
   

           
    

I. УВОД НИ ДЕО

1.1. Мо тив за из ра ду но ве стра те ги је по љо при вре де  
и ру рал ног раз во ја

У на сто ја њу да се што ја сни је тра си ра пра вац бу ду ћих ре-
фор ми по љо при вред ног сек то ра у скло пу спољ них и уну тра шњих 
иза зо ва са ко ји ма се он су о ча ва, као и да се де фи ни шу ме ре и ак-
тив но сти за об но ву и ак ти ви ра ње раз вој них по тен ци ја ла ру рал них 
сре ди на, Ми ни стар ство по љо при вре де и за шти те жи вот не сре ди-
не (у да љем тек сту: МПЗЖС) по кре ну ло је из ра ду стра те шког до-
ку мен та. Ре зул тат је Стра те ги ја по љо при вре де и ру рал ног раз во ја 
Ре пу бли ке Ср би је за пе ри од 2014–2024. го ди не (у да љем тек сту: 
Стра те ги ја), ко ја као основ ни и ду го роч ни стра те шки до ку мент 
де фи ни ше ци ље ве, при о ри те те и окви ре по ли тич ких и ин сти ту-
ци о нал них ре фор ми у обла сти по љо при вре де и ру рал ног раз во-
ја. По ред то га, овај до ку мент де фи ни ше оквир бу џет ске по др шке 



(укуп но и по сту бо ви ма ме ра), ко ји не дво сми сле но од ра жа ва раз-
вој но опре де ље ње но ве Стра те ги је. Овим до ку мен том ус по ста ви-
ће се те ме љи но ве по љо при вред не по ли ти ке, де фи ни са ни у скла ду 
са прин ци пи ма мо дер ног упра вља ња јав ним по ли ти ка ма и на ли-
ни ји ја сног опре де ље ња МПЗЖС за по сте пе но пре у зи ма ње мо де ла 
европ ске по др шке по љо при вре ди.

Сва ка др жа ва има од го вор ност да де фи ни ше оквир по ли тич-
ких и ин сти ту ци о нал них про ме на ко је до при но се ефи ка сни јем 
раз во ју по љо при вред ног сек то ра и бла го ста њу ста нов ни ка из ру-
рал них под руч ја. Да би ову сво ју уло гу аде кват но ис пу ни ла, оба-
ве за др жа ве је да ста бил ном, ду го роч ном и ефи ка сном по ли ти ком 
ре а гу је на ак ту ел не иза зо ве. У том сми слу, из ра да ове стра те ги је 
мо ти ви са на је по тре бом да се но вим кон цеп том по љо при вред не 
по ли ти ке ре а гу је на уну тра шње и спољ не иза зо ве, као што су: 

1) по тре ба да се сма њи за о ста ја ње у тех но ло шком раз во-
ју за кон ку рент ским зе мља ма и омо гу ћио ефи ка сни је су о ча ва ње 
пољопривреднoг сек то ра са ефек ти ма кли мат ских про ме на;

2) нео п ход ност по ве ћа ња ефи ка сно сти пре храм бе ног лан ца и 
кон ку рент но сти по љо при вред но-пре храм бе ног сек то ра;

3) обез бе ђи ва ње ста бил ног до хот ка и по слов ног окру же ња за 
по љо при вред ни ке и дру ге пред у зет ни ке;

4) оства ри ва ње еко ном ских, еко ло шких и со ци јал них ци ље ва 
одр жи вог раз во ја, у че му мул ти функ ци о нал на по љо при вре да и ру-
рал ни раз вој има ју по себ но ме сто;

5) спрем ност да се од го во ри на зах те ве про и за шле из про-
це са при кљу чи ва ња Свет ској тр го вин ској ор га ни за ци ји (у да љем 
тек сту: СТО) и Европ ској уни ји (у да љем тек сту: ЕУ). 

Да би успе шно од го во ри ла овим иза зо ви ма, Стра те ги ја има 
за циљ да де фи ни ше: 

1. прав це бу ду ћег раз во ја по љо при вре де и пре храм бе не ин-
ду стри је, за сно ва не на кон цеп ту одр жи вог раз во ја, ко ји афир ми ше 
очу ва ње жи вот не сре ди не и одр жи во упра вља ње при род ним ре-
сур си ма; 

2. мо дел по др шке ко ји би во дио убр за ва њу раз во ја по љо при-
вред но-пре храм бе ног сек то ра, ко ји има зна чај не по тен ци ја ле за 
по ве ћа ње оби ма про из вод ње и ду го роч но одр жив раст кон ку рент-
но сти у окру же њу ши рем од ло кал но-ре ги о нал ног;

3. прав це бу ду ћих ре фор ми по љо при вред не по ли ти ке и ин-
сти ту ци о нал ног окви ра, у три нај ва жни ја сег мен та: 

1) ре фор ма по љо при вред не по ли ти ке у сми слу уво ђе ња ин-
стру ме на та аграр не по ли ти ке ко ји омо гу ћа ва ју ди на мич но ре-
струк ту ри ра ње сек то ра по љо при вре де, ефи ка сно при бли жа ва ње 
ЕУ ин те гра ци ја ма пу тем по сте пе ног ускла ђи ва ња по ли ти ке са 
прин ци пи ма За јед нич ке по љо при вред не по ли ти ке (у да љем тек-
сту: ЗПП) и мо дер ну уло гу др жа ве у упра вља њу раз во јем по љо-
при вре де и ру рал них сре ди на;

2) усва ја ње и пот пу на при ме на за ко но дав ног окви ра ко ји 
омо гу ћу је прав ну осно ву ка ко за при ме ну са ме Стра те ги је, та ко и 
за ускла ђи ва ње на ци о нал ног за ко но дав ства са ЕУ ле ги сла ти вом  – 
Аcqu is communautairе; 

3) ин сти ту ци о нал не ре фор ме ко је би ре фор мом по сто је ћих 
и из град њом не до ста ју ћих де ло ва ин сти ту ци о нал них струк ту ра, 
омо гу ћи ле оства ри ва ње стра те шких ци ље ва, ефи ка сну при ме ну 
ода бра не по ли ти ке и ускла ђи ва ње ад ми ни стра тив них струк ту ра са 
зах те ви ма ЕУ.

У пе ри о ду ка да Ре пу бли ка Ср би ја сту па у но ву фа зу већ за по-
че тог про це са европ ских ин те гра ци ја, овом стра те ги јом МПЗЖС 
из ра жа ва спрем ност и оспо со бље ност да пер ма нент но, по сте пе но 
и до след но пре у зи ма еле мен те европ ског мо де ла по љо при вре де и 
уво ди их у сво ју по ли тич ку прак су, обез бе ђу ју ћи та ко у ду го роч ној 
пер спек ти ви нај ве ће ко ри сти за срп ске по љо при вред ни ке, прав на 
ли ца и пред у зет ни ке, као и ста нов ни ке из ру рал них под руч ја.

Скра ће ни це

Скра ће ни це ко је се ко ри сте у тек сту Стра те ги је има ју сле де-
ће зна че ње:

APM (Agri cul tu ral Po licy Me a su res da ta ba se) – Ба за по да та ка 
за ме ре ње ефе ка та по ли ти ка ру рал ног раз во ја;

АРС  – Ан ке та о рад ној сна зи;
БДП  – Бру то до ма ћи про из вод;
БДВ  – Бру то до да та вред ност;
BRC (Bri tish Re tail Con sor ti um)  – Кон зор ци јум бри тан ских 

тр го вин ских ку ћа; 

CEF TA (Cen tral Euro pean Free Tra de Agre e ment)  – Спо ра зум о 
сло бод ној тр го ви ни у цен трал ној Евро пи; 

EBRD (Euro pean Bank for Re con struc tion and De ve lop ment)  – 
Европ ска бан ка за об но ву и раз вој;

ЕC (Euro pean Com mis sion)  – Европ ска ко ми си ја;
ЕУ  – Европ ска уни ја;
FADN (Farm Ac co unt Da ta Net work)  – Си стем ра чу но вод стве-

них по да та ка на по љо при вред ним га здин стви ма; 
FAO (Food and Agri cul tu re Or ga ni za tion)  – Ор га ни за ци ја за 

хра ну и по љо при вре ду;
ГИС  – Ге о граф ски ин фор ма ци о ни си стем;
GLO BAL G.A.P.  – Стан дард до бре по љо при вред не прак се;
HNVF  – По љо при вред на под руч ја ви со ке при род не вред но сти;
IACS (In te gra ted Ad mi ni stra tion and Con trol System)  – Ин те-

гри са ни си стем упра вља ња и кон тро ле; 
IFS (In ter na ti o nal Food Stan dard)  – Ин тер на ци о нал ни стан-

дард за хра ну;
IPARD (In stru ment for Pre ac ces sion As si stan ce for Ru ral De ve

lop ment)  – Ин стру мент за прет при ступ ну по моћ за ру рал ни раз вој;
IPO (Ini tial Pu blic Of fers)  – Ини ци јал не јав не по ну де;
IS DA CON (In terSec to ral Wor king Gro up for Co or di na tion of 

Hu ma ni ta rian and De ve lop ment As si stan ce)  – Ин фор ма ци о ни си-
стем за ко ор ди на ци ју раз вој не по мо ћи у Ре пу бли ци Ср би ји;

ISO (In ter na ti o nal Stan dard Or ga ni za tion)  – Ме ђу на род на ор-
га ни за ци ја за стан дар ди за ци ју;

LE A DER (Li a i son En tre Ac ti ons de Déve lop pe ment de l’Éco no
mie Ru ra le)  – Ве зе из ме ђу ак ци ја ру рал ног раз во ја;

LFA (LessFa vo u red Are as)  – Ма ње по вољ на под руч ја;
LIS  – LE A DER Ини ци ја ти ва у Ре пу бли ци Ср би ји;
LPIS (Land Par cel Iden ti fi ca tion System)  – Си стем иден ти фи-

ка ци је зе мљи шних пар це ла;
LSMS (Li ving Stan dard Me a su re ment Sur vey)  – Ис тра жи ва ње 

ме ре ња жи вот ног стан дар да;
ЛСРР  – Ло кал на стра те ги ја ру рал ног раз во ја;
MFN (Most fa vo u ra ble na tion)  – Нај по вла шће ни је на ци је;
ОЦД  – Ор га ни за ци ја ци вил ног дру штва;
OECD (Or ga ni sa tion for Eco no mic Coope ra tion and De ve lop

ment)  – Ор га ни за ци ја за еко ном ску са рад њу и раз вој;
ОIЕ  – Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја за здра вље жи во ти ња;
PE STLE ана ли за (Po li ti cal, Eco no mic, So ci o lo gi cal, Tec hno lo

gi cal, Le gal, En vi ron men tal)  – по ли тич ка, еко ном ска, со ци о ло шка, 
тех но ло шка, прав на и ана ли за жи вот не сре ди не;

ПИО  – Пен зи о но и ин ва лид ско оси гу ра ње;
ПО УРП  – Под руч ја са оте жа ним усло ви ма ра да у по љо при-

вре ди;
ПССС  – По љо при вред не са ве то дав не и струч не слу жбе;
РЗС  – Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку;
САД  – Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве;
SAPS (Sim pli fied area payment sche me)  – По јед но ста вље на 

пла ћа ња пре ма по вр ши ни;
СБ  – Свет ска бан ка;
СЦГ  – Ср би ја и Цр на Го ра;
CMO (Com mon Mar ket Or ga ni za tion)  – За јед нич ка ор га ни за-

ци ја тр жи шта;
SIЕPА (Ser bia In vest ment and Ex port Pro mo tion Agency)  – 

Аген ци ја за стра на ула га ња и про мо ци ју из во за;
СРГ  – Сек тор ске рад не гру пе;
СРЈ  – Са ве зна Ре пу бли ка Ју го сла ви ја;
STAR (Ser bian Tran si tion Agri cul tu re Re form)  – Тран зи ци о на 

ре фор ма по љо при вре де Ре пу бли ке Ср би је;
SWОТ (Strengths, We ak nes ses, Op por tu ni ti es, Thre ats)  – пред-

но сти, сла бо сти, при ли ке, прет ње;
TBT (Tec hni cal bar ri ers to tra de)  – Тех нич ке пре пре ке тр го-

ви ни;
УН  – Ује ди ње не на ци је;
UNDP (Uni ted Na ti ons De ve lop ment Pro gramm)  – Про грам 

Ује ди ње них на ци ја за раз вој; 
USAID (Uni ted Sta tes Agency for In ter na ti o nal De ve lop ment)  – 

Аме рич ка аген ци ја за ме ђу на род ни раз вој.

