развијених у сопственим програмима. Поред ових анализа,
лабораторије учествују у организовању и извођењу експеримената
предвиђених плановима истраживања Одељења. Овај вид делатности
је омогућен поседовањем капацитета за гајење биљака у условима са
различитим степеном контроле и инструмената за неопходна прецизна
мерења предвиђених параметара. Стаклара и клима коморе омогућавају
да се истраживања одвијају непрекидно у току целе године. Посебно
важно место у оплемењивачком програму има стакленик јер се његовим
коришћењем добијају три вегетационе сезоне оплемењивачког
материјала годишње, што убрзава процес стварања хибрида. Стакленик
је настао захваљујући далековидости уљарске индустрије која је улагала у
интензивније оплемењивање и тиме себи обезбеђивала сировинску базу.
Организовањем зимских генерација у Индији, Аргентини и Чилеу омогућен
је брз и интезиван рад на оплемењивању и семенарству током зиме.

Део истраживачких лабораторија Одељења за индустријскo биље

Поред истраживачке опреме, Одељење за индустријско биље је
опремљено и специјалном опремом за извођење огледа, пре свега
компјутеризованим сејалицама и комбајнима који омогућавају рад са
великим бројем новостворених хибридних комбинација.
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Механизација којом се заснивају и убирају огледи стално се обнавља и модернизује, у
складу за најновијим трендовима.

Одељење за индустријско биље располаже најмодернијом опремом за
дораду семена сунцокрета и уљане репице. Изградња савременог Центра
за дораду хибридног семена, реализована је по фазама у периоду од десет
година. Постављање платформе, са машинама и опремом за капацитет
дорађеног семена до 1.000 тона, реализовано је 1997. године. Проширење
капацитета са модернизацијом система за дораду новим машинама и
опремом, остварено је у 2005. години, са циљем постизања капацитета од
2.000 тона дорађеног семена. Од 2009. године линија за дораду хибридног
сунцокрета је модернизована оптичким сортером, машином најновије
генерације у погледу конструктивно-технолошких и продуктивних
карактеристика. Дорада семена родитељских линија одвија се у засебном
центру мањег капцитета.
Као одвојена целина, у функционалном и просторном облику,
реализована је дорада селекционог материјала и експерименталних
хибрида, на специјалним лабораторијским машинама, намењеним за дораду
мањих количина семена.

Дорадни центар уљаних култура је последњих година модернизован, са циљем да се
побољша квалитет дорађеног семена, као и капацитет дораде.

Кроз сталну контролу целокупног процеса производње и контролу
умноженог материјала у зимском периоду, као и захваљујући најсавременијем
дорадном центру за уљане биљне врсте у региону који Институт поседује, уз
примену најсавременијих фунгицида, инсектицида и полимера, дошло се до
врхунског нивоа квалитета семена који се огледа кроз чињеницу да већ дужи
низ година нема рекламација на семе сунцокрета у земљи и свету.
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА СОЈУ
Историјат Одељења
Одељење за соју званично је основано 1976. године као део Завода
за земљиште, агроекологију и ђубрива. Године 2007. цео Завод мења име у
Одељење за соју и агроекологију, да би се 1. априла 2012. организационо
одвојила истраживања на соји и агроеколошка истраживања. Такође, у
оквиру Одељења за соју постоји и Одсек за микробиолошке препарате.
Лабораторија за микробиологију је до 2007. године била део Завода за
земљиште, агроекологију и ђубрива, а од 2007. године Лабораторија мења
назив у Одсек за микробиолошке препарате и постаје део Одељења за соју
и агроекологију.
До 1954. године на селекцији соје у Институту радили су проф.
Лазар Стојковић и др Реља Савић, а од 1954. године почиње да ради и др
Богдан Белић. У исто време, или нешто касније, низ других аутора ради на
проблемима гајења соје. Већ 1953. др Зора Сарић објављује прве радове
о утицају нитрогенизације на соју, а 1957. др Тихомир Вребалов објављује
научни рад о утицају времена сетве на принос соје. Акциони план направљен
средином седамдесетих година прошлог века био је и најкомплетнији до
тада. Поред увођења соје у производњу, направљен је и план изградње
прерадних капацитета. Тиме је створено тржиште за соју, произвођачи су
стекли сигурност да ће њихов производ бити откупљен, односно испуњен је
значајан услов за дуготрајно ширење соје на нашим њивама.
У оквиру Завода за земљиште, агроекологију и ђубрива формирана
је екипа стручњака на челу са проф. др Богданом Белићем и начињен је
програм рада са посебним нагласком на оплемењивање соје. Упоредо са
стварањем сорти, интензивно се ради на изналажењу агротехничких мера
које доприносе постизању високих и стабилних приноса, те се уз сваку сорту
може препоручити и одређена сортна агротехника. Ширењем соје на веће
површине, проблем болести постаје све израженији. Појављују се паразити
који раније нису били присутни на овој биљци у нашој земљи. Интензивно
се проучава њихова распрострањеност и интензитет појаве, морфолошке,
епидемиолошке и патогене карактеристике, реакција генотипова соје, као и
могућности ефикасног и рационалног сузбијања.
Такође, са повећањем површина под сојом, значајан део истраживања
усмерен је ка семену, очувању животне способности семена, развоју
технологије дораде и складиштења семена. Развојем молекуларне генетике,
у последњих неколико година интензивирају се истраживања из ове области.
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Оплемењивање, селекција, гајење и прерада соје, као уљане биљне врсте заузима
значајно место на годишњим Саветовањима уљарске индустрије.

Руковођење Одељењем за соју
Управници ОДЕЉЕЊА и шефови ОДСЕКА
Др Милица Хрустић, научни саветник, од 1992. до 2005. године била је шеф
Одсека за соју, а од 2005. до 2009. била је управник Одељења за соју. Др Нада
Милошевић, научни саветник, била је од 2007. шеф Одсека за микробиолошке
препарате, а од 2010. до 2011. године руководилац Одељења за соју и
агроекологију; др Милош Видић, научни саветник, био је руководилац Одељења
за соју у периоду 2011–2015. године. Др Светлана Балешевић Тубић била је
руководилац Одељења за соју од 2015. до 2018. године, др Јегор Миладиновић,
научни саветник, руководилац је Одељења за соју од 2018. године.
Одсек за соју је био у саставу Завода за земљиште, агроекологију и
ђубрива и њиме су руководили шефови тог одсека, све док, у организационом
смислу, није постао Одељење у оквиру Института за ратарство и повртарство.
Руководиоци су били: др Богдан Белић (1976–1987), др Ђорђе Јоцковић (1987–
1992), др Милица Хрустић (1992–2005), др Јегор Миладиновић (2005–2011).

Научни и стручни радници учесници уљарских
саветовања
На уљарским саветовањима су учествовали: др Ђорђе Јоцковић, научни
саветник, др Милица Хрустић, научни саветник, др Јегор Миладиновић,
научни саветник, др Светлана Балешевић Тубић, научни саветник, др Младен
Татић, виши научни сарадник, др Вук Ђорђевић, виши научни сарадник.
дипл. инж. – мастер Златица Миладинов, истраживач сарадник и дипл. инж.
Александар Илић, стручни саветник.
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Признате сорте и семенарство соје
НС сортимент соје одликује висок принос, квалитет и здравствена
безбедност јер сорте нису генетски модификоване, висок садржај протеина
и квалитетно уље. До сада је у Србији регистрована 141, а у свету 191 НС сорта
соје, од 000, 00, 0, I, II до III групе зрења. Најзаступљеније сорте у производњи
у Србији данас су: Ваљевка, Галина, НС Аполо, Сава, НС Максимус и Рубин.
Производња, дорада и промет свих категорија семена соје налазе се
под сталном контролом стручњака Одељења за соју. Уз семе се купцима
испоручује и микробиолошко ђубриво на бази азотофиксирајућих бактерија
Нитрагин, сопствене производње.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА АЛТЕРНАТИВНЕ КУЛТУРЕ
И ОРГАНСКУ ПРОИЗВОДЊУ
Историјат Одељења
Тежња бројних генерација просветитеља да се у Бачком Петровцу
оснује научна пољопривредна установа, остварила се 1952. године. Међу
ентузијастима који су се највише посветили остваривању племените
идеје оснивања Одељења посебно се истицао инж. Михал Хусар, који
се обраћао властима, тражећи сагласност и помоћ. У захтеву из 1952.
године то је образложио чињеницама: „Бачки Петровац је од почетка
бављења хмeљарством до данас остао центар производње и прераде
хмеља; у Петровцу се концентрише и прерађује највећи део производње
индустријског сирка намењеног извозу; у околини Петровца производи се
кудеља на процентуално највећим површинама у односу на укупну површну
ораница. Проучавањем ових биљних врста не бави се ниједна друга
установа у НРС, а веома су важне за извоз.” Позитивно оценивши аргументе
у захтеву, Главни извршни одбор Народне скупштине АП Војводине донео
је 30. јуна Решење о оснивању Станице за испитивање кудеље, хмеља и
сирка са седиштем у Бачком Петровцу. Оснивање нове научноистраживачке
установе у Бачком Петровцу било је значајно не само за унапређивање
пољопривредне производње у ужој средини где је деловала већ представља
значајан допринос унапређењу пољопривредне науке и праксе код нас.
Према решењу о оснивању, Станица је организационо припадала
Покрајинском заводу за пољопривредна истраживања у Новом Саду,
претходнику данашњег Института за ратарство и повртарство. У првих шест
месеци свога постојања, Одељење је деловало практично самостално. Почев
од 1. јануара 1953. године, Станица се финансира преко Института у Новом
Саду. Од тада, оваква организациона форма одржала се до данас. Одељење
за алтернативне културе у Бачком Петровцу чини радну јединицу Института
за ратарство и повртарство у Новом Саду, као матичне куће и правног лица.
Организационе шеме и називи Института, па самим тим и одељења, често се
мењају у складу са потребама и околностима.
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Управници Одељења
Инж. Михал М. Хусар био је оснивач и први управник Одељења од
1952. године до пензионисања и смрти 1967. године; др Андреј А. Мијавец,
виши научни сарадник, био је управник Одељења од 1967. до 1968. године;
др Миливоје М. Аћимовић, научни саветник, био је управник Одељења у
периоду 1968–1974.; проф. др Јан Ј. Кишгеци, редовни професор, управник
Одељења је био пуних 16 година (1974–1990). Др Јанош Ј. Берењи, научни
саветник, за управника Одељења именован је 1990. године и био је на тој
функцији до 2015. Др Јанко Ф. Червенски, научни саветник, руководилац
Одељења за органску производњу и биодиверзитет, био је на челу Одељења
од 2012. до 2013. године. Др Владимир Ш. Сикора, виши научни сарадник,
руководилац је Одељења од 2015. године.

Уљане тикве
Алтернативне биљне врсте се гаје на релативно малим површинама, чија
је производња захтевна у погледу радне снаге али је економски исплатива.
Рад на тиквама у Заводу, је започет 1980. године. Најзначајнији део овог рада
је оплемењивање уљаних и повртарских тикава. У производњи се гаје сорта
уљане тикве-голице под називом Олинка и сорта уљане тикве са љуском
Оливија. Одликују се високим приносом меса плода, високим садржајем
уља у језгру и другим повољним агрономским својствима. Уљани лан je због
свог своје храњиве вредности, омега-3 масних киселина, антиканцогених
материја и високог садржаја уља све више заступљен у исхрани људи. У
производњи се налази новопризната сорта НС Примус.

Алтернативне биљне врсте, међу њима највише уљана тиква, постају све
траженије за прераду у уљарској индустрији.
74

Олга Чуровић

Научни и стручни радници учесници скупа
Др Јанош Берењи, научни саветник, др Вера М. Поповић, виши научни
сарадник.

Значај Института за ратарство и пoвртaрствo из Новог
Сада за развој уљарске индустрије у Југославији и
Србији
Сарадња Института и уљарске индустрије Југославије и Србије почела је
одавно и то на обострану корист, као и на корист свих произвођача уљарица
у земљи.
Институт је стварањем и увођењем високоприносних хибрида
сунцокрета у производњу, развојем технологија за њихово гајење и
брзим решавањем проблема појаве нових болести (Phomopsis), омогућио
повећање површина и обезбеђење сировинске базе за уљарску индустрију
која је са своје стране то препознала и улагала у истраживања у Институту
кроз изградњу стакленика и на друге начине. Пионирском улогом у
стварању хибрида за нове технологија гајења (Clearfield, SUMO, Clearfield
plus) стабилизована је сировинска база кроз могућност лакше и јефтиније
производње. Стварањем хибрида са измењеним квалитетима уља
(високолеински хибриди, хибриди са измењеним саставом токоферола), као
и високопротеинских конзумних хибрида, отворила се могућност подизања
производње на виши и исплативији ниво.
Иако се раније сматрало да наши агроеколошки услови нису погодни
за шире гајење соје, стручњаци Института су створили читаву палету
адаптираних сорти које су и данас темељ за прерађивачку индустрију јер
доминирају на пољима Србије. Институт је један од утемељивача стандарда
квалитета Дунав соја у Србији, чиме активно доприноси борби за здравију
исхрану у земљи. Признање за научноистраживачки рад на сунцокрету и
соји долази и преко светске научне заједнице која је Институту поверила
организацију светских конференција о сунцокрету и соји 2020. године.
Можда још веће признање долази од произвођача који данас сунцокрет и
соју у Србији гаје на рекордним површинама од преко 400.000 hа укупно.
Повећање површина под уљаном репицом у Србији Институт дочекује
спреман са широком палетом високоприносних сорти а одскора и хибрида,
као и кроз рад на новим технологијама (Clearfield). Признате су сорте уљане
тикве, лана, ланика, рицинуса, црне и беле слачице, у поступку признавања
је сорта шафранике а у колекцији је и читав низ других уљаних биљних
врста. Институт је 2018. године, у години када прославља 80 година од
оснивања, добио статус института од националног значаја за Републику
Србију, потврдивши успешно имплементирање научних резултата у
праксу. То представља велику част али и обавезу да се убудуће активности
још интензивније усмере ради добробити произвођача, прерађивачке
индустрије и земље у целини.
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А у Институту, нарочито у Одељењу за индустријске културе, научни
радници, поред велике посвећености стваралачком, истраживачком
послу, поседују једну врсту креативне ноте, која се већ безмало тридесет
година испољава организовањем ликовног саборовања, у част славног
сликара Винсента ван Гога, који је неуобичајено био одушевљен лепотом
сунцокретовог цвета, и посветио му је једну читаву своју епоху.

Ликовно саборовање на Римским шанчевима, сунцокрету у славу, 1999. године, када
је драги гост био и наш познати сликар Милић од Мачве.

На стогодишњицу смрти великог сликара Винсента ван Гога 27. јула
1990. у Одељењу за уљане културе, научни и стручни радници су први пут
организовали дружење са ликовним ствараоцима. Идеја је била да се два
поља у којима људска цивилизација достиже свој врхунац, а то су наука и
уметност, уједине у племенитом подухвату прикупљања средстава за децу
без родитеља и у друге хуманитарне сврхе. Од првог сусрета па до данас
прошло је тачно двадесет осам година и оранизовано је укупно десет
ликовних саборовања. Организовано је и неколико веома успешних изложби
и аукција уметничких дела, која су драги гости, уметници оставили у намери
да буду употребљени у хуманитарне сврхе. Уметничка дела су тиме светлија
јер настају у великој синергији позитивне енергије коју доносе на Шанчеве
уметници, сликари и научни радници и сарадници, домаћини великог срца.
Цвет сунцокрета постаје симбол чистих, природних емоција и огромног
оптимизма.

76

Олга Чуровић

Људска реч јача од уговора
Радни век сам провео на сунцокрету и
дружењу са УЉАРЦИМА! Било је пријатно, и
једно и друго. Покушаћу у најкраћим цртама
да представим моје дружење са уљарцима.
Давне 1964 године када сам се запослио
у тадашњем Институту за пољопривредна
истраживања, а садашњем Институту за
ратарство и повртарство у Новом Саду као
асистент на оплемењивању сунцокрета
у Заводу за уљане културе, све је било за
Академик Драган Шкорић
мене ново. Мој тадашњи непосредни шеф
је била г-ђа Вида Николић-Виг, дама из угледне новосадске породице. Сви
смо је ословљавали “госпођа’’, иако је тада било обавезно ословљавање са
“другарица’’!

Почеци рада на оплемењивању сунцокрета када смо били пуни ентузијазма и
младалачке енергије.

Прво са чим ме је упознала, био је програм на сунцокрету. Ја сам добио
програм на стварању хибрида сунцокрета. Било је то изазовно време,
није било ни извора ЦМС ни ресторер гена. Остало је да се нагађа како
ће се стварати хибриди сунцокрета. У то време у нашој земљи, тадашњој
Југославији су се гајиле руске сорте: Передовик, ВНИИМК 8931, донекле
Смена и Луч. Институт је био задужен за производњу суперелите и елите, чије
смо семе продавали фабрикама уља и радили апробацију прве категорије
чију производњу су организовале фабрике уља и продавале произвођачима.
Институт није имао званичан потписан уговор са фабрикама уља, већ
се све одвијало на људску реч, чудно али истинито. Тако је то трајало све 42
године колико сам радио у Институту. Односи међу нама су били бољи него да
смо имали безброј уговора. Мењали су се директори у уљарама и Институту,
а наши односи су увек остали исти, јер је права људска реч била јача од свих
врста уговора. Јединствен, али истинит случај лепог људског понашања!
Када смо међу првима у свету створили хибриде сунцокрета, односи
су постали још бољи. Са шефовима сировинских служби из фабрика уља,
на основу резултата добијених у мрежи демо и микро огледа, одређивали
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смо хибриде које ћемо производити за наредну годину. Након дораде
хибридног семена, такође са шефовима сировинских служби, вршили смо
расподелу расположивог семена према произведеним хибридима. Коначна
одлука је доношена са директорима фабрика уља. Понекад је било малих
расправа око семена појединих хибрида, али све се на крају завршавало на
другарском договору.
Дошла је и она 1980. година и велика појава Phomopsisa-а и сунцокрет
скоро потпуно пропаде на нашим њивама. Многи су мислили да ће нам
фабрике уља окренути леђа. Напротив, тада су све уљаре из тадашње
Југославије стале уз нас, што им ми, који смо тада радили у Институту на
сунцокрету, никада нећемо заборавити. Да би нам омогућиле убрзан рад,
фабрике уља су издвојиле велики новац за изградњу новог стакленика на
Римским шанчевима, на чему смо вечно захвални.

Стакленик саграђен заједничким напором тадашње заједнице уљарске индустрије
Југославије и Института за ратарство и повртарство, Нови Сад, на Римским
шанчевима, у тадашње време, један од најмодернијих објеката за гајење
сунцокрета у контролисаним условима на нашим просторима.

Тада у Пословној заједници за индустријско биље чији је председник
био Стеван Тадић, издвојише још и новац за финансирање пројеката. Стадоше
фабрике уља од Титовог Велеса па до Словенске Бистрице уз домаћу науку.
Нека се зна да је било паметних, одлучних и коректних уљараца у некадашњој
нашој Југи!
Дружење је било велика позитивна инспирација, ишли смо заједно на
светске конференције, стручна путовања: СССР, САД, Аустралија, Аргентина,
Француска, Шпанија, Италија, Израел...
Та путовања су била велика дружења и упознавања, могао би се
написати велики роман о тим догодовштинама. Хајде да поменемо само
једну малу шалу:
Налазили смо се у авиону Сан Франциско - Њу Јорк. Стјуардесе више
него љубазне и нуде стално шампањац, а један наш директор да би се
направио како зна енглески, када му је љубазно пришла стјуардеса и
понудила шампањац, грубо је одговорио: “Шерап!” Да пропаднемо у земљу,
али и то се дешавало.
На свим тим путовањима највећи удварач женском роду је био Стево
Тадић - нека се зна! Занимљив је био директор Гоја из Нове Црње. Стално
је носио скупоцен фото апарат и стално „шкљоцао“, био је то класични
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фотоапарат, али без филма и не видесмо никад ни једну фотографију! Гоја,
хајде да ме демантујеш! Посебне су биле његове приче о његовој куји и
њеним љубавним јадима. Због њене љубави остаде Гоја без кокошака. А тек
његове приче о кози и јарцу!
Саветовања уљараца су прича за себе, пуна лепих догађаја и
пријатељског дружења. Када су у питању Саветовања, посебно желим да
истакнем драге професоре са Технолошког факултета у Новом Саду, који
су били носиоци организације, посебно професора Јоцу Туркулова, увек
насмејаног и са безброј шала. Ништа мањи није био допринос професора
Ђерђа Карловића и наше лепе професорке Етелке Димић.
Сви директори уљара су били на свој начин велики људи. Кренимо од
дама: наше велике Љубинке из Крушевца, Мире из Урошевца. Па храброг
Ђурића из Сомбора који није остао дужан ни Милошевићу, ни Кмезићу, ни
многим другима. Једном на састанку у Извршном већу Војводине супроставио
се чувеном Кмезићу, бранећи интересе уљараца. После састанка, још није
био стигао до Сомбора, јавише му да више није директор. Срећом, после је
поново био изабран за директора!
Необичан је био и Сава Кнежевић, директор “Дијамант”-а, са својим
увертирама на састанцима и припремљеној марамици.
Милош из Шида увек је величао Србију - на томе му хвала!
У „Виталу“ су сви директори били велики домаћини, а посебно Здравко,
човек широке душе и великог срца.
Посебно желим да истакнем директора Бобића из Великог Градишта,
који је направио уљару као “бомбона“. Пре две године враћамо се колега
Дејан Јовановић и ја из Румуније и навратимо да видимо уљару у Великом
Градишту, а оно само чувар и никог више нема. Приватизацијо Бог да те осуди!
Велики људи су били и директори уљара у Загребу, Словенској Бистрици,
Брчком, Чепину...

