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I. КОНЦЕПТ ИЗРАДЕ СТРАТЕГИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ И  
РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ПЕРИОД 2010. ДО 2020. ГОДИНЕ 

Наступиле су нове околности, па је потреба доношења Стратегије постала неизбежна  и 
обавезна. Њено донеошење пористиче из новог Закона о пољопривреди и руралном 
развоју (“Службени гласник РС“, бр. 41/2009). Закон у суштини представља основ за вођење 
аграрне политике и политике руралног развоја. Ове политике, обухватају мере и активности 
које предузимају надлежни органи, са циљем:  

• јачања конкурентности пољопривредних производа на тржишту;  
• обезбеђивања квалитетне и здравствено исправне хране; 
• обезбеђивање подршке животном стандарду за пољопривреднике који сопственом 

производњом не могу да обезбеде економски опстанак на тржишту; 
• обезбеђивање подршке руралном развоју; 
• заштите животне средине од негативних утицаја пољоприврене производње.  

Аграрна политика и политика руралног развоја, спроводе се реализацијом Стратегије 
пољопривреде и руралног развоја Републике Србије. Њоме се утврђују дугорочни правци 
развоја пољоптивреде: 

 успостављање тржишне економије;  
 повећање профитабилности пољопривреде; 
 брига о развоју руралних области.  

Сагласно наведеним законским решењима, припремљена је ова стратегија, као документ, 
који утврђује правце развоја пољопривреде – мисију, стратешке циљеве, специфичне 
циљеве, неоходне мере, а у непосредној вези и развоја руралних средина за период од 
наредних 10 година. Она ће се остваривати путем два развојна документа, такође Законом 
предвиђена, за крткорочни и средњерочни период, који ближе разрађују опредељења 
Стратегије, а то су:  

1. Национални програм за пољопривреду, у коме се утврђују средњерочни и 
краткорочни циљеви пољопривредне политике, начин, редослед и рокови за 
остваривање наведених циљева, очекивани резултати, као и облик, врста, намена и 
обим појединих подстицаја.  

2. Национални програм руралног развоја, који садржи мере и активности, као и 
очекиване резултате, облике, врсте, намене и обим појединих мера подстицаја.  

Све ове документе доноси Влада, на предлог ресорног министарства. 

Донет је знатан број нових закона којима се уносе осавремењена решења,  усаглашена 
са регулативом ЕУ. Истовремено, уведене су и нове институције, међу којима 
функционише Регистар пољопривредних газдинстава, Управа за аграрна плаћања, Управа 
за пољопривредно земљиште, Дирекција за националне референтне лабораторије, и сл.  
Образују се локални фондови за развој пољопривреде. Постоји сектор за рурални развој у 
министрству пољопривреде. Развија се мрежа за рурални развој, чије активности повезују 
локалне, регионалне и националне структуре, ради унапређења пољопривреде и руралног 
развоја. Обезбеђује се нови приступ активности стручних и саветодавних служби, и сл. 
Осавремена регулатива, њено даље унапређивање, као и  нове институције значајне  су  
претпоставке за оствривање Стратегије. 

Полазиште у изради Стратегије је анализа стања пољопривреде, прехрамбене индустрије 
и руралне економије, након чега су, уз учешће бројних заинтересованих страна (у форми 
фокус група), утврђена кључна питања и основни правци деловања у овој, за земљу,  
битној области у наредној деценији.  
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Кључно опредељење Стратегије је њена Мисија: Стварати конкурентан пољопривредни 
сектор и обезбедити одржив рурални развој, на основу природних и људских потенцијала, 
нових технологија, очувања животне средине, интензивне производње и производње хране 
високог квалитета, уз подршку мерама аграрне политике и политике руралног развоја и 
координацију активности на свим нивоима организованости. 

За пољопривреду Републике Србије, приоритетан задатак, истовремено и циљ,  је да се 
повећава њена  конкурентност. То се првенствено односи на пољопривредна газдинстава 
која се баве пољопривредом као основном делатношћу. Чињеница је да су  наши 
произвођачи на удару снажне конкуренције, која проистиче из постигнутих уговора о зони 
слободне трговине (CEFTA, EFTA, Руска Федерација, Турска, Белорусија), примене ССП са 
ЕУ, што ће се повећавати са  будућим чланством у СТО. Једино јачањем конкурентске 
способности домаћих произвођача, могућ је њихов опстанак и будући развој. Подршка 
инвестицијама у пољопривредна газдинства, и већи ниво организованости и координације, 
кључна су претпоставка за остваривање овог стратешког циља. 

Уз потребу јачања  конкурентности, остали, такође стратешки циљеви су: 
• Обезбеђивање квалитетне и здравствено исправне хране, што треба да допринесе 

већој сигурности потрошача и већој могућности извоза. У постизању овог циља, 
најзначајнија је доследна примена Закона о безбедности хране (ургентно је 
доношење и примена подзаконских прописа – правилника за његову примену). 

• Подршка животном стандарду пољопривредника који нису у стању да обезбеде 
опстанак на тржишту. У овом погледу, подела на комерцијална и некомерцијална 
пољопривредна газдинства одговара сврси. Житељима на непољопривредним 
газдинствима се путем подршке дохотку, путем стимулисања да издају земљиште у 
закуп комерцијалним газдинствима, и прилагођавањем решења у пензионом, 
здравственом и социјалном осигурању, треба обезбеђивати  подношљиве услове 
живота. 

• Обезбеђивање подршке руралном развоју, путем унапређења инфраструктуре, 
мера подршке диверзвификацији активности на селу, остваривања програма 
усмерених на јачање капацитета регионалних и локалних институција за подршку 
руралном развоју и путем подршке локалних иницијатива и активности које 
доприносе руралном развоју. Валоризација локалних ресурса и локалних снага – 
капацитета локалне самоуправе, неодвојиво је од сваког озбиљног приступа развоју, 
чему Стратегија поклања дужну пажњу.  

• Заштита животне средине од негативних утицаја пољопривредне производње, пуем: 
подршке инвестицијама које смањују загађења, а према стандардима ЕУ, подршке 
развоју органске производње, увођења добре пољопривредне праксе, смањивање 
ризика од ГМО (генетски модификовани организми), и др. Примена постојећих 
законских решења, обезбеђује извршење овог циља. 

У периоду за који се Стратегија доноси:  
 Србија би требало да постане члан СТО и да у пуној мери примењује прихваћена 

правила, која значе знатно смањење увозне заштите, укидање извозних подстицаја и 
промену структуре интерне подршке домаћој пољопривредној производњи. 

 У потпуности ће се укинути (осим за мањи број производа) увозна заштита за 
производе који потичу из земаља ЕУ, сагласно ССП, односно Прелазном споразуму, 
који Србија примењује већ другу годину. 

 Србија би требало да добије и статус кандидата за чланство у ЕУ, (можда да постане и 
члан), тако да би по свим компонентама, могла рачунати на подршку из IPA инструмента 
ЕУ, односно подршке ЕУ, која ће уследити од 2014. године. Неодложна је потреба да се 
припремају конкретни програми, који би се реализовали путем ове помоћи. 
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Уз позитивну страну ових процеса, они ће стварати и  притисак на домаће тржиште, које ће 
неспремне домаће произвођаче доводити у тежак положај, све до претње опстанка.  То се 
најпре односи на породична пољопривредна газдинства, којима подршком треба 
омогућити да што безболније дочекају либерализацију домаћег тржишта, али и да буду 
конкурентни у извозу. Све то мора да буде усклађено са захтевима одрживог развоја, 
заштите животне средине, унапређивања квалитета производа, према важећим 
стандардима и регулативама ЕУ. Поступци који воде укрупњавању производње, вишим 
фазама прераде, оспособљавању кадрова, промоцији производа, и друго, треба да имају 
посебну подршку. Удруживање произвођача и њигово повезивање са прерађивачком 
индустријом, правац је који се сматра исправним и корисним. Овај смер и Стратегија 
својски подржава. 

У газдинствима која не могу да обезбеде егзистенцију из пољопривредне делатности 
потребно је стварати услове за диверзификацију активности на самом газдинству или 
запошљавањем изван газдинства у средини у којој живе. То је скопчано и са неодложном 
потребом за смањењем одлива становништва са села или његовим заустављањем. Циљна 
група у том погледу треба да буду млади. За побољшавање услова на селу, потребно је 
веће улагање и у развој инфраструктуре, развој социјалних служби и друге облике који 
побољшавају услове живота у руралним срединама. 

Стратегија има различит (селективан) приступи у погледу поделе руралних региона, 
прилагођавајући правце деловања својствима које их карактеришу. Различит је и приступ у 
погледу тежишта подршке и других активности у области пољопривредне производње, јер 
се приоритет даје производњи: меса, млека, воћа, поврћа, житарица и индустријског биља. 
Посебним програмима подршке овим производњама, може се подићи продуктивност и 
ефикасност у  њима, а тиме постизати и виши ниво конкурентнтности.   

Како се ради о доста дугом периоду, постоје и бројне неизвесности, које могу да утичу на 
спровођење Стратегије. 

Није могуће поуздано сагледати токове економских и друштвених кретања у свету, ужем и 
ширем окружењу, од чега зависе и кретања у земљи. 

Тешко је оценити у какавим ће се макроекономским условима спроводити Страегија. У 
случају макроекономске нестабилности, рецесије, евентуалних социјалних немира, и 
других кризних ситуација, остваривање предвиђених праваца и циљева, биће отежано или 
онемогућено. У супротном, предвиђени циљеви су  оствриви. 

Постоје неизвесности и у погледу чланства Србије у ЕУ, што такође неће остати без утицаја, 
на готово све аспекте друштвеног живота, наравно и на пољопривреду и рурални развој; 

Немогуће је предвидети климатска колебања, од којих наша пољопривреда још увек 
пресудно зависи. Климатске промене, свакако ће имати утицаја и на остваривање 
Стратегије. 

Уз осцилације које су краткорочно уочљиве, на дужи период, не треба очекивати, 
смањивање цена пољопривредно прехрамбених производа, и то из два сасвим извесна 
разлога: први је пораст светске популације, а тиме и потребе за прехрамбеним 
производима, а други је пораст цене енергије, који је известан на дужи период, што ће 
утицати и на раст цена пољопривредних производа. 

У постојећим условима, када су средства за инвестиције веома оскудан ресурс, када је 
привреда све више изложена конкуренцији споља, када су извозне могућности ограничене, 
а конкуренција на светском тржишту веома снажна, брза обнова индустријских 
капацитета који би могли поново да упошљавају бројну радну снагу и буду носиоци 
привредног, па и укупног друштвеног развоја, није могућа. Тај процес ће бити спор, а на 
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велике привредне комбинате у некадашњем смислу, није реално ни рачунати. Имајући у 
виду све природне и друге услове, за Србију је реална развојна могућност: унапређење и 
интензивније развијање примарне пољопривредне структуре и на бази ње развијање 
високопродуктивне прерађивачке – прехрамбене индустрије. Овај смер у реланом 
сектору,  најбрже може да допринесе укупном развоју земље, а истовремено и њеном 
бржем и равномернијем и регионалном и руралном развоју. Такве поруке стижу и са 
терена, јер се у свакој  локалној  стратегији развоја, пољопривреда  види као реална 
развојна могућност. Ту могућност треба на организован начин претварати у стварност. У том 
смеру стреме и опредељења Стратегије. 

Да би се Стратегија остваривала, потребно је донети и напред поменута два национална 
програма: за пољопривреду и програм  руралног развоја.  

Како се ради о развојном документу на период од једне деценије, биће потребе да се она 
усклађује са новим околностима, што је и према Закону, обавеза ресорног министарства, 
које је задужено и да прати његову реализацију.  
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II. ОЦЕНА И АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И 
ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА 

1. МЕСТО ПОЉОПРИВРЕДЕ У НАЦИОНАЛНОЈ ЕКОНОМИЈИ 

1.1. Историјски и политички оквир 
Производња хране и сировина за агроиндустрију има прворазредан значај за свако 
друштво, на свим нивоима – од владе, до породице и појединца. Улога државе и 
произвођача примерена је циљевима који се постављају пред ову делатност, као и 
карактеристикама друштвено-економског система у коме функционише.  

Велики обрти, до којих током развоја долази, одражавају се на свеукупне људске 
активности. Пољопривреда није изузетак. Такве промене у последњих шест-седам деценија, 
искусила је и пољопривреда Републике Србије. 

Неразвијену капиталистичку пољопривреду између два светска рата сменила је 
социјалистичка аграрна реформа. Формирана је дуална производна структура, са великим 
бројем ситних газдинстава на једној, и крупним поседима у државном власништу, на другој 
страни. Пољопривредни  комбинати, друштвена предузећа и задруге користили су велике 
комплексе пољопривредног земљишта, примењивали савремена техничко-технолошка 
достигнућа, остваривали значајне приносе и доминирали у производњи и пласману на 
домаћем тржишту и у извозу пољопривредних производа. Систем друштвеног планирања 
запостављао је приватни сектор. Кооперација са предузећима и задругама није успевала да 
обезбеди приватном сектору равноправну преговарачку позицију у откупу, инвестициона моћ 
газдинстава је остала ниска и рурална подручја је захватила деаграризација. Овај процес је 
растеретио пољопривредне фондове вишкова радне снаге и усмерио их ка индустрији у 
успону. Међутим, интензитет деаграризације није био адекватно одмерен а последице тога 
су угашена села и старачка домаћинства, нарочито у пограничним областима.  

У тешким условима транзиције и политичке нестабилности током 90-тих година 
пољопривредни сектор је додатно осиромашио. У центру пажње поново су се нашли 
својински односи над земљиштем. Уследио је талас уситњавања великих земљишних 
комплекса, у оквиру обавезног враћања одузетог земљишта без надокнаде ранијим 
власницима и њиховим наследницима. Наставило се са приватизацијом преосталих 
друштвених предузећа и задруга и издавањем у закуп државног земљишта, са, генерално, 
лошим производним резултатима нових власника. Процеси реституције пољопривредног 
земљишта нису окончани. Закон о денационализацији унеће нове промене у власничким 
односима, што ће се одразити и на пољопривредну производњу. Решења у наследном 
праву су застарела, па су вероватне промене и по овом, осетљивом, питању. 

У периоду после 2000. године, знатно већа пажња се посвећује развоју пољопривредних 
газдинстава, у циљу формирања нове производне структуре у пољопривреди, способне да 
се супростави све већој конкуренцији на домаћем и иностраном тржишту.   

Светска економска криза с краја 2008. која још траје, дубоко погађа и развијене и мање 
развије земље, у чему ни Србија и њена пољопривреда, нису поштеђене. Смањење 
светске трговине, смањење страних инвестиција, недовољна акумулативна способност 
домаћих произвођача, и ограничене могућности за веће државне подстицаје отежавајући 
су чиниоци бржег напретка пољопривреде Републике Србије.  

Спровођење развојних докумената, међу којима у првом реду стратегије пољопривреде и 
руралног развоја за период од 2010. до 2020. године, садржане у овом документу, треба да 
обезбеди пољопривреди Србије, улогу достојну значаја који има у одрживом развоју земље.   
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1.2. Макроекономски оквири и  
улога пољопривреде у националној економији 

Правце развоја које Стратегија поставља, као и основне циљеве које у наредној деценији 
треба постићи, могуће је остварити у повољном макроекономском окружењу. Обзиром да 
се ради о десетогодишњем периоду, што је у данашњим условима развоја светске 
привреде, коју карактерише високи степен нестабилности, доста дуг период, биће 
потребно, не само пажљиво праћење њеног остваривања, него  и правовремене 
корекције, прилагођене новонасталим околностима. 

Према подацима из априла 2010., БДП и БДП по становнику континуирано расту у периоду 
2004-2008. године, да би у 2009. години ови показатељи  забележили пад. 

Индустријска производња је, изузев у 2004. години, остварила скроман раст, али је у 2009. 
смањена чак за 12%, не достигавши ни половину нивоа из 1989. године. Пољопривредну 
производњу карактеришу осцилације, с тим што је у три узастопне године (2005-2007.) 
смањивана.  

Извоз робе био је такође у порасту, све до 2009. године, у којој је за 20% мањи него 
претходне године. Увоз робе је, такође повећаван до 2009., када је забележено смањење за 
28%. Висок и растући дефицит трговинског биланса, био је стални пратилац 
спољнотрговинске размене, и у 2008. години надмашио је 8 милијарди евра, да би у 2009. 
години ипак забележио смањење, за око 36% према 2008. години. У размени 
пољопривредно прехрамбених производа после 2005. године остварује се суфицит, који 
надокнађује део дефицита у укупној робној размени.  

Дефицит у робној размени покриван је задуживањем, па је од 2004. године спољни дуг у 
сталном порасту, тако да је у 2009. досегао 22,8 милијарди евра и 2,2 пута је већи него у 
2004. години. Највећи износ страних директних инвестиција остварен је 2006. године (3,3 
милијарде евра), да би у 2009. пао на испод 1,4 милијарде евра, што је за 25% мање него у 
2008. години. Приходи од приватизације, били су највећи у 2003. години  (око 840 милиона 
евра), али су у наредним годинама смањивани и у 2009. су износили тек 10% прихода из 
2003. године.  

Број запослених у овом периоду, се смањује, а стопа незапослености је висока. 
Незапосленост је, свакако, највећи социо економски проблем земље. Иако су зараде и 
пензије расле изнад реалних могућности БДП-а, оне су ниске и највише се троше на 
издатке за храну, пиће и дуван.  

Кретања цена и девизног курса националне валуте у великој мери указују на степен 
остваривања макроекономске стабилности домаће привреде. Раст цена је, у периоду 
2004-2010. године, био највиши, или међу највишим у земљама у окружењу, а увек знатно 
виши него у највећем броју земаља Европске уније, односно у ЕУ у целини. Девизни курс 
динара у односу на евро је континуирано растао у посматраном периоду, изузев у 2006., 
када је био нижи него у претходној години. Слабљење динара према евру, наставља се и у 
2010. години, али јачим интензитетом. За сада се вредност домаће валуте брани 
повременим интервенцијама из девизних резерви, чији износ од близу 11 милијарди евра, 
према подацима из априла 2010. године, у догледно време обезбеђује овакве интервенције 
и екстерну ликвидност земље.   

Из наведених показатеља, може се извести закључак, да су околности у којима се одвијала 
привредна активност и уопште развојни процеси биле променљиве, у основи нестабилне, и 
у значајној мери зависне од утицаја споља (стране директне инвестиције, инострани 
партнери у процесу приватизације, инострани кредити, и слично). У таквим условима 
домаћа потрошња је расла изнад реалних могућности, што представља значајно 
оптерећење за развој у наредном периоду. Од тога зависе и будућа кретања у сектору 
пољопривреде, као и остваривање Стратегије.  
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Свакако, на економска кретања у земљи, велики утицај имају кретања у окружењу, 
Европској унији и светској економији. Излазак из светске економске кризе је спор, тежак и 
неизвесан, утолико тежи, што је економија земље слабија, а дефицити већи. Благи 
опоравак најзначајнијих економија света, као и других развијених земаља, повољна је 
околност. Ипак, страни инвеститори ће опрезније доносити одлуке о улагањима ван матице. 
Извесно је и да ће инострани кредити бити скупи.  

Недостатак домаће акумулације појачаће зависност домаће привреде и инвестиција од 
прилива средстава из иностранства. Обим страних директних инвестиција условљен је 
околностима у којима се налазе потенцијални инвеститори  и очекивањима од 
инвестирања у Србији.  

Према Редигованом меморандуму о буџету и економској и фискалној политици за 2010. 
годину, ниво инвестиција из 2008. године могуће је достићи тек у 2012. години. Запосленост 
би до 2012. расла по стопи од 1,6%, што би одговарало предвиђеном расту продуктивности.  

Предвиђа се опадајући раст цена у наредним годинама, до нивоа од 4% у 2012. години. 
Кретање инфлације је битно за стабилност функционисања привреде и рационално 
понашање инвеститора и  потрошача. Један од фактора ниске инфлације у домаћим 
условима јесте стабилност девизног курса динара. Међутим, то је већ сада увелико 
демантовано. Курс динара слаби, и та ће се тенденција неспорно наставити.  

Тешко је рећи где је равнотежни ниво курса динара, у слабој привреди, при неравнотежи 
платног биланса  и великим дуговима према иностранству. И при ниским каматним 
стопама (Еурибор и Либор), забележеним у 2009. години, нето одлив по плаћању камата 
према иностранству креће се између 750 милиона евра, колико је предвиђено у 2010. 
години, и 996 милиона евра предвиђених у 2012. години.  

Рачуна се да ће дефицит у текућим плаћањима према иностранству просечно износити 3,8 
милијарди евра до 2012. године, и покриваће се из директних страних инвестиција (око 1,8 
милијарди евра годишње) и задуживањем у иностранству. Укупан спољни дуг Србије (јавни 
и приватни) порашће за 5,6 милијади динара, од чега приватни за 3,4, а јавни за 2,2 
милијарде евра. Тако би укупан спољни дуг досегао 73% БДП-а. Очекује се да девизне 
резерве буду одржаване у вредности осмомесечног увоза робе и услуга.  

Домаћа привреда, исцрпљена транзицијом, посебно њен реални сектор, захтева више 
времена и средстава за опоравак и јачање конкурентне способности. Слаба домаћа 
тражња, усмерава предузећа  на инострана тржишта, за која у највећем броју нису 
оспособљена. Из тог разлога би у наредним годинама инвестиције требало усмеравати у 
реални сектор – инфраструктуру и производњу за којом постоји тражња на иностраном 
тржишту. Пољопривреда је, свакако, у том погледу, приоритет а стабилно макроекономско 
окружење неопходан услов за остварење тог приоритета.  

Иако учешће пољопривреде у стварању БДП-а опада, она остаје важан чинилац у привредној 
структури Србије. Пољопривредно земљиште заузима 65% територије земље, преко петине 
запослених остварује доходак у пољопривреди, а учешће овог сектора у стварању БДП-а 
износи око 10%, заједно са прехрамбеном индустријом, изнад 15%.  

Пољопривреда и агроиндустрија су једине делатности, које од 2005. године остварују стално 
растући позитиван салдо у спољнотрговинској размени. Извоз пољопривредно 
прехрамбених производа чини око петине укупног извоза Србије, док увоз ових производа 
заузима највише до 7,4% од укупног увоза.  

Пољопривреда, са агроиндустријом, је неспорна развојна шанса Србије. Стога се њена 
улога у националној економији и њен значај за земљу у будућности неће смањивати.  
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2. ПОЉОПРИВРЕДНА ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАЂИВАЧКИ СЕКТОР 

2.1. Природни услови 
Република Србија има повољне природне услове за развој разноврсне пољопривредне 
производње, будући да је лоцирана на најповољнијем подручју северне географске ширине 
које карактеришу четири годишња доба и четири климатска подручја. Сходно томе омогућен 
је развој разноврсне биљне и сточарске производње: житарица, индустријског биља, воћа и 
поврћа, семенског и садног материјала, лековитог биља, крупне и ситне стоке. 

Заједно са климом, земљиште представља најбитнији природни услов за развој и размештај 
пољопривреде. Оно представља растресити површински слој Земљине коре који 
карактерише плодност, односно способност развоја природне вегетације и производње 
пољопривредних култура. Плодност земљишта је подложна променама и под директним је 
утицајем климатских, хидролошких и биолошких промена, као и активности људи.  

Према подацима Владе Републике Србије, наша земља располаже са око  5.734.000 ha 
пољопривредне површине (0,56 ha по становнику), а на око 4.867.000 ha те површине 
простире се обрадиво земљиште (0,46 ha по становнику). При томе, око 70% укупне 
територије Србије чини пољопривредно земљиште, док је 30% под шумама. 

Обрадиве површине су највећим делом (90%) у приватном власништву – фармери, док је 
преосталих 10% у власништву државе и предузећа. Већи део обрадивог земљишта је 
закишељен што је резултат неконтролисаног коришћења хемијских средстава, а у 
Војводини и заслањен, што сумарно посматрано умањује производне могућности 
пољопривреде и истовремено увећава трошкове производње. Сходно томе, неопходне су 
агротехничке мере у циљу поправљања земљишне структуре – калцификације, као и већа 
употреба органског ђубрива и сл.  

Северни део Србије, Војводина, већим делом је равничарски, док се брдовити и планински 
предели налазе у централном и јужном делу Републике Србије. Равничарски региони 
налазе се у Панонској низији и њеним ободним деловима – Мачви, Посавини, Поморављу, 
Стигу и Неготинској крајини. Сваки од ових региона погодан је за одређену врсту 
пољопривредне производње. Тако су равничарски региони погодни за механизовану 
ратарску и повртарску производњу, брдовити и брежуљкасти за воћарску, виноградарску и 
сточарску производњу, а брдско-планински за развој овчарства, говедарства и шумарства. 

Истовремено у Србији постоје природни услови за развој органске пољоприверде који се 
огледају, пре свега, у незагађеним пољопривредним површинама, као и у постојању 
домаћинства у планинским пределима са заокруженим циклусом биљне и сточарске 
производње. Производња, прерада и тржишни пласман органске хране морају да буду у 
сагласности са међународним стандардима и Законом о производњи органске хране у Србији.  

Површина са које се сакупљају дивље биљне врсте из природних станишта методом 
органске производње у 2009. години износи око 1.000.000 хектара, док обрадива површина 
на којој се примењују методе органске производње износи око 1.200 хектара. Органска 
пољопривреда је базирана на есенцијалној вези пољопривреде и природе са акцентом на 
поштовању природне равнотеже. Путем органске производње и понуде здравствено 
безбедне хране креирају се предуслови за подстицање извоза и унапређење социјално-
економског положаја руралне средине и националне економије.  

Што се тиче водних ресурса, Република Србија располаже довољним количинама за 
задовољавање својих потреба, али само ако их рационалнално користи и штити од 
случајног или намерног загађивања. Значајно богатство представљају  минералне и 
термоминералне воде, чија разноврсност физичких и хемијских карактеристика сврстава 
нашу земљу у ред најбогатијих простора на европском континенту. Према актуелној 
Стратегији одрживог развоја, евидентирано је близу 1.200 појава воде, у Војводини искључиво 
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бушотина, а јужно од Саве и Дунава претежно извора. Од свих расположивих вода мање од 
8%, или око 500 m³/c, води порекло са државне територије, док су преосталих 92% транзитне 
воде. У таквим условима сарадња са земљама на сливу Дунава добија изузетан значај, као 
и развијање регионалне сарадње у области менаџмента водним ресурсима. 

Реке Србије припадају басенима Црног, Јадранског и Егејског мора, при чему су Дунав, 
Тиса и Сава пловне реке. Најдужа река је Дунав, који кроз Србију тече 588 km, од својих 2.857 
km укупног тока. Дунавски басен је одувек био важан за Србију. Међутим, водни режим, 
иако повољан, недовољно је искоришћен. Речни токови се мало користе за наводњавање: 
од укупних обрадивих површина, наводњава се само око 1,6 % површина (78.000 ha).   

Последично, пољопривредна производња зависи од падавина које су један од најважнијих 
климатских елемената. У зависности од атмосферских процеса и карактеристика рељефа 
падавине су на територији Србије неравномерно временски и просторно распоређене. 
Нормална годишња сума падавина за целу земљу износи 896 mm. Најзаступљенији је 
континентални режим падавина који подразумева веће количине падавина у топлијој половини 
године, при чему највише кише падне у мају и јуну. С друге стране, најмање падавина имају 
месеци фебруар и октобар. Због рељефа, обронака високих планинских масива и утицаја 
медитеранске климе подручје југо-западне Србије има медитерански режим падавина са 
максимумом у новембру, децембру и јануару, а минимумом у августу. 

У Републици Србији укупна површина под шумама износи 2.349.720 ha. Државне шуме 
покривају 50,2 %, а приватне 49,8 %. Шуме високог порекла покривају површину 44,1 %, 
изданачке шуме 45,5 %, плантаже 1,6 %, а шикаре и шибљаци 8,8 %. Просечна запремина је 
110 m³/ha, а просечан текући запремински прираст је 3,05 м³/ha. Најмање пошумљена 
регија у Европи је АП Војводина.  

Стање шума као ресурса је незадовољавајуће и одликује га високо учешће шума лошег 
квалитета, на неодговарајући начин негованих вештачки подигнутих шума и недовољно 
учешће висококвалитетних и вредних високих природних шума, па би очување и 
унапређивање стања шума и развоја шумарства био приоритетни задатак државе. 

2.2. Општи трендови 
На основу кретања дохотка становништва и трендова понуде и тражње на светском тржишту 
пољопривредно-прехрамбених производа у наредном десетогодишњем периоду предвиђа се 
повећање потрошње пољопривредних производа. Услед очекиваног раста дохотка, потрошња 
пољопривредних производа за људску исхрану ће брже расти у земљама које нису чланице 
OECD. Истовремено, у земљама у развоју, доћи ће до промена навика у потрошњи, при чему 
ће порасти учешће производа животињског порекла, меса и млечних производа, као и 
потрошње шећера и биљних уља. Све ово условиће раст изведене тражње за сточном храном  
попут житарица осим пшенице, сојине и сунцокретове сачме. 

У наведеном десетогодишњем периоду предвиђа се наставак повећања обима светске 
пољопривредне производње, али по опадајућој стопи раста. Земље у развоју неће бити у 
стању да произведу сву неопходну храну, те ће значајан део увозити, што ће појачати 
конкуренцију и ценовни притисак. На кретање токова светске трговине пољопривредним 
прехрамбеним производима утиче глобална геополитичка и економска ситуација, светска 
економска криза, колебања понуде и тражње за овим производима на великим тржиштима, 
као и трговински преговори и мултилатерални договори. Наведени трендови имаће одлучујући 
утицај на тржишта пољопривредних производа и спољнотрговинску размену.  

После деценијског пада, светске цене житарица и уљарица су забележиле значајан раст, 
цене воћа и поврћа се налазе на максималном нивоу, цене меса карактерише узлазни 
тренд, а цена шећера се након пада током претходне две године налази такође у узлазном 
тренду. У Србији није било радикалнијих промена трендова, како у производњи, тако ни у 



10 
 

потрошњи. Глобална кретања утичу и на Србију, али је тржиште Србије пре свега мало и 
релативни затворено. Реакције на подстицаје ће у значајној мери зависти од мера које ће 
спроводити економски актери у домаћем тржишном ланцу, при чему се не могу 
занемарити ни кретања на глобалном тржишту.  

Национална политика Републике Србије заснива се на чланству у Европској унији (ЕУ) и 
Светској трговинској организацији (СТО). Сходно томе, Србија мора да прихвати њихова 
правила, али и да тежи што бољем позиционирању у преговорима. У складу са таквом 
политиком Србија се одриче стратегије самодовољности за било који производ што 
подразумева либерализацију тржишта и слободну трговину са осталим земљама. Будући 
да Србија има за циљ да постане члан ЕУ и СТО, пољопривреду треба припремити за 
конкуренцију на развијеном тржишту које ће бити ослобођено трговинских баријера.  

Постојеће билатералне споразуме у слободној трговини са суседним земљама Србија је 
2006. године заменила једним у оквиру CEFTA (Central European Free Trade Agreement) 
споразума чиме је приступила тржишту од око 27 милиона становника и прихватила 
одговорност да га реализује у циљу промовисања трговине у овом региону. Такође, 
Споразум о стабилизацији и придруживању (ССП) даје квантитативно нов ниво 
преференцијалним односима размене пољопривреде Србије са пољопривредом 
Европске уније, јер обезбеђује асиметричност у корист Србије према коме Европска 
заједница потврђује и наставља свој бесцарински увоз пољопривредних и прехрамбених 
производа из Србије, а Србија постепено смањује своје царине и остале царинске 
дажбине, током транзиционог периода од 5 година, за највећи број ових производа. 

Пољопривреда је један од стубова економског развоја Републике Србије, а њен значај за 
националну економију, поред економске има и социјалну и еколошку компоненту. Међутим, и 
поред великог потенцијала у сектору пољопривредне производње који је резултат повољних 
климатских услова, природних карактеристика земљишта и расположивих водних ресурса, он 
није оптимално искоришћен. Управо због оваквог потенцијала пољопривреда у Србији не 
представља обичну привредну грану, будући да је у свим општинским или регионалним 
стратегијама дефинисана као један од стратешких праваца развоја.  

Што се тиче приватизације у овом сектору, она је имала успорен темпо и ограничен 
домет. Наиме, приватизација укупног сектора није довршена јер одређени број комбината 
није приватизован. Истовремено значајан број тзв. старих задруга нема решен статус јер и 
даље послује по принципима друштвене својине. На основу Закона о пољопривредном 
земљишту приватизација државног земљишта ће уследити након реституције, при чему би 
се у међувремену оно путем лицитације издавало најбољем понуђачу.  

Једна од основних карактеристика аграрне политике у претходном периоду је њена 
непредвидивост. У протеклих осам година генерално се могу издвојити три фазе у аграрној 
политици. Прва фаза која обухвата период 2001-2003. год. карактеристична је по аграрној 
политици која је била усмерена ка мерама ценовне подршке за одређене културе (соја, 
сунцокрет, шећерна репа, пшеница), уз одсуство других мера аграрне политике. У 
наредној фази која подразумева период 2004-2006. година искључују се мере ценовне 
подршке, а уводе мере подршке инвестицијама и руралном развоју. У последњој фази, тј. 
периоду 2007-2009. год. успостављају се плаћања по површини и по грлу стоке. 
Недоследност у формулисању и имплементацији аграрне политике у претходном периоду 
условило је смањење инвестиција у сектору пољопривреде и нетржишним преливањем 
добити између економских актера у тржишном ланцу. 

У таквим условима евидентно је и споро прилагођавање стандардима безбедности хране. 
Све земље у транзицији су прошле дуготрајан процес упознавања произвођача и прерађивача 
са потребом увођења и примене стандарда безбедности хране. Област безбедности хране и 
контроле је делимично хармонизована са законодавством Европске уније. Ступањем на снагу 
Закона о безбедности хране, формиран је свеобухватни систем контроле безбедности хране 
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и хране за животиње. Наведени закон одређује централни надлежни орган (МПШВ) и 
представља основу за успостављање: Централног регистра објеката који послују са храном и 
храном за животиње, Система референтних лабораторија и Дирекције за националне 
референтне лабораторије, Стручног савета за безбедност хране, Система следљивости у 
свим областима контроле и комуникације у вези са ризиком, Система убрзаног 
обавештавања и узбуњивања и хитних мера за управљање кризним ситуацијама. 

Недовољан развој институционалне подршке и законодавног оквира огледа се у 
нереформисаној Дирекцији за робне резерве, Саветодавној служби и водопривредним 
организацијама које још послују као државна предузећа, при чему ситуацију додатно 
отежава неспроведена реформа научних институција подршке пољопривреди. С друге 
стране, привредне коморе, задружни савези и струковне организације, због неспремности 
да изврше унутрашње реформе, још увек не представљају носиоце развоја пољопривреде. 
Ипак, у овом периоду формирано је неколико значајних државних институција: Генерални 
инспекторат, управе за ветерину, заштиту биља, воде, шуме, земљиште, аграрна плаћања, 
успостављен је Регистар пољопривредних газдинстава. Функционисање сектора 
пољопривреде регулисано је сетом нових закона.  

У циљу приближавања саветодавне службе потребама пољопривреде неопходно је 
извршити децентрализацију и умрежавање саветодавног рада. Подршка том процесу 
треба да буде децентрализација саветодавних тела појединих министарстава чиме би се 
створили услови за адекватније одговоре на потребе индивидуалних пољопривредних 
газдинстава и пољопривредних предузећа, односно могућност за партнерски приступ у 
решавању пословних проблема. Такође, у циљу ефикасне алокације ресурса, потребна је 
регионална размена консултаната, што подразумева умрежавање саветодавног рада у 
Србији. Пољопривредна предузећа и произвођачи недовољно су информисани о улози и 
значају које саветодавне услуге имају, те је образовање људи, у том смислу, недовољно. На 
пример, 42,4% руралних домаћинстава није чуло за саветодавну службу, 24,2% 
домаћинстава не зна како да до њих дође, при чему се само њих 0,3%  редовно консултује 
са овом службом. Ово запажање јасно указује нашта треба да се првенствено фокусирају 
и саветодавне службе и пољопривредни сектор, али и држава, јер би од побољшања 
образовања и информисаности у овој области имали сви користи: саветодавне 
организације би добијале више послова, а тиме и више средстава, те би интензивирале свој 
развој; пољопривредни произвођачи и предузећа би, користећи услуге саветодавних 
организација, битно убрзали свој развој и побољшали перформансе; држава би, ако 
ништа друго, добила богатије изворе финансирања Буџета. 

Подстакнут је развој тржишта кредита и тржишта земљишта што је претпоставка успешне 
пољопривреде у Србији. На смањење ризика кредитирања пољопривредника утицало је 
више фактора, пре свега: реформа банкарског система, формирање Регистра 
пољопривредних газдинстава, као и мере Министарстава за поспешивање тржишта кредита 
и остале мере. Домино ефекат наведених фактора огледа се у развоју тржишта земљишта, 
како закупа, тако и тржишта продаје. Међутим, светска економска криза која је почела 2008. 
године, неповољно је утицала на могућности кредитирања произвођача. Повлачење 
банкарског финансирања са тржишта у развоју и посебно из Централне и Источне Европе 
значи мање кредита и лошије услове за српске произвођаче, што утиче на производне 
циклусе и могућности произвођача да финансирају пољопривреду са позиције продавца. 
Последично, смањена је способност произвођача да на бази финансијског левериџа, 
односно разлике између профитне и каматне стопе, увећавају сопствени капитал.    

Током посматраног периода (2001-2009.година), у Републици Србији се евидентира нешто 
интензивнији опадајући тренд учешћа пољопривреде у укупно оствареним инвестицијама. У 
Централној Србији ово учешће је током обухваћеног периода било релативно уједначено, уз 
благу опадајућу тенденцију. Анализа указује на још увек недовољан укупан ниво инвестирања у 
пољопривреду Србије, што је резултат дејства многих фактори, а пре свега, високих 
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комерцијалних и некомерцијалних ризика, споре економске транзиције и неразвијених 
институцијa које у пракси гарантују права која произилазе из приватне својине и уговора. 
Последично, Србија мора да се заокружи у статусном и економском смислу, као и да оконча 
приватизацију предузећа како би се подстакле инвестиције и унапредила конкурентост. На 
основу извештаја Светског економског форума могуће је извршити компаративну анализу 
кретања инвестиционог ризика и глобалног индекса конкурентности Србије. Анализа оцене 
општег ризика указује на повећање макроекономског ризика и финансијског ризика земље, 
док су политички, инфраструктурни и ризик сигурности готово непромењени у периоду 2006-
2010. година. Сходно томе, у анализираном периоду Србија је у оквиру истог општег ранга 
погоршала оцену са C - 52  на C – 57. Што се тиче Индекса глобалне конкурентности Србија је 
погоршала позицију, будући да је погоршала конкурентност и пала са 87. на 93. место (ранг је 
дат на основу обухвата од 133 економије света). Уколико се уђе у подробнију анализу овог 
индекса, који се састоји од три субиндекса – Основи захтеви (институције, инфраструктура, 
макроекономија, здравље и основно образовање); Ефикасност (високо образовање и 
усавршавање, ефикасност тржишта, технолошка проходност); Иновације и софистицирани 
фактори (пословна софистицираност, иновације); уочљиво је да је по свим анализираним 
индексима Србија погоршала ранг, изузетак је једино област здравља и основног образовања 
– са 97. на 46. позицију).  

Континуиран тренд смањења учешћа Бруто Домаћег Производа (БДП) оствареног у 
пољопривреди у укупном БДП није детерминисан растом вредности пољопривредне 
производње, већ развојем осталих сектора националне економије. Међутим, пољопривреда је 
у 2009. години, години светске економске кризе, значајно допринела опоравку укупне привреде 
Републике Србије, будући да је остварила позитиван раст физичког обима производње и 
позитиван салдо спољнотрговинске размене. Такође, пољопривреда је у овој години имала 
антиинфлаторни ефекат јер је висок обим производње утицао на пад цена хране и укупну 
стабилизацију цена на мало. Међутим и поред таквих трендова уочљиво је да се номинална 
вредност БДП у пољопривреди повећава, а његово релативно учешће у укупном БДП смањује 
услед већег раста БДП у осталим секторима привреде Србије. 

Према подацима Републичког завода за статистику у Републици Србији је у 2009. години 
остварен укупни робни дефицит од преко седам милијарди долара, при чему је пад извоза 
био 23%, а увоза 32%. С друге стране, пољопривреда је остварила суфицит у размени – 
636.890.208 USD. Обим оствареног извоза пољопривреде фактички је на нивоу из 2008. године 
(мање за 0,6%), и износи 1.945.320.341 USD. Увоз је за 10,8% нижи у односу на претходну годину, 
износи: 1.308.430.133 USD. Оставарени суфицит у размени је за 30% већи у односу на 
претходну годину. Истовремено, учешће укупне пољопривреде у укупном извозу повећано је 
са 17,8% на 23,3%, у увозу са 6,4% на 8,4%, а покривеност извоза увозом са 133,5% на 148,6%. 
При томе, потребно је истаћи да је позитиван извозни салдо остварен и према Европској унији 
и према CEFTA потписницама, као и на тржишту Русије. Најзначајнији извозни резултати 
остварени су извозом следећих група производа: житарице и производи; поврће и воће; пића; 
шећер и производи од шећера. Најзначајније групе производа у увозу су: поврће и воће; 
кафа, чај, какао и зачини; разни производи за исхрану; дуван и производи од дувана. 
Посматрано по производима, најзначајнији извозни производи су: кукуруз, малине, шећер и 
уље од сунцокрета. Последично, потребно је радити на поправљању структуре извоза будући 
да су најзначајнији извозни производи сировине, а у увозу поред јужног воћа, кафе и зачина, 
присутан је увоз производа високог степена додате вредности. 

Пољопривреду Србије карактерише поступна либерализација будући да ће се на основу 
преговора са СТО и ССП ниво заштите фазно смањивати. Сектор пољопривреде је већ 
утабао чврст пут према тржишту Европске уније, јер се готово половина укупног извоза 
усмерава на тржиште ЕУ и остварује значајан суфицит у размени. Пољопривреда у ССП 
обухвата примарне пољопривредне производе, рибе и прерађевине од риба и све 
прехрамбене производе, као и производе садржане у Анексу I Споразума о пољопривреди 
СТО. Зона слободне трговине пољопривредним производима се формира постепено 
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током прелазног периода од шест година. Ово је период у којем пољопривредни 
произвођачи Србије треба да унапреде своју конкурентност, а подршка том процесу треба 
да буде аграрна политика националне економије. Успостављање зоне слободне трговине 
са ЕУ, која је резултат ССП утицаће на појефтињење сировина и репроматеријала који се 
за потребе пољопривреде увозе из ЕУ. Истовремено, економски ефекти ССП ће се 
испољити преко сигурних и дугорочно утврђених количина за преференцијални пласман. 

Модерни тржишни ланци у Србији нису довољно изграђени. У таквим условима потребно је 
инволвирати мале произвођаче у модеран тржишни ланац, јер су недовољно конкурентни, 
тргују у неформалним каналима, а њихов трошак увођења стандарда је велики. Такође, 
потребно је унапредити конкурентност на нивоу прерадних капацитета, који би тиме 
пронашли нова тржишта и повећали потрошњу. У области примарне производње уочава се 
велика конкуренција, док је на нивоу прераде присутна мала конкуренција, што је резултат 
неатрактивног подручја за инвестирање због неизграђених институција, неиспуњавања 
извозних ЕУ стандарда за велику групу производа, као и непознавања реалне 
конкурентности услед високе царинске заштите. Промене у захтевима купаца, њиховј 
тражњи или навикама изазивају и промене у функционисању тржишних ланаца. Очекивано 
је да када је у току глобална криза ове промене буду још израженије. Услед смањене 
тражње на неким тржиштима, произвођачи морају адаптирати своју производњу новим 
захтевима, трговци морају пронаћи нова тржишта и прилагодити се новим условима 
продаје са великим кашњењем у исплати, или пронаћи нова места продаје или нове 
изворе финансирања.    

Светска економска криза ће негативно утицати на економију и пољопривреду Србије. Влада 
Републике Србије је у шест тачака описала механизам по којем светска финансијска криза 
неповољно утиче на нашу привреду. 1) Због неликвидности развијених тржишта смањен је 
прилив страних кредитних средстава за Србију, а смањује се или успорава прилив по основу 
директних страних улагања; 2) То отвара проблем како финансирати дефицит рачуна 
текућих плаћања, чиме се појачава притисак на девизне резерве и курс, а што доводи до 
смањења обима домаће производње; 3) Зато потрошња мора бити смањена или 
интервенцијом државе или ће је смањити само тржиште кроз значајну девалвацију динара и 
унутрашњу инфлацију; 4) Смањење обима тражње у земљи, у комбинацији са смањеним 
обимом тражње у свету, неповољно утиче на производњу, а то умањује раст српске 
привреде; 5) Истовремено се појачавају притисци страних произвођача за пласман 
производа на српском тржишту, док је отежан пласман наше робе у иностранству, а ово 
отвара проблем неконкурентности српске привреде; 6) Све ово скупа успорава или потпуно 
зауставља раст привреде, што се тада одражава на запосленост, животни стандард и укупан 
живот у Србији. Криза прави најјачи удар металском комплексу и грађевинарству, а следи 
нешто слабији удар на прехрамбену индустрију. Недостатак инвестиционог капитала 
изазваће неповољне трендове у пољопривредном сектору Србије, који се сублимирано могу 
приказати на следећи начин: смањена предвидивост пословања услед тешкоћа у одржавању 
макроекономске стабилности; повећање цене капитала; депресијација динара повећава 
набавну цену инпута пољопривредне производње и погоршава кредитни бонитет 
пољопривредника; смањена куповна моћ становништва утиче на смањење тражње; 
недовољно средстава на ЕУ и државном нивоу може да доведе до повећања пореских 
оптерећења, али и укидања или смањења аграрних субвенција. 