1.2. Прав на осно ва за из ра ду Стра те ги је и ве за са дру гим 
стра те шким до ку мен ти ма

У Ре пу бли ци Ср би ји је то ком по след њих не ко ли ко го ди-
на усво јен ве ли ки број до ку ме на та, стра те ги ја и за ко на ко ји ма се 



ре гу ли шу зна чај на пи та ња ве за на за по љо при вре ду и ру рал не сре-
ди не. За кон о по љо при вре ди и ру рал ном раз во ју („Слу жбе ни гла-
сник РС”, бр. 41/09 и 10/13  – др. за кон) је у чла ну 4. про пи сао да 
на пред лог МПЗЖС Стра те ги ју по љо при вре де и ру рал ног раз во ја 
Ре пу бли ке Ср би је до но си Вла да, те да се њо ме од ре ђу ју ду го роч-
ни прав ци раз во ја по љо при вре де за пе ри од од нај ма ње де сет го-
ди на. Исти За кон (чл. 5. и 6) пред ви ђа и усва ја ње два на ци о нал на 
про гра ма, ко ји тре ба да де фи ни шу на чи не ре а ли за ци је стра те шких 
ци ље ва, и то: на ци о нал ни про грам за по љо при вре ду и на ци о нал-
ни про грам ру рал ног раз во ја. При пре мом Стра те ги је, прак тич но је 
ис пу њен сет по ли тич ких и за кон ских прет по став ки за при пре му 
на ци о нал них про гра ма раз во ја по љо при вре де и ру рал них под руч-
ја и IPARD про гра ма. На тај на чин, др жа ва ће свим до но си о ци ма 
од лу ка, при вред ни ци ма и дру гим ак те ри ма, обез бе ди ја сну плат-
фор му за њи хо ве бу ду ће ак тив но сти (ви де ти Схе му 1).

Основ ни прав ци раз во ја Ре пу бли ке Ср би је, па та ко и оквир 
раз во ја по љо при вре де и ру рал них под руч ја, де фи ни са ни су на ци о-
нал ним стра те шким до ку мен ти ма у ко је спа да ју: На ци о нал ни про-
грам за усва ја ње прав них те ко ви на Европ ске уни је, Пр ви на ци о-
нал ни из ве штај о со ци јал ном укљу чи ва њу и сма ње њу си ро ма штва 
у Ре пу бли ци Ср би ји, На ци о нал на стра те ги ја одр жи вог раз во ја 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 57/08), На ци о нал на стра те ги ја при-
вред ног раз во ја Ре пу бли ке Ср би је од 2006. до 2012. го ди не, итд. 
Ве ћи на кров них стра те шких до ку ме на та пре по зна је зна чај и уло гу 
по љо при вре де и ру рал них сре ди на у при вред ном раз во ју и очу ва-
њу ре сур са и жи вот не сре ди не. Исто та ко, по себ но у стра те ги ја-
ма усво је ним у но ви је вре ме, пре по зна ју се спе ци фич не по тре бе и 
огра ни че ња са ко ји ма се су сре ће ру рал но ста нов ни штво. 

Схе ма 1. Си стем пла ни ра ња по ли ти ке по др шке раз во ју  
по љо при вре де и ру рал них сре ди на у Ре пу бли ци Ср би ји
(Из вор: Си сте ма ти за ци ја на пра вље на на осно ву За ко на  

о под сти ца ји ма у по љо при вре ди и ру рал ном раз во ју, за ко на  
о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је и За ко на о Вла ди)

Дру га ре ле вант на стра те шка до ку мен та на ко ја се ова стра те-
ги ја осла ња су:

1) Стра те ги ја раз во ја по љо при вре де Ср би је („Слу жбе ни гла-
сник РС”, број 78/05), чи ја су ре ше ња услед ди на мич них про ме на 
укуп ног ам би јен та у сек то ру по љо при вре де и по ја ве но вих иза зо-
ва са ко ји ма се по љо при вре да и ру рал не сре ди не су о ча ва ју, де ли-
мич но пре ва зи ђе на. С дру ге стра не, у не ким сег мен ти ма Стра те-
ги је раз во ја по љо при вре де Ср би је не ма до вољ но ја сних смер ни ца, 
или ни је пред ви ђен до вољ но ши рок спек тар ре ше ња, ко ји тре ба да 
по ну ди кључ ни сек тор ски до ку мент у но во на ста лим окол но сти ма;

2) На ци о нал ни про грам за по љо при вре ду Ре пу бли ке Ср би-
је од 2010. до 2013. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС”, број 83/10) 
и На ци о нал ни про грам ру рал ног раз во ја од 2011. до 2013. го ди не 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 15/11) су до ку мен ти ко ји ма се спро-
во ди Стра те ги ја раз во ја по љо при вре де Ср би је. Они са др же сет 
стра те шких и спе ци фич них раз вој них ци ље ва за пе ри од до 2013. 
го ди не, са ја сним фо ку сом на по бољ ша ње кон ку рент но сти по љо-
при вре де, шу мар ства и пре храм бе ног сек то ра, кроз ре струк ту ри-
ра ње, раз вој тр жи шта и тр жи шних ме ха ни за ма, као и уна пре ђе ње 
ру рал ног раз во ја и за шти те жи вот не сре ди не;

3) Стра те ги ја раз во ја шу мар ства Ре пу бли ке Ср би је („Слу-
жбе ни гла сник РС”, број 59/06) де фи ни ше оп ште раз вој не ци ље ве 
шу мар ског сек то ра Ре пу бли ке Ср би је и опре де љу ју ћих ме ра за по-
сти за ње тих ци ље ва; 

4) Стра те ги ја би о ло шке ра зно вр сно сти Ре пу бли ке Ср би је за 
пе ри од од 2011. до 2018. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС”, број 

13/11) освр ће се на ве зе из ме ђу би о ди вер зи те та и по љо при вре де. 
Стра те ги ја иден ти фи ку је кон крет не фак то ре угро жа ва ња би о ди-
вер зи те та из обла сти по љо при вре де и шу мар ства и утвр ђу је кон-
крет не ме ре за њи хо во убла жа ва ње;

5) На ци о нал на стра те ги ја одр жи вог ко ри шће ња при род них 
ре сур са и до ба ра („Слу жбе ни гла сник РС”, број 33/12) де фи ни-
ше сле де ће ци ље ве: обез бе ђи ва ње усло ва за одр жи во ко ри шће ње 
ре сур са кроз од го ва ра ју ће пла ни ра ње сва ког би лан са и по тро шње 
ре сур са, сма ње ње ути ца ја упо тре бе ре сур са на еко но ми ју и жи вот-
ну сре ди ну, као и ус по ста вља ње ин ди ка то ра за њи хо во пра ће ње.

1.3. Ме то до ло ги ја из ра де Стра те ги је

1.3.1. Ци клус јав них по ли ти ка

Стра те ги ја је при пре мље на у скла ду са са вре ме ним прин ци-
пи ма упра вља ња јав ним по ли ти ка ма, ко ји се за сни ва ју на ци клу су 
јав не по ли ти ке (po licy cycle). Те о ри ја и по ли тич ка прак са стра те-
шког пла ни ра ња по твр ди ле су да је то нај бо љи на чин за кре и ра-
ње и опе ра ци о на ли за ци ју јав них по ли ти ка. Кон цепт ци клу са јав не 
по ли ти ке од но си се на не ко ли ко фа за стра те шког пла ни ра ња, али 
се пре те жно сво де на три кључ на еле мен та:

1. Кре и ра ње јав не по ли ти ке. Кре и ра ње јав не по ли ти ке, па та-
ко и по љо при вред не по ли ти ке, под ра зу ме ва утвр ђи ва ње раз вој них 
ци ље ва и оче ки ва них ре зул та та. У том сми слу, де фи ни са ње про-
бле ма по љо при вре де и ру рал них под руч ја и пред ла га ње ци ље ва 
чи ја ре а ли за ци ја во ди до њи хо вог ре ше ња, нај зна чај ни ји су ко ра-
ци у про це су кре и ра ња по ли ти ке;

2. При ме ну (им пле мен та ци ју). При ме на (им пле мен та ци ја) 
под ра зу ме ва успе шно спро во ђе ње свих ак тив но сти де фи ни са них 
у окви ру про це са кре и ра ња по ли ти ке, ко је ће до ве сти до успе шног 
ис пу ње ња свих пла ни ра них ци ље ва. Спро во ђе ње по ли ти ке је у 
над ле жно сти Вла де и зах те ва де фи ни са ње од го вор но сти по је ди-
них ор га на и ор га ни за ци ја, њи хо ву хо ри зон тал ну и вер ти кал ну по-
ве за ност, од ре ђи ва ње ста бил них и тран спа рент них фи нан сиј ских 
из во ра за ре а ли за ци ју пред ви ђе них ре ше ња;

3. Кон тро лу и вред но ва ње. Сва ка стра те ги ја и њен ак ци о ни 
план под ле жу кон тро ли и вред но ва њу. Фа за ева лу а ци је и над гле-
да ња спро во ђе ња по ли ти ке пред ста вља за вр шни ко рак, од но сно 
фа зу у ко јој се утвр ђу ју ре зул та ти и ефек тив ност спро ве де не по-
ли ти ке. Ева лу а ци јом се оси гу ра ва стал но уна пре ђе ње ква ли те та, 
бу ду ћи да она под ра зу ме ва и де фи ни са ње ко рек тив них ак ци ја, 
уко ли ко се за њи ма ука же по тре ба. На и ме, од од го во ра да ли су 
при ме ном од ре ђе не по ли ти ке по стиг ну ти оче ки ва ни ефек ти, за ви-
си да ли ће се и у бу дућ но сти спро во ди ти иста ре ше ња, или их 
тре ба ме ња ти (ви де ти Схе му 2).

Схе ма 2. Ци клус кре и ра ња, им пле мен та ци је и ева лу а ци је јав них 
по ли ти ка

За сва ку од опи са них фа за од ре ђе на су пра ви ла и про це ду ре, 
ко ја су нај че шће де фи ни са на за кон ским или дру гим ре гу ла тив ним 
ме ха ни зми ма. У си ту а ци ја ма ка да за кон ска ре ше ња и про це ду ре 



ни су екс пли цит ни, ка да по сто ји не до вољ на ко ор ди на ци ја и ко му-
ни ка ци ја из ме ђу ор га на и ор га ни за ци ја, не из бе жне су не га тив не 
по сле ди це на ефи ка сност и ефек тив ност при ме ње не по ли ти ке.

Про цес при пре ме ове стра те ги је, њен кон цепт и са др жај, пра-
те зах те ве мо дер ног си сте ма упра вља ња јав ним по ли ти ка ма пре ма 
го ре на ве де ним зах те ви ма. 

II. АНА ЛИ ЗА СТА ЊА У ПО ЉО ПРИ ВРЕД НО-ПРЕ ХРАМ БЕ НОМ 
СЕК ТО РУ И РУ РАЛ НИМ ПОД РУЧ ЈИ МА

2.1. Ма кро е ко ном ски оквир и зна чај по љо при вре де  
за на ци о нал ну еко но ми ју Ре пу бли ке Ср би је

2.1.1. Ма кро е ко ном ски оквир

У по гле ду тран зи ци о них ре фор ми пр ва де це ни ја XXI ве ка у 
Ре пу бли ци Ср би ји се мо же раз дво ји ти на две фа зе. То ком пр ве фа-
зе спро ве ден је нај ве ћи део про це са при ва ти за ци је и ре струк ту-
ри ра ње ви тал них де ло ва при вре де, по стиг ну та је ма кро е ко ном ска 
ста бил ност, за по че та је ли бе ра ли за ци ја тр жи шта, кон со ли до ван је 
и при ва ти зо ван бан кар ски сек тор, за по чет је про цес при дру жи ва-
ња ЕУ и учи њен је зна ча јан на пре дак у свим сег мен ти ма за ко но-
дав ног при ла го ђа ва ња. У еко ном ском сми слу, др жав на по ли ти ка је 
би ла фо ку си ра на на ус по ста вља ње и одр жа ва ње ма кро е ко ном ске 
ста бил но сти и оства ри ва ње ви со ке сто пе при вред ног ра ста.