Сам, или у друштву пријатеља,
некако сам се увек пријатно осећао међу сунцокретима.
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Дођоше 90-те године 20-ог века, распаде се СФРЈ и настадоше луде ратне
године - не поновиле се! Уљарска индустрија Србије се сналазила и у тим
условима. Пословна заједница за индустријско биље у Новом Саду, на челу
са Богданом Берићем, одиграла је значајну улогу да сачува што се сачувати
може. Почетком 21. века дође приватизација свега, па и уљара, о њој не бих
ништа говорио, јер садашње стање уљара о томе најбоље говори!
Дође време и наш Боћа оде у пензију, замени га Олга Чуровић, која се
бори да сачува оно што се сачувати може.
Посебно на крају желим да истакнем да су наше уљаре имале своје
развојне секторе са модерним лабораторијама, опремом и изванредним
школованим кадровима. Успешно су радили на дефинисању нових
производа, контроли квалитета као и на новим методама и све то своје
знање и искуство су успешно презентовали на годишњим Саветовањима
уљараца. На томе им много хвала јер смо били међу најорганизованијим и
најразвијенијим уљарама у Европи. Хвала великом броју генерација добрих
и вредних људи из уљарске индустрије на оном што су урадили!
Академик Драган Шкорић,
САНУ, Београд
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УЉА СТАРИХ МАЈСТОРА

ВИТАЛОВ ПУТ ДО ЗВЕЗДА 1855–2018.
Индустријска производња јестивог уља на Балкану своје почетке бележи
у војвођанском градићу Врбасу. Овде, у овој бескрајној равници, пре век и по
угледни јеврејски трговац Јакоб Лењи основао је мануфактурну радионицу
за цеђење уља из семена конопље, уљане репице, коштица бундеве...
У овом делу Балкана–таквих радионица није било, а потреба за тзв.
техничким уљем била је велика. Производња уља из сунцокрета почеће
касније мада се та екстракција у Европи вршила од почетка XVIII века.
Породица Лењи довела је из Мађарске мајсторе који су инсталисали
уређаје, а почела је у радионици обука сиромашних салашара, првих
индустријских радника који су се почели бавити производњом уља. Тако
су рођени први уљари на овим просторима, први индустријски радници –
пролетери, чија је скромна радионица ослоњена на Велики бачки канал.
Тај канал био је жила куцавица којом су мале лађе превозиле
пољопривредне производе, па и бурад са уљем из Лењијеве радионице.
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Та радионица постаће језгро из којега ће се развити, израсти једно
по једно здање, све до дана данашњег, тако што ће фабрика Витал постати
југословенски и српски бренд када је реч о уљарству и производима који се
тичу читаве палете производа од сунцокрета, пре свега.
Од оснивања 1855. године па све до краја Првог светског рата у уљари
се прерађивала конопља, семе од бундеве и уљана репица – из свега тога се
цедило уље уз помоћ простих радника и сточне вуче.
После првог светског рата, забележили су хроничари, Лењијева уљара
наставила је производњу и то веома скромно: имала је само пет запослених
радника и једну парну машину јачине 16 коњских снага, а од машина само
две хидрауличне пресе, два отворена решета, један млин са дизалицом и
две децималне ваге. Из Врбаса је уље у бурадима транспортовано лађама
у Будимпешту, где је рафинисано. А када је настала држава Југославија,
рафинисање је обављано у Хрватској, у Копривници. Потражња за уљем била
је велика, пре свега за производњу сапуна (нарочито за потребе новосадске
фабрике Албус), али и за производњу коломасти.
Година 1923. једна је од најзначајнијих у историји овог уљарског гиганта.
Те године почела је, истина скромно, производња уља од сунцокрета, а
Бачку су преплавили сунцокрети па је равница била позлаћена. Године 1929.
набављен је уређај за рафинисање и почела је производња јестивог уља.
Лењи је успео да доведе из Чешке образованог мајстора који је био
упућен у тајне рафинисања уља, а 4. августа 1928. године регистровао је као
фабрику Војводина, у ствари, назив јој је и званично био: Штерић и Лењи –
прва српска фабрика уља Војводина Нови Врбас. У лето 1930. године Фабрика
уља Војводина, као власништво Лењија и другова, регистрована је као
„фирма која се бави производњом и продајом уља за јело, за техничке сврхе,
товатне масти и кита, као и продајом минералних уља“. Да је власнишство
тројице пријатеља Јосипа Лењија, Адолфа Лењија и фирме Рајх и Фридман из
Новог Бечеја, показује и заштитни знак који је имао три шестокраке звезде,
равноправно распоређене.
Тридесетих година у фабрици се прерађивало уљарско семе чак из
Македоније. Прерађивано је око 250 вагона уљаних семена и 100 вагона
коломасти. Из Немачке је набављена савремена „машина за фабрикацију
вегетабилног уља“, преса купљена од знаменитога Крупа.
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Прва аутоматска линија

Прва линија маргарина

Фабрика је производила, узгред и погаче за исхрану стоке и тај производ
се углавном извозио јер код нас није било навике. Погаче су се извозиле у
Немачку, Мађарску, Аустрију, Чехословачку и Италију.
Прерада сунцокрета постала је од 1934. године главна производња у
Војводини. У свету је међутим, прерада сунцокрета била одавно позната.
Семе сунцокрета пренето је из Америке, након шпанских освајања, и брзо је
освојило европске земље, од Енглеске, Француске, Немачке до Русије, где је
гајење сунцокрета забележено од 1820. године.
Крајем двадесетих година у Врбасу, поред канала и пруге БеоградСуботица, никла је конкурентска уљара, која је из Немачке увезла машине
за бељење уља, уређај за дезодоризацију и хлађење, филтер пресе, вакуум
пумпе. Била је то фирма Хајн и Медер, а фабрику су назвали Домаћа и у њој је
почета производња уља од сунцокрета и погача за израду стоке.

Стара преса за производњу уља из 1937. године

Домаћа је од пролећа 1934. године постала моћно акционарско друштво,
а довела је стручњака из иностранства, италијана Ермана Рибија и имала је
72 запослена заједно са чиновницима. Домаћа је постала далеко моћнија
фирма од Војводине а заштитни знак јој је била круна и њени производи
могли су се наћи у Немачкој и Мађарској и били су веома цењени.
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Фабрика Домаћа изградила је 1938. године погон за прераду копре, јер
је уље од копре било веома тражено, нарочито за фабрике сапуна.
За време Другог светског рата обе фабрике, и Војводина и Домаћа
нису прекидале производњу, али је процес рафинисања уља обављан у
Будимпешти, пошто је овај крај потпадао под Хортијеву Мађарску. Фабрику
Домаћа преузела је у власништво бечка фирма Vereinigte Margarin und Oel
Fabriken.

Линија стоног маргарина

После рата нова држава национализовала је обе фабрике уља и спојила
их у једну, те је уљара наставила рад под именом Домаћа.
Године 1957. у фабрици Домаћа почеће рад прва фабрика маргарина у
Србији, а то је отварало велику перспективу за даљи развој. Наредне, 1958.
године донета је одлука о интегрисању уљаре Домаћа, Фабрике шећера Бачка
и Индустријске кланице (Carnex) у Индустријско – прехрамбени комбинат
Врбас, јединствено предузеће које почиње са радом 1. јануара 1959. године.
Од почетка 1969. године Индустријско-пољопривредни комбинат Врбас
почео је да послује као здружено предузеће Индустријско-прехрамбени
комбинат Врбас. Уљара Домаћа од 1969. године добила је и ново име којим
ће се прославити – зваће се Витал.
Тада почиње нагли развој Фабрике улазило се у велике пројекте
изградње и реконструкције појединих погона.
Виталово уље потрошачи најрадије купују, јер рафинисано дуго траје
а да не промени боју, мирис и укус. А сунцокрет је основна сировина за
производњу не само уља већ и биљне масти, маргарина и мајонеза.
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Три звездице на етикетама
Виталовог уља за јело постале су
веома препознатљив знак фабрике
која је стекла највиши углед у
Југославији.
Након приватизације, октобра
2005. године, Витал постаје део
корпорације Инвеј и наставља
своју улогу несумњиво важног актера и лидера привредне стварности на
тржишту Србије и бивше Југославије. Усавршавањем технологије, применом
нових начина пословања и развојем широке лепезе производа намењених
и најзахтевнијим укусима потрошача, Витал је успео да испуни очекивања
не само домаћег већ и иностраних тржишта која из године у године постају
све пробирљивија. Промена начина живота, нова истраживања у области
људског здравља и његове директне везе са исхраном, основне су смернице
којима се руководи развојни тим Витала приликом креирања нових
производа. Оно што Витал издваја и чини посебним на домаћем тржишту су
многе непрофитабилне активности у виду сталних спонзорстава и подршке
уметничким ствараоцима и институцијама културе. Витал са поносом
додељује књижевну награду Златни сунцокрет за највише књижевне
домете у нашој земљи. Наш залог за будућност је поверење наших купаца.

Производња јестивог уља у стакленим флашама
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Виталова награда Златни сунцокрет
Књижевна фондација Витала 1996. године
установила је књижевну награду Златни
сунцокрет. Циљ награде је да подстиче и помаже
домаћу књижевност, тако што ће бити награђивана
дела високе уметничке вредности која доприносе
развоју књижевне врсте којој припадају.
Награда се додељује почетком сваке године
делу које жири Књижевне фондације, састављен
од компетентних људи, оцени као најбоље
књижевно дело објављено у протеклој години.
Први Златни сунцокрет, за најбоље оцењену
књигу у 1996. години постхумно је додељен Ивану
В. Лалићу за поетско дело Четири канона.
За кратко време, ова награда, због критеријума по којима се додељује,
материјалне и духовне вредности коју носи, као и самих добитника, постала
је једна од најзначајнијих награда у српској књижевности.

Виталови сунцокрети
У новије доба међу значајне скупљаче и чуваре плодова материјалне
културе и уметности, поред специјализованих институција као што су музеји
и галерије, све се чешће и запаженије сврставају многе моћне привредне
организације. У том погледу и збирка коју је током минулих година сабирао
и сабрао Витал, не представља изузетак. Родила се из добре намере
руководства Витала, који је тада обележавао 140 година од оснивања, да
се откупом дела помогну ликовни уметници и тиме ликовно стваралаштво.
Тада расписан једнократни јавни конкурс на тему сунцокрета, биљке која
представља основну сировину у производном ланцу ове фабрике, остао је
потом стално отворен за све чланове професионалних ликовних удружења
са ових простора. Тако се током минулих година формирала једна пажње
вредна, да не кажемо престижна, галерија ликовних радова која садржи
око стотину пробраних дела, слика, акварела, графика, колажа и мозаика,
галерија која се још увек, ма и лагано спутана проблемима привреде у
транзицији, повећава и обимом и уметничким вредностима.
Данас је Витал један од
највећих
произвођача
хране
у земљи. То је фабрика где се
изузетна пажња поклања здравственом квалитету производа, а
применом стандарда ФССЦ 22000,
HALAL и HACCP система, Витал данас
остварује свој циљ учвршћивања
постојећих и заузимања нових
тржишних позиција.
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Са својих 163 године постојања Витал је био сведок израстања Врбаса у
значајан индустријски, занатски и трговачки центар, пратио је људске животе,
досељавања и одсељавања. Ко год да је прошао, дошао или отишао трудио
се да Витал опстане и не само то, него да се развије у снажну прехрамбену
фабрику, која непроменљивим квалитетом стоји на пиједесталу најбољих у
својој бранши.
Уља старих мајстора у нека давна времена обилазила су Европу, па
се надамо да ће у будућој историји Витала овај успех бити поновљен. Да
Витал није имао од свог настанка до данас стручне људе, добре раднике,
његов успех не би био овакав какав је данас.
Витал је већ 163 године понос радника, града Врбаса и земље у којој
живимо. Витал је одувек био не само хранитељ породица запослених, него
и спонзор своме граду у сваком битном тренутку.

Руководиоци који су дали највећи допринос развоју
фабрике уља Витал

Филип Бурбах
директор Витала од 1974. до 1987. године
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Вујадин Ђурковић
директор Развоја

Бранко Марковић
директор Витала
од 1988. до 1995.

Здравко Анђелић
Директор Витала
од 1996. до 2005.

Миодраг Вукотић
директор Витала
од 2005. до 2006.

Марко Абрамовић
директор Витала
од 2015. до 2018.

Рајко Чаворовић
директор Витала
од 2018. године

Олга Чуровић
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Дунавка Велико Градиште
На темељима некадашње радионице за прераду сунцокрета, основане
1938. на обали Дунава, у власништву месног индустријског акционарског
друштва, изграђена је фабрика уља у Великом Градишту која је почела са
радом 1958. године.
До 1978. године капацитет прераде је износио 3.000 тона јестивог
сунцокретовог уља годишње. Од 1978. године изградњом Фабрике уља на
новој локацији капацитет прераде је повећан на 20.000 тона сунцокрета
годишње, а изградњом Екстракције 1986. године капацитет је повећан на
55.000 тона прераде разних уљарских сировина (сунцокрет, соја и уљана
репица).

Фабрика уља Дунавка, децембар 2018.

Даље повећање капацитета је уследило 2006. године, када је извршена
реконструкција погона Екстракција и Пресаона. Реализација реконструкције
је омогућила прераду сировина у 2007. години преко 90.000 тона.
У периоду од 2001. до 2007. године, када је већински власник био Делта
холдинг, модернизована је технологија са повећањем капацитета. Набављене
су потребне сировине (сунцокрет, соја и уљана репица), репроматеријал и
реализована је набавка готових производа (сирових уља и сачми).
Наступиле су изазовне године за фабрику уља Дунавка. Промена
власништва и економска криза довеле су до тога да је 2012. уведен стечајни
поступак. За време стечаја Фабрика је технички и технолошки сачувана и у
том периоду су упешно радили складишни капацитети и енергетски део.
У току 2018. године извршена је продаја фабрике из стечаја, тако да
се очекује успешан нови почетак, нарочито због реномеа новог власника
Делта аграр групе.
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Дунавка је одувек била поуздан партнер са препознатљивим квалитетом
својих производа. О томе сведоче бројне медаље са Новосадског сајма.

94

Олга Чуровић

r e k la m a V I

95

60 година одржавања Саветовања индустрије уља Србије

96

Олга Чуровић

ДИЈАМАНТ

Дијамант а.д. је највећи произвођач јестивих уља и водећи произвођач
маргарина, биљних масти, мајонеза и деликатесних производа на бази
мајонеза у Србији. Осим производа за широку потрошњу, Дијамант
производи и сировине за друге прехрамбене индустрије, пре свега за
кондиторску индустрију и пекарство.
Као водећи произвођач биљних уља, биљних масти, маргарина и
мајонеза у Србији и регији, нашим висококвалитетним производима
прилагођавамо се потребама и укусима потрошача.

Купцима дајемо вредност коју очекују у облику квалитетних, модерно
упакованих и еколошки стандардизованих производа. Квалитет наших
производа је резултат дугогодишњег искуства и сопственог развоја
производа и технологије.
Наш континуирани циљ је асортиман производа широке потрошње и
задовољење свакодневних потреба човека за здравом, лаком, укусном и
енергетски вредном исхраном.
У региону и код нас су препознатљиви брендови:
Дијамант јестиво уље, биљне масти, стони маргарини, мајонези,
мајонезни сосеви и салатни преливи, производи за прехрамбену индустрију,
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компоненте за сточну исхрану, Добро јутро намазни маргарини, Омегол
jестиво уље.
Поред сопственог производног програма фабрика на тржиште пласира
под брендом Дијамант низ трговачких роба попут кечапа, маслиновог
уља, бундевиног уља, уља за пржење, ајвара, краставаца, цвекле, паприке,
феферона, маслина, сенфа, сирће.
Такође, ту је и заступање и дистрибуција млечних производа компаније
Zott и Беље и морске соли Солане Паг за тршиште Србије и региона.

ИСТОРИЈАТ

Године 1938. одобрено је оснивање а.д. и формирана су Правила а.д.
Фабрике уља Београд. Исте године добијене су потребне дозволе и обављена
је докапитализација, те је марта 1939. почео пробни рад Фабрике.
Током 1940. деведесет радника Фабрике уља Београд прерађивало је
25 тона семена сунцокрета и производило шест тона уља дневно. Године
1941. пренето седиште акционарског друштва из Београда у Петровград, а
1951. је изграђена нова рафинерија капацитета 50 тона на дан, а дотадашња
је претворена у погон предрафинације. Наредне године произведено 5.765
тона јестивог уља и 136 тона техничког.
Године 1958. се оформио Бима као посебан погон у оквиру Комбината.
Те године је произведено 7.000 тона биљних масти.
У то време Фабрика је бројала 550 радника и производило се око 8.000
тона јестивог уља.
Куповином аутоматске линије за пуњење стаклених боца капацитета
2.000 боца на сат из Француске, 1962. године отпочело је точење јестивог
уља у нову амбалажу. Завршен је силос са 56 металних ћелија као саставни
део постојећег подног складишта капацитета 2.000 вагона сунцокрета.
Погон Бима 1963. ушао је у састав Фабрике уља 2. октобар. Почела је
производња биљне масти из сунцокретовог уља.
Реконструкција Рафинерије извршена је 1964. на капацитет од 100 тона
дневне рафинације сировог уља, а реконструкцијом Хидрирнице дуплирана
је производња биљних масти.
Године 1966. произведено је преко 20.000 тона јестивог уља чиме се
уврстила у сам врх југословенских произвођача уља уз Витал и Звијезду.
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Фабрика уља Сончица у Домжалама пословала је са уљаром почев од
1967. године. Ова фабрика била је оријентисана на прераду уљарица попут
репице, мака, лана, сусама у техничке сврхе. Део заједничког интереса било
је снабдевање сировим уљем које се рафинисало и пласирало на тржишту
Словеније.

1971. отворена Фабрика маргарина.
1974. изграђена нова точиона са линијом пуњења уља у ПВЦ боце.
1976. Реконструкцијом рафинерије постигнут је увећан капацитет од
200 тона на дан. Елиминисан је процес бељења.
1979. је завршена фабрика за производњу сировог уља капацитета 600
т/дан – пресе Ernest Telman и екстрација Rosedows. Љуштилице су биле узете
од домаћих произвођача.
Средином 1980. компанија Колинска и фабрика уља улазе у заједничку
инвестицију. Колинска је намеравала да изгради фабрику маргарина у
Крању, обезбедила је неопходне пројекте и опрему, али због недостатка
сировина, определила се за заједнички рад са Зрењанинцима. У то време се
појављује бренд Добро јутро. Привредна сарадња је трајала све до распада
Југославије.
1985. завршен је нови силос капацитета 22.000 тона сунцокрета и
најсавременија сушара капацитета 900 т/дан.
1988. отпочела производња мајонеза.
1990. године целокупна фабрика добија данашњи назив Дијамант.
1991. почела редовна производња у хидрирници у новој Бими. Исте
године је отпочела и производња маргарина.
1992. проширење рафинерије уља новом линијом неутрализације чиме
је подигнут капацитет на 400 тона на дан сировог уља.
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1993. почело коришћење пилот-постројења са циљем развоја нових
производа.
1994. кренула производња емулгатора.
1997. купљена нова линија за точење јестивог уља у ПЕТ боце.
1997. добијен први сертификат квалитета ЈУС ИСО 9002.
1999. проширивање складишног капацитета за додатних 10.000 тона.
2000. године направљен је анекс погона екстракције, односно линија за
дегумирање сировог екстрахованог уља.
2004. године имплементација пословног система SAP R/3 је прво
успостављена у служби финансија, а у осталим секторима и службама
наредне 2005. године.
Од средине 2005. године Дијамант послује у оквиру концерна Агрокор.
Аквизицијом Дијаманта а.д. од стране Агрокор концерна осигурана је
синергија са другим чланицама и висока професионална експертиза.
Године 2007. набљена је нова опрема у погону пресаоне.
2009. године изграђено је подно складиште капацитета за пријем 50.000
тона семена сунцокрета.
2012. године изграђен је погон за производњу мајонеза, мајонезних
сосева и салатних прелива уз набавку нове опреме.
2018. године пуштена је у погон нова линија за пуњење уља у боце 2, 3,
5 и 10 литара.
2018. године пуштено је у погон ново постројење за производњу масне
киселине.