Поред анализираних општих трендова у пољопривреди, уочавају се одређене тенденције 
које ће се тек испољити код пољопривредника или становника руралних предела: 

⇒ Број пољопривредника се смањује јер они прелазе у друге секторе, зато што млади 
не желе да преузму посао својих родитеља, као и због тога што се са постојећим 
нивоом и начином производње не може остварити конкурентна позиција на тржишту 
што доводи до пораста броја старачких домаћинстава у руралним подручјима. 
Услед напретка технологије потребно је мање радне снаге у пољопривреди, а више 
запослених у области туризма, занатства и услуга. 
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⇒ Миграција за послом у градовима је све већа јер напреднији слој руралног 
становништва напушта сеоске средине у потрази за бољим социо-економским 
условима у граду. Такође, сиромашнији слојеви посао проналазе ван пољопривреде 
јер њихова мала газдинства дају ниске приходе. 

⇒ Урбанизација руралних предела је све већа. Из тога проистиче већа потражња услужних 
послова, за шта су потребна специфична знања људи који живе у овим областима. 

⇒ Пољопривредне површине се све више смањују услед изградње индустријских 
постројења и услужних капацитета. 

⇒ Потребно је подићи ниво едукације руралног становништва. Наиме, пољопривредним 
домаћинствима биће неопходна нова сазнања и вештине у области пољопривреде, 
економије, маркетинга, менаџмента. Њихова улога није више само производња хране, 
ова домаћинства ће се све више оријентисати на услужне делатности. 

⇒ Неопходно је да постоји јединствени систем регионалног и руралног развоја чији су 
темељи засновани на децентрализацији, већем учешћу цивилног друштва у 
одлучивању, као и коришћењу ЕУ и других фондова. 

2.3. Перформансе сектора примарне производње и прерађивачког сектора 
Реформа пољопривреде у Србији отпочела  је 2000-те године када су се стекли основни 
предуслови за њено спровођење. Либерализација трговинских односа и капиталног биланса 
олакашала је укључивање привреде Србије у међународне робне и финансијске токове. 
Започете промене у области пољоприверде, иако су под дејством многобројних фактора који 
на њих имају амортизационо дејство, попримиле су карактер иреверзибилних процеса.  

Реформа пољопривредног сектора се тешко може вратити на стартну позицију, већ се пре 
може говорити о њеном колебљивом темпу и инструментима агаране политике, који често 
треба да успоставе баланс између дијаметрално супростављених циљева. Генерално, 
најзначајнији елементи реформских процеса у аграрном сектору Србије од 2000. године 
до данас су свакако били: либерализација тржишта, приватизација прерађивачке 
индустрије, активирање аграрног финансијског тржишта, као и започињање формирања 
нових институционалних форми на свим нивоима. 

Примарна пољопривредна производња је још увек битан чинилац укупне националне 
економије, пре свега због њеног учешћа у БДП и укупној запослености. Учешће примарне 
пољопривредне производње у оствареном БДП-у константно се смањује од почетка 2000-те 
године, те је у 2007. години износило 8,7%, а учешће прехрамбене индустрије, производње 
пића и дувана у оствареном БДП (у периоду 2001-2008. година) износило је 5,5% где се 
такође уочава тенденција сталног смањења. Иако у овом сектору долази до смањења 
учешћа у БДП, он значајно доприноси осталим индустријским секторима привреде Србије 
који директно зависе од сировина из пољопривреде, затим индустрији инпута за 
пољопривреду, као и пратећим услужним делатностима.   

У структури засејаних површина у пролећној сетви 2009. године највеће је учешће 
житарица, док је релативно мало учешће повртног биља. Анализа остварене производње 
раних усева и бобичастог воћа у 2009. години, указује да највећи укупан принос имају 
пшеница и малине,  а вишње код производње раног воћа. Код производње касних усева, 
највећа је производња кукуруза, а код производње воћа и грожђа најзначајнија је 
производња шљива, а затим следе грожђе и јабуке. Што се тиче сточарске производње, у 
2009. години је највише произведено свињско месо, затим говеђе, живинско и овчије.  

Уколико се изврши компаративна анализа са другим европским транзиционим земљама, 
учешће пољопривреде у укупној запослености у Србији и даље је релативно високо. У 
пољопривреди ради 21,4 % запослених што представља око 18 % активног становништва. 
Повећана зависност од пољопривреде резултат је неповољних трендова на тржишту рада, 
односно смањене могућности запошљавања и ниске инвестиционе активности. Међутим, 
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неповољни трендови утичу и на запосленост у пољопривредном сектору јер скоро 5% од 
укупно запослених у августу 2008. године више не ради у пољопривредној делатности. Тешко 
је проценити колики је утицај кризе у овоме, будући да смањење зпослености може бити и 
последица побољшања технологије у пољопривредној производњи, која нужно захтева 
мање ангажовање радне снаге. Међутим, темпо смањења радне снаге већи је него 
уобичајено, а приметно је и смањење инвестиција у нове технологије од почетка кризе. 

Према подацима Завода за статистику Републике Србије трошкови хране, пића и дувана и 
поред континуираног смањења учешћа и даље су високо заступљени у трошковима 
породичних буџета у Србији. Ово учешће је 2000. године износило 54,0%, а 2008. год. 45,8%. 
Овакво стање указује на још увек низак стандард становништва и тиме недовољан квалитет 
живота, будући да мало средстава преостаје за задовољавање осталих потреба које нису 
егзистенцијалне природе. То је последица недовољно либерализованог тржишта и 
монополског положаја прерађивача и трговаца. Очекује се да ће се ово стање променити 
током 2010. године у којој следи даља либерализација тржишта на основу обавеза у оквиру 
споразума CEFTA (земље чланице су се обавезале на даљу либерализацију и уклањање 
ванцаринских баријера у трговини), примена споразума о слободној трговини са Турском (од 
јануара 2010. године) и друга година примене споразума о стабилизацији и придруживању 
између ЕУ и Републике Србије (ССП).  

Зато је овај период битан за структурне промене у домаћој пољопривреди при чему је 
реализација одређених мера због њиховог карактера, могућа једино у транзиционом 
периоду када је могуће остварити највећи ефекат њихове имплементације. После овог 
периода мере ће бити модификоване и синхронизоване са заједничком политиком ЕУ 
(CAP) и правилима и принципима СТО. Сходно томе, од пољопривреде Србије се очекује 
да повећа општи ниво конкурентности у погледу квалитета и цена производа уз симултано 
усаглашавање производње, прераде и пласмана са међународним стандардима. У циљу 
испуњења ових захтева неопходно је подстицати реструктурирање у пољопривреди како би 
се амортизовали негативни ефекти промена на стабилност пољопривредне производње, а 
економски актери у овој области оспособили за конкурентно пословање.  

Приватна газдинства доминирају пољопривредом у Србији и користе више од 90% 
пољопривредног земљишта, док преосталих 10% пољопривредног земљишта користе 
државна/јавна предузећа и задруге. Такође, процењује се да у Србији има око 871.000 
приватних газдинстава, при чему већина приватних домаћинстава има мале земљишне 
поседе који се састоје од неколико одвојених парцела. Међутим, регистровано је 441.893 
пољопривредних газдинстава. Највећи број регистрованих газдинстава има земљишне поседе 
од 2-5 ha, а најмање газдинстава има поседе од 15-20 ha и преко 20 ha. Велика газдинства 
(преко 10 ha) највећим делом су регистрована у Јужно-Банатском и Јужно-Бачком округу, а 
мањим делом у Нишавском и Пчињском округу; највећи број газдинстава са средњом 
величином поседа (5-15 ha) се налази у Мачванском и Јужно-Банатском округу, а најмањи у 
Пиротском и Пчињском округу. Посматрано по броју уписаних пољопривредних газдинстава 
по филијалама Управе за трезор, највећи број је регистрован у: Суботици (22.517), Шапцу 
(21.391), Новом Саду (20.767), Ваљеву (20.168) и Нишу (19.839).  

Задруге и остали облици удруживања пољопривредних произвођача (кооперативе; кластери; 
уговорне заједнице ратара, сточара и других поризвођача; машински прстенови итд.) 
представљају значајан фактор унапређења пољопривредне производње и аграрних 
перформанси Србије. Званични подаци о броју регистрованих задруга разликује се у 
зависности од тога да ли је задруга регистрована искључиво као пољопривредна, или је 
регистровала пољопривреду као неку од делатности. У Србији је регистровано укупно 3.435 
правних лица (која осим задруга и задружних савеза, обухватају и друга правна лица која у 
свом називу имају речи попут – „задруга“ или „кооператива“, односно скраћенице „кооп“, 
„коп“, или „coop“), 3.067 или 89,3% су задруге, 25 или 0,7% су задружни савези, а преосталих 343 
или 10,0% су друга правна лица која у називу своје фирме користе неке од наведених термина. 
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Треба истаћи да постоје и задруге које су организоване као земљорадничке задруге, а реално 
представљају власништво једне или неколико особа и основане су само само због стицања 
профита појединаца. На срећу, уочава се, мада још недовљан тренд оснивања тзв. „правих 
задруга“ које су формиране на иницијативу пољопривредника који су пронашли заједнички 
интерес у  удруживању и заједничком тржишном пласману, а њихов број чланова и промет су 
им у порасту те многе од њих данас имају одличне перформансе. Задругари доносе основне 
одлуке, а директори и запослени руководе пословањем у складу са стратешким циљевима. 
Управо оваке задруге требало би да буду акцеларатор даљег развоја домаћег задругарства.  

Пољопривредна предузећа су у претходном периоду пословање заснивала на економији 
величине, што је створило услове за примену савремене технике и технологије и 
успостављање и развој семенске производње. Као таква, она су била подстицајни фактор 
за настанак и развој прехрамбене индустрије у истим организационим оквирима 
комбинатског типа. Кроз државну, а касније и друштвену својину, додељена им је улога 
произвођача јефтиних производа чији је циљ био да се одржи самодовољност основних 
пољопривредних производа, што фактички обезбеђује стратешку стабилности земље и 
социјалну сигурности грађана. Сходно таквом концепту развоја пољопривреде, који је 
подразумевао директну административну контролу токова у пољопривреди, пољопривредна 
предузећа су имала улогу посредника између пољопривредних газдинстава и произвођача 
инпута прехрамбне индустрије. За ралику од индивидуалних газдинстава, величина поседа 
пољопривредних предузећа није лимитирајући фактор, те захваљујући томе имају висок 
ниво примене агротехничких мера.  

Организациони дизајн ових предузећа је комплексан и детерминисан је бројем пословних 
функција, специјализацијом пољопривредне производње, али и формално правним 
положајем, будући да услед незавршене приватизације одређена предузећа имају 
недефинисан статус, а у појединим случајевима услед лоше приватизације, предузећа су у 
блокади (рачуна). С друге стране, успешно приватизована предузећа су недовољно 
инвестиционо активна, будући да је присутан континуиран тренд смањења учешћа Бруто 
Домаћег Производа (БДП) оствареног у пољопривреди у укупном БДП, што је, између 
осталог, последица и опадајућег учешћа пољопривреде у укупно оствареним 
инвестицијама. Пољопривредна предузећа у Србији још увек имају одређене капацитете 
за складиштење и дораду пољопривредних производа, будући да је њихов развој 
подразумевао изградњу великих пословних система комбинатског типа. То је 
претпостављало и развој прехрамбене индустрије у оквирима пољопривредних предузећа, 
при чему се значајни део прехрамбене индустрије организационо издвојио из састава 
пољопривредних предузећа у посебне пословне системе. Ипак, извесни део капацитета 
складиштења, дораде и примарне прераде пољопривредних производа задржао се у 
саставу пољопривредних предузећа. 

Сложени пословни системи у српској пољопривреди обезбеђују већу производњу, примену 
научних решења, односно техничко-технолошких инвенција. Ови системи имају већи број 
организационих јединица, за које је карактеристичан релативно велики опсег аутономног 
пословног одлучивања. При томе, ови системи састављени су од већег броја посебних 
привредних субјеката, односно предузећа која имају посебан правни и економски статус. 
Међутим, будући да савремено пословање подразумева три типа управљања: 1. управљање 
односима са куцима; 2. управљање инфраструктуром и 3. управљање иновацијама, то захтева 
од пољопривредних предузећа да балансирају између три типа економије: економија ширине, 
економија обима и економија величине. На садашњем нивоу развоја пословне и примењене 
економије симултана оптимизација ових захтева је неизводљива. Последично, осим 
транзиционих захтева да предузећа и пословна пракса буду компатибилни тржишним 
економијама, ово је додатни разлог да се њихово реструктурирање изврши у правцу:      

⇒ завршетка власничког реструктурирања односно приватизације пољопривредних 
предузећа у Србији која резултира трансформацијом друштвеног и државног капитала 
у акцијски; реструктурирање се мође одложити, међутим што дуже траје одлагање то 
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ће бити мање страних улагања, а већа економска цена одупирања је неизбежна; 
развијена политика социјалног и регионалног развоја могла би олакшати транзицију; 

⇒ тржишног реструктурирања које представља редефинисање тржишта на којем 
предузеће наступа са циљем да се унапреди продаја и пословање предузећа; за 
успешно тржишно реструктурирање неопходно је располагати одговарајућим 
информацијама о променама у окружењу, а пре свега на тржишту пољопривредно 
прехрамбених производа, како би се минимизирали ризик и неизвесност; 

⇒ организационог реструктурирања односно промене организационог модела 
предузећа и концепције функционисања; у овој димезији реструктурирања потребна је 
анализа, односно дијагноза стања у организацији и адекватна стратегија интервенције;  

⇒ пословног реструктурирања које би требало да резултира у значајним променама у 
пословима које пољопривредно предузеће обавља: гашење једних послова и 
отварање других, припајање и спајање предузећа, интервенције у области 
производње и технологије; циљ свих интервенција је повећавање економске 
вредности пољопривредног предузећа и побољшање његове преговарачке снаге на 
тржишту; успешно пословно реструктурирање подразумева анализирање 
различитих начина комбиновања тржишта и пољопривредно-прехрамбених 
производа као основних потенцијала извора раста пољопривредног предузећа; 

⇒ финансијског реструктурирања које подразумева промену у структури капитала 
предузећа, чиме се мења однос између власништва и дуга; пољопривредна 
предузећа имају поремећену финансијску равнотежу, неодговарајућу структуру 
извора средстава, као и високу задуженост; код неприватизованих пољопривредних 
предузећа могло би да се иде на поравнање и репрограмирање дуга, а код 
приватизованих пољопривредних предузећа финансијско реструктурирање се 
односи на операције са акцијама.  

Наведени правци реструктурирања представљају активности које су неопходне 
пољопривредним предузећима како би се унапредиле њихове перформансе и креирао 
трајнији заокрет ка профитабилном пословању. Рестуктурирање у нашим условима, као 
што је већ истакнуто, мора да обухвати све области функционисања пољопривредних 
предузећа и последица је закаснелог реаговања и прилагођавања променама. Може се 
очекивати да ће пољопривредна предузећа, након реструктурирања које је резултат 
економске кризе, ући у период ефикасног пословања, када ће бити оспособљена за 
прилагођавање модерним тржишним трендовима.  

Основне карактеристике тржишта пољопривредних производа у Србији огледају се у 
следећим трендовима: 

⇒ неколицина прерађивача, односно купаца пољопривредних производа (олигопсон) 
који имају значајно тржишно учешће и тржишну моћ, доминира на већини тржишта 
примарних пољопривредних производа: тржиште пшенице, сунцокрета, соје, 
шећерне репе, млека, дувана; пословни амбијент у овој области карактеришу: мало 
домаће тржиште, отежане могућности пласмана, нарочито извоза, високи 
технолошки захтеви пољопривредне производње, стандарди у систему безбедности 
и квалитета хране и захтеви ЕУ итд.; 

⇒ пласман пољопривредника у хипермаркете могућ је за само мали број 
пољопривредних произвођача који имају велике производне могућности, затим за 
организоване и успешне задруге и удружења; поред свих погодности хипермаркета 
уочљива је велика преговарачка моћ трговинских ланаца у односу на 
пољопривредне произвођаче која се огледа у условљавању произвођача роковима 
плаћања, квалитетом, ценом, наметнутим стандардима паковања итд.; 

⇒ тржишта стоке, воћа, поврћа и јаја могла би да представљају тржишта потпуне или 
бар високе конкуренције; ипак, основни недостатак ових тржишта рефлектује се 
кроз значајно учешће "сиве" економије, али и одсуство организованог откупа и 
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дугорочне повезаности примарних пољопривредних произвођача и прерађивача; на 
поменутим тржиштима мали број откупљивача има HACCP сертификат;  

⇒ на страни понуде евидентира се велики број ситних пољопривредних произвођача, 
неповољне старосно-образовне структуре и мале економске снаге; њих карактерише 
натурална или полунатурална производња, мала могућност инвестирања у хладњаче, 
сушаре, силосе, повећање производње и њену стандардизацију;  

⇒ недовољна је организованост пољопривредних произвођача кроз удружења и 
задруге, те из претходног произилази да је велики број произвођача који немају 
довољно сопствене производње за потребе тзв. великих купаца, а истовремено имају 
велику понуду и отежан пласман на локалном тржишту; 

⇒ у нерегуларним токовима откупа и плаћања, налази се велики проценат тржишта 
примарних пољопривредних производа што води нелојалној конкуренцији; ово стање се 
може поправити кроз бољу примену закона и ефикасан рад инспекцијских органа; 

⇒ тржиште робних записа и терминско тржиште робних производа је недовољно 
развијено; такође недостају откупно-дистрибутивни центри и земљорадничке задруге 
чија би улога била да од пољопривредних произвођача прeузме функцију пласмана 
и дистрибуције на најефикаснији начин;  

⇒ пољопривредници из периурбаних зона веђих градова (Београд, Нови Сад, Ниш), у 
односу на пољопривреднике у руралним подручјима имају веће могућности 
тржишног пласмана, пре свега због близине великих потрошачких центара где се на 
пијацама обавља значајан промет пољопривредним производима. 

Раст примарне пољопривредне производње директно утиче на развој прехрамбене 
производње. Овај раст у дужем периоду допринео је да се повећа учешће прехрамбене 
индустрије у укупној индустријској производњи са 10% осамдесетих година прошлог века на 
35% почетком овог века. Последњих година пад примарне производње утиче на 
искоришћеност капацитета прехрамбене индустрије, те се намеће закључак да 
изграђеност и степен техничко-технолошке опремљености прехрамбене индустрије 
углавном није ограничавајући фактор раста пољопривредне производње.  

У прехрамбеној индустрији изграђеност и степен техничко-технолошке опремљености је 
веома различит. Највише је инвестирано у индустрију уља, пива, млека, кондиторских 
производа и у индустрију за прераду воде, док с друге стране мање инвестиције и мања 
технолошка опремљеност се евидентирају у индустрији за прераду шећера, меса, воћа и 
поврћа. Истовремено, постоји релативно ниска искоришћеност капацитета прехрамбене 
индустрије чији се степен креће у интервалу од 30% – 50%. Највиши степен искоришћености 
постоји код капацитета за производњу минералне воде, уљара, млинова, капацитета за 
прераду воћа и поврћа, за производњу кондиторских производа, пивара, млекара и шећерана.  

Најмањи степен искоришћености је код капацитета за прераду сточне хране и кланица. 
Евидентно је да у прерађивачкој индустрији постоји вишак капацитета, будући да су они 
пројектовани за тржиште некадашње СФРЈ. Управо се потписивањем CEFTA ствара шанса 
за повећање искоришћености капацитета што ће истовремено бити тест наших ценовних и 
неценовних елемената конкурентности. Структура прехрамбене индустрије у Србији је 
неуједначена по питању технолошке опремљености и познавања маркетинг логике. На 
једној страни постоје предузећа која имају високу техничко-технолошку опремљеност и 
имају адекватну квалификациону структуру запослених, док с друге стране послују 
предузећа која стагнирају у погледу нових технолошких и маркетинг трендова.  

У Републици Србији доминантне гране прехрамбене индустрије су: производња брашна и 
производа од брашна, производња јестивог уља и производа од уља, производња шећера, 
производња и прерада поврђа и воћа, производња млека, производња меса и производа од 
меса, производња кондиторских производа, производња алкохолних и безалкохолних пића.  

Успешно укључивање у међународно тржиште ограничава недовољан асортиман 
прехрамбених производа у односу на актуелну понуду у развијеном свету, при чему је 
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запостављено истраживање за веће искоришћење постојећих капацитета кроз увођења 
нових линија и производа. Као ограничавајући фактор истиче се осцилирање квалитета 
тржишних производа како због непостојања стандарда тако и због непоштовања и недовољне 
контроле постојећих стандарда. Такође, споро је прилагођавање тржишним критеријумима 
пословања који се базирају на увођењу савремених система менаџмента и маркетинга. 
Недовољна предвидивост у пословању прехрамбене индустрије условљена је непостојањем 
дугорочних уговорних односа између прехрамбене индустрије и произвођача сировина1, као 
и непостојањем тржишне интегрисаности, примарне пољопривредне производње и 
индустрије која за свој инпут користи управо пољопривредне производе. 

Инострано тржиште захтева производњу здравствено безбедне хране високог квалитета 
за коју постоје потенцијали у Србији, те се прехрамбена индустрија треба усмерити на 
овакве производне програме. Основна претпоставка за ову производњу, као и пласман на 
инострано тржиште, јесте увођење стандарда ISO 9000 и ISO 14000, као и увођење HACCP 
система квалитета. У таквим околностима развојна политика земље мора посебну пажњу 
посветити прехрамбеној индустрији, али ова политика мора бити компатибилна глобалним 
трендовима који се огледају у концентрацији капацитета и развијеној технологији. Домаћа 
прехрамбена индустрија објективно има велике шансе да буде лидер у овом сектору на 
територији југоисточне Европе.  

У сектору пољопривреде требало би стимулисти развој пропулзивније и конкурентније 
пољопривреде која је састављена од комерцијалних и породичних газдинстава која се баве 
искључиво пољопривредом и/или се баве пољопривредом у смислу додатног извора 
прихода. Она би требало да производи конкурентне поризводе у погледу ценовних и 
неценовних елемената конкурентности, користећи при томе добру пољопривредну праксу. 
Као таква, обезбеђивала би задовољавајући доходак породичним пољопривредним 
газдинствима, усмеравајући своју делатност на задовољавање потреба и преференција 
потрошача и блиско сарађујући са прехрамбено прерађивачком индустријом. Да би се то 
остварило, морају се испунити одређени економски, друштвени и еколошки циљеви: 1. 
пољопривреда мора ефикасно да користи природне ресурсе, 2. да буде интегрисана у 
остатак руралне економије и друштва, 3. да значајно доприноси заштити животне средине.  

Перспектива прехрамбене индустрије претпоставља развој индустрије која је 
фокусирана на задовољавање потреба и жеља потрошача, са акцентом на иновацијама, 
квалитету, виском степену хигијене хране и стандардима безбедности хране. Развојна улога 
заснована је на природним потенцијалима, карактеристикама националне тражње која 
апсорбује највећи део породичног буџета за исхрану, динамици тражње у свету, постојању 
прерађивачких капацитета који захтевају, углавном, само реконструкцију и модернизацију и 
ценовне конкурентности за неке најважније извозне производе. Сходно томе, неопходан је 
снажан и агресиван маркетинг на појединачном и колективном нивоу уз развијање 
коопeрације са пољопривредницима и удружењима пољопривредних произвођача. Од ње 
се очекује да, с једне стране, гарантује високе стандарде квалитета и безбедности хране уз 
оптимално коришћење капацитета, а с друге стране, да буде у стању да обезбеди довољну 
профитабилност за потребне инвестиције и придобијање способног и  искусног 
менаџерског кадра. Испуњавајући такве захтеве, прехрамбена индустрија би подстицала 
развој малих и средњих предузећа (МСП) која производе и пласирају на тржиште производе 
са заштићеном ознаком порекла и производе са заштићеном географском ознаком, као и 
производе засноване на традиционалним рецептима.  

2.4. Рурална подручја  
Подела насеља на рурална и урбана врши се у складу са специфичним условима и 
потребама, на основу којих земље бирају одређене критеријуме за разврставање типова 

                                                 
1 Газдинства, задруге и пољопривредна предузећа. 
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насеља, будући да у овој области не постоји општи критеријум. Према OECD дефиницији 
руралности постоје два нивоа територијалних јединица: 1. локални; 2. регионални. OECD 
одређује рурална подручја на локалном нивоу у складу са густином насељености: то су 
насеља са густином насељености испод 150 становника/km². С друге стране, на 
регионалном нивоу OECD препознаје веће функционалне и административне јединице у 
зависности од учешћа популације која живи у руралним заједницама у укупној популацији 
одређеног региона:  

⇒ региони у којима преко 50% популације живи у руралним заједницама – претежно 
рурални региони; 

⇒ региони у којима 15 до 50% популације живи у руралним заједницама – значајно 
рурални региони или прелазни региони; 

⇒ региони у којима мање од 15% популације живи у руралним заједницама – претежно 
урбани региони. 

Република Србија нема званичну дефиницију руралних подручја, будући да још увек није 
извршена синхронизација са геокодским стандардом Европске уније на основу којег је 
Европа подељена на административне регионе (тзв. NUTS регионализација). Републички 
завод за статистику (РЗС) не користи показатеље руралности који су познати међународној 
пракси, као што су: број становника, густина насељености, учешће пољопривредног 
становништва итд. Сходно овом приступу рурална подручја представљају делове земље који 
су резидуал урбаних, те је ова класификација базирана, пре свега, на општинским 
одлукама да се одређеном насељу додели статус урбаног насеља на основу тога да ли 
има урађен генерални урбанистички план. Тиме је отежана анализа статистичких 
показатеља руралних подручја у Србији. Последично, док се у потпуности не имплементира 
NUTS регионализација неопходна је примена  измењене РЗС категоризације, по којој су 
руралне области све територије осим 24 града, чији је статус дефинисан Законом о 
територијалној организацији Републике Србије. Пошто се пољопривредна производња 
евидентира и у појединим општинама Београда и Ниша, у та два града је примењена 
претходно наведена OECD класификација руралности.2  

Површина руралних подручја у Србији износи 65.952 km², при чему постоји 3.904 руралних 
насеља са просечном густином насељености од 63,10 становника/km². Према попису 
становништва из 1991. и 2002. године број становника руралних подручја је у обухваћеном 
периоду смањен са 4.319.463 на 4.161.660 (96,3% становништва из 1991. године).   

Осим негативних квантитативних тенденција, евидентна је и неповољна старосна 
структура становништва. Учешће становништва старијег од 65 година износи 17,49%, а 
млађег од 15 година 16,17%, при чему је стопа старења 1,08. Такође, стопа тзв. ин-аут (in out) 
миграција је негативна (-0,14). Оваква кретања у броју, структури и миграцијама руралне 
популације последица су неповољних животних услова, неразвијене руралне економије, 
али и ниске заступљености жена у репродуктивном добу. Најадекватнији одговор на појаву 
старења становништва је праведан и одржив економски раст друштва. 

Образовна структура руралне радне снаге не задовољава захтеве тржишта рада. 
Образовна структура руралног становништва старијег од 15 година је следећа: без 
формалног образовања 28,19%; са основном школом 26,69%; са средњом школом 36,09%; 
високо и више образовање 6,95%; непознато 2,07%. Такође, већина руралне популације није 
похађало образовне курсеве и нема у довољној мери посебна знања и вештине. 

Рурална подручја су због тога ускраћена за инвестиције, које захтевају обучену и квалитетну радну 
снагу. Истовремено, услед неповољног економског окружења образованија снага мигрира ка 
урбаним подручјима. Унапређење знања и вештина популације у руралним подручјима је 
стратешки интерес пољопривреде Србије, јер се конкурентска предност у савременим 
условима не може градити на исцрпљивању природних ресурса и јефтиној радној снази. 
                                                 
2 У руралне области су укључене општине Барајево, Сопот и Сурчин из Београда и Нишка Бања из Ниша.  
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Економија руралних подручја је, међутим, заснована управо на исцрпљивању природних 
ресурса и високој зависности од примарног сектора, а нарочито од пољопривреде. Рурална 
подручја Србије захватају 85% територије Србије, у њима живи 55% становништва, и формирају 
41% БДП земље. Привредна структура руралних подручја Србије је, према подацима РЗС, 
следећа: примарни сектор (32,48%); секундарни сектор (41,12%); терцијални сектор (26,06%); 
јавни сектор (0,34%); непознато (0,34%). При томе, учешће пољопривреде у БДП руралних 
подручја износи 29,81%, што је знатно више у поређењу са осталим транзиционим земљама, 
будући да Србија има значајне ресурсе за пољопривредну производњу. Међутим, низак 
животни стандард пољопривредника последица је ниске продуктивности и интензивности 
пољопривреде Србије. По методологији РЗС (Србија=100%), продуктивност у примарном 
сектору руралних подручја је 87%, у секундарном 74,93%, а у терцијалном 62,48%, те је уочљиво 
значајно заостајање према продуктивности на нивоу Србије.    

Учешће пољопривреде у укупној запослености у Србији износи око 20%, те се Србија 
сврстава у изузетно аграрну земљу. Присутно је смањење овог показатеља, али не у истој 
мери као код других земаља у транзицији, што је последица спорог реструктурирања 
предузећа у Србији и реформисања националне економије, што је резултирало неповољним 
кретањима на тржишту рада, односно високој незапослености. Поред тога тржиште рада у 
Србији карактерише велика прикривена незапосленост и мала мобилност радне снаге. С 
друге стране, тржиште радне снаге у руралним подручјима карактерише: скромна 
заступљеност приватног сектора, неповољна старосна и образовна структура у односу на 
укупно становништво, већа незапосленост радно активног становништва, запосленост у 
примарном сектору је висока, а у терцијалном ниска. Наиме, секторска структура 
запослености у руралним подручјима Србије је следећа: примарни сектор (32,98%); 
секундарни сектор (30,69%); терцијални сектор (18,60%); јавни сектор (14,84%); непознато (2,89%). 

У структури прихода малих руралних домаћинстава у Србији највише су заступљени приходи 
од запослења ван пољопривреде, од продаје пољопривредних производа и приходи од 
пензија. Структура запослености и прихода руралне популације указује да у Србији доминира 
«невољом притиснута» диверсификација дохотка која је последица неповољног економског 
окружења и сиромаштва. При томе, највеће учешће у укупним приходима руралне популације 
свих подручја имају зараде запослених, иза којих су зараде од пољопривреде. Овај податак 
показује несразмеран однос запослених у пољопривреди (45%) и њеног учешћа у укупним 
приходима домаћинстава (25%), што још једном потврђује ниску остварену продуктивност 
пољопривреде. Економски развој руралних подручја подразумева знатно ширу област од 
пољопривреде, а циљеви политике и мера руралног развоја не односе се искључиво на 
фарме и произвођаче. Према Члану 12. Закона о пољопривреди и руралном развоју “мере 
руралног развоја су врста подстицаја којима се подстиче унапређење конкурентности у 
пољопривреди и шумарству (инвестирање у пољопривреду и шумарство и увођење нових 
стандарда у производњи и промету пољопривредних производа), унапређење програма 
заштите животне средине, очување биодиверзитета и програма диверзификације руралне 
економије и унапређења квалитета живота у руралним областима”. Наиме, рурални развој 
претпоставља различите социоекономске активности које су дефинисане руралном 
политиком и усмерене су на рурална подручја. Оне би требало да допринесу унапређењу 
квалитета живота и привређивања у руралним подручјима, пре свега кроз улагања у средства 
за пољопривредну производњу, изградњу и реконструкцију сеоске инфраструктуре, обуку и 
едукацију руралног становништва, афирмацију традиционалних и културних вредности, заштиту 
природне средине и окружења, развој руралног туризма и др. 

У Србији се руралним туризмом бави преко 300 домаћинстава, а у понуди се налази око 2.500 
лежајева. Захваљујући географском положају Србије, пределима погодним за разне облике 
рекреације, природним лепотама, али и боготој културној баштини и фолклору, постоје 
повољни услови за развој руралног туризма. Сходно таквим условима, а имајући у виду 
недовољан економски развој руралних подручја, потребна је подршка дугорочном развоју ових 
подручја путем диверсификације руралне економије, где се рурални туризам препознаје као 
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атрактивна област и фактор који ће олакшати ове процесе.  Међутим, Србија се налази у 
почетној фази развоја руралног туризма, иако је уочен његов значај у унапређењу квалитета 
живота становника руралних подручја. Ову област треба учинити довољно препознатљивом у 
туристичком производу Србије, али и олакшати финансирање предузетничких идеја, имајући у 
виду бројне позитивне ефекте. Наиме, позитивни ефекти развоја руралног туризма су: 

⇒ повећање запослености локалног становништва; 
⇒ додатни приход за сеоска домаћиства; 
⇒ развој производних и услужних делатности; 
⇒ спречавање миграција на нивоу село-град; 
⇒ заштита и очување природне и културне баштине;  
⇒ интегрални развој руралних подручја.     

Власничку структуру пољопривредног земљишта је у периоду после 2000-те године 
карактерисало претварање државне/друштвене својине у приватну. Истовремено, између 
приватних власника пољопривредног земљишта промет није био изражен. Откупљивана су 
велика имања која имају потребну инфраструктуру, објекте и механизацију, док приватни 
поседи и ситна сељачка газдинства нису били предмет значајнијег промета. Током истог 
периода власничка структура пољопривредног земљишта постала је веома комплексна. 
Уочавају се микрофарме које су у власништву сиромашних пољопривредника или 
наследника враћеног земљишта, затим мале породичне пољопривредне и мешовите 
фарме, велики поседи, породични или у власништву слоја транзиционе елите. Највећи број 
газдинстава (75%) производи за своје потребе, а само 20% има тржишни пласман (Попис 
2002). Највећи део пољопривредног земљишта је у приватној својини (67%), следи државна 
(30%), друштвена (2%), док је у задружној, мешовитој и др. (1%). У власничкој структури 
доминирају мала газдинства са значајним учешћем необрађеног земљишта, док се дуална 
структура фарми евидентира тамо где је развијеније тржиште земљиштем, а нарочито 
тржиште закупа: Војводина, Посавина и Подунавље.   

На основу резултата Анекте о животном стандарду (АЖС) из 2002. и 2007. године уочавају 
се следећи трендови у индикаторима тржишта земљиштем у Србији:   

⇒ смањено је учешће газдинства која дају земљиште у закуп са 9,2% на 6% (Индекс 
2007/2002=65);   

⇒ повећано је учешће газдинства која узимају земљиште у закуп са 6,7% на 11,7% 
(Индекс 2007/2002=175);     

⇒ повећана је просечна површина обрадивог земљишта по газдинству са 301 ари на 
336 ари (Индекс 2007/2002=112);    

⇒ повећана је површина која се даје у закуп са 220 ари на 299 ари (Индекс 
2007/2002=136);    

⇒ повећана је закупљена површина са 377 ари на 513 ари (Индекс 2007/2002=136);    
⇒ повећано је коришћено пољопривредно земљиште са 329 ари на 493 ари  (Индекс 

2007/2002=150). 

Број пољопривредних газдинстава у Србији се смањује уз истовремену поларизацију по 
величини поседа. Према подацима АЖС (2007) газдинства са поседом мањим од 5 ha чине 
73% укупног броја пољопривредних газдинстава, према 80% из 2002. године – АЖС (2002). 
Током обухваћеног периода смањена је просечна величина пољопривредног земљишта у 
поседу газдинства на 4,34 ha, односно за 6% према 2002. години.    

У Војводини се уочава трансформација породичних фарми у велика комерцијална газдинства 
и предузећа. Ово је нарочито изражено у нисконасељеним областима са високом стопом 
старења становништва, али велики део ових површина чини рентирано земљиште.  

У пределима Србије у којима су значајно заступљена полунатурална газдинства и где је 
највеће учешће екстензивне пољопривреде, у погледу власничке структуре испољавају се 
двојаке тенденције. Ова подручја се по просечној величини поседа не разликују знатно од 
републичког просека, али се због лошег квалитета, високих трошкова обраде и 
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неприступачности, око две трећине земљишта не користи. Истовремено, за квалитетније и 
земљиште са бољима положајем цене закупа достижу високе вредности, те је овде већа и 
аграрна насељеност.  

Развој пољопривредних произвођача у руралним подручјима подразумева њихову потпунију 
интеграцију у систем агрокомплекса Србије. Савремену пољопривредну производњу одликује 
висока зависност свих сегмената агрокомплекса који представља значајан субсистем 
националне економије и који обухвата: (1) индустрију средстава за производњу у 
пољопривреди и прехрамбеној индустрији; (2) примарну пољопривредну производњу; (3) 
индустрију за прераду пољопривредних производа (у готове индустријске прехрамбене и 
индустријске непрехрамбене производе); (4) промет пољопривредно-прехрамбених 
производа и (5) финалну потрошњу хране. Основна карактеристика овог великог субсистема 
је сложеност функционалних веза и односа међузависности и условљености између појединих 
сегмената. Дезинтеграција агроиндустријских комбината током 90-их година прошлог века 
проузроковала је институционалну и организациону неуређеност тржишта пољопривредних 
производа у Србији. Приватизацијом прерађивачких капацитета и јачањем прехрамбених 
трговинских ланаца створене су основне препотпоставке развоја тржишта пољопривредних 
поризвода. У производњи хране у Србији постоји релативно добро заокружен производни и 
доходовни ланац само у производњи индустријског биља, преради воћа и поврћа, млека и др. 
Ради се о деловима система који имају стабилан пласман на домаћем, али и иностраном 
тржишту и који су приватизовани у почетној фази приватизације. Међутим на тржишту жита и 
меса још увек није остварена потпуна стабилност.   

Допринос развоју, како руралних подручја, тако и читавој економији Србије може се остварити 
интересним удруживањем пољопривредника. Једно од главних ограничења за унапређење 
конкурентности пољопривредне производње газдинстава у руралним подручјима је уситњеност и 
просторна дислоцираност њихових парцела. Тиме се доводи у питање положај и егзистенција 
малих и средњих газдинстава на тржишту, а управо се интересним удруживањем 
пољопривредника ствара могућност опстанка у тржишним условима. Међутим и земљорадничке 
задруге, као један од облика овог удруживања пољопривредника, суочавају се са следећим 
глобалним проблемима: неадекватна законска регулатива; непостојање мера фискалне 
политике и других видова подршке задругама као специфичном облику пословања; мали 
обртни капитал и немогућност аплицирања за кредитна средства; непознавање основних 
задружних начела; недовољне менаџерске способности и вештине. Без обзира на ове тешкоће, 
задруге представљају модел који би омогућио стабилозовање тржишта пољопривредних 
производа и смањење пословног ризика за пољопривредну производњу малих газдинстава 
руралних подручја, те у том смислу треба подржати њихову ревитализацију. 

Већина малих руралних газдинстава (50%) оцењује свој животни стандард као просечан. 
Међутим, чак 41% домаћинстава наводи да је животни стандард њиховог домаћинства лош или 
веома лош, док је тек 10% домаћинстава оценило своје стање као повољније од просечног. Једна 
од главних карактеристика сиромаштва у Србији је управо рурално сиромаштво, а међу 
руралном популацијом су веома осетљиве следеће категорије: пољопривредни произвођачи 
који се баве искључиво пољопривредом, односно приходе остварују само у овој области, старија 
лица и пензионери, жене, млади, расељена лица. Основни узроци сиромаштва 
пољопривредних газдинстава огледају су у неповољној власничкој структури, неразвијеном 
тржишту капитала, неадекватном људском потенцијалу и недовољној диверсификација дохотка и 
активности. Присутан је тренд повећања учешћа газдинстава средње величине (1-5 ha) међу 
сиромашнијим категоријама домаћинстава, што је условљено јачањем дуалне структуре 
пољопривреде. Такође, као разлог неповољног положаја газдинстава средње величине јавља се и 
њихова немогућност остваривања тржишне конкурентности. У деловима Србије са израженим 
неповољним демографским показатељима, односно руралним подручјима у источним и 
југоисточним деловима земље, уочава се још интензивније рурално сиромаштво.  
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Рурална подручја карактерише неразвијена физичка инфраструктура. На 1000 становника 
ових подручја евидентира се 284 телефонска прикључка, а показатељ - број 
становника/лекар износи 511,92, што је знатно неповољније од републичког просека (369,30). 
Приступ путној мрежи, струји, фиксној и мобилној телефонској мрежи има око 80% 
руралних подручја, док су систем водоснабдевања, гасовод, канализација и депоније 
смећа много мање заступљене. У овим подручјима комунална инфраструктура је 
запуштена и неразвијена, те као таква не испуњава потребе руралног становништва. Током 
последњих 10 година улагагања у комуналну инфраструктуру су била фокусирана на нове 
системе и проширење постојећих, а мање на санирање постојећег стања. Улагање у нове 
системе или проширење мреже најчешће се региструје у телекомуникационим 
системима, а с друге стране, гасификацију и организовано одлагање отпада карактеришу 
најмања улагања. У равничарским пределима комунална инфраструктура је углавном 
санирана и обнављана, а у планинским је грађена нова. У погледу приоритетних проблема 
руралне популације индикативно је неколико закључака: 

1. Неупоредиво веће незадовољство домаћинства исказују комуналним проблемима 
него доступним сервисима. 

2. Такође, недостатак или неорганизованост економске инфраструктуре релативно 
ниже вреднују као проблем, што се пре свега чини да је последица њиховог 
непознавања таквих сервиса него недостатка потребе за њима. 

3. Регионалне разлике су евидентне и поново упућују на веће незадовољство домаћинстава 
у равничарском региону, али и другачију природу проблема домаћинстава у појединим 
подручјима. Равничарским домаћинствима су вода и здравствене услуге већи проблем 
него другима, али и проблеми које су назвали: незапосленост, животни стандард, 
запостављање села, недостатак културних садржаја и слично. Домаћинства у региону 
великих привредних центара имају већи проблем са сервисима везаним за 
пољопривреду. Осим асфалтираних путева, они имају већу потребу за бољим откупним 
ценама и задругом него домаћинства у другим деловима Србије.  

Програми подршке руралном развоју могу имати значајније ефекте уколико су усмерени на 
конкурентност, иновације и запошљавање у руралним подручјима. Увођењем локалних 
стратегија руралног развоја (LEADER приступ), кроз подстицање интересовања локалног 
становништва њиховом активном партиципацијом и креирањем локалних акционих група 
(ЛАГ), социјални капитал у овим подручјима се може значајно увећати. Аграрни савет ЕУ 
усвојио је септембра 2005. године фундаменталну реформу политике руралног развоја за 
период 2007-2013. година. Нова политика руралног развоја поставила је управо LEADER 
иницијативу као водећи приступ у дистрибуирању подршке и значајно поједноставила 
процедуре, а чине је следеће «осе» у периоду до 2013. године: мере унапређења, тј. повећања 
конкурентности аграрног сектора; унапређење животне средине и руралног амбијента кроз 
подршку управљању земљиштем; економска диверсификација и унапређење квалитета 
живота у руралним продучјима; тзв «хоризонтална» компонента или четврта оса финансирања 
и спровођења политике руралног развоја – LEADER приступ. Интегративни приступи у локалном 
развоју су се у претходном периоду показали корисним, нарочито у смислу изградње локалних 
капацитета и асистенције Владиним агенцијама и Министарству пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Србије. Позитиван утицај се огледа, пре свега, у креирању адекватних 
мера подршке и квалитетнијој процени ефеката одређених мера локалног развоја. 

Сходно сагледаним демографским, економским, социјалним, инфраструктурним и 
осталим трендовима, може се закључити да рурална подручја Србије имају висок степен 
издиференцираности. Коришћењем кластер анализе3 на више од четрдесет показатеља, 
дефинисани су хомогени рурални региони који у прихватљивој мери одражавају 
специфичности руралних подручја у Србији.     

