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УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ FSC™ ЗАШТИТНОГ ЗНАКА (FSC™ LOGO) ЗА ДРВНЕ
ПРОИЗВОДЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН
FSC™ заштитни знак (FSC™ logo) се користи као веза измећу сертификованих шума и потрошача
(купаца) дрвних шумских производа (сортимената). На овај начин ће потрошачи дрвних шумских
производа бити сигурни да FSC™ заштитни знак за дрвне производе представља гаранцију
обезбеђивања дугорочних економских, еколошких и социјалних користи од шума.
Овим упутством се дефинишу могући облици и начини употребе FSC™ заштитног знака за дрвне
шумске производе Јавног предузећа “Војводинашуме” Петроварадин уз претходно добијену
сагласност SGS Београд д.о.о. (акредитована канцеларија) у складу са смерницама за коришћење
FOREST STEWARDSHIP COUNCIL - FSC International Standard - Requirements for use of the FSC
trademarks by Certificate Holders.
Oблици и начини употребе FSC™ заштитног знака за дрвне производе:
1. Штампани FSC™ заштитни знак на документима (фактура и отпремница) је правоугаоног
облика, оптималне ширине 2,5 cm (најмања ширина 1,2 cm) и садржаја приказаног на слици.
FSC™ заштитни знак се штампа непосредно испод обрачунате збирне суме вредности
производа (фактура у прилогу);

2. Штампани FSC™ заштитни знак на пластичној плочици за обележавање дрвних сортимената
на челу дебљег краја трупца је облика, величине и садржаја у зависности од припадајућег
огранка предузећа приказних на слици;

3. У случајевима када се не користе пластичне плочице за обележавање дрвних сортимената,
употребљава се FSC™ жиг на металном чекићу који се утискује на челу дебљег краја сваког
трупца или у случају просторног дрвета на 10% попречних пресека облица и цепаница.
FSC™ жиг је квадратног облика, величине 4,0 x 4,0 cm и садржаја приказаног на слици.

4. На фактурама и отпремницама без штампаних FSC™ заштитних знакова, исти се наноси
печатом правоугаоног облика, величине 4,5 x 1,5 cm и садржаја приказаног на слици. Печат
се у случјевима фактура ставља на местима која су прописана за штампане ознаке (FSC™
заштитни знак), а на отпремницама на местима где има слободног простора у доњем делу
табеле (отпремница у прилогу).

ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА

Марта Такач, маст. инж. шумарства

2