2018. године почела је изградња новог магацина за складиштење
готових производа.
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Капацитети
Данашњи дневни прерадбени капацитет Дијаманта износи:
- 600 т/дан сунцокретовог семена,
- 200 т/дан рафинисаног уља,
- 250 т/дан уточеног јестивог уља,
- 100 т/дан биљних масти,
- 65 т/дан маргарина,
- 19 т/дан мајонеза и
- 10 т/дан адитива за пекарску индустрију.
Дијамант је данас модерна
фабрика која броји око 700
запослених организованих у
шест сектора и пет независних
служби које су директно
повезане
са
кабинетом
генералног директора.
Поред стицања међународног стандарда система
менаџмента квалитетом ISO
9001: 2015, Дијамант се
сертификовао
за
систем
безбедности хране ISO 22000: 2005 који укључује систем анализе опасности
и критичне контролне тачке (HACCP), затим добија сертификат који се односи
на производњу хране за животиње GMP+, сертификат система менаџмента
заштите животне средине ISO 14001: 2015.
Фабрика поседује HALAL сертификат за већину производа и Кошер
сертификат за сирово сунцокретово и сојино уље, односно за јестиво
сунцокретово уље, сојино уље и мешана јестива рафинисана биљна уља
Медитеран и Омегол.
Дијамантови производи су носиоци признања Најбоље у Војводини:
јестиво рафинисано сунцокретово уље Дијамант и маргарини Добро јутро
лајт, Добро јутро дијет и Добро јутро с млеком.
Дијамант а.д. обезбеђује сопствену сировинску базу и затворени циклус
производње хране од њиве до трпезе.
Формирањем снажне дистрибутивне мреже од четири дистрибутивна
центра (Зрењанин, Београд, Ниш и Врбас), покривене су готовим производима
све регије на тржишту Србије. Значајну подршку продајној сили даје служба
извоза која је углавном оријентисана на земље региона, али наши производи
су нашли пут и до потрошача Европе и Северне Америке.
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Улагањем у основна средства, проширењем асортимана, лансирањем
нових производа и брендова, улагањем у кадрове, нарочито у продајну
силу, високу препознатљивост Дијамантових брендова чине све потребне
елементе за даљи напредак компаније.

Коначно, највеће богатство компаније јесте успостављено дугогодишње
поверење у компанију, поуздано име, као и традиција и искуство које траје
већ 80 година.
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Директори компаније Дијамант А.Д.

Ервин Ловрић (1939 - 1941)
Јово Вучуревић (1941)
Др Јозеф Моланг (1941 - 1944)
Боривој Николић (1946 - 1953)

Душан Поповић
(1953-1963)

Стеван Јеротијевић
(1963-1965)

Вељко Марковић
(1965-1973)

Спасоје Јањић
(1973-1981)

Никола Продановић
(1981-1985)
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Саво Кнежевић
(1985-2004)

Славица Кешељ
(2011-2015)

Тео Вујчић
(2016-2017)
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Жељко Брозовић
(2004-2011)

Владимир Голушин
(2015-2016)

Владимир Миловић
(2017- )
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Фабрика уља Банат
Фабрика уља Банат налази се у општини Нова Црња, подручју у којем
доминира ратарска производња индустријских култура.
Настанак и развој Фабрике из тог разлога не може се посматрати
одвојено од пољопривреде овога краја, јер је међусобни утицај увек био
значајан.
Уводни део историјата Фабрике без дилеме припада биљци рицинус.
Иако тропска биљка, нашла се на локалитету општине Нова Црња средином
прошлог века, заслугом словеначких фирми, које су организовале
производњу и откуп семена, али и пољопривредних произвођача који су се
за ову културу заинтересовали. Како је рицинус захтевна биљка, сазревање
је етапно, тако је и берба била вршена ручно. Наведене прилике су
опредељивале произвођаче на мале засаде од неколико ари до максимално
0,5 хектара.
Визионарство је увек била одлика малог броја људи, а 1957. година,
је била кључна за стварање услова који ће касније омогућити изградњу
Фабрике Банат. Површине под рицинусом у општини Нова Црња (а посебно
у месту Војвода Степа) повећале су се до тог нивоа да је овај крај постао
најзначајније сировинско подручје у СФРЈ. Словеначки представници ТеолОљарна из Љубљане имали су са представницима општине Нова Црња
интензивне разговоре о модалитетима развоја сарадње. Разговори су ишли
до тог нивоа да се један пољопривредни крај усмери у правцу развоја
индустрије што је био ,,корак од седам миља”. У тој идеји посебно учешће
имали су Спасоје Јањић (у то време секретар Комитета општине) и инжењер
Дезидер Ковач (један од најзначајнијих инжењера у уљараству Југославије
тога времена). Међутим, почеци индустријализације овога краја нису били
лаки.
Словенци су нудили део своје опреме али идеја није могла бити
реализована без одобрења председника Народног одбора среза Зрењанин.
Спасоје Јањић код председника Илије Рајачића (касније, председника
Извршног већа Војводине), износи идеју о преради рицинуса и преносу
дела опреме за ту намену из Словеније. На то добија одговор: „Док сам ја
председник, у мој срез се неће доносити старо гвожђе!“. Дакле, од посла
ништа.
Коначно 1960. године разговори са директором Центропрома (највеће
југословенско извозно предузеће из области пољопривреде) Филипом
Марјановићем, довели су до жељеног циља. Центропром је изразио
спремност да отвори кредит за набавку опреме.
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Решењем Народног одбора општине Нова Црња од 12. маја 1961. године
основано је предузеће Фабрика уља Банат за производњу техничких уља са
седиштем у Новој Црњи.
Предузеће Фабрика уља Банат започело је са радом 15. априла 1963.
године, а органи управљања предузећем, Раднички савет од 19 и Управни
одбор од седам чланова, изабрани су 29. јула 1963. године.
У Изградњу Фабрике укључиле су се и општина Нова Црња, срез
Зрењанин, локалне радне организације итд.
Изградњу Фабрике је водила фирма, Слога Вршац, монтажу Инкопрогрес
Београд, Змај Земун и МИП Зрењинин. Фабрика је изграђена за мање од
годину дана.
Остаће забележено да су први запослени који су били ангажовани у
производњи били техничари, а само један од њих студент технологије Сабо
Иштван. Фабрика је бројала 43 радника.

Поводом двадесет година постојања Фабрике: директор Боривоје Анђелић (трећи
ред, други слева) са првим запосленим радницима. На слици је и први директор
Фабрике Спасоје Јањић (трећи ред, у средини).

Капацитет Фабрике је био 7.500 т рицинусовог семена годишње.
Прва пробна производња организована 15. априла 1963. а прва прерада
1963/1964. године у количини од непуних 3.000 т рицинуса. Уље се највише
продавало Словенији, кожарској индустрији и индустрији боја и лакова, као
мазиво. Погача заостала од пресовања се извозила у Чехословачку где је
дорађивана и усмеравана у сточну храну. Већ наредне године, паралелно
уз прераду рицинуса, почела је и прерада сунцокрета који ће врло брзо
постати главна сировина за прераду у овој фабрици.
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Фабрика уља Банат ̶ први погон. Опрема је сачувана до данашњих дана,
Андерсон пресе.

Услови на тржишту су се мењали. Прерада рицинуса није више доносила
онакве приходе какви су били на почетку. Освајањем прераде сунцокрета,
бољим пласманом производа (уља и сачме) на тржишту, условиће у
наредним годинама правце развоја Фабрике у том смеру.
Успешним пословањем у том периоду створена су значајна финансијска
средства која су искоришћена за реконструкцију 1967. године када је
капацитет прераде повећан са 7.500 т на 16.000 т годишње рицинусовог
и сунцокретовог семена. Године 1969. изграђен је силосни капацитет за
складиштење 8.000 т семена сунцокрета.

Погон за производњу сирових уља и сачми
109

60 година одржавања Саветовања индустрије уља Србије

Нови и стари силоси, сушара и колске ваге након изградње

Године 1974. почиње изградња модерне фабрике за прераду уљарица
са Krupp- овом опремом капацитета 100.000 т сунцокрета годишње.
У периоду 1976–1988. године изграђени су: нови силоси капацитета
30.000 т сунцокретовог семена, сушаре за сушење семена Победа и Цер,
резервоари за сирово уље од 17.800 т складиштеног простора, гасовод,
котларница са котлом на гас и мазут капацитета 12 т паре/h, радионица за
одржавање и поправке и одговарајућа инфраструктура.
Одлука о изградњи Рафинерије биљних уља донета је 26. 02. 1993.
године, али је, због санкција мађународне заједнице, изградња почела тек у
августу 1997. године. Монтажа опреме фирме Alfa Laval (Шведска) завршена
у октобру 1998. године. Капацитет рафинерије је 120 т сировог уља/дан, а
на истој опреми је могуће проводити и класичну, алкалну и новију, физичку

Рафинерија и Пуниона саграђени 1998. године
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рафинацију уља. Створена је нова робна марка рафинисаног уља добијена
поступком физичке рафинације. Рафинисано уље Цвет Баната запаковано
у литарску брик а касније у ПЕТ амбалажу носилац је више златних медаља
на Међународном сајму у Новом Саду.
2004. године започета производња уља Оливко (поступком пресовања
и рафинације) и семена уљане тикве поступком пресовања.
Такође је 2004. године извршена реконструкција у погону за производњу
сировог уља и то: набављен је модеран Шумахеров тостер капацитета 200 т
погаче/дан и Krupp преса капацитета 250 т сунцокрета/дан. Реконструкција
у погону за прераду семена омогућила је прераду од 350 тона сунцокретовог
семена дневно. У погонском делу Силоси набављене су две чистилице за
семе типа Шмит (Schmidt), а у погону Рафинације два резервоара од по 300
тона за рафинисано уље.
Године 2005. набављена је аутоматска линија за дување флаша из
претформи и паковање уља у литарско паковање капацитета 6000 ℓ/h.
Године 2007. изграђена су два подна складишта (бр. I и II) капацитета од
по 1.680 тона сунцокрета.
Године 2008. изграђено је подно складиште бр. III капацитета 1.500 тона
сунцокрета.
Године 2009. је набављена котловска опрема за изгарање сунцокретове
љуске и другог органског отпада капацитета 10 т паре/h са електростатичким
филтером за пречишћавање димних гасова.
У 2011. години завршени су радови на изградњи подног складишта бр.
IV за уљане културе капацитета 1.500 т сунцокрета. У истој години у погону
Рафинације набављена је опрема за хлађење уља чиме су постављени најбољи
услови очувања квалитета рафинисаног уља. Линија паковања уља у 1/1 ПЕТ
амбалажу употпуњена је опремом за укапавање течног азота у сваку јединицу
паковања што је омогућило да се квалитет уља не мења у току века трајања. У
2012. години изграђен је резервоар за јестиво уље капацитета 120 м3, лучна хала,
намењена за проширење складишта резервних делова, магацин амбалаже,
намењен за квалитетније складиштење и чување амбалажног материјала и
подно складиште бр. V капацитета 1.680 т за складиштење биомасе.
Године 2013. завршена је изградња платоа паркинга за теретна возила
на улазу у фабрику и набављена је линија за пречишћавање сунцокретовог
семена капацитета 50 т/h у машинској кући Цер са пречистачем П-50.
Средином 2014. године замењена је опрема у екстракцији новом и
савременијом опремом (екстрактор са припадајућим пумпама) произвођача
Crown из Велике Британије. У 2015. години проширен је складишни капацитет
фабрике куповином складишта у Новој Црњи од предузећа Стар шећер у
којем може да се складишти 8.500 т сунцокретовог зрна.
На основу наведеног, види се да је Фабрика цели период од оснивања
била у тренду раста и инвестирања.
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Фабрика данас
Данас, Фабрика уља Банат је савремена, модерна и друштвено
одговорна компанија у саставу Миротин групе. Успешна сарадња са
пољопривредним произвођачима, кроз инвестиције и улагања у основну
пољопривредну производњу, одредница је која се гради од самог оснивања.
Кроз ову сарадњу Фабрика препознаје и носи одговорност, не само у локалној
већ и широј друштвеној заједници. На тржишту препознатљиви са својим
производима, посебно јестивим уљем Цвет Баната, успешно испуњавамо
очекивања крајњег корисника, производњом квалитетног и здравствено
безбедног производа. Фабрика примењује стандарде квалитета ISO 9001
2015 и FSSC. Активности фабрике усмерене су на стратегију о сталној бризи
и заштити животне средине кроз праћење и побољшање свиh дефинисаних
параметара (вода, ваздух и земљиште). Својом позицијом ̶ смештени у
неразвијеној општини, свесни одговорности и утицају компаније по локалну
заједницу, отворени смо за сарадњу у решавању актуелних проблема за
општу добробит, кроз донаторске, спонзорске и хуманитарне активности.
Политика компаније огледа се у промовисању етичког пословања,
усмерена у стварање бољег окружења за запослене, пословне партнере и
ширу друштвену заједницу. Допринос квалитету живота наших запослених и
целе локалне заједнице, менаџмент Фабрике види као своју мисију и визију
у доношењу пословних одлука.

Руководство
Паралелно са изградњом производних капацитета фабрике, тренда
раста и развоја, број запослених стручних и висококвалификованих радника
се повећавао. Управљање фабриком са највишег места кроз њено настајање
до данас, функцију генералног директора обављали су:
Спасоје Јањић (1963-1973), Боривоје Анђелић (1973-1984. и 1988-1989),
Тоде Василић (1984-1988), Гојко Стојаковић (1989-2003), Борислав Умићевић
(2003-2005), Алекса Јаничић (2005-2016) и Бранислав Обрадовић (од 2016.
године).

Струка
Улагање у струку и знање било је стално опредељење руководства Фабрике
Банат настављено је и данас. Учешће у уљарском саветовању технолога, како
кроз изложене радове, тако и кроз своје присуство, постало је традиција која
се посебно негује свих ових година. На тим скуповима размењивали смо идеје,
проблеме и искуства са осталим колегама из других фабрика и увек се враћали
са новим сазнањима која смо уграђивали у свој рад.
Поводом шездесетог саветовања 2019. године делимо са вама
заједничку прошлост и садашњост, поносни што смо део овако успешене
традиције а желимо даљи успех и наставак сарадње у будућности.
У Новој Црњи, 20. 10. 2018.
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VICTORIA GROUP
Учешће и допринос компаније Victoria Group
и њених чланица
Поводом 60. рођендана Саветовања уљара 2019. године и израде
Монографије, компаније чланице Victoria Group својим материјалима,
фотографијама, сећањима, доприносе публиковању значајне традиције
организовања скупа уљарства у нашој земљи и промовисању вредности
свих учесника у развоју ове гране индустрије.
Компанија Victoria Group и њене чланице активно су укључене у
рад Саветовања уљара, које, поред несебичне стручне подршке, увек и
финансијски подржавају. Управо су скупови попут овог, који одржавају
традицију рада у веома значајној области уљарства, доказ да наша индустрија
захваљујући новим технологијама и сарадњом науке, струке и праксе, може
ићи раме уз раме са светским и европским иновацијама.

Sojaprotein a.d. Бечеј
Компанија Sojaprotein из Бечеја, чија је основна делатност прерада
соје, у саставу је компаније Victoria Group од 2002. године и једна је од
најзначајнијих фабрика за прераду соје у Југоисточној Европи. Јединствени
фабрички комплекс са заокруженим асортиманом производа који се извозе
у преко 50 земаља света, резултат су прераде искључиво нон-ГМО соје,
примене светских стандарда и рада врхунских стручњака.
Sojaprotein је свој пут утабала прошлог века, давне 1983. године.
Неколико година пре почетка прераде, 1978. године у фабрици је почело
запошљавање младих, обучених кадрова, најпре технолога, који су се
стручно усавршавали у Америци, Немачкој, Данској, Јужној Кореји. Процес
производње је започео 19.10.1981. године, а званично отварање фабрике
било је 8.10.1983. године.
Први директор производње у фабрици био је Игор Смоје, који је у свој
тим окупио младе инжењере. За силос је био задужен Бранко Димић, уљарски
део (crushing) водили су Урош Недељковић и Светлана Предин, а брашно,
гриз и ТСП технолози Золтан Чехак и Илона Естелецки. За технички сектор
су били задужени Сабо Шандор, Ђерђ Канзамар, Имре Молнар и Јожеф
Карачоњи. Раду на оснивању физичко-хемијске лабораторије поверено је
Душици Попов Тедић и Бранки Бабин, а микробиолошке Вукици Молнар и
Марији Марковић.
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Sojaprotein a.d. Бечеј ̶ сад и некад

Изградња погона екстракције: дизање
челичне конструкције упоредо са
убацивањем вангабаритне опреме.
Испред: Светлана Предин (1980)

Проучавање дијаграма процеса:
Светлана Предин и Урош Недељковић
(1981)

Фабрика Sojaprotein је изграђена у рекордном року, чак и за данашње
прилике. Ex-Technik, немачка фирма која је испоручила опрему за фабрику,
организовала је обучавање сарадника у фабрикама за прераду соје. Тако
су Урош Недељковић и Светлана Предин били на обуци у фабрици за
прераду соје у Инчуану, Јужна Кореја, а Чехак Золтан и Илона Естелецки код
произвођача екструдера Wenger, Канзас (САД). У Sojaprotein су након обуке
стручњака у иностранству, долазиле многе групе на сличну обуку, попут
колега из Кине.
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Обука кинеских колега, Золтан Чехак и
Светлана Предин као тренери (1984)

Кинеске колеге предвођене Питером
Карпом из Ex-Technika, Канзамар Ђерђ
и Светлана Предин (1984)

Током наредних година, запошљавани су нови сарадници технолози:
Ерег Денеш, који је ускоро постао директор производње, а затим и директор
Развоја Фабрике, Драгиша Вуковић, Синиша Саџаков, Небојша Вуковић,
Тибор Фивеши, Слободан Митровић, Борисав Зарић и многи други. Данашњу
генерацију технолога у Фабрици предводе Милан Шево и Зоран Николовски.
Први директор фабрике у изградњи био је Ференц Шарвари. Наследио
га је др Божидар Митрашиновић, а затим су директори били Благоје Бјекић
(1981 ̶ 1995) и Ђорђе Предин (1995 ̶ 2001).
У периоду бомбардовања СРЈ, директор Фабрике био је Ђорђе Предин.
Остаће упамћено да је постојала радна обавеза за све запослене, а да је
руководство успело да сачува Фабрику, опрему, сировинску базу и људство,
упркос многим индицијама да је баш Фабрика Sojaprotein означена као
стратешки циљ који треба бомбардовати.

Благоје Бјекић, генерални директор
(1981 ̶ 1995) и тадашњи председник
Општине Бечеј Рајко Деура

Ђорђе Предин, заменик директора и
генерални директор у периоду
1983 ̶ 2001. године

Од самог почетка рада Фабрике па до данашњих дана, улагано је у
обнављање опреме, модификовање линија, проширење капацитета, у
развој нових производа. Највећа инвестиција била је изградња погона за
производњу традиционалних сојиних концентрата (2010 ̶ 2011), који су
својевремено били предвиђени другом фазом у оквиру Инвестиционог
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програма изградње фабрике Sojaprotein. Опрему и технологију дала
је америчка фирма Crown из Минесоте. Ово је представљало круну
развоја фабрике Sojaprotein, са производњом најрафиниранијих сојиних
протеинских производа са преко 70% протеина.
Sojaprotein данас је највећа фабрика за прераду соје у Србији, а по
разноврсности, квалитету производа и капацитету прераде од 250.000
тона годишње, спада у најзначајније прерађиваче нон-ГМО соје у Европи.
Sojaprotein производе за људску и животињску употребу извози у преко
50 земаља широм света. Највећи део извоза намењен је тржишту Европске
уније, а затим земљама CEFTA, Русији, Турској, земљама Блиског и Средњег
истока и Северне Aфрике. У протеклом периоду освојена су нова тржишта на
азијском, афричком и америчком континенту. На извозну експанзију свакако
је утицала и имплементација бројних међународних стандарда квалитета,
као и IP, нон-ГМО и Дунав Соја програм.

Члан председништва, Зоран
Николовски, Sojaprotein a.d. Бечеј,
16.6.2014.

На паузи, колеге из компаније,
22.6.2015.