                                                 
3 При дефинисању Програма РР који се односи на пројекат – Подршка програмирању руралног развоја и систему 
за плаћања у СЦГ. 
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1. Регион високоинтензивне пољопривредне производње и интегрисане економије налази 
се у северном делу Србије, односно обухвата територију АП Војводине и северозападни 
део Србије (Мачва). Овај регион одликује равничарско висококвалитетно земљиште и 
значајни водни ресурси: велике реке које протичу кроз овај регион (Дунав, Сава и Тиса). На 
површини од око 21.000 km² налазе се мелиоративни системи који служе за отклањање 
вишка воде. Основне карактеристике региона високоинтензивне пољопривредне 
производње и интегрисане економије су следеће:    

• Површина овог региона износи 20.229 km², регистровано је 471 руралних насеља са 
просечном густином насељености од 76,83 становника/km². Према попису 
становништва из 1991. и 2002. године број становника је остао непромењен.  

• Учешће становништва старијег од 65 година износи 16,29%, а млађег од 15 година 
15,91%, при чему је стопа старења 1,02, а стопа тзв. ин-аут (in out) миграција износи 
5,81 (национални просек 1,48; рурална подручја имају негативну стопу – 0,14). 

• Образовна структура руралног становништва старијег од 15 година: без формалног 
образовања 24,16%; са основном школом 26,41%; са средњом школом 41,10%; 
високо и више образовање 7,53%; непознато 0,80%.  

• Привредна структура је следећа: примарни сектор (33,24%); секундарни сектор (42,36%); 
терцијални сектор (24,14%); јавни сектор (0,27%). Најзначајнија делатност је прерађивачка 
индустрија, у овиру које посебно место има прехрамбена индустрија, будући да се 
највећи део капацитета прехрамбене индустрије Србије налази у овом региону.  

• Продуктивност у примарном сектору овог региона је 128,42%, у секундарном 102,00%, 
а у терцијалном 71,00% (по методологији РЗС - Србија=100%). 

• Секторска структура запослености: примарни сектор (30,75%); секундарни сектор 
(31,20%); терцијални сектор (20,28%); јавни сектор (15,57%); непознато (2,20%). 

• Овај регион карактеришу богати земљишни потенцијали: расположиве пољопривредне 
површине по становнику су 1,08 ha, а по запосленом у пољопривреди 10,37 ha.   

• Велики део ораничних површина (65%) користи се за производњу жита, а око 85% укупних 
површина под индустријским биљем чине површине засејане у овом региону. Сходно 
високој производњи жита, регион је највећи поризвођач свиња и живине у Србији.   

• На 1000 становника овог региона евидентира се 292 телефонска прикључка (просек 
за рурална подручја у Србији износи 284), а показатељ - број становника/лекар 
износи 566 (просек за рурална подручја у Србији око 512). 

На основу демографских карактеристика, привредне структуре и развијености овог 
региона, приметне су одређене разлике између западног и источног дела. У западном делу 
региона је већа концентрација становништва, појачана инвестициона активност и већи 
привредни раст. Специфични равничарски пејзажи, реке, језера, Национални парк 
“Фрушка гора” и Делиблатска пешчара представљају основни део туристичке понуде овог 
региона, а под посебном заштитом се налази више од 200 природних добара.   

2. Регион малих урбаних економија са интензивном пољопривредом обухвата северне делове 
Централне Србије, Шумадију, делове Мачве и Стиг. Област овог региона је окружена великим 
урбаним центрима што утиче на демографске, економске и социјалне трендове региона. Регион 
малих урбаних економија са интензивном пољопривредом заузима 16,31% укупне територије 
Србије, при чему је у погледу природних и географских услова регион донекле хомоген. Наиме, 
доминира брдовит рељеф са планинама на западном и источном ободу региона. Основне 
карактеристике региона малих урбаних економија са интензивном пољопривредом: 

 Површина овог региона износи 12.642 km², регистровано је 993 руралних насеља са 
просечном густином насељености од 85,93 становника/km². Према попису 
становништва из 1991. и 2002. године број становника је смањен са 1.115.987 на 
1.086.278 (97,3% становништва из 1991. године).  

 Учешће становништва старијег од 65 година износи 18,33%, а млађег од 15 година 15,70%, 
при чему је стопа старења 1,17, а стопа тзв. ин-аут (in out) миграција износи 0,43. 
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 Образовна структура руралног становништва старијег од 15 година: без формалног 
образовања 28,16%; са основном школом 25,42%; са средњом школом 36,69%; 
високо и више образовање 7,29%; непознато 1,94%.  

 Привредна структура овог региона је следећа: примарни сектор (30,25%); секундарни 
сектор (39,71%); терцијални сектор (29,67%); јавни сектор (0,36%). Основне индустријске 
гране су: хемијска индустрија, прехрамбена индустрија и машинска производња.  

 Продуктивност у примарном сектору овог региона је 74,00%, у секундарном 65,00%, а 
у терцијалном 61,00% (по методологији РЗС - Србија=100%). 

 Секторска структура запослености: примарни сектор (32,68%); секундарни сектор 
(30,79%); терцијални сектор (19,41%); јавни сектор (14,09%); непознато (3,03%). Делови 
региона који се налазе на раскршћу главних аутопутева имају образованију и млађу радну 
снагу, те су атрактивнији за инвестиције и остварују солидне стопе привредног раста. 

 Расположиве пољопривредне површине по становнику су 0,75 ha, а по запосленом у 
пољопривреди 6,39 ha.    

 У производној структури доминирају воћарско-виноградарска производња и 
сточарство. Овај регион учествује са око 30% у укупним површинама воћњака и 
винограда Србије. Такође, значајно је учешће у укупном броју говеда, оваца и 
посебно свиња у руралним подручјима. 

 На 1000 становника овог региона евидентира се 292 телефонска прикључка, а 
показатељ - број становника/лекар износи 457. 

Регион малих урбаних економија са интензивном пољопривредом је инфраструктурно 
развијенији у поређењу са другим руралним регионима Централне Србије. Будући да се 
налази у близини великих урбаних центара има квалитетнију инфраструктурну 
опремљеност, као и лакшу доступност јавним и комуналним сервисима. Путна мрежа је на 
нивоу националног просека и равномерно је распоређена по читавој територији региона.   

3. Планински регион, са економијом базираном на природним богатствима је највећи рурални 
регион у Србији и обухвата 29% територије. Значајан део ове области обухвата делове Србије 
са надморском висином преко 500м, те се може сврстати у брдско-планинско подручје. У 
долинама Дунава, Јужне Мораве и Тимока налазе се равничарска подручја, где су 
разноврсност предела и хетерогена структура природних ресурса утицали на изразито 
диверсификовану економију и пољопривредну структуру. Основне карактеристике планинског 
региона, са економијом базираном на природним богатствима:      

• Површина овог региона износи 22.278 km², регистровано је 1.569 руралних насеља са 
просечном густином насељености од 43,40 становника/km², што је у поређењу са 
другим руралним регионима најмања густина насељености. Према попису 
становништва из 1991. и 2002. године број становника је смањен са 1.065.978 на 
966.770 (90,7% становништва из 1991. године).   

• Учешће становништва старијег од 65 година износи 20,33%, а млађег од 15 година 
15,91%, при чему је стопа старења 1,28, а стопа тзв. ин-аут (in out) миграција је 
негативна и износи -5,43. У периоду између два пописа (1991-2002) региструје се 
висока стопа депопулације, те овај регион има највишу стопу старења у поређењу 
са осталим руралним регионима у Србији.  

• Образовна структура руралног становништва старијег од 15 година: без формалног 
образовања 34,74%; са основном школом 27,51%; са средњом школом 27,35%; високо и 
више образовање 5,87%; непознато 4,53%. Уочљиво је да основно образовање није 
завршио сваки трећи становник старији од 15 година, док учешће оних који имају средње 
и високо образовање значајно заостаје за осталим руралним регионима у Србији. 

• Привредна структура овог региона је следећа: примарни сектор (38,63%); 
секундарни сектор (38,16%); терцијални сектор (22,64%); јавни сектор (0,57%). Оваква 
привредна структура указује на веома висок допринос примарног сектора, пре 
свега пољопривреде, али и значајном учешћу рударства – Бор и Мајданпек. 
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• Продуктивност у примарном сектору овог региона је 69,00%, у секундарном 53,00%, а 
у терцијалном 48,00% (по методологији РЗС - Србија=100%). Унутар региона постоје 
разлике у продуктивности примарног сектора, нарочито пољопривреде, што је 
опредељено структуром пољопривредне производње и хетерогеношћу ресурса. 

• Секторска структура запослености: примарни сектор (36,30%); секундарни сектор (29,11%); 
терцијални сектор (15,35%); јавни сектор (15,08%); непознато (4,17%). Стопа запослености у 
овом региону неповољнија је у односу на већину других руралних крајева, што је условљено 
смањеном могућношћу запошљавања и неефикасним тржиштем рада. 

• Доступна пољопривредна површина по становнику износи 1,26 ha, а по запосленом 
у пољопривреди 11,32 ha.    

• Услед повољних услова у деловима овог региона постоји традиционално висока 
производња воћа и грожђа, што је карактеристично за Неготинску крајину, Браничево 
и Топлички округ. Регион источне Србије има повољне еколошке услове и 
дугогодишњу традицију производње воћа, те је погодан за органску производњу и 
остале облике одрживе производње. 

• На 1000 становника овог региона евидентира се 274 телефонска прикључка, а 
показатељ - број становника/лекар износи 470. 

Основни лимитирајући фактори за развој пољопривреде у овом региону су: недовољно 
искоришћен земљишни потенцијал, мањак радне снаге, неорганизовано тржиште и 
недостатак адекватне руралне инфраструктуре.  

4. Регион високог туристичког потенцијала са сиромашном пољопривредном структуром 
је најмањи рурални регион у Србији, обухвата 14% територије и имајући у виду природно-
географске услове ова регија је релативно хомогена. Основне карактеристике региона: 

 Површина овог региона износи 10.803 км², регистровано је 871 руралних насеља са 
просечном густином насељености од 51,32 становника/km². Према попису 
становништва из 1991. и 2002. године број становника је смањен са 583.310 на 554.403 
(95,0% становништва из 1991. године).  

 Учешће становништва старијег од 65 година износи 14,28%, а млађег од 15 година 
18,30%, при чему је стопа старења 0,78, а стопа тзв. ин-аут (in out) миграција је 
негативна и износи -7,43.  

 Образовна структура руралног становништва старијег од 15 година: без формалног 
образовања 27,14%; са основном школом 28,62%; са средњом школом 36,11%; 
високо и више образовање 6,55%; непознато 1,59%.  

 Привредна структура овог региона је следећа: примарни сектор (24,24%); 
секундарни сектор (43,36%); терцијални сектор (32,08%); јавни сектор (0,32%). Будући 
да регион располаже енергијом и минералним богатствима, као што је случај са 
Малим Зворником, Рашком и Љубовијом, део БДП се формира у рударству. С друге 
стране, индустријски сектор је донекле повезан са природним потенцијалима овог 
региона: водоснабдевање, производња и прерада дрвета, прерада меса, воћа и 
поврћа. Индустријске гране су: производња мотора, обрада метала и текстилна 
индустрија. Карактеристика привредне структуре ове регије је високо учешће 
терцијалног сектора, што представља највеће учешће у поређењу са свим осталим 
руралним подручјима. При томе, туризам и туристичке делатности имају учешће од 
скоро 11% у БДП-у терцијалног сектора овог региона.  

 Продуктивност у примарном сектору овог региона је 47,00%, у секундарном 57,00%, а 
у терцијалном 60,00% (по методологији РЗС - Србија=100%). Стопа продуктивности је 
нижа него у осталим руралним подручјима Србије, а само поједине општине, као 
што су Мали Зворник, Ужице и Рашка, имају стопу продуктивности која је близу нивоа 
националног просека, нашта значајно утиче структура пољопривредне производње. 

 Секторска структура запослености: примарни сектор (34,20%); секундарни сектор 
(31,72%); терцијални сектор (17,80%); јавни сектор (13,94%); непознато (2,34%).  
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 Ливаде и пашњаци као природни извори сточне хране покривају више од две трећине 
пољопривредног земљишта. Сходно томе, овај регион има повољнији однос између 
броја стоке и одређене земљишне категорије у поређењу са другим руралним 
подручјима и националним просеком, те се оправдано сматра сточарским регионом.   

 Северни део ове области, као  и општине Осечина, Бајина Башта, Љубовија и 
Косјерић, највећи је по броју узгајивача оваца у Србији. Такође, Златибор и Рашки 
округ имају велико учешће у производњи стоке, имајући у виду обрадиве површине. 
Златиборски округ је најважније подручје за производњу малине у Србији, а 
повољнији агроеколошки услови у појединим деловима овог региона допринели су 
високој производњи грожђа, које се гаји у жупском делу, док је винарство 
најзаступљеније на подручју Александровца. 

 Највећи туристички потенцијал у земљи који се огледа у најпознатијим планинским 
центрима (Златибор, Тара, део Дивчибара и Копаоник). Основни туристички 
потенцијали овог руралног региона су: Ужице, Прибојска и Овчар бања, Овчарско-
кабларска клисура, Пештерска висораван, Бајина Башта, Прибој, Сјеница, 
Овчарско-кабларски манастири итд.   

 На 1000 становника овог региона евидентира се 261 телефонски прикључак, а 
показатељ - број становника/лекар износи 584. 

Овај регион је један од најачих адута за успешно позиционирање туристичког производа 
Србије, са изузетном комбинацијом традиције, историје и природних лепота. Развојни 
приоритет ове регије је изградња ибарског аутопута, али уз истовремену заштиту и 
рационално коришћење природних атракција и подручја. 

Сагледавајући анализиране карактеристике руралних региона у Србији, као доминантни 
узроци њиховог успореног развоја издвајају се: миграција руралног становништва у урбана 
подручја, неповољна старосна структура, недовољна улагања у рурална подручја, 
поистовећивање пољопривреде са развојем руралних подручја уз недовољно ангажовање у 
непољопривредним делатностима и др. Наведена регионална подручја имају специфичне 
регионалне карактеристике и различит стадијум руралног развоја, те је сврсисходно да се 
при дефинисању мера подршке уважава ситуациони, односно регионални приступ. Сходно 
томе, у складу са специфичним потребама појединих руралних региона потребно је 
подржати изградњу регионалних и локалних институција за подршку развоју руралних 
подручја уз унапређење кооперације Министарства пољопривреде са локалним 
самоуправама. Такође, неопходно је повећати улагања у рурални развој уз истовремено 
усмеравање подршке у правцу диверсификације активности у руралним подручјима Србије.  
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3. ПОЉОПРИВРЕДА И ЖИВОТНА СРЕДИНА 

Један од кључних изазова за реструктурирање и ревитализацију руралне економије 
Републике Србије биће успостављање равнотеже између економског развоја и очувања и 
одрживог управљања животном средином у руралним областима.  

3.1. Биодиверзитет и генетички ресурси у пољопривреди 
Руралне области Србије поседују значајне природне ресурсе (водни ресурси, велике 
површине обрадивог земљишта и површине под шумама) са богатим биодиверзитетом. 
Процењује се да у Србији постоји око 1.000 биљних заједница. Степен разноликости 
животињског света такође је висок. Од животињских врста 500 представљају угрожене врсте, 
а 600 биљних врста се сматра угрожено.  

Важни предуслови за високу биолошку разноврсност у Србији су њен географски положај 
(територија Србије обухвата пет биогеографских области: медитеранску, средњоевропску, 
понтску, циркумбореалну, средње-јужноевропско планинску), отвореност њене територије 
према околним регионима и процеси развоја биљног и животињског света у прошлости. У 
целокупном паневропском региону, па и у Србији, веома разноврсна станишта различитих 
врста формирала су се и вишевековним традиционалним системима бављења 
пољопривредом. Многа од тих станишта имају посебан значај, мада је изражена 
тенденција смањења биодиверзитета управо као последица губљења традиционалних 
екстензивних система бављења пољопривредом, али и као резултат интензификације 
производње. Висока биолошка разноврсност је у директној вези са ниским импутима у 
пољопривредној производњи у смислу мањег коришћења вештачких ђубрива, пестицида, и 
агротехнике. 

Узгој домаћих животиња одувек је била једна од најважнијих грана пољопривредне 
производње  у Србији, а вишевековна пракса традиционалне методе гајења произвела је 
велику разноликост домаћих, локалних раса животиња. Аутохтоне расе су блиско повезане 
са географским и културним диверзитетом српског села. Нажалост, број 
локалних/аутохтоних раса које су традиционално гајене знатно се смањио током 
последњих 50–60 година. Нестанак локалних/аутохтоних раса домаћих животиња 
представља приличну претњу за потенцијално смањење или чак губитак дела агро-
биодиверзитета Србије из следећих разлога:   

• губитак важних особина као што су општа отпорност и отпорност на болести као 
последица губитка дела генетичке разноврсности која је типична за аутохтоне расе, 
а може бити веома важна приликом селекције унутар расе и побољшања 
квалитета, односно особина других раса;  

• локалне/аутохтоне расе домаћих животиња (говеда, оваца и коза) веома су добро 
прилагођене лошим/оскудним условима гајења у сиромашним планинским 
подручјима, а исто тако су и веома важне за очување општег биодиверзитета 
агроекосистема путем традиционалне испаше на планинским пашњацима високе 
природне вредности.   

У просеку, у Србији постоји 400–500 индивидуалних пољопривредних газдинстава и 
предузећа која се баве одгојем ретких, односно, угрожених аутохтоних раса домаћих 
животиња. За њихово управљање и узгој тренутно се обезбеђује финансијска помоћ из 
буџета за подстицај руралног развоја. Ова помоћ је кључна за одржавање приплодних грла 
сточног фонда, а број приплодне стоке би значајно опао без овог облика помоћи.  

Иако изузетно богат генофонд дивљих биљака и животиња, као и велики број аутохтоних 
популација гајених биљака и домаћих животиња, представља значајaн генетички ресурс за 
многе гране привреде, главни проблеми/фактори који угрожавају биодиверзитет јесу: 
деградација и промена у коришћењу земљишта, посебно шума и мочвара; интензивна 
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експолоатација шума, лов и риболов; коришћење неадекватних метода и средстава за 
сузбијање штеточина; загађивање ваздуха, воде и земљишта од индустријске, енергетске и 
пољопривредне производње; урбанизација и интензиван развој туризма; развој 
инфраструктуре и сл.  

У наредном периоду морају се усвојити потребни програми и развити законски, 
административни и технички инструменти који регулишу област очувања генетичких 
ресурса, подршку генетичким ресурсима, затим успостављање контроле рада са 
генетички модификованим организмима (ГМО), уз смањење ризика од ГМО на најмању 
могућу меру. 

3.2. Пољопривреда и стање очуваности животне средине 
Савремена пољопривреда у будућности мора да се усагласи у потпуности са свим 
прописима о заштити животне средине, као и да све програме хармонизује и доноси у 
сагласности са Националним програмом заштите животне средине. 

Главни проблеми негативног утицаја пољопривреде на стање животне средине односе се на: 
 загађење земљишта због неконтролисаног коришћења пестицида и вештачких 

ђубрива, употребе загађене воде за наводњавање и неконтролисаног отицања 
течног стајњака са сточних фарми; 

 хемијско и бактериолошко загађење вода;  
 квалитет ваздуха (неконтролисано паљење сметлишта и пољопривредних површина); 
 низак ниво еколошке свести пољопривредних произвођача о неопходности заштите 

животне средине и коришћењу такозваних „добрих пољопривредних пракси“, 
односно одрживе пољопривреде која не угрожава животну средину.  

Пољопривреда у Србији током последњих неколико година значајно је смањила негативан 
утицај на животну средину, пре свега кроз пад потрошње минералог ђубрива и заштитних 
средстава (као резултат неликивдности у пољопривреди). Због неповољног општег стања у 
пољопривреди такав тренд се наставља, а сходно томе, смањује се и учешће 
пољопривредне производње у загађењу животне средине. Тренутно, загађење земљишта и 
проблеми еутрофикације у Србији повезани су углавном са неконтролисаним одливом 
течног стајњака са сточарских фарми. Иако негативан утицај пољопривредне производње 
на животну средину тренутно није велики, оваква ситуација се може брзо променити са 
укрупњавањем поседа, интензивнијом применом инпута (ђубрива и заштитних средстава), 
са бржим економским растом, отварањем тржишта и приближавањем ЕУ, а у дугом року 
климатске промене такође ће имати негативан утицај на очување квалитета земљишта и 
очување животне средине. 

Политика заштите животне средине од негативних ефеката пољопривредне производње 
спроводи се кроз еколошке пољопривредне програме. Тренутни интерес за ове програме 
je веома мали (осим у подручјима која су законом заштићена због својих природних 
вредности) и до сада је на плану агроеколошких плаћања веома мало урађено. Неки 
облици агроеколошког плаћања доступни су из националног буџета и то за подршку 
органској пољопривредној производњи, за очување аутохтоних раса домаћих животиња, за 
процесе увођења добре пољопривредне праксе. Ове мере ће се искористити као 
подстицај за даље развијање постојећих шема подршке у програмима ЕУ (подршка 
очувању биодиверзитета, разноликости пејзажа и остале агро-еколошке активности које ће 
се примењивати кроз пилот-пројекте).      

С обзиром на тенденцију Србије да постане члан ЕУ, неопходно је поставити нове и 
усагласити постојеће стандарде са политиком ЕУ, дефинисати основне правце политике 
заштите животне средине од негативних ефеката пољопривредне производње, унапредити 
сарадњу са Министарством за заштиту животне средине и просторно планирање, 
оснивањем сталних радних група и сл. 
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4. ИНСТИТУЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ   

Институције које постоје у Републици и на нивоу АП Војводине, у оквиру уставних и законских 
овлашћења доприносе општем развоју као и развоју појединих региона. Веома је 
одговорна и значајна улога републичких министарстава и покрајинских секретаријата који 
извршавају своје надлежности у оквиру одговарајућих прописа, али и других институција, 
као што су поједини фондови, службе и остало.  

4.1. Институције у пољопривреди  
Министартво за пољопривреду, шумарство и водопривреду (у даљем тексту Министартво) 
предлаже законодавну политику из области пољопривреде, дефинише основне принципе 
развоја, управља развојем пољопривреде, предлаже и припрема стратешке планове за 
развој пољопривреде и прехрамбене индустрије. Обављајући послове државне управе 
Министарство се бави: анализом  производње и тржишта пољопривредених производа,  
билансима пољопривредно-прехрамбених производа и системом робних резерви 
основних пољопривредно-прехрамбених производа, мерама  тржишно ценовне политике, 
структурне политике и земљишне политике у пољопривреди, мерама  подстицаја за 
унапређење пољопривредне производње, предлагањем системских решења и мера 
заштите при увозу пољопривредних и прехрамбених производа; заштитом и коришћењем 
пољопривредног земљишта, праћењем производње аграрних инпута за пољопривредну и 
прехрамбену индустрију, производњу и промет алкохолних  и безалкохолних пића, дувана и 
производа од дувана и прехрамбених производа, праћењем контроле квалитета 
пољопривредних производа и прехрамбених производа, вина, алкохолних и безалкохолних 
пића, воћних сокова, минералних вода, дувана и производа од дувана у унутрашњем и 
спољном промету, руралним развојем, стручним пољопривредним службама, системом 
тржишних информација у пољопривреди, производњом, цертификацијом и контролом 
квалитета и промета семена и садног материјала, признавањем и заштитом сорти биља и 
раса домаћих животиња, утврђивањем испуњености услова, проценом ризика и 
спровођењем мера контроле везаних за биолошку сигурност код ограничене употребе, 
увођења у производњу, стављањем у промет и увоза генетички модификованих 
организама, очувањем и одрживим коришћењем биљних и животињских генетичких 
ресурса за храну и пољопривреду, као и другим пословима одређеним законом. 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде обавља и послове државне 
управе који се односе на управљање пољопривредним земљиштем у државној својини; 
успостављањем и вођењем информационог система о пољопривредном земљишту у 
Републици Србији; додељивањем средстава за извођење радова и праћењем реализације 
годишњих програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у 
Републици Србији,  праћењем израде Пољопривредне основе Републике и њеним 
остваривањем,  вођењем регистра пољопривредних основа јединица локалне самоуправе 
и другим пословима у складу са законом.  

У саставу Министарства постоје и органи управе, који имају значајну улогу у спровођењу 
законских и подзаконских прописа из области пољопривреде, водопривреде и шумарства.4 То су: 

• Генерални инспекторат пољопривреде, шумарства и водопривреде, који обавља  
инспекцијске послове везане за: инспекцијски надзор из области пољопривредног 
земљишта; фитосанитарни надзор и инспекцију у унутрашњем и спољном промету 
биља, семена и садног материјала, као и друге инспекцијске послове у области 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, у складу са законом.  

                                                 
4 Закон о министварствима , Службени гласник РС, 65/08. 
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• Управа за ветерину, која обавља послове државне управе и стручне послове везане 
за: здравствену заштиту животиња; ветеринарску и санитарну контролу у производњи 
и у унутрашњем и спољном промету животиња, производа, сировина и отпадака 
животињског порекла, семена за вештачко осемењaвање, оплођених јајних ћелија 
за оплођавање животиња, ембриона и других организама и предмета којима се 
може пренети заразна болест, хране за животиње и компоненти за производњу 
хране за животиње; регистрацију и контролу рада објеката за производњу 
намирница животињског порекла (кланице, млекаре и др.); контролу објеката за 
производњу хране за животиње и нешкодљиво уклањање лешева и отпадака 
животињског порекла, као и објеката за њихову прераду; контролу производње и 
унутрашњи и спољни промет лекова и биолошких средстава за употребу у ветерини, 
као и друге послове одређене законом. 

• Управа за заштиту биља, која обавља послове везане за: заштиту биља од заразних 
болести и штеточина; контролу средстава за заштиту биља и ђубрива у производњи, 
унутрашњем и спољном промету; контролу примене средстава за заштиту биља; 
производњу и регистрацију средстава за заштиту биља и исхрану биља, као и друге 
послове одређене законом. 

• Републичка дирекција за воде, која обавља послове у вези са: вишенаменским 
коришћењем вода; водоснабдевањем, изузев дистрибуције воде; заштитом од вода; 
спровођењем мера заштите вода и планску рационализацију потрошње воде; 
уређење водних режима; праћење и одржавање режима вода који чине и пресецају 
границу Републике Србије, као и друге послове одређене законом, и 

• Управа за шуме, која обавља послове који се односе на: политику шумарства; 
очување шума; унапређење и коришћење шума и дивљачи; спровођење мера 
заштите шума и дивљачи; контролу семена и садног материјала у шумарству, као и 
друге послове одређене законом. 

• Управа за аграрна плаћања, врши избор за доделу подстицаја, расписује конкурс, 
проверава испуњеност услова кандидата, врши избор, припрема уговоре, одлучује о 
праву на подстицај и врши исплату на основу оствареног права на подстицај,    

• Управа за пољопривредно земљиште се бави стручним пословима у области 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и управљањем 
пољопривредним земљиштем у државној својини.  

• Дирекција за националне референтне лабораторије која је основана ради 
обављања послова лабораторијских истраживања и повезаности са стручним 
службама у ланцу хране 

• Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије 
формирало је мрежу за подршку руралном развоју, коју чине петнаест регионалних 
центара на подручју Републике Србије. Преко ових канцеларија грађани који живе у 
руралним срединама могу да буду информисани и упознати са прописима у 
области пољопривреде и руралног развоја у  циљу развоја и унапређења 
пољопривреде и стварањем бољих услова живота и рада у руралним срединама.   

• Фонд за развој пољопривреде је државна установа конституисaна са циљем 
унапређења и подршке развоју пољопривреде.  

• Секретријат за привреду, Сектор за  пољопривреду,  водопривреду, шумарство и 
ветеринарство града Београда, врши значајне послове државне управе који су 
поверени граду, а односе се на спровођење прописа из ових области;   

• Пољопривредне службе имају важну улогу у подизању општег знања и примени 
одговарајуће технологије гајења биљака и животиња, менаџменту производње, 
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стандарда и регулатива Европске уније на одабраним и другим пољопривредним 
газдинствима, у едукацији пољопривредних произвођача давањем препорука и 
стручних савета, организовањем семинара, радионица и издавањем стручних 
публикација, као и низом других активности којима омогућава унапређење 
пољопривредне производње. 

• Научне и образовне институције (институти, заводи, универзитети) своја истраживања 
усмеравају на унапређење профитабилности пољопривредне производње и 
индустрије хране. Неоходно је успоставити чврсту функционалну везу између 
несумњиво респективних научних потенцијала на високошколским и 
научноистраживачким институцијама и повећавати њихову улогу у унапређењу 
пољопривредне производње и руралног развоја.   

• Развој пољопривреде се увек базирао на резултатима научног истраживања и 
примени достигнутог знања у пракси. Србија има средње и високе школе за 
образовање у пољопривреди.  

• Привредна комора Србије и Привредна комора Београда и регионалне привредне 
коморе су стручне институције које су у непосредном контакту са тржишним 
структурама, а самим тим на извору информација о стању на тржишту. На тај начин 
имају могућност да се ближе упознају са ефектима државних мера, резултатима 
примене научних истраживања, новим трендовима, захтевима тржишта, а самим 
тим, и потребама пољопривредних фирми.  

• Национална агенција за регионални развој настала је спајањем Агенције за мала и 
средња предузећа и дела министарства за економију задуженог за инфраструктуру. 
Улога Агенције је да се бави пре свега подршком сектору малих и средњих 
предузећа, али и координацијом инфраструктурних пројеката битних за регионални 
развој, које спроводе разна министраства.  

• Агенција за страна улагања и промоцију извоза (СИЕПА) помаже српским 
предузећима да извезу своје производе и услуге и постану конкурентнија на страним 
тржиштима. С друге стране, промовисањем могућности за улагања и пружањем 
помоћи страним инвеститорима да започну пословање у Србији, активно ради на 
отварању нових радних места, покретању домаће привреде, трансферу технологија 
и преношењу нових знања и вештина. Организовањем семинара, тренинга и 
курсева, Агенција помаже домаћим извозним предузећима да напредују како би на 
најбољи начин искористила пословне шансе на страним тржиштима и остварила 
што боље резултате.  

На нивоу АП Војводине, осим покрајинских секретаријата који обављају значајне послове у 
оквиру својих надлежности, потребно је поменути и неке фондове, преко којих се усмеравају 
подстицајна средства за реализацију одговарајућих програма. Пре свега,  то су:  

 Фонд за развој АП Војводине основан ради стварања услова за подстицање развоја 
инфраструктуре, привреде и равномерног развоја. Његова улога је да на 
економским принципима учествује у реализацији програма и пројеката из области 
инфраструктуре, привреде, пољопривреде, оснивања малих и средњих предузећа, 
развоје предузетништва и равномерног развоја Покрајине.  

 Покрајински Фонд за развој пољопривреде основан са задатком да доприноси 
развоју пољопривреде у Покрајини. Његов задатак се огледа у припреми планова и 
програма унапређења и развоја појединих области пољопривреде и учешћа у 
финансирању њихове реализације, подстицања, организовања и стручног 
усмеравања предузећа у области пољопривреде и подстицања оснивања, затим 
подстицања развоја пољопривредног задругарства, предлагање подстицајних мера, 
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дистрибуције, наплате пољопривредне механизације, уређаја и опреме, 
репроматеријала и друго. 

4.2. Институционална подршка руралном развоју  
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије формирало је 
мрежу за подршку руралном развоју, коју чине петнаест регионалних центара на подручју 
Републике Србије. Мрежа за подршку руралном развоју подржава развој руралних 
подручја, путем пројектних циљева који су : јачање постојећих и развијање нових 
потенцијала за рурални развој; организовање ефикасног и правовременог прикупљања 
информација од кључне важности за програмирање мера руралног развоја и праћење 
ефеката мера, побољшање вертикалног и хоризонталног протока информација, 
идентификација локалих актера и подршка локалним / регионалним иницијативама за 
рурални развој, унапређивање услова за развој руралних подручја Србије, повећање 
квалитета живота у њима, као и стварање предуслова за отварање нових радних места. 

4.2.1. Сектор за рурални развој у оквиру МПШВ 
Сектор за рурални развој има функцију да се бави и прати студијско–аналитичке, управно-
надзорне, управне, информатичке, документационе, статистичко-евиденционе и стручно-
оперативне послове који се односе на: одрживи развој села и пољопривреде, управљање 
генетичким ресурсима; спровођење Закона о органској пољопривреди; Спровођење 
Закона о пољопривредној служби у делу саветодавно-консултантских послова, на 
међународну сарадњу из делокруга рада сектора; израду легислативе и хармонизацију 
прописа са ЕУ из делокруга рада сектора и друге послове из области коришћења развоја 
села, аграрних генетичких ресурса и органске производње. 

4.2.2. Улога и значај осталих институција, као подршке руралном развоју   
Осим Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (МПШВ) које је надлежно 
и за рурални развој, политиком руралног развоја се баве и :   

• Министарство економије и регионалног развоја (МЕРР) кроз програме регионалног 
развоја који на основу критеријума не/развијености општина фаворизују мање 
развијене општине које имају и рурална подручја. Програми, циљеви и активности 
сектора унутар министарства, посебно Сектора туризма, требало би да играју 
значајну улогу у руралном развоју Србије.   

• Министарство финансија је једно од првих министарстава за које је потребно 
обезбедити адекватно препознавање мултисекторске димензије концепта руралног 
развоја и неопходности координације средстава и институција које имплементирају 
програме руралног развоја. Осим тога, оно је кључно за обезбеђивање финансијске 
помоћи из иностранства. Са аспекта руралног развоја, посебно је важно да се у 
оквиру овог министарства процесуирају ЕУ фондови подршке руралном развоју и 
управљање програмима прекограничне, транснационалне и регионалне сарадње. 

• Са аспекта руралног развоја, посебно су значајни послови Министарства животне 
средине и просторног планирања у односу на систем заштите и одрживи развој 
природних богатстава, односно ресурса (ваздуха, вода, земљишта, минералних 
сировина, шума, риба, дивљих биљних и животињских врста), и у вези са тим одрживи 
развој туризма. Расположиве информације указују на потребу већег ангажовања и 
укључивања овог министарства у рурални развој убудуће. 

• Надлежности Министарство омладине и спорта. су значајне пре свега због већ 
поменутих демографских карактеристика руралног подручја, старењем 
становништва, миграцијом младих, незапосленошћу, слабијом образовном 



35 
 

структуром и друго. Ово министарство је уочило потребу да се ангажује у руралним 
подручјима, тако да у „Акционом плану за спровођење Националне стратегије за 
младе“, за период од 2009. до 2014. године, наводи циљеве, мере, активности и 
индикаторе који су специфични за руралне средине.  

• Улога Министарства за телекомуникације и информационо друштво у руралном 
развоју  посебно је значајна ради равноправног укључења у телекомуникациони 
систем земље и могућности пружања основних информација о образовању, 
здравственим услугама у руралним подручјима, о природним и еколошким 
катастрофама и остало.  

• Улога политика и стратегија Министарства за рад и социјалну политику је пре свега 
усмереним на рурална подручја и руралну популацију, у домену популационе 
политике (старење становништва, негативне стопе прираштаја, висока 
концентрација избегличког и расељеног становништва...). Посебно треба имати у 
виду деловање Фонда за социјалне иновације у контексту подршке процесу развоја 
и реформе система социјалне заштите, као и примену PROGRESS програма, који је 
финансирала ЕУ, а који садржи компоненте социјалне инклузије и  запошљавања.  

• У постојећим стратешким документима Министарства просвете, не помиње се 
рурална популација као један од приоритета, нити се сагледава институционални 
значај Министарства у контексту руралног развоја. Имајући у виду образовну 
структуру руралне популације, и значај образовања уопште за развој, ово 
Министарство би требало у много већој мери да се активира у области руралног 
развоја. Слична ситуација је и са Министарством здравља, које се не перципира 
као институционално релевантно иако се здравствена заштита у руралним 
подручјима остварује на нижем нивоу него у градским срединама.  

• Министарство културе настоји да створи нови културни амбијент и понуду  и оствари 
неопходну равнотежу за постизање услова за развој уметничког стваралаштва и 
заштиту културне баштине, а такође и деловање јавног, приватног и невладиног 
сектора.  

• Министарство за инфраструктуру обавља послове државне управе у области 
железничког, друмског, водног и ваздушног саобраћаја. Имајући у виду стање 
инфраструктуре у Србији уопште, а посебно тешку ситуацију у руралним 
подручјима, деловање овог Министарства има изузетан значај.   

• У контексту руралног развоја, за Министарство за науку и технолошки развој посебно 
су значајне инвестиције у капиталну опрему за научна истраживања којима се јачају 
капацитети за истраживања у пољопривреди, технолошке иновације, учешће у 
међународним програмима и пројектима и друго. Улога овог Министарства је 
много значајнија него што је то њена слободна процена. Наиме, најзначајнији 
задатак државних органа надлежних за пољопривреду, науку и образовање, јесте да 
успоставе чврсту функционалну везу између несумњиво респективних научних 
потенцијала на високошколским и научноистраживачким установама, као давалаца 
специфичних услуга знања, с једне стране, и такође респективних производних и 
укупних агроеколошких услова и потенцијала простора, односно индивидуалних 
пољопривредника, сељака/фармера, пољопривредних домаћинстава, газдинстава 
и предузетника различитих профила, као корисника тих услуга, с друге стране. 
Суштина је да се саветодавна наука трансферише у саветодавну праксу. 

• Министарство за државну управу и локалну самоуправу кључна је институција за 
децентрализацију надлежности и успостављање аутономије локалне самоуправе. 
Имајући у виду да 85% територије Србије чине рурална подручја, надлежности овог 
Министарства директно се рефлектују на рурална подручја и рурално становништво. 
Улога овог Министарства није довољно дефинисана у контексту руралног развоја.   
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• Министарство за национални инвеститициони план замишљено је као покретач 
привредног развоја Републике Србије, снажна полуга за јачање економије, раст 
друштвеног производа, раст инвестиција и извоза, смањење незапослености и 
побољшање животног стандарда. Ови приоритети Владе Републике Србије могу се 
постићи само већим инвестицијама у саобраћајну и енергетску инфраструктуру, 
здравство, образовање, науку и друге области које доприносе привредном развоју. 
Министарство за Национални инвестициони план ће, адекватним координисањем 
политика и програма, омогућити повећање конкурентности привреде, равномернији 
регионални развој, смањење сиромаштва и бољи стандард свих грађана. Иако 
амбициозно замишљен, НИП је пре свега финансијски механизам који 
редистрибуира средства. У јеку светске економске кризе, средства планирана за 
НИП значајно су смањена. 
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5. ПОДСТИЦАЈНЕ МЕРЕ У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И  
РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 

5.1. Нужност подстицаја  
Пољопривреда обезбеђује прехрамбене производе и сировине за индустрију и има 
незаменљиву улогу у очувању биодиверзитета и животне средине. Пољопривредно 
прехрамбени производи чинe значајан део светске трговине.  

Закон о пољопривреди и руралном развоју предвиђа примену система буџетске подршке у 
функцији остварења следећих развојних циљева: јачање конкурентности пољопривредних 
производа на тржишту; обезбеђивања квалитетне и здравствено исправне хране; обезбеђивања 
подршке животном стандарду за пољопривреднике који не могу својом производњом да 
обезбеде економски опстанак на тржишту; обезбеђивања подршке руралном развоју и заштите 
животне средине од негативних утицаја пољопривредне производње.  

Наведени циљеви се остварују мерама аграрне и политике руралног развоја, садржаним у 
одговарајућим развојним документима. Како Србија тежи чланству у Светској трговинској 
организацији и у ЕУ, подстицајне мере се, почев од 2004. године интензивније прилагођавају 
њиховим правилима.  

5.2. Обим средстава за аграрни буџет  
За остваривање аграрне политике и политике руралног развоја, обезбеђују се подстицајна 
средства из републичког буџета и, актима Владе, усмеравају у пољопривреди и руралном 
развоју. Ради се о палети мера, чија је структура последњих година трпела честа 
усклађивања, првенствено услед буџетских ограничења.  

Средства намењена Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде учествовала 
су у укупним буџетским издацима између 5,4% (у 2006.) и 3,2%, колико је предвиђено за 2010. 
годину, од тога директна буџетска средства, у распону од 2,2% у 2009. до 5% у 2004., а 
додатна средства, у којима доминирају сопствени приходи буџетских корисника, у распону 
од 0,6% у 2004. до 1,5% у 2009. години. 

Обим подстицајних средстава није пратио раст укупних буџетских издатака. Док су укупни 
буџетски издаци имали сталан узлазни тренд, средства намењена Министарству су осцилирала и 
током четири од седам посматраних година  (2004-2010.) била су мања него у претходној години.  

5.3. Ниво и структура подстицаја 
У оквиру Буџета, средства намењена ресорном министарству надлежном за послове 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, највећим делом сe у виду субвенција, 
усмеравају пољопривреди и руралном развоју, а затим активностима у области ветерине, 
заштите биља, заштите шума и водопривреде. У периоду 2004-2010. укупан износ буџетских 
средстава за ове намене је  осцилирао, с тим што је у 2006, и 2007. години њихов обим 
повећан и средствима Националног инвестиционог плана.  

При номиналном порасту БДП за 87,2% у периоду 2005. до 2010. године, буџетски издаци су 
порасли за око 99%, а средства намењена Министарству за свега око 35%. Учешће издвајања 
на име субвенција у БДП кретало се између 1,2% у 2006. до 0,8% у 2010. години. У укупним 
буџетским издацима ова средства учествовала су између 4,7% у 2006. до 3% у 2010. години.  

Уз неспорну потребу да се развој пољоприивреде и рурални развој подстичу, што је и 
недвосмилен државни интерес и реална развојна шанса, ова средства са републичког 
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нивоа, уз уочљиве осцилације, релативно и реално била су све мања. То је успоравало 
остваривање  важних развојних приоритета у овој области. 

Средства субвенција пољопривреди и руралном развоју, укључујући буџетску позицију 
Машине и опрема (на којој се после 2008., резервишу симболични износи средстава) 
чинила су већински део укупних средстава подршке. Њихова динамика била је различита 
(од 13,5 милијарди динара у 2005. до 23 милијарде динара у 2008. години). Ова средства су у 
периоду 2005. до 2010. повећана за свега 23%. Њихово учешће у укупним средствима 
подршке кретало се између 68% у 2007. до 74% у 2005. години. Са изузетком 2009. године, 
када је удео директних буџетских издвајања био око 73%, у осталим годинама буџетска 
средства су учествовала између 98% и 100%. 

Средства намењена заштити животиња, заузимају значајно учешће у укупним средствима 
подршке, у распону од 5,1% у 2005. до 10,1% у 2007. години.  Највише средстава за ову 
намену издвојено је у 2008. години (2,68 милијарди), а најмање у 2005. (968 милиона). У 
односу на 2005. годину, средства намењена заштити животиња су у 2010. години повећана 
за 2,43 пута. Учешће директних буџетских издвајања у укупним средствима подршке 
кретало се између 53,3% у 2010.  и 100% у 2005. години. 

Средства намењена заштити биља резервисана су у релативно малим износима, који су 
се кретали између 148 милиона динара у 2007. (0,7%)и 60 милиона динара, у 2010. години 
(0,3% укупне подршке). Директна буџетска издвајања у наведеним износима чинила су 
између 41,2% у 2008. и 100% у 2004. и 2005. години.  

Средства за унапређење шумарства кретала су се између  393 милиона динара у 2005., до 
712 милиона динара у 2008. години. У 2010. била су на нивоу из 2005. године. Директна 
буџетска издвајања чинила су између 8% у 2009. и 49,1% износа овог вида субвенција у 2005. 
години. У укупним средствима подршке, учествовала су између 1,7% колико је предвиђено 
за 2010. годину, до 2,3% у 2008. години. 

Средства намењена водопривреди5, обезбеђивана су у значајним износима, и кретала су се 
између 3207 милиона динара у 2005. до 4.804 милиона динара у 2006. години. Директна 
буџетска издвајања учествовала су у укупним буџетским трансферима за ову нaмену 
између 6,3%, колико је предвиђено за 2010. до 39,7% у 2006. години, док су преостала средства 
чинили додатни приходи буџетских корисника из сектора водопривреде. У 2010. ова средства 
су била за 17,2% већа, него у 2005. години.   

5.4. Врсте подстицаја 
Закон о пољопривреди и руралном развоју утврђује три врсте подстицаја: непосредне, 
тржишне и структурне.  

У непосредне подстицаје убрајају се: премије, подстицаји за производњу, регрес и подршка 
некомерцијалним пољопривредним газдинствима. Ови подстицаји (изузимајући подршку 
некомерцијалним газдинствима, која је примењивана само у 2006. и 2008. години и није 
предвиђена у 2010. години), стимулишу произвођаче на већу производњу и понуду робе на 
тржишту, релаксацијом њиховог финансијског напрезања и истовремено воде нижој цени 
коштања пољопривредних производа. То их чини конкурентнијим на тржишту, што је битан 
предуслов за развој у условима отворене тржишне привреде и све јаче конкуренције.  