Дру га фа за ре фор ми има ла је ак це нат на ства ра њу под сти-
цај ног при вред ног ам би јен та за ин ве сти то ре, ре фор му по ре ског 
си сте ма и јав ног сек то ра, ства ра ње усло ва за ус по ста вља ње при-
ват ног и јав ног парт нер ства, сма ње ње си ве еко но ми је, као и дру ге 
ак тив но сти ко је тре ба да по мог ну ја ча њу кре ди би ли те та др жа ве. 
Ге не рал но, ре фор ме за по че те у овој фа зи ни су има ле јед нак ин-
тен зи тет и про грес  – у не ким сег мен ти ма ре фор ми са ње је са мо за-
по че то, у не ки ма про цес ре фор ми ни је те као кон ти ну и ра но, док је 
на пре дак не ких си стем ских ре фор ми да ле ко од ма као.

Од дру ге по ло ви не 2008. го ди не Ре пу бли ка Ср би ја по чи ње 
да се су о ча ва са не га тив ним ефек ти ма пре ли ва ња гло бал не кри зе 

на до ма ће еко ном ске и фи нан сиј ске то ко ве. Ефек ти кри зе су се 
ма ни фе сто ва ли нај пре у успо ра ва њу, а по том и па ду при вред не 
ак тив но сти, на ста лим као по сле ди це па да тра жње на до ма ћем и 
свет ском тр жи шту, као и сма ње ног при ли ва стра ног ка пи та ла. Ре-
зул та ти ових кре та ња огле да ли су се у ре ал ном сма ње њу БДП-а, 
за по сле но сти и за ра да, док су са дру ге стра не ра сле по тро шач ке 
це не и за ду же ност. У 2013. го ди ни до шло је до по зи тив них по ме-
ра ња у укуп ном ма кро е ко ном ском ам би јен ту, пре све га, у до ме ну 
ра ста БДП, сма ње њу не за по сле но сти и бу џет ског де фи ци та, за у-
ста вља њу ра ста ин фла ци је и ста би ли за ци ји кур са до ма ће ва лу те 
пре ма евру.

2.1.2. Зна чај по љо при вре де у на ци о нал ној еко но ми ји

То ком тран зи ци о ног пе ри о да у Ре пу бли ци Ср би ји ни је до-
шло до зна чај ни је про ме не при вред не струк ту ре. Од по чет ка XXI 
ве ка до при нос по љо при вре де БДП-у је опа дао, пр вен стве но као 
по сле ди ца бр жег ра ста ак тив но сти у не про из вод ним сек то ри ма 
(пре све га, тр го ви ни). Ме ђу тим, удео по љо при вре де у струк ту ри 
БДВ при вре де Ре пу бли ке Ср би је је и да ље ве о ма ви сок. У од но су 
на про сек зе ма ља ЕУ (27 др жа ва чла ни ца), Ре пу бли ка Ср би ја има 
зна чај но ве ће уче шће БДВ сек то ра по љо при вре де у укуп ном БДВ, 
а зна чај но ни же уче шће сек то ра услу га. Ви сок удео по љо при вре де 
у основ ним ма кро е ко ном ским агре га ти ма Ре пу бли ке Ср би је у од-
но су на дру ге зе мље, мо же се са јед не стра не при пи са ти бо га тим 
при род ним ре сур си ма и по вољ ним кли мат ским усло ви ма за по љо-
при вред ну про из вод њу, а са дру ге стра не спо ри јем про це су струк-
тур ног ре фор ми са ња остат ка при вре де и за сто ји ма у том про це су 
(ви де ти Та бе лу 1).

Иако ап со лут но из ра же на за по сле ност у по љо при вре ди бе ле-
жи ви со ке сто пе сма ње ња, удео по љо при вре де у укуп ној за по сле-
но сти у Ре пу бли ци Ср би ји је и да ље ве о ма ви сок, ме ђу нај ви шим 
у Евро пи, и из но си пре ко 20%. Ово се мо же об ја сни ти ви со ким 
уде лом за по сле них на се зон ским и по вре ме ним по сло ви ма у по-
љо при вре ди, ко ји су то ком кри зе вр ло осе тљи ви на ко ле ба ња на 
тр жи шту ра да. 

Та бе ла 1.  Ма кро е ко ном ски ин ди ка то ри до при но са по љо при вре де на ци о нал ној еко но ми ји 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 *

БДВ по љо при вре де, шу мар ства, ло ва и ри бо ло ва (мил  РСД) 237 475 218 005 245 128 292 919 279 126 344 320
Уче шће БДВ по љо при вре де у укуп ном БДВ (%) 10,4 9,3 9,9 10,5 9,7 11,4
За по сле ност у по љо при вре ди, шу мар ству, ло ву и ри бо ло ву (000 ли ца) 706,0 622,7 533,0 478,1 467,1 492,0
Уче шће по љо при вре де у укуп ној за по сле но сти (%) 25,0 23,8 22,2 21,2 21,0 21,3
Спољ но тр го вин ска раз ме на 
Из воз по љо при вред но-пре храм бе них про из во да (мил  евра) 1 336 1 395 1 700 1 956 2 131 2 104
Уче шће по љо при вре де у укуп ном из во зу ро бе (%) 18,0 23,4 23,0 23,2 24,1 23,4
Увоз по љо при вред но-пре храм бе них про из во да (мил  евра) 1 056 991 819 1 053 1 221 1 177
Уче шће у укуп ном уво зу ро бе (%) 6,5 8,7 6,6 7,4 8,3 8,2
Тр го вин ски би ланс по љо при вред но-пре храм бе них про из во да (мил  евра) 280 404 881 903 910 927
По кри ве ност уво за из во зом (%) 126,5 140,8 207,6 185,8 174,5 178,8

*) Пре ли ми нар ни по да ци 
Из вор: РЗС

По љо при вред но-пре храм бе ни про из во ди има ју зна чај ну уло гу и у спољ но тр го вин ској раз ме ни Ре пу бли ке Ср би је, на ро чи то у из-
во зу. Њи хо во уче шће у укуп ном из во зу уста ли ло се по след њих го ди на, на око 23%. Уче шће по љо при вред но-пре храм бе них про из во да у 
укуп ном уво зу ра сте, и по след њих го ди на се кре ће на ни воу од око 8%. 

2.2. Ста ње ре сур са и жи вот не сре ди не

2.2.1. Зе мљи ште

a )  Обим,  ст рук ту  ра  и  ква  ли  тет  зе  мљи шних  ре  сур  с а

Ре пу бли ка Ср би ја рас по ла же са 5,06 ми ли о на хек та ра по љо при вред ног зе мљи шта, од че га се 71% по вр ши на ко ри сти на ин тен зи-
ван на чин (у ви ду ора ни ца, воћ ња ка и ви но гра да), док 29% по љо при вред них по вр ши на чи не при род ни трав ња ци (ли ва де и па шња ци). 
До ми нан тан део по љо при вред них по вр ши на, 3,3 ми ли о на хек та ра од но сно 65%, ко ри сти се у ви ду ора ни ца, од че га се око 7% го ди шње 
не ко ри сти (оста је у ви ду уга ра или нео бра ђе ног зе мљи шта). По ред по вр ши на ко је се оста вља ју за угар, зна ча јан део по вр ши на под ли ва-
да ма и па шња ци ма се не ко ри сти због не при сту пач но сти, за ко ро вље но сти или услед еко ном ске не ис пла ти во сти. Про це не су да се сва ке 
го ди не не об ра ди из ме ђу 200 и 350 хи ља да хек та ра ора ни ца и ли ва да, док је по вр ши на не ко ри шће ног по љо при вред ног зе мљи шта са па-
шња ци ма знат но ве ћа (ви де ти Та бе лу 2).



Та бе ла 2. Обим и струк ту ра по љо при вред них по вр ши на Ре пу бли ке Ср би је (000 ha)
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Пoљопривредно зе мљи ште, укуп но 5 056 5 058 5 052 5 056 5 053 5 069
 ора ни це и ба ште 3 302 3 301 3 295 3 294 3 282 3 298
од ко јих уга ри и нео бра ђе но зе мљи ште 199 209 226 224 219 242
Зе мљи ште под стал ним за са ди ма 300 298 297 296 293 289
од ко јих: воћ ња ци 242 240 240 240 239 238
ви но гра ди 58 58 57 56 54 51
Стал ни трав ња ци 1 454 1 459 1 460 1 466 1 478 1 482
од ко јих: ли ва де 621 625 624 621 641 653
па шња ци 833 834 836 845 837 829

Из вор: РЗС

Пре ма оби му и струк ту ри рас по ло жи вих по љо при вред них 
по вр ши на, Ре пу бли ка Ср би ја спа да у ред европ ских зе ма ља са по-
вољ ним зе мљи шним ре сур си ма, бу ду ћи да рас по ла же са 0,7 ha по-
љо при вред ног, од но сно 0,46 ha ора нич ног зе мљи шта по ста нов ни-
ку. Исто вре ме но, од нос по вр ши на ора нич ног зе мљи шта и стал них 
усе ва пре ма по вр ши на ма ли ва да и па шња ка је ме ђу по вољ ни ји ма 
у од но су на дру ге европ ске зе мље (71:29%).

Зе мљи шта у Ре пу бли ци Ср би ји су ве о ма ра зно вр сна, што је 
ре зул тат ве ли ке хе те ро ге но сти ге о ло шке струк ту ре, кли ме, ве ге-
та ци је и ми кро фа у не. Две тре ћи не по љо при вред ног зе мљи шта је у 
обла сти ма где је за хва љу ју ћи по вољ ном рас по ре ду па да ви на га је-
ње усе ва мо гу ће пре ко 200 да на го ди шње. Око 45% по љо при вред-
ног зе мљи шта чи ни по љо при вред но зе мљи ште по год но за об ра ду 
без зна чај них огра ни че ња, док оста так чи ни по љо при вред но зе-
мљи ште ко је углав ном ни је по год но за об ра ду или се мо же об ра-
ђи ва ти уз зна чај на огра ни че ња.

Глав не прет ње по ква ли тет зе мљи шта, пред ста вље не по ин-
тен зи те ту, је су: за тва ра ње струк ту ре зе мљи шта, сма ње ње ор ган ске 
ма те ри је, за ки ше ља ва ње зе мљи шта, за га ђе ње зе мљи шта и еро зи ја. 
При бли жно 88% укуп не по вр ши не зе мљи шта у Ре пу бли ци Ср би-
ји је из ло же но еро зи ји во дом, док еро зи ја ве тром по га ђа око 25% 
те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је. Ве ли ки део об ра ди вих по вр ши на је 
за ки ше љен (ви ше од че твр ти не по вр ши на), као ре зул тат не кон тро-
ли са не упо тре бе хе миј ских сред ста ва, док је у АП Вој во ди ни део 
по вр ши на и за сла њен (14%).

Из гра ђе ни си сте ми за на вод ња ва ње по кри ва ју по вр ши ну од 
250.000 ha, али се тре нут но на вод ња ва са мо 40.000 –70.000 ha го-
ди шње (си сте ми за на вод ња ва ње ко ји има ју све до зво ле и пла ћа-
ју во ду за на вод ња ва ње), од ко јих се 90% на ла зи на под руч ју АП 
Вој во ди не, а за још 47.000 хек та ра си стем за на вод ња ва ње функ-
ци о ни ше са мо де ли мич но. По вр ши на об ра ди вог по љо при вред ног 
зе мљи шта ко ја се на вод ња ва без до зво ла је два до три пу та ве ћа.

Си сте ми ма за за шти ту од штет ног деј ства спољ них ве ли-
ких во да за шти ће но је 1,25 ми ли о на хек та ра по љо при вред ног зе-
мљи шта. Од укуп ног зе мљи шног фон да од вод ња ва се (за шти та 
од штет ног деј ства уну тра шњих во да) око два ми ли о на хек та ра, 
пу тем 414 си сте ма за од вод ња ва ње, са пре ко 25.600 km ка нал ске 
мре же, 210 ве ћих и не ко ли ко де се ти на ма њих црп них ста ни ца, као 
и 252 гра ви та ци о на ис пу ста. На нај у гро же ни јим зе мљи шти ма ни-
ских по вр ши на у алу ви јал ним рав ни ма ве ли ких во до то ка Ти се, 
Бе ге ја и Та ми ша гу сти на ка нал ске мре же оквир но из но си од 10 –14 
m/ha. На по вр ши на ма у при о ба љу Ду на ва ка на ли са ност из но си 
око 10,6 m/ha. Хо ри зон тал на цев на дре на жа из гра ђе на је на око 
54.000 ha. Нај за сту пље ни ја је у Ба на ту, не што ма ње у Бач кој, а нај-
ма ње у под сли ву Мо ра ве.