Sojaprotein
производи широки спектар производа од соје, од
протеинских до уљарских, који своју примену налазе у прехрамбеној
индустрији (месној, пекарској, кондиторској, паста индустрији итд.),
фармацеутској индустрији и исхрани животиња. То су сојини протеински
концентрати, брашно и гриз, текстурати, сирово уље, лецитин.
Изградња погона за производњу традиционалних сојиних протеинских
концентрата, капацитета 70.000 тона годишње, учинила је ову фабрику
водећим фабричким комплексом у Европи са објединјеним фазама прераде
соје.
Фабрику су, од самог почетка рада, посећивале бројне политичке,
привредне, културне или спортске делегације. Забележено је да је једном
приликом, Sojaprotein посетио адмирал Бранко Мамула, у то време министар
Војске Југославије. Bило је то време самоуправног социјализма и радничког
самоуправљања, па је међу домаћинима морао да буде и представник
радничке класе. Избор је пао на Перу Манојловића, електричара.
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Док је адмирал Мамула гледао у 10-ак метара дугачку команду таблу са
синоптичким приказом процеса припреме и екстракције, препуну којекаквих
светлосних индикатора, Пера му је у новом тегет комбинезону „лалошки“
објаснио: „Кад свекли – он’ака ради, кад не свекли - он’ака не ради“.
Приликом тих посета, домаћин је морао да прилагоди причу о Фабрици,
да посетиоцима буде разумљиво. Једном таквом приликом, при посети
ватерполиста из Београда, домаћин је, причајући лагану причу, остао затечен
питањима једног од посетилаца о квалитету хексана који се употребљава у
процесу екстракције, садржају сумпора и аромата, гасном хроматографу и сл.
Испоставило се да је гост био др Милан Гале Мушкатировић, наш некадашњи
прослављени ватерполо голман, а у то време професор Катедре за органску
хемију и декан Технолошко-металуршког факултета у Београду.
Први радови о производњи и преради соје у Југославији изнети су на
32. Саветовању уљара 1981. године. На сваком саветовању, у његовој дугој
традицији постојања, презентовани су радови са искуствима из процеса
прераде соје. На овај начин промовисан је значај производа од соје за
примену у разним гранама прехрамбене индустрије, месној, кондиторској,
пекарској индустрији. Учествовање на саветовањима омогућило је да се
укрштањем искуства из праксе и сарадње са истраживачима са технолошких
и поњопривредних факултета у земљи, добије најбоље могуће решење за
примену у прерађивачким капацитетима фабрике.
Међу првим технолозима у фабрици била је Естелецки Илона, која
је своју каријеру започела у фабрици Sojaprotein још давне 1978. године,
и која је свој радни век и завршила у овој компанији. Илона је на тему
значаја Саветовања за њене колеге и њу рекла: „После завршетка студија на
Технолошком факултету у Новом Саду више колега је започело своју каријеру
у разним уљарама, у прерађивачкој индустрији, као и на Факултету. Ја сам се
запослила у фабрици Sojaprotein. На 43. Саветовању у Будви одржаном 2002.
године, било је 12 колега из наше генерације. Саветовања су омогућавала
да наша богата искуства из праксе износимо стручном аудиторијуму, где
смо, уз тесну сарадњу са представницима научне заједнице и факултета,
долазили до оптималних решења. Ми смо, у ствари, били једна велика
технолошка породица, где смо једни другима несебично преносили знања
и искуства, размењивали литературу, давали подршку, виђали се, дружили,
обезбеђивали контакте и самим тим свима нама омогућавали бољу позицију
у друштву и широј научностручној јавности“.
Госпођа Естелецки истaкла је да су управо Саветовања уљара омогућила
да се резултати рада сектора развоја и примене сојиних производа, у ком
је радила током своје професионалне каријере, имплементирају и почну да
примењују у различитим индустријама. На Саветовањима је истицан значај
примене сојиних производа као компоненте у финалним производима
и њихов позитивни утицај на квалитет производа уз економски ефекат у
производњи.
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Све до данас, стручњаци компаније Sojaprotein сваке године учествују
на Саветовању кроз израду радова и сарадњу са другим учесницима скупа.
На Саветовању презентују по неколико радова који прате актуелне теме из
области прераде соје.

43. Саветовање уљара у Будви

Генерацијско окупљање Естелецки Илона

SP Laboratorija a.d. Бечеј
Иницијално послујући у оквиру фабрике Sojaprotein, за потребе
анализирања узорака сојиног зрна, полупроизвода и готових производа,
Лабораторија улази у пословни систем Victoria Group 2002. године као део
компаније Sojaprotein, а захваљујући својим капацитетима и стручности,
постаје независна компанија чланица Victoria Group од 2005. године.
SP Laboratorija спада у најсавременије лабораторије у Србији, која
се својим капацитетима и кредибилитетом сврстава у ред међународно
референтних лабораторија, што се свакодневно потврђује учешћем у
интернационалним међулабораторијским испитивањима и арбитражом по
питању квалитета за иностране компаније. Једна је од првих акредитованих
лабораторија у Србији, акредитована у складу са ISO/IEC 17025 од
Aкредитационог тела Србије, а након потписивања споразума овог тела и
Међународне организације за акредитацију, лабораторија добија и статус
међународно признате.
Капацитет испитивања је преко 15.000 узорака месечно. Од укупног
броја анализа на годишњем нивоу око 40.000 чине узорци хране за људску
и животињску исхрану, који се тестирају на основу захтева Министарства
пољопривреде и заштите животне средине, Министарства здравља, Управе
за ветерину, као и великог броја међународних и домаћих компанија
и произвођача. Лабораторија располаже са 2.500 м2 најквалитетније
опремљеног лабораторијског простора, који испуњава захтеве веома
ригорозних стандарда добре лабораторијске праксе у погледу температуре,
влажности, вентилације, осветљења и хигијенске заштите, а при чему
распоред и опремљеност просторија онемогућавају унакрсну контаминацију
узорака. SP Laboratorija је најсавременије опремљена, а методологија
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рада је у потпуности усаглашена са захтевима регулатива ЕУ у области
квалитета и безбедности хране и хране за животиње.
Захваљујући развијеним технологијама, SP Laboratorija данас пружа
услуге испитивања генетске модификованости, микробиолошке исправности,
хемијског састава, радиоактивне контаминације, аминокиселинског састава,
присуства адитива, као и испитивања тешких метала, микотоксина, витамина,
антибиотика и бројне друге анализе.
На челу успешног тима сарадника од самог оснивања Лабораторије је
генерални директор Aлександра Бауер, која својим сарадницима омогућава
перманентан рад на усавршавању и едукацији кроз учешће на многим
домаћим и скуповима у иностранству.
Колики је значај Саветовања уљара за компанију SP Laboratorija говори
податак да су њени стручњаци учествовали у изради радова за свако
саветовање уљара од 2005. године до данашњих дана. Израда радова је
везана за многе послове којима се баве у току својих редовних пословних
активности. И у наредном периоду кадар компаније SP Laboratorija ће на
овом веома значајном скупу уљара промовисати своју огромну експертизу и
искуство у области испитивања квалитета и безбедности хране.

Излагач, Љ. Вујачић, SP Laboratorija,
6. 6. 2012.

Стручна публика, Љ. Вујачић, Г. Новић
(SP Laboratorija), Н. Курјак (Victoria Group),
18. 6. 2013.

Љ. Вујачић, С. Гајиновић
(SP Laboratorija),19. 6. 2014.

На паузи између предавања, З. Белић
(Sojaprotein), Љ. Вујачић, Г. Новић
(SP Laboratorija), Н. Курјак (Victoria Group),
С. Биорчевић (PK Srbija), 20. 06. 2016.
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Victoriaoil а. d. Шид
Фабрика за прераду уљарица Victoriaoil из Шида је чланица Victoria
Group система од 2005. године. Данас је најсавременија уљара на Балкану,
са рафинеријом за прераду уљарица високе технологије и погоном
за флаширање јестивог уља. Фабрика уља Victoriaoil постиже врхунске
резултате на домаћем, регионалном и европском тржишту, а препозната је
по свом бренду јестивог сунцокретовог уља ISKON.
Изградња Фабрике уља Младост у Шиду, започета је 1975. године, а
пуштена је у рад 1980. године. У том периоду изграђени су силос за смештај
40.000 тона сунцокрета, четри сушаре, док је годишњи фабрички капацитет
прераде био 90 ̶ 100.000 тона.
Опрема из Русије која је била инсталисана од почетка рада фабрике, са
процесом приватизације 2005. године је у потпуности замењена уградњом
најмодерније опреме светских произвођача за уљарску индустрију (GЕA
Westfalia Separator, Desmet Ballestra, Harburg Freudenberger, Buhler).
Први сарадници у уљари били су Илија Чуљак, Борислав Ђачанин,
Бранислав Сремац, Софија Стефановић и многи други. Илија Чуљак је био
директор производње сирових уља, док је веома велики допринос развоју
Фабрике до краја прошлог века дала технолог Софија Стефановић, која је на
почетку каријере била директор производње, а потом и директор Фабрике.

Приказ уградње нове опреме и данашњи изглед фабрике
Victoriaoil, Шид
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Од процеса приватизације до данашњих дана, технолог и директор
производње Фабрике Драган Трзин на челу је тима технолога који свестрано
раде на сталној имплементацији нових технологија и развоју нових
производа.
Данас ова фабрика на годишњем нивоу преради преко 300.000
тона сунцокрета, соје и уљане репице, од чега сунцокрета 220.000 тона.
Технологија прераде омогућава пуну флексибилност производног процеса
рафинације уљарица. У фабрици Victoriaoil се налази и најмодернији погон
за пуњење и амбалажирање јестивог уља, капацитета 14.000 литара на
сат. Прерађивачки капацитет фабрике Victoriaoil износе 1.200 тона
сунцокрета на дан, 750 тона соје на дан и 750 тона уљане репице на дан,
док је производни капацитет флексибилног погона рафинерије 300
тона на дан рафинисаних уља. Препознатљив потрошачки бренд је ISKON,
јестиво сунцокретово уље највишег квалитета, чија годишња производња
премашује 70 милиона боца. Изванредни резултати су постигнути не само на
домаћем тржишту, већ и кроз извоз у Aустрију, Словачку, Италију, Холандију,
Словенију, Мађарску, Грчку, Бугарску, Хрватску, Босну и Херцеговину, Црну
Гору, Македонију и Aлбанију.
У компанији Victoriaoil имплементирани су стандарди у складу са
најстрожом легислативом развијених светских тржишта: ISO 9001, HACCP, ISO
14001, OHSAS 18001, KOSHER, HALAL, IFS Food, GMP+B2 i ISCC.
Технолози из фабрике, још од самог њеног оснивања па све до данашњих
дана, активно су се укључивали у рад Саветовања, а прво њихово учешће
било је на 32. Саветовању уљара 1981. године. Прве радове са искуствима
из производње презентовали су на 33. Саветовању о унапређењу уљарства
у Југославији 1983. године, у сарадњи са колегама са Технолошког факултета
у Новом Саду.
Један од првих сарадника у фабрици, Илија Чуљак, технолог и директор
производње сирових уља 80-их година, о значају Саветовања је рекао: „За
нас технологе Саветовање је био најважнији и најзначајнији скуп у земљи, јер
нам је омогућавао стицање нових сазнања из области уљарске индустрије,
размену мишљења са колегама из других фабрика широм земље и јачање
личних контаката са колегама током целе године. Учешће на наредном
Саветовању се планирало одмах по завршетку претходног“.

Колеге из Фабрике, учесници спортског
такмичења

Директор Срђан Попов, захвалница са
Саветовања 2014.
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Стручњаци компаније Victoriaoil су својим активним учешћем допринели
организацији Саветовања. Преко 30 њихових радова у последњих 10 година,
доказ су значаја саветовања за даљи рад и развој Фабрике и њеног кадра.
Кроз истраживања спремана за саветовања, нови производи су налазили
своје место у асортиману Компаније, попут сунцокретовог лецитина, који
је промовисан у сарадњи са Технолошким факултетом у Новом Саду. Данас
је сунцокретов лецитин саставни део бројних финалних кондиторских
производа.
У фабрици Victoriaoil из Шида је данас запослено 254 радника, од којих
је са вишом и високом стручном спремом 46 сарадника.

Victoria Logistic d.o.o. Нови Сад
Victoria Logistic је основана 2008. године као чланица Victoria Group.
Основна делатност Компаније је организација примарне производње
уљарица, дистибуција репроматеријала, откуп, транспорт и складиштење
пољопривредних роба. Има стратешку улогу у пословном систему Victoria
Group кроз обезбеђивање сировина за прераду у фабрикама Victoriaoil и
Sojaprotein. Кроз сарадњу са својих 300 коопераната, успешно комуницира и
ради са преко 40.000 пољопривредних произвођача соје, сунцокрета, уљане
репице, пшенице и кукуруза. Victoria Logistic је међу тржишним лидерима у
области откупа уљарица и житарица.
Victoria Logistic организује примарну пољопривредну производњу,
обезбеђујући пољопривредним произвођачима најквалитетнији репроматеријал – минерална ђубрива, семена и средства за заштиту биља.
Фармерима су на располагању стручњаци компаније, чији савети и
професионална подршка за циљ имају постизање високих и стабилних
приноса на парцелама партнера. Компанија поседује значајне складишне
капацитете ̶ 15 силоса укупног капацитета 236.000 тона, док се у екстерним
складиштима чува додатних 250.000 тона различитих врста робе. Укупан
обим транспорта који реализује Victoria Logistic прелази милион тона
годишње, а њена логистичка инфраструктура омогућава откуп више врста
пољопривредних роба истовремено уз дневни пријем од 10.000 тона у јеку
сезоне.

Предавања 2013. године
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У рад Саветовања уљара стручњаци ове компаније су се укључили 2012.
године, када је Саветовање почело да добија значај не само за технологе,
већ и за комерцијалу. Сазнања која се добијају на овом скупу, доприносе
унапређењу управљања процесима планирања и анализе производње и
прераде уљарица.

Дискусија на Саветовању, 21. 06. 2017.

Радно председништво, 20. 06. 2017.

Саветовање: Јуче, данас, сутра
Успешност сваке производње везана је, с једне стране, за њену
традицију, а са друге стране, за праћење и имплементацију савремених
технологија и иновација.
Саветовање уљара управо подразумева оба ова аспекта. Стога је
жеља свих стручњака компаније Victoria Group и њених чланица да се
успешна организација Саветовања настави и да се овако значајни јубилеји
обележавају дуги низ година.
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Фабрика уља и биљних масти Сунце д.о.о.
Сомбор

Сунцокретово уље из сомборске Уљаре тече још од давне 1972. године
када је основана као ООУР ИНУС. Први маргарин у сомборској Уљари
произведен је пре готово три деценије, а први мајонез пре две.
Из године у годину проширивао се производни програм и капацитети
и усавршавала технологија производње, са циљем да се у што је могуће
већој мери задовоље потребе тржишта и захтеви потрошача. Данас је то
фабрика са пола века драгоценог искуства, изврсном технологијом и високо
аутоматизованим процесима, а знак и име Сунце препознатљиви су на
тржишту по висококвалитетним производима који су добитници бројних
признања на домаћим и међународним манифестацијама.
Дневни капацитет Сунца је прерада 400 тона сунцокретовог семена,
производња 120 тона јестивог рафинисаног сунцокретовог уља, 150.000
литара амбалажираног уља, 35 тона маргарина и 8 тона мајонеза.
Сунце је једна од првих фабрика у српској прехрамбеној индустрији која
је имплементирала управљање системом квалитета на бази ISO стандарда
као и систематски приступ управљању безбедношћу хране – HACCP. Пратећи
светске трендове, прва је и напустила употребу хидрогенованих масти у
маргаринима и прва увела употребу интерестерификованих масти у својим
маргаринима као и Глобални стандард за безбедност хране Британског
конзорцијума за малопродају – BRC (2009. и 2010. године).
Од 2017. године сомборска Уљара примењује систем управљања
безбедношћу хране усаглашен са захтевима ISO 22000, којим се гарантује
безбедност производа дуж целог ланца снабдевања, све до крајњег
потрошача, а 2018. године уводи и међународни стандард IFS Food
обезбеђујући највишу гаранцију опредељености за безбедност, квалитет и
легалност својих производа, као и за рад на сталном унапређењу.
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Настанак Фабрике
Године 1953. у сомборској општини самостално је пословало 49
пољопривредних организација; временом, све више преовладавала је
свест о неопходности удруживања уситњене пољопривреде, са идејом да
се само тако може смањити велики раскорак између производње сировина
и производње финалних производа. То постаје политички став, а у том времену и обавеза која мора бити извршена.
Укрупњавање које је довело до Уљаре текло је преко удруживања у ПИК
Бачка, а практично је завршено стварањем Пољопривредног комбината
Сомбор који је обједињавао целокупну пољопривреду друштвеног сектора (а
преко кооперација и велики део земљорадника) и прехрамбену индустрију
у сомборској општини. Самоуправни споразум је потписан 21. децембра
1974. ПК Сомбор је имао 39 ООУР-а и један од њих била је Индустрија уља
Сомбор ̶ ИНУС.
После нових удруживања и трансформација, Комбинат од 1. јануара
1979. послује као сложена организација удруженог рада (СОУР). Чине га 18
радних организација, међу њима и РО ИНУС.
Изградња Уљаре је практично почела удруженим средствима, пошто је
Раднички савет ИПК Бачка донео одлуку 27. децембра 1969. године.
Радови су започели марта 1970. године, а камен темељац, такође према
обичајима тога времена, положио је на Дан устанка Србије, 7. јула, Богдан
Берић, секретар Општинског комитета СК у Сомбору.
Прва количина сировог уља из Фабрике уља ИНУС потекла је 6. јула
1972. године.
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Јордан Константиновић, генерални
директор, том приликом је рекао:
„Фабрику нисмо градили да бисмо
вратили точак историје него смо
једноставно морали почети да користимо
нарасле потенцијале, створене добрим
газдовањем наших пољопривредних
организација. Почели смо од Уљаре
јер смо хтели да почнемо са базичном
индустријом прехрамбеног комплекса”.
Фабрика говори „да радни човек
својом снагом, вољом и свешћу,
спремношћу да се одрекне нечег данас
за добробит сутра, може да учини много,
чак оно што у првим тренуцима, какви
су били и почеци изградње овог гиганта,
изгледа немогуће”.
При крају изградње, 1972. године, расписан је конкурс за име фабрике
и њен главни производ ̶ јестиво уље. Комисија је од више стотина предлога
одабрала ИНУС (Индустрија уља Сомбор) и Сунце.
Онда је 1991. године тадашњи директор Сретен Ђурић рекао да ће се
ИНУС убудуће звати Сунце и тако је симболика сјединила фабрику и уље.
Индустрија уља Сомбор даће људима производ који у свом небеском
имењаку садржи извор свег живота на планети!

Важни датуми
Година 1969.
Идеја је рођена.
Раднички савет ИПК Бачка 27. децембра донео одлуку о изградњи
фабрике уља.

Први посед и визионарски
„цртеж” Уљаре - најстарија њена
фотографија

Са зградама, силосима, сушаром, ницало је и
зеленило
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Година 1970.
Камен-темељац на Дан устанка Србије, 7. јула положио Богдан Берић,
секретар Општинског комитета СК у Сомбору.
Година 1971.
Са Инжењеринг пројектом у Сомбору 11. јануара потписан уговор о
предаји Фабрике „под кључ” до 31. децембра.
У марту потписан протокол о куповини, испоруци и монтажи опреме за
производњу и пуњење ПВЦ флаша.
Секретаријат за комунално-стамбене односе Скупштине општине
Сомбор 18. маја 1971. године издаје грађевинску дозволу на молбу ИПК
Бачка да може да изгради уљару.
Као тринаеста чланица ИПК Бачка,1. јула основана је Организација
удруженог рада Фабрика уља у Сомбору, без својства правног лица.
У августу – монтажа сушаре за сунцокрет.
У септембру допремљена челична конструкција за сачмару, као и три
вагона Бернардинијеве опреме из Италије.
Прве количине сунцокрета смештене у силос.
Година 1972.
22. марта запаљена је прва ватра у
котларници.
6. јула потекла прва количина сировог
уља.
У августу почело зидање управне
зграде (радионице са магацином).
Прве флаше од ПВЦ произведене 30. септембра.
21. новембра произведена прва количина јестивог рафинисаног уља и
напуњена прва флаша уљем Сунце.
Фабрику је 28. новембра свечано пустио у рад Мирко Чанадановић,
председник Покрајинског комитета СКВ.
Година 1973.
Због честих застоја, наслућује се разлаз са италијанским произвођачем
опреме, те је поведен први званичан разговор о Круповој опреми.
У јуну састављен уговор са Крупом.
У Бечу 25. септембра потписан уговор са Крупом.
Година 1974.
У јануару стигла прва пошиљка Крупове опреме.
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Почела демонтажа Бернардинијеве опреме.
Формиран Одбор за реконструкцију.
У октобру почела монтажа Крупове екстракције.
Индустрија уља у Сомбору ИНУС постаје ООУР у ПК Сомбор са
солидарном одговорношћу.
Година 1975.
Извршена „хладна” проба екстракције.
У марту постигнут рад с обе пресе (максимални капацитет).
Година 1977.
Фебруара уговорена испорука опреме Алфа-Лавал за део рафинерије.
Са истом фирмом уговорена реконструкција дела Рафинерије 13.
октобра по цени од 980.000 америчких долара.
Година 1978.
У јануару под повољним условима прихваћена нова технологија АлфаЛавала за одстрањивање воскова на центрифугалним сепараторима.
Потписан уговор са Крупом о реконструкцији.
Почео ископ темеља за резервоаре од 2.500 кубних метара.
Трансформацијом ПК Сомбор, ИНУС постаје РО без ООУР-а.
Година 1979.
Технички примљен водоторањ од 500.000 литара.
Година 1980.
Хидросонда завршила копање 3. и 4. бунара.
У августу почиње пробни рад Рафинерије.
На Дан ослобођења Сомбора, 21. октобра, Рафинерија је свечано
отворена.