                                                 

5 Како у буџету нису издвојена средства за субвенције, у оквиру буџетске позиције 451, као код других намена, узет 
је укупан износ опредељен за потребе Републичке дирекције за воде. 
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Непосредни подстицаји доминирају у структури подршке, мада су њихови апсолутни износи, и 
поред уочљивих напора за повећањем, услед буџетских ограничења и даље ниски и недовољни за 
снажнији опоравак домаће пољопривреде и повећање њене тржишности. У поређењу са 2005. 
годином, у 2010. години средства у оквиру непосредних подстицаја повећана су за преко 2,5 пута. 
Уочљива је и промена у структури пласираних подстицаја. Највећи део средстава у 2010. години 
усмерен је регресирању трошкова репроматеријала за пољопривредну производњу (минерално 
ђубриво, семенски материјал и гориво), док је у 2005. години првенствено подржавана 
производња индустријског биља. Уочава се знатно смањење средстава намењених премији за 
млеко и пораст средстава на име регреса за приплодну стоку, односно за генетичко унапређење 
сточарства. Непосредни подстицаји у укупној подршци у 2010. години учествују са 77,7%. 

Тржишне подстицаје чине извозне субвенције, финансирање трошкова складиштења и 
кредитна подршка. Адекватно решење  улоге робних резерви, односно јавних складишта, 
треба да допринесе трајној стабилизацији тржишта пољопривредно прехрамбених 
производа. Извозне субвенције подстичу раст извоза одређеног броја пољопривредних 
производа и прерађевина. Правила СТО предвиђају укидање извозних субвенција за земље 
чланице 2013. године. Србија ће такву одлуку донети уласком у ову међународну 
организацију. У складу са тим, смањују се средства за ову намену и у 2010. години износе тек 
40% нивоа из 2005. године. Средства  за подршку развоју система јавних складишта у 2010. 
години мања су од издвајања за ове намене у 2005.  за око 80%, што угрожава напоре 
усмерене јачању њиховог функционисања, сагласно Закону о јавним складиштима. У 
структури подстицаја тржишни подстицаји чине свега 2,1%. 

У структурне подстицаје укључене су: а) мере руралног развоја, којима се подстиче: 
унапређење конкурентности у пољопривреди и шумарству (Оса 1), заштита животне 
средине (Оса 2) и диверзификација руралне економије (Оса 3); б)активности на 
побољшавању заштите и квалитета пољопривредног земљишта, које доприносе 
побољшању особина земљишта, као и противерозивне мере, мере контроле и испитивања 
земљишта и друге мере заштите земљишта, и в)мере институционалне подршке, којима се 
подстичу програми истраживања у пољопривреди, рад саветодавних служби, промоција 
пољопривреде, систем тржишних информација, као и други програми, од значаја за 
пољопривреду и рурални развој. Свака од оса има развијену лепезу подстицаја. Структурни 
подстицаји у 2010. години чине 20,2% укупних подстицаја. 

Мере подршке руралном развоју груписане су у оквиру три осе.  

Прва оса подржава јачање конкурентности пољопривредних газдинстава и усмерава 
подршку инвестицијама у пољопривредна газдинства и у прераду примарних 
пољопривредних производа. У 2010. години мере у оквиру ове осе чине 90,4% укупних 
средстава намењених руралном развоју. У 2005. години, структура је била знатно другачија. 
Подршка је била усмерена подизању нових воћњака и винограда, набавци нове 
механизације и система за наводњавање и побољшању квалитета млека и чинила је око 
57% средстава усмерених у рурални развој.  

Друга оса се односи на подршку активностима које доприносе унапређењу заштите животне 
средине. У 2010. години ова средства усмерена су развоју органске производње и очувању 
генетичких  ресурса домаћих животиња. Реч је о релативно малом обиму средстава, која у 
укупним средствима подршке руралном развоју учествују са свега 1,2%.   

Трећа оса се односи на подршку усмерену инвестицијама у диверзификацију активности у 
руралним срединама, путем развоја непољопривредних активности и производа са већом 
додатом вредношћу. Средства ове осе у укупној подршци руралном развоју у 2010. години 
учествују са  8,4%.  У 2005. години, у оквиру мера за унапређење села, подстицано је 
унапређење газдинстава, пласмана и квалитета производа и развој сеоске инфраструктуре 
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и основних услуга за сеоско становништво. Подршка развоју села у 2005. години била је 
знатно већа од подршке намењене диверзификацији економских активности  у 2010. години.  

Мере побољшања заштите и квалитета пољопривредног земљишта у 2010. години односе се 
на подстицање давања у закуп обрадивог пољопривредног земљишта, ради продуктивнијег 
коришћења, побољшање квалитета и контролу квалитета обрадивог пољопривредног 
земљишта. Средства за ове намене у 20106. години била су за око 6% већа него у 2005. години, 
када су средства усмеравана у  закуп, уређење и калцизацију пољопривредног земљишта. 

Мере институционалне подршке обухватају подршку активностима које индиректно доприносе 
унапређењу пољопривредне производње, попут активности стручних пољопривредних служби, 
мера и акција у пољопривреди, селекције у сточарству, међународне сарадње и референтних 
лабораторија. У 2010. години, у ове мере су укључене и: едукација менаџера у задругама, 
средства намењена отпочињању рада Компензационог фонда, ради гаранције корисницима 
услуга јавних складишта, унапређење партнерстава на локалном нивоу, али и субвенције 
камата7. У 2005. години, подржавано је и подизање матичњака са основним садним материјалом 
и контрола и искорењивање корова и штеточина. Финансирању мера институционалне подршке 
у 2010. години усмерено је готово упола мање  средстава него 2005. године.  

5.5. Други облици – извори подршке 
Подршка пољопривреди и руралном развоју са националног нивоа усмерава се и преко 
Фонда за подстицање развоја пољопривредне производње у Републици, а односи се на 
бескаматно суфинансирање кредитним средствима које банке одобравају корисницима.  

Како постоји блиска повезаност политике руралног и регионалног развоја, у којима 
пољопривредна делатност има веома значајну улогу, и подстицаји регионалном развоју  
оснажују подршку развоју пољопривреде и руралних средина. Средствима НИП-а 
доприноси се развоју инфраструктуре у руралним срединама. 

Закон о пољопривреди и руралном развоју омогућава надлежним органима аутономне 
покрајине и јединице локалне самоуправе да утврђују мере подршке спровођењу аграрне 
политике на својој територији. Ова подршка мора бити сагласна са националним 
програмом подршке. На територији АП Војводине, сагласно уставним и законским 
решењима додатне износе буџетске подршке пољопривреди и руралном развоју 
обезбеђују: Секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Фонд за развој АП 
Војводине и Покрајински фонд за развој пољопривреде. У оквиру годишњег буџета средства 
се пласирају за: унапређење сточарства, рад стручних пољопривредних служби, 
шумарство и ловство, уређење пољопривредног земљишта, вишенаменско коришћење 
вода и рурални развој Војводине. Овим наменама у 2010. години усмерено је 2,46 
милијарди динара. 

Локалне самоуправе такође усмеравају део својих средстава подршци развоју 
пољопривреде и руралних подручја, уз партиципацију Републике, из средстава републичког 
буџета и сагласно програму који локална самоуправа прилаже уз уговор који закључује са 
Министарством (улагања у нова  основна средства и објекте у примарној и прехрамбеној 
производњи, у 2010. години). Образовањем општинских фондова за развој пољопривреде, 
уз подршку буџетским средствима са нивоа Републике, побољшаће се и материјална 
подршка локалне самоуправе развоју пољопривреде и села.  
                                                 

6 Изабране позиције из Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 
2010. годину („Службени гласник РС“, бр. 17/2010). 
7 По Закону о пољопривреди и руралном развоју, кредитна подршка спада у тржишне подстицаје, али је у 
Програму МПШВ сврстана овде. 
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Након стицања статуса кандидата за чланство у ЕУ, Србија може рачунати и на коришћење 
извесног износа средстава из IPARD инструмента, која су намењена подршци руралном 
развоју. Важну улогу у томе имаће вертикална координација и развијена локална партнерства.  

5.6. Интерна подршка у Србији и усклађеност са Заједничком    
пољопривредном политиком ЕУ 

Заједничка пољопривредна политике ЕУ (Common Agricultural Policy - CAP) усмерена је на 
повећање тржишне оријентације и конкурентности пољопривредних произвођача, уз 
обезбеђење стабилног дохотка и подршку производњи сагласну захтевима заштите животне 
средине, безбедности хране и добробити животиња. Подршка се пласира у оквиру два 
стуба: први обухвата подршку тржишту и директна плаћања мерама које не повезују одлуке 
произвођача са нивоом и структуром подршке из буџета, уз обавезу одрживог управљања 
земљиштем и другим ресурсима, и други, који подржава рурални развој путем руралних 
развојних програма, који поштују регионалне социоекономске и еколошке специфичности.  

Србија се налази у процесу хармонизације шеме подстицаја пољопривреди и руралном 
развоју са захтевима ЕУ и СТО (смањење плаћања према обиму производње, попут премије 
за млеко, смањење извозних субвенција), али и користи предприступни период за задржавање 
извесних мера, којима директно утиче на раст продуктивности и смањење необрађених 
површина (регресирање инпута). Ефекти нису видљиви у довољној мери, што је и разумљиво, 
имајући у виду ниво укупне подршке у Србији, који је далеко нижи од одговарајућег у ЕУ.  Србији 
је потребно снажење њеног пољопривредног сектора и сектора прехрамбене индустрије, 
како би били у стању да се успешније носе са конкуренцијом. Отуда је средства подршке 
потребно усмеравати у укрупњавање и техничко--технолошку модернизацију газдинстава, 
увођење савремених стандарда квалитета, удружења произвођача, унапређење и дифузију 
знања и добре пољопривредне праксе, додавање вредности пољопривредним производима и 
сарадњу на развоју нових производа, процеса и технологија у производњи и преради. Подршка 
је, такође, неопходна и очувању и унапређивању животне средине, активностима на  смањењу 
штетних утицаја на климу и адаптацији сектора климатским променама, диверзификацији 
економских активности на селу, развоју инфраструктуре и очувању и промоцији локалних 
вредности и успостављању и јачању локалних партнерстава.  

Избор мера и инструмената, којима ће се усмеравати буџетска подршка ка остваривању 
наведених приоритета у будућности зависиће од реформских решења у Заједничкој 
пољопривредној политици ЕУ.  

Значајне промене у тој области у ЕУ се очекују после 2013. године и биће првенствено 
усмерене ка даљој реформи шема директних плаћања произвођачима, у циљу јачања 
њиховог доприноса регионалној конкурентности. Очекује се интензивније преусмеравање 
средстава из првог у други стуб подршке, а решења ће се везивати за зонирање производње 
(конвенционална и производња за тржишне нише) и директних плаћања (поједностављена 
уговорна шема, која би покривала оба стуба подршке и укључивала: основно плаћање по 
газдинству, које би се временом смањивало, плаћање у подручјима са природним 
ограничењима и агроеколошка плаћања)8.  

Успешност постојећих програма подршке руралном развоју, у највећој мери почива на 
приступачности и привлачности руралних подручја за инвеститоре. То се постиже обезбеђењем 
одговарајућих инфраструктурних, институционалних и социјалних услова и погодности. У том 
                                                 
8 Четврти вид директних плаћања био би резервисан за старије произвођаче на некомерцијалним газдинствима у мање 
развијеним земљама на југу ЕУ и у земљама новим чланицама, за повлачење из производње и стављање земљишта на 
располагање комерцијалним газдинствима. 
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циљу се заговара ангажовање свих заинтересованих актера у руралној заједници и повезивање 
са одговарајућим програмима подршке структурних фондова, у оквиру тзв. територијалног 
акционог планирања, уз коришћење богате праксе LEADER приступа. 

У складу са напред размотреним, очекиваним развојем система подршке у Заједничкој 
пољопривредној политици ЕУ после 2013. године, могу се очекивати и одређене 
модификације механизма доходовне подршке произвођачима у средњем року, у домаћој 
аграрној политици, у правцу  даљег јачања подршке руралном развоју.  

Адекватно зонирање створиће услове за дефинисање подршке газдинствима у планинским и 
другим подручјима са ограничењима у развоју, и успостављање шема агроеколошких 
надокнада. Кофинансирањем изградње инфраструктуре у садејству са политиком 
регионалног развоја, поспешиће се рурална диверсификација. Подршка дохотку 
некомерцијалних газдинстава, на којима су углавном старији произвођачи, била би раздвојена 
од производње, али условљена стављањем земљишта, осим окућнице, на располагање 
тржишно оријентисаним произвођачима. Ипак, имајући у виду потребу за одговором растућој 
конкуренцији, проистеклу из примене Споразума о стабилизацији и придруживању, односно 
Прелазног споразума, у наредним годинама најделотворнија подршка биће везана за: 
модернизацију газдинстава, додавање вредности пољопривредним производима, путем 
улагања у прераду и маркетинг и улагања у развој нових производа, процеса и технологија и 
сарадњу произвођача и прерађивача на том плану, у оквиру прве осе подршке руралном 
развоју. Да би биле успешне, наведене активности морају бити праћене адекватним нивоом 
улагања у унапређење људског потенцијала, односно у обуку пољопривредних произвођача, 
дифузију знања и иновативних пракси и развој саветодавне службе у пољопривреди.  

Ратификација Споразума о стабилизацији и придруживању у земљама чланицама ЕУ 
одобрена је почетком јуна 2010. и очекује се да ће трајати до пуне две године, али је 
отпочела примена Прелазног споразума, једнострано, од стране Србије фебруара 2009. 
године, а од стране земаља ЕУ, од почетка 2010. године. Кашњење ЕУ у примени Прелазног 
споразума није неповољно утицало на пласман производа из Србије на тржиште ЕУ, јер су 
на снази остали, раније одобрени, преференцијали.  

Према одредбама Споразума, извоз пољопривредно-прехрамбених производа из Србије у ЕУ, 
осим неколико врста производа (жива говеда, говеђе месо, шећер, неколико врста воћа и 
поврћа, риба и вино) није оптерећен увозним дажбинама и количинским ограничењима. 
Србији је остављен прелазни период у трајању од шест  година, у коме ће бити успостављена 
зона слободне трговине са ЕУ. У том периоду, према уговореној динамици, смањиваће се и 
укидати увозна заштита пољопривредно-прехрамбених производа који се увозе из земаља ЕУ.  

Отпочињањем примене Споразума, Србија је укинула увозне дажбине на већи број производа, 
који се не производе у земљи, не увозе се, или њихов увоз мало или нимало не угрожава домаће 
произвођаче. За остале производе је утврђен поступак постепеног снижавања заштите, до 
коначног укидања, након одређеног периода. За мањи број производа задржава се сезонска 
царина и по истеку прелазног периода. За најзначајније производе за земљу, увозна заштита се 
постепено смањује у прелазном периоду до одређеног нивоа, на коме се задржава и по истеку 
имплементационог периода. Снижење увозне заштите повећаће понуду ових производа из 
земаља ЕУ, и на то се домаћи произвођачи морају припремити током периода 
имплементације. У томе им мора помоћи и држава ефикасним системом аграрне подршке.  

5.7. Мере заштите и подстицаја у Србији у односу на захтеве СТО 
Приступање СТО подразумева веома сложену процедуру и вођење преговора на 
мултилатералном и билатералном нивоу (посебно са сваком од 153 чланице ове 
организације). Чланство у овој организацији, уз економску, има и снажну политичку 



43 

 

димензију. То  је и један од услова  за приступање ЕУ. Најсложенији преговори у поступку 
приступања СТО везани су за степен увозне заштите пољопривредно прехрамбених 
производа, извозне подстицаје и интерну подршку пољопривреди. 

Увозна заштита пољопривредно-прехрамбених производа у Србији се остварује помоћу три 
облика царине: ад валорем, сезонске, за одређени број производа, и специфичне царине или 
прелевмана, такође за одређени број производа. Захтев СТО је да се заштита смањује, што је 
и предмет преговора. Знатан број производа има висок степен заштите, који омогућава 
домаћим произвођачима простор за прилагођавање надолазећој конкуренцији. У поступку 
либерализације, примењује се принцип постепености. Преговара се задржавање вишег нивоа 
заштите у односу на ЕУ у моменту прикључења СТО, да би се у договореном прелазном 
периоду свела на ниво, који захтевају правила СТО. Приступањем ЕУ, заштита би била сведена 
на ниво који има ЕУ за увоз производа пореклом из земаља које нису њене чланице. 

СТО захтева укидање извозних субвенција са 2013. годином, с тим да се оне до тада 
постепено смањују. Србија иде у сусрет овом захтеву, припремајући се за њихово укидање 
у моменту приступања СТО.  

Споразумом о пољопривреди СТО, подстицајне мере интерне подршке разврстане су у 
три групе, тзв. кутије (boxes), зависно од природе њиховог утицаја на производњу и тржиште 
пољопривредно прехрамбених производа.  

Прву групу чине мере или програми који немају утицај на производњу и трговину ових 
производа или је тај утицај незнатан. Припадају тзв. зеленој кутији (green box), и не подлежу 
обавези умањивања. Отуда реформу аграрне подршке треба усмеравати ка 
модификовању модела директних плаћања у смислу њиховог раздвајања од производње и 
концентрисања у оквире зелене кутије.  

Ниво ове категорије подршке у периоду 2003-2008. године, генерално, потврђује приврженост 
том опредељењу. Подршка зелене кутије у домаћој аграрној политици је, у периоду 2006-2008. 
године, просечно износила 6 милијарди динара (према 2,6 милијарди, у периоду 2003-2005. 
године). Највише средстава пласирано је у оквиру општих услуга, близу 3,9 милијарди (од 
тога за ветеринарску и фитосанитарну контролу - 2,2 милијарде динара, према 963 милиона 
у периоду 2003-2005.), а затим, у виду подршке дохотку, некомерцијалним газдинствима - 1,5 
милијарде динара (3,4 милијарде у 2006. и 1,2 милијарде динара у 2008. години, док у 2007. 
ова мера није примењивана).  

Ветеринарска и фитосанитарна контрола, заједно са саветодавним услугама и 
финансирањем инфраструктуре, чини 94% подршке намењене тзв. Општим услугама 
зелене кутије у посматраном периоду (95,5% у периоду 2003-2005). Запажа се раст 
субвенција намењених маркетингу и промоцији. Подршка изградњи инфраструктуре, која је 
основни ограничавајући фактор за инвестирање у рурална подручја, посебно у недовољно 
развијеним регионима, јако осцилира. Закон о пољопривреди и руралном развоју предвиђа 
подршку некомерцијалним газдинствима, и она јесте одвојена од производње, али се може 
разматрати сврсисходност њене неусловљене и неселективне примене, која успорава 
смену генерација и реструктурирање газдинстава.   

Друга група мера чини тзв. плаву кутију (blue box), и односе се на директна плаћања 
произвођачима у оквиру програма ограничења производње. Ове мере сматрају се мање 
трговинско дисторзивним и, за сада, се изузимају од обавезе смањивања. У Србији се не 
примењују мере из ове групе. 

Трећу групу чине мере које ремете светске токове пољопривредно-прехрамбених 
производа, груписане су у мере ценовне подршке и подршке дохотку произвођача путем 
директних плаћања, везаних за појединачни производ, или пласираних на нивоу укупне 
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пољопривредне производње. Будући да произвођаче стављају у повлашћен положај на 
тржишту, снижавајући цену коштања производа, ове мере се убрајају у тзв. наранџасту 
кутију (amber box) и подлежу обавези умањења, односно ограничавања на нивоу од 5% 
вредности пољопривредне производње, када су у питању развијене земље (de minimis nivo), 
у које ће Србија бити сврстана приликом прикључења. De minimis клаузула је предмет 
преговора о значајном снижењу, у оквиру текуће, Doha рунде трговинских преговора у СТО, 
као и amber box подршка изнад de minimis нивоа. 

Директна плаћања везана за појединачне производе, неизузета из обавезе снижења, у 
периоду 2006-2008. године у Србији су пласирана у просечном износу од 3,1 милијарду 
динара годишње, што представља значајно смањење у односу на период 2003-2005. годину, 
када је ова подршка у просеку износила 6,9 милијарди динара. 

Подршка невезана за појединачни производ износила је 11,2 милијарде динара просечно 
годишње (према 2,2 милијарде динара у 2003-2005). Највећи део односио се на регресирање 
инпута (8,1 милијарди динара, према 839 милиона динара, 2003-2005). Регресирање инпута 
је, свакако привремена, али неопходна подршка пољопривреди у транзицији, која се, 
временом, супституише ефикаснијим, краткорочним кредитирањем набавке инпута. 

Када се од наведених вредности подршке одузме amber box подршка позицијама на 
којима чини мање од 5% вредности производње (de minimis klauzula), добија се укупна 
amber box подршка у пољопривреди Србије. Она је у периоду 2006-2008. године износила у 
просеку 9,2 милијарде динара (у периоду 2003-2005. године 7,1 милијарди динара), или 2,7% 
просечне вредности укупне пољопривредне производње, што је за 0,3% веће него у периоду 
2003-2005. године.  

Мултилатерални преговори о прикључењу Србије СТО се приводе крају, а у току су и 
преговори са већим бројем земаља на билатералном нивоу. Завршетак преговора о 
приступању се очекује у току 2011. године.  

5.8. Остали споразуми о слободној трговини 
Споразуми о слободној трговини имају велики значај за земље потписнице. Овакву врсту 
споразума подржава и СТО. Они обезбеђују слободан проток робе, услуга, људи, капитала и 
идеја. Доприносе бржем повећавању међусобне робне размене, проширењу тржишта, 
унапређењу осталих видова сарадње, повећавању прилива страних инвестиција и развоју 
националне економије у целини. Њима се подстичу привредни субјекти на јачање 
конкурентности. У овим споразумима, за најосетљивије производе, а то су у првом реду 
пољопривредно-прехрамбени производи, либерализација се спроводи постепено, зависно од 
уговорених концесија страна потписница.  

Мултилатерални споразуми 
CEFTA (2006) je потписан између земаља Западног Балкана: Албаније, БиХ, Црне Горе, 
Хрватске, Македоније, Молдавије и УНМНИК-Косова, у циљу унапређења сарадње између 
земаља потписница, повећања прилива страних инвестиција у регион, подизања техничко-
технолошког нивоа, унапређења управљања и повећања продуктивности и ефикасности 
производње, заштите и повећања животног стандарда потрошача, обезбеђењем 
разноврсније понуде квалитетније и јефтиније робе и услуга и убрзања процеса приступања 
СТО (потписницама које још нису чланице) и ЕУ. Размена пољопривредно-прехрамбених 
производа Србије потпуно је либерализовала са БиХ, Црном Гором, Македонијом и УНМИК-
Косовом. Потпуна либерализација остварена је и са Албанијом и Молдавијом, док се са 
Хрватском наставља смањивање преференцијалне царине и повећавање квота за 
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одређене пољопривредне производе. У укупној размени, као и размени пољопривредно-
прехрамбених производа са земљама CEFTA споразума Србија остварује суфицит.  

EFTA је потписан крајем 2009. године, са чланицама Европског удружења слободне трговине 
(Исланд, Норвешка и Швајцарска). Како ове државе немају заједничку пољопривредну 
политику, режим размене пољопривредно прехрамбених производа уговаран је појединачно 
са сваком од њих. Исланд је прихватио укидање царине на увоз знатног броја пољопривредно 
прехрамбених производа из Србије, а Србија је Исланду одобрила концесије за све тражене 
производе, уз пар изузетака (јањеће и овчије месо, коњско месо, живи коњи, сир и вода). 
Норвешка је прихватила да смањи царине за: јунеће, свињско и овчије свеже месо, димљено 
месо, поврће, осим кромпира, и неке воћне сокове. Норвешкој су одобрене концесије на 
нивоу који је одобрен ЕУ у првој или другој године примене Прелазног споразума, за 
приплодне свиње, овчије и живинско месо, кобасице, пића и још низ производа. Швајцарска 
је прихватила смањивање царине или њихово укидање на увоз из Србије, поред осталог,  за 
одређене врсте меса, за сиреве, свеже и конзервисано поврће, биљне масти и уља за 
техничку употребу, кобасице, воћне сокове и вина. Србија је одобрила Швајцарској 
концесије на нивоу који има ЕУ у првој години примене Прелазног споразума, за знатан број 
производа, с тим што је за увоз сира одобрена преференцијална квота од 150 тона са 
нултом царином. 

Билатерални споразуми 
Споразум са Руском Федерацијом, потписан је 1990. године. Кao правни сукцесор 
Споразума, Република Србија је наставила његову примену. Споразум омогућава 
преференцијални третман у међусобној размени робе између двеју држава. У односу на 
размену пољопривредно-прехрамбених производа, Споразум  је асиметричан, јер се за 
одређене производе из Србије у Руској Федерацији  наплаћују царине (живинско месо, 
скроб, бели шећер, гликозни сируп, пенушаво вино, неденатурисани етил алкохол и 
цигарете). Увоз пољопривредно прехрамбених  производа из Русије у Србију потпуно je 
либерализован. Србија у овом делу размене са Русијом остварује позитиван салдо. 

Споразум са Турском потписан је половином 2009. године. Обавеза за његово закључивање 
проистекла је и из Споразума о стабилизацији и придруживању закљученим са ЕУ. 
Споразум је асиметричан. Производи за које је договорена либерализација, осим за рибе, 
су биљног порекла. Производи животињског порекла изузети су од либерализације. 
Концесије су одобрене у оквиру преференцијалнх квота. Преференцијална царина са 
српске стране износи око 50% , а са турске 50% и више. У размени ових производа са 
Турском Србија остварује дефицит. 

Споразум са Белорусијом потписан је 31. марта 2009. године. Међусобна размена је 
либерализована, осим за оне производе који су набројани у одговарајућим анексима, и 
изузети из режима слободне трговине. Концесије, које су стране једна другој одобриле при 
размени пољопривредно прехрамбених производа у целини су симетричне. Релативно је 
мали број производа, који нису укључене у режим слободне трговине између две земље, а то 
су производи из групе шећера, алкохол и цигарете. У размени ових производа са 
Белорусијом, Србија последњих година остварује суфицит. 

Наведени споразуми о слободној трговини стварају простор за већи извоз производа 
пољопривреде и агроиндустрије, што је од изузетног значаја за побољшавање платног 
биланса земље. Истовремено, они отварају и домаће тржиште роби из ових земаља, што 
повећава конкуренцију на домаћем тржишту, и отежава пласман домаће робе у земљи. 
Стога је снажење економске моћи пољопривредних произвођача, прворазредни задатак 
домаће аграрне политике.   
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6. КОНКУРЕНТНОСТ ПОЉОПРИВРЕДЕ – ПО СЕКТОРИМА 

Пољопривредно прехрамбени сектор Србије годинама уназад једини је сектор у нашој 
привреди са суфицитом у спољнотрговинској размени. У привреди у којој се дефицит у 
спољнотрговинској робној размени у протекле три године креће од 7,7 млрд. USD до 13,3 
млрд. USD – једино пољопривредно прехрамбени сектор остварује суфицит, који износи: 
563,7 мил. USD (2007. година), 491,1 мил. USD (2008), односно 636,9 мил. USD (2009). Учешће 
извоза пољопривредно прехрамбеног сектора у укупном извозу износи 19,10% (2007), 17,84% 
(2008) и 23,31% (2009). 

Међутим, остварени суфицит не значи и конкурентност овог сектора на међународном 
тржишту: 

• Мали је број производа у чијој се размени остварује висок суфицит. То су пре свега 
житарице (посебно кукуруз), јагодичасто воће (доминантно замрзнута малина и 
вишња), шећер и пића.  

• Основ конкурисања на међународном тржишту је највећим делом цена (ниска 
јединична вредност извоза): нема додавања вредности у процесима производње, 
прераде, логистике, маркетинга, кроз већу улогу знања, иновација и сл. 

Конкурентност пољопривредно прехрамбеног сектора у наредном периоду мора се 
посматрати у контексту започете царинске либерализације са ЕУ. Позитивни ефекти 
царинске либерализације биће праћени појефтињењем инпута за пољопривреду и 
прехрамбену индустрију, али и растом конкуренције на домаћем тржишту од стране 
увозних производа. Како процес либерализације тржишта9 не прати и раст буџетске 
подршке и повлачење средстава из претприступних фондова ЕУ за рурални развој (IPARD), 
а имајући у виду чињеницу да је у свим секторима пољопривреде међународна 
конкуренција изузетно јака, а домаћа продуктивност у једном броју производа ниска, 
држава, као и пољопривредници/привредници, морају што пре почети интензиван и 
заједнички рад на изграђивању конкурентности: како на домаћем тржишту (у суочавању са 
увозним производима), тако и на иностраном. Иако је известан број производа изузет од 
царинске либерализације са ЕУ10, а одређени број производа и након транзиционог 
периода задржава извесну царинску заштиту11, посматрано по секторима, треба истаћи 
да ће сваки сектор понаособ морати да јача своју продуктивност и конкурентност: сектор 
млека и прерађевина, житарица, индустријског биља, меса и прераде од меса, воћа, 
поврћа, грожђа, вина.    

Најбољи начин да се изгради конкурентност домаћих произвођача и прерађивача јесте 
јачање њихове продуктивности кроз јаку и интензивну политику конкуренције на домаћем 
тржишту. Међутим, домаће тржиште управо карактерише недовољно јака конкуренција у 
процесима откупа пољопривредних производа, стихијски и неорганизовани токови 
промета неких пољопривредних производа и инпута за пољопривреду, као и недовољно 
јака инострана конкуренција (на почетку примене Прелазног споразума са ЕУ још увек је 
висока царинска заштита за већину пољопривредних производа и прерађевина). Тржиште 
евидентно показује „грешке“ у функционисању, односно нема могућност да алоцира 
ресурсе у правцу веће производње, потрошње и извоза пољопривредних производа, као и у 
правцу правичне расподеле профита.  

                                                            
9 Имајући и виду не само закључен Прелазни споразум о трговини и трговинским питањима између Европске заједнице 
и Р. Србије, већ и CEFTA споразум, као и друге закључене билатералне споразуме о слободној трговини. 
10 Дуван, сирови и рафинисани шећер, сунцокретово уље, као и вино (бесцарински увоз вина ограничен је квотом у 
висини од 25.000 хектолитара, а изнад ове количине царина износи 30%) - изузети су од царинске либерализације са ЕУ. 
11  Неки од производа који и након транзиционог периода задржавају високу заштиту јесу: неке врсте живих 
животиња (посебно прасад, жива говеда за клање масе преко 300 килограма); одређене врсте меса и кланичних 
производа; неке врсте сирева; меркантилни кукуруз; пшенично и кукурузно брашно; трешње и вишње са и без додатка 
шећера; парадајз свеж или расхлађен и слатка паприка; неке врсте свежег воћа које задржавају сезонску царину 
(свеже грожђе, јабуке, вишње, шљиве и јагоде). 
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Тржиште откупа и промета пољопривредних производа у Србији има следеће карактеристике:  
 Недовољно јака конкуренција, односно присуство тржишне структуре олигопсона на 

тржишту откупа неких примарних производа, као и у малопродаји пољопривредно 
прехрамбених производа. На тржишту откупа индустријског биља, пшенице, сировог 
млека, малина доминира неколицина великих и финансијских јаких прерађивача, 
односно купаца пољопривредних производа, који имају значајно тржишно учешће и моћ 
по питању утицаја на услове откупа и формирање откупних цена пољопривредних 
производа (па самим тим и на формирање нивоа производње ових производа)12.  

 Несигуран/непознат пласман, односно неизвесни купопродајни уговори између 
примарног сектора и откупљивача (овакав пласман карактерише не само неизвесност 
продаје и наплате, већ и изузетно осцилаторна тражња и откупне цене). Несигуран 
пласман резултат је следећих тржишних околности: (1) велики проценат откупа 
пољопривредних производа налази се у зони тзв. „сиве“ економије (посебно у 
сточарству, повртарству и воћарству); (2) неизграђени су вертикални тржишни ланци 
засновани на власничкој повезаности или на дугорочним уговорима између добављача 
инпута, примарног произвођача, откупљивача, прерађивача, трговца; (3) земљорадничке 
задруге изгубиле су своју основну функцију, мали је број савремених складишних 
капацитета, а посебно лиценцираних јавних складишта;  (4) не постоје савремени 
дистрибутивни центри, односно велетржнице, одакле би се пољопривредни производи, 
стандардизованог квалитета, дистрибуирали на домаће и извозно тржиште; (5) још увек 
неразвијен систем робних записа и терминске продаје пољопривредних производа; (6) 
нетранспаренте и променљиве одлуке о интервентном откупу пољопривредних 
производа, у случају очигледних „грешака“ тржишта.  

Набројане карактеристике тржишта резултат су неодговарајуће улоге државних/јавних 
институција, посебно законодавне и судске власти: 

• Неразвијен и неефикасан судски систем, који отежава пуну примену закона13, а 
посебно круцијалних закона за пољопривреду и функционисање тржишта. Примера 
ради, проблеми у примени Закона о заштити конкуренције воде неефикасној 
антимонополској политици и погодују олигопсону на тржишту тражње пољопривредних 
производа (отежана је контрола и доказивање прага доминантног тржишног учешћа, 
затим злоупотребе доминантног положаја, забрањених споразума и сл.).  

• Неразвијена законска основа и/или одсуство примене закона који регулишу трговину 
и финансирање/кредитирање пољопривреде, односно следећа питања: (1) 
интервентан откуп14; (2) функционисање јавних складишта и увођење робних 
записа15; (3) терминска трговина; (4) безбедност, квалитет и стандарди производа, 
услови откупа и сл. (5) сиво тржиште (неефикасан рад инспекцијских органа у 
санкционисању сивог тржишта ) и сл. 

• Неразвијена законска основа за удруживање пољопривредника, посебно у 
земљорадничке задруге (чека се нов Закон о задругама, а постојећи закон нема 

                                                            
12 Олиопсон у откупу и малопродаји пољопривредно прехрамбених производа немогуће је избећи (висока 
концентрација капитала у прерађивачком сектору и трговини делом је економски оправдана и присутна је и у 
развијеним земљама). Уз јаке институције (пре свега, примену Закона о заштити конкуренције), које контролишу и 
санкционишу монополска понашања – олигопсон може бити веома користан, а његове предности могу 
надмашити недостатке у виду слабије конкуренције или сталног ризика да се путем забрањених споразума, 
концентрације или злоупотребе доминантног положаја нарушити конкуренција.  
13 Слаба заштита власничких права, неефикасна судска извршења уговора и слично доприносе општем неповерењу 
између произвођача и прерађивача/откупљивча, као и између тржишних актера и државе, тј. њених институција.  
14 У нарендом периоду неопходно је реформисање Дирекције за робне резерве по моделу Агенције за 
интервентни откуп у ЕУ. 
15 Закон о јавним складиштима из 2009. године требало би да на тржиште уведе робни запис (складишницу), као 
високо поуздану и стандардизовану хартију од вредности, која је валидна за кредитно задужење у банци, односно 
као залог код робних деривата (фјучерси, опције). Складишница гарантује произвођачу квалитет и количину 
предатих производа и значајно погодује јачању конкуренције на домаћем тржишту, пре свега, јер ставља 
пољопривредног произвођача у ситуацију да сам бира време и цену по којој ће производ продавати, чиме се на 
неки начин јача његова преговарачка позиција у односу на откупљиваче.  
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пуну примену у пракси, посебно са аспекта задружне ревизије и санкционисања 
задруга које не послују по задружним принципима). Поред тога, одсуство примене 
кључних закона у области пољопривреде доводи до тога да пољопривредници не 
виде праву сврху удруживања у кластере, удружења и сл.  

Неефикасност тржишта откупа и промета пољопривредних производа има низ негативних 
импликација/последица: 

 Пад пољопривредне производње и недовољна специјализација произвођача - услед мање 
тражње, нестимулативних и/или осцилаторних откупних цена и високог тржишног ризика.  

 Мала домаћа потрошња (а тиме и производња) пољопривредних производа услед 
високе цене коју плаћају потрошачи.  

 Немогућност да се оствари правична расподела дохотка између примарних 
произвођача, прерађивача и трговаца (најчешће се највећи профит остварује у 
посредничким операцијама). 

 Ниска рентабилност пољопривредне производње онемогућава модернизацију и 
инвестирања у циљу повећања продуктивности, као и имплементацију и 
сертификацију система безбедности и квалитета хране (GLOBALGAP, HACCP). 

 Немогућност да пољопривредна производња буде адекватно статистички, порески и 
билансно обухваћена, као и да се ефикасно води аграрна политика. 

Све набројане последице неефикасног домаћег тржишта истовремено угрожавају и 
конкурентности наших произвођача на иностраном тржишту. Битно је истаћи и да је инострана 
конкурентност домаћих произвођача угрожена или ослабљена и услед следећих фактора:    

• Недовољна средства у аграрном буџету и немогућност повлачења средстава из 
претприступних фондова ЕУ за рурални развој (IPARD фонд). 

• Неповољан макро и микро економски амбијент: недовољно стимулативна пореска 
политика у пољопривредно прехрамбеном сектору; питање реалног нивоа курса 
динара; ниска национална стопа штедње; недостатак инвестиционог капитала, 
односно високе каматне стопе; неприлагођена кредитна политика банка 
специфичностима пољопривреде;  

• Неразвијена физичка инфраструктура и логистика (систем сладиштења, 
дистрибуције и транспорта), што све скупа повећава трансакционе трошкове и цену 
коштања производа. 

• Неразвијена административна инфраструктура на нивоу општина (питања 
пољопривредних и индустријских зона, нерешена комунална инфраструктура: отпадне 
воде, кланични отпад, компликована и скупа процедура издавања дозвола и сл.). 

• Неразвијене саветодавне службе и отежане могућности за трансфер знања ка 
пољопривредницима.  

• Ниска продуктивност, иновативност и недовољна маркетиншка оријентација у 
стратегијама и оперативној пракси пољопривредника/прерађивачког сектора. 

Зашто је потребно јачати конкуренцију на домаћем тржишту и конкурентност домаћих 
произвођача: 

 И поред мале интерне подршке пољопривреди и високе екстензивности 
пољопривредне производње, Србија даје тржишне вишкове многих пољопривредних 
производа који се могу усмерити у извоз. 

 Изузетно повољан извозни режим са ЕУ (Прелазним трговинским споразумом су 
дугорочно, уговорно, утврђене квоте за преференцијални извоз стратешких 
производа српске пољопривреде), земљама окружења (CEFTA споразум), као и 
другим државама са којима су потписани билатерални споразуми о слободној 
трговини (Руска Федерација, Белорусија, Турска). 

 Процеси царинске либерализације подразумеваће јаку међународну конкуренцију, 
коју ће моћи да издрже само произвођачи који су своје капацитете ојачали на 
тржишту јаке и развијене домаће конкуренције.  



49 
 

 Потреба привлачења страних инвестиција. Страни инвеститори у Србији као једну од 
препорука влади управо истичу потребу стварања услова за слободну тржишну 
утакмицу на уређеном тржишту, на коме су сви учесници равноправни, а монополи 
адекватно регулисани. 

Шта урадити у будућности да се поспеши конкурентност пољопривредно прехрамбеног 
сектора? Генерално, потребно је стварање подстицајног макро и микро пословног 
окружења, као и осигурање ефикасних институција законодавне и судске власти: доношење, 
а пре свега, примена свих закона у области производње, трговине, контроле и безбедности 
хране, као и заштите конкуренције. Конкретно биће потребно урадити следеће:   

• Формирање Агенције за интервенцију на тржишту (реформисање Дирекције за 
робне резерве), која би под јасним правилима и на транспарентан начин вршила 
интервенције у случају постојања грешака у функционисању тржишта. 

• Обезбеђивање рада јавних складишта за пољопривредне производе и увођење 
робних записа у трговину пољопривредним производима. 

• У делокругу заједничког рада и иницијативе државног, јавног и приватног сектора 
јесте изградња савремених откупно дистрибутивних центара.  

• Осигурање ефикасног рада Комисије за заштиту конкуренције Р. Србије.  
• Превођење сиве економије у легалне токове, односно санкционисање свих тржишних 

учесника које не раде по закону. Неопходно је подићи ниво ефикасности свих надлежних 
инспекцијских служби у оквиру Генералног инспектората МПШВ (пољопривредна, 
ветеринарска, фитосанитарна инсекција), затим других инспекција (радна, тржишна, 
пореска, царинска), уз повећање ефикасности судске и извршне власти.  

• Јачање капацитета у примарној производњи и преради путем укрупњавања 
производње, увођења стандарда квалитета, високософистициране технологије, 
савременог менаџмента и маркетиншких техника. 

6.1. Тржиште млека и прерађевина од млека  
Производња млека и прерађевина од млека пуна је структуралних проблема: домаћи 
произвођачи још увек нису суочени са великом иностраном конкуренцијом (услед високе 
заштите), а на домаћем тржишту конкуренција је недовољно развијена. Имајући у виду 
започету царинску либерализацију са ЕУ и неконкурентност овог сектора у ЕУ, у наредном 
периоду овде су неопходне велике реформе, како би се повећала конкурентност и 
обезбедила већа производња и извоз. 

Конкурентност на нивоу примарних пољопривредних произвођача. Висока заштита 
млекара од иностране конкуренције, омогућава и опстанак пољопривредних произвођача 
који се баве производњом млека, иако имају мали сточни фонд, малу производњу млека, 
ниску продуктивност или незадовољавајући квалитет сировог млека. Примери где је дошло 
до унапређења услова за производњу млека (подизање модерних објеката за држање 
стоке и производњу млека, унапређење продуктивности, расног састава грла и сл.) још увек 
су ретки, али у наредном периоду управо ће опстати само они произвођачи који буду били 
спремни за велике и нове инвестиције.  

Конкурентност на нивоу млекара. Неконкурентност овог сектора на међународном 
тржишту је евидентна. Извоз млека и млечних производа доминантно је усмерен на земље 
CEFTA споразума, а извоз у ЕУ онемогућен је неадекватним квалитетом и ценовном 
неконкурентношћу (и поред ценовне конкурентности у откупу сировог млека)16.  
Разлог неконкурентности треба тражити у неефикасном и неразвијеном тржишту млека, 
односно у одсуству јаке и развијене конкуренције на домаћем тржишту. Основне 
карактеристике домаћег тржишта су следеће: 

                                                            
16 Сектор млекарства је управо најзахтевнији по стандардима квалитета и безбедности које треба испунити 
приликом приступања ЕУ и може бити једна од највећих препрека прикључењу пољопривреде Србије ЗАП.  
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 Висока економска концентрација у сектору млекарства, висок праг доминантног 
тржишног учешћа и неразвијена конкуренција међу домаћим млекарама. 

 Тржишна структура олигопсона у откупу сировог млека. На страни понуде млека налази 
се - велики број индивидуалних пољопривредних произвођача (мали број њих су велики 
робни произвођачи), који нису удружени и имају веома малу преговарачку моћ у 
односу на откупљиваче17. Истовремено, на страни тражње, односно откупа сировог 
млека - налази се око 200 млекара, али само једна млекара достиже високо тржишно 
учешће у откупу и производњи млека, а за злоупотребу свог доминантног положаја 
(посебно у домену одређивања откупних цена) добијала је упозорења Комисије за 
заштиту конкуренције Р. Србије. Услед законских недостатака и неефикасности судова 
процес заштите конкуренције у сектору млекарства се зауставио.  

Поред неефикасног тржишта млека,  неконкурентност овог сектора резултат је и бројних 
других фактора: 

• неразвијено тржиште инпута; 
• недовољна инвестициона подршка мерама аграрне политике; 
• некомплетна законска регулатива (дуго чекање на усвајање одговарајућих закона и 

правилника); 
• одсуство пуне, односно доследне примене одговарајућих закона. 

Последице неразвијене конкуренције на домаћем тржишту су следеће:  
 ниска откупна цена сировог млека и високе малопродајне цене млека и млечних 

прерађевина; 
 ниска откупна цена сировог млека доводи до смањења производње сировог млека, 

услед немогућности да се оствари рентабилност у производњи; 
 низак квалитет сировог млека18.  

У наредном периоду за очекивати је да ће се у области производње сировог млека број 
произвођача који предају млеко млекарама смањивати. Ови произвођачи ће морати да се 
определе за унапређење квалитета млека, повећање продуктивности (млечности по грлу) и 
производње, односно веће инвестиције у овој области. У области производње пастеризованог и 
стерилизованог млека и прерађевина од млека, такође, ће доћи до даљег смањења броја 
млекара или/и концентрације капитала, и опстаће само оне млекаре које су својим обимом 
и/или квалитетом производа у стању да остваре профит и прилагоде се стандардима ЕУ. 
Основни циљеви у овом сектору морају бити:  дугорочна предвидљивост аграрне политике (уз 
акценат на повећању инвестиционе подршке) и заштита конкуренције, посебно у случајевима 
даљих концентрација (контрола споразума, контрола прага доминантног тржишног учешћа и сл.). 

6.2. Тржиште житарица 
Велики допринос вредности укупне пољопривредне производње у Србији дају житарице 
(пшеница и кукуруз), због велике домаће тражње (за људску потрошњу и сточну храну) и 
због тога што су житарице добар предусев.  