б )  По  с е  дов  на  ст рук ту  ра

Пре ма по да ци ма По пи са по љо при вре де из 2012. го ди не, у Ре-
пу бли ци Ср би ји је по пи са но 631.522 по љо при вред на га здин ства, 
ко ја ко ри сте 3,437 ми ли о на хек та ра по љо при вред ног зе мљи шта. 
Про сеч на ве ли чи на ко ри шће ног зе мљи шта по по љо при вред ном 
га здин ству је 5,4 ha. Ме ђу по пи са ним по љо при вред ним га здин-
стви ма 99,6% су га здин ства фи зич ких ли ца, и она ко ри сте 82% по-
вр ши на. Про сеч на ве ли чи на по ро дич них по љо при вред них га здин-
ста ва из но си 4,5 ha, и зна чај но ва ри ра по ре ги о ни ма  – од 2,1 ha у 
Ја бла нич кој обла сти, до пре ко 10,0 ha у Сред њо ба нат ској обла сти. 
Пре о ста лих 0,4% по љо при вред них га здин ста ва су у по се ду прав-
них ли ца, ко ја ко ри сте 16% по вр ши на и има ју про сеч ну ве ли чи ну 
од 210 ha по по љо при вред ном га здин ству. 

Због не у по ре ди во сти по да та ка два по след ња по пи са по љо-
при вре де (2002. и 2012. го ди не) у овом мо мен ту се не мо гу пра-
ти ти про ме не у по се дов ној струк ту ри то ком по след ње де це ни је. 
На чел но се мо же за кљу чи ти да је при ме тан про цес кон цен тра ци је 
и цен тра ли за ци је по љо при вред них га здин ста ва пре ма ве ли чи ни, 
ко ји је из ра же ни ји у АП Вој во ди ни у од но су на оста так зе мље. Од 
укуп ног бро ја по пи са них по љо при вред них га здин ста ва 3,1% је ве-
ли чи не пре ко 20 ha, и она ко ри сте 44% ко ри шће ног по љо при вред-
ног зе мљи шта (у да љем тек сту: КПЗ). На дру гој стра ни, по љо при-
вред на га здин ства ко ја ко ри сте до 5 ha чи не 77,7% укуп ног бро ја 
по пи са них га здин ста ва, и она ко ри сте 25,2% КПЗ. Ова ква по се-
дов на струк ту ра (са ве ли ким бро јем по љо при вред них га здин ста ва 
ма ле ве ли чи не) ти пич на је за мо дел по љо при вре де у зе мља ма Ју-
жне Евро пе. Ипак, у Ре пу бли ци Ср би ји по сто је из ве сна од сту па ња 
у од но су на окол не зе мље, у по гле ду ве ћег уде ла по љо при вред них 
га здин ста ва ве ли чи не 2 –10 ha у укуп ном бро ју га здин ста ва (43%) 
и ко ри шће ним по вр ши на ма (35,3%).

По ред ре ла тив но ма ле про сеч не ве ли чи не КПЗ по по љо при-
вред ном га здин ству, ва жно огра ни че ње ефи ка сни јег ко ри шће ња 
зе мљи шта је и рас пар ча ност по се да, ко ја се огле да у чи ње ни ци 
да је про се чан број пар це ла по по љо при вред ном га здин ству шест. 
Ко ма са ци ја зе мљи шта у Ре пу бли ци Ср би ји је до 2006. го ди не би ла 
спро ве де на на 1,445 ми ли о на хек та ра по љо при вред ног зе мљи шта, 
од че га чак 77% чи не по љо при вред не по вр ши не у АП Вој во ди ни. 
У истом пе ри о ду арон да ци јом је би ло об у хва ће но око 300.000 ha. 
Од 2006. до 2013. го ди не ко ма са ци јом је об у хва ће но око 166.256 
ha, од че га је на 93.796 ha про цес за вр шен или је у за вр шној фа зи, 
док је на 64.890 ha у при прем ној фа зи.

в )  Тр  жи  ште  зе  мљи шт а

Ва жан пред у слов за раз вој по љо при вре де је раз ви је но тр жи-
ште по љо при вред ног зе мљи шта. Си гур ност пра ва на вла сни штво 
и за куп, од но сно ко ри шће ње по љо при вред ног зе мљи шта, нај ва-
жни ји су пред у сло ви за до бро функ ци о ни са ње тр жи шта по љо-
при вред ног зе мљи шта. Ус по ста вља њем је дин стве не еви ден ци је о 
не по крет но сти ма на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је дат је зна ча јан 
до при нос си гур но сти у про ме ту по љо при вред ног зе мљи шта. Ме-
ђу тим, не а жур ност тих по да та ка пред ста вља од ре ђе не по те шко ће 
у про ме ту по љо при вред ног зе мљи шта.

Пре ма по да ци ма Ми ни стар ства фи нан си ја  – Упра ва за тре-
зор, у 2012. го ди ни у Ре ги стар по љо при вред них га здин ста ва је 
би ло упи са но 2,480 ми ли о на хек та ра, од че га је у за ку пу би ло 
773.603 ha. Од то га, око 40 % чи ни по љо при вред но зе мљи ште у 
јав ној сво ји ни. Ови по да ци ука зу ју да је тр жи ште по љо при вред-
ног зе мљи шта, пре све га, за ку па ак тив но. Про мет по љо при вред-
ног зе мљи шта из ме ђу свих фи зич ких ли ца је сло бо дан, док огра-
ни че ња по сто је у по гле ду за бра не сти ца ња сво ји не за стра на ли ца, 
за бра не оту ђе ња јав не сво ји не и од ре ђе на огра ни че ња у оту ђе њу 
дру штве ног по љо при вред ног зе мљи шта. До но ше њем За ко на о 
вра ћа њу од у зе те имо ви не и обе ште ће њу („Слу жбе ни гла сник РС”, 
бр. 72/11 и 108/13) за о кру жен је за кон ски оквир у по гле ду по вра-
ћа ја по љо при вред ног зе мљи шта.

Пре пре ке ефи ка сни јег ко ри шће ња зе мљи шних по тен ци ја ла 
су, пре све га, усит ње ност и рас пар ча ност по се да, не до ста так ин-
фра струк ту ре, не до ста так по вољ них кре дит них усло ва, не а де кват-
на по ре ска по ли ти ка, со ци јал на не си гур ност вла сни ка зе мљи шта 
(вла сни ци зе мљи шта не ма ју си гу ран по сао, пла ћа ју ма ли по рез на 
по љо при вред но зе мљи ште, па не же ле да га про да ју), не за вр шен 
по сту пак вра ћа ња имо ви не (ре сти ту ци је) и ре ла тив но ду го трај ни 
по ступ ци оста вин ске рас пра ве.



г )  По ли  ти  ка  упра  вља  ња  по  љо  при  вред  ним  
зе  мљи штем у  ј ав  но ј  сво  ји  ни  Ре  пу бли  ке  Ср  би  ј е

По љо при вред ним зе мљи штем у јав ној сво ји ни Ре пу-
бли ке Ср би је упра вља МПЗЖС. Основ ни ци ље ви упра вља-
ња по љо при вред ним зе мљи штем у јав ној сво ји ни Ре пу бли ке 
Ср би је су ефи ка сно ко ри шће ње тог зе мљи шта у скла ду са прин-
ци пи ма одр жи во сти, по ве ћа ње по се да по љо при вред них га здин-
ста ва и укруп ња ва ње пар це ла. По љо при вред но зе мљи ште у јав ној 
сво ји ни Ре пу бли ке Ср би је се не мо же оту ђи ва ти, али се ко ри сти у 
по ступ ци ма као што су: да ва ње у за куп на пе ри од од 1 до 40 го ди-
на; да ва ње на ко ри шће ње без на кна де у скла ду са За ко ном о јав ној 
сво ји ни („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 72/11 и 88/13); вра ћа ње имо-
ви не (ре сти ту ци ја); ко ри шће ње у по ступ ци ма ко ма са ци је; пре нос 
пра ва јав не сво ји не Ре пу бли ке Ср би је на јав ну сво ји ну је ди ни це 
ло кал не са мо у пра ве, а у ци љу из град ње еко ном ских зо на, од но сно 
јав ну сво ји ну дру гих ор га на, ор га ни за ци ја и јав них пред у зе ћа; да-
ва ње пра ва слу жбе но сти.

Зна чај но огра ни че ње ефи ка сног упра вља ња по љо при вред-
ним зе мљи штем у јав ној сво ји ни је не до ста так ин фор ма ци о ног 
си сте ма о по љо при вред ном зе мљи шту. Пре ма по да ци ма са ко ји ма 
рас по ла же МПЗЖС, укуп на по вр ши на по љо при вред ног зе мљи-
шта у јав ној сво ји ни Ре пу бли ке Ср би је је 923.004 ha (укљу чу ју ћи 
и утри не и па шња ке ко ји су вра ће ни се о ским за јед ни ца ма на ко ри-
шће ње), од че га је об ра ди вог по љо при вред ног зе мљи шта 529.295 
ha. У 2013. го ди ни у за ку пу је би ло не што ви ше од 320.000 ha по-
љо при вред ног зе мљи шта у јав ној сво ји ни Ре пу бли ке Ср би је. Је-
дан део ових по вр ши на ни је пред мет за ку па, бу ду ћи да је до шло 
до про ме на у од но су на по дат ке из је дин стве не еви ден ци је о не-
по крет но сти ма на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је (услед про ме не 
вла сни ка зе мљи шта, про ме не на чи на ко ри шће ња зе мљи шта, део 
зе мљи шта је пред мет вра ћа ња имо ви не (ре сти ту ци је), због суд-
ских од лу ка и сл.).

2.2.2. Ви ше го ди шњи за са ди 

Ре пу бли ка Ср би ја има по вољ не зе мљи шне и кли мат ске усло-
ве за про из вод њу раз ли чи тих вр ста во ћа и гро жђа. Зна чај ове 
про из вод ње огле да се у то ме што омо гу ћа ва бо ље ко ри шће ње по-
вр ши на на број ним ло ка ци ја ма и под руч ји ма са ма ње по вољ ним 
зе мљи шним и кли мат ским усло ви ма, укљу чу ју ћи и зе мљи шта ло-
ши јих фи зич ких, хе миј ских и дру гих осо би на, као и по вр ши не са 
ве ћим на ги бом.

Пре ма по да ци ма ре дов не ста ти сти ке по вр ши не под воћ ња ци-
ма из но се око 240.000 ha, док је ви но гра да пре ко 50.000 ha. По-
сма тра но по ре ги о ни ма, нај ве ћи део воћ ња ка је на про сто ру Ју жне 
и Ис точ не Ср би је (30,51%) и Шу ма ди је (55,11%), где је ујед но и 
нај ве ћи део по вр ши на под ви но гра ди ма (53,32%, од но сно 24,69%, 
ре спек тив но).

Пре ма ре зул та ти ма По пи са по љо при вре де из 2012. го ди не, 
по вр ши не под воћ ња ци ма из но се око 163.310 ha, од че га је 98.575 
ha под план та жним за са ди ма и 64.735 ha под екс тен зив ним за са-
ди ма, док је ви но гра да око 22.150 ha. Пре ма истом из во ру у струк-
ту ри за са да нај ви ше су за сту пље не ко шти ча ве вр сте (ме ђу ко ји ма 

шљи ва са 45,4% и ви шња са 9,5%), за тим ја бу ча сте (ја бу ка са 15%) 
и ја го да сте (ма ли на са 6,8%). За са да је згра стог во ћа је ма ло.

Оп шта је оце на да су по сто је ћи за са ди нај ве ћим де лом екс-
тен зив ни, бу ду ћи да је ве ли ки део воћ ња ка и ви но гра да ста ро сти 
пре ко 20 го ди на, од но сно у зе ни ту екс пло а та ци о ног пе ри о да. За-
хва љу ју ћи ини ци ја ти ви при ват ног сек то ра, бе ле жи се ин тен зив но 
по ди за ње но вих за са да са мо дер ном тех но ло ги јом про из вод ње. 
Ово се, пре све га, од но си на ја бу ку, тре шњу и ја го ду. Код свих воћ-
них вр ста се уво ди но ви сор ти мент, ма да пре пре ку и да ље пред-
ста вља не до ста так сер ти фи ко ва ног и ква ли тет ног сад ног ма те ри-
ја ла, као и не а де кват на при ме на агро тех нич ких ме ра на нај ве ћем 
де лу по вр ши на. Про из вод ња во ћа у за шти ће ном про сто ру је за-
не мар љи вог оби ма. Из у зе так су по вр ши не (углав ном ја бу ке) под 
про тив град ним мре жа ма, као и раз ли чи ти ви до ви про из вод ње ја-
го де у за тво ре ном про сто ру. Осим ових при ме ра, дру гих ви до ва 
про из вод ње у за шти ће ном про сто ру го то во да и не ма.