Година 1981.
Произведена прва количина чепова.
Испробан рад постројења за пречишћавање отпадних вода.
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При крају године завршен резервоар сумпорне киселине од
полиетилена.
Секретаријат за комунално-стамбене односе Скупштине општине
8. децембра издаје решење којим дозвољава употребу објеката у кругу
фабрике ИНУС.
Година 1982.
Са Универзалом из Бјељине 20. октобра сачињен уговор о опреми за
производњу високопротеинске сачме.
Година 1983.
Купљен котао капацитета 2 т паре на час.
Завршено копање 7. бунара.
Година 1984.
Анализа запослених показује да су 28. септембра у Уљари запослена 372
радника.
Година 1985.
Са Инжењерингпројектом 5. марта потписан уговор о изради пројекта
за стаклену амбалажу.
Година 1986.
У фебруару извршено пробно пуњење у стаклену амбалажу.
Пуштена у рад пуниона стаклене амбалаже.
Година 1987.
Цер из Чачка 5. јуна испоручио девет вагона опреме за нову сушару.
Хидросонда 23. јула почела копање и осмог бунара.
Година 1988.
Змај из Земуна 12. фебруара завршио монтажу пратеће опреме нове
сушаре.
У мају је потписан уговор за куповину тетра-брик амбалаже од једне литре.
Крајем године (16. децембра) напуњено прво паковање уља у тетрабрик амбалажу.
Година 1989.
На Новосадском сајму купљена машина за обмотавање ПВЦ флаша у
пластичну фолију. Почело пуњење стаклених флаша од пола литре.
У децембру се ИНУС трансформише у друштвено предузеће.
Година 1990.
Јануара 26. изабран облик чаше за маргарин.
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МИН из Ниша почео монтажу спољних
резервоара за потребе производње маргарина.
Испоручен расхладни компресор из Сесвета.
Јула 23. стигла два камиона опреме Алфа-Лавал
за производњу маргарина.
Година 1991.
У марту преговори о продаји пунионе стаклене
амбалаже, пошто уље у њој није пролазило на
тржишту.
ИНУС 13. августа мења име и облик организовања ̶ из друштвеног
предузећа прелази у деоничарско друштво Сунце ̶ фабрика уља и биљних
масти.

Година1992.
Маја 9. напуњена прва чаша маргарина Радост, а 12. и маргарина
Панорама.
Година 1994.
У састав Сунца улази трговинско предузеће Сомборски магазин.
Година 1995.
Израда пројектне документације и уговарање опреме за погон СунцеТрговине за ситно паковање прехрамбених производа.
Година 1996.
Јануара 23. пуштена у рад котларница у Батинској улици.
Новембра 19. Сунцу се припаја ТП Технограђа – велепродаја
непрехрамбене робе, у првом реду грађевинског материјала и
електротехничке робе
Година 1997.
Јануара 29. Сунце ТП Сомборски магазин постаје
135

60 година одржавања Саветовања индустрије уља Србије

Прва флаша ПЕТ амбалаже од 1 литре произведена је 6. августа.
Година 1998.
Јула 31. извршен упис Сунца у судски регистар Привредног суда Сомбор
као акционарско друштво.
Уведен ISO стандард.
Година 1999.
У септембру добијена употребна дозвола за нову батерију силоса од 15
ћелија и 8 међућелија.

Малопродајни објекат Сунце-Трговине у центру града и Сунце-Технограђа

Година 2000.
Сунце постаје члан система Делта М.
Година 2001–2002.
Реконструкција котлова за производњу
суво засићене паре ради искоришћења
биомасе – сунцокретове љуске у комбинацији
са силосним отпадом. Идеја – дипл. инж.
машинства Мирко Кудуз – данас руководилац
Котларнице.

Проширује се и редизајнира производни програм маргарина и мајонеза
и усваја производња кечапа.
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Година 2004.
Уведен HACCP стандард.
Потписан уговор о снабдевању и паковању са компанијом Unilever ради
боље искоришћености капацитета погона маргарина.
Изградња пластеника.
Година 2005.
Покренута органска производња поврћа у пластенику.
У производни програм уља уведено хладно пресовано нерафисано
јестиво сунцокретово, сусамово и уље семена тикве, као и маслиново уље у
ексклузивном стакленом паковању од 500 мл.
Редизајниран производни програм мајонеза и кечапа, увођењем
савремене амбалаже са shrink-sleeve технологијом.
Година 2006.
Проширење капацитета
Набавка нове опреме: преса, кондиционери
Комплетиран производни програм уља – девет врста уља подељених
у три категорије: Classic, Premium и Exclusive, у стакленој (0,5 и 0,75 л) и ПЕТ
амбалажи (1 и 2 л).
Година 2007.
Прелазак већинског власништва на компанију Инвеј Београд.
Година 2009.
Уведен BRC стандард за производњу маргарина, мајонеза и пуњење уља.
Година 2011.
Производња маргарина и мајонеза под робном марком Моје.
Година 2013.
У јесен покренута производња маргарина и мајонеза под робном марком
Sunny, уље се пуни под више робних марки.
Година 2017.
Уведен
стандард
22000:2007.

ISO

Година 2018.
Сертификован стандард IFS Food.
19. септембра промена правне
форме којом сомборска уљара
постаје Сунце фабрика уља и
биљних масти д.о.о. Сомбор.
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ДИРЕКТОРИ
1970–1972. Јордан Константиновић, генерални директор ИПК Бачка и фактички
директор Уљаре у изградњи
1972–1973. Богдан Берић
1973–1974. Милан Токић
1974–1976. Сретен Вуковић
1976–1978. Сретен Ђурић

1978–1986. Петар Мишковић
1986–1997. Сретен Ђурић
1997–2000. Петар Мишковић
2000–2007. Владимир Борђошки
2008–2018. Емина Чобански
2018–

Ковиљка Бошњак-Бјелобаба

Посматрајући протеклих пола века, неизбежно је одати пуно поштовање
свим стручњацима и радницима који су у Уљару уградили део себе, а
напоменути неколико личности које су оставиле неизбрисив траг на њен
настанак и раст.
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Јордан Константиновић био је генерални
директор и истовремено директор Уљаре у изградњи. Човек непресушне радне енергије и изузетних
организационих способности. Није се либио ниједног
посла, ни оног да у чизмама загази у блато и заједно
са радницима потегне терет, а истовремено вешт у
преговорима с банкама, коморама, па и с политичарима.
Обавио је огроман посао од идеје до свечаног отварања
Фабрике. Није имао среће у избору фирме и дела
опреме.
Јаког темперамента, изразитог личног интегритета,
динамичног и енергичног духа, Сретен Ђурић није
баш много марио за важеће форме. Без устручавања и
скрупула „прескочио” би све што би му се испречило као
препрека да оствари оно што је наумио. Стога анегдотски
звучи образложење да је Октобарску награду града
Сомбора добио за заслуге у „развоју самоуправљања”.
Али иза њега су у Уљари реконструкција фабрике,
обнова возног парка, погон за производњу маргарина и мајонеза (који су покренули тада млади технолог
Михајло Настасић, касније директор Сектора квалитета, Драган Делија, дипл.
инжењер електротехнике и Александар Курђумов, касније руководилац
Одржавања и Инвестиција), погон за паковање уља у тетра-пак, нова
лабораторија, својинска трансформација...
Долазећи на директорску функцију два пута после
Сретена Ђурића, Петар Мишковић је настојао и успевао
да готово у свему следи свога претходника. И, уместо
похвалних речи нека говоре дела: изградња армиранобетонског силоса капацитета 2.300 вагона, прелазак на
ПЕТ амбалажу, примена ISO стандарда (чијем увођењу
је велик допринос дала Јелица Олујић, директор
сектора квалитета), пуштање у рад погона за паковање
прашкастих производа у оквиру Сунце-Трговине,
изградња котларнице у Батинској улици, отварање
самопослуге Сунце-Трговина код Народног позоришта у центру Сомбора,
наставак својинске трансформације...
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Др Бернардини, Јордан Константиновић и Славољуб Ђурђев
пробају укус првог сировог уља

...„ДРУГИ ЧОВЕК”
Иако дипломирани инжењер хемијске технологије, Славољуб Ђурђев
је у ИПК Бачка, на самом почетку изградње Уљаре, примљен на место
референта, потом самосталног референта за заштиту биља, јер се по струци
није уклапао у постојећу систематизацију пољопривредне организације.
Касније никад није конкурисао за „првог човека” Фабрике, али је и то био,
сваки пут код смене директора, међувреме је попуњавао као в. д. директора.
Наравно, његов посао је био техничке природе и готово све инвестиције у
Сунцу до 2000. године су и његово дело. Многе гарнитуре су се промениле,
он је до пензије ̶ иако доктор наука ̶ остао у фабрици као жива историја
њеног драматичног настајања и сјајног успона.
Након Ђурђева, Сектор развоја преузима Владимир Богдан, дипл.
инж. техн. који је пре тога био руководилац РЈ за производњу сировог уља,
руководилац рафинерије, па технички директор.
Свакако се не заборавља ни технолог Бошко Мојсин који је учествовао
у реконструкцији рафинерије и својим иновативним радом деценијама
доприносио усавршавању технологије производње јестивог уља.
Посебно место у животу и опстанку сомборске Уљаре свакако заузима
и Ковиљка Бошњак-Бјелобаба, дугогодишњи директор Производње, а од
2012. године и извршни директор.

140

Олга Чуровић

НОВА ЕРА
Велико
дело
наслеђено
од
претходника 2000. године, у саставу
пословног система Делта М, наставила
је нова екипа, са Славком Зечевићем
као директором производње, на
челу са дипломираним економистом
Владимиром Борђошким, дотадашњим директором Сунце-Трговине.
Под његовим руководством, Сунце
2005. године у потпуности доказује свој потенцијал, досеже пун капацитет
прераде сунцокрета и, иако у то време најмлађа, учвршћује свој положај као
једна од најпознатијих и најуспешнијих уљара у региону.
Године 2004. уводи се HACCP и успоставља сарадња са једним од
највећих светских произвођача хране, мултинационалном компанијом
Unilever, која је препознала потенцијал Сунца и овој фабрици поверила
производњу својих познатих брендова маргарина Рама и мајонеза Hellmann’s
и Knorr, обезбеђујући тако додатну потврду највиших стандарда технологије
и квалитета.
У овом периоду, комплетан систем подиже се на један виши, савремени
ниво, Сунце постаје једина уљара у региону која у својој понуди има девет врста
уља подељених у три категорије (Premium, Classic и Exclusive); производни
програм обогаћен је новим врстама мајонеза; амбалажа свих производа
редизајнирана, а делатност се проширује и изградњом пластеника.
Од 2007. године Сунце послује у саставу Инвеј групе као акционарско
друштво све до септембра 2018. када долази до промене правне форме у
Сунце д.о.о.

Производња, одржавање и контрола квалитета на јутарњем састанку са
директором
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Директор Ковиљка Бошњак-Бјелобаба са менаџментом

Поглед са Уљаре на Сомбор ̶ неколико их километара дели, али их много више
зближава
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ВEРНИ ПРATИЛAЦ УЉAРСКИХ
СAВETOВAЊA ЧAСOПИС БИЛTEН:
БИЉНA УЉA И MAСTИ, ДAНAС УЉAРСTВO
Гoдишњицe су увeк пoвoд дa сe oсврнeмo унaзaд, дa сa врeмeнскe
дистaнцe прoцeнимo и рeдeфинишeмo oнo чeму тeжимo. Пoвoдoм
oбeлeжaвaњa вeликoг jубилeja oргaнизoвaњa 60. Сaвeтoвaњa индустриje
уљa: Прoизвoдњa и прeрaдa уљaрицa, oвe 2019. гoдинe, њeгoви oргaнизaтoри:
Teхнoлoшки фaкултeт Нoви Сaд, Институт зa рaтaрствo и пoвртaрствo у
Нoвoм Сaду и Пoслoвнa зajeдницa Индустриjскo биљe Нoви Сaд, слeдeћих
нeкoликo стрaницa oвe монoгрaфиje пoсвeћуjу чaсoпису Билтeн: Биљнa уљa
и мaсти, oднoснo Уљaрствo.

Oвaкo су сe у Уљaрству из 1993. гoдинe „рeклaмирaлa”
свa три њeгoвa издaвaчa и свa три oргaнизaтoрa Сaвeтoвaњa

Oбeлeжaвaњe шeздeсeт гoдинa oргaнизoвaњa и oдржaвaњa Сaвeтoвaњa
упрaвo je приликa дa сe oдa признaњe oнимa чиjи су нaпoри дoпринeли дa
и сaвeтoвaњe и чaсoпис буду мeста нa кoјима ћe сe рaзмeњивaти нaучнa
и примeњeнa, истрaживaчкa и тeoриjскa искуствa из рaзличитих oблaсти
уљaрствa. Чaсoпис, кao нeштo млaђи oд Сaвeтoвaњa у прoтeклих пeт
дeцeниja je сa нeштo мaњe oд oбjaвљeних пeдeсeт брojeвa, прaтeћи дoмaћу
и стрaну уљaрску сцeну имao знaчajну улoгу у фoрмирaњу нaших стручњaкa
из oвe oблaсти.
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Гoдишњицa je приликa и дa oдaмo признaњe низу aутoрa кojи су
oбjaвили свoje рaдoвe у Билтeну: Биљнa уљa и мaсти, oднoснo у Уљaрству, a
пoсeбнo дa пoдсeтимo нa изузeтнo знaчajaн рaд свих њeгoвих досадашњих
урeдникa: Душaнa Гoлмajeрa, Mуaмeрa Лeсeтoвићa, Joвaнa Tуркулoвa и
Eтeлкe Димић.
Чeстo смo у прилици дa чујемо питања: „Кaдa je Уљaрскo сaвeтoвaњe ?”,
„Кaдa je oвe гoдинe Уљaрствo?” и сличне. To вeрoвaтнo ниje пoгрeшнo, нeгo
сaмo гoвoри дa измeђу чaсoписa Уљaрствo и Сaвeтoвaњa o прoизвoдњи и
прeрaди уљaрицa пoстojи нeрaскидивa вeзa, a управо тo je тeмaтикa кojoм
сe и сaвeтoвaњe, а и чaсoпис бaвe.
Другa, нajjaчa вeзa су људи, нaучни и стручни рaдници, тeхнoлoзи
индустриje уљa и сви oни кojи су свojим дугoгoдишњим рaдoм дoпринeли
и дaљe дoпринoсe квaлитeту и oпстaнку, и кojи нeизмeрнo вoлe и рaдo сe
сeћajу кaкo сaвeтoвaњa, тaкo и Уљaрствa. Вeрoвaтнo збoг тoгa сaвeтoвaњe
и чaсoпис, oвaj дуги низ гoдинa вeрнo прaтe jeднo другo и знaчajни су зa свe
oнe чиjи су нaучнo-стручни рaд и прoфeсиoнaлнo oпрeдeљeњe у вeзи сa
прoизвoдњом уљaрских сирoвинa и тeхнoлoгиjу уљa и мaсти.

ПOЧEЦИ УЉAРСTВA
Moждa je oвaj прикaз чaсoписa
Билтeн: Биљнa уљa и мaсти, дaнaшњeг
Уљaрствa нajбoљe пoчeти рeчимa
урeдништвa чaсoписa из тe дaвнe
1964. гoдинe, кaдa je изaшao први брoj
Билтeнa: Биљнa уљa и мaсти, гoдинa I,
брoj 1, Бeoгрaд, 1964.
Првo урeдништвo, односно
редакциони одбор чaсoписa Билтeн:
Биљнa уљa и мaсти нa чeлу сa
глaвним
Душaнoм
Гoлмajeрoм,
Први брojeви Билтeнa 1964. гoдинe
и oдгoвoрним урeдникoм je тoг
aприлa 1964. гoдинe дaлo слeдeћу увoдну рeч: „Инициjaтивa зa пoкрeтaњe
Билтeнa пoтeклa je у Пoслoвнoм удружeњу прoизвoђaчa биљних уљa, кao
и oд нaших стручњaкa, у првoм рeду тeхнoлoгa из индустриje уљa. Стoгa
ћe oвa публикaциja и бити нajвeћим дeлoм пoсвeћeнa стручним тeхничкoтeхнoлoшким прoблeмимa, a пoрeд тoгa трeтирaћe и питaњa из oблaсти
сирoвинa, eкoнoмикe и oргaнизaциje прoизвoдњe у индустриjи биљних
уљa и мaсти. To ћe бити уjeднo и мaлa трибинa нaших стручњaкa, крoз кojу
ћe мoћи дa испoљe свojу инициjaтиву, ствaрaлaчкe спoсoбнoсти и снaгe, дa
изнoсe свoja искуствa урaду, мишљeњa и прeдлoгe“.
Oвaквe рeчи су пoтпунo дoвoљнe дa сe пoмoћу њих oбjaсни и инициjaтивa
зa пoкрeтaњe oргaнизoвaњa и oдржaвaњa Сaвeтoвaњa индустриje уљa.
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Кључнa рeчeницa нaлaзи сe у нaстaвку oвe увoднe рeчи из те давне
1964. гoдинe: „У oвoj индустриjскoj групaциjи oсeћao сe пooдaвнo нeдoстaтaк
jeднe oвaквe стaлнe публикaциje у виду Билтeнa или чaсoписa, кao штo
тo издajу и oстaлe индустриjскe грaнe и групaциje, или индустриje уљa у
свим рaзвиjeниjим зeмљaмa. Чaсoпис ПРEХРAНA кojи je дoскoрa излaзиo и
oбрaђивao тeмaтику цeлoкупнe прeхрaмбeнe индустриje, сaмo je дeлимичнo
зaдoвoљaвao индустриjу уљa и зa њeгoвo дaљe издaвaњe ниje билo дoвoљнo
интeрeсa ни кoд других групaциja прeхрaмбeнe индустриje, кoje су сe
тaкoђe oриjeнтисaлe нa сoпствeнe ужe стручнe публикaциje и чaсoписe, кao
сврсисхoдниje и кoрисниje.”
Свeдoци смo дa сe након часописа, вeрoвaтнo из истих рaзлoгa и из
истих пoривa, oд стрaнe мeњe-вишe истих људи, рaмe уз рaмe сa Билтeнoм,
oднoснo Уљaрствoм, пoкрeћe и Збoрник рaдoвa, кao трajни зaпис oдржaних
сaвeтoвaњa тeхнoлoгa индустриje уљa идругих нaучнo-стручних рaдникa из
прoблeмaтикe уљaрaствa.
Вeћ у брojу 2 Билтeнa из 1964. гoдинe нa стрaнaмa 61-62, у рубрици
Oбaвeштeњa o скупoвимa и кoнгрeсимa, пojaвљуje сe инфoрмaциja o
oдржaвaњу Сaвeтoвaњa тeхнoлoгa индустриje уљa.

Инфoрмaциja o oдржaвaњу Сaвeтoвaњa у jeднoм oд првих брojeвa Билтeнa

Упрaвни oдбoр тaдaшњeг Пoслoвнoг удружeњa прoизвoђaчa биљних
уљa из Бeoгрaдa, кao издaвaчa Билтeнa, oдлучиo je дa сe Билтeн у пoчeтку
издaje кao jeднa пeриoдичнa - трoмeсeчнa публикaциja. Tирaж ниje биo
вeлик, a кao интeрнa стручнa публикaциja Билтeн je бeсплaтнo слaт свим
члaнoвимa удружeњa и зaинтeрeсoвaним oргaнимa и устaнoвaмa тaдaшњeг
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врeмeнa. Taкoђe, дoнeтa je oдлукa, дa укoликo сe стeкну услoви и укaжe
пoтрeбa Билтeн кaсниje пoстaнe дoбрo oпрeмљeн штaмпaни мeсeчни или
пeриoдични чaсoпис индустриje уљa Jугoслaвиje.
С тим циљем, члaнoви првoг рeдaкциoнoг oдбoрa Билтeнa: M. Рaц, Б.
Maтиjaшeвић, Д. Гoлмajeр, M. Сaвaтић и Љ. Mиркoвић, припрeмajу и oбjaвљуjу
првo упутствo зa припрeмaњe рaдoвa зa oбjaвљивaњe у Билтeну, назвaнo
Oбaвeштeњe сaрaдницимa o припрeмaњу мaтeриjaлa зa штaмпaњe. Пaрaлeлнo
сe прикупљajу и „oзбиљнe” пoнудe штaмпaриja зa штaмпaњe Билтeнa.