Овај сектор на међународном тржишту (тржиште ЕУ и ваневропско тржиште) нема 
конкурентност. Недовољна је производња за велика тржишта (према производњи кукуруза 
Србија се налази на 22. месту у свету, а према производњи пшенице на 31. месту19), ниски 
су приноси и високе цене. Међутим, Србија је значајан произвођач и извозник житарица на 

                                                            
17 Од укупне производње млека у Србији преко 90%  производње је на сектору породичних газдинстава.     
18 Крајем априла 2008. године, Србији је одобрен извоз термички обрађеног млека и млечних производа на 
тржиште Европске уније, као и превоз ових производа преко територије земаља ЕУ на друга тржишта. У складу са 
прописима ЕУ, одређена је обавеза инспекцијских прегледа објеката млекара пре њиховог стављања на листу 
увозника, као и контрола читавог ланца производње, од фарме, преко млекаре до готовог производа. Иако су 
четири млекаре, испуниле техничко-технолошке услове приликом лиценцирања почетком 2009. године, то није био 
случај са примарним произвођачима.   
19 Подаци FAO, 2007. година http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx 
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нивоу региона и поред Хрватске, једина је земља у оквиру земаља CEFTA споразума која 
има вишкове за извоз. У току 2009. године највећу вредност извоза, у односу на све 
производе привреде, у Србији имао је управо кукуруз20. Такође, према подацима РЗС 
Србије, у оквиру извоза хране (сектор „храна и живе животиње“), посматрано по 
одсецима, по вредности извоза одсек „житарице и производи“ налази се на 1. месту у 2009. 
години, а  на 2. месту у 2007. и 2008. години21. 

Иако смо регионално конкурентни, унапређење конкурентности кроз више приносе и нижу цену 
житарица, значајно ограничава недовољно развијено домаће тржиште промета житарицама: 

• Недовољно је јака конкуренција међу откупљивачима житарица. Иако у Србији 
послује велики број млинова и иако домаћа цена житарица у принципу прати 
будимпештанске берзанске цене са одређеном, не великом, временском 
дистанцом, постоје извесне сумње и код пољопривредника и код ресорног 
министарства, у постојање договора великих откупљивача у житомлинској индустрији 
око формирања откупне цене пшенице у време жетве.  

• Неразвијен систем јавних складишта/робних записа. Још увек неразвијено тржиште 
робних записа/складишнице, која би као високо стандардизована и заштићена 
хартија од вредности била валидна за кредитно задужење пољопривредника у банци 
и која би могла представљати предмет берзанске трговине, тачније залог код робних 
деривата (фјучерси, опције)22. Оно што је овде посебан проблем јесте отежана 
примена Закона о јавним складиштима за пољопривредне производе, услед 
одсуства одговарајућих правилника и подзаконских аката. Поред тога, мали је број 
складишта који могу да испуне ригорозне услове за добијање лиценце јавног 
складишта, складиштење прате и високи трошкови самог складиштења и сл. 
Подршка државе у овом домену ће бити неопходна, како ка примарним 
произвођачима (подршка складиштењу), тако и ка складиштима. 

• Променљива аграрна политика по питану откупа житарица, односно непостојање 
транспарентног и интервентног откупа тржишних вишкова у случају постојања 
грешака у функционисању тржишта (неадекватна улога Дирекције за робне резерве). 

• Неразвијена терминска трговина житарицама (високостандардизованим робним 
финансијским инструментима, фјучерси, опције). Продуктна берза у Новом Саду има 
низак ниво стандардизације трговине и организује само промтну (спот) трговину робом 
берзанског типа. При том, мале су количине житарица којима се тргује преко берзе. За 
развој терминске трговине житарица потребно је: функционисање јавних складишта и 
реформисање Дирекције за робне резерве по моделу Агенције за интервентни откуп у 
ЕУ (на овај начин би се избегла велика колебања цена на тржишту), затим, унапређење 
законодавне основе, подизање општег нивоа ликвидности у привреди и сл. 

• Постојање сиве економије у промету житарица и брашна и недовољна ефикасност 
инспекцијских органа. 

Поред тога, конкурентност ограничавају и други фактори који се наводе у наставку: 
 Неразвијено тржише инпута. Недовољна контрола квалитета семена и ђубрива у 

акредитованим лабораторијама, присуство сиве економије у трансферу инпута до 
произвођача, велики број посредника и сл.  

 Нетранспарентно одређивање цене пшенице кроз бартер аранжмане (посебно у 
АП Војводини), чиме се уводи додатна неизвесност у расподели профита. 

 Кратак тржишни ланац у производњи и продаји житарица. Мали је степен прераде, 
иновација и комерцијализације нових производа на бази житарица који би се извозили.  

                                                            
20 http://webrzs.stat.gov.rs/axd/spoljna/index1.php 
21 http://webrzs.stat.gov.rs/axd/spoljna/indexsp31.php?ind1=0 
22 Складишница значајно погодује јачању конкуренције на домаћем тржишту, пре свега, јер ставља 
пољопривредног произвођача у ситуацију да сам бира време и цену по којој ће производ продавати, чиме се на 
неки начин јача његова преговарачка позиција у односу на откупљиваче. 
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Узимајући у обзир да су количине пшенице које земље CEFTA споразума увозе много веће 
од оних које ми просечно извозимо, да је пшеница на тим тржиштима дефицитарна роба, 
да је то нама најближе тржиште, имамо реалне могућности повећања извоза пшенице на 
овом тржишту, под претпоставком отклањања свих ограничења развоја и јачања 
конкуренције на домаћем тржишту. Треба нагласити и да ће се са потенцијалним уласком 
Србије у ЕУ цене пшенице у Србији изједначити са посеком региона (не са просеком целе 
ЕУ), што значи да ће наша пшеница бити у ценовном рангу са мађарским, румунским, 
бугарским и хрватским житарицама. Стога, акценат се мора ставити, пре свега, на 
унапређење квалитета пшенице и јачање конкурентности прерађивачке индустрије 
уколико желимо да задржимо регионалну конкурентност у извозу пшенице.  

6.3. Тржиште уљарица 
Иако имамо добре природне услове за примарну производњу уљарица, нисмо ценовно 
конкурентни у производњи сојиног и сунцокретовог уља на међународном тржишту 
(посебно на тржишту ЕУ и ваневропском тражишту) из неколико разлога:  

• На домаћем тржишту висока је економска концентрација међу уљарама (великим 
делом из оправданих, економских разлога) и истовремено између њих неразвијена 
је конкуренција. Низак степен домаће конкуренције, као и мало тржиште, не ствара 
довољно стимулативан амбијент за јачање иновативних, технолошких и економских 
капацитета уљара, што је неопходно уколико се жели остварити међународна 
конкурентност.   

• Иако је тржишна структура олигопсона нужност на тржишту пољопривредно 
прехрамбених производа (економски оправдана) и иако се откупне цене уљарица 
формирају у односу на цене у региону и на основу процењеног тренда цена на 
међународном тржишту,23 евидентно је да уљаре у тржишној структури тзв. 
олигопсона има значајну тржишну/преговарачку моћ у односу на бројне 
пољопривредне произвођаче, када је у питању формирање откупне цене уљарица 
(односно дефинисање паритета предате сировине и обезбеђених инпута за 
производњу). Нарушено тржиште у овом домену често има директан негативан 
утицај на ниво производње у примарном сектору. Тако се, посматрано од средине 
2000-те године, смањује производња сунцокрета и соје (значајно расте једино 
производња уљане репице). 

• Висока царинска заштита домаћег тржишта, условила је да се домаће компаније још 
увек нису суочиле са иностраном конкуренцијом (ад валорем царина на увоз 
рафинисаног сунцокретовог уља износи 30%). Примена Споразума о стабилизацији и 
придруживању неће значајно погоршати позицију домаћих уљара, с обзиром да је 
рафинисано сунцокретово уље, заједно са дуваном и шећером, изузето од царинске 
либерализације (сојино рафинисано уље задржава извесну заштиту и након 
транзиционог периода), а истовремено ће потпуна либерализација на крају 
транзиционог периода бити уведена за сирово сојино уље, сирово сунцокретово уље24.  

• Неразвијен је систем јавних складишта/робних записа за уљрице, као и терминска 
трговина, чиме би се обезбедила већа преговарачка моћ произвођача и смањио 
тржишни ризик. 

У наредном периоду, потребно је радити на јачању и заштити конкуренције на домаћем 
тржишту (уколико се жели међународна конкурентност), а посебну пажњу требало би 

                                                            
23 Формирање цене најчешће је према мађарским фјучерсима за сунцокрет и уљану репицу и чикашким 
фјучерсима за соју, као и на основу процене рода у црноморском региону за соју и сунцокрет (Русија, Украјина, 
Румунија, Бугарска), а у ЕУ за уљану репицу. 
24 Потпуна либерализација на крају транзиционог периода (Анекс III (б) - прогресивно снижавање ад валорем и 
специфичне царине/прелевмана) – биће уведена за сирово сојино уље, сирово сунцокретово уље, уље од 
репице, сојину сачму, сунцокретову сачму. Када су у питању земље CEFTA, трговина је максимално 
либерализована, са изузетком Хрватске, где се за сунцокрет у зрну и сојино уље предвиђају квоте.  
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посветити изграђивању иностране конкурентности за производе из групе хладно цеђених 
уља, посебно маргиналних уљаних култура (уљана тиква, уљана репица и сл.), чија је 
потражња на европском тржишту у успону. 

6.4. Тржиште меса и прерађевина од меса 
Србија је у великој мери конкурентна у производњи житарица и уљарица које су основа за 
сточарску производњу, а такође има квалитетне природне пашњаке. Међутим, не успева 
да оствари међународну конкурентност у овом сектору, пре свега услед неефикасног 
домаћег тржишта живе стоке и меса, али и услед бројних других проблема везаних за 
увођење стандарда квалитета, затим усклађивање ветеринарско-санитарних прописа са 
међународним захтевима и сл. Извоз стоке и меса заступљен је само на тржиштима БиХ, 
Црне Горе и Македоније, а извоз у ЕУ није конкурентан ни по цени, ни по квалитету25. 
Евидентно је да се повећава извоз живе стоке (посебно јунади и телади) на тржишту земаља 
ЦЕФТА споразума, а овај извоз само указује на немогућност домаћих произвођача да 
сточарску производњу адекватно валоризују кроз извоз меса и производа виших фаза 
прераде (месне прерађевине). 

На домаћем тржишту стоке и меса изостаје инострана конкуренција (услед високе 
царинске заштите), чиме су домаћи произвођачи на неки начин онемогућени да јачају и 
развијају своје капацитете. Не може се експлицитно говорити о изостанку домаће 
конкуренције, имајући у виду да се на страни тражње налази велики број правних лица 
(кланица, задруга, трговаца), који се баве откупом стоке. Ипак, оно што упућује на 
постојање тржишних ситуација нарушене домаће конкуренције јесу несигурни и неизвесни 
купопродајни уговори. На страни тражње јављају се и кланице које немају званичну 
регистрацију и потребан систем квалитета (у поступку су увођења система квалитета), које 
имају изразито осцилаторну политику откупа (оцилаторна је и тражња и откупне цене). 
Поред тога, известан проценат откупа, клања и прераде меса налази се и у „сивој“ 
економији, тачније у нерегуларним токовима откупа и плаћања.  

Тржиште откупа живе стоке и меса додатно ограничава и недовољно ефикасно тржиште 
инпута. У ланцу до концентроване сточне хране цена се значајно повећава, недовољно је 
ефикасна контрола хранива, отежане су могућности приступа квалитетној сточној храни, 
незадовољавајући је расни састав стоке, неусловни су објекти за тов, неефикасан је 
селекцијски рад, посебно код породичних газдинстава и сл.  

Последице неефикасног тржишта инпута и тржишта откупа стоке и меса јесу следеће:  
 Изразита цикличност тражње и откупних цена живе стоке (посебно свиња), не 

допушта планирање производње и у дужем року доводи до пада производње 
(одустајање од инвестиција у проширење капацитета, иновације и сл).  

 Високе малопродајне цене меса и прерађевина на домаћем тржишту и пад 
потрошње ових производа (што се такође одражава на мању производњу). 

 Споро увођење потребних стандарда квалитета (HACCP, ISO), технолошко 
заостајање у производњи меса и прерађевина и сл. Све ово води малом броју 
регистрованих објеката за извоз меса и прерађевина, како на тржиште земаља ЕУ, 
тако и на тржиште трећих земаља.  

 Међународна неконкурентност у извозу меса и прерађевина (и по цени и по 
квалитету).  

У наредном периоду, овај сектор наћи ће се пред додатним изазовима услед процеса 
либерализације у оквиру ССП и СТО, односно снижавања царинске заштите26. Опстанак, уз 
подршку државе, могу очекивати само они примарни произвођачи који су спремни на 
                                                            
25 Ценовна неконкурентност је главни разлог неиспуњења квоте за извоз јунећег меса на тржиште ЕУ. 
26 Према Анексу III производи који и након транзиционог периода задржавају високу заштиту (царине ад валорем 
и/или прелевмани) јесу: неке врсте живих животиња (посебно прасад, жива говеда за клање масе преко 300 
килограма); одређене врсте меса и кланичних производа. 
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велика улагања и повећање продуктивности, као и кланичари и прерађивачи који великим 
инвестицијама могу модернизовати, иновирати и повећати производњу, уз раст 
продуктивности, увођење свих потребних стандарда квалитета и снижавање продајних цена.   

6.5. Тржиште поврћа 
Повртарство је профитабилна и значајна грана пољопривреде Србије, која омогућава да се 
на релативно малој површини оствари велика вредност производње. Повртарство омогућава 
брз обрт капитала, интензивно коришћење земљишта (смену две до три врсте поврћа у току 
године), а посебно је исплативо у заштићеном простору и уз примену система за 
наводњавање. Највећи произвођачи поврћа лоцирани су у северном делу Србије, као и у 
централним и јужним деловима, а Србија је регионално највећи произвођач поврћа.  

Повртарску производњу Србије карактерише мала инострана конкуренција. Наиме, услед 
високе царинске заштите домаћи произвођачи на неки начин онемогућени су да јачају и 
развијају своје капацитете27, што даље има низ негативних последица, а у крајњој инстанци 
доводи до међународне неконкурентност домаћих произвођача и прерађивача. 
Истовремено, домаће тржиште откупа и промета поврћа има следеће карактеристике:   

• Неизграђен вертикални тржишни ланац заснован на власничкој повезаности или на 
дугорочним уговорима између произвођача и прерађивача, односно несигуран 
пласман. Тражња и откупне цене су изразито осцилаторне, а самим тим је и високог 
пословни ризик за пољопривредне произвођаче. Поред тога, велики проценат откупа 
и трговине поврћа налази се у „сивој“ економији (појава прекупаца на кванташким и 
зеленим пијацама, продаја „од куће“, готовинско плаћање при откупу и сл.).  

• Непостојање савремених дистрибутивних центара, односно велетржница, одакле 
би се поврће, стандардизованог квалитета дистрибуирало на домаће и извозно 
тржиште, као и мали број савремених капацитета прераде, који би откупљивао 
поврће од произвођача.  

Последице мале иностране конкуренције и неразвијеног домаћег тржишта поврћа јесу следеће: 
 Висок производни и тржишни ризик, немогућност планирања производње и 

одустајање произвођача од нових и/или већих инвестиција. Мали је број тржишно 
оријентисаних произвођача са великим и стабилним површинама и приносима 
поврћа, са уведеним стандардима, савременим складишним и дорадним 
капацитетима, опремом и технологијом производње (уведени системи за 
наводњавање, производња у заштићеним системима и сл.) Из овога произилази 
ниска продуктивност и висока цена коштања производа. 

 Висока зависност од климатских фактора (високе осцилације производње и цена), 
нестандардизован квалитет (разноликост сорти, комбинација отворених и затворених 
простора), скроман асортиман производа. 

Управо сви ови разлози условљавају међународну неконкурентност повртарске 
производње, иако Србија има велике природне потенцијале и повољне режиме извоза. 
Међународна неконкурентност (немогућност да се обезбеди висок, 
стандардизован/уједначен квалитет и довољна количина поврћа за континуирану испоруку), 
огледа се, како у структури, тако и у вредности извоза поврћа. Према подацима РЗС 
Србије, суфицит у размени се смањује, а 2008. године забележен је дефицит у размени са 
светом свежег, смрзнутог и прерађеног поврћа28.  

                                                            
27 Од увозне конкуренције домаће тржиште поврћа штити се путем: царина ад валорем (20% за већину производа), 
сезонских царина и прелевмана.   
28 Када је реч о смрзнутом, сушеном и конзервисаном поврћу, Србија остварује позитиван биланс спољно-
трговинске размене. Свеже поврће се више увози него што се извози. 
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Процеси царинске либерализације имаће значајне последице на даље нарушавање 
конкурентности (либерализација за поврће је значајна) и утицаће да се процеси 
укрупњавања, специјализације производње и увођења стандарда убрзају29.  

Светско тржиште поврћа је изузетно захтевно и добро организовано, са великом 
конкуренцијом, али и великом исплативошћу. Да би се поспешио извоз повраћа (посебно 
свежег и прерађеног) на светско тржиште, неопходно је следеће: 

• Повећање продуктивности и иновирање повртарске производње и прехрамбене 
индустрије (увођење у производњу нових производа: броколи, артичоке, различите 
врсте зелене салате, рукола, коктел парадајз, чија потрошња у свету расте). 

• Имплементација и сертификација система безбедности и квалитета хране 
(GLOBALGAP, HACCP) у примарној производњи и преради. 

• Добро организована логистика и маркетинг30.  
• Оснивање и јачање удружења произвођача (обједињавање производње 

стандардизованог квалитета за пласман; заједнички наступ на тржишту).  
• Отварање дистрибутивних центара/велетржнице, са модерном технологијом 

складиштења, где би се поврће прикупљало и припремало за домаће и инострано 
тржиште.  

• Наставак инвестиционе подршке мерама аграрне политике и већа подршка 
наступима домаћих произвођача и прерађивача на међународним сајмовима, 
посебно кроз активности Агенције за страна улагања и промоцију извоза.   

6.6.  Тржиште воћа 
Производња воћа у Србији, посебно малине, представљала је покретачку снагу 
пољопривредног развоја у последњих двадесет година. Малина је најпрофитабилнији 
извозни артикал и од укупно произведене количине највећи део се прерађује у замрзнуту 
малину и као такав извози, доминантно у ЕУ.  

Воћарску производњу Србије карактерише мала инострана конкуренција. Наиме, услед 
високе царинске заштите домаћи произвођачи на неки начин онемогућени су да јачају и 
развијају своје капацитете, што даље има низ негативних последица, а у крајњој инстанци 
доводи до међународне неконкурентност домаћих произвођача и прерађивача. Иако се не 
може се говорити о изостанку домаће конкуренције, имајући у виду да се на страни 
тражње налази велики број физичких и правних лица, оно што упућује на постојање 
тржишних ситуација нарушене (или неправедне) домаће конкуренције јесте следеће:  

 Недовољно јака конкуренција међу откупљивачима на домаћем тржишту, а посебно 
у откупу малина. На страни понуде велики је број ситних и неудружених 
пољопривредних произвођача, а на страни тражње јака је преговарачка снага 
откупљивача у погледу цене и услова откупа малине. Истовремено, у великом 
проценту хладњаче извозе смрзнуте малине у великим паковањима, без знака 
порекла, посредством дистрибутивних канала/кућа које имају развијену логистику, 
високе марже и значајну преговарачку моћ у одређивању цене. 

 Несигуран пласман, односно несигурни и неизвесни купопродајни уговори између 
примарног сектора и откупљивача (одредбе уговора често се не извршавају, 
посебно оне везане за наплату, у откупу често нема класирања производа, 
уобичајено је готовинско плаћање и сл). Овакви уговори типични су за 

                                                            
29 Само неколико производа ће задржати царину и после транзиционог периода.   парадајз свеж или расхлађен и 
слатка паприка има заштиту и по истеку прелазног периода (20% за парадајз и 30% за слатку паприку од постојеће 
царине). Поред тога, слатка паприка се штити и специфичном царином/прелевманом, а за ова два производа остаје и 
сезонска царина (Анекс III(в).  
30 Класирање и паковање свежег поврћа је још увек слабо заступљено, поготово кад је реч о малим паковањима. 
Ефикасне маркетинг стратегије морају се базирати на истраживању и сегментацији иностраног тржишта, уз нужну 
примену концепта диференцирања понуде, нарочито код производа виших фаза прераде поврћа и првенствено у 
трговини на мало. 
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нерегистроване хладњаче, откупљиваче са импровизованим откупним станицама 
(без дозвола за откуп), који имају малу финансијску снагу, мале могућности 
пласмана и најчешће немају дугорочно усмерену пословну политику. Тражња и 
цене ових откупљивача су изразито осцилаторне. 

 Велики проценат откупа и трговине поврћа налази се у „сивој“ економији (појава 
прекупаца на кванташким и зеленим пијацама, продаја „од куће“, готовинско 
плаћање при откупу и сл.). 

Директне последице неразвијеног тржишта воћа јесу следеће: 
• Мали је број тржишно оријентисаних произвођача са интензивном производњом и 

савременом технологијом гајења воћа, са уведеним стандардима, савременим 
капацитетима, са новим сортама.  

• Висок производни и тржишни ризик и немогућност планирања производње узрокује 
одустајање произвођача од нових и/или већих инвестиција, што води паду примарне 
производње.  

• Висока зависност од климатских фактора, ниска продуктивност у примарном 
сектору и висока цена коштања производа. 

• Високи трошкови промета и високе малопродајне цене воћа, које воде ниској 
потрошњи и последично мањој производњи.   

• Нестандардизован квалитет воћа и прерађевина.  
• Ниска техничко-технолошка опремљеност индустрије прераде воћа (ниска продуктивност).   

Индиректна последица неразвијеног тржишта јесте недовољна међународна 
неконкурентност, односно непотпуна валоризација природних и људских потенцијала, као 
и повољних режима извоза. Иако је Србија је нето извозник воћа, она је ценовно и 
квалитативно конкурентна у малом броју производа (смрзнуте малине и вишње). Поред 
тога, конкурентност у извозу се базира искључиво цени, тј. ниским трошковима производње. 
Нема додавања вредности кроз веће учешће знања и иновација у ланцу производње, 
прераде или дистрибуције чиме би се остваривале више извозне цене. Примера ради, 
мали је извоз свежег воћа, новог и траженог сортимента (ово је конкретно ограничење за 
већи извоз јабука на тржиште Руске Федерације); мали је извоз прерађевина; неразвијене 
су стратегије диференцирања понуде и развоја бренда (знак/жиг „ариљске малине“ који је 
добијен тек 2009. године недовољно је изграђен). Генерално, већи извоз и проширење врста 
воћа које можемо пласирати у извозу - ограничава ценовна неконкурентности и 
неоговарајући сортимент, нестандардизован/неуједначен квалитет, недостатак довољних 
количина за извоз, неуведени стандарди квалитета, неразвијена логистика31, маркетинг и сл.   

Позитивни трговински биланс у трговини воћем, највероватније неће претрпети значајне 
промене у наредним годинама имплеметације Трговинског споразума са ЕУ, нарочито ако 
се узме у обзир и то да ће се за осетљиве групе производа као што су неке врсте свежег 
воћа задржати сезонска царина од 20% и након транзиционог периода (у питању су свеже 
грожђе, јабуке, вишње, шљиве и јагоде). 

Међутим, успешно суочавање са нашим највећим конкурентима (Руска Федерација, Пољска) 
на тржишту ЕУ, посебно у извозу свежег и прерађеног воћа, мора подразумевати следеће:  

 имплементацију и сертификацију система безбедности и квалитета хране 
(GLOBALGAP, HACCP) у примарној производњи и преради; 

 интензивна улагања у нов сортимент, проширење поседа, нове технологије како у 
примарној производњи, складиштењу и преради; 

 функционисање система јавних складишта за воће; 

                                                            
31. Примера ради, српски извозници немају развијену логистику за извоз малина до крајњих купаца у ЕУ (на пример 
хипермаркета), нити могу да гарантују квалитет, стабилност и обим испорука. Имајући у виду да је и тешко развити 
логистку за само један производ (купци траже више врста замрзнутог воћа), јаке дистрибутивне куће при извозу 
смрзнуте малине се очигледно не могу избећи.  
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 отварање савремених дистрибутивних центара/велетржнице, са модерном 
технологијом складиштења, где би се воће прикупљало, класирало, паковало и 
дистрибуирало за домаће и инострано тржиште; 

 добро организовану логистику (унапређење транспорта свежег воћа до међуародног 
тржишта), паковање, маркетинг (учешће на међународним сајмовима)32; 

 наставак инвестиционе подршке мпшв р. србије за подизање дугогодишњих засада 
воћа, унапређење сортимента и сл.; 

 већа подршка наступима домаћих произвођача и прерађивача на међународним 
сајмовима, посебно кроз активности агенције за страна улагања и промоцију извоза.   

6.7. Виноградарство и винарство 
Виноградарско-винарски сектор у Србији има дугу традицију, а карактерише га интензиван 
пад производње. Последњих година приметна је појава приватних породичних винарија 
мањег капацитета, које производе висококвалитетна вина, као и постепено повећање 
производње вина са географским пореклом. Квалитетно српско вино је дефицитаран 
производ на домаћем тржишту и ово вино постиже високу крајњу цену у ресторанима и 
специјализованим продавницама.  

Конкуренција на тржишту грожђа и вина у свету и региону је изузетно велика. Највећи 
произвођач грожђа и вина у свету је ЕУ, затим Аргентина, Чиле, САД, Аустралија, а у региону 
земаља CEFTA споразума то су Македонија и Црна Гора.  

Србија нема међународну, нити регионалну конкурентност у производњи грожђа и вина. 
Негативан биланс у спољнотрговинском промету вина и грожђа остварује се највећим 
делом у размени са Македонијом и Црном Гором. Квота за преференцијални увоз вина у ЕУ 
из Србије испуњава се у веома малом проценту: квота од 53.000 хектолитара за пенушаво вино и 
вино од свежег грожђа у судовима до 2 литра у 2009. години испуњена је са свега 4,3%, а квота за 
вина од свежег грожђа у судовима преко 2 литра од 10.000 хектолитара испуњена је са 27,5%. 

Иако је инострана конкуренција изузетно присутна на домаћем тржишту грожђа и вина33, 
она није створила услове за јачање капацитета домаћих произвођача, пре свега услед 
неразвијеног домаћег тржишта: 

• Велики део промета грожђа и вина још увек се одвија мимо регуларних токова. 
Пољопривредни произвођачи своје производе реализују самостално, разједињено, 
најчешће преко накупаца или посредством “сиве“ економије. Изостаје пуна 
примена закона који регулишу ову област: Закон о вину (којим се између осталог 
дефинише обавеза регистрације произвођача грожђа и вина, услови које морају 
испунити и сл,), Закон о безбедности хране и сл. Такође, нема санкционисања 
„сиве“ економије (неефикасан рад инспекцијских служби). 

• Непостојање одговарајућих капацитета за чување свежег (конзумног) грожђа, као и 
мали број откупљивача грожђа (задруга, савремених винарија). У откупу грожђа се 
јавља неколицина већих винарија, док мање винарије откупљују мање количине 
грожђа углавном вишег квалитета и производњу вина заснивају углавном на 
сопственој производњи грожђа.   

Неразвијено домаће тржиште откупа грожђа и вина додатно ограничава неизграђено 
тржиште инпута (тржиште ђубрива и заштитних средстава, неуређена област производње и 
промета садног материјала и сл), као и недовољна подршка из аграрног буџета. 

                                                            
32 Класирање и паковање свежег поврћа је још увек слабо заступљено, поготово кад је реч о малим паковањима. 
Ефикасне маркетинг стратегије морају се базирати на истраживању и сегментацији иностраног тржишта, уз нужну 
примену концепта диференцирања понуде, нарочито код производа виших фаза прераде поврћа и првенствено у 
трговини на мало. 
33 Трговина грожђем и вином у оквиру земаља CEFTA споразума је либерализована, а бесцаринска квота за увоз 
вина из ЕУ износи 25.000 хектолитара (на увоз вина изнад ове количине плаћа се MFN царина у износу од 30%).  
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Све претходно има за последицу недовољну инвестициону активност и пад производње 
грожђа и вина. Произвођачи су финансијски онемогућени за увођење иновација, 
стандарда квалитета, за проширење и осавремењавање производње. Уситњене су 
парцеле, ниски приноси, стара је технологија производње грожђа и вина, високи су 
трошкови производње и цена како грожђа, тако и вина. 

Изграђивање домаће, регионалне и међународне конкурентности могуће је само у 
следећим условима:  

 примена донетих закона и усвајање одговарајућих подзаконских аката који регулишу 
ову област; 

 улагања примарних произвођача у проширење виноградарске производње (нови 
засади, унапређење сортимента грожђа, пуна примена агротехнике); 

 побољшање квалитета вина и модернизована технологија производње вина, кроз 
увођење нове опреме, уређаја, енолошких поступака и средстава; 

 диференцирање понуде и давање додатне вредности српском вину кроз систем 
географског порекла, унапређења квалитета и агресивну маркетиншку промоцију;  

 већа инвестициона подршка мерама аграрне политике. 
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7. ПРОЦЕНА МОГУЋИХ БУДУЋИХ КРЕТАЊА У  
ПОЉОПРИВРЕДИ - ПО СЕКТОРИМА 

У процесу интензивнијег усмеравања на тржишну економију, секторске промене, као 
фактор друштвено-економског прогреса, указују на неопходност ширења активности које 
ће водити ка расту конкурентности. Овај модел економског развоја пољопривреде и 
руралне средине, представља компоненту једне стратегије, која предвиђа не само циљеве 
дугорочног развоја, него и могући сценаријо на основу којег се они могу остварити. 

Производња у будућности ће зависити не само од њеног досадашњег обима, већ и од 
друштвено-економске ситуације, а првенствено од економске политике на државном 
нивоу, односно од будућих макроекономских кретања. Сходно томе, долази се до процене 
могућих будућих кретања у пољопривреди у зависности од екстерних и интерних чинилаца.  

У најважније екстерне чиниоце, убрајају се: кретања и тенденције на тржишту хране у 
региону, ЕУ и на глобалном тржишту; достигнути ниво преговора у оквиру Светске 
трговинске организације око глобалне либерализације у трговини храном; стање тржишта у 
нашем региону и стање билатералних споразума које је Србија потписала и који се већ 
примењују (CEFTA); либерализација трговине у оквиру очекиваног приступања Србије 
Светској трговинској организацији; либералиyација трговине у оквиру потписаног 
Споразума о слободној трговини између Републике Србије и Русије; либералиyација 
трговине у оквиру потписаног Споразума о слободној трговини између Републике Србије и 
Белорусије; либералиyација трговине у оквиру потписаног Споразума о слободној трговини 
између Републике Србије и Турске; либералиyација трговине у оквиру потписаног 
Споразума о слободној трговини између Републике Србије и држава Европског удружења 
слободне трговине (EFTA), либерализација трговине у оквиру предстојећег Споразума о 
стабилизацији и придруживању ЕУ. 

Међу интерним чиниоцима, издвајају се: испољени трендови и достигнути ниво производње у 
протеклом периоду у најважнијим секторима; динамика и достигнути степен модернизације 
појединих грана; ниво конкурентности важнијих пољопривредних производа; промене у 
макроекономском оквиру, кретања у привреди на државном нивоу и њихов утицај на 
стандард становништва које ће се одразити на промене у понуди и потражњи 
пољопривредних производа на домаћем тржишту; развој туризма као битног чиниоца 
индуковања тражње за домаћим производима; однос потрошача према локално 
произведеној храни. 

Процена могућих будућих кретања у пољопривреди нема за циљ да покаже шта ће бити 
након одређеног временског интервала, већ да на бази извесних улазних параметара 
прикаже шта би могло да буде у периоду 2010-2020. година.  

Осврт на досадашње стање 
У периоду 2000-2009. година, нето вредност пољопривредне производње расла је по 
просечој годишњој стопи од 1,30%, а бруто вредност пољопривредне производње по стопи 
од 1,9%. Међутим, приметна је изузетна променљивост стопа раста – непредвидивост 
кретања сектора.  

У 2009. години, стопа раста пољопривреде је износила око 2,00% (процена), највише 
захваљујући повећању приноса у биљној производњи (пресвега приноса кукуруза, пшенице, 
шећерне репе и воћа). Иначе, стопа раста домаће пољопривреде се не разликује значајно 
од стопа раста пољопривреде земаља у региону. 
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Стратегија и политике развоја у наредном периоду 
У средњорочном периоду (до 2015. године), могуће је остварити раст вредности 
пољопривредне производње од 22,00-24,00%, и то (тестиране опције): 

• повећањем приноса у биљној производњи (односно, у производњи житарица, 
пресвега приноса пшенице и кукуруза); 

• иновирањем производне структуре, са посебним акцентом на производњу 
индустријског биља, крмног биља и поврћа (пораст заступљености енергетских 
усева, већа разноврсност производње поврћа и крмног биља); 

• наставком ревитализације и подизањем нових вишегодишњих засада. 

Да би се пројектовани раст пољопривредне производње, у поменутом средњорочном 
периоду остварио и одржао, потребно је предузети следеће мере: 

 зауставити даљи пад производње меса свих врста (производња меса нижа је у 
односу на остварени просек у периоду 1980-1989. година); 

 динамизирати благи позитиван тренд у производњи млека 
 одржати позитивне трендове у живинарству и овчарству; 
 обезбедити услове за раст стандарда, односно домаће потрошње и извоза (веће 

учешће сточарства веома је зависно од раста домаће тражње и могућности извоза). 

Очекивани/пројектовани раст нето пољопривредне производње у дугорочном периоду (до 
2020. године) је просечно 3,00% годишње. 

Остваривање пројектованог обима нето пољопривредне производње, у поменутом 
дугорочном периоду, је могуће постићи на два начина, и то: 

• динамичнијим растом вредности биљне производње (која је у периоду 2000-2008 
расла по просечној стопи од 4,60%); 

• реструктуирањем пољопривредне производње у корист повећања удела сточарства 
(у 2008 години, сточарство је чинило само 1/3 бруто вредности пољопривредне 
производње, а током периода 2000-2008. година, вредност сточарске производње 
опадала је по просечној стопи од -1,40%). 

7.1. ПРОЦЕНА МОГУЋИХ БУДУЋИХ КРЕТАЊА – МЛЕКАРСТВО 

7.1.1. Значај, досадашња кретања и политика развоја у млекарству 
Република Србија има повољне услове и дугу традицију у производњи и преради млека. Као 
једна од најважнијих грана домаће пољопривреде, производња млека је била у прошлости, 
сада је, а такође би требало да буде један од носећих стубова пољопривреде и руралног 
развоја у тренутку када ће Србија постати чланица Европске уније, а тиме и неизоставни 
део Заједничке аграрне политике. 

Значај производње млека се огледа у чињеници да је то сектор који заслужује посебну 
пажњу, и то из више разлога: спада у категорију са највећом вредношћу примарне 
производње (са износом од преко 500 мил. евра годишње, који се додатно увећа даљом 
прерадом), у велокој мери доприноси руралном развоју (обухвата више од 280 хиљада 
произвођача), има важну улогу у прехрамбеној сигурности земље, испољава највеће 
захтеве у погледу стандаррда које треба испунити приликом приступања ЕУ (због тога може 
бити једна од највећих препрека прикључењу домаће пољопривреде Заједничкој аграрној 
политици). Такође, то је сектор у којем Србија има значајне потенцијале за даљи развој.    

Међутим, досадашња кретања указују на чињеницу да је производња млека пуна 
структуралних проблема и да су сектору неопходне реформе које би довеле до раста 
конкурентности и створиле потребне услове да негативне трендове пада/стагнације замени 
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одрживи раст. Дакле, сусрећемо се са проблемом који намеће озбиљан приступ и 
тражење решења од чијег ће исхода зависити дали ће Србија бити на листи значајних 
произвођача млека и млечних производа по уласку у Европску унију.  

Унапређење сектора млекарства и увођење веће предвидљивости у производњу, захтева 
време и дугорочну политику развоја. Сходно томе, овом ће стратегијом бити дефинисани 
циљеви, мере и активности које ће бити предузете током 2010–2020. године. Инструменте 
стратешког циља, који решавају одређени проблем или део проблема, представљају 
специфични циљеви. При томе, дефинишу се специфични циљеви које је могуће 
реализовати (ресурси, време), а дају оптималне ефекте у развоју и постизању стратешких 
циљева, са предвидљивим резултатима (однос: input-output). У том контексту, специфични 
сиљеви за овај период обухватају:  

 унапређење генетског састава и повећање млечности;  
 укрупњавање стада и јачање конкурентности произвођача; 
 унапређење контроле млека; 
 добијање дозвола за извоз пастеризованог и стерилисаног млека у ЕУ.   

7.1.2. Тржишни ланац у производњи и продаји млека 
У претходном периоду, држава је преко тржишних и структуралних мера имала значајна 
улагања у сектор млекарства. И поред тога, тренутна ситуација није задовољавајућа, јер је 
политика била парцијална, недовољна и без континуитета. Сходно томе, стратешким 
програмом млекарства за период 2010-20120. година се жели дефинисати дугорочна 
политика развоја која обухвата сектор дуж целог тржишног ланца.   

У наредном периоду, реструктурирање мора бити усмерено ка подизању конкурентности 
која је у великој мери зависна од могућности приступа ценовно и квалитетно конкурентним 
инпутима (сточне хране и квалитетних млечних грла) и инпута везаних за хигијену (у 
производњи и преради).  

Исхрана млечних крава у Србији се претежно заснива на концентрованој храни (4,00%), 
силажи и кабастој храни (72,00%) и испаши (24,00%). Мерама аграрне политике треба 
усмеравати произвођаче на могућност значајнијег коришћења испаше и производње 
засноване на комбинованој или исхрани силажом и кабастом храном. Производњу млека 
у Србији треба заснивати на снижавању трошкова производње, увођењем исхране која је 
најтипичнија за подручје гајења. Снижавање трошкова (варијабилних) ће допринети 
повећању бруто марже покрића, довести до раста профитабилности, а такође и до 
подизања конкурентности производње. 

Као реакција на лоше услове привређивања у млекарству, дошло је до унапређења расног 
састава за производњу млека. Ипак, у Србији и даље преовлађује расни састав који у 
великој мери заостаје за оним у земљама којима овај сектор представља значајну грану 
производње. У том контексту, домаћем сектору је прекопотребан сет мера, као што су: 

• тржишне, које ће учинити улагања исплативим; 
• структуралне, које ће повећати инвестиције и унапредити знање; 
• институционалне, које ће поставити систем матичења који ће бити у функцији 

унапређења расног састава и произвођача млека, а не постојања институција које 
их спроводе.   

Имајући у виду чињеницу да количина производње зависи од домаће потрошње, 
могућности извоза и увежених количина, производња млека би у наредном периоду 
требала да прати потражњу. Сходно томе, до повећања производње може доћи 
подизањем ценовне и квалитетне конкурентности млека и млечних производа које ће, с 
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једне стране, снизити цену, док ће, с друге, испунити квалитетне норме за извоз и тиме 
омогућити увећану потражњу, нарочито у извозу.   

Квалитет млека произведеног у Србији, далеко заостаје за квалитетом у ЕУ (тренутно само око 
40,00%  млека се налази у екстра или I класи која је дозвољена правилима ЕУ). Због тога, један 
од приоритета аграрне политике у наредном периоду треба да буде заштита потрошача и 
прилагођавање ЕУ регулативама, унапређење квалитета и здравствене безбедности млека.    

У Србији тренутно ради 201 објекат за прераду млека, највећи део су средње млекаре (око 
90,00%), док остатак чине велике индустријске млекаре (око 10,00%). Од тога, мале занатске 
млекаре покривају око 4,00% прерађивачких капацитета, средње млекаре покривају око 
6,00% прерађивачких капацитета, док велике индустријске млекаре захватају 90% 
инсталисаних капацитета за прераду млека.  

Тренутна искоришћеност расположивих капацитеата је на нивоу од око 60,00%. У наредном 
периоду, треба очекивати смањење броја млекара и вероватан опстанак само оних 
млекара које су својим обимом и/или квалитетом производа у стању да остваре профит 
који ће им омогућити да имају довољно средстава за прилагођавање стандардима ЕУ и 
тако опстану на пробирљивом тржишту. 

Анализа цена млека у Србији упућује на неуспех тржишта да обезбеди правилну 
дистрибуцију дохотка, што се огледа кроз:  

 откупне цене, које су најниже у региону;  
 малопродајне цене, које су највише у региону;  
 разлику између најниже и највише откупне цене, која је приметно велика; 
 тренд повећања малопродајне цене, који је значајно већи од тренда повећања 

откупне цене; 
 нетржишно значајну разлику, која је присутна између цена у различитим регионима, 

као и међу типовима продавница и различитим произвођачима. 

Како би у наредном периоду дошло до реалније расподеле цена, потребно је развити 
тржиште које ће балансирати понуду и тражњу дуж тржишног ланца.  

И поред чињенице да се дистрибуција млека већим делом одвија кроз трговинске ланце 
(око 51,00%), и даље је значајна количина млека  у директном оптицају (око 49,00%). 
Међутим, иако је овакво млеко јефтиније од млека купљеног у продавници и богатије 
млечним мастима, оно је по правилу мање квалитетно по питању хигијене и његово 
коришћење у непастеризованом стању често изазива болести. Потребно је дакле смањити 
директно коришћење непастеризованог млека, што се може постићи на следећи начин: 

• изградњом тржишта млека које ће смањити цене прераде;  
• појачаном контролом у спровођењу закона везаних за безбедност хране; 
• едукацијом и подизањем нивоа свести о штетности коришћења неконтролисаног 

млека. 

Трговина млеком и млечним производима је ограничена услед потешкоћа у транспорту, 
нарочито свежег млека. Наравно, највећи ограничавајући фактор трговине млеком је 
немогућност извоза домаћег млека на тржиште ЕУ. И поред тога, Србија има динамичну 
трговину млеком и млечним производима, нарочито међу CEFTA земљама. 

Вредности увоза и извоза у сталном су порасту, али увоз расте бржим темпом него извоз. 
Потписивањем споразума о стабилизацији и придруживању, ови трендови ће се вероватно 
још више убрзати услед спуштања царина на увоз производа пореклом из ЕУ. Из разлога 
што највећи део увоза долази управо из земаља ЕУ, очекује се да ће потрошачи у наредном 
периоду добити јефтиније производе (међу које свакако спадају млеко и млечни 
производи), али и да ће се трговински салдо погоршати.  
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Од 2000. године, потрошња млека у Србији перманентно расте. Међутим, она је још увек 
мала (у 2008. години, укупна производња и потрошња млека по становнику је износила 207 
литара, док је исте године потрошња млека у Данској износила 897 литара по глави 
становника, а у Бугарској 283 литара по глави становника).  

Друга специфичност потрошње млека у Србији је изузетно велико учешће дуготрајног 
млека у укупној потрошњи (око 38,00%), док се у другим земљама претежно троши 
пастеризовано (краткотрајно) млеко. Последњих 7 година, производња дуготрајног млека је 
порасла са 53 милиона литара на 105 милиона литара (док је краткотрајног остала готово 
непромењена). Из тог разлога, треба да се више производи и промовише пастеризовано 
(краткотрајно) млеко, а да се производња и потрошња дуготрајног млека прилагоде 
трендовима који су карактеристични за земље чланице ЕУ.   

У наредном периоду, политику подршке треба прилагодити трендовима који ће неминовно 
да се десе у тржишном ланцу производње и продаје млека:  

 број произвођача од којих млекаре откупљују млеко ће се и даље смањивати; 
 број грла од којих се добија млеко за потребе прерађивачке индустрије ће остати на 

приближно истом нивоу; 
 доћи ће до повећања просечне млечности по грлу; 
 доћи ће до повећања броја грла по газдинству; 
 биће све већа специјализација производње у оквиру пољопривредних газдинстава; 
 млекаре ће повећавати своју производњу у складу са потребама тржишта, и 

порастом животног стандарда становништва; 
 доћи ће и до повећања производње скупљих финалних производа. 
 наставиће се побољшање квалитета млека. 
 велике млекаре ће наставити притисак на фармере да повећавају производњу 

(наставиће са подизањем вредности минималних количина млека које се могу 
откупити од фармера); 

 доћи ће до смањења броја млекара (издвојиће се оне које ће квалитетом производа 
моћи да опстану како на домаћем, тако и на иностраном тржишту). 

  Сходно томе, будућа подршка сектору млекарства у Србији треба да буде заснована на:  
• плаћању премије везане за квалитет млека; 
• повећавању инвестиционе подршке; 
• плаћање по грлу (односно мере које су усмерене на: повећања стада у току године; 
• унапређења квалитета стада - повећање квалитета и повећање млечности). 

7.2. ПРОЦЕНА МОГУЋИХ БУДУЋИХ КРЕТАЊА – ЖИТАРИЦЕ 

7.2.1. Значај, досадашња кретања и политика развоја у сектору житарица 
Пољопривредно земљиште у Србији заузима површину од 5,70 мил. ha (што износи 0,56 
ha/становнику), од тога највећи удео припада производњи житарица (oko 60,00%,тј.  oko 3,42 
мил. ha). У структури површина под житарицама, кукуруз је најзаступљенија култура (са 
преко 1,20 мил. засејаних ha), док је пшеница одмах иза њега (са око 0,50 мил. засејаних ha). 