Ре пу бли ка Ср би ја има по вољ не кли мат ске, зе мљи шне и дру-
ге усло ве за га је ње ви но ве ло зе, ко ји се огле да ју у по сто ја њу три 
ви но гра дар ска ре ги о на, 22 ре јо на и 77 ви но гор ја. Иако по сто ји ве-
ли ки по тен ци јал за га је ње ви но ве ло зе, еко ном ска кри за и гу би так 
тр жи шта то ком де ве де се тих, до ве ли су до ве ли ког сма ње ња по-
вр ши на под ви но вом ло зом. По вр ши не под ви но гра ди ма ка рак те-
ри ше ве ли ка усит ње ност пар це ла, бу ду ћи да про сеч на ве ли чи на 
ви но гра да у Ре пу бли ци Ср би ји из но си са мо 0,28 ha. Пре ма по да-
ци ма По пи са по љо при вре де из 2012. го ди не, 22.150 ha ви но гра да 
об ра ђу је чак 80.445 по љо при вред них га здин ста ва, од ко јих 27.224 
има ју ви но гра де укуп не по вр ши не ис под 10 ари. Ова ко усит ње на 
струк ту ра за са да зна чај но по ве ћа ва укуп не тро шко ве про из вод ње 
гро жђа.

За хва љу ју ћи хар мо ни за ци ји за кон ске ре гу ла ти ве са ЕУ зах-
те ви ма, ре јо ни за ци ји ви но гра дар ских ге о граф ских про из вод них 
под руч ја, тран сфор ма ци ји си сте ма ге о граф ског по ре кла и по вољ-
ним ме ра ма по др шке сек то ру ви но гра дар ства, то ком по след њих 
не ко ли ко го ди на по ди жу се мо дер ни за са ди ви но ве ло зе са пре те-
жно вин ским сор та ма на ме ње ним про из вод њи ви со ко ква ли тет них 
ви на (Chаrdоnnаy, Sаuvignоn Blаnc, Riеsling, Cаbеrnеt Sаuvignоn, 
Mеrlоt, Pinоt Nоir и дру ге). Но си о ци ових ин ве сти ци ја су углав ном 
ма ле по ро дич не ви на ри је. Та ко ђе, пер ма нент но ра сте и број про-
из во ђа ча (тре нут но их је 64) и ви на са ге о граф ским по ре клом (203 
ви на у си сте му ге о граф ског по ре кла). Ра сте и ин те ре со ва ње за по-
ди за ње за са да са ква ли тет ним аутох то ним и ре ги о нал ним сор та-
ма (Про ку пац, Та мја ни ка, Ска дар ка и дру ге) и до ма ћим ство ре ним 
сор та ма (Про бус, Си ла, Мо ра ва и дру ге), што све до при но си уна-
пре ђе њу ви но гра дар ства Ре пу бли ке Ср би је.

2.2.3. Сточ ни фонд

Ре пу бли ка Ср би ја има по вољ не при род не усло ве за раз вој 
сто чар ства, с об зи ром да рас по ла же са пре ко 1,4 ми ли о на хек та-
ра стал них трав ња ка ви со ког ква ли те та и зна чај не не ис ко ри шће не 
објек те за сме штај го ве да и ова ца. И по ред то га, ова гра на по љо-
при вре де већ тре ћу де це ни ју бе ле жи не га тив не трен до ве. Са мо то-
ком по след њих де сет го ди на, број услов них гр ла по хек та ру по љо-
при вред не по вр ши не сма њен је са 0,34 на 0,27 (ви де ти Та бе лу 3). 

Та бе ла 3: Број гр ла сто ке и про из вод ња основ них сто чар ских про из во да; (2008 –2013. го ди не)
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Број гр ла (ста ње 1  де цем бар; 000)
Го ве да (укуп но) 1 057 1 002 938 937 921 913
од ко јих кра ве 578 548 530 510 480 451
од ко јих му зне кра ве 542 501 482 477 455 429
Сви ње (укуп но) 3 594 3 631 3 489 3 287 3 139 3 144
Ов це 1 605 1 504 1 475 1 460 1 635 1 616
Жи ви на (укуп но) 17 188 22 821 20 156 19 103 24 175 23 450
При раст у жи вој ма си (000 t)*       
Го ве да 187 177 167 165 161 161
Сви ње 402 386 399 393 368 381
Ов це 44 43 44 46 54 61
Жи ви на 106 116 120 140 140 128
Кра вље мле ко (мил  ли та ра) 1 534 1 478 1 462 1 434 1 442 1 418
Ја ја (мил  ко ма да) 1 204 1 026 1 219 1 219 1 387 1 755
Мед (000 t) 2,6 4,6 4,5 4,3 6,7 8,6

* Пре ли ми нар ни по да ци за 2013  го ди ну
Из вор: РЗС



Ре ги о нал не раз ли ке у трен до ви ма и си сте ми ма сто чар ске 
про из вод ње су ве ли ке. Уоби ча је ни по ре дак у зна ча ју по је ди них 
вр ста сто ке је пре ма сле де ћем ре до сле ду: го ве да  – ов це  – жи ви-
на  – сви ње. У АП Вој во ди ни и рав ни чар ским под руч ји ма ре до след 
је обр нут. По се дов на струк ту ра, струк ту ра ко ри шће них по љо при-
вред них по вр ши на, пре о вла ђу ју ћи мо де ли по љо при вред них га-
здин ста ва и сл., усло ви ли су да ре до след зна ча ја по је ди них вр ста 
сто ке на овом под руч ју бу де сле де ћи: сви ње  – жи ви на  – го ве да  – 
ов це.

Нај ве ћи део сто чар ске про из вод ње се од ви ја на ве ли ком бро-
ју ма лих по љо при вред них га здин ста ва, али се у по след њих де сет 
го ди на уоча ва кон цен тра ци ја од ре ђе них про из вод њи (жи ви нар-
ства и сви њар ства) на по љо при вред ним га здин стви ма прав них 
ли ца и ве ли ким по ро дич ним по љо при вред ним га здин стви ма. Пре-
ма по да ци ма По пи са по љо при вре де из 2012. го ди не, 20% укуп ног 
бро ја сви ња и чак 37% жи ви не га ји се на по љо при вред ним га-
здин стви ма прав них ли ца. Ве ли ки број сит них про из во ђа ча, ко ји 
се пр вен стве но ба ве про из вод њом за соп стве не по тре бе, пред ста-
вља пре пре ку ин тен зив ног раз во ја про из вод ње. Ма ли про из во ђа чи 
тра ди ци о нал но при ме њу ју ни ско ин тен зив не си сте ме про из вод ње, 
за сно ва не на ло кал но адап ти ра ним ра са ма.

Ра сни са став сто ке ни је за до во ља ва ју ћи, а раз вој сек то ра 
сто чар ства је у ве ли кој ме ри усло вљен уво зом ра са и хи бри да из 
зе ма ља са раз ви је ним сто чар ством. У го ве дар ској про из вод њи 
пре о вла ђу је до ма ће ша ре но го ве че ти па си мен та лац, док су знат-
но ма ње за сту пље на гр ла чи сте си мен тал ске и хол штајн ра се. За-
сту пље ност тов них ра са је за не мар љи ва. У ов чар ству до ми ни ра ју 
до ма ће ра се, у ко је спа да ју раз ли чи ти со је ви пра мен ке и ци га ја, 
а од стра них ра са вир тем берг и ил де франс. Че сти су слу ча је ви 
не план ског укр шта ња, при че му се не до би ја ју но ве осо би не, али 
се у зна чај ној ме ри гу бе по сто је ћа пре по зна тљи ва свој ства ра са. У 
жи ви нар ској про из вод њи, раз вој је пот пу но осло њен на увоз хи-
бри да тов них ра са, као и ла ких ли ни ја жи ви не на ме ње них про из-
вод њи ја ја.

По се бан зна чај у струк ту ри сто чар ске, па и укуп не по љо при-
вред не про из вод ње, има ју го ве дар ство и ов чар ство. Ов чар ство и 
го ве дар ство зна чај ни су и са ста но ви шта об но ве ста да, од но сно 
про из вод ње под млат ка као осно ве за тов и ре про дук ци ју, ре ви та-
ли за ци је тра ди ци о нал них си сте ма про из вод ње у брд ско-пла нин-
ским под руч ји ма и очу ва ње њи хо вог би о ди вер зи те та. По ред то га, 
по сто је ка па ци те ти за пре ко 120.000 гр ла исто вре ме ног сме шта ја 
ју на ди за тов, као и на пу ште ни ка па ци те ти ве ли ких фар ми у ов-
чар ској про из вод њи.

а )  Го  ве  дар  ство

Го ве дар ство је нај ва жни ја гра на сто чар ства у Ре пу бли ци Ср-
би ји, пре све га, за ма ла и сред ња по ро дич на по љо при вред на га-
здин ства. Број го ве да се по след њих го ди на кон ти ну и ра но сма њу је. 
Пре ма по да ци ма ре дов не ста ти сти ке у 2013. го ди ни број го ве да 
био је 913 хи ља да, што је за 6% ма ње од пе то го ди шњег про се ка 
(2008 –2012. го ди не). Кон ти ну и ра но сма њи ва ње бро ја гр ла ка рак-
те ри стич но је и за му зне кра ве, чи ји се број у 2013. го ди ни свео на 
429 хи ља да и био за око 6% ма њи у од но су на прет ход ну го ди ну, 
од но сно за 13% ма њи од пе то го ди шњег про се ка.

Пре ма ре зул та ти ма По пи са по љо при вре де из 2012. го ди не, 
го ве дар ством се ба ви око 177 хи ља да по љо при вред них га здин ста-
ва (28% укуп ног бро ја по љо при вред них га здин ста ва), ко ја га је 908 
хи ља да го ве да. Про се чан број гр ла по по љо при вред ном га здин-
ству је 5,1. Нај ве ћи је број по љо при вред них га здин ста ва ко ја има-
ју је дан до два гр ла го ве да (49,9%) и они по се ду ју 14,8% укуп ног 
бро ја го ве да. Број по љо при вред них га здин ста ва опа да са по ве ћа-
њем бро ја гр ла го ве да по по љо при вред ном га здин ству. Нај ве ћи 
број го ве да се га ји на по љо при вред ним га здин стви ма ко ја има ју 
три до де вет гр ла (36,4%), док је нај ма њи број го ве да на по љо при-
вред ним га здин стви ма ко ја има ју 50 до 99 гр ла (5,8%). Иако чи не 
све га 0,15% укуп ног бро ја, по љо при вред на га здин ства са 100 и ви-
ше гр ла у свом по се ду др же 11,2% укуп ног бро ја го ве да.

Пре ма По пи су по љо при вре де из 2012. го ди не, у Ре пу бли ци 
Ср би ји има 431.290 му зних кра ва ко је се на ла зе на 155.899 по љо-
при вред них га здин ста ва, што да је про сек од 2,8 му зних кра ва по 
по љо при вред ном га здин ству. Ве ли чи на ста да од је дан до два гр-
ла, ко ја би се у мно гим зе мља ма сма тра ла су ви ше ма лом да бу-
де око сни ца раз во ја сек то ра, још увек је осно ва срп ске мле кар ске 

ин ду стри је. У тај ра спон ула зи око 70% по љо при вред них га здин-
ста ва и 35% од укуп ног бро ја му зних гр ла. Прак тич но, по љо при-
вред на га здин ства са ма ње од 10 му зних гр ла чи не 95% од укуп ног 
бро ја га здин ста ва, и у свом по се ду др же 78% од укуп ног бро ја му-
зних гр ла. По љо при вред на га здин ства са пре ко 30 кра ва чи не са мо 
0,2% га здин ста ва и 9% му зних гр ла. Од укуп ног бро ја му зних гр ла 
95% се на ла зи на при ват ним по љо при вред ним га здин стви ма. 

б )  Ов чар  ство  и  ко  зар  ство

Ов чар ска про из вод ња у Ре пу бли ци Ср би ји има ду гу тра ди-
ци ју и из ра же ну ре ги о нал ну ком по нен ту. Ве ли ка кон цен тра ци ја 
ова ца је у брд ско-пла нин ским под руч ји ма (из над 300 m над мор ске 
ви си не), на ро чи то на ис то ку и ју гу Ср би је где су раз ли чи ти со је ви 
пра мен ки нај ра спро стра ње ни ја ра са. По ред то га, по сто ји око 20 
ло кал них при зна тих ра са. У АП Вој во ди ни је по след њих го ди на 
тра ди ци о нал но га је ње ра се ци га ја за ме ње но са вир тем берг ра сом 
и ме ле зи ма вир тем бер га са оста лим ра са ма. По ред њих се све ви-
ше ко ри сте и не ке са вре ме не тов не ра се ова ца, као што је ил де 
франс. Про из вод ња се за сни ва на екс тен зив ним па шња ци ма ко ји 
ни су по год ни за дру ге ви до ве по љо при вред не про из вод ње.