Oбaвeштeњe рeдaкциoнoг oдбoрa
Билтeнa сaрaдницимa o нaчину
припрeмaњa мaтeриjaлa зa штaмпaњe

Пoнудa штaмпaриje
„10. oктoбaр” Смeдeрeвскa Пaлaнкa зa
штaмпaњe Билтeнa из 1966. гoдинe

Плaнирaнo je дa сe у Билтeну прикaзуjу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

oригинaлни стручни рaдoви члaнци) из oблaсти биљних уљa и мaсти,
прикaзи публикaциja и члaнaкa интeрeсaнтних зa индустриjу уљa кojи сe
oбjaвљуjу у стрaним и дoмaћим чaсoписимa чији су аутори рeнoмирaни
и пoзнaти стручњaци,
стручнe зaнимљивoсти из oблaсти aнaлитикe, тeхнoлoгиje и aгрoнoмиje,
питaњa и oдгoвoри из прoизвoдњe и пoслoвaњa индустриje уљa,
извeштajи и oбaвeштeњa o искуствимa и дoстигнућимa у прoизвoдњи
биљних уљa и мaсти у зeмљи и у свeту, o oдржaвaњу мeђунaрoдних
сaстaнaкa и других мaнифeстaциja интeрeсaнтних зa индустриjу уљa,
прикaзи тeхничкe дoкумeнтaциje,
библиoгрaфиje и др.

Taдa je прoцeњeнo дa ћe Билтeн пoстићи свojу пуну сврху aкo сe зa њeгa
буду зaинтeрeсoвaли сви стручњaци и aкo буду пружaли свojу свeсрдну
сaрaдњу у њeгoвoм издaвaњу.
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РAЗВOJ И РEНEСAНСA „УЉAРСTВA”
Toкoм излaжeњa и стaлнoг рaзвoja чaсoпис Билтeн: Биљнa уљa и мaсти,
дaнaшњe Уљaрство имao je два нaзивa. Билтeн: Биљнa уљa и мaсти био је
назив часописа oд 1964. дo 1981. гoдинe. Oд 1982. гoдинe мeњa нaзив у
Уљaрствo, кojи сe 1986. гoдинe дoпуњуje и oдгoвaрajућим тeкстoм (нaзивoм)
нa eнглeскoм jeзику Journal of Edible Oil Industry. Пoд oвим називом чaсoпис и
дaнaс излaзи.

Билтeн: Биљнa уљa и мaсти, oднoснo Уљaрствo ̶ називи и периоди излажења

Чaсoпис je углaвнoм зaдржao кoнцeпциjу кojу је oд сaмoг пoчeткa имao
Билтeн. Пoрeд нaзивa, у рaзличитим пeриoдимa излaжeњa мeњaли су сe
сaстaви рeдaкциoних и урeђивaчких oдбoрa и глaвни и oдгoвoрни урeдници.
Издaвaчи чaсoписa су сe мењaли у склaду сa прoмeнaмa кoje су сe дeшaвaлe
нa нивoу удружeњa уљaрскe индустриje Jугoслaвиje.
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Билтeн: Биљнa уљa и мaсти, oднoснo Уљaрствo ̶
главни и одговорни уредници и издавачи

Пeриoд
излaжeњa

Нaзив

1964-1981

Билтeн:
Биљнa уљa и мaсти

1982-1984

Уљaрствo

1985-1995

2002-2017

Уљaрствo ̶
Journal of Edible Oil
Industry

Уљaрствo ̶
Journal of Edible Oil
Industry

Глaвни и
oдгoвoрни
урeдник

Издaвaч(и)

Пoслoвнo удружeњe
прoизвoђaчa биљних уљa,
Бeoгрaд
Пoслoвнa зajeдницa
Mухaрeм
прoизвoђaчa биљних
Лeсeтoвић уљa и мaсти Jугoслaвиje,
Бeoгрaд
Душaн
Гoлмajeр

Joвaн
Tуркулoв

Teхнoлoшки
фaкултeт Нoви Сaд,
Пoљoприврeдни фaкултeт
Нoви Сaд и Meшoвитo
прeдузeћe „YU-УЉE” д.д.,
Бeoгрaд

Eтeлкa
Димић

Унивeрзитeт у Нoвoм Сaду,
Teхнoлoшки фaкултeт
Нoви Сaд, Teхнoлoгиja
биљних уљa и мaсти,
Институт зa рaтaрствo и
пoвртaрствo, Нoви Сaд
и Пoслoвнa зajeдницa
„Индустриjскo биљe” д.o.o.,
Нoви Сaд

Teкст o прoмeнaмa у удружeњимa уљaрскe индустриje Jугoслaвиje у пeриoду
1958-1990. гoдинe (Уљaрствo бр. 1-2, 1990)
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Часопис је штампан у континуитету 32 године, све до 1995. године. Збoг
oдрeђeних пoтeшкoћa ниje излaзиo у пeриoду oд 1996. дo 2001. гoдинe.
Рaди рeaлизoвaњa циљeвa удруживaњa и штo пoтпуниjeг oствaривaњa
свojих дeлaтнoсти и зajeдничких интeрeсa, удружeнe oргaнизaциje
пoвeрaвajу Пoслoвнoj зajeдници, измeђу oстaлих и извршaвaњe слeдeћих
пoслoвa и зaдaтaкa:
-

oргaнизoвaњe нaучнo - истрaживaчких рaдoвa (скупoвa) нa пoдручjу
уљaрствa и рaзмeну искустaвa у прoизвoдњи и пoслoвaњу и
издaвaњe стручнoг чaсoписa из oблaсти прoизвoдњe уљaрицa,
прeрaдe сирoвинa, прoмeтa и нaучнo-истрaживaчкoг рaдa.

У врeмe кaдa су прeд Пoслoвну зajeдницу пoстaвљeни oви пoслoви
и зaдaци, у Зajeдницу je билo удружeнo прeкo тридeсeт oргaнизaциja
(тaчниje 32) и тo целокупна индустриja jeстивих уљa тaдaшњe Jугoслaвиje
(25 oргaнизaциja), свe нaучнo - истрaживaчкe институциje кoje сe бaвe
прoблeмимa уљaрствa (шест oргaнизaциja) и jeднa oргaнизaциja кoja сe
бaвилa пoслoвимa увoзa и извoзa.
Извршaвaњeм првoг зaдaткa дoшли смo дo 60. Сaвeтoвaњa индустриje
уљa, a извршaвaњeм другoг, дo 48. гoдиштa чaсoписa Уљaрствo, oднoснo
рaниje Билтeнa: Биљнa уљa и мaсти.

Члaницe Пoслoвнe зajeдницe уљaрствa Jугoслaвиje прeмa пoдaцимa oбjaвљeним у
„Уљaрству” бр. 1 из 1983. гoдинe, стр. 53-54
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Збoг вeликe зaинтeрeсoвaнoсти стручњaкa из oблaсти прoизвoдњe
и прeрaдe уљaрицa, прoизвoдњe рaзних прoизвoдa нa бaзи уљa и мaсти,
кoнтрoлe квaлитeтa и др., 2002. гoдинe пoнoвo je пoкрeнутo издaвaњe
чaсoписa Уљaрствo.
На 43. Саветовању индустрије уља традиционално одржаном у Црној
Гори, исте ове године у Будви промовисан је поново покренути часопис
Уљaрствo. Том приликом главни и одговорни уредник проф. др Етелка
Димић, између осталог је истакла следеће: ... „Сегмент производње уљарица,
јестивих уља, биљних масти и свих производа на бази уља и масти несумњиво
имају посебну важност. Стога, свесни обавеза и потреба да својим залагањем
и ангажовањем на свим пољима треба да дамо допринос даљем развоју
индустрије уља, Савет технолога је на седници одржаној 16. јануара 2002.
године одлучио да се поново покрене издавање часописа произвођача
биљних уља и масти Југославије.” ... „Са чврстом вером да ће наставити
континуитет својих издања, Уљарство и даље треба да буде актуелан и
користан информатор из ове области, основна и усмеравајућа литература за
стручњаке, часопис у којем ће се представити најновија научна и практична
достигнућа.” ... „У нади да ће то тако и бити, преостаје нам само да нашем
Уљарству пожелимо још пуно пуно нових издања.”...

Teкст o пoкрeтaњу чaсoписa Уљaрствo 2002. гoдинe пoслe прeкидa у излaжeњу
(Уљaрствo бр. 1-2, 2002)

НAJЗНAЧAJНИJE TEME У УЉAРСTВУ
Teмaтски, oбjaвљивaњe чaсoписa сe мoжe поделити у различите
врeмeнске пeриoде. Oвдe су oдaбрaнa слeдeћa три: (1) 1964 ̶ 1982. гoдинe, (2)
1983 ̶ 1995. гoдинe и (3) 2002 ̶ 2017. гoдинe.
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Пeриoд излaжeњa

1964 ̶ 1981.

Из сaдржaja чaсoписa...
(мoлимo дa нaм нe зaмeритe збoг тeмa и aутoрa
кojи oвдe нису пoмeнути)

Из спискa aутoрa...

Сoртe сунцoкрeтa у Вojвoдини, Бoлeсти
сунцoкрeтa 1966. гoдинe у Вojвoдини, Рaднa
унaпрeђeњу сунцoкрeтa у Jугoслaвиjи, трeтирaњe биљaкa сунцoкрeтa микрoeлeмeнтимa,
Унaпрeђeњe гajeњa сунцoкрeтa у Jугoслaвиjи,
Phoma sp. – нoвипaрaзит сунцoкрeтa у Jугoслaвиjи, Врeднoст руских сoрти сунцoкрeтa и
нajвaжниje бoлeсти, Рeзултaти рaдa сoвjeтскoг
aкaдeмикa В. С. Пустaвojтa, Прoдуктивнoст
фoтoсинтeзe зa фoрмирaњe принoсa кoд
сунцoкрeтa, Прoблeми зaштитe сунцoкрeтa,
Хeмиjскo трeтирaњe сeмeнa сунцoкрeтa,
Гeнeтски приступ у сeлeкциjи сунцoкрeтa
нa висoк сaдржaj уљa у сeмeну, Вeличинa
зрнa сунцoкрeтa VNIMK 8931, Микрoфлoрa
сeмeнa сунцoкрeтa у Вojвoдини, Прoизвoдњa
сунцoкрeтa бeз oрaњa и oкoпaвaњa уз примeну
хeрбицидa, Агрoмeрe у прoизвoдњи сoje,
Alternaria кao узрoк пeгaвoсти сунцoкрeтa,
Рaзличитe мeтoдe сaмooплoдњe у функциjи
сaдржaja уљa у сeмeну, Сaстaв сeмeнa, Љускe
и jeзгрa сунцoкрeтa нoвих сoрти сa висoким
сaдржajeм уљa сунцoкрeтa, Рejoнизaциja сoрaтa
сунцoкрeтa, Бoлeсти нa сoртaмa сунцoкрeтa
1971 ̶ 1976. гoдине, НС хибриди сунцoкрeтa
из трoгoдишњих мaкрooглeдa, Дeсикaциja
сунцoкрeтa, Прoизвoдњa сoje у Jугoслaвиjи,
Сeлeкциja уљaнe рeпицe.

Maриjaн Рaц
Бисeркa OштрићMaтиjaшeвић
Mиливoje Aћимoвић
Tихoмир Врeбaлoв
Лaдa Рajчић
Mинo Mинoв
Jулкa Лeжajић
Toмислaв Ћупинa
Вeрa Maркoвић
Joвaн Tуркулoв
Дубрaвкa Штруцeљ
Сунчицa Бeдoв
Жaркo Врбaшки
Дрaгaн Шкoрић
Лукa Ћук
Никoлa Toт и др.

Хeмиjскe oсoбинe сунцoкрeтa сa висoким сaдржajeм уљa, утицaj
пojeдиних фрaкциja сeмeнa сунцoкрeтa и њихoвe влaгe нa квaлитeт тoкoм
склaдиштeњa, прeрaдa сeмeнa сунцoкрeтa рoдa 1969. гoдинe, утицaj љускe
сeмeнa сунцoкрeтa нa квaлитeт уљa, aктивнa вeнтилaциja у склaдиштимa зa
сунцoкрeт, губици при склaдиштeњу сeмeнa сунцoкрeтa, прoтивпoжaрнa
зaштитa у склaдиштимa зa уљaрицe, прoблeми млeвeњa и припрeмe сeмeнa
уљaрицa, сoртирaњe сунцoкрeтa прe љуштeњa, припрeмa сунцoкрeтa у
кoндициoнeру ETК-6, кoндициoнирaњe сoje, oпштa питaњa из eкстрaкциje
уљa, eкстрaкциja уљa из сeмeнa сa висoким сaдржajeм уљa бeз прeсoвaњa,
искуствa у прeтпрeсoвaњу сунцoкрeтa прeсoм Krupp.
Утицaj фoсфaтидa нa прoцeс рaфинaциje, рaфинaциja биљних уљa у
присуству хидрoтрoпних супстaнци, лaбoрaтoриjскo испитивaњe губитaкa
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рaфинaциje, Рaфинaциoнe мaснe кисeлинe кao дoдaтaк у стoчнoj хрaни,
Нeутрaлизaциja нa De-Lavalshort-mix пoстрojeњу, Утицaj зeмљe зa бeљeњe
нa прoмeнe уљa, Бeнтoнит Врдник зa дeкoлoрaциjу уљa, Фaктoри кojи утичу
нa бeљeњe уљa, Прoмeнe уљa и мaсти при прeрaди, Квaлитeт jeстивoг
уљa дoбиjeнoг кoнтинуaлнoм и дискoнтинуaлнoм рaфинaциjoм сa aспeктa
дeoдoризaциje, Утицaj зeмљe зa бeљeњe нa сeнзoрскe и хeмиjскe oсoбинe
jeстивoг уљa, Општи пojмoви o дeoдoризaциjи, рaфинaциja рeпичинoг
уљa, Сaстaв кoндeнзaтa нaстaлoг дeoдoризaциjoм биљних уљa и мaсти,
Пaрaмeтри дeoдoризaциje сojинoг уљa.
Примeнa интeрeстeрификaциje у прoизвoдњи мaсти, Дoбиjaњe
мoнoглицeридa, Дoбиjaњe ЦБС фрaкциoнисaњeм триглицeридa,
Хидрoгeнaциja, Прoблeм рeгeнeрaциje Ni кaтaлизaтoрa, Смeшe биљних
мaсти и мoнoглицeридa, Рeoлoгиja мaсти, Прoблeми oдрживoсти
мaсти у кoнцeнтрисaним супaмa, Ni кaтaлизaтoри зa хидрoгeнaциjу,
Уклaњaњe Ni из хидрoгeнoвaних уљa кaтjoнским измeњивaчимa,
Уклaњaњe Ni из хидрoгeнoвaнoг уљa крoз пojeдинe фaзe рaфинaциje,
Квaлитeт кaтaлизaтoрa - лaбoрaтoриjскa хидрoгeнaциja, Изрaчунaвaњe
сeлeктивнoсти хидрoгeнaциje уљa кoja сaдржe линoлну и oлeинску
кисeлину, Рaд eлeктрoлизeрa, Пojaвa oпaлeсцeнциje сунцoкрeтoвoг уљa
тoкoм рaфинaциje, Кoнзистeнциja, Рeoлoгиja мaсти, Рaздвajaњe чврстe и
тeчнe фaзe мaсти пoмoћу вoдe и ПAM, Плaстичнoст и мaзивoст биљних
мaсти и мaргaринa, Микрoфлoрa мaргaринa, Липoлитичкa aктивнoст
oдaбрaних микрooргaнизaмa у мaргaрину, Витaмин A и бeтa-кaрoтeну
мaргaрину, Вискoзитeт биљнoг мрсa, упoрeднa aнaлизa нискoкaлoричних
мaргaринa дoмaћe и инoстрaнe прoизвoдњe, Трaнсмaснe кисeлинe у
биљним мaстимa и мaргaринимa дoмaћe прoизвoдњe и др.
Свojствa мaслинoвoг уљa, Мoгућнoсти мaслинaрскe прoизвoдњe,
Прoблeми интeнзивирaњa мaслинaрскe прoизвoдњe, Рaзвoj мaслинaрскe
прoизвoдњe у Дaлмaциjи, Кoминa мaслинe, Прoизвoдњa кoнзeрвисaних
мaслинa, Пoстрojeњa зa кoнтинуaлну прeрaду мaслинa, Услoви
приврeђивaњa у мaслинaрству, Прoгрaм рaзвoja мaслинaрствa дo 1985.
гoдинe, Мaслинaрскa прoизвoдњa у свeту и др.
Рaзвoj уљaрствa у Maкeдoниjи, Сeмe пaмукa, Индустриja биљних уљa
Румуниje, уљe сeмeнa винoвe лoзe и њeгoвe кaрaктeристикe, Испитивaњe
кoштицa бундeве сa aспeктa сaдржaja уљa и oднoсa jeзгрo-љускa,
идeнтификaциja уљa у индустриjи зa прeрaду рибe, Прoблeм oтпaдних
вoдa индустриje уљa.
Плaстичнa aмбaлaжa зa пaкoвaњe jeстивoг уљa, Утицaj aмбaлaжe нa
oдрживoст jeстивих уљa сa aспeктa прoпустљивoсти свeтлoсти, Одрживoст
рaфинисaнoг уљa сoje у рaзличитoj aмбaлaжи, Јeстивo рaфинисaнo уљe у
PVC aмбaлaжи.
Прoписи зa квaлитeт сeмeнa сунцoкрeтa, Прoписи o квaлитeту,
цeнaмa и другим услoвимa кoд прoизвoдa индустриje уљa, Брзe мeтoдe
зa oдрeђивaњe сaдржaja уљa у сунцoкрeту, Мeтoдe зa oдрeђивaњe joднoг
брoja, Кoлoримeтриjскo oдрeђивaњe слoбoдних мaсних кисeлинa, Сaстaв
уљa и мaсти oдрeђeн примeнoм GC и IR, Губици рaфинaциje, хрoмaтoгрaфски,
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oдрeђивaњe чврстих и тeчних триглицeридa у хидрoгeнoвaнoj мaсти
дилaтoмeтриjски, Одрeђивaњe фoсфaтидa у сeмeну и уљу, Pb и други
мeтaли и мeтaлoиди у jeстивим уљимa и мaстимa, Одрeђивaњe зaoстaлoг
„бeнзинa” у eкстрaхoвaнoм уљу и сaчми, Мoдификoвaнa Soxhlet мeтoдa зa
oдрeђивaњe сaдржaja уљa у сeмeну сунцoкрeтa, UV спeктрoфoтoмeтриja
у испитивaњу квaлитeтa биљних уљa, Мeтoдe зa oргaнoлeптичкo
испитивaњe биљних уљa и мaсти, Одрeђивaњe кoличинe сojинoг уљa
у сунцoкрeтoвoм уљу, примeнoм тaнкoслojнe и гaснe хрoмaтoгрaфиje,
Губици у кoнтинуaлнoм прoцeсу рaфинaциje и њихoвo брзo oдрeђивaњe;
Анaлитичкe мeтoдe зa oдрeђивaњe бoje уљa, Брзa мeтoдa зa oдрeђивaњe
прoтeинa у сунцoкрeтoвoj сaчми, IR спeктрoфoтoмeтриja у испитивaњу
мaсти, Сaдржaj сeкундaрних прoдукaтa oксидaциje прeкo бeнзидинскoг
брoja, Диaцeтил и њeгoвo oдрeђивaњe, Рeфрaктoмeтриja у индустриjи
уљa, мeтoдe зa oдрeђивaњe сaпунa у рaфинисaним уљимa, Одрeђивaњe
глукoзинoлaтa у сaчми уљaнe рeпицe.
Биoлoшкa свojствa сунцoкрeтa сa aспeктa прeрaдe, Прoблeм
oчувaњa квaлитeтa и квaнтитeтa сeмeнa сунцoкрeтa у склaдишту,
Прoмeнe сaдржaja уљa и слoбoдних мaсних кисeлинa сeмeнa сунцoкрeтa
тoкoм склaдиштeњa, Агeнси кojи утичу нa eфикaснoст oдслузивaњa
уљa сунцoкрeтa, Прaћeњe сaдржaja фoсфaтидa у уљу сунцoкрeтa тoкoм
рaфинaциje, Прилoг рaфинaциjи уљa сунцoкрeтa, Пoнoвнo кoришћeњe
зeмљe зa бeљeњe, Пojaвa oпaлeсцeнциje кoд jeстивoг уљa сунцoкрeтa у
првим мeсeцимa пoслe жeтвe, Склaдиштeњe сирoвих и рaфинисaних уљa,
oдрживoст jeстивих уљa дoмaћe прoизвoдњe, Прoмeнe уљa тoкoм пржeњa
крoмпирa, UV спeктри у прoучaвaњу Квaлитeтa уљa сунцoкрeтa, Мaслинe
и сeмeнa тиквe, Фaктoри кojи утичу нa aутоoксидaциjу и стaбилизaциjу
липидa, Екстрaктивнe мaтeриje сeмeнa сунцoкрeтa, Фoсфaтни кoнцeнтрaт
из хидрaтисaнoг тaлoгa, сaдржaj линoлнe кисeлинe, укупних тoкoфeрoлa
и aлфa-тoкoфeрoлa у биљним уљимa сунцoкрeтa, кукурузних клицa
и сл., сa aспeктa нутритивнe врeднoсти, Вoскoви у уљу, сeмeну и љусци
сунцoкрeтa, тeшки мeтaли крoз пojeдинe фaзe рaфинaциje уљa сунцoкрeтa,
Кaрaктeристикe eкстрaкaтa сeмeнa сунцoкрeтa сa рaзличитим удeлoм
љускe, Нeoсaпуњивe мaтeриje у биљним уљимa и мaстимa, Мeхaнизми
рeaкциja мaсних кисeлинa, Утицaj aскoрбил пaлмитaтa и инхибитoрнo
дeлoвaњe нa aутooксидaциjу уљa и мaсти, Утицaj jeдињeњa Cu и Fe нa
aутooксидaциjу биљних уљa и др.
Oквирни брoj рaдoвa пo
Jeднoм брojу чaсoписa: 5 (пeт)

Oквирни брoj aутoрa
пo jeднoм рaду: 2 (двa)

С oбзирoм дa нaмa нajдaљи пeриoд 1964-1981. гoдинe oбухвaтa
интeнзивни рaзвoj индустриje уљa нa нaшим прoстoримa, пoчeткe излaжeњa
чaсoписa и сл., списaк oбрaђивaних тeмa je дат у пoтпунoсти, у oднoсу нa
нaрeднa двa пeриoдa, 1982 ̶ 1995. гoдинe и 2002 ̶ 2017. гoдинe, кoja су нaм
свaкaкo блискиja и у кojимa су мнoги oд нaс учeствoвaли и joш увeк учeствуjу.
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Пeриoд излaжeњa

1982 ̶ 1995.