Значај производње одређују велике засејане површине, због чега се житарице налазе међу 
секторима са највећом вредношћу примарне производње (од око 1,00 млд. евра годишње, 
која се додатно увећа даљом прерадом). 

Досадашња кретања одсликавају производњу и тржиште житарица као врло конзервативно, 
несклоно брзим променама и у великој мери условљено традицијом. Из тих разлога, поред 
промена правила и закона који ће се десити у наредном периоду, потребан и стрпљив, 
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поступан рад који ће имати за циљ промену менталитета. Сходно томе, нова политика 
развоја треба да дефинише циљеве који обухватају:    

 чињење доступних инпута произвођачима, кроз снижавање цене и побољшање квалитета; 
 повећање приноса (унапређењем опреме, механизације и знања у производњи)  
 унапређење складишних простора и управљањем власништва над ускладиштеним 

житарицама; 
 развој берзанске трговине житарицама. 

Економски ефекти успостављања зоне слободне трговине са ЕУ (на основу ССП), обухватају, 
између осталог, и појефтињење пољопривредних инпута, (сировина и репроматеријала) 
увезених из ЕУ. 

7.2.2. Тржишни ланац у производњи и продаји житарица 
Домаће тржиште житарица, карактеришу следећи начини трговања: 

• робна размена; 
• куповина на зелено; 
• откуп производа у време жетве; 
• непосредна трговина (рука руци); 
• продаја информација (IS - GEA); 
• брокерско посредовање (Продуктна берза Нови Сад); 
• трговина робним записима.  

Тржишни ланац код житарица је кратак и најчешће заврши на сопственом имању, 
оближњем млину или фабрици сточне хране. Од укупно произведених количина у 
протеклом периоду (2000-2009. година), извезене су релативно мале количине житарица 
(око 13,36% пшенице и 11,14% кукуруза).  

Неадекватан инпут (цена и квалитет), с једне страане, и произвођачи који не користе у 
потпуности потенцијал који им се на тржишту нуди, с друге стане,  представљају значајан 
део узрока ниских приноса житарица у периоду 2000-2009. година (код пшенице: 3,46 t/ha; 
код кукуруза: 4,41 t/ha).  

Због неразвијеног тржишта, квалитет семена и ђубрива не одговара ценама које се  
плаћају за њихову набавку.  

У нашој земљи су готово све површине засејане домаћим сортама пшенице, јер се 
практично на тржишту не могу пронаћи сорте других произвођача. Као главни разлог ове 
појаве, наводи се царина која је до сада износила 30,00% на увоз семенске пшенице. 
Међутим, са потписивањем и почетком примене ССП, царина је у 2009. години укинута. 

Стварање услова за развој тржишта семена пшенице је неизоставна карика у будућем 
тржишном ланцу житарица, јер би се на тај начин повећала могућност избора, а тако и 
конкурентност Србије у производњи житарица.  

Други део проблема у вези са коришћењем инпута треба тражити у навици произвођача да 
сеју недекларисано семе пшенице (тренутно се у Србији користи око 50%  недекларисаног 
семена за сетву). Ради се о малим произвођачима, који се по правилу производњом 
пшенице баве на екстензиван начин (ниска улагања/низак принос). 

У наредном периоду, треба унапредити контролу усева у пољу, као и испитивање квалитета 
семена у акредитованим лабораторијама. Модернизација и изградња нових дорадних 
центара би свакако помогла у испуњењу постављеног циља (побољшање  квалитета 
семена). На тај начин би се успоставило веће поверење између проивођача житарица и 
државе, посебно када је у питању семе пшенице и јечма.  
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Проблем је такође и мало коришћење минералних и стајских ђубрива, што има за 
последицу умањење приноса. Због тога је неопходно да се донесу мере које ће омогућити 
већу потрошњу ђубрива (пресвега минералног). Субвенцијама се може утицати на цену 
ђубрива, а редовним контролама на квалитет минералних ђубрива која се налазе у 
промету (такође и санкцијама, у случају да квалитет не одговара декларисаном). 

У структури биљне производње, преовлађује производња житарица. Наша земља је 
значајан поизвођач житарица на нивоу Европе, а највећи произвођач у региону. По 
засејаним површинама под кукурузом, Србија се налази на 6. месту у Европи, а по 
пшеници на 12. месту. Трендови који прате производњу житарица генерално су стабилни, 
уколико изузмемо смањење површина под пшеницом (у периоду 2000-2009. година, 
пожњевена површина је смањена за око 25,04%), као последицу значајног раста засејаних 
површина профитабилним индустријским културама (соја, сунцокрет, шећерна репа), као 
и смањење подршке коју су произвођачи пшенице традиционално добијали од државе. За 
разлику од већине осталих европских земаља (које бележе повећање приноса), у Србији је 
тренд приноса пшенице у паду (и то последњих 20 година). 

Србија има повољне климатске и земљишне услове за производњу житарица, али за 
повећање приноса су потребне нове мере аграрне политике , које ће:   

 обезбедити новчану подршку за улагања у производњу житарица (набавку 
квалитетних инпута: семена, ђубрива, заштитних средства);  

 изградити тржиште земљишта, тако да земљиште обрађује онај коме је основно 
занимање пољопривреда и који је у стању да извуче већи профит;   

 обезбедити инвестициону подршку за набавку механизације и опреме за обраду и 
наводњавање земљишта, као и сетву и жетву житарица; 

 обезбедити информације и знање пољопривредницима о начинима повећања 
приноса у производњи житарица.  

Складишни капацитети за житарице износе око 3,65 мил. t, и свакако није ограничавајући 
фактор пријема тржишних вишкова пшенице и кукуруза. По типовима складишта, у Србији 
су заступљени силоси (око 80,50%) и подна складишта (око 10,50%). Ускладиштене количине 
пшенице из године у годину полако расту, а код кукуруза не постоји навика складиштења и 
због тога је треба развити.  

Успостављање система јавних складишта омогућиће пољопривредним произвођачима да 
по обављеној жетви/берби предају своју робу у јавно складиште и за узврат добију  робни 
запис, који би могао бити предмет трговине или се користио као залога за добијање 
кредита код банака. С обзиром да роба не мења место где је смештена, увођење робних 
записа би оживело трговину житарицама. 

Јудна од мера развојне политике у наредном периоду треба свакако да буде подршка 
инвестиционим улагањима у подизање сушара и складишног простора, са посебним 
акцентом на породична газдинства и задруге.  

Упоређујући цене житарица код нас и цене на берзи у Будимпешти, примећује се 
међусобна  зависност која се огледа у томе да домаће цене житарица у принципу прате 
будимпештанске берзанске цене са одређеном, не великом, временском дистанцом. 

У току жетве се скоро сваке године као главно питање намеће ниска откупна цена 
пшенице. По том питању, произвођачи и откупљивачи су формирали јединствен став да 
држава треба да помогне кроз премију по килограму произведене и ускладиштене 
пшенице. Сходно томе, у сарадњи са Дирекцијом за робне резерве, потребно је 
успоставити јасна правила интервентног откупа вишкова житарица, заснованом на моделу 
ЕУ и реформисати дирекцију и систем јавних складишта по том моделу.  
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Успостављањем система јавних складишта, трговина житарицама ће постати не само 
лакша, већ и доступнија ширем кругу пољопривредних произвођача. Док су житарице 
смештене у складишту, пољопривредници могу да сачекају повољнију цену и да продају 
изврше у моменту када процене да је цена за њих најповољнија. У међувремену, услед 
недостатка сопствених средстава, пољопривредници могу повољним банкарским 
кредитом да финансирају своје текуће обавезе. 

Ако тржиште служи да пренесе информацију потрошача о њиховој спремности да плате за 
различите врсте и квалитете производа, онда је цена свакако кључ ове информације. 
Међутим, ако не постоји разлика у цени плаћеној за различите нивое квалитета (на нивоу 
газдинства), онда пољопривредници неће имати подстицај да пруже тражени квалитет. Из 
тог разлога, треба омогућити произвођачима и прерађивачима доступним информације о 
ценама житарица на различитим тржиштима. 

Да би произвођачи имали интерес да произоде квалитетнију пшеницу, важно је вршити, поред 
основних, и остале анализе квалитета, као и да се  цена прилагоди  квалитативним групама. У 
том контексту, треба промовисати и подржати плаћање пшенице по квалитативним групама. 
Овоме у прилог иду и предвиђања FAO и OECD-а да ће цена житарица наставити са падом, јер 
су краткотрајни узроци елиминисани (лоше време, мале залихе и паника), а такође и 
дуготрајни иду у правцу смањења цена (производња биогорива и слаб долар).  

По питању продајних ланаца за житарице, Србија има дугу традицију, али се они битно 
разликују по културама (пшеница и кукуруз) и географски (Војводина, Мачва и централна 
Србија). Један од основних проблема у трговини пшеницом је нетранспарентно одређивање 
цене кроз бартер аранжмане. Паритети који се одређују су вредносни (семенска пшеница и 
ђубриво за меркантилну пшеницу), а не новчани, који би у себи садржавали и цену капитала, 
али и дали могућост одређивања цене по жетви. У таквим аранжманима купац се обезбеђује 
високим паритетима, па често скривена камата износи неколико десетина процената. Сходно 
томе, потребно је увести регулативу која ће у уговорним аранжаманима бити транспарентно 
изражена кроз вредности и цену инпута, капитала и финалног производа. 

У оквиру чланица CEFTA споразума, Србија је, поред Хрватске, једина која има вишкове 
пшенице. С обзиром да су количине пшенице које наши суседи увозе много веће од оних 
које ми просечно извозимо, да је пшеница на тим тржиштима дефицитарна роба, да је то 
нама најближе тржиште, имамо реалне могућности повећања извоза пшенице. Главно 
тржиште за извоз пшенице из Србије, сада и убудуће, треба да буде тржиште земаља 
потписница CEFTA споразума.  

Споразумом о стабилизацији и придруживању предвиђено је да царина на меркантилни 
кукуруз подлеже постепеном смањивању, али на крају транзиционог периода и после 
њега, наставља се примена 80,00% важеће царине. Обични хибриди и остали семенски 
кукуруз, спадају у групу производа чије ће се царине постепено снижавати и на крају 
транзиционог периода ће се свести на нулу. Царина за двоструке и троструке хибриде и 
остали семенски кукуруз, постепено ће се снижавати да би се на крају транзиционог 
периода примењивала царина од 30,00% важеће царине. 

Као последица повећане тражње, услед промена у начину исхране становништва и развоја 
индустрије производње горива из житарица, потрошња житарица бележи раст у светским 
размерама. 

Укупна потрошња пшенице у Србији износи 1.600.000 t/годишње (односно 133.000 
t/месечно). Да би тржиште пшенице нормално функционисало, тј. да тражња и понуда 
буду у равнотежи, неопходне су и резерве пшенице (у најмањем износу тромесечне 
потрошње: 400.000 t). Из претходних података, следи закључак да је Србији неопходна 
производња пшенице од минимум 2.000.000 t/годишње. 
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За разлику од производње која осцилира из године у годину, потрошња пшенице је 
устаљена и састоји се од потрошње за нову сетву, сточну храну и исхрану становништва. 
Потрошња семена варира у зависности од засејаних површина, али ако пођемо од 
претпоставке да је Србији неопходна сетва на 600.000 ha, све док просечан принос не 
пређе 4,00 t/ha, за семенску потрошњу треба издвојити 180.000 t/годишње. Количина 
потребне пшенице за сточну исхрану зависи од односа цене кукуруза и пшенице, a креће 
се од 50 до 200.000 t/годишње. За исхрану становништва je неопходно 1.300.000 t/годишње. 

Домаћа потрошња кукуруза се креће између 4,50 и 5,30 мил. t/годишње, и сва потражња се 
намирује из сопствене производње.   

За разлику од сектора пшенице, производња кукуруза никад није била директно 
субвенционисана. Преласком на плаћања по јединици површине (ha), без обзира на врсту 
производње, произвођачи житарица су добили прилику да им се у одређеном проценту 
субвенционишу инпути у производњи (гориво, ђубриво и семе).   

У наредном периоду је потребно установити јасна правила и дуготрајну политику подршке 
плаћања по ha. Политика подршке у сектору житарица треба да буде заснована на:  

• субвенционисању инпута (горива, ђубрива и семена); 
• субвенционисању складиштења пшенице у јавним складиштима; 
• инвестиционој подршци подизања складишних капацитета.  

7.3. ПРОЦЕНА МОГУЋИХ БУДУЋИХ КРЕТАЊА – УЉАРИЦЕ 

7.3.1. Значај, досадашња кретања и политика развоја у сектору уљарица 
И поред чињенице да просечно учешће уљарица у вредности биљне производње износи 
око 5,00% (односно, око 6,00% на породичним пољопривредним газдинствима), сунцокрет и 
соја су међу најважнијим пољопривредним културама у Србији.  

Србија спада у групу највећих произвођача уљарица у Европи, по производњи соје међу 
првих пет, а по производњи сунцокрета међу првих седам највећих произвођача. Захваљујући 
дугој традицији и повољним климатсим и земљишним условима за производњу, просечни 
приноси сунцокрета су већи у Србији (изнад 2,00 t/ha), у односу на земље ЕУ (преко 1,50 
t/ha)и земље  у региону (испод 1,50 t/ha). Посматрајући трогодишњи просек (2007-2009. 
година), приноси соје су такође већи у Србији (2,50 t/ha), у поређењу са осталим европским 
земљама (просек за ЕУ износи 2,49 t/ha , док је европски просек 1,52 t/ha). 

У последњој деценији (период 2000-2009. година), забележен је маркантан раст у 
производњи уљане репице (засејане површине: за 177,73%; приноса: за 41,18%; откупа: за 
292,09%; производње уља: за 262,32%).  

Значај сектора уљарица у Србији се огледа и кроз све већу потражњу за биљним уљем, уз 
задовољење потреба у сточној храни.  

Производња уљарица у свету се повећава из године у годину, што је условљено њиховом 
употребом у производњи биообновљивих горива, али и повећаном употребом биљних уља у 
исхрани, на рачун животињских масти. Тиме производња уља, поред већ постојећег 
вишеструког значаја у исхрани, добија и све већи значај као сировина за производњу енергије 
у функцији заштите животне средине.  

У наредном периоду, циљеви политике развоја у области уљарица биће усмерени према: 
 задржавању оптималних површина под уљарицама, како би се искористили постојећи 

прерадни капацитети у производњи уља, како у прехрамбене, тако и у техничке сврхе; 
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 смањењу трошкова производње уљарица код примарних произвођача, како 
унапређењем механизације и знања, тако и мерама подршке; 

 афирмисању интересног повезивања произвођача (удружења, задруге, кластери) у 
циљу имплементације нових сазнања у сектору производње уљарица; 

 пружању шансе произвођачима маргиналних уљаних култура (уљане тикве и др.) да 
искористе извозни потенцијал у производњи хладно цеђених уља уз подршку 
прилагођавању европским стандардима. 

Према подацима OECD-а, у наредном периоду (до 2020. године) се очекује повећање 
потрошње производа семена уљарица за преко 50%. 

7.3.2. Тржишни ланац у производњи и продаји уљарица 
Утицај тржишта појединих земаља у региону (Руске Федерације, Украјине, Румуније, 
Бугарске и Мађарске) приметан је и код нас, у смислу доношења одлуке о производњи и 
формирању цена уљарица. 

Велика међународна конкуренција у овом сектору, а мала унутар земље и велика 
царинска заштита домаћег тржишта, условила је да се домаће компаније још увек нису 
суочиле са правом конкуренцијом. Отварање границе према ЕУ и СТО земљама 
неминовно ће довести до даљих промена у управљању капацитетима за прераду уљарица.  

Важну улогу у производњи свих уљарица има квалитет инпута.  Из тог разлога треба водити 
рачуна о одабиру одговарајуће сорте, односно хибрида, коришћењу декларисаног семена за 
сетву, минералног ђубрива и пестицида у препорученим количинама. Домаћи произвођачи 
уљарица свакако поштују ове препоруке, јер су приноси и квалитет на европском нивоу. 

У сортименту углавном преовлађују хибриди домаћих селекционих кућа, док су последњих 
година све присутније и стране сорте и хибриди, чија је производња организована од 
стране домаћих дорађивача (посебно сунцокрета, али и уљане репице). Либерализацијом 
увоза, према ССП царина на увоз семенског сунцокрета је снижена, са почетних 20,00%, на 
16,00% у 2009. години, односно на 14,00% у 2010. години, а на крају прелазног периода 
(2014.године) царина се своди на 0,00%. Сходно томе, доћи ће до јачања конкуренције у 
сектору уљарица, али и до подизања нивоа квалитета семенске робе. 

У последњих неколико година, приметна је појава производње генетички модификоване 
соје, која не угрожава битније даљу ратарску производњу. Поред тога, домаћи произвођачи 
(као и у већини других земаља) не купују семена самооплодних биљака сваке године, него 
врше одабир из сопствене меркантилне производње.  

У циљу елиминисања нежељених појава и подизања квалитета производње, у сектору 
уљарица је потребно предузети следеће мере: 

• едуковати произвођаче о потребама коришћења декларисаног семена; 
• наставити са уклањањем засејаних површина под генетички модификованом сојом; 
• унапређивати квалитет и чинити ђубриво и остале инпуте доступне произвођачима. 

Посматрано у глобалу, тренд производње и засејаних површина уљаних култура је позитиван. 
На првом месту се налази производња сунцокрета, али је најзначајнији раст забележен у 
производњи соје и уљане репице. Услед неповољних климатских услова последњих година и 
непредвидљивости цене и политике, интересовање за гајење сунцокрета благо опада. 

Последњих година, у производњи уљарица се може уочити неколико нових трендова, и то:  
 стабилизација и раст производње соје;  
 раст засејаних површина под уљаном репицом;  
 раст просечних приноса, нарочито код соје;  
 смањење броја произвођача сунцокрета; 
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 повећање просечних засејаних површина сунцокрета по газдинству. 

Како би се даље унапредила производња уљарица, неминовна је подршка инвестицијама.    

У нашој земљи има девет индустријских капацитета за прераду уљарица, који се баве и 
организованом примарном производњом. Малих погона за производњу хладно цеђених 
уља има осам, и они су такође организатори производње. Поред тога, постоји и велики број 
екструдера у саставу задруга и пољопривредних предузећа, који се користе за производњу 
сточне хране од соје за сопствене потребе.  

Последњих година расте интересовање за производњу соје, па се јављају и тржни вишкови. 
У том кон тексту, намеће се потреба да се систем јавних складишта успостави и за 
уљарице, како би се примарним произвођачима омогућило коришћење робних записа 
као гаранције при кредитном задуживању, али и одлучивање за продају робе у тренутку 
када им цена на тржишту највише одговара. 

Прерадни капацитети у Србији се користе алтернативно, односно седам уљара имају 
могућности за прераду соје, сунцокрета и уљане репице (наизменично у току производне 
године), док се у две уљаре прерађује само соја.  

У циљу унапређења система прераде и складиштења уљарица, потребне су следеће мере: 
• успоставити систем робних записа и лиценцирање јавних складишта за уљарице; 
• у IPARD плану, отворити линије за унапређење технологије прераде у погонима за 

складиштење и прераду уљарица; 
• инвестиционом подршком стимулисати подизање малих прерадних капацитета 

(екструдери, хладно цеђење и сл.).  

На домаћем тржишту се формирање откупних цена врши у односу на процењени тренд 
цена на међународном тржишту и у земљама региона, а најчешће према мађарским 
фјучерсима за сунцокрет и уљану репицу и чикашким фјучерсима за соју. Откупне цене за 
соју и сунцокрет се формирају и на основу процене рода у црноморском региону (Русија, 
Украјина, Румунија, Бугарска), а за уљану репицу у односу на земље ЕУ.  

Пракса је показала да у задње време приликом уговарања производње између уљара, 
подуговарача и примарних произвођачанема директно истакнуте откупне цене, већ само 
паритета на обезбеђену количину инпута за производњу. 

У току откупа долази до корекције откупних цена и у складу са домаћом понудом и 
потражњом.  Проблем је што домаћа прерађивачка индустрија, због неисплативости своје 
производње, није у стању да одговори повећањем откупних цена у тренутку мале понуде, у 
мери која би одговарало примарним произвођачима. Други проблем представља велики 
број посредника између произвођача и потрошача јестивог уља, што доводи до повећања 
трошкова у промету, па и до незадовољства ценом крајњих потрошача.  

У наредном периоду, неопходно је донети меру којом ће се омогућити произвођачима 
доступним информације о ценама уљарица на различитим тржиштима. 

На основу удела у вредности извоза, најважнији извозни производи од уљарица су сојино 
уље (у 2009. години, извезено је 33.177,00 t, чија је вредност била 28.232.332,00 USD, што је 
износило 1,45% укупног агроизвоза) и сунцокретово уље (исте године је извезено 75.742,00 t, у 
вредности од 72.715.113,00 USD, што је износило 3,74% укупног агроизвоза).  

На основу удела у вредности увоза, најважнији увозни производ од уљарица је сојина сачма 
(у 2009. Години, увезено је 26.625,оо t, чија је вредност била 12.780.115,00 USD, што је износило 
0,98% укупног агроувоза).  
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Спољна трговина производима од уљане репице нема финансијски значај. Са најавама 
отварања погона за производњу биодизела у нашој земљи, извоз уља од уљане репице  
опада. Сходно томе, у наредном периоду се очекује наставак овог тренда.  

Према Споразуму о стабилизацији и придруживању, предвиђа се максимална заштита 
рафинисаног суцнокретовог уља до краја транзиционог периода (од 30,00%), док су већ у 
првој години укинуте царине на зрно соје и уљане репице, као и на уљане погаче и сачме 
уљане репице. Прелевмани за чврсти маргарин и сојину сачму снижавају се прогресивно, 
тако да прелевман за чврсти маргарин са 12,00 RSD/kg у првој години (2009.) пада на 3,00 
RSD/kg, у шестој години (2014.), док прелевман за сојину сачму са 2,00 RSD/kg у првој години 
пада на 0,00 RSD/kg у шестој години примене прелазног споразума. 

Када су у питању земље CEFTA, трговина је максимално либерализована (са изузетком 
Хрватске, где се за сунцокрет у зрну и сојино уље предвиђају квоте). 

Сунцокретово уље је један од стратешких производа у погледу прехрамбене сигурности 
становништва. Са друге стране, сојина сачма, као најважнији производ од соје, представља 
изузетно важан извор протеина у саставу сточне хране. 

Примена уља од уљане репице није распрострањена код нас у прехрамбене сврхе, осим 
као мали додатак у неким прехрамбеним производима (као замена сунцокретовом уљу).  

Позитиван тренд прати употребу репичиног уља као сировине за производњу биодизела, и то 
пре свега у Европи (ту су и најповољнији климатски услови за гајење уљане репице, а ту су и 
стандарди за биодизел прављени на бази уљане репице).  

До сада се подршка производњи уљарица у Србији одвијала у три фазе: 
1. ценовна подршка (премија за соју и сунцокрет је уведена 2003. године, а 2004. 

године је уведена премија за уљану тикву);  
2. директна плаћања по хектару (за уљану репицу и тикве, уведена су 2006. године);  
3. директна плаћања по хектару (за ратарске и повртарске културе, и то за утрошен 

репроматеријал (дизел гориво, минерално ђубриво и декларисано семе), уводе се 
2007. године).  

Поред ценовне подршке и директних плаћања, од 2004. године се уводе и извозне субвенције за 
производе од уљарица. Њихово укидање је планирано до краја 2010. године, са приступањем 
СТО. Извозне субвенције се не примењују на извоз производа од уљарица у земље CEFTA. 

У наредном периоду, подршка сектору уљарства треба да се заснива на следећим 
мерама аграрне политике:  

 субвенционисању инпута; 
 унапређењу стандарда квалитета; 
 инвестиционој подршци.  

7.4. ПРОЦЕНА МОГУЋИХ БУДУЋИХ КРЕТАЊА – ПРОИЗВОДЊА МЕСА 

7.4.1. Значај, досадашња кретања и  
политика развоја у сектору производње меса 

Значај који производња меса има за Србију, огледа се у: постојећем сточном фонду (који 
уз адекватне одгајивачке програме, који ће га унапредити, може бити носилац домаће 
пољопривреде и у будућности значајно допринети свеукупном богатству наше земље; 
повезаности производњи (већа производња меса омогућава повећану производњу 
ратарских производа); потенцијалу који има, услед добре и конкурентне сировинске базе; 
производњи производа који су важни за прехрамбену сигурност земље, услед велике 
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производње за сопствене потребе и могућношћу за обезбеђивањем брзе, јефтине и 
квалитетне хране; значају за рурални развој, нарочито за планинска подручја (где су често 
овчарство, козарство и говедарство једина могућа опција за производњу меса). 

Иако производња меса у Србији има дугу традицију, данас је то сектор препун 
структуралних проблема, који је праћен константно негативним трендовима већ неколико 
деценија. Услед предстојећих процеса либерализације у оквиру ССП и СТО, великим делом 
неконкурентна  домаћа производња меса ће се наћи пред додатним изазовима (али и 
једном од највећих шанси).  

Уколико желимо да Србија задржи постојећи ниво или пак унапреди своју производњу меса 
у будућности, мора се што пре пронаћи адекватан одговор на постојеће проблеме и 
изазове прикључења ЕУ и СТО. Из тог разлога, као и због значаја производње меса за 
Србију, остваривање овог циља постаје један од основних изазова аграрне политике у 
наредном периоду.   

Потребе подизања конкурентности, укључивање малих произвођача у модерне тржишне 
ланце и имплементацију ЕУ стандарда, као приоритети политике развоја у наредном 
периоду, намећу следеће специфичне циљеве: 

• остварити ценовно конкурентну производњу која ће бити у стању да спречи значајно 
повећање увоза, што ће очувати постојећи ниво производње меса;  

• формирање јаких одгајивачких организација, чији ће чланови бити спремни да 
учествују у спровођењу секторских програма; 

• уређење промета живим грлима; 
• добијање извозних бројева за више објеката и шири асортиман месних производа.  

7.4.2. Тржишни ланац у производњи и продаји меса 
Посматрајући CEFTA зону, Србија је највећи произвођач, извозник и потрошач свих врста 
меса. Међутим, у односу на производњу у земљама ЕУ, производња меса у Србији је 
знатно испод жељеног нивоа (свињског скоро 7 пута мања од производње у Данској, а 
говеђег скоро 5 пута мања него производња у Холандији). 

Из разлога што релативно велики део производње завршава на домаћинству или на локалним 
тржиштима (званичним или незваничним), тржишни ланац у производњи меса у великој мери 
је неорганизован и кратак. И поред ове чињенице, највећи део се ипак откупљује преко 
кланица (директно или преко посредника). На тај начин се тржишни ланац продужава и 
остварује додатна вредност производа. Мале количине (у форми полутки или прерађевина) 
се извозе у CEFTA земље (претежно Босна и Херцеговина, Македонија и Црна Гора). 

Генерално се у Србији разликују три групе произвођача меса, па самим тим и различити 
производно-продајни тржишни ланци, као и различите приоритете политике. 

Мали произвођачи за сопствене потребе, који не учествују у званичним каналима продаје 
меса, него га користе за сопствене потребе (евентуално продају мале количине живих 
животиња или меса „од куће“).  У наредном периоду, ова група ће морати да донесе 
одлуку о задржавању производње и уласку у званичне канале који гарантују здравствену 
безбедност или напуштању сектора. 

Робни произвођачи, код којих се налази највећи део производње, који своје производе 
најчешће продају регистрованим кланицама (директно или преко посредника). Као 
најважнија група, у наредном периоду треба да су приоритет аграрне политике и да им се 
омогући даљи раст. 
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Велике компанијске фарме, које се баве производњом сточне хране, прерадом или 
продајом меса.  Ова група произвођача тежи да успостави вертикално повезивање, како би 
се умањиле тржишне и ценовне осцилације карактеристиче за производњу меса.  

Конкурентност у сектору производње меса у великој мери условљена је могућностима 
приступа квалитетној сточној храни, генетском материјалу, као и инпутима везаним за 
хигијену и енергију, који су у тесној вези са квалитетом објекта у ком се производња врши. 

Производња говеђег меса, највећим делом је заснована на домаћем шареном говечету у 
типу сименталца (56,60%) и сименталцу (25,30%), а мањим делом на говедима холштајн-
фризијске расе (6,50%) и осталих раса и мелеза (17,80%)..  

Расни састав свиња које се користе за приплод, првенствено (58,00%) је заступљен са 
мелезима Ф1 и Ф2 генерације племенитих раса. Поред мелеза заступљен је шведски 
ландрас (30,00-34,00%), велики јоркшир (3,00-5,00%), хемпшир, дурок, домаћа месната 
свиња и остали ландраси (3,00%). Такође, регистровано је присуство великог броја мелеза 
из непланских укрштања, као и разноврсност генетског материјала, али у просеку је низак 
ниво када је у питању квалитет тих грла. На малим фармама готово и да нема планске 
селекције, проценат вештачког осемењавања је испод 15,00%.   

Живинарску производњу карактерише висока зависност од увоза генетског материјала. 
Било је покушаја да се ово тржиште развије и код нас, било плански оснивањем дедовских 
центара или тржишно кроз мале фирме које су се бавиле производњом, али без успеха.  
Тренутно у Србији не постоји центар за живинарство, који би био носилац овог сектора. И 
поред чињенице да се годинама увози генетички материјал, наша земља у великој мери 
заостаје за оним земљама у којима овај сектор представља значајну грану производње.  

Највећу препреку даљем унапређењу овчарске производње код нас, представља постојећи 
расни састав оваца. Највише се гаји праменка (80,00%), док остатак чине цигаја и мелези 
праменке са продуктивнијим иностраним расама (у првом реду са виртембершком 
расом и ил де франсом).  

Козе се највише гаје у брдско-планинским подручјима наше земље, и то екстензивно, мада 
има тенденције ка интензивирању производње. Посматрајући расни састав, 
најзаступљенија је коза балканског типа (50,00%), затим разни типови мелеза (30,00%), потом 
домаћа бела коза (15,00%), док су санска и алпино раса мање застуљене (5,00%).  

Задржавајући се на овчарству и козарству, треба истаћи да у Србији не постоји јединствен 
програм генетског унапређења расног састава, у смислу оплемењивања аутохтоне популације 
и стварања предуслова за повећање производње меса. Нешто је мањи степен интересовања у 
правцу млеко-вуна (када су у питању овце) и смеру млеко-месо (када су у питању козе). 

У наредном периоду је потребно донети сет мера и програма који ће обухватити све 
проблеме везане за подизање конкурентности у сектору производње меса, и то:   

 наставити са субвенционисањем увоза квалитетног приплодног материјала; 
 успоставити систем вођења матичне евиденције, који ће бити у функцији произвођача;  
 направити програме за подршку удружењима одгајивача.  
 усвојити програм унапређења расног састава у овчарству и козарству;  
 унапредити селекцију кроз нове одгајивачке програме; 
 спровести програм елиминисања свињске куге и беснила, пре свега код дивљих 

животиња, јер би се тако спречила појава ових болести и код домаћих животиња.  

Без приступа ценовно конкурентној сточној храни, готово да је немогуће остварити 
конкурентност у производњи меса. Наша земља је у велокој мери конкурентна у 
производњи житарица и уљарица, које су основа за сточарску производњу. Међутим, 
производња концентроване сточне хране од житарица и уљарица, треба да буде 
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избалансирана и обогаћена квалитетним допунским смешама. Србија има такође и 
квалитетне природне пашњаке, али би они требало да буду доступни кроз изграђену 
инфраструктуру и обогаћивани ђубрењем и подсејавањем.  

У наредном периоду, мерама аграрне политике и едукативним програмима треба отворити 
могућност произвођачима да снизе трошкове производње, увођењем исхране која се мора 
базирати пре свега на паши у летњем периоду и квалитетним кабастим хранивима (сено и 
силажа, односно сенажа) у зимском периоду. Потребно је и далеко веће ангажовање 
стручне службе у погледу мелиорације планинских пашњака, стварања вештачких ливада и 
производње крмног биља за спремање силаже и сена, као и усавршавање технологије 
производње хране за зимски период, чиме би исхрана постала рентабилнија за произвођаче. 
Нужно је такође решити питање складиштења, декларисања, контроле, као и остала питања 
везана за производњу и промет концентроване сточне хране. 

Иако свесни свих предности које савремени објекти за производњу имају, многи  одгајивачи 
услед недостатка средстава се одлучују за тов у објектима који не задовољавају основне 
стандарде, чиме повећавају ризике али и минимизирају трошкове.  

У наредном периоду, треба на време да се усвоје законска решења која се тичу стандарда o 
добробити животиња и заштити и очувању животне средине, као и да се субвенцијама подржи 
изградња објеката за тов на породичним газдинствима, која ће бити у складу са ЕУ стандардима. 

Такође, у циљу припремања домаће пољопривреде за будуће приступање ЕУ, значајна 
средства из IPARD фонда треба усмерити на развој сектора производње меса, и то за: 

• модернизацију и специјализацију производње меса; 
• јачање конкурентности производње меса, како за домаће, тако и за инострано тржиште; 
• прилагођавање производње меса свим здравственим и санитарним захтевима 

јединственог ЕУ тржишта; 
• изградњу објеката и набавку опреме за производњу меса. 

У последње две деценије, основни проблеми домаће производње меса су цикличност 
производње, ценовна неконкурентност у односу на произвођаче у ЕУ и немогућност извоза 
на тржиште ЕУ.  

Велика ценовна и производна цикличност у производњи меса, јавља се као последица 
неизграђених тржишних ланаца заснованим на дугорочним уговорима.  

У наредном периоду, смањивањем ценовне цикличности и повећањем тржишта 
добијањем извозних дозвола за ЕУ, одгајивачи би били охрабрени да инвестирају у стада, 
објекте, опрему и механизацију. Сходно томе, мере аграрне политике треба да буду 
усмерене на реализацију следећих циљева:  

 смањење ценовне, а тиме и производне цикличности;  
 снижавање производне цене улагањем у знање и нове технологије производње меса; 
 проналажење нових ино потрошача са добијањем извозних дозвола за тржиште ЕУ.  

Постизање ових циљева је могуће на следећи начин: 
• изградњом свести прерађивача и произвођача меса за потребом закључења 

дугорочних уговора;  
• спровођењем постојеће и доношењем нове правне регулативе која би омогућила да 

се поштују постигнути уговори; 
• спровођењем програма који за циљ имају елиминацију болести; 
• изградњом Агенције за интервенцију на тржишту, која би под јасним правилима и на 

транспарентан начин вршила интервенције док постоје очигледне грешке у 
функционисању тржишта; 

• повећањем конкуренције у домену продаје меса; 
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• обезбеђивањем инвестиционе подршке за побољшање исхране, расног састава и 
објеката за гајење животиња; 

• регистрацијом произвођача и кланица и контролама испуњености услова за 
бављењем производњом и прерадом меса; 

• успостављањем система утврђивања квалитета у складу са стандардима ЕУ;  
• плаћањем откупа који се заснива на квалитету меса; 
• хоризонталним и вертикалним удруживањем (посебно у форми кластера). 

Сочарска поизводња у Србији не оскудева у великим прерађивачким капацитетима, али се 
степен њихове искоришћености креће далеко испод пројектованих капацитета. Већина 
домаћих прерађивачких капацитета не испуњава стандарде који се постављају за извоз меса, 
а многи од њих ни постојеће домаће стандарде. Из тих разлога, само је мали број објеката 
регистрован за извоз, како на тржиште земаља ЕУ, тако и на тржиште трећих земаља.  

У наредном периоду, треба константно охрабривати прерађиваче на унапређење технологије 
и процеса производње меса, успостављањем неопходних стандарда, како у циљу повећања 
извоза меса и месних прерађевина, тако и у циљу заштите потрошача на домаћем тржишту. 

Уклањање кланичног отпада и решење проблема отпадних вода, велико је оптерећење за 
кланичну индустрију и представља уско грло производног процеса.  Из тог разлога, али и 
због угрожавања здравља становништва и природних ресурса, отклањање проблема 
кланичног отпада би требало да је један о приоритета нове политике аграрног развоја. 

С обзиром да се и даље велики део промета врши незваничним каналима, треба учинити 
све да се настави и динамизира позитиван тренд сталног пораста клања и прераде у 
званичним каналима.  

У наредном периоду, мерама аграрне политике треба допринети остварењу следећих циљева:  
 смањивање илегалне трговине и продаје меса кроз ефикаснији рад контролних служби; 
 субвенционисање увођења стандарда у прерадне капацитете; 
 промовисање меса и производа од меса на извозно доступним иностраним 

тржиштима; 
 решавање проблема кланичног отпада.  

Цена живе мере и меса представља основни индикатор понуде и потражње на тржишту, 
укупне развијености и конкуренције на тржишту, структуралне проблеме на тржишту и 
куповну моћ становништва.  

Основне карактеристике цена живих животиња и меса у Србији су:  
• велика цикличност (нарочито живе мере) која је код неких врста животиња више 

изражена (свиње), а код неких мање (живина);  
• релативно мала цикличност малопродајних цена меса, јер долази до њиховог 

повећања када је тренд живе мере у порасту, али ретког до смањења цена када 
тренд је у опадању;  

• константан тренд раста малопродајних цена меса;  
• постојање израженијих пикова нижих, али и виших цена;  
• просечна висина цена је у великој мери слична цени у CEFTA региону. 

У наредном периоду, потребно је донети мере које ће утицати на смањење цикличности 
производње, а исте ће бити од утицаја и на смањење цикличности цена. Поред тога, 
потребно је радити на бољем организовању одгајивача и унапредити им капацитет за 
преговоре, а треба им обезбедити и тржишне информације (о ценама, потребама, 
трендовима...). 

Могућност пласмана домаћег меса на инострана тржишта постоји, али је ограничен на 
одређен број земаља, пре свега због неусклађивања ветеринарско-санитарних прописа са 
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прописима у окружењу, али и недовољне мотивисаности примарне производње за улазак у 
комерцијалну производњу. Извоз је пре свега усмерен на тржишта земаља региона, CEFTA и 
ЕУ, а у нешто мањем обиму на тржишта афричких и земаља Блиског истока. 

Царинска заштита омогућава заштиту произвођачима меса, па је стога неопходна велика 
реконструкција сектора која се пре свега огледа у укрупњавању производње и достизању 
неопходних стандарда у производњи. Сходно томе, крајњи ефекат мора да одсликава  
појефтињење производње у овој области сточарства и понуду квалитетних здравствено 
безбедних производа. 

Мерама аграрне политике у наредном периоду, треба дакле елиминисати препреке за 
извоз домаћег меса, пре свега на нивоу стандарда квалитета и безбедности. 

У поређењу са земљама ЕУ (око 86,70 килограма/становнику), просечна годишња 
потрошња меса у Србији је више него упола мања (око 36 килограма/становнику).  

Структуралне мере, пре свега за унапређење расног састава, изградњу и реконструкцију 
објеката, мелиорацију пашњака и ливада, набавку механизације и омогућавање извоза,   
треба да омогуће остваривање цене која ће бити извозно конкурентна, а да у исто време 
произвођачима меса омогући да поврате уложена средства и да обезбеде потребну 
акумулацију за наставак производње. 

Као ни у једном другом, у сектору производње меса је потребна дугорочна политика 
подршке којом је неопходно да се дефинише и започне спроводити Програм унапређења 
производње меса у Србији који ће бити заснован на:  

 изградњи институција подршке; 
 унапређењу капацитета за дефинисање, спровођење и контролу политике; 
 наставку обележавања животиња и обезбеђењу услова који ће омогућити извоз;  
 реформисању робних резерви по моделу Агенције за интервентни откуп у ЕУ; 
 спровођењу законске регулативе везане за промет живим животињама, за прерадне 

капацитете и систем безбедности хране, бескомпромисно и једнако према свима; 
 наставку спровођења инвестиционе подршке за побољшање расног састава, 

услова гајења и исхране.  

7.5. ПРОЦЕНА МОГУЋИХ БУДУЋИХ КРЕТАЊА – ПОВРТАРСТВО 

7.5.1. Значај, досадашња кретања и политика развоја у сектору повртарства 
Србија има повољне услове за гајење већине повртарских култура, па сам тим ни 
површина на којој се узгаја поврће није занемарива (око 281.000,00 ha). Највише се гаји 
средње рано и средње касно поврће, мада постоје добри услови и за рано и касно гајење 
одређених врста поврћа. Зависно од услова и начина производње развиле су се: 
баштенска, њивска, интензивна индустријска производња и производња поврћа у 
заштићеном простору (стакленицима и пластеницима). У структури укупно засејаних 
површина у Србији, поврће учествује са 9,00%, у укупној вредности пољопоривредене 
производње са 11,31%, док у укупном извозу пољопривредних производа са 9,00%.  

Код већине повртарских култура, производњу карактеришу позитивни трендови који указују 
да је ова производња довољно рентабилна. Из тих разлога, многи се одлучују, или да 
прошире постојећу, или да почну да се баве производњом поврћа.  

Важност производње поврћа у Србији се огледа кроз дугогодишњу традицију гајења, 
значајну садашњу производњу и перспективну будућност. Наша земља је највећи 
произвођач поврћа у региону, производња домаћег поврћа приближно је једнака укупној 
производњи поврћа у земаљама региона (CEFTA земље). 
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Повртарство се убраја међу најразвијеније и економски најпрофитабилније гране у 
пољопривреди. За овај сектор је карактеристична разноликост врста и начина производње. 
Иако је домаћа производња поврћа, у односу на потребе и могућности, још увек 
недовољна, повртарске културе заузимају значајно место у производњи, потрошњи и извозу 
пољопривредних производа.  

Значај повртарства за домаћу пољопривреду, као и економију у целини, је вишеструк:  
• производња на отвореном пољу може да обезбеди 5-8 пута већу вредност 

производње у односу ратарске културе (односно 200-250 пута већу вредност 
производње ако се производи у заштићеном простору);  

• сектор укључује велики број породичних газдинстава и тиме значајно доприноси 
руралном развоју земље;  

• производња омогућује интензивно коришћење земљишта и смену 2-3 врсте поврћа у 
току године, уз примену система за наводњавање на њиви и у заштићеном простору;  

• производња у заштићеном простору омогућава гајење поврћа током целе године;  
• производња је тесно повезана са тржиштем и прерађивачком индустријом. Највећи 

број врста поврћа захтева брзу продају и потрошњу или прераду; 
• сектор има значајан потенцијал за извоз свежих и прерађених производа, уколико се 

испоштују строга правила контроле квалитета.  

Због брзине обрта капитала, повртарска производња у Србији постаје све атрактивнија за 
мале произвођаче. Међутим, потребна улагања у производне (пластеници, стакленици, 
наводњавање, загревање), складишне и дорадне капацитете за постизање конкурентног 
нивоа квалитета и приноса/цене, у великом броју случајева превазилазе њихове економске 
могућности и захтевају кредитну подршку и јачу хоризонталну повезаност произвођача (пре 
свега кроз кластере). 

Поред општих, везаних за унапређење конкурентности  и  укључивање  малих  произвођача  
у модерне  тржишне  ланце, приоритетни циљеви аграрне политике за наредни период 
треба да буду усмерени на: 

 увођење нових сорти, GLOBALGAP стандарда и нових технологија у производњу; 
 повећање производње, како у заштићеном, тако и на отвореном простору; 
 унапређење квалитета и проширење сезоне гајења; 
 изградња тржишта осигурања у повртарству; 
 адаптација постојећих и изградњa нових складишних и прерадних капацитета; 
 добијање дозволе за извоз кромпира у ЕУ. 

7.5.2. Тржишни ланац у производњи и продаји поврћа 
Навикавање домаћих произвођача поврћа на пословање у условима тржишне привреде и 
изградња савременог тржишног ланца, креће се успореним темпом.  

Производња и промет поврћа су, у највећем делу, у рукама малих произвођача који нису 
тржишно оријентисани, а нису ни успели да се укључе у вертикално интегрисани тржишни 
ланац. Највећи део произведеног поврћа у Србији, прода се на зеленим и кванташким 
пијацама34 и преради у индустрији.   

Када је у питању набавка свежег поврћа, малопродајни ланци супермаркета постају све 
популарнији у смислу да потрошачима пружају већи избор, бољи квалитет и свеже 
производе током целе године. 

                                                 
34 Нажалоп, постојећа београдска кванташка пијаца, није успела да има значајну улогу у развоју продајних 
тржишних ланаца, нити је успела да обезбеди сервис потрошачима.  
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Промене које су се десиле последњих десет година у сектору производње поврћа, 
условљене су приватизацијом комбината и прерадних капацитета, укрупњавањем парцела 
на приватним газдинствима, гашењем великог броја земљорадничких задруга и трговинских 
предузећа у друштвеној својини и отварањем ланаца супермаркета. Као резултат тих 
промена, успостављени су нови тржишни ланци који су у највећој мери базирани на 
производима са породичних газдинстава, тржишном одређивању цена, значајном 
варирању цена и не постојању сигурности откупа.  