Пре ма по да ци ма ре дов не ста ти сти ке уку пан број ова ца и ко-
за у пе ри о ду од 2004. до 2008. го ди не је ско ро не про ме њен и са 
бла гим осци ла ци ја ма. Пре ма ре зул та ти ма По пи са по љо при вре де 
из 2012. го ди не, ов чар ством се ба ви око 155 хи ља да по љо при вред-
них га здин ста ва (24,5% укуп ног бро ја га здин ста ва) и она у свом 
по се ду има ју пре ко 1,73 ми ли о на ова ца. Ко зар ством се ба ви око 
63 хи ља де по љо при вред них га здин ста ва (10% укуп ног бро ја га-
здин ста ва), ко ја др же око 232 хи ља де ко за. Че ста је по ја ва да јед но 
по љо при вред но га здин ство има и ко зе и ов це. Про се чан број ова-
ца по по љо при вред ном га здин ству је 11,2 а ко за 3,7. Нај ве ћи број 
по љо при вред них га здин ста ва има три до де вет ова ца (пре ко 53% 
од укуп ног бро ја га здин ста ва), иза ко јих сле де они ко ји га је 10 до 
19 ова ца (27% од укуп ног бро ја гр ла).

Ко зе се у ве ћи ни слу ча је ва га је екс тен зив но, и то у брд ско-
пла нин ским под руч ји ма, ма да има тен ден ци је ка ин тен зи ви ра њу 
про из вод ње. У ра сном са ста ву нај ви ше је за сту пље на ко за бал кан-
ског ти па (50%), ра зни ти по ви ме ле за (око 30%), до ма ћа бе ла ко за 
(15%), док оста так при па да сан ској и ал пи но ра си.

в )  Сви  њар  ство

Уку пан број сви ња по след њих го ди на има тен ден ци ју сма-
ње ња. Пре ма по да ци ма ре дов не ста ти сти ке у 2013. го ди ни уку пан 
број сви ња је био око 3,144 ми ли о на, што је у од но су на пе то го ди-
шњи про сек пе ри о да 2008 –2012. го ди не ма ње за 8,3%. 

Пре ма ре зул та ти ма По пи са по љо при вре де из 2012. го ди не, 
сви њар ском про из вод њом се ба ви око 355 хи ља да по љо при вред-
них га здин ста ва (56% укуп ног бро ја га здин ста ва), ко ја др же око 
3,4 ми ли о на гр ла сви ња. Про се чан број гр ла по по љо при вред ном 
га здин ству је 9,6. Нај ве ћи је број по љо при вред них га здин ста ва ко-
ја има ју три до де вет гр ла сви ња. Њи хо во уче шће у укуп ном бро ју 
по љо при вред них га здин ста ва ко ја има ју сви ње из но си 39,8%, а у 
укуп ном бро ју сви ња 19,4%. Нај ве ћи број сви ња (22,5%) се га ји 
на по љо при вред ним га здин стви ма ко ја има ју пре ко 400 гр ла (0,1% 
га здин ста ва), док је нај ма њи број сви ња на по љо при вред ним га-
здин стви ма ко ја има ју 200 до 399 гр ла (2,6%). 

У ве ли ким ко мер ци јал ним при вред ним су бјек ти ма про из вод-
ња се оба вља по си сте му од га ји вач ке пи ра ми де, та ко да у сва ком 
при вред ном су бјек ту по сто ји ну кле ус, ре про дук тив ни и ко мер ци-
јал ни део за па та. Нај при сут ни је ра се у Ре пу бли ци Ср би ји су лан-
драс и јорк шир, као и из ве стан број тер ми нал них ме сна тих ра са 
(ду рок, хемп шир и пи је трен).

г )  Жи ви  нар  ство

У по след њој де це ни ји кре та ње бро ја жи ви не има ло је обр-
нут тренд у од но су на дру ге сек то ре сто чар ства, бу ду ћи да бе ле жи 
кон ти ну и ра ни раст. 

Пре ма По пи су по љо при вре де из 2012. го ди не, га је њем жи-
ви не се ба ви око 414 хи ља да по љо при вред них га здин ста ва (65,5% 
укуп ног бро ја га здин ста ва), ко ја га је око 26,7 ми ли о на гр ла, са 
про сеч ним бро јем гр ла по га здин ству од 65 ко ма да. Од укуп но по-
пи са ног бро ја гр ла жи ви не, око 50% су број ле ри. Њих не што ма ло 



ви ше од 13 ми ли о на га ји се на око 51 хи ља ду по љо при вред них 
га здин ста ва (8% укуп ног бро ја га здин ста ва). Ова про из вод ња по-
ка зу је нај ви ши сте пен кон цен тра ци је, јер се 78,7% свих гр ла број-
ле ра на ла зи на 364 по љо при вред на га здин ства (0,7% од укуп ног 
бро ја га здин ста ва ко ја се ба ве про из вод њом број ле ра) са про сеч-
ним бро јем број ле ра од око 28 хи ља да по по љо при вред ном га-
здин ству. Мно га ма ла по љо при вред на га здин ства га је жи ви ну за 
сво је по тре бе, а по вре ме но је про да ју ван ле гал них тр жи шних то-
ко ва.

д )  Пче  лар  ство

Пре ма По пи су по љо при вре де из 2012. го ди не у Ре пу бли ци 
Ср би ји је би ло 673.000 ко шни ца пче ла. По сто је ћа па ша пче ла ко-
ри сти се све га 5%, али сек тор пче лар ства по ка зу је зна ке ра ста у 
по гле ду бро ја по љо при вред них га здин ста ва ко ја се ба ве овом про-
из вод њом, као и бро ја ко шни ца ко је по се ду ју.

ђ )  Аква  кул  ту  ра

Аква кул ту ра се оба вља у ша ран ским и па стрм ским риб ња ци-
ма. Па стрм ски риб ња ци су ло ци ра ни у брд ско-пла нин ским кра је-
ви ма, а ша ран ски у рав ни чар ским. На раст про из вод ње у аква кул-
ту ри је ути ца ла чи ње ни ца да су риб ња ци при ва ти зо ва ни, што има 
за по сле ди цу ра ци о на ли за ци ју у по сло ва њу и бо ље во ђе ње про из-
вод ње, а по том и уна пре ђе ње тех но ло ги је га је ња, ко је се огле да, 
пре све га, у уна пре ђе њу ис хра не. По тен ци јал по ве ћа ња про из вод-
ње па стрм ки је огра ни чен ре сур си ма чи стих во де них то ко ва, док 
је по тен ци јал за раз вој ша ран ског ри бар ства го то во нео гра ни чен.

2.2.4. Ме ха ни за ци ја, опре ма и објек ти

Из ра же но бро јем и сна гом трак то ра, по љо при вре да Ре пу бли-
ке Ср би је је до бро ме ха ни зо ва на са ста но ви шта вуч не сна ге. Ме-
ђу тим, то ни је слу чај са ме ха ни за ци јом за пред се тве ну при пре му 
и се тву, као и спе ци ја ли зо ва ном по љо при вред ном ме ха ни за ци јом 
на ме ње ном во ћар ско-ви но гра дар ској и по вр тар ској про из вод њи. 
По љо при вред на га здин ства рас по ла жу у про се ку са 0,6 дво о со-
вин ских трак то ра, а про сеч на по вр ши на ко ри шће ног по љо при-
вред ног зе мљи шта об ра ђе на соп стве ним дво о со вин ским трак то-
ром из но си 8,5 ha. Сред ња и ма ла по љо при вред на га здин ства су 
опре мље на по лов ном ме ха ни за ци јом, ко ја је тех но ло шки пре ва зи-
ђе на на га здин стви ма зе ма ља са раз ви је ном по љо при вре дом. По-
љо при вред ни ци у Ре пу бли ци Ср би ји ве ћи ном ко ри сте тех нич ки 
ма ње за хват не ма ши не, са ре ла тив но ве ћом по тро шњом го ри ва и 
гу би ци ма при ру ко ва њу (ве ћим рас ту ром при же тви), што до дат но 
ути че на раст про из вод них тро шко ва.

Опре мље ност обје ка та за сме штај сто ке је вр ло не у јед на че на 
и, пре све га, усло вље на је сте пе ном спе ци ја ли за ци је и ве ли чи ном 
ста да. Ве ли ка по љо при вред на га здин ства су то ком по след ње де це-
ни је има ла зна чај не ин ве сти ци је у уна пре ђе ње стан дар да, из град-
њу и про ши ре ње по сто је ћих ка па ци те та. Ови објек ти су тех нич ки 
до бро опре мље ни и ис пу ња ва ју зах те ве пред ви ђе не стан дар ди ма о 
до бро би ти жи во ти ња. И по ред то га, упра вља ње стај ња ком и ње го-
во скла ди ште ње оста је је дан од кључ них про бле ма са ко јим се су-
о ча ва ве ћи на ве ли ких, али и део ма лих про из во ђа ча. Ис пу ње ност 
ве те ри нар ско-са ни тар них зах те ва, од но сно оп штих и по себ них 
усло ва хи ги је не хра не жи во тињ ског по ре кла пред ста вља основ за 
пла сман ме са и про из во да од ме са на ме ђу на род ном тр жи шту.

2.2.5. Рад на сна га

Пре ма ре зул та ти ма По пи са по љо при вре де из 2012. го ди не, 
број чла но ва и стал но за по сле них на по љо при вред ним га здин-
стви ма у Ре пу бли ци Ср би ји је 1,44 ми ли о на ли ца. Од овог бро ја, 
око 98% чи не вла сни ци по љо при вред них га здин ста ва и чла но ви 
њи хо вих до ма ћин ста ва, а са мо 1,9% ли ца ко ја су ре дов но за по сле-
на у по љо при вре ди.

Из ра же но бро јем го ди шњих рад них је ди ни ца (у да љем тек-
сту: ГРЈ), број за по сле них на по љо при вред ним по сло ви ма је 
646.283 ли ца. Од овог бро ја, при бли жно 40% ГРЈ оства ру ју ли-
ца ко ја су 100% ан га жо ва на у по љо при вре ди, док се око 28% ГРЈ 
фор ми ра од стра не ли ца ко ја су у по љо при вре ди ан га жо ва на по-
вре ме но (ма ње од 50% рад ног вре ме на). Од укуп ног фон да ГРЈ, 

91 % чи ни рад но си о ца по љо при вред ног га здин ства, тј. њи хо вих 
чла но ва (44:47%), 4% чи ни рад стал но за по сле них, а 5% чи ни се-
зон ска рад на сна га.

Ре ги о нал на ди стри бу ци ја укуп ног фон да ра да је ве о ма не у-
јед на че на, и ука зу је да нај ве ћи број чла но ва по љо при вред них га-
здин ста ва и стал но за по сле них на по љо при вред ним га здин стви ма 
има у под руч ју цен трал не и за пад не Ср би је, ко је ина че ка рак те-
ри ше ма ња про сеч на ве ли чи на по љо при вред ног га здин ства и ве ћа 
аграр на на се ље ност. Реч је ујед но о под руч ју у ко јем је струк ту ра 
по љо при вре де окре ну та ка рад но ин тен зив ним гра на ма, као што 
су во ћар ство, по вр тар ство и сто чар ство.

Ре зул та ти По пи са по љо при вре де из 2012. го ди не ука зу ју да 
ни во ква ли фи ка ци ја управ ни ка по љо при вред них га здин ста ва за 
ба вље ње по љо при вред ном ак тив но шћу ни је на ро чи то ви сок. На-
и ме, по да ци ука зу ју да 60% управ ни ка по љо при вред них га здин-
ста ва има са мо сте че на ис ку ства у по љо при вред ној про из вод њи, 
2,5% има за вр ше ну сред њу по љо при вред ну шко лу, а 1,4% за вр-
шен по љо при вред ни фа кул тет. Са мо 3% управ ни ка по љо при вред-
них га здин ста ва би ло је у по пи сној го ди ни об у хва ће но не ким ви-
дом еду ка ци је и обу ке.