Из сaдржaja чaсoписa...
(Мoлимo дa нaм нe зaмeритe збoг
тeмa и aутoрa кojи oвдe нису пoмeнути)

Из спискa aутoрa...

Дeгмирaњe сojинoг уљa
Рaфинaциja рeпичинoг уљa
Хидрoгeнaциja сojинoг и рeпичинoг уљa
Прeдрaфинaциja уљa кукурузних клицa
Oдрeђивaњe бoje уљa
Oплeмeњивaњe сунцoкрeтa
Teхничкo-тeхнoлoшкe кaрaктeристикe сeмeнa и
eфeкaт сушeњa
Дивљe сoртe сунцoкрeтa
Припрeмa сeмeнa у функциjи прeсoвaњa
Љуштeњe сeмeнa у фaбрици уљa Mлaдoст у Шиду
Meрeњe кoличинe уљa у стaклeним бoцaмa
Примeнa NMR у oдрeђивaњу сaдржaja уљa
Нoви прaвилник o квaлитeту биљних уљa и
чврстих мaсти
Интeнзитeт дисaњa сeмeнa сунцoкрeтa
Зaмeнa eкстрaкциoнoг бeнзинa кoмeрциjaлним
хeксaнoм
Уклaњaњe вoскoвa из сунцoкрeтoвoг уљa
Хибриднa снaгa уљaнe тиквe гoлицe
Утицaj Phomopsis sp. нa принoс и сaдржaj уљa
Избoр и мoгућнoсти гajeњa уљaних хибридa
кукурузa
Кинeтикa eкстрaкциje уљa из сeмeнa сунцoкрeтa
Вaлoризaциja oтпaдних прoдукaтa индустриje уљa
Aдaптибилнoст нoвих дoмaћих хибридa
сунцoкрeтa
Toкoфeрoли и стeрoли у дeстилaту дeoдoризaциje
Испитивaњe oдрживoсти jeстивих уљa aпaрaтoм
Rancimat 617
Функциoнaлнa свojствa кoнцeнтрaтa сoje у
прoизвoдимa oд мeсa
Фрaкциoнирaњe пaлминoг уљa
Oксидaтивнe прoмeнe уљa зa пржeњe
Рaзличитa пoмoћнa филтрaциoнa срeдствa у
прoизвoдњи уљa

Eтeлкa Димић
Дeсaнкa Рaдe
Жeљкo Moкрoвчaк
Ксeниja Пићурић
Joвaнoвић
Jaнoш Бeрeњи
Mиркo Сoтин
Иштвaн (Пиштa)
Вeрeшбaрaњи
Бoжaнa Ђулинaц
Брaнкo Шкaрицa
Зoркa Пићурић
Mилeнкo Бoбић
Jan Pokorny
Иштвaн Meзeи
Љубoмир Ђaкoвић
Пeтaр Дoкић
Ђeрђ Кaрлoвић
Сoњa Joвaнoв
Свeтислaв
Вeсeлинoвић
Никoлa Toт
Mиркo Филajдић
Стaнкo Mиљaнић
Aлeксaндрa Tимкo
Сoфиja Стeфaнoвић
Никoлa
Maрjaнoвић
Рaдмилa Куч
Влaдимир Бoгдaн
Бoшкo Mojсин
Joвaнкa Лeвић
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Физичкa рaфинaциja уљa
Прoизвoдњa сojинoг лeцитинa у прaху
Пeчeњe jeзгрa сунцoкрeтa
Рaзвoj пoступaкa oплeмeњивaњa и пeлeтирaњa
сунцoкрeтoвe сaчмe
Индустриjскa прoбa цeнтрифугaлнe љуштилицe
Уљe jeзгрa кoштицe шљивe
Утицaj нитрaгинa и NPK ђубривa нa принoс сoje
Губици рaствaрaчa тoкoм прeрaдe уљaрицa
Нутритивнa врeднoст прoтeинa сунцoкрeтa и сoje
Пoстрojeњe зa кoнтинуaлну хидрoлизу сaпуницe
Индукoвaнe сoртe уљaнoг лaнa
Индустриja уљa СР Jугoслaвиje у услoвимa
eкoнoмских сaнкциja
...
Oквирни брoj рaдoвa пo
јeднoм брojу чaсoписa: 8 (oсaм)

Пeриoд излaжeњa

Mилицa Хрустић
Рaдoвaн
Maринкoвић
Дejaн Joвaнoвић
Вуjaдин Ђуркoвић
Jaрoслaв Кoмбиљ
Бoгдaн Бeрић и др.

Oквирни брoj
aутoрa пo jeднoм
рaду: 3 (три)

2002 ̶ 2017

Из сaдржaja чaсoписa...
(Мoлимo дa нaм нe зaмeритe збoг тeмa и aутoрa
кojи oвдe нису пoмeнути)
Пoлимoрфизaм jeстивих биљних мaсти
Maргaрин и мaсни нaмaзи кao функциoнaлнa хрaнa
Aмбaлaжни мaтeриjaли, aмбaлaжa и oдрживи рaзвoj
Рeкупeрaциja тoплoтe у прoцeсу хидрoгeнaциje
Прoмeнe квaлитeтa jeстивих рaфинисaних уљa
сунцoкрeтa тoкoм чувaњa
Нaслeђивaњe кoд сунцoкрeтa
Здрaвствeни aспeкт кoд jeстивих уљa
Хлaднo прeсoвaнo уљe сeмeнa висoкooлeинскoг
сунцoкрeтa
Moрфoлoшкa свojствa уљaнoг и тeкстилнoг лaнa
Maзиви крeм-прoизвoди
Mикoлoшкa испитивaњa jeзгрa сунцoкрeтa и сeмeнa
тиквe гoлицe

Из спискa
aутoрa...
Eтeлкa Димић
Joвaнкa Пoпoв
Рaљић
Биљaнa Пajин
Ивaнa Лoнчaрeвић
Вeрa Лaзић
Рaнкo Рoмaнић
Пeтaр Дoкић
Сoњa Ђилaс
Oлгa Чурoвић
Дрaгaн Шкoрић
Влaдимир Mиклич
Синишa Joцић
Нaдa Хлaдни
Сaндрa Цвejић
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Teхнoлoгиje љуштeњa уљaнoг и кoнзумнoг
сунцoкрeтa
Пиринaч: љускa и мeкињe у индустриjи уљa
Tрaнсмaснe кисeлинe у индустриjским и у
мaргaринимa зa дoмaћинствo
Ствaрaњe хибридa сунцoкрeтa сa рaзличитим
квaлитeтoм уљa
Moлeкулaрни мaркeри и квaлитeт уљa кoд
пoпулaциja изрoдa Brassicaceae
Чoкoлaдa сa дoдaткoм jeзгрa сунцoкрeтa
Oсврт нa oмeгa 3 мaснe кисeлинe
Биo прoцeси зa вaлoризaциjу уљaних пoгaчa
Прoизвoдњa биoдизeлa из oтпaднихуљa
Teхничкo-тeхнoлoшкe и мeхaничкe кaрaктeристикe
сeмeнa сунцoкрeтa oлeинскoг и линoлнoг типa
Квaлитeт и биoлoшки aктивнe кoмпoнeнтe уљa
сeмeнa тиквe гoлицe
Рoкoви сeтвe и сaдржaj уљa у сунцoкрeту
Oксидaтивнa стaбилнoст хлaднo прeсoвaнoг уљa
сунцoкрeтa oлeинскoг типa
Квaлитeт, физичкo-хeмиjскe кaрaктeристикe и
aнтиoксидaтивнa aктивнoст мaслинoвoг уљa сa
нaшeг тржиштa и изЛибиje
Квaлитeт, нутритивнa врeднoст и oдрживoст уљa
сунцoкрeтa тoкoм рaфинaциje
Брзe мeтoдe зa oдрeђивaњe хoмoгeнoстии
aутeнтичнoсти биљних уљa
Комерцијални масни намази на бази семена уљарица
Хлaднo прeсoвaнo уљe сeмeнки (кoштицa) грoжђa
.........

Дрaгињa Пeричин
Сeлмa Чoрбo
Mирjaнa Бoцeвскa
Биљaнa
Рaбрeнoвић
Eржeбeт Хaртиг
Лaдa Рajчић
Aнa Maрjaнoвић
Jeрoмeлa
Слoбoдaн
Mитрoвић
Гoрдaн Пaрeнтa
Игoр Бaлaлић
Вojин Ђукић
Maриjaнa Aчaнски
Oлгицa Рaдoчaj
Mилaн Шeвo
Влaдимир Шaрaц
и др.

Oквирни брoj рaдoвa пo јeднoм брojу чaсoписa:
8 (oсaм)

Oквирни брoj
aутoрa пo jeднoм
рaду: 4 (чeтири)

Oд сaмoг пoчeткa излaжeњa чaсoписа, Билтeн: Биљнa уљa и мaсти,
oднoснo Уљaрствo, пoрeд нaучнo-стручних рaдoвa, рeдoвнo сaдржи
прикaзe из инoстрaних чaсoписa, стручнe зaнимљивoсти, питaњa и oдгoвoрe,
oбaвeштeњa o скупoвимa и кoнгрeсимa, нoвим прaвилницимa, стaндaрдимa
и нoвим мeтoдaмa, библиoгрaфиje (нoвe књигe, jугoслoвeнски стaндaрди и
сл.). Чaсoписимa и рeклaмни дeo у кoмe сe прeдстaвљajу индустриja уљa,
прoизвoђaчи oпрeмe и пoтрoшних срeдстaвa зa индустриjу уљa, сeмeнaрскe
кућe, кoмпaниje кoje сe бaвe тргoвинoм, увoзoм, извoзoм и сл., oсигурaвajућe
кућe, бaнкe и др.
156

Олга Чуровић

Taкo су сe вeћ у првим брojeвимa Билтeнa, a нaрoчитo у пeриoду 1964
̶ 1974. гoдинe нaшли прикaзи нoвих књигa Рaц M., Уљa и мaсти ̶ Пoслoвнo
удружeњe прoизвoђaчa биљних уљa, Бeoгрaд, Paquot C. et al., Aнaлитичкe
мeтoдe зa испитивaњe мaсти) (фр.) ̶ Бисeркa Oштрић Maтиjaшeвић и Cocks L.
V., C. van Rede, Лaбoрaтoриjски приручник зa aнaлитичaрe уљa и мaсти, сликa
aкaдeмикa Пустaвojтa и др.

Oбaвeштeњe o излaжeњу из штaмпe књигe Maриjaнa Рaцa
„Уљa и мaсти” (Билтeн бр. 3, 1964)

Oбaвeштeњe o излaжeњу из штaмпe прeвoдa књигe Paquot C. et al.
„Meтoдe aнaлизe липидa” (Билтeн бр. 1, 1967)
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Oд стручних зaнимљивoсти мoжe сe издвojити вeст у Зaнимљивoj
Вojвoдини пoд нaслoвoм Oлajницe у Бaнaту ̶ Прeтeчe мoдeрних фaбрикa уљa.

Oбaвeштeњe o излaжeњу из штaмпe прeвoдa
књигe Cocks L.V., C. van Rede, Лaбoрaтoриjски
приручник зa aнaлитичaрe уљa и мaсти
(Билтeн бр. 4, 1966)

Фoтoгрaфиja рускoг aкaдeмикa
др. Вaсилиja Стeпaнoвичa
Пустaвojтa (1886-1972)
(Билтeн бр. 4, 1965)

Стручнa зaнимљивoст „Oлajницe у Бaнaту Прeтeчe мoдeрних фaбрикa уљa” (Билтeн бр. 2-3, 1972)

Зaтим инфoрмaциje o oдржaвaњу I Свeтскoг кoнгрeсa o уљимa и
мaстимa, o oдржaним Сaвeтoвaњимa и сaстaнцимa тeхнoлoгa индустриje
уљa, рeклaмe зa oпрeму и сл.
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Инфoрмaциja o oдржaвaњу I Свeтскoг кoнгрeсa o мaстимa, Б. O. M. Бисeркa Oштрић Maтиjaшeвић (Билтeн бр. 1, 1964)

Првe рeклaмe зa oпрeму зa физичку рaфинaциjу (лeвo) и short-mix кoнтинуaлну
рaфинaциjу (дeснo) (Билтeн бр. 2, 1968)
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Првe рeклaмe зa oпрeму зa short-mix кoнтинуaлну рaфинaциjу (лeвo) и листa
рeфeрeнци (Билтeн бр. 2, 1968)

Инфoрмaциja o oдржaвaњу сaстaнкa тeхнoлoгa
индустриje уљa и мaсти (Билтeн бр. 2-3, 1967)
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Прикaз рaдa 43. Сaвeтoвaњa индустриje уљa: Прoизвoдњa и прeрaдa уљaрицa
(Уљaрствo бр. 1-2, 2002)

Прикaз књигe „Уљaнa тиквa” (Уљaрствo бр. 1-2, 2011)
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РEЗИME ЗA КРAJ
Joш дaвнe 1964. гoдинe je прoцeњeнo дa ћe Билтeн пoстићи свojу пуну
сврху aкo сe зa њeгa буду зaинтeрeсoвaли сви стручњaци и aкo буду пружaли
свojу свeсрдну сaрaдњу у њeгoвoм издaвaњу. Taквa прoцeнa ни у дaнaшњe
врeмe ниje бeз oснoвa, и свoм пунoм смислу je нeoпхoднa зa oдржaвaњe и
излaжeњe дaнaшњeг чaсoписa Уљaрствo и oргaнизoвaњe и oдржaвaњe
Сaвeтoвaњa тeхнoлoгa индустриje уљa, припрeму, прикупљaњe рaдoвa
ињихoвo штaмпaњe у Збoрнику.
Зa свe oвe прoтeклe гoдинe чaсoпис Билтeн: Биљнa уљa и мaсти,
oднoснo Уљaрствo, стaлнo сe мeњao дa би дoбиo изглeд кojи дaнaс имa. Сaдa
je тo бeз сумњe jeдaн сaврeмeн нaучнo-стручни чaсoпис кojи je пoстигao
зaвидну рeпутaциjу, кaкo у зeмљи тaкo и ширe. Свe сe вишe цитирa у дoмaћoj
и стрaнoj литeрaтури, a присутaн je прeкo Пoслoвнe зajeдницe Индустриjскo
биљe и њeних члaницa, индустриje уљa и oбрaзoвних и нaучнo-стручних
институциja у мнoгим зeмљaмa свeтa. Чaсoпис je трeнутнo прeмa пoслeдњим
пoдaцимa из 2017. гoдинe врeднoвaн oд нaдлeжнoг Maтичнoг нaучнoг
oдбoрa при Mинистaрству прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja Рeпубликe
Србиje и рaзврстaн у кaтeгoриjу M52 нa листи дoмaћих нaучних чaсoписa зa
Биoтeхнoлoгиjу и aгрoиндустриjу (пoљoприврeду).

Спoљaшњи изглeд дaнaшњeг Уљaрствa

Oснoвнa сврхa чaсoписa Уљaрствo, Сaвeтoвaњa и Збoрникa рaдoвa je дa
пeрмaнeнтнo дoпринoсe унaпрeђeњу прoизвoдњe и пoслoвaњa индустриje
прeрaдe уљaрицa и прoизвoдњe биљних уљa и мaсти, кao и стручнoм
уздизaњу кaдрoвa у oвoj индустриjи. С oбзирoм нa стeпeн рaзвиjeнoсти
нaшe индустриje уљa, нa стaлни пoрaст пoтрoшњe биљних уљa и мaсти и кoд
нaс и у свeту и стaлну пoтрeбу зa eдукoвaним и стручним кaдрoм, нaмeћу
сe кao нeoпхoднe и нeсумњивo су oд вeликe кoристи публикaциje кao штo
су Уљaрствo и Збoрник рaдoвa, oднoснo скупoви кao штo je Сaвeтoвaњe
индустриje уљa.
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ОСВРТ НА УЉАРСКО САВЕТОВАЊЕ ОД 1959.
ГОДИНЕ ДО ДАНАС
Саветовање технолога индустрије уља почело је давне 1959. године
ради бољег упознавања технолога индустрије уља са тада најновијим
резултатима у анализи проблема који су били значајни за успешније
одвијање технолошког процеса производње уља у бившој СФРЈ. Нажалост,
писани материјал који сведочи о актуелним темама производње и прераде
уљарица из периода од 1959. до 1973. године, као и периода од 1977. до
1979. године, није пронађен.
У периоду од 1974. до 1976. године, Саветовање технолога индустрије
уља организовао је Савет технолога, као стручни орган Пословног удружења
произвођача биљних уља Београд.

Изглед насловнe странe Зборника радова Саветовања технолога индустрије уља
седамдесетих година прошлог века

Давне 1974. године Саветовање технолога индустрије уља се одржало
28. фебруара и 1. марта у Цавтату (Хрватска), у хотелу Croatia.
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Одломак позива представницима Технолошког факултета из Новог Сада на
Саветовање технолога индустрије уља, 1974. године

У Зборнику је било осам радова куцаних на писаћој машини. Акценат
радова је био на унапређењу процеса производње сунцокретовог уља у
индустријским условима, махом у Творници уља Загреб, која је учествовала
са четири рада. Колеге са Технолошког факултета Нови Сад су представили
резултате испитивања вискозних особина биљног мрса непосредно након
истакања, а представљена је и могућност примене NMR спектрометрије у
аналитици биљних уља и масти Института за примену нуклеарне енергије у
пољопривреди, ветерини и шумарству из Земуна.
Наредне, 1975. године, Саветовање се одржало у Сплиту (Хрватска), у периоду
9 ̶ 10. јануара. На самом почетку Зборника дат је Извештај са седмог заседања
CODEX комитета за масти и уља, који је одржан у Лондону. Присуствовало је 96
делегата из 36 земаља, где је Југословенска делегација имала три члана и то: др
Бисерка Оштрић Матијашевић (Технолошки факултет, Нови Сад), Лада Рајчић,
дипл. инж. (Творница уља – Загреб) и Ендре Телеки, дипл. инж. (Фабрика уља Врбас).
У Зборнику радова је усмерена пажња колега са Технолошког факултета Нови Сад
на, и данас актуелну тему садржаја транс масних киселина у биљним мастима
и маргаринима домаће производње, као и утицају деодоризације на квалитет
сојиног уља. Учествовали су и представници Фабрике биљних масти и маргарина
из Зрењанина, који су представили резултате експерименталног добијања
супститута какао маслаца фракционисањем триглицерида, затим представници
Творнице уља Загреб са проблематиком квантитативног одређивања токоферола
у биљним уљима и изолацијом неосапуњивих материја у мастима и уљима.
Сличном тематиком су се бавиле и колеге са Више техничке школе из Зрењанина,
док је Центар за масти и уља приложио преглед метода за испитивање квалитета
биљних уља и масти.
Године 1976. Саветовање се одржало 2 ̶ 4. јуна у Титовом Велесу и Охриду
(Македонија); 2. јуна је одржан састанак у хотелу International у Титовом
Велесу, а затим је уследио обилазак реконструисане, тада најмодерније
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Фабрике уља Благој Горев, након чега је организован превоз аутобусом до
Охрида. Поред сталних учесника, саветовању су се придружиле и колеге из
Фабрике уља Витал из Врбаса, колеге са Природно-математичког факултета
из Београда, Технолошког факултета из Загреба, Прехрамбено-технолошког
факултета из Загреба итд.
На крају Зборника приложен је извештај са пута групе од пет
југословенских стручњака-технолога (представници уљара Крањ, Брчко,
Врбас, Загреб и Зрењанин), којима је Америчко удружење за соју (American
Soybean Association) платило пут у САД са циљем упознавања са комплетном
проблематиком производње, прераде и продаје сојиног зрна и производа
од соје, као и посете неких научних институција које се баве јестивим уљима.