У циљу сигурнијег снабдевања својих малопродајних објеката квалитетном сировином са 
релативно константним ценама, велики малопродајни ланци и прерађивачи се често 
одлучују да сами производе поврће. На тај начин, њима се отвара могућност да контролишу 
тржиште и имплементацију стандарда, као и да се адекватно припреме се за нове услове 
пословања које доносе ЕУ интеграције. Ово ситуација свакако не погодује малим 
призвођачима, јер су на тај начин изузети из највећих продајних ланаца и основних 
трговинских токова, као и обесхрабрени за увођење стандарда на  својим газдинствима.  

Због не малих проблема који оптерећују промет домаћег поврћа, мерама аграрне 
политике треба омогућити реализацију следећих циљева: 

• изградити тржишни ланац свежег поврћа који ће бити извозно оријентисан; 
• обезбеди уједначен квалитет и довољно количина поврћа за континуирану испоруку, 

јер би се на тај начин повећао извоз свежег поврћа; 
• чињење доступних информација произвођачима о начину функционисања тржишта 

поврћа у земљама ЕУ.  

Основу савремене производње поврћа, чине квалитетно семе, примена органских и 
минералних ђубрива, редовна заштита против корова, болести и штеточина. Конкурентност  
производње поврћа, у великој мери је зависна од инпута (тј. од цене и квалитета семена и 
вештачког ђубрива). Семенски материјал који се производи у Србији, није довољан да би 
се задовољиле потребе домаћег тржишта. Због тога се значајне количине семенског 
материјала поврћа увозе, првенствено из Холандије, а у нешто мањем обиму из Италије, 
Немачке, Мађарске, Израела и САД.  

У структури производње поврћа, најзаступљенија култура је кромпир (са 41,00%). Низак 
ниво знања у неким фазама производње и недостатак система за наводњавање, 
препуштају производњу климатским чиниоцима, што је условило да ова производња из 
године у годину јако осцилира. Просечна површина под кромпиром у Србији износи 86.000 
хектара, са тенденцијом опадања по просечној стопи од 2,00% годишње. Просечан принос 
кромпира у нашој земљи износи 10,00 t/ha, што је за  42,00% мање у односу на остварени 
просек у земљама ЕУ (око 17,4о t/ha).  

Производња семенског кромпира је мала и недовољна за потребе домаћег тржишта. Због 
високих трошкова производње, прегледа и атеста; строгих прописа о производњи и 
квалитету, али и нестабилног тржишта, производња је са 1.500 ha сведена на око 500 ha. 
Како би смо у будућности остварили најмање два пута већи просечан принос од 
садашњег, неопходно је користити квалитетно семе за производњу конзумног кромпира. 

Собзиром да домаћи фармери, уместо квалитетног садног материјала, у највећој мери 
користе ситан конзумни кромпир (из сопствене производње) и семе заражено вирусима 
(чији је потенцијал 50,00-80,00% мањи од генетског потенцијала здравог семенског кромпира), 
готово да је немогуће остварити повећање приноса и подизање квалитета производње.  

Да би дошло до повећања приноса кромпира, потребно је предузети мере које ће 
омогућити домаћем сортименту да прати промене у свету којима се стварају нове сорте 
поврћа бољег квалитета и веће отпорности на болести; већу заступљеност сората за 
пластеничку производњу, као и сората за производњу поврћа за индустријске потребе. 
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У циљу повећања конкурентности производње кромпира, као и поврћа у целини, потребно 
је направити свеобухватан програм успостављања сертификације кромпира и подржати га 
субвенцијама, као и обезбедити саветодавне услуге произвођачима, везано за адекватну 
примену агротехничких мера и одабир одговарајућих сорти поврћа. 

Мала пољопривредна газдинства у Србији обрађују највећи део површина под поврћем, на 
којима се највише гаје парадајз, паприка, пасуљ, купус, лубенице и диње, црни и бели лук, 
грашак, као и остале повртарске културе. Производња овог поврћа је углавном намењена 
потрошњи у свежем стању, домаћинству и индустријској преради. 

Производња поврћа која се оствари на великим газдинствима, првенствено је намењена 
индустријској преради. На овим газдинствима се од поврћа највише гаји грашак (на око 
3.000 ha), затим паприка (на око 900 ha) и пасуљ (на око 700 ha), као и остале култура (на 
око  5.400 ha). 

Код већине повртарских култура је дошло до смањења засејаних површина. И поред тога, 
производња поврћа на отвореном се одржава на сличном или вишем нивоу.   

Иако је вредност производње по јединици површине велика, у Србији је производња поврћа 
у заштићеном простору још увек мало заступљена. У пластеницима и стакленицима се 
највише гаји парадајз (око 70,00% произведених количина), а нешто мање краставци (око 
15,00%), паприка (око 10,00%) и зелена салата (око 5,00%).  

Укупан принос поврћа у Србији има тенденцију раста. Међути, у 2007. години је забележен 
пад производње за 20%, што указује на још увек велику зависност домаће производње 
поврћа од временских услова.  

У структури укупних површина под поврћем, производња пасуља учествује са 9,00%. Са 
износом од 1,30 t/ha, просечан принос пасуља код нас је незнатно мањи у односу на 
просек у земљама ЕУ (од 1,50 t/ha).   

Према количини понуде и потражње, парадајз се налази међу најзначајнијим сезонским 
производима у Србији. У структури укупних повртарских површина, производња парадајза 
учествује са 9,00%. Просечан принос парадајза код нас износи 8,50 t/ha, што је за око 75% 
мање у односу на просек у земљама ЕУ (од 34,00 t/ha). С обзиром да се последњих пар 
година повећава производња парадајза у заштићеном простору, то ће позитивно утицати на 
пораст приноса и повећање понуде на домаћем тржишту. 

У структури укупно засејаних површина под поврћем, производња паприке учествује са 
8,00%. Просечан принос паприке у Србији износи 7,80 t/ha, што је знатно мање у односу на 
просек који остварују земље ЕУ (око 23,40 t/ha). Највећи део производње паприке реализује 
се кроз продају на зеленим и кванташким пијацама у Србији, док се веома мали проценат 
извезе. Због традиције спремања домаћег ајвара и туршије у домаћинствима, мали је 
обим прераде паприке у домаћој прерађивачкој индустрији. 

У структури укупних повртарских површина, производња грашка учествује са 6,00%. 
Просечан принос грашка износи 2,50 t/ha, што је за 71,26% мање у односу на остварени 
просек у земљама ЕУ (око 8,70 t/ha). Иначе домаћа производња грашка у потпуности 
задовољава потребе потрошача у Србији.   

У структури укупно засејаних површина под поврћем, производња црног лука учествује са 
8,00%. Просечан принос домаћег црног лука је 6,4 t/ha, што је знатно мање у односу на 
остварени просек у земљама ЕУ (око19,2 t/ha).  

У структури укупних повртарских површина, производња купуса учествује са 9,00%. 
Просечан принос домаћег купуса износи 12,90 t/ha, што је за око 70,00% мање у односу на 
просек у земљама ЕУ (од 18,43 t/ha).  
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У структури укупно засејаних површина под поврћем, производња лубенице и диње 
учествује са 7,00%. Просечан принос лубенице у Србији износи 15,00 t/ha. Посматрајући 
обе културе, иако је просечан принос у Србији за само 4,00% нижи у односу на просек у 
државама ЕУ, он је још увек веома низак. Добра потражња за лубеницом и дињом, 
условила је значајна улагања у овај вид повртарске производње у Србији. 

Климатски услови у Србији су добри за гајење и повртарских култура као што су: броколи, 
артичоке, различите врсте зелене салате, рукола, коктел парадајз, итд. Док производња у 
свету расте, код нас се ово поврће мање конзумира и углавном увози. Повећаном 
домаћом производњом и нижим ценама, у наредном периоду би се смањио увоз и 
истовремено повећао извоз.  

С обзиром да се задњих година бележи повећана употреба свежег поврћа у исхрани, све 
су израженији и захтеви у погледу квалитета и безбедности поврћа. Имајући у виду чињеницу 
да је повртарство врло инензивна грана биљне производње где се користе велике количине 
минералних ђубрива и пестицида, намеће се потреба за увођење стандарда квалитета.  

Производња поврћа у Србији има изражен регионални карактер и условљена је 
агроеколошким условима, развијеношћу прерађивачке индустрије и тржиштем свежег поврћа.  

У наредном периоду, мере аграрне политике је потребно усмерити посебно на:  
 обезбеђивање инвестиционе подршке, кроз бесповратна средства и кредите, за 

набавку: пластеника, система за наводњавање, опреме и механизације за 
производњу поврћа. 

 обезбеђивање средстава зa подршку увођењу GLOBALGAP стандарда у производњу 
поврћа; 

 унапређивање производње поврћа кроз IPARD план коришћења средстава; 
 подстицање удруживања произвођача поврћа. 
 обезбеђивање саветодавне услуге произвођачима поврћа. 
 усаглашавање постојећих стандарда и прописа о квалитету свежег поврћа и печурки 

са стандардима ЕУ и OECD-а. 

Квалитет домаћег поврћа и производа од поврћа је неуједначен, а асортиман производа је 
скроман. Класирање и паковање свежег поврћа је још увек слабо заступљено, поготово кад 
је реч о малим паковањима. На домаћем тржишту скоро и да нема свежег поврћа, сецканог 
и припремљеног за салату, док се у свету тако припремљено поврће све више тражи. 

Подаци о броју предузећа која се баве производњом и прерадом поврћа, разликују се у 
зависности од извора и посматране године. На основу података из 2008. године, у Србији је 
регистрована 181 хладњача за замрзавање и чување воћа и поврћа (са капацитетом од 608 
хиљада тона) и 81 фабрика за топлу прераду и сушење воћа и поврћа (са капацитем од 
565 хиљада тона).  Поврће се замрзава, прерађује и складишти у 41 хладњачи и 61 фабрици 
за топлу прераду (искоришћеност ових капацита је око 50,00%). Користећи подстицајна 
средства МПШВ Р. Србије, у периоду 2005-2009. Година, 116 хладњача и фабрика за топлу 
прераду воћа и поврћа је увело HACCP концепт и ISO 9001 стандард. Очигледно да се 
значајнији раст вредности производње поврћа у Србији не може остварити без инвестиција 
у прерађивачку индустрију. 

Имајући у виду проблеме који оптерећују домаћу производњу поврћа, намеће се потреба 
изналажења брзог и ефикасног решења, односно:  

• формирање базе података и вођење регистра прерађивача поврћа; 
• обезбеђивање  кредитне подршке за унапређење прераде и складиштења поврћа;  
• обезбеђивање инвестиционе подршке за изградњу УЛО хладњача, адаптацију 

постојећих и изградњу нових  складишта за поврће;  
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• обезбеђивање субвенција за набавку опреме за прање, сортирање, калибрирање, 
и паковање поврћа, као и за набавку сушара за поврће; 

• обезбеђивање средстава зa  унапређење система безбедности и квалитета хране; 
• инвестирање у објекте и опрему за складиштње и прераду поврћа кроз IPARD план 

коришћења средстава; 
• усаглашавање постојећих стандарда и прописа о квалитету производа добијених 

прерадом поврћа и печурки, са стандардима ЕУ. 

Као резултат договора између откупљивача и произвођача, формирање цене поврћа на 
домаћем тржишту је слободно. Услед велике зависности домаће производње од утицаја 
климатских фактора,  принос поврћа може значајно да варира из године у годину и на тај 
начин директно утиче на формирање откупне цене. 

Цене поврћа у Србији варирају услед цикличне понуде (јер је навика наших произвођача да се 
при планирању производње углавном опредељују на основу постигнуте цене током претходне 
продајне сезона), у зависности од места продаје (између појединих пијаца постоје велике 
варијације у цени; добављачка цена у супермакетима обично прати цену на кванташкој пијаци, 
док је продајна цена у супермаркету приближна цени на зеленој пијаци). Недостатак 
складишних и прерадних капацитета и велике царинске заштите, условили су појаву изражених 
пикова, како ниске, тако и високе цене поврћа у току године, али и по годинама.  

У циљу елиминисања појаве пикова и формирања стабилних цена поврћа у Србији, 
намеће се потреба доношења Правилника о условима откупа свежег поврћа, као и 
обезбеђивање добре информисаности произвођача о потребама тржишта и кретању 
цена на кванташким и зеленим пијацама.   

Светско тржиште свежег поврћа је веома захтевно и добро организовано, са јаком 
конкуренцијом, али и великом зарадом. Да би се извозило свеже поврће на заједничко 
тржиште Европске уније, неопходно је кренути од интегралне производње, са унапред 
припремљеним планом, од здравог и квалитетног семенског материјала, контроле 
употребе минералних ђубрива и пестицида и добро организоване логистике и маркетинга.  

Досадашњи извозни резултати које прати тренд пораста, указују да Србија има шансу у извозу 
поврћа. У трговинском билансу наше земље, учешће извоза поврћа у укупном извозу 
пољопривреде је око 9,оо%, док је учешће увоза поврћа у укупном увозу пољопривреде око 6,00%.  

Европска унија је највећи купац домаћег свежег, замрзнутог, конзервисаног и сушеног 
поврћа (око 59,00% од укупног извоза поврћа), следе земље CEFTA-е (око 30,00% од укупног 
извоза поврћа) и Руска Федерација.   

Србија највише увози поврће из земаља чланица CEFTA-е (око 43,00% од укупног увоза 
поврћа) и земаља чланица ЕУ (око 31,00% од укупног увоза поврћа) укупног увоза поврћа.  

Оснивање удружења произвођача и отварање дистрибутивних центара, основни су 
предуслови за већи извоз домаћег свежег поврћа.  

Изградња велетржнице по савременим стандардима, могла би допринети унапређењу 
функционисања тржишних ланаца продаје, као и делимичној замени увозних производа  
домаћом производњом.  

У оквиру ССП, као последице либерализације царине за увоз поврћа, треба очекивати: 
 смањивање високих пикова цене поврћа; 
 повећан увоз поврћа;  
 тешкоће малих произвођача без знања, опреме и технологије да буду конкурентни и 

њихово одустајање од производње, окретање ка локалним тржиштима или  
окретање мање транспортабилном поврћу (парадајз, салате и сл.).    



81 

 

Уколико желимо да домаћа производња поврћа буде конкурентна морају се уважавати принципи 
либералног тржишта, што значи да су нам потребне мере аграрне политике којима ће се:   

• подржати оснивање велетржнице и дистрибутивних центара са модерном 
технологијом складиштења.  

• новчано и организационо подржати наступи произвођача и прерађивача поврћа на 
најважнијим светским сајмовима;  

• промовисати производи од поврћа и произвођачи поврћа на домаћем и иностраном 
тржишту.  

Као свуда у свету, производња поврћа у Србији има нутритивни, агрономски и економски 
значај који захтева развој овог сектора у два основна правца: гајење поврћа за свежу 
потрошњу и гајење поврћа за прераду. На тај начин ће се  осигурати неопходна дневна 
потреба човека од 400 грама поврћа, али и значајне количине свежег и прерађеног поврћа 
за извоз. У 2009. години, домаћа потрошња поврћа у свежем стању је износила 135 
килограма по члану домаћинства (од чега, кромпира 36,20 килограма), док је потрошња 
замрзнутог и прерађеног поврћа знатно мања. 

Претходних година је пружана подршка повртарској производњи кроз различите програме 
мера и са њом би требало наставити и у наредном периоду. Међутим, потребно је да се 
износи подстицајних средстава за инвестиције у производњу и набавку опреме и 
механизације, повећају у обиму и у количини средстава.  
У наредном периоду, треба спроводити следеће програме подршке:  

 регресирање репроматеријала за повртарску производњу; 
 регресирање осигурања усева; 
 субвенције за набавку опреме и механизације за повртарску производњу и 

технолошке опреме за модернизацију постојећих складишних и прерађивачких 
капацитета или изградњу нових; 

 подршка увођењу добре пољопривредне праксе према GLOBALGAP стандарду, као 
и унапређење система безбедности и квалитета хране; 

 подршка наступу наших произвођача и прерађивача поврћа на међународним 
сајмовима; 

 институционална подршка – кроз различите пројекте за унапређење повртарства.  

7.6. ПРОЦЕНА МОГУЋИХ БУДУЋИХ КРЕТАЊА – ВОЋАРСТВО 

7.6.1. Значај, досадашња кретања и политика развоја у сектору воћарства 
И поред чињенице да прерада воћа има готово најмање учешће у вредности укупне 
пољопривредне производње, воћарство је једна од најпродуктивнијих пољопривредних 
грана у Србији. Захваљујући великом броју воћних врста, омогућено је коришћење бројних 
локација и подручја са веома различитим земљишним и климатским условима за воћарску 
производњу, па самим тим и земљишта слабијих физичких, хемијских и других особина, као 
и земљишта на положајима са већим нагибом.  

Предузимање мера у правцу интензивирања воћарске производње, као и осавремењавања и 
специјализације прерађивачких капацитета, омогућило би да производња воћа и прерађевина 
од воћа буде веома профитабилна и значајана извозна грана домаћег аграра. 

Воћарство може бити високопрофитабилна грана само уколико је технологија гајења 
усклађена са захтевима тржишта, који намећу следеће облике развија:  

• производња воћа контролисаног квалитета (од контроле земљишта до примене свих 
агротехничких мера);  
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• интегрална производња, где се јасно прописују правила примене агротехничких 
мера за одређени регион и воћну врсту;  

• органска производња воћа.  

У циљу остварења високог приноса и квалитетног производа, приоритетни циљеви у сектору 
воћарства за наредни треба да буду следећи: 

 унапређење квалитета садног материјала кроз побољшање система сертификације 
и контроле; 

 регулисање промета пестицида и започињање контроле резидуа;  
 повећање површина под органским и интегрално сертификованим воћањацима; 
 увођење стандарда квалитета у примарној производњи воћа и преради воћа; 
 адаптација постојећих и изградња нових прерадних капацитета и складишних простора. 

7.6.2. Тржишни ланац у производњи и продаји воћа 
Наша земља је некада била велики извозник садног материјала. У последњих десет година, 
домаћа производња се заснивала на стандардном садном материјалу (најнижа 
категорија) и без законски успостављене шеме сертификације. С обзиром да су земље ЕУ 
већ у то време  тражиле искључиво сертификовани садни материјал, нама је извоз био 
онемогућен. 

Дакле, у протеклом периоду се у Србији углавном производио стандардни, а у мањој мери 
тестирани и безвирусни сертификовани садни материјал. Такође, велики проблем је 
представљао и здравствено неисправан садни материјал, што је негативно утицало на веће 
интензивирање воћарске производње, јер је такво лоше стање садног материјала утицало  
на ширење различитих вирусних и бактеријских обољења (нпр. шарка код коштичавог воћа - 
пресвега шљиве и бактериозна пламењача код јабучастог воћа). 

Законском регулативом из 2005. године, омогућена је производња садног материјала 
искључиво правним лицима и предузетницима, потом је забрањена продаја садница на 
пијацама, дефинисана су продајна места, а уведени су и сертификати (етикете). На тај 
начин је дошло до постепеног уређења области производње садног материјала, враћања 
поверења код купаца (пољопривредних произвођача) и повратка на инострано тржиште 
(највећи извоз је на руско тржиште). Поред тога, уз финансијско фаворизовање 
сертификованог садног материјала (веће су субвенције за сертификовани, него за 
стандардни) дошло је до повећане потражње оваквих садница, па самим тим и до 
повећаног интересовања расадничара за производњу истих. 

Већина домаћих расадничара подржава регулисање производње садног матаријала кроз 
сертификацију и интродукцију квалитетних иностраних сорти, али истичу и проблеме са 
којима се сусрећу приликом прилагођавања новим условима пословања. Због тога су 
потребне мере које ће бити усмерене на:  

• помоћ произвођачима да пронађу локације које одговарају условима изолације (нпр. 
при давању у закуп државног земљишта, предност би требало да имају расадничари за 
парцеле које испуњавају услове изолације и које су погодне  за производњу садног 
материјала). Поред тога, потребно је организовање конзорцијума и заједничких 
матичних засада које би користили већи број расадничара; 

• давање могућности уматичења аутохтоних сорти које су од посебог интереса за Србију, 
без потврде о пореклу, већ на основу целокупног тестирања биљака и утврђивања 
њиховог здравственог стања. Све здраве биљке би се могле уматичити и користити за 
производњу садног материјала, што би омогућило подизање производних засада са 
аутохтоним сортама. Потребно је такође финансирање центара за премултипликацију 
и конзервацију (мрежаници, биљке за индексирање, топле леје и др.) како би они 
произвели основни (базни) садни материјал за расадничаре; 
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• организовање институционалне помоћи набавке основног садног материјала за 
већи број расадничара, јер многи произвођачи немају услова да сами преговарају 
са инодобављачима; 

• организовање учлањења у Међународну организацију за заштиту биљних сорти, као 
и интензивирање контроле од стране фитосанитарне инспекције по питању 
умножавања садног материјала заштићених сорти. 

У циљу подизања конкурентности домаће производње сертификованог садног материјала, 
потребно је проширити мере аграрне политике и на следеће приоритете:  

 наставак адекватне помоћи у подизању матичних засада (наредних неколико година 
– док се не подигне довољан број матичњака основне категорије). 

 помоћ код обезбеђивања парцела са одговарајућим изолационим простором. 
 подршка увођењу размножавања културом ткива. 
 подршка увођењу адекватних слабобујних подлога и подлога које побољшавају 

квалитет плодова. 
 подршка увођењу контејнерске производње садница. 
 помоћ код откупа права (лиценци) за умножавање заштићених сорти. 
 наставак програма ерадикације заражених засада воћа.  

У 2009. години, укупна производња воћа у Србији је износила 1.418.000 тона, од тога највећи 
удео има производња малине (око 6,14%) која учествује са15,20% у светској производњи, 
односно са 65,00% у производњи на нивоу Европске уније.      

Површине под воћњацима у 2009.години обухватају 240.285 хектара, што чини 4,71% укупних 
пољопривредних површина, односно 5,69% од обрадивих површина у Републици Србији. 
Највећи део површине на којој се налазе воћни засади, традиционално је под шљивом (око 
50,00%), затим јабуком (око 18,00%) и вишњом (7,00 %).  

У структури укупне производње воћа, јабука учествује са 20,00%, док по укупној вредности 
производње воћа у Србији, ова воћна врста се налази на четвртом месту. Просечна 
годишња стопа раста површина под јабуком је 1%. Структура домаћих засада је релативно 
неповољна, јер велики део чине стари и амортизовани засади, са малом густином садње и 
приносом од 11 kg/стаблу (односно 6,60 t/ha), што је за 74,00% ниже у односу на просек 
земаља ЕУ (25,38 t/ha, највећи посечан принос има Словенија са 49,00 t/ha). Мали је број 
нових, интензивних засада јабуке, чија је густина садње од 2.000 до 2.500 садница по 
хектару, који оствари принос од 32 до 40 t/ha. У домаћим засадима јабуке, водећа сорта је 
ајдаред (са 44,00)%, затим следе златни делишес (са 14,00%), црвени делишес (са 7,60%) и 
грени смит (са 7,2%), док су остале сорте заступљене у мањој мери. У периоду који је пред 
нама, неопходно је мењати сортимент јабуке у корист летњих сората, које раније сазревају 
и на тај начин остварити већи профит на тржишту. С обзиром да је јабука воћна врста која 
има дугу сезону потрошње, може се добро чувати, има релативно приступачну цену, 
постоје навике у потрошњи, очекује се да ће се производња у наредном периоду повећати. 

Производња шљиве у Србији заузима прво место, како по засађеној површини, тако и по 
укупном приносу. Укупан број родних стабала износи 41,6 милиона (од тога 94,00% у централној 
Србији) са тенденцијом незнатног опадања по просечној годишњој стопи од 0,20%. У структури 
засада, велики број чине стари, традиционално подигнути засади, са густином садње од око 
400 садница/ha и застарелим сортиментом чији је принос око 8 kg/садници, односно 3,3 t/ha, 
што је за 64,13% ниже у односу на остварени европски просек (9,00 t/ha, највећи посечан 
принос има Словенија са преко 20,00 t/ha). Ипак, последњих пар година је све више модерних 
интензивних засада шљиве са густином садње од 800 до 1.200 садница/ha (односно, са 
просечним приносом од 14,00 t/ha). У Србији се гаји велики број сорти, од аутохтоних, чији је 
типичан представник пожегача, па до оних најплеменитијих. Производња ракије има 



84 

 

доминантно учешће у структури прераде шљиве (просечна производња износи 44,8 милиона 
литара, односно у ракију се преради 75,00% укупне производње шљиве), затим следи 
производња суве шљиве (просечна производња износи 4.300 t, односно у суву шљиву се 
преради 3,40% укупне производње шљиве), док остали део произведене шљиве (21,60%) се 
преради у пекмез, као и друге производе од шљива (џем, мармелада, слатко и др.). Просечна 
производња ракије има тенденцију пораста по стопи од 2,9% годишње, док просечна 
производња суве шљиве има тенденцију повећања по стопи од 2,3% годишње.   

Са становишта извоза на међународно тржиште, вишња представља значајно и 
перспективно воће. У структури површина под воћем у Србији, вишња се налази на трећем 
месту, где је рангирана и по укупној вредности производње воћа. Просечан број родних 
стабала под вишњом износи 8,6 милиона, са тенденцијом благог раста по просечној стопи 
од 1,6% годишње). У последњих пет година, принос вишње износи 10 kg/стаблу, односно 8- 
10 t/ha (највећи просечан принос у Европи има Грчка са 12 t/ha). Са петогодишњим 
просеком производње од 88.000 t, учешће вишње у структури производње воћа износи 
13,80%. Међу сортама углавном доминира Облачинска вишња, а сам сортимент је 
прилагођен сортама које се користе за индустријску прераду (највећи део се прерађује 
као замрзнута вишња - са и без коштице, конзервисана и као сок од вишње).  

По производњи малине, Србија је на самом врху светске лествице. Највеће површине под 
овим воћем су у Западној Србији (Ариље, Пожега, Ужице, Љубовија) где се производи око 
55,00% од укупне производње, Северозападна Србија (Ваљево, Шабац, Осечина) са око 
35,00% производње и Југозападна Србија (Брус, Александровац и Куршумлија) са мање од 
10%. Улагања при подизању засада су релативно висока, али се уложена средства брзо 
враћају, јер малина брзо ступа у род, обилно и редовно рађа, а плодови постижу високу 
цену на домаћем и иностраном тржишту. Србија производи једну трећину светске 
производње малине врхунског квалитета. Укупна површина под малином износи 15.000 ha, 
учешће малине у структури површина под воћем износи 6,20%, док је просечан 
петогодишњи принос малине 5,30 t/ha (odnosno 6,00% више у односу на остварени 
европски просек - oko 4,98 t/ha). Од сорти, углавном доминирају Виламет и Микер, а сам 
сортимент је прилагођен сортама које се користе за индустријску прераду (највећи део се 
прерађује у замрзнуту малину - роленд, гриз, блок, брух, оригинал и као такав извози). Од 
укупно произведене количине малина у Србији, веома мали део одлази на домаће 
тржиште као свежа малина,која се веома малим количинама извози. 
Поред проблема који оптерећују домаћу воћарску производњу, трендови раста површина, 
приноса и производње су генерално позитивни. Елиминисањем или смањењем проблема 
као што су: низак ниво примењене технологије, традиционализам у производњи који 
спречава примену нових технологија, недовољне површине под заливним системима за 
наводњавање, мали удео интегралне и органске производње, застарела механизација, 
мали проценат осигураних усева, мале површине под системима за противградну заштиту, 
лоша организованост произвођача у асоцијације и задруге, застарео сортимент - трендови 
би били још позитивнији и тиме допринели већој добити произвођача и прерађивача.  

У циљу елиминисања или смањења проблема који оптерећују сектор воћарства у Србији, 
потребне су мере и програми којима се омогућава следеће: 

• израда рејонизације и формирање регистра произвођача воћа;  
• подстицање увођења добре пољопривредне праксе у воћарску производњу; 
• инвестициона подршка подизања нових модерних производних засада (интензиван 

засад са савременим сортиментом и модерном технологијом гајења); 
• инвестициона подршка примене савремене воћарске механизације и система за 

наводњавање; 
• израда Националног програма воћарства у србији.  
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По подацима из 2008. године, у Србији се воће замрзава и складишти у 118 хладњача, а  
заједно са поврћем, у још 20 хладњача. Укупан инсталисани капацитет хладне прераде је 
303.315 тона, од чега се користи 218.368 тона. Тренутно, 49 хладњача имају или су у процесу 
увођења стандарда ISO 9001 и HАCCP концепта. Фабрика за топлу прераду воћа и 
мешовитих, које прерађују и воће и поврће, има 39, чија је искоришћеност капацита око 
50%. Поред тога, ради и 20 фабрика за производњу сокова и концентрата. Знатан број 
прерађивача не функционише  или поседује опрему слабијег квалитета, док само мали 
број компанија имају високу технологију прераде. 

Поред осталог, у Србији је продужетак сезоне свежег воћа ограничен и могућностима 
складиштења. Проблем је што су постојећи капацитети неодговарајући, са застарелим 
начином чувања и без климатизације, па се јављају велики губици. Од поменутих 118 
хладњача, само пар њих има модерне услове складиштења са ULO (ultra low oxygen) 
технологијом. Са друге стране, један део прерадних капацитета још увек нема 
имплементиране системе квалитета. Класирање и паковање свежег воћа је и даље слабо 
заступљено, поготово кад је реч о малим паковањима.  

У наредном периоду, треба увести обавезу вођења регистра прерађивача и складиштара, 
као и донети сет мера које су усмерене на: 

 подршку подизања, тј. изградњу ULO хладњача, изградњу нових и адаптацију 
постојећих складишта, набавку сушара и опреме за чишћење, сортирање, 
калибрирање и  паковање воћа; 

 подстицање увођења добре пољопривредне праксе у воћарску производњу; 
 подршку увођењу HАCCP концепта и ISO стандарда; 
 доношење нових и усаглашавање постојећих стандарда и прописа о квалитету за 

свеже, замрзнуто и сушено воће, као и производа добијених прерадом воћа, са 
стандардима OECD, UNECE  и EУ. 

Као резултат договора између откупљивача и произвођача, цене воћа се слободно 
формирају на тржишту. Међутим, како би се унапредили односи дуж тржишног ланца, 
потребно је донети Правилник о откупу и откупним местима. 

Услед велике зависности пољопривредне производње од утицаја климатских фактора, 
произведене количине воћа могу значајно да варирају из године у годину, што директно 
утиче на откупну цену воћа. Као резултат повећаног извоза, високе заштите и сличних 
трендова на међународом тржишту, цене воћа у Србији бележе константан раст.  

У циљу елиминисања нежељених појава које су узрок варијација откупних цена, у сектору 
воћарства је потребно предузети следеће мере: 

• инвестициона подршка у сабирно дистрибутивне центре који ће омогућити 
униформност и уједначеност квалитета воћа, као и њихов континуитет; 

• инвестициона подршка у прерадне капацитете-ланац прераде: берачице, 
калибратори, сецкалице, сушара, полирка, мини-пакерица и сл. (посебно код 
јагодастог воћа); 

• унапређење информисаности произвођача о потребама тржишта и кретању цена 
на кванташким и зеленим пијацама (СТИПС); 

• израда Правилника о условима откупа свежег воћа; 
• доношење нових и усаглашавање постојећих стандарда са стандардима OECD, 

UNECE и ЕУ о класама и квалитету свежег воћа; 
• израда Правилника о квалитету свежег воћа и поврћа. 

Наша земља је нето извозник воћа. У укупној вредности извоза пољопривредно – 
прехрамбених производа, извоз воћа учествује са око 15,60%. Посматрајући 2009. годину, 
укупан извоз домаћег воћа је износио 228.350 t (односно, 250 мил. евра). у последњих пет 
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година се у просеку извезе 17,31% од произведеног воћа (свежег, замрзнутог, сушеног и 
шумског), а остало се највећим делом преради у прерађевине од воћа (сокове, џемове, 
мармеладе, компоте и сл), прода на домаћем тржишту или потроши у домаћинствима. 

Последњих неколико година, запажен је све већи тренд раста извоза свежег воћа (нарочито 
код извоза јабуке). Србија највише извози воће на тржиште ЕУ, где се пре свега извози 
замрзнуто воће (у првом реду замрзнуте малине, вишње и купине). Поред тога, домаће 
воће се извози и у земље CEFTA, Босну и Херцеговину, Македонију, Хрватску и Црну Гору, као 
и Руску Федерацију која се све више отвара за ове производе из наше земље (највећа 
потражња на овом тржишту је за свежим јабукама). 

Иако је велики произвођач воћа, наша земља и увози воће, нарочито у зимском периоду и 
то углавном тропско и субтропско воће (банане, агруми) али и континентално (јабуке, 
лешник, бадем, кајсије, крушке). У укупном увозу свих пољопривредних производа, увоз 
воћа учествује са око 15,00%. Највећи увоз воћа у Србију је од стране CEFTA партнера.   

Досадашњи извозни резултати указују да је Србија ценовно и квалитативно конкурентна у 
производњи одређених врста воћа, првенствено малине и вишње. Позитивни трговински 
биланс у трговини воћем, највероватније неће претрпети значајне промене у наредном 
средњорочном периоду, ни после започињања имплеметације Трговинског споразума са ЕУ 
(снижавања царина договорених у оквиру ССП), поготово ако се узме у обзир и то да су за 
осетљиве групе производа, као што су неке врсте свежег воћа задржане сезонске царине 
(јабуке, крушке, дуње, кајсије, трешње, вишње, брескве, нектарине, шљиве и јагоде). 

У наредном периоду, сектору воћарства су потребне мере које ће бити усмерене на 
унапређење извоза производа воћарства, и то: 

 новчано и организационо подржати наступе произвођача и прерађивача воћа на 
најважнијим светским сајмовима; 

 промовисати производе од воћа и произвођаче воћа на домаћем и иностраном 
тржишту; 

 подржати заједничке наступе компанија на иностраним тржиштима.  

У нашој земљи је просечна годишња потрошња воћа по становнику мала, у поређењу са 
земљама ЕУ. Међутим, охрабрује чињеница да је присутан тренд пораста потрошње 
свежег воћа, како по становнику, тако и по домаћинству. У 2008. години, потрошња воћа у 
Србији износи 167,9 kg воћа по домаћинству, и у поређењу са земљама у окружењу она је 
и даље мала.35  

Код нас се највећи део произведеног воћа преради – хладна прерада или замрзнуто воће је 
знатно застпљеније од топле прераде, односо конзервисаног воћа. Највише се прерађује 
коштичаво воће, знатно мање јабучасто и јагодасто, док се језграсто прерађује незнатно 
(користи се као зрели плодови у непрерађеном стању). У задњих неколико година, 
приметан је велики тренд раста потрошње за индустријску прераду (од преко десет пута 
код јабука или неколико пута у случају шљиве). Јабука се најчешће прерађује у сок, док 
више од 85% произведене шљиве одлази у ракију (остало се прерађује у суву шљиву, 
пекмез, џем, мармеладу, слатко и др.). Одличну базу за нашу прерађивачку индустрију 
представљају и вишња (замрзава се или прерађује у сок), као и малина (углавном се 
замрзава, али је се прерађује и у сок). 

Циљ Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије је да се 
сектор воћарства унапреди, како подизањем нових интензивних засада, подизањем 
квалитета производа, тако и већом профитабилношћу производње. Сходно томе, у 2009. 

                                                 
35 Светска здравствена организација препоручује да се дневно уноси око 400 грама, што на годишњем нивоу 
износи око 146 kg.   
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години, подршка воћарској производњи је пружана кроз различите програме мера, од 
којих су најзначајније следеће:  

• тржишне мере (извозне стимулације за замрзнуто воће, конзервисано воће, сушено 
воће и сокове;   

• структурне мере (инвестициона подршка за набавку опреме и механизације за 
унапређење воћарства; подршка подизању нових и унапређењу старих засада; 
подршка увођењу стандарда - ISO 22000, GLOBALGAP, HCCP…; подршка наступу 
наших произвођача и прерађивача  на међународним сајмовима);  

• кредитна подршка (дугорочни кредити за подизање нових засада, као и опреме и 
механизације за воћарску производњу и изградњу нових и адаптацију постојећих 
прерадних и складишних капацитета; краткорочни кредити за обртна средства 
(амбалаже, репроматеријала и инпута) која се могу користити у воћарској 
производњи). 

Основни проблеми приликом досадашње политике подршке домаћем сектору воћарства, 
огледају се у следећем: 

• застарелост пређашне законске регулативе; 
• слаба информисаност и доступност малим и појединачним произвођачима воћа у 

мање развијеним сеоским подручјима о мерама подршке МПШВ у овом сектору; 
• спор обрт капитала услед чега постоји бојазан и неспремност, пре свега малих 

произвођача да инвестирају у подизање воћњака; 
• дуг период од пријављивања за подстицајна средства до њихове реализације (спора 

имплементација уредби, односно конкурса); 
• недовољни људски ресурси и технишки услови у МПШВ за спровођење свих 

потребних активности и мера аграрне политике. 

У наредном периоду, мерама аграрне политике биће пружана подршка која ће се 
заснивати на:    

 изради и усвајању подзаконских аката на основу новог Закона о безбедности хране; 
 бољој информисаности произвођача и прерађивача воћа; 
 мотивисању произвођача да на дугогодишње закупљеном земљишту подижу воћњаке; 
 наставити са промовисањем мера подизања нових матичних и производних засада воћа; 
 наставити са промовисањем мера крчења заражених засада и формирања 

здравствено безбедносних зона; 
 јачању инвестиционе подршке за адаптацију постојећих и изградњу нових 

складишних и прерађивачких капацитета; 
 јачању инвестиционе подршке за куповину опреме и механизације; 
 увођењу стандарда квалитета у складу са стандардима ЕУ; 
 укидању извозних субвенција. 

7.7. ПРОЦЕНА МОГУЋИХ БУДУЋИХ КРЕТАЊА – ВИНОГРАДАРСТВО И ВИНАРСТВО  

7.7.1. Значај, досадашња кретања и  
политика развоја у сектору виноградарства и винарства 

У нашој земљи, сектор виноградарства и винарства има дугу традицију и тренутно 
неискоришћени потенцијал који се огледа у успешном гајењу винове лозе на сиромашним 
земљиштима у брдско-планинским подручјима, а самим тим могућношћу интензивнијег 
руралног развоја тих области. Са друге стране, вино није само пољопривредно-
прехрамбени производ високе нутритивне и лековите вредности, већ представља и значајан 
параметар културног развоја.  
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Виноградарство и винарство засновани су на природним, технолошким и осталим 
предностима познатих виноградарских рејона у Србији. На основу својих биолошких, 
технолошких, нутриривних и комерцијалних карактеристика, грожђе се убраја у категорију 
воћа,  а производи  и ставља у промет као стоно и винско. У досадашњем сортименту су 
углавном биле заступљене аутохтоне сорте које су по квалитету грожђа имале нижи ниво од 
сората заступљених у сортиментима Европе и другим државама.  

Највећи део производње грожђа се обавља на приватним породичним поседима у оквиру 
пољопривредних газдинстава. Изузетак чини десетак великих винарија, односно бивших 
друштвених винарија, које имају сопствене винограде. Током дужег периода (1955-2009.) 
запажа се тенденција смањења површина под виновом лозом у Србији.  

Ово се такође односи и на укупну количину произведеног грожђа по годинама у 
обухваћеном периоду. Површине засада под виновом лозом у Србији од 1955. године са 
135.000 ha стално се смањују, тако да су оне у 1995. години износиле 83.303 ha, у 2005. 
години 64.385 ha, а у 2009. години 58.000 ha.  

Иако се уочава смањење укупне количине грожђа, то смањење је мање у односу на 
процентуално смањење површина. Ово су показатељи да су предузете нове агротехничке 
мере у технологији гајења винове лозе утицале на повећање приноса по јединици 
површине. Истовремено, повећали су се прерађивачки капацитети за производњу белих, 
обојених и специјалних вина и других производа од грожђа и вина, иако су укупне површине 
засада винове лозе у тенденцији сталног смањивања. 

Дугогодишња тенденција опадања производње грожђа и вина резултат је: 
• лоших тржишних услова; 
• пропадања великих винарија које су откупљивале грожђе од малих произвођача; 
• лошег сортимента винове лозе и дугогодишње производње вина ниског квалитета; 
• непостојања јасне законске регулативе у претходном периоду; 
• непостојања јасне категоризације квалитета вина и недовољно јасног обележавања 

таквих вина у претходном периоду; 
• непостојања недовољно модерних прерадних капацитета; 
• лошег имиџа српских вина и недовољне медијске промоције; 
• повећаног увоза јефтиног вина и грожђа из Македоније; 
• губитка поверења од стране купаца по питању квалитета и контроле домаћих вина. 

У последњих пар година, захваљујући афирмативним мерама Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, уочава се благ опоравак виноградарско-
винарског сектора. Такође, усвајањем Закона о вину у 2009. години, креирани су услови за 
регулацију овог сектора у Србији који су компатибилни свим начелима и прописима 
Европске уније.    

Приоритетни циљеви аграрне политике за наредни период треба да буду усмерени на: 
 прилогођавање мера актуелном стању и трендовима у сектору виноградарства и 

винарства и синхронизација са ЕУ стандардима; 
 интензивно подизање винограда адекватним сортиментом и креирање минимално 

задовољавајуће домаће сировинске базе за производњу висококвалитетног вина; 
 подизање квалитета домаћег вина; 
 синхронизација система географског порекла са реалном ситуацијом и повећање 

броја вина са географским пореклом; 
 формирање нове рејонизације и трансформисаног система географског порекла вина; 
 смањење великог негативног спољнотрговинског биланса у промету вина, пре свега 

са Македонијом и Црном Гором;   
 промоција српског вина и аутохтоних сорти. 
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7.7.2. Тржишни ланац у производњи и продаји грожђа и вина 
У последњих неколико деценија може се уочити значајан пад виноградарства и винарства, 
што предствља последицу крчења винограда и пропадања великих бивших друштвених 
винарија. Такође, постоји константно повећање увоза вина у ринфузу из Македоније које се 
пуни и пакује у Србији. Тржишне и структуралне мере помоћи овом сектору су у 
претходном периоду биле занемарљиве у односу на потребну подршку за интензивирање 
развоја и обнову виноградарства и винарства у Србији. 

Услед отежаног набављања основног садног материјала за подизање матичних засада и 
његове високе цене, у Србији постоји дефицит сертификованих садница појединих 
квалитетних клонова, што резултира повећањем увоза оваквих садница. Сходно смањеном 
тренду подизања засада, проузрокованим светском економском кризом, јавиће се  
вишкови садница стандардне категорије и неклонског материјала.  

Највише винограда са наслоном у периоду од 2005–2009. године подигнуто је у Сремском, 
а затим у Западноморавском рејону. Нишавско-јужноморавски рејон има велике површине 
и потенцијал, али је у претходном периоду подигнуто изузетно мало винограда. У Тимочком 
рејону је слична ситуација јер постоји велики потенцијал за производњу црвених вина. 
Будући да Србија увози доста црвеног вина, нарочито из Македоније и Црне Горе, 
неопходно је аграрну политику посебно усмерити на ове рејоне. 

Основне карактеристике производње грожђа у Србији су: неадекватан сортимент и 
запуштени виногради, високи трошкови производње, уситњеност парцела под виноградима 
и немогућност већег обима подизања винограда услед уситњености парцела, висока 
ценовна конкурентност грожђа из Македоније, недостатак радне снаге, пре свега за 
резидбу и бербу као и неповољна старосна структура произвођача грожђа. 

Виноградарска производња је значјано детерминисана годишњим климатским условима и 
у периоду 2001 – 2009. година осцилира око просечне вредности од 380.000 тона грожђа. 
Производња грожђа у Македонији далеко је јефтинија услед бољих климатских и других 
услова производње и мањег обима заштите. То утиче на нижу цену грожђа, те неке винарије 
увозе грожђе за даљу прераду, што се негативно одражава на домаће произвођаче грожђа 
и доприноси напуштању виноградарске производње у Србији.  

Производња вина у Србији је под утицајем годишњих климатско-метеоролошких услова и у 
периоду 2001-2009. година просечно износи 172.253.556 литара. Како је уобичајени рандман 
при преради грoжђа 65 процената, годишње се преради око 265.000 тона грожђа. Процена је 
да су подаци о преради грожђа и производњи вина мањи у односу на статистичке податке.  

Европска унија је највећи произвођач грожђа и вина у свету. Међутим, јављају се одређени 
проблеми са вишком вина, те је због тога 2008. године и покренута коренита реформа 
регулације овог сектора. За последњих 20 година уочава се експанзија производње грожђа и 
вина и у земљама као што су: Аргентина, Чиле, САД (Калифорнија), Аустралија, Јужноафричка 
република, Нови Зеланд итд. Највећи конкурент за Србију по питању производње вина у региону 
је Македонија, која има компаративне предности у производњи грожђа и вина у односу на 
Србију у смислу повољнијих агроклиматских услова, јефтиније радне снаге, конкурентније 
цене грожђа и вина и др. Црна Гора има релативно мале површине под виновом лозом. 
Међутим, вина из ове земље су веома конкурентна на српском тржишту. 