Не ре шен со ци јал ни ста тус за по сле них у по љо при вре ди чи-
ни за ни ма ње по љо при вред ни ка не до вољ но атрак тив ним и кон ку-
рент ним у по ре ђе њу са дру гим по сло ви ма на ру рал ном тр жи шту 
ра да. Пен зиј ско оси гу ра ње ак тив них по љо при вред ни ка про пи са-
но је За ко ном о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу („Слу жбе ни 
гла сник РС”, бр. 34/03, 64/04  – УС, 84/04  – др. за кон, 85/05, 101/05 
 – др. за кон, 63/06  – УС, 106/06  – УС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 
62/13, 108/13 и 75/14) и За ко ном о до при но си ма за оба ве зно со ци-
јал но оси гу ра ње („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 
5/09, 52/11, 101/11, 47/13 и 57/14). Еви ден ци ја о бро ју по љо при-
вред них со ци јал них оси гу ра ни ка је не по у зда на, али се про це њу је 
да је тек сва ки пе ти ак тив ни по љо при вред ник оси гу ран, и то пре-
те жно вла сни ци има ња. Се зон ски рад ни ци, као и они за по сле ни у 
ста ту су по моћ них рад ни ка на има њу, нај че шће не ма ју со ци јал но 
оси гу ра ње, чи ме се до дат но на гла ша ва не фор мал ни ста тус њи хо-
вог рад ног ан га жо ва ња.

Јед но од нај де ли кат ни јих пи та ња бу ду ћег раз во ја сек то ра по-
љо при вре де је из ра зи то не по вољ на ста ро сна и обра зов на струк ту-
ра по љо при вред не рад не сна ге. Овај про блем зна ча јан је ка ко са 
аспек та со ци јал не струк ту ре ру рал них сре ди на, та ко и у по гле ду 
ка па ци те та људ ских по тен ци ја ла за усва ја ње но вих тех но ло ги ја, 
про ме ну про из вод не струк ту ре и мно ге дру ге.

2.2.6. При род ни усло ви и жи вот на сре ди на

а )  Кли  ма

Кли ма Ре пу бли ке Ср би је је уме ре но-кон ти нен тал на, са ма-
ње или ви ше из ра же ним ло кал ним ка рак те ри сти ка ма. Про стор на 
рас по де ла кли мат ских па ра ме та ра усло вље на је ге о граф ским по-
ло жа јем, ре ље фом, рас по де лом ва зду шног при ти ска ве ћих раз ме-
ра, екс по зи ци јом те ре на, при су ством реч них си сте ма, ве ге та ци јом, 
ур ба ни за ци јом итд. Од ге о граф ских од ред ни ца ко је ка рак те ри шу 
кли мат ске при ли ке Ре пу бли ке Ср би је, тре ба спо ме ну ти Ал пе, Сре-
до зем но мо ре, Па нон ску ни зи ју и до ли ну Мо ра ве, Кар па те и Ро-
доп ске пла ни не, као и брд ско-пла нин ски део са ко тли на ма и ви-
со рав ни ма.

Сред ње го ди шње тем пе ра ту ре ва зду ха се кре ћу од 3°C у пре-
де ли ма пре ко 1.500 m над мор ске ви си не до 12°C у рав ни чар ским 
обла сти ма. Го ди шње су ме па да ви на у про се ку ра сту са над мор-
ском ви си ном. При ме ћу је се ге не рал на тен ден ци ја сма ње ња ви-
си не па да ви на од за па да ка ис то ку. Нај ма ње го ди шње ко ли чи не 
па да ви на су ре ги стро ва не у под сли во ви ма ре ка Ју жне и Ве ли ке 
Мо ра ве, као и на те ри то ри ји АП Вој во ди не. Ве ћи део Ре пу бли ке 
Ср би је има кон ти нен тал ни ре жим па да ви на, са ве ћим ко ли чи на-
ма у то пли јој по ло ви ни го ди не, из у зев ју го за пад них кра је ва где се 
нај ви ше па да ви на из ме ри у је сен.

б )  Во де

За хва љу ју ћи ви со кој ко ли чи ни го ди шњих па да ви на, Ре пу-
бли ка Ср би ја је под руч је бо га то из во ри ма и во до то ци ма. Иако во-
до снаб де ва ње љу ди и сто ке ни је угро же но, ква ли тет во де у свим 
кра је ви ма ни је за до во ља ва ју ћи. По ред то га, во да се ма ло ко ри сти 



за на вод ња ва ње по љо при вред них усе ва, што се од ра жа ва на њи-
хо ве при но се, по себ но у су шним се зо на ма и арид ним под руч ји ма.

При род ни ква ли тет под зем них во да на под руч ју Ре пу бли ке 
Ср би је је при лич но не у јед на чен, и кре ће се од из у зет ног ква ли-
те та, до во да ко је зах те ва ју ве о ма сло же не трет ма не пре упо тре бе 
за јав но во до снаб де ва ње. Кључ не из во ре за га ђе ња пред ста вља ју 
не пре чи шће не ин ду стриј ске и ко му нал не от пад не во де, дре на жне 
во де из по љо при вре де, во де из де по ни ја, као и за га ђе ња ве за на за 
пло вид бу ре ка ма и рад тер мо е лек тра на. Ка нал Ду нав –Ти са –Ду нав 
и се кун дар ни ири га ци о ни и тран спорт ни ка на ли у АП Вој во ди ни 
су ве о ма за га ђе ни, услед ис пу шта ња не пре чи шће них ин ду стриј-
ских и ко му нал них от пад них во да и дре на жних во да из по љо при-
вре де. При ти сак на ре сурс под зем них во да пред ста вља и не кон-
тро ли са но за хва та ње за по тре бе на вод ња ва ња, ка ко за ма ње та ко и 
за ве ће по љо при вред не по вр ши не.

Ма ње од 10% ста нов ни штва је об у хва ће но не ким сте пе ном 
пре чи шћа ва ња от пад них во да, при че му ма ње од 5% ста нов ни-
штва има аде кват но пре чи шћа ва ње от пад них во да. Еви дент на је 
раз ли ка у сте пе ну при кљу че но сти до ма ћин ста ва на ка на ли за ци ју 
у од но су на при кљу че ност на во до вод, што пред ста вља по себ ну 
опа сност по за га ђи ва ње под зем них во да спе ци фич ним па ра ме три-
ма ква ли те та во де, као што су ни тра ти. Ово се, пре све га, од но си 
на до ма ћин ства и при вред не су бјек те у се вер ном де лу Ре пу бли ке 
Ср би је (АП Вој во ди на, Ма чва). Осим то га, ин тен зив на сто чар ска 
про из вод ња и стај њак уче ству ју у еми си ји угљен ди ок си да, ме та-
на и дру гих га со ва са ефек том ста кле не ба ште. 

За са да не по сто је про пи си ко ји би де фи ни са ли ни трат но-
осе тљи ве зо не, ни ти од лу ка о по кре та њу утвр ђи ва ња зо на ко је су 
угро же не ни тра ти ма.

в )  Би  о ди  вер  зи  тет

Про стор на ко јем се на ла зи Ре пу бли ка Ср би ја ка рак те ри ше 
ве ли ка ге не тич ка, спе циј ска и еко си стем ска ра зно вр сност. Ви со-
ко пла нин ска и пла нин ска област Ре пу бли ке Ср би је пред ста вља 
је дан од укуп но шест цен та ра европ ског би о ди вер зи те та. Уз то, 
Ре пу бли ка Ср би ја је по бо гат ству фло ре по тен ци јал но је дан од 
гло бал них цен та ра биљ не ра зно вр сно сти. Хе те ро ге ност фло ре и 
фа у не је ви со ко из ра же на, бу ду ћи да се мо гу сре сти ши ро ко рас-
про стра ње не вр сте и ен де мич не вр сте (бал кан ски, ло кал ни и сте-
но ен де ми ти).

У Ре пу бли ци Ср би ји не по сто ји цен тра ли зо ва на ба за по да-
та ка или ко ор ди ни са ни си стем мо ни то рин га би о ди вер зи те та на 
на ци о нал ном ни воу. Мо ни то ринг би о ди вер зи те та је не пот пун и 
фраг мен ти ран. Ква ли тет и ко ли чи на по да та ка су вр ло ра зно вр сни, 
ни су стан да р ди зо ва ни и че сто ни су упо ре ди ви са по да ци ма у дру-
гим европ ским зе мља ма.

Ге не тич ки ре сур си у Ре пу бли ци Ср би ји су ве о ма бо га ти и 
об у хва та ју ве ли ки број аутох то них сор ти и ра са га је них би ља ка и 
жи во ти ња:

1) Биљ ни ге не тич ки ре сур си. Про це њу је се да се у до ма ћим 
по љо при вред ним ор га ни за ци ја ма чу ва око 15.000 узо ра ка га је них 
би ља ка у об ли ку се ме на и око 3.500 узо ра ка воћ них ста ба ла и ви-
но ве ло зе, по ре клом пре те жно из Ре пу бли ке Ср би је и дру гих зе ма-
ља за пад ног Бал ка на. На ци о нал на еx si tu ко лек ци ја биљ них ге не-
тич ких ре сур са, ко јом упра вља бан ка биљ них ге на, са др жи укуп но 
4.238 узо ра ка, а у при ро ди се на ла зи in si tu око 1.000 ди вљих срод-
ни ка га је них би ља ка. По ред то га, у Ре пу бли ци Ср би ји је зва нич но 
ре ги стро ва но пре ко 400 вр ста по зна тих ле ко ви тих би ља ка, око 150 
биљ них вр ста је за ко ном за шти ће но од ко ри шће ња и про ме та, а 
по сто ји и ве ли ки по тен ци јал биљ них вр ста (око 1.800 ме до но сних 
вр ста) и еко си сте ма, као и ста ни шта за опра ши ва че (пче ле, бум ба-
ри) ко ји се ко ри сте у по љо при вре ди;

2) Жи во тињ ски ге не тич ки ре сур си. У Ре пу бли ци Ср би ји је 
ре ги стро ва но по ред ве ли ког бро ја ег зо тич них и око 30 аутох то них 
ра са у окви ру 15 вр ста до ма ћих жи во ти ња, и на њи хо вом очу ва њу 
се ак тив но ра ди. По пу ла ци ја аутох то них ра са у Ре пу бли ци Ср би ји 
је ста бил на, са бла гим трен дом ра ста. Очу ва ње се ме на и ем бри о на 
жи во тињ ских ге не тич ких ре сур са још увек ни је ор га ни зо ва но, већ 
се вр ши очу ва ње жи вих је дин ки;

3) Шум ски ге не тич ки ре сур си. Шум ски еко си сте ми са сто је 
се од 282 др ве на сте вр сте, од ко јих је око 250 аутох то них. По се-
бан зна чај има при су ство 88 ди вљих др ве на стих воћ них вр ста у 
18 ро до ва. Нај за сту пље ни је су две вр сте: бу ква и храст. Као вид 

insi tu за шти те ге нет ског ди вер зи те та шум ских вр ста др ве ћа, као 
и у свр ху ње го вог усме ре ног ко ри шће ња, из дво је но је 212 се мен-
ских са сто ји на (58 че ти нар ских и 154 ли шћар ских вр ста) на укуп-
ној по вр ши ни од 1865 ha. Ани мал ни би о ди вер зи тет шум ских еко-
си сте ма од ли ку је при су ство 46 вр ста во до зе ма ца и гми за ва ца, 350 
вр ста пти ца и 94 вр сте коп не них си са ра.

Упр кос на сто ја њи ма и по све ће но сти од го вор них ор га на, ор-
га ни за ци ја и уста но ва на очу ва њу би о ди вер зи те та и при род них 
под руч ја кроз ра ти фи ка ци ју ме ђу на род них уго во ра, до но ше ње на-
ци о нал ног прав ног окви ра и осни ва ња ве ли ког бро ја за шти ће них 
под руч ја, Ре пу бли ка Ср би ја, ипак, на и ла зи на по те шко ће у спро-
во ђе њу по ли ти ке и стра те ги је у овој обла сти. Раз лог се мо же на ћи 
у не до стат ку фи нан сиј ских сред ста ва и не до стат ку од го ва ра ју ћих 
ин сти ту ци о нал них струк ту ра у обла сти очу ва ња би о ди вер зи те та, 
као и не до стат ка мо ни то рин га и ин фор ма ци о ног си сте ма.