Одломак из Зборника 1976. године – мотив одласка југословенских стручњака у САД

Такође је приложен и извештај о посети индустрије уља Индије, где
је одсек Организације уједињених нација UNIDO (United Nations Industrial
Development Organization), задужен за индустријски развој, организовао у
сарадњи са Удружењем технолога Индије ̶ OTAI (Oil Technologists Association
of India) посету индустрији за прераду уљарица Индије. Учесници овог
програма су били из Турске, Египта, Индонезије, Малезије, Тајланда, Кеније,
Сирије, Филипина, Југославије, Етиопије, Сингапура и Венецуеле, тј. из
земаља у развоју које су заинтересоване за развој уљарске индустрије или
имају развијену уљарску индустрију.
У периоду од 1980. до 1985. године зборници Саветовања технолога
индустрије уља су задржали исти формат А4, као и изглед насловних страна
као и седамдесетих година прошлог века, а онда су се променили у периоду
од 1986. до 1990. године. Пословна заједница произвођача биљних уља и
масти мења име у Пословна заједница биљних уља и масти Југославије,
а Саветовање технолога индустрије уља мења назив у Саветовање о
унапређењу уљарства Југославије, док се Зборник штампао у мањем формату.
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а)
б)
Изглед насловних страна Зборника у периоду:
а) 1980 ̶ 1985. и б) 1986 ̶ 1990. године

У зборницима из периода 1980-1990. године је наведено да су штампани
у Београду, док место одржавања саветовања није назначено. Међутим,
познато је да је Саветовање технолога индустрије уља 1982. године одржано
у Купарима (Хрватска), будући да је тај податак ручно исписан на првој
страници Зборника. Текстови у Зборнику су и даље куцани на писаћој
машини, нису били униформисани, а дијаграми су ручно цртани.

Приказ локација експеримената са уљаном репицом (Творница уља Загреб,
Пољопривредни центар Хрватске, 1983. године)
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Највећи број радова у наведеном периоду приложили су колеге из Србије
и Хрватске, а у знатно мањем броју колеге из Словеније и Македоније, где су,
поред колега из уљара, учествовале и колеге са факултета и института. У то
време, колеге из Србије, Хрватске, Македоније и Словеније нису међусобно
сарађивали у својим истраживањима и даље у обради резултата.
Најзначајнији представници уљарске индустрије Србије били су:
Индустрија уља Инус из Сомбора, Фабрика уља и биљних масти Витал из
Врбаса, Фабрика уља Дијамант из Зрењанина, Фабрика уља Младост
из Шида, Фабрика уља Рубин из Крушевца, Биопротеин из Обреновца,
Сојапротеин из Бечеја, Индустрија биљних уља и протеина из Београда и
Пољопривредни комбинат Сомбор из Сомбора. Највећи број радова потекао
је од Индустрије уља Инус из Сомбора, Фабрике уља Дијамант из Зрењанина
и Фабрике уља и биљних масти Витал из Врбаса. Представници фабрика
Витал и Инус су већим делом имали радове који су проистекли без сарадње
са колегама из других институција. Изузетак је 1982. година када су колеге
из Витала у сарадњи са колегама са Технолошког факултета из Новог Сада
решавале и данас актуелну проблематику пречишћавања отпадних вода, а
1986. године je Инус имао два рада у сарадњи са Агроинститутом из Сомбора
и један рад са Технолошким факултетом из Новог Сада. Представници
Сојапротеина из Бечеја нису учествовали сваке године, али су 1984. године
учествовали са шест радова, највише у сарадњи са Тенхолошким факултетом
из Новог Сада, са акцентом на квалитет протеинских производа од соје.
Велики учинак дали су и представници факултета и института из Србије,
међу којима је најзначајнији допринос имао Пољопривредни факултет
- Институт за ратарство и повртарство из Новог Сада, затим Технолошки
факултет из Новог Сада, Природно математички факултет ̶ Институт за
хемију из Новог Сада, Пољопривредни факултет из Београда, а такође и више
техничке школе из Новог Сада и Зрењанина. Технолошко-пољопривредни
институт Серво Михаљ из Зрењанина је такође активно учествовао до
1987. године, сарађујући са Дијамантом из Зрењанина и Природноматематичким факултетом из Новог Сада. Резултате су представљале и
колеге из Агроинститута из Сомбора, Института за пољопривредна и
технолошка истраживања из Зајечара, Завода за пољопривреду из Зајечара и
Технолошко-пољопривредног института из Зрењанина. Радна организација
Уљарица је у сарадњи са Пољопривредним факултетом из Београда такође
достављала резултате својих истраживања, највише у области прераде и
контроле производа од соје.
Уљарску индустрију Хрватске је сваке године, са значајним бројем
радова, представљала Творница уља из Загреба, чији су се представници
највећим делом бавили производњом и прерадом уљане репице, затим
производњом и квалитетом сунцокрета, као и планом за реализацију
пречишћавања отпадних вода. Колеге из Творнице за прераду соје из Задра
такође су активно учествовали на саветовањима, представљајући најновије
резултате у области складиштења и дегумирања сојиног уља, такође истичући
и проблем отпадних вода. Представници уљара из Словеније и Македоније
су ретко учествовали, а долазили су из Крања и Словенске Бистрице, као и из
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Фабрике Благој Горев из Титовог Велеса. Учесници са Хрватских института су
такође били веома активни и долазили су са Прехрамбено-биотехнолошког
института из Загреба, Института за оплемењивање и заштиту биља из Загреба,
Прехрамбено-технолошког института из Загреба и Пољопривредног
института из Осијека. Значајан допринос дале су и колеге из Загреба, са
Прехрамбено - биотехничког факултета, Прехрамбено-биотехнолошког
факултета, Факултета пољопривредних знаности и Технолошког факултета,
који су се у највећој мери бавили анализом уља уљане репице.
Године 1983. приложен је детаљан извештај посете индустрије уља
Малезије, на којој је учествовало 20 земаља и која је обухватила серију
предавања у вези са упознавањем палминог уља, као и посете институтима
и фабрикама. Циљ посете је био проширење извоза палминог уља будући да
је Малезија произвела три милиона тона палминог уља 1982. године.
На крају Зборника из 1983. године дат је извештај о раду Комисије за
аналитичке методе Пословне заједнице произвођача биљних уља и масти,
у саставу: Мезеи Иштван (Серво Михаљ Зрењанин) – председник; Тимко
Александра (Витал Врбас) – члан; Мира Алексић (Уљара Урошевац) – члан;
Мирка Матешић (Творница уља Загреб) – члан; Клањишек Јоже (Oljarica
Крањ) – члан. Први задатак, који је примила ова комисија био је резултат
непријатног догађаја, који је изазвао Институт за примену нуклеарне
енергије у пољопривреди, ветеринарству и шумарству (ИНЕП), својим
налазом о присутности олова у маргаринима свих произвођача. Поводом
тога, на иницијативу произвођача маргарина у Савезном комитету за рад,
здравство и социјалну заштиту, одржан је састанак представника Савезног
комитета, произвођача маргарина, републичког и савезног завода за
заштиту здравља, ИНЕП-а, Института за технологију меса, Савезног тржишног
инспектората и Савезног завода за стандардизацију. Констатовано је да
су разне институције користиле различите методе и да нису постојале
стандардне методе за одређивање Pb, Cu, Ni, Fe и As у маргаринима, уљима
и мастима. Наведено је и да је публикован Правилник, у којем је била
дефинисана максимална дозвољена количина ових елемената. На крају
је констатовано да олово никада раније није детектовано у маргаринима
и да је метода којом се служио ИНЕП неприкладна за одређивање олова.
Комисија за аналитичке методе је затим преузела задатак да дефинише две
методе за одређивање метала и арсена у маргарину, уљима и мастима и
предложи стандард. На крају Зборника приложен је текст наведених метода
предложених за стандард.
Изглед насловне стране Зборника остаје веома сличан и у периоду од
1991. до 1994. године, док исти мења изглед и добија назив Зборник радова
1995. године, а Саветовање о унапређењу уљарства Југославије мења
назив у Производња и прерада уљарица. Од 1998. године насловна страна
Зборника се поново мења и текст у Зборнику добија униформисан изглед,
а од 2000. године добија изглед који је остао карактеристичан до данас, са
униформисаним текстом, сликама и табелама.
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а)

б)

ц)

д)

Изглед насловних страна Зборника у периоду:
а) 1991 ̶ 1994; б) 1995 ̶ 1997; в) 1998; г) 2000. године

Место одржавања Саветовања производње и прераде уљарица и
даље није назначено у периоду од 1991. до 1994. године, при чему је ручно
написано да је Саветовање 1992. године одржано у Сутомору, а 1993. године
у Лепенском Виру. Од 1994. године место одржавања скупа је назначено, при
чему је 1994. године одржано у Бару, у периоду од 1995. до 1999. године у
Будви, 1999. године на Палићу, а 2000. године у Милочеру.
У наведеном периоду су учесници на Саветовању били највећим делом
из Србије. Након 1991. године, када су учествовале и колеге из Загреба – из
Прве хрватске творнице уља, Института за оплемењивање и заштиту биља
и Прехрамбено-биотехнолошког факултета, уочљив је изостанак колега
из Хрватске, Македоније и Словеније наредних година. С друге стране, у
периоду од 1991. до 1995. године активно је учествовао Пољопривредни
институт из Бањалуке. Саветовање производње и прераде уљарица имало је
и међународно учешће колега из иностранства, где је 1991. године саветник
за уља и масти Ахмад Мустафа (Ahmad Moustafa) из Сједињених Америчких
Држава (Cincinati, Ohio) приложио рад на тему Индустријски маргарини у
САД, затим је 1997. године Мирјана Боцевска са Технолошко-металуршког
факултета из Македоније презентовала рад Антиоксидативни ефекти лука,
белог лука и празилука, а 1998. године је Антонин Ковачик презентовао рад Oil
crops in the Czech Republic – present state and prospects.
Што се тиче учесника из Србије, највише радова су доставиле колеге
са Института за ратарство и повртарство из Новог Сада, сарађујући у
великој мери и са колегама са Института за пољопривредна и технолошка
истраживања из Зајечара (на тему хибрида сунцокрета и љуштења), затим
са Технолошко-пољопривредним институтом Серво Михаљ из Зрењанина
(на тему уља бундевине коштице и уља енотере), Пољопривредним
факултетом из Београда (на тему НС хибрида, рицинусовог уља, фунгицида
итд.). Што се тиче уљарске индустрије Србије, Фабрике уља Дијамант из
Зрењанина и Витал из Врбаса имале су највећи број радова, сарађујући
и међусобно на тему испитивања садржаја чврстих триглицерида NMR
техником и испитивања састава масних киселина гасно-хроматографском
анализом. Колеге из Дијаманта су сарађивале и са колегама са Технолошког
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факултета из Новог Сада, а такође и са колегама Института Серво Михаљ из
Зрењанина. Представници Сојапротеинa из Бечеја су објављивaли радове
у области производње и прераде соје, сарађујући на тему екструдирања
са Технолошким факултетом из Новог Сада и Институтом за ратарство
и повртарство из Новог Сада. Активно је учествовао и Агроинститут
из Сомбора, као и фабрика Сунце из Сомбора, у сарадњи највише са
Технолошким факултетом из Новог Сада. Сложено предузеће Уљарице је
имало активно учешће у периоду од 1991. до 1997. године, док је Фабрика уља
Крушевац учествовала 1995. и 1997. године, а Биопротеин из Обреновца није
учествовао. Велики број радова из области научних истраживања доставиле
су колеге са Технолошког факултета из Новог Сада, Пољопривредног
факултета из Београда, Природно-математичког факултета из Новог Сада,
као и Више техничке школе из Зрењанина и Новог Сада.
Године 1995. Пословна заједница Индустријско биље Нови Сад,
објављује рад на тему Индустрија уља СР Југославије у условима економских
санкција међународне заједнице”, а наредних година, све до данас, наставља
са објавом радова на тему светске и домаће производње, трговине и цене
уљарица, јестивог уља и масти.
На првој страници Зборника је од 1995. године па све до данас наведен
издавач ̶ Технолошки факултет, Институт за ратарство и повртарство и
Пословна заједница Индустријско биље, Нови Сад. Поред издавача, наведен
је и уређивачки одбор, као и главни уредник. Главни и одговорни уредник
у периоду од 1995. године до 2001. године био је проф. др Јован Туркулов
са Технолошког факултета Нови Сад, након чега проф. др Етилка Димић
са Технолошког факултета Нови Сад преузима ту улогу и остаје уредник
Зборника радова до 2009. године. Од наредне, 2010. године до данас, као
уредник се наводи Савет технолога.
Саветовање производње и прераде уљарица 2001. године одржало се
у Херцег Новом, 2002. и 2003. године у Будви, затим 2004. и 2005. године у
Петровцу на мору, а од 2006. године до данас се одржава у Херцег Новом.
У периоду од 2001. до 2010. године и даље највећи број радова доставаљају
представници Научног института за ратарство и повртарство из Новог Сада и
Технолошког факултета из Новог Сада, који су, између осталог, имали радове
који су били резултат међусобне сарадње. Остали факултети и институти, који
су имали активно учешће у овом периоду, јесу: Пољопривредни факултет
из Београда и Новог Сада, Технолошко-металуршки факултет из Скопља,
Агроинститут из Сомбора, Научни институт за прехрамбене технологије
из Новог Сада, Институт за пољопривредна и технолошка истраживања из
Зајечара, Институт за хемију, технологију и металургију – центар за катализу и
хемијско инжењерство из Београда, Пољопривредни институт из Бањалуке,
Институт за истраживања у пољопривреди Србија из Београда, Bunge Europe Oil
Reserch and Development center из Будимпеште, Syngenta Seeds Ltd. из Будимпеште,
као и представници осталих институција који су имали периодично учешће.
Колеге из фабрика уља Дијамант из Зрењанина и Витал из Врбаса
су веома активно учествовали у овом периоду са великим бројем радова,
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сарађујући и међусобно, са акцентом на производњи нискокалоричних
мајонеза и маргарина без штетних транс масних киселина, као и на
третирању отпадних вода које настају током производње. Колеге из ових
фабрика су интензивно сарађивале и са Технолошким факултетом из
Новог Сада, нарочито колеге из Дијаманта на примени NMR технике за
одређивање садржаја чврстих триглицерида у маргаринима и мастима, као
и у чоколади. Фабрика уља и биљних масти Сунце из Сомбора и Сојапротеин
из Бечеја такође активно учествују у овом периоду, сарађујући у највећој
мери са Технолошким факултетом из Новог Сада. С друге стране, евидентан
је изостанак колега из фабрике Биопротеин из Обреновца, Индустрије уља
Инус из Сомбора и Фабрике уља из Крушевца. Фабрике уља Младост из Шида
такође није учествовала дужи низ година, при чему ову фабрику 2005. године
преузима Victoria Group која се затим појављује на Саветовању под називом
Victoriaoil из Шида са радовима који су представљали најпре реконструкцију
старе фабрике у модерну фабрику за производњу сировог и рафинисаног
уља, као и протеинске сачме и биодизела. Саветовању индустрије уља се
такође прикључују и колеге из СП лабораторије из Бечеја.
Поводом 50 година Саветовања уљара Србије (скраћени назив) и 30
година Пословне заједнице Индустријско биље Нови Сад, 2009. године
je видео записом дата скраћена ретроспектива Саветовања. Пословна
заједница, која је у сарадњи са фабрикама уља, Институтом за ратарство
и повртарство из Новог Сада и Технолошким факултетом из Новог Сада
организатор саветовања Производња и прерада уљарица, том приликом је
доделила повеље фабрикама уља и заслужним појединцима.

Изглед Повеље за 50 гoдина Саветовања, 2009. године
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Због све већег учешћа страних компанија, од 2004. године у
Зборнику радова истакнуто je да је Саветовање производње и прераде
уљарица са међународним учешћем. Између осталих, радове су
достављале колеге из Белгије, Француске, Пољске, Бугарске, Мађарске,
Македоније, Босне и Херцеговине, Хрватске итд. Активно су одржаване
и презентације иностраних фирми које се баве производњом опреме
за уљарску индустрију. Поред тога, последњих пар година се активно
одржавају предавања по позиву истакнутих стручњака у области
производње и прераде уљарица.
Најзапаженије теме предавања по позиву
Година

Предавач

2012

Бранислав
Дозет

2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017

György
Karlovits
Luis Carlos
Alonso
Andre
Pouzet
Marianna
Raczyk
György
Karlovits
Yalcin
Kaya
Philippe
Rousseau

Тема предавања
Коришћење дивљих врста сунцокрета у програмима
оплемењивања у циљу повећања генетичке
различитости и откривању нових алела
Тајна истарске пршуте – успомена на проф. др
Бисерку Оштрић Матијашевић
Високоолеински сунцокрет – потражња и
алтернативни извори за индустрију
Организација уљарске заједнице Француске –
економски и научни аспекти
Биљни стероли и биљни станоли и продукти њихове
оксидације у функционалној храни – кратак преглед
Европски стандард о квалитету чистог репичиног
уља као дизел горива
Сектор производње уља и семена уљарица у Турској
̶ будући правци
Уље сунцокрета са гледишта даљих фаза прераде и
потрошача – ситуација на тржишту и перспективе у
будућности

Посебан допринос, као и допринос наставку већ традиционалног
саветовања, нарочито у периоду од 2010. године до данас, између осталих,
дали су:
- др Олга Чуровић, директор Пословне заједнице Индустријско биље,
- проф. др Биљана Пајин, декан Технолошког факултета Нови Сад,
- др Владимир Миклич, руководилац Одељења за индустријско биље
са Института за ратарство и повртарство из Новог Сада и
- Зоран Николовски, дипл. инж., директор развоја и инвестиција
Сојапротеина из Бечеја и председник Савета технолога уљарске индустрије.
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Др Владимир Миклич, проф. др Биљана Пајин, Зоран Николовски, дипл. инж.
и др Олга Чуровић на 58. Саветовању производње и прераде уљарица, 2017. године

Посматрајући период од 2011. године до данас, наставља се активно
учешће колега са института и факултета, са доминантним учешћем
колега са Научног института за ратарство и повртарство из Новог Сада,
Агроинститута из Сомбора и Технолошког факултета из Новог Сада. Што
се тиче уљарске индустрије, поред сталних учесника колега из Дијаманта,
у овом периоду је свакако приметно доминантно учешће представника
компанија које улазе у састав Victoria Group (Victoriaol из Шида, Сојапротеин
и СП лабораторија из Бечеја, Victorialogistic из Новог Сада). Периодично
учествују и колеге из фабрике уља Банат из Нове Црње и Звијезда из Загреба,
док је приметан изостанак представника фабрика Витал из Врбаса и Сунце
из Сомбора, који су дуги низ година имали активно учешће на саветовању
индустрије уља.
Верујемо да су непосредни организатори Саветовања, пролазећи кроз
различите периоде од почетка његовог одржавања до данас наилазили на
низ мањих или већих проблема, али су увек својим ентузијазмом, вољом
и жељом успевали да обезбеде да се оно одржи, а радови са Саветовања
дођу до својих читалаца. Надамо се да ће, ради даљег „упознавања технолога
индустрије уља са најновијим резултатима у анализи проблема који су били
од значаја за успешније одвијање технолошког процеса производње уља“
у данашњој и будућој Србији и шире, укупни услови за опстанак и развој
Саветовања битно побољшати.
Ако је одређени текст, вредан онолико колико испуњава очекивања и
потребе читалаца, надамо се да ће и овај, као и целокупна Монографија то
успети.
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