У нашој земљи су слабо распрострањене велике винарије, мада по количини произведеног 
вина заузимају велико учешће у укупној производњи. Средње винарије су данас најактивнија 
група произвођача, будући да је све већи број винарија, нарочито породичних, које 
последњих година повећавају обим производње. Оне проширују своје прерађивачке 
капацитете, прелазећи тиме из групе малих у групу средњих винарија. Највећу групу 
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произвођача вина у Србији чине мале винарије. Захваљујући позитивним мерама 
Министарства пољопривреде расте производња вина са географским пореклом. 

Одређен број прерађивачких капацитета није у употреби, нарочито након пропадања 
извесног броја бивших друштвених винарија. Општи проблеми у производњи вина у Србији 
су: застарела технологија и опрема, непостојање технологије за контролисану 
ферментацију и хладну стабилизацију вина, недовољна обученост појединих произвођача. У 
најтежем положају су произвођачи који још увек користе традиционалну опрему за 
производњу, услед чега добијају неадекватан квалитет вина.  

Санитарно-хигијенски услови у којима се обавља производња вина, такође представљају 
значајан проблем. Законска регулатива из претходног периода која је била недовољно 
дефинисана омогућавала је увоз грожђа, његову прераду као и производњу вина од увозног 
вина у ринфузу без посебног обележавања и назнаке. Због тога су потрошачи често довођени 
у заблуду, подразумевајући да се ради о вину произведеном од сировине из Србије. 

Цена домаћег стоног грожђа највећа је у јулу због сезонског караткера, када стижу ране 
сорте као што су Кардинал, Кармен, Прима, Ора и др. Цену грожђа подиже и увоз ван 
сезоне, нарочито из Грчке, Италије и Македоније. Последично, требало би стимулисати 
подизање засада стоних сорти винове лозе веома раног времена сазревања. Цена грожђа 
сорти за производњу вина мења се у зависности од боје и намене. У просеку се креће око 
1 динар по проценту шећера у шири, с тим да је цена грожђа црних винских сорти виша од 
белих. Услед недовољне количине грожђа за висококвалитетна вина, цена грожђа сорти које 
су дефицитарне на српском тржишту креће се и до 2 динара по проценту шећера у шири.  

Када је реч о вину, кретање цена дуж тржишног ланца има одређене специфичности. с 
обзиром да је српско вино дефицитаран производ, оваква вина постижу високу финалну 
цену, нарочито у ресторанима, која често превазилази цене светских и регионалних вина 
приближно истог квалитета. Међутим, због вишеструких маржи које трговци и угоститељи 
зарачунавају за продају овог дефицитарног производа, највећи профит од продаје вина 
добије последњи у низу, тј. крајњи продавац, односно угоститељ.  

У претходном периоду остварен је највећи извоз мирног вина у оригиналном паковању, а 
затим нешто мањи извоз пенушавог и полупенушавог вина, вина у ринфузу, шире и других 
специјалних вина. Што се тиче увоза, у Србију су у претходном периоду увезене највеће 
количине вина у ринфузу и мирног вина, а затим пенушавог и полупенушавог вина, шире и 
других специјалних вина. Иако је у претходне две године увоз вина у ринфузу чинио значајан 
део увезеног вина, у 2008. и 2009. години примећен је тренд смањења увоза оваквог вина.  

Специфични нивои царинске заштите у трговини Србије уређују се са више 
мултилатералних и билатералних споразума којима се утврђују. При томе су најзначајнији 
трговински споразуми са земљама региона југоисточне Европе, Европском унијом и 
Руском федерацијом.  

Увоз и извоз грожђа и вина у оквиру региона југоисточне Европе ослобођен је царинских 
оптерећења, јер је овај регион мултилатералним споразумом о слободној трговини добио 
статус бесцаринске зоне. У Србији се евидентира ниска потрошња свежег грожђа и вина у 
поређењу са другим земљама и износи свега 2,27 килограма по глави становника (2000-
2008) свежег грожђа, односно 3,17 литара вина по глави становника (2000-2008).  

Слаба потрошња грожђа и  вина у Србији условљена је следећим факторима: 
• слаб асортиман свежег грожђа; 
• непостојање одговарајућих капацитета за чување свежег грожђа; 
• агресивна кампања пивара и традиција конзумирања ракије; 
• слаба куповна моћ становништва; 
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• недовољна производња грожђа; 
• слаба понуда домаћих вина у малопродајним објектима робе широке потрошње; 
• низак ниво свести домаћих потрошача о нутритивним и здравственим својствима, као 

и  квалитету вина; 
• недовољна промоција вина. 

Анализа корисника подстицајних средстава, првенствено у 2007, 2008 и 2009. години, 
указује да је највећи број корисника средстава био у виноградарским рејонима Војводине 
и Западноморавском виноградарском рејону. С друге стране, најмањи износ подстицајних 
средстава, односно најмањи број корисника средстава је у Поцерском, Нишавско–
јужноморавском и Косовско-метохијском виноградарском рејону.  

Будући да у овим рејонима постоје оптимални климатски предуслови за гајење винове лозе, 
у даљој аграрној политици посебну пажњу треба посветити стратегији развоја ових рејона и 
стимулативнијим мерама унапредити виноградарство и винарство.  

Досадашња политика подршке српском сектору виноградарства и винарства наилазила је 
на следеће проблеме: 

 застарелост законске регулативе; 
 недовољна информисаност малих и појединачних виноградара и винара у 

неразвијеним руралним подручјима; 
 немогућност имплементације аграрних мера подршке овом сектору до јуна 2009. 

године услед немогућности закупа државног земљишта на период дужи од 20 година; 
 спор обрт капитала; 
 спора имплементација уредби, односно конкурса; 
 недовољан број кадрова и технички услови у Министарству пољопривреде за 

реализацију активности и мера аграрне политике. 

У наредном периоду, сектор виноградарства и винарства у Србији има потребу за новом 
политиком подршке, на основу које ће се:  

• израдити и усвојити подзаконска акта, на основу новог Закона о вину, усклађена са 
ЕУ регулативом; 

• омогућити боље информисање произвођача; 
• анимирати произвођачи да на земљишту закупљеном на већи број година подижу 

засаде винограда; 
• наставити са позитивном аграрном политиком према производњи вина са 

географским пореклом и наставити са осталим мерама помоћи. 
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III. ВИЗИЈА И МИСИЈА  
Визија развоја пољопривреде и руралних области Републике Србије за период 2010. до 2020. 
године, обухвата трипартитну визију: 

 визија за сектор пољопривреде; 
 визија за прехрамбену индустрију и маркетинг; 
 визија за руралну економију Србије у целини.  

Визија за пољопривреду подразумева развој пропулзивније и конкурентније пољопривреде 
састављене од комерцијалних и породичних газдинстава која се баве искључиво 
пољопривредом и/или се баве пољопривредом у смислу додатног извора прихода. Као таква, 
требало би да производи конкурентне производе у погледу ценовних и неценовних елемената 
конкурентности, користећи при томе добру пољопривредну праксу. Сходно томе, 
обезбеђивала би задовољавајући доходак породичним пољопривредним газдинствима, 
усмеравајући своју делатност на задовољавање потреба и преференција потрошача и блиско 
сарађујући са прехрамбено прерађивачком индустријом. Основни предуслови остварења 
овакве визије подразумевају остварење одређених економских, друштвених и еколошких 
циљева: пољопривреда мора ефикасно да користи природне ресурсе; да буде саставни део 
руралне економије и друштва; да значајно доприноси очувању и заштити животне средине. 

Визија прехрамбене индустрије претпоставља развој индустрије која је усмерена на 
задовољавање потреба и жеља потрошача, са акцентом на иновацијама, квалитету, виском 
степену хигијене хране и стандардима безбедности хране. У таквим условима потребан је 
снажан и агресиван маркетинг на појединачном и колективном нивоу уз развијање 
коопeрације са пољопривредницима и удружењима пољопривредних произвођача. Од 
прехрамбене индустрије се очекује да, с једне стране, гарантује високе стандарде квалитета 
и безбедности хране уз оптимално коришћење капацитета, а с друге стране, да буде у стању 
да обезбеди довољну профитабилност за потребне инвестиције и придобијење способног и 
искусног менаџерског кадра. Испуњавајући такве захтеве, прехрамбена индустрија би 
подстицала развој малих и средњих предузећа која производе и пласирају на тржиште 
производе са заштићеном ознаком порекла и производе са заштићеном географском 
ознаком, као и производе засноване на традиционалним рецептима.  

Визија за руралну Србију предвиђа развој руралне економије и друштва са  одрживим и 
јаким сеоским заједницама, демографском равнотежом, задовољавајућим дохотком и 
додатним могућностима за запошљавање, у којима се становници лако адаптирају 
економским, друштвеним, политичким и еколошким трендовима. У тим околностима се 
највећи могући број становника задржава на селу, при чему постоје једнаке могућности за 
све становнике руралних области, који ће имати приступ образовању, стручном 
оспособљавању и континуираном учењу и оспособљавању. При томе, посебна пажња се 
посвећује осетљивим категоријама становништва, руралне заједнице активно партиципирају 
у раду релевантних тела која доносе одлуке у складу са принципима равноправности, 
културни идентитет руралних заједница као и њихови принципи, обичаји, традиција и 
„заједништво“ очувани су и ојачани. Такође, животна средина, која представља најзначајнију 
вредност и богатство за становништво руралних области, у највећој могућој мери се поштује и 
штити, а раст руралне економије заснован је на принципима одрживости. Последично као 
резултат тога, снажна друштвена повезаност и посебне мере политике доприносе 
смањивању сиромаштва и социјалног искључивања свих категорија друштва.  

Кључно опредељење Стратегије пољопривреде и руралног развоја је њена Мисија: 
Креирати конкурентан пољопривредни сектор и омогућити одржив рурални развој, који је 
базиран на природним и људским потенцијалима, новим технологијама, очувању животне 
средине, интензивној производњи и производњи хране високог квалитета, уз подршку 
мера аграрне политике и политике руралног развоја и координацији активности на свим 
нивоима организованости. 
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IV.  СТРАТЕШКИ  ЦИЉЕВИ - опис  
Да би се остварило оно што је садржано у визији развоја пољопривреде и руралног развоја 
за период 2010. до 2020. године, неопходно је дефинисати стратешке циљеве, a предуслов 
за њихово остваривање је формулисање и реализација специфичних или приоритетних 
циљева. За дефинисање сваког од специфичних, приоритетних циљева потребно је 
дефинисати и реалне мере за њихово остваривање.  

У складу са дефинисаном визијом развоја и потребом усклађивањем политике руралног 
развоја са одговарајућом у ЕУ, у наставку се дефинишу стратешки и специфични циљеви 
развоја пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 2010 до 2020. године, 
као и мере за њихову реализацију. 

Стратешки циљеви у оквиру Стратегије пољопривреде и руралног развоја 
Републике Србије за период 2010–2020. година:   

1. Допринети одрживом унапређењу пољопривредног и прехрамбеног сектора путем 
циљаних инвестиција ради унапређења и повећања њихове конкурентности. Наши 
произвођачи су изложени снажној конкуренцији, која произилази из постигнутих 
уговора о зони слободне трговине (ЦЕФТА, ЕФТА, Руска Федерација, Турска, 
Белорусија), примене ССП са ЕУ, која ће бити још оштрија остварењем чланства у 
СТО. Искључиво унапређењем конкурентске способности домаћих произвођача, 
могућ је њихов опстанак и будући развој. Кључна претпоставка за остваривање овог 
стратешког циља су инвестиције у пољопривредни и прехрамбени сектор и већи 
ниво организованости и координације.   

2. Подстицати унапређење стандарда безбедности хране, ветеринарских и 
фитосанитарних стандарда, стандарда заштите животне средине и других 
стандарда у складу са правним тековинама ЕУ (EU Acquis Communautaire). Већа 
сигурност потрошача и већа могућност извоза може се остварити кроз 
обезбеђивање квалитетне и здравствено исправне хране. За то је потребна  
доследна примена Закона о безбедности хране (ургентно је доношење и примена 
подзаконских прописа – правилника за његову примену). Заштита животне средине 
од негативних утицаја пољопривредне производње треба се остварити путем: 
подршке инвестицијама које смањују загађења, а према стандардима ЕУ, подршке 
развоју органске производње, увођења добре пољопривредне праксе, смањивања 
ризика од ГМО, и др. Примена постојећих законских решења, омогућава испуњење 
ових захтева. 

3. Подстицати одрживи развој руралне економије и руралних области уопште 
подстицањем диверсификације. Пружање подршке руралном развоју, путем 
унапређења инфраструктуре, мера подршке диверзвификацији активности на селу, 
остваривања програма усмерених на јачање капацитета регионалних и локалних 
институција за подршку руралном развоју и путем подршке локалних иницијатива и 
активности које доприносе руралном развоју. 
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V.  ПРИОРИТЕТНИ  ЦИЉЕВИ И МЕРЕ  - опис 

Општи циљ осе 1:  
Унапређење тржишне ефикасности и конкурентности пољопривредног и прехрамбено-
прерађивачког сектора и усаглашавање са високим стандардима квалитета ЕУ.  

Мера  1.1. Специфични циљ: 
Инвестиције у тржишно оријентисана пољопривредна газдинства (у секторе житарица и 
индустријског биља, млека, меса,  воћа и поврћа) са развојним потенцијалом у циљу 
њиховог реструктурирања, изградње одрживе конкурентности и усаглашавања са 
стандардима квалитета ЕУ. Приоритетни сектори су: Житарице и индустријско биље; 
Млеко; Месо; Воће и поврће. У овим секторима уочавају се веома различити типови 
пољопривредних газдинстава: 1) ограничен број модерних пољопривредних газдинстава, 
која су већ умногоме конкурентна и прилично усклађена са стандардима ЕУ (нека 
газдинстава су резултат приватизације и/или трансформације бивших друштвених 
предузећа, агрокомбината); 2) велики број малих натуралних пољопривредних газдинстава, 
од којих су многа исувише мала да би била одржива у будућности, а која рурална 
популација користи за обезбеђивање средстава за живот, у комбинацији са (или без) 
другим помоћним изворима додатног запошљавања и прихода (нека од ових газдинстава 
имају потенцијал за развој у економски одрживе јединице путем диверсификације или 
удруживања); 3) мала и средња пољопривредна газдинства која покушавају да остваре 
приход првенствено бавећи се пољопривредним делатностима; ова газдинства имају 
потенцијал да унапреде своју технику производње и постану економски одржива у 
будућности. Мерама аграрне политике потребно је подржати развојно оријентисана 
газдинства, а посебно мала и средња пољопривредна газдинства која су у процесу 
реструктурирања, како би ојачала капацитете и изградила неопходну конкурентности, уз 
поштовање добре пољопривредне праксе и међународних стандарда. Такође, неопходно 
је мерама аграрне политике дати подршку и натуралним/полунатуралним газдинствима 
која неће бити у могућности да изграде конкурентност у пољопривреди и која ће морати да 
диверсифкацијом активности пронађу алтернативне изворе прихода.  

Подмера 1.1.1: Пољопривредна газдинства која се баве производњом житарица и 
индустријског биља. Овај сектор је одабран јер је утврђено да је механизација за обраду 
земљишта, сетву, негу усева и жетву застарела и не обезбеђује довољан ниво 
продуктивности. Супституција застареле механизације новом, широкозахватном, знатно ће 
допринети унапређењу конкурентности пољопривредних газдинстава. Иако постоји велики 
број капацитета за складиштење зрнастих производа, велики део производње се складишти 
у амбарима или се због немогућности чувања одмах након жетве пласира на тржиште. 
Тиме  газдинства не могу да обезбеде потребан квалитет зрнастих производа, а такође нису 
у прилици да своје производе складиште и продају у најповољнијем моменту. Инвестиције у 
овом сектору омогућиће подизање конкурентности пољопривредних газдинстава, као и 
подизање квалитета оних зрнастих производа који представљају значајне извозне артикле 
наше земље.  

Подмера 1.1.2: Пољопривредна газдинства која се баве производњом млека. Овај сектор је 
састављен од различитих врста јединица за производњу млека: пољопривредна газдинства 
са интензивном производњом млека (више од 20 крава), која производе и продају млеко у 
складу са националним стандардима квалитета и хигијене, модерним млекарама које су 
такође усклађене са стандардима ЕУ; неспецијализована натурална и полунатурална 
пољопривредна газдинства која производе млеко за сопствену потрошњу (до пет крава); 
неспецијализована натурална и полунатурална пољопривредна газдинства која производе 
и продају млеко малим традиционалним млекарама (5–20 крава); ова газдинства не 
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испуњавају у потпуности стандарде квалитета и хигијене, али се могу специјализовати за 
производњу млека за тржиште; мала и средња специјализована газдинства која се баве 
производњом млека, тржишно усмерена. Ова мера има за циљ модернизацију и 
професионализацију сектора, као и подстицање  израде уговора о испоруци између 
модернизованих газдинстава која се баве производњом млека и млекара које су 
усклађене са стандардима. Тиме се обезбеђује интегрисан приступ побољшању квалитета 
и хигијене млека у свим фазама производње– прикупљања и прераде млека. 

Подмера 1.1.3: Пољопривредна газдинства која се баве производњом меса. Слично другим 
пољопривредним секторима, овај сектор чине различите врсте производних јединица: 
натурална пољопривредна газдинства (која производе за сопствене потребе), са малим 
бројем животиња; мешовита пољопривредна газдинства која се баве производњом меса 
на локалном нивоу са ниском стопом продуктивности; специјализована пољопривредна 
газдинства са високом стопом продуктивности (углавном за производњу живинског меса). 
Побољшање конкурентности овог сектора највећи је приоритет с циљем подизања домаће 
производње, квалитета меса и добијања потенцијала за извоз. Будући да је циљ повећање 
извоза, компатибилност са ветеринарским стандардима и стандардима квалитета земаља 
ЕУ један је од најважнијих приоритета који ће се примењивати у целом ланцу производње и 
прераде меса. 

Подмера 1.1.4: Пољопривредна газдинства која се баве производњом воћа и поврћа. 
Унапређење конкурентности пољопривредних газдинстава која се баве производњом воћа 
и поврћа и њихово прилагођавање тржишту може се постићи: подизањем модерних засада 
воћа и винове лозе, као и увођењем нових сорти поврћа; унапређењем објеката, опреме и 
механизације за производњу воћа и поврћа, унапређењем праксе бербе и складиштења 
након бербе, смањењем загађења и коришћењем воде путем унапређених пракси 
наводњавања и ђубрења (фертиригација), усаглашавањем са стандардима квалитета ЕУ, 
бољом интеграцијом производње и сектора прераде, укључујући и активнију улогу 
удружења произвођача воћа и поврћа. 

МЕРА 1.2. Специфични циљ: 
Инвестирање у прехрамбрено-прерађивачке гране индустрије (у секторе млека, меса и 
воћа и поврћа) да би се повећала њихова ефикасност, конкурентност и прилагођеност 
тржишту и да би им се помогло да испуне стандарде ЕУ у погледу безбедности хране и 
здравља људи, добробити животиња и заштити животне средине. Основни проблеми у 
индустрији прераде и маркетингу у Србији су: висок проценат застареле прехрамбено-
прерађивачке индустрије која не може да испуни све захтеве на тржишту, те је 
модернизација неопходна; недовољан асортиман производа прехрамбене индустрије 
(мали проценат усаглашавања производа са тражњом савремених потрошача); 
неискуство са великим модерним маркетиншким ланцима; варијабилан квалитет 
сировина, што спречава унапређење производње; инвестициони неактивизам у динамичне 
гране прехрамбено-прерађивачке индустрије, пре свега у области пића, готових јела, 
додатака хране. Истовремено, уочавају се и бројне предности прехрамбено-прерађивачке 
индустрије Републике Србије, на којима ће се базирати будући развој: довољне количине 
домаћих сировина (месо, воће); снажна специјализована производња у неким секторима 
(сухомеснати производи, јагодичасто воће); постојећа извозна тржишта са дугом 
традицијом за прехрамбене производе из Републике Србије. Сектори који су приоритетни 
за инвестиције у прераду и маркетинг су следећи: Млеко, Месо, Воће и поврће (посебно 
јагодичасто воће), Сектор шумских плодова (шумско воће, печурке, коштуњаво воће, 
лековито и ароматично биље).  

Подмера 1.2.1: Прерада и маркетинг млека и млечних производа. Тржиште за млечне 
производе постаје све обимније и софистицираније. Међутим, већина млекара у Србији 
прерађује нискоквалитетно сирово млеко користећи застарелу технологију, док је 
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ограничени број великих млекара модернизован. Унапређењем производње млека и 
могућностима  извоза које се огледају у високим извозним квотама, Србија може ојачати 
своју позицију на домаћем и међународном тржишту млечних производа. Наиме, да би 
могла да конкурише осталим снабдевачима, она се мора осавременити, а квалитет 
сировог млека је потребно прилагодити стандардима ЕУ. Боље организовани и 
опремљенији објекти за прикупљање и складиштење млека, као и успостављање 
организација произвођача млека допринеће побољшању квалитета сировог млека. 

Подмера 1.2.2: Прерада и маркетинг меса и месних производа. Да би могла да иде у корак 
са осталим снабдевачима, месно-прерађивачка индустрија се мора модернизовати, 
упознати са маркетинг логиком, а квалитет меса усагласити са стандардима ЕУ. Већина 
малих фабрика за прераду меса користи застарелу технологију, нема уведене стандарде 
квалитета и потребна им је модернизација. Мрежа кланица мора да се модернизује како 
би била у складу са модерним стандардима за хигијену и безбедност хране, као и са 
стандардима за заштиту животне средине. 

Подмера 1.2.3: Прерада и пласман воћа и поврћа. Тржиште воћа, посебно јагодичастог, и 
поврћа постаје све веће. Србија има развијено тржиште јагодичастог воћа, које има 
потенцијале даљег раста. Прерада производа од воћа, укључујући и јагодичасто воће и 
различито поврће (у облику пића, конзервираног воћа, замрзнутих производа, итд.) може 
бити много развијенија. Креирање и одржање конкурентске предности захтева од 
индустрије прераде и пласмана воћа и поврћа  да се модернизује, а квалитет сировина 
прилагодити стандардима ЕУ, пре свега кроз реструктурирање пољопривредних газдинства 
која се баве производњом воћа и поврћа, као и кроз оснивање удружења специјализованих 
произвођача.   

МЕРА 1.3. Специфични циљ: 
Институционална подршка развоју пољопривреде и руралног развоја, усклађена са 
праксом ЕУ. Овај циљ подразумева подршку државе у јачању институционалних капацитета 
МПШВ Р. Србије, стварању квалитетног и мотивисаног кадра који ће стручно, квалитетно и 
одговорно да прати ситуацију на домаћем тржишту и у окружењу и да примењује најновија 
достигнућа у науци, трансферишући знање потребних у раду непосредних 
пољопривредних произвођача и њихових удружења.  

Подмера 1.3.1: Јачање институционалних капацитета за подршку пољопривредном и 
руралном развоју. Ова подмера подразумева квалитативно и квантитативно јачање 
кадровских/ресурсних потенцијала и аналитичког капацитета МПШВ Р. Србије, као и бољу 
координацију на свим нивоима државне управе у циљу: (1) ефикаснијег законодавног 
регулисања области пољопривреде и руралног развоја, као и (2) благовременог 
прилагођавања променама у окружењу и на тржишту, бржег усаглашавања са 
стандардима и захтевима које пред пољопривреду Србије поставља ЕУ и светске 
интеграције. 

Подмера 1.3.2: Подршка МПШВ Р. Србије оснивању и раду удружења пољопривредних 
произвођача. Удружења пољопривредника (било удружења грађана, земљорадничке 
задруге, кластери) су потребна како тржишно оријентисаним газдинствима, тако и малим и 
средњим газдинствима која немају довољно капацитета да самостално организују токове 
набавке инпута и продаје примарних производа, посебно у високо конкурентном 
окружењу. Функционисање удружења могло би допринети стандардизације производње, 
бржем увођењу стандарда квалитета и безбедности хране, а посебно би могло повећати 
могућност преговарања малих и средњих произвођача у токовима откупа пољопривредних 
производа.  
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Подмера 1.3.3: Јачање доприноса науке, посебно ефикаснији трансфер знања до 
пољопривредних произвођача. Ова мера подразумева развој механизама како би се 
повећао допринос научно образовних институција пољопривредној производњи, а посебно 
учинио ефикаснијим трансфер научних сазнања и информација до пољопривредних 
произвођача (кроз посебне видове едукација/образовања пољопривредника; даљи развој 
саветодавства и консолидацију пољопривредно стручних служби и сл.). 

Општи циљ осе 2:   
Спровођење припремних активности за изградњу капацитета у управљању: 1) мерама које 
се односе на унапређење животне средине и сеоских предела, и 2) припремом и 
спровођењем локалних стратегија руралног развоја  (LEADER). 

Мера 2.1. Специфични циљ:  
Спровођење и испитивање агроеколошког приступа ЕУ којим се пољопривредни 
произвођачи и други носиоци управљања земљиштем подстичу да уведу или наставе са 
применом метода пољопривредне производње усаглашеним са стандардима заштите и 
унапређења животне средине. Реструктурирање и ревитализација руралне економије 
Републике Србије захтева успостављање равнотеже између економског развоја и очувања 
и одрживог управљања животном средином у руралним областима, укључујући природне 
ресурсе, традиционалне пејзаже и биодиверзитет који представљају део националног блага 
Р. Србије. Чланице ЕУ имају обавезу да понуде агроеколошка плаћања пољопривредним 
произвођачима у циљу, како подршке одрживом развоју руралних области, тако и одговора 
на све сложеније захтеве друштва за подизањем свести о значају услуга које животна 
средина пружа друштву у целини. Сходно томе, агроеколошка плаћања морају подстицати 
пољопривредне произвођаче и друге кориснике пољопривредног земљишта да доприносе 
друштву у целини увођењем или настављањем примене метода пољопривредне 
производње које су у складу са заштитом и унапређењем животне средине, очувањем 
пејзажа и њихових карактеристика, очувањем земљишта, генетичког диверзитета и осталих 
природних ресурса. Постојеће облике агроеколошког плаћања који су доступни из 
националног буџета (за подршку органској пољопривредној производњи, за очување 
аутохтоних раса домаћих животиња, за процесе увођења добре пољопривредне праксе) 
потребно је у наредном периоду проширити, односно почети увођење и других агро-
еколошких мера, као што су: плаћања због ограничених могућности пољопривредницима у 
планинским подручјима; плаћања пољопривредницима у подручјима са ограниченим 
могућностима која нису планинска; плаћања у оквиру Натура 2000; агро-еколошка 
плаћања; плаћања за добробит животиња и сл.  

Подмера 2.1.1:  Плаћања за прелазак на органску пољопривредну производњу. Подршка 
органској пољопривредној производњи најчешћа је примењивана мера због: а) улоге 
органске пољопривредне производње у заштити природних ресурса и очувању 
биодиверзитета и б) све већих економских потенцијала сектора органске хране. Иако је 
развој органске пољопривреде у Србији до сада био релативно спор, постоји значајан 
потенцијал, уз адекватну подршку и подстицаје. Наиме, постоје повољни едафски и 
климатски услови за органску пољопривреду, као и повољни трендови у развоју домаћег и 
посебно међународног тржишта органских производа и прерађевина. Органска 
производња тренутно је највећим делом усмерена ка следећим производима: јагодичасто 
воће (свеже и замрзнуто); вишње, јабуке и друго воће (свеже, сушено и у облику 
концентрата за сокове); поврће; пшеница, јечам, сунцокретово и бундевино семе. Уочавају 
се и значајне могућности за интеграцију органске производње са осталим облицима 
диверсификације руралне економије, укључујући прехрамбено-прерађивачке капацитете 
мањег обима и агротуризам.   
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Подмера 2.1.2:  Подршка за аутохтоне расе домаћих животиња. Гајење домаћих животиња 
једна је од најважнијих грана пољопривредне производње у Србији. Број 
локалних/аутохтоних раса које су традиционално гајене смањио се током последњих 50–60 
година, као резултат интензификације пољопривредне производње.   

Подмера 2.1.3. Проширење агроеколошких плаћања. У складу са политиком руралног 
развоја ЕУ потребно је проширити облике агроеколошких плаћања, односно развијати и 
друге мере, као што су: плаћања због ограничених могућности пољопривредницима у 
планинским подручјима; плаћања пољопривредницима у подручјима са ограниченим 
могућностима која нису планинска; плаћања у оквиру Натура 2000; агро-еколошка 
плаћања; плаћања за добробит животиња и сл. 

Мера 2.2. Специфичан циљ:  
Припрема, подстицање и спровођење локалних стратегија руралног развоја  (LEADER 
приступ) за побољшање конкурентности и квалитета живота у руралним областима. 
LEADER приступ представља специфичну методологију реализације подршке руралном 
развоју, а основна идеја јесте да планови развоја и локалне развојне стратегије (које би 
требало бити иновативне, интегрисане и партиципативне) треба да буду резултат договора 
локалних актера.  

Подмера 2.2.1. Јачање капацитета локалне заједнице. За спровођење ЛИДЕР приступа 
изузетно је битна институционална подлога. Генерално, општинска управа нема довољно 
едукованог кадра, ресусра, предузетништва - да понесе већу одговорност у 
имплементацији развојних пројеката локалне заједнице. ЛАГ-ови (локалне акционе групе) 
су мало заступљени, недовољан је њихов утицај/иницијатива за локални развој, неразвијено 
је партнерство јавног и приватног сектора у циљу усклађивања различитих интереса развоја 
локалне заједнице. 

Општи циљ осе 3:   
Инвестирање у диверсификацију и развој економских активности у руралним областима 
како би се унапредио степен привредне делатности, с циљем отварања нових радних 
места и спречавања депопулације у руралним областима. 

Мера 3.1. Специфични циљ:  
Инвестирати у развој и диверсификацију економских активности у руралним областима 
путем подршке локалних производа и развоја микропредузећа и руралног туризма. За 
руралне области установљено је следеће: 

⇒ учешће натуралних или полунатуралних пољопривредних газдинстава са ниским 
примањима/приходима је велико;  

⇒ у руралним областима нема диверсификационе активности/делатности;  
⇒ нема економских активности/делатности посебно за жене, које би унапредиле ниво 

прихода и животног стандарда у руралним областима. 

На основу свега претходно наведеног потребна је диверсификација извора прихода у 
руралним областима помоћу: диверсификације пољопривредних активности/делатности 
на газдинству; локалног развоја типично локалних и/или традиционалних производа  
(пољопривредних и прехрамбених производа, традиционалних заната); диверсификације и 
развоја руралних активности кроз развој микропредузећа; развоја руралног туризма.   

Подмера 3.1.1: Диверсификација економских активности на селу у делу додавања 
вредности пољопривредним производима или увођењем нових алтернативних производњи. 
Ова мере је усмерена на подстицање алтернативних активности за  повећање прихода 
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руралног становништва повећањем вредности пољопривредних производа. Развој руралних 
подручја уско је повезан са развојем пољопривреде и прераде пољопривредних производа, 
па је пољопривредна производња традиционално најважнији сектор руралне економије и 
основни извор прихода сеоског становништва. Сврха ове мере је подршка инвестицијама у 
развој микропредузећа у области прераде пољопривредних производа, као и подизање 
вредности производа добијањем ознака географског порекла. Инвестирањем у поменуте 
активности унапредила би се конкурентност пољопривредних газдинстава на тржишту, 
повећањем прихода газдинстава унапредио би се њихов економски положај, чиме би се 
омогућио бољи квалитет живота у руралним подручјима и смањење стопе депопулације 
руралних предела. Услови који би допринели запошљавању руралног становништва су 
јачање предузетништва и развој микропредузећа.  Гледано из угла пољопривредних 
газдинстава, ова мера омогућава самозапошљавање, тј., запошљавање у процесима 
прераде и продаје пољопривредних производа произведних, највећим делом на газдинству, 
као и повећање вредности примарних производа кроз прераду, паковање, или увођење 
ознаке географског порекла. Такође,  значајан фактор диверсификације може бити 
увођење нових видова производње на газдинствима. Производња козјег и овчјег млека, узгој 
рибе, гајење зачинског, ароматичног и лековитог биља, гајење гљива, може бити додатни 
извор прихода за газдинства, а у случајевима потпуне диверсификације , чак може постати 
основни извор прихода.  

Подмера 3.1.2: Диверсификација економских активности на селу кроз подршку 
непољопривредним делатностима на селу. Рурални развој подразумева пољопривредне 
делатности и непољопривредне активности, које се односе на унапређење живота на селу. 
Овом мером врши се промоција следећих активности: развој руралног туризма, домаће 
радиности и традиционалних заната и слично. Улога ове мере огледа се у  
диверсификацији активности и унапређењу непољопривредних и пратећих 
пољопривредних активности. Ова мера је социјалног карактера и односи се на 
унапређење услова живота на селу подизањем животног стандарда сеоског становништва. 
Ефекат мере требало огледа се у  смањењу незапослености руралног становништва, 
углавном жена, што утиче на повећање прихода пољопривредног газдинства. 
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VI. ОПЕРАТИВИ ПЛАН СПРОВОЂЕЊА И НАДЗОР 
Стратегија као значајан развојни документ за дужи временски период, усаглашена је са 
другим развојним документима Републике. Садржи Мисију, стратешке и специфичне 
циљеве које треба остваривати у наредних 10 година. Када се усвоји, постаје обавезна, и 
треба је остваривати на најприкладнији начин, уз предузимање свих потребних активности, 
да тај процес тече у правом смеру. У том смислу, потребно је одговарајуће организовање 
и координација, јер је велики број заинтересованих на различитим нивоима, како за 
остваривање, тако и оних који директно томе доприносе. Дакле, за остваривање Стратегије 
заинтересовано је изузетно много субјеката са свих ниво друштвене организованости: од 
појединца, газдинства, месне заједнице, локалне самоуправе, регионалних структура до 
националног нивоа. Ту је велика улога и привредних комора, као и других асоцијација 
пољопривредних произвођача, прерађивача и других субјеката. Незаобилане су и 
научноистраживачке институције из ове области.   

Веома је сложена матрица у имплементацији Стратегије. Уз наведене субјекте, у питању су 
два, истина међусобно повезана, али ипак различита спекта: развој пољопривреде и 
рурални развој. Затим, у области пољопривреде, усмерења на комерцијална и 
некомерцијална газдинства, посебан третман подручја са отежаним условима, 
специфични односи према појединим секторима производње: житарице, уљарице, вође, 
поврће, грожђе, млеко, месо, итд. У области руралног развоја, посебан однос према 
појединим регионима (четири региона), а у оквиру њих опет специфичности, које се морају 
уважавати, и тако све до појединачног произвођача.  

У том мноштву, осмишљенa организација и координација су незаобилазни чиниоци, за 
успешно остваривање Стратегије.   

Закон о пољопривреди и руралном развоју, доноси основне поставке у погледу 
дефинисања аграрне политике и политике руралног развоја, докумената којима се ове 
политике спроводе, као и све оно што је битно за  спровођење тих докумената, укључујући и 
надзор над њеним спровођењем. Наиме: 

• ове политике обухватају мере и активности које предузимају надлежни органи, ради 
остваривања такође утврђених циљева; 

• ове политике се спроводе реализацијом Стратегије пољопривреде и руралног 
развоја,  Националног програма за пољопривреду и Националног програма 
руралног развоја; 

• Стратегија садржи дугорочне правце развоја пољопривреде, као што су: 
успостављање тржишне економије, повећање профитабилности пољопривреде и 
вођење бриге о развоју руралних области, као и основне циљеве које треба 
остваривати у периоду за који се доноси;  

• Националним програмом за пољопривреду, утврђују се средњерочни и краткорочни 
циљеви пољопривредне политике, начин, редослед и рокови за остваривање 
наведених циљева, очекивани резултати, као и облик, врста, намена и обим 
појединих подстицаја;  

• Националним програмом руралног развоја, утврђују се мере и активности, као и 
очекивани резултати, облици, врсте, намена и обим појединих мера подстицаја.  

• ова национална програма, морају бити усклађени са Стратегијом развоја 
пољопривреде и руралног развоја, јер се односе на краћи период, за који се 
детаљније разрађује садржај Стратегије и начин њеног остваривања, остваривањем 
ових програма; 

• Органи аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе утврђују 
пољопривредну политику за подручје за које су надлежни, као и мере подршке за 
њено спровођење. Мере које се предузимају у аутономној покрајини и/или локалној 
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самоуправи, морају бити усклађени, са развојним документима на нивоу 
Републике;  

• поред тога што Министарство предлаже Стратегију, оно је у обавези да прати њену 
рализацију, и предлаже њено усклађивање са реалним потребама у области 
пољопривреде и руралног развоја. 

Логично је, али и законка обавеза  Министарства да брине над спровођењем Стратегије, 
као и над спровођењем поменута два национална програма. Оно има кључну улогу и у 
погледу предлагања и захтевања годишњих буџета из којих се финансирају одговарајуће 
намене у складу са утврђеним правцима развоја, у погледу структуре употребе 
обезбеђених средстава, али и да прати и утврђује степен извршавања обавеза других 
учесника заинтересованих за остваривање ових развојних докумената, односно субјеката 
који  и сами учествују у њиховој реализацији. У делу који се односи на рурални развој, сам 
Закон регулише, да је за тај део  задужен посебни део Министарства, у чију надлежност 
спада рурални развој. Ово из чињенице да је  рурални развој знатно комплекснији, од 
развоја пољопривредне делатности (више је аспеката, за поједине аспекте задужени су и 
други надлежни органи, и сл.). Остваривању Стратегије у значајној мери ће доприносити 
институције задужене за ову област, које се налазе у саставу Министарства, као што су 
поједине управе (за ветерину, за заштиту биља, за шуме, за аграрна плаћања, за 
пољопривредно земљиште, Републичка дирекција за водопривреду, Дирекција за 
националне референтне лабораторије, и сл.). Спровођење бројних закона из области 
пољопривреде донетих током 2009. и 2010. године, као и подзаконских прописа (донетих или 
су у току доношења) директно доприноси остваривању Стратегије: примера ради, 
доследно спровођење закона и подзаконских прописа из закона о безбедности хране и о 
ветеринарству, гарантује реализацију једног од стратешких циљева – обезбеђивању 
квалитетне и здравствено исправне хране, или доследна примена сета закона и 
подзаконских проиписа из области заштите животне средине доприноси остваривању 
стратешког циља – заштита животне средине од негативних утицаја пољопривредне 
производње; применом Закона о пољопривредном земљишту, доприноси se продуктивном 
коришћењу овог ресурса на принципу  одрживости, итд. 

Министарство је одговорно за припрему и спровођење ових развојних документата, па с 
тим у вези, неопходно је: 

 што пре урадити и донети поменуте националне програме – за пољопривреду и за 
рурални развој у којима ће се детаљније разрађивати циљеви, мере и активности из 
Стратегије. Било би добро да Стратегија и оба национална програма буду донети 
истовремено, што је могуће, обзиром да их усваја Влада; 

 образовати Стручни савет за реализацију Стратегије, односно два национална 
програма. Савет би образовао Министар и био би на његовом челу. У састав савета 
би требало да уђе одређени број врхунских стручњака (из науке и праксе), 
представник ПК Србије, представник Задружног савеза Србије, секретар за 
пољопривреду АП Војводине. Савет би се састајао у одређеним временским 
интервалима, али и по потреби. Његова улога би била да промовише значај и улогу 
Стратегије, да координира активности у њеном спровођењу, да разматра редовне 
информације и извештаје о спровођењу Стратегије, да предлаже начине 
разрешавања евентуалних конфликата између актера у спровођењу Стратегије, 
покреће иницијативе за измене и допуне Стратегије, које доставља Министарству, и 
друго. Ову улогу би могао да одигра и Аграрни савет, који се образује сагласно чл. 
31. Закона о пољопривреди и руралном развоју; 

 образовати Оперативно тело за спорвођење Националног програма за 
пољопривреду, односно спровођење Стратегије у делу који се односи на 
пољопривреду и прехрамбену индустрију на чијем би челу био помоћник Министра, 
или државни секретар. Састав овог тела би такође чинили истакнути стручњаци 
различитог профила, угледни пољопривредници, из прехрамбене индустрије, 
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вероватно по један представник из ПКС, ЗСС и Секретаријата за пољопривреду  АПВ 
и можда стручњак  из финансијског  сектора (на пример из Агробанке). Ово тело би 
пратило ток спровођења Националног програма за пољопривреду, односно 
Стратегије, давало потребна упутства и сугестије, припремало извештаје и предлоге 
ставова и закључака које би разматрао Савет, и упућивао Министарству;  

 образовати Оперативно тело за спорвођење Националног програма руралног 
развоја, односно спровођење Стратегије у делу који се односи на рурални развој   
на чијем би челу био помоћник Министра, задужен за рурални развој или државни 
секретар. Састав овог тела би такође чинили истакнути стручњаци из појединих 
области руралног развоја, укључујући и стручњаке из области пољопривреде, и 
одабране представнике из сваког од четири рурална региона. Ово тело би пратило 
ток спровођења Националног програма руралног развоја, односно Стратегије, 
давало потребна упутства и сугестије, припремало извештаје и предлоге ставова и 
закључака које би Савет разматрао, и упућивао Министарству; 

 на нивоу Министарства, у оквиру законских овлашћења и надлежности, стално  
вршити надзор над остваривањем ових докумената, разматрајући предлоге и 
ставове Савета, односно оперативних тела;  

 у организацији Министарства једном годишње – најбоље на крају производног 
циклуса у пољопривреди (крајем јесени)  или пред пролећну сетву - одржавати 
научни скуп посвећен реализацији Стратегије (националних програма), на коме би 
се детаљно и непристрасно размотрили сви аспекти (правац и ниво остваривања, 
ограничења и проблеми) остваривања Стратегије и националних програма,  након 
чега би могли уследити евентуални предлози за иновацију, односно корекције у 
садржају Стратегије, потребних  промена у приступу њеној реализацији, и слично. 

 Министарство би једном годишње – у првом кварталу текуће године, за претходну 
годину, Влади подносило извештај о резултатима остваривања Стратегије, а по 
указаној потреби, предлагало би Влади измене и (или) допуне Стратегије.  
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VII. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

Стратегија пољопривреде и руралног развоја урађена је у складу са Законом о пољопривреди 
и руралном развоју, усклађена са постојећим развојним документима стратешког карактера 
Републике, на савремен начин, сагласно захтевима струке. Стратегија је дугогодишњи 
документ који ће спроводити најмање три владе, исто толико министарстава надлежних за 
послове пољопривреде и руралног развоја, односно министара који ће бити на њиховом челу. 
Пошто се Стратегија практично остварује спровођењем два национална програма, који се 
реализују у краћим роковима од Стратегије, у периоду њене реализације, биће донета 
најмање по два национална програма: за пољопривреду и програм руралног развоја. 
Стратегија садржи јасну мисију за пољопривреду и рурални развој за овај развојни период, са 
циљевима које треба остварити. Она обухвата најзначајнију област из реалног сектора 
привреде Србије, који у датим околностима (повољни природни и други услови за развој ове 
делатности, ограничена домаћа  акумулација за веће и шире инвестиционе захвате, неизвесан 
прилив директних инвестиција из иностранства, све мањи простор за задуживање у 
иностранству), најпре може да даде значајне резултате у скорој будућности , како путем  
развоја пољопривреде и прерађивачке индустрије, тако и одрживом руралном развоју и 
равномернијем регионалном развоју, односно да најбрже допринесе укупном развоју земље.  

Није лако предвидети у каквим ће се околностима остваривати Стратегија, да ли ће спољни 
услови бити више или мање повољни, да ли ће се у земљи одржавати довољан степен 
макроекономске и политичке стабилности, да ли ће Србија брже или спорије постати члан 
СТО, односно кандидат за чланство у ЕУ, евентуално и приступити ЕУ, којим ће се темпом 
одвијати климатске промене и какав ће њихов утицај бити на домаћу пољопривреду, и сл. 

Повољна околност је што су током прошле и ове године донети савремени прописи из 
области пољопривреде, шумарства и водопривреде, који су усаглашени са регулативом 
ЕУ, што се успостављају одговарајуће институције, чије су надлежности да унапрђују ову 
област, што ће бити од велике помоћи у остваривању опредељења из Стратегије. Потребно 
је што пре донети и све подзаконске прописе, као и даље унапређивање рада надлежних 
институција у овој области. 

Оно што је кључно за остваривање Стратегије, јесте да се том послу приступи одговорно, 
организовано, да се постојеће снаге користе синхронизовано, а међу бројним актерима 
успостави неоходан ниво координације и одговорности. Стално праћење остваривања овог 
документа, неопходно је, као што је потребно, прилагођавати све активности новонасталим 
условима, који могу више или мање бити повољни, или чак неповољни.  

Незаменљива улога у свим овим пословима је Министарства пољопривреде, шумарства и 
водоприврде, чија је надлежност, уз остало, да предлаже Стратегију и друге развојне 
документе, и да брине о њиховој реализацији. 

У Београду, 30.07.2010. године.  