г )  Шу ме

Ре сур си шум ских вр ста1. У Ре пу бли ци Ср би ји има 2,25 ми-
ли о на хек та ра шу ма, што чи ни 29,1 % укуп не по вр ши не те ри то ри-
је. Ве ћи на шу ма (53% по вр ши на) је др жав но вла сни штво. Ста ње 
шу ма је не за до во ља ва ју ће, ка ко по сте пе ну шу мо ви то сти ко ји за-
о ста је за оп ти мал ним (41,4%2 од укуп не по вр ши не Ре пу бли ке Ср-
би је), та ко и по не до вољ ној укуп ној вред но сти про се че не дрв не 
за пре ми не и за пре мин ског при ра ста. Дру ге ва жне ка рак те ри сти ке 
сек то ра шу мар ства су:

1) не по вољ на струк ту ра по по ре клу и уз гој ном об ли ку, са до-
ми на ци јом шу ма из да нач ког по ре кла (2/3 по вр ши не шу ма са је два 
по ло ви ном по тен ци јал ног ин вен та ра и при ра ста ко ји има ју при-
род не ви со ке шу ме); 

2) да на 29% об ра сле по вр ши не про сти ру се раз ре ђе не и де-
ва сти ра не шу ме, од но сно шу ме не пот пу ног и пре ки ну тог скло па 
са го ди шњом про из вод њом др ве та од све га 3,1 и 1,4 m3/ha; 

3) из ра зи то не по вољ на ста ро сна струк ту ра при род них ви со-
ких шу ма; 

4) из о ста ло при род но об на вља ње на зна чај ном де лу по вр ши-
не ви со ких шу ма; 

5) не за до во ља ва ју ће здрав стве но ста ње, ко је се на ро чи то ин-
тен зив но ис по ља ва про це сом хро нич ног су ше ња шу ма; 

6) не по во љан од нос облог тех нич ког и про стор ног (огрев ног) 
др ве та (33.5:66.5 %); 

7) не до вољ на гу сти на и не рав но ме ран рас по ред шум ских пу-
те ва; 

8) да оста ли по тен ци ја ли шу ма и шум ских ста ни шта (не дрв-
ни про из во ди и би о ма са) ни су ис ко ри шће ни у мо гу ћој ме ри.

д )  По  љо  при  вред  на  под  руч  ј а  ви  со  ке  при  род  не  
вред  но  сти  (High  Na  tu  r e  Va  lue  Fa r  ming   –  HNVF)

Ре пу бли ка Ср би ја је пред у зе ла пр ве ко ра ке у иден ти фи ка ци-
ји по љо при вред них под руч ја ви со ке при род не вред но сти. Пре ма 
по да ци ма Аген ци је за за шти ту жи вот не сре ди не, HNVF по вр ши-
не у Ре пу бли ци Ср би ји се про сти ру на 1,187 ми ли о на хек та ра, 
што од го ва ра уде лу од око 19% укуп ног по љо при вред ног зе мљи-
шта и 13% укуп не те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је. До ми нан тан тип 
по љо при вред ног зе мљи шта ви со ке при род не вред но сти су трав-
ња ци (око ми ли он хек та ра). Ве ћи ну по вр ши на чи не по лу при род-
ни трав ња ци, фор ми ра ни у зо ни шу ма (као по сле ди ца се че шу ма), 
док се при род ни или при мар ни по ја вљу ју у ме сти ма као што су 
ви со ке пла ни не (из над шум ског по ја са), пла вље но зе мљи ште у 
до ли на ма и рав ни чар ским сте па ма и/или за сла ње на ста ни шта у 
АП Вој во ди ни3.

Пре ли ми нар на про це на је да у Ре пу бли ци Ср би ји по сто ји де-
сет ти по ва дра го це них под руч ја по ве за них са по љо при вред ним 
си сте ми ма. Та HNVF под руч ја су:

1) ли сто пад не шу ме са ви со ким уче шћем трав ња ка;
2) зим ски но мад ски па шња ци на ру де рал ним ста ни шти ма и 

стр њи шту;
3) по лу при род не ли ва де и ве штач ке ли ва де ко је се ко ри сте за 

про из вод њу се на;

 – – – – – – – – – – – – – – –
1 Национална инвентура шума Републике Србије из 2008  године
2 Просторни план Републике Србије од 2010  до 2020  године
3 Дајић и Стевановић и сар , 2010  године



4) по лу ин тен зив на ис па ша брд ско-пла нин ских по лу при род-
них трав ња ка у зо ни шу ме и на при род ним трав ња ци ма из над гра-
ни це шу ма;

5) екс тен зив на но мад ска ис па ша брд ско- пла нин ских па шња ка;
6) екс тен зив на ис па ша на се о ским ис пу сти ма;
7) ком би но ва на упо тре ба пла нин ских трав ња ка;
8) ли сто пад не шу ме окре са не за про из вод њу ли сни ка;
9) екс тен зив на ис па ша на ла га ним, сла ним или те шким зе-

мљи шти ма; 
10) ис па ша на вла жним по ља на ма у ни зиј ским обла сти ма.

ђ )  Под  руч  ј а  с а  оте  жа  ним усло  ви  ма  ра  да  
у  по  љо  при  вре  ди  (ПО УРП)

МПЗЖС је пре по зна ло по тре бу да се кроз си стем по др шке 
ува же оте жа ва ју ће окол но сти за по љо при вред ну про из вод њу ко-
је по сто је у по је ди ним под руч ји ма Ре пу бли ке Ср би је. Де таљ на 
про це на ре сур са и усло ва ра да у овим под руч ји ма ни су са чи ње-
не, али је до нет Пра вил ник о под руч ји ма са оте жа ним усло ви ма 
ра да у по љо при вре ди („Слу жбе ни гла сник РС”, број 29/13). Овим 
пра вил ни ком су иден ти фи ко ва на на се ље на ме ста ко ја ис пу ња ва-
ју је дан од три пред ви ђе на кри те ри ју ма за свр ста ва ње на се ља у 
ПО УРП: 1) да се на се ље на ла зи на над мор ској ви си ни пре ко 500 
ме та ра, 2) да се на ла зи у гра ни ца ма под руч ја на ци о нал ног пар ка и 
3) да има број за по сле них ма њи од 100 на 1000 ста нов ни ка. Пре ма 
овим кри те ри ју ми ма, ПО УРП су иден ти фи ко ва на на те ри то ри ји 
91 оп шти не.

е )  До  бро  бит  жи  во ти  ња

У по след њих не ко ли ко го ди на у Ре пу бли ци Ср би ји су пред-
у зе ти зна чај ни на по ри на уна пре ђе њу ин сти ту ци о нал ног и за кон-
ског на прет ка у обла сти за шти те жи во ти ња, али је и по ред то га 
ста ње још увек не за до во ља ва ју ће. Ни зак сте пен све сти о зна ча ју 
до бро би ти жи во ти ња, од су ство аде кват них ме ха ни за ма и кон крет-
них под сти ца ја, раз ло зи су спо рог при ла го ђа ва ња стан дар ди ма у 
обла сти до бро би ти жи во ти ња ко ји ва же у ЕУ, пре по ру ка ма ОIE и 
дру гим. Ова кво ста ње је смет ња ра сту кон ку рент но сти и по ди за њу 
по ве ре ња европ ских по тро ша ча у срп ске про из во де и срп ску сто-
чар ску про из вод њу.

Нај бо ље ста ње у по гле ду до бро би ти жи во ти ња у Ре пу бли ци 
Ср би ји је на ер ге ла ма ко ња, што се мо же об ја сни ти ве ли ким ин ве-
сти ци ја ма ко је су вла сни ци ко ња спрем ни да уло же у сво је жи во-
ти ње. За тим сле де фар ме тов них ју на ди ко је су се ве ћи ном при ла-
го ди ле зах те ва ним стан дар ди ма, док је на фар ма ма млеч них кра ва 
по треб но уна пре ђе ње ста ња обје ка та и обу ка рад ни ка. Ре ла тив но 
ло ше ста ње је на фар ма ма сви ња у ко ји ма су про бле ми број ни, али 
се мо гу све сти на до тра ја лост обје ка та. Фар ме ко ко ша ка но си ља 
(ка ко ве ли ке, та ко и ми ни фар ме) још увек не ис пу ња ва ју све про-
пи са не стан дар де, фар ме тов них пи ли ћа углав ном ис пу ња ва ју све 
стан дар де, и у не ким сег мен ти ма, као што је гу сти на на се ље но сти, 
има ју и по вољ ни је ин ди ка то ре од оних про пи са них за ко ном.

Ка да је до бро бит жи во ти ња у то ку тран спор та у пи та њу, си-
ту а ци ја у Ре пу бли ци Ср би ји ни је за до во ља ва ју ћа. Пре во зни ци не-
ма ју од го ва ра ју ћи ни во све сти и ни су при ла го ди ли усло ве тран-
спор та пред ви ђе ним про пи си ма.

До бро бит жи во ти ња у кла ни ца ма та ко ђе не за до во ља ва стан-
дар де ЕУ. Про пи си су хар мо ни за ни са ЕУ, по је ди не кла ни це уло-
жи ле су зна чај на сред ства у њи хо во за до во ље ње, али су и да ље 
нео п ход ни на по ри на уна пре ђе њу обје ка та, по ди за њу све сти, еду-
ка ци ји за по сле них и кон тро ли при ме не стан дар да.

2.3. Про из вод ни трен до ви

2.3.1. Обим и струк ту ра по љо при вред не про из вод ње

По љо при вред на про из вод ња у Ре пу бли ци Ср би ји је ве ли-
ким де лом екс тен зив не при ро де, и као та ква из ло же на је ја ком 
ути ца ју вре мен ских при ли ка, по себ но су ше. Ни зак ни во и не пот-
пу на при ме на агро тех нич ких ме ра у биљ ној про из вод њи, ма ли 
про це нат на вод ња ва них по вр ши на, не до во љан ге не тич ки по тен-
ци јал и не из ба лан си ра на ис хра на сто ке, има ју сна жне по сле ди це 
на осци ла ци је у биљ ној и сто чар ској про из вод њи. Пе ри од 2002 –
2013. го ди не обе ле жи ле су зна чај не го ди шње флук ту а ци је оби ма 

по љо при вред не про из вод ње, а при но си ве ћи не усе ва би ли су ни-
жи не го у пе ри о ду пре тран зи ци је (то ком осам де се тих).

Ана ли за ин дек са по љо при вред не про из вод ње ука зу је да су 
ци клич не по ја ве екс трем них вре мен ских при ли ка у то ку по след ње 
де це ни је сна жно ути ца ле на биљ ну про из вод њу. У сто чар ској про-
из вод њи по сто јао је кон ти ну и ра ни пад до 2009. го ди не, на кон че га 
је усле ди ла стаг на ци ја и бла ги раст у по след њој го ди ни. Сма ње ње 
сто чар ске про из вод ње је по себ но из ра же но у го ди на ма на по чет ку 
еко ном ске кри зе, ка да је до шло до ве ли ког ра ста це на сточ не хра-
не (ви де ти Гра фи кон 1).

Гра фи кон 1. Ин дек си по љо при вред не про из вод ње (2010=100 %), 
Из вор: РЗС

У струк ту ри вред но сти по љо при вред не про из вод ње биљ на 
про из вод ња има до ми нант но уче шће, ко је у ви ше го ди шњем про-
се ку из но си око 67%. У струк ту ри биљ не про из вод ње нај ви ше је 
за сту пље на ра тар ско-по вр тар ска про из вод ња, ко ја чи ни ви ше од 
по ло ви не вред но сти по љо при вред не про из вод ње (про сеч но 56% у 
пе ри о ду 2008 –2012. го ди не). Во ћар ска про из вод ња је за сту пље на 
са 8 –10%, а ви но гра дар ство са око 2%. Удео сто чар ске про из вод ње 
у укуп ној вред но сти по љо при вред не про из вод ње из но си око 33% 
и опа да, углав ном због кре та ња у сек то ру про из вод ње ме са. Нај-
за сту пље ни ја је го ве дар ство, са уче шћем ко је се то ком по след њих 
го ди на кре та ло у ра спо ну 13 –16%. При то ме, ве ћу за сту пље ност у 
вред но сти има про из вод ња мле ка у од но су на вред ност про из вод-
ње при ра ста. На дру гом ме сту је сви њар ство, ко је пред ста вља око 
12% вред но сти по љо при вред не про из вод ње. Жи ви нар ска про из-
вод ња (при раст и про из вод ња ја ја) у про се ку чи ни бли зу 5% вред-
но сти по љо при вред не про из вод ње, док је уче шће дру гих сто чар-
ских про из во да скром ни је. 

2.3.2. Биљ на про из вод ња

У окви ру биљ не про из вод ње, по себ но ме сто по уде лу у укуп-
ној вред но сти при па да ра тар ско-по вр тар ској про из вод њи, ко ја се 
у Ре пу бли ци Ср би ји од ви ја на по вр ши ни од 3,3 ми ли о на хек та ра.

Кре та ња на ме ђу на род ном тр