
Природњачко друштво „Геа“ Вршац позива Вас на  

 

2. Стручно-научни скуп 
 

„ЗАШТИТА ПРИРОДЕ ЈУЖНОГ БАНАТА“ 
 

 

Због деловања различитих утицаја Панонске низије, Карпата и Балканског полуострва, 

разноврсности климе и педолошке подлоге, као место спајања Ђердапа и Моравске котлине, 

јужни Банат представља значајну тачку биодиверзитета Србије и област са највећим бројем 

заштићених природних подручја у АП Војводини. Због ових чињеница, оправдани су разлози да 

све заинтересоване стране (Влада АПВ, општине, управљачи, корисници, НВО) заштити природе 

овог подручја посвете пуну пажњу, нарочито у садашњем тренутку беспарице и недовољно 

развијене свести широке популације о значају заштите природе. Наше друштво је оптерећено 

социјалним и економским проблемима, доносиоци одлука су окупирани другим приоритетима, уз 

очигледан недостатак осећаја за важност заштите природе на свим нивоима. У таквим 

друштвеним околностима веома је тешко наметнути тему заштите природе, а нарочито изборити 

се за одрживо управљање и финансирање програма заштите. 
 

Природњачко друштво „Геа“ из Вршца, по други пут организује стручно-научни скуп 

„Заштита природе јужног Баната“. Ово је једна у низу манифестација посвећених популаризацији 

и промоцији природних вредности, као и проблемима заштите природе у заштићеним подручјима 

и стаништима јужног Баната. Идеја је да се окупе представници управљача заштићених подручја 

јужног Баната, Завода за заштиту природе, истраживачких институција, НВО и укратко представе 

резултате новијих истраживања заштићених подручја јужног Баната. Представљени научни, 

прегледни и стручни радови биће штампани у Зборнику радова. Сваки рад објављен у Зборнику 

биће посебно класификован и имаће сопствени УДК број. Један од циљева скупа је да се младим 

ауторима (дипломирани студенти, студенти основних студија, средњошколци) пружи прилика за 

стручном афирмацијом, тако да очекујемо да ће ова група аутора бити најбројнија. Сходно томе, 

критеријуми за оцењивање радова биће у мањем делу прилагођени. Теме радова на скупу су: 
 

1) Заштита, очување, обнова и унапређење природних вредности јужног Баната – општи део 

2) Значај и заштита биљног света јужног Баната 

3) Значај и заштита животињског света јужног Баната 

4) Значај и заштита вода, геонаслеђа и геодиверзитета јужног Баната  

5) Информационе технологије у заштити природе јужног Баната 

6) Политика заштите природе јужног Баната (правни, финансијски и управљачки аспекти)  
 

Радове треба писати у Doc формату, на српском језику и ћириличном писму, фонт Times 

New Roman, величина слова 12, са свим маргинама 2 центиметра. Сваки аутор треба да напише и 

сажетак рада на енглеском језику, на највише ½ странице, с тим што укупан број страна са свим 

прилозима (сажетак, табеле, фотографије), не може бити мањи од 4, ни већи од 7.  
 

Рок за подношење радова је 1. септембар 2013. године.  

Рок за потврду о прихватању радова и евентуалне дораде и допуне по упутствима 

рецензента је 1. октобар 2013. године. За објављене радове се не исплаћује хонорар.  
 

 Зборник радова са скупа 2012. године можете погледати на страници –  

http://www.gea.org.rs/wp-content/uploads/2012/06/Zbornik-radova-11-dani-zastite-Vrsackih-planina-

01-web.pdf  

 



 

2. Стручно-научни скуп „Заштита природе јужног Баната“ 
 

Петак, 25. октобар 2013. године 

 

 

Оквирни програм: 

 

09:30 – 10:00 Долазак и регистрација учесника 

10:00 – 10:10 Отварање, поздравна реч 

10:10 – 11:30  Представаљање реферата и стручних радова 

11:30 – 12:00 Кафе пауза 

12:00 – 13:00  Представаљање реферата и стручних радова 

13:00 – 13:45 Округли сто на тему „Одрживи развој заштићених подручја јужног Баната“ 

13:45 – 14:00 Закључци 

 

Коначан програм зависиће од броја пријављених радова 
 

Издавач:     Природњачко друштво „Геа“ 
 

Главни и одговорни уредник:  Јелена Грујић 
 

Стручно-научни одбор скупа и зборника:  
 

1. др Биљана Пањковић, Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад 

2. мр Никола Стојнић, Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад 

3. др Слободан Пузовић, Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту 

животне средине, Нови Сад 

4. др Душан Мијовић, Завод за заштиту природе Србије, Београд 

5. др Георг Џукић, Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић, Београд 
6. проф. др Вукан Огризовић, Грађевински факултет, Београд 

7. доц. др Мишко Милановић, Географски факултет, Београд 

8. проф. др Анте Вујић, Природно-математички факултет Нови Сад 

9. проф. др Зоран Максимовић, Фармацеутски факултет, Београд 
 

Организациони одбор: 
 

1. Јелена Грујић, председница Одбора 
2. Ивана Вишекруна  
3. Миливој Вучановић 
4. Слађана Самуилов 
5. Дејан Максимовић 

 

 

 

Адреса и особе за контакт: 

Јелена Грујић 

064 0814431 

jelena.d.grujic@gmail.com 

 

Природњачко друштво „Геа“ 

Дом омладине Вршац, Дворска 28 

26300 Вршац 

www.gea.org.rs 

geapdvs@hemo.net 

 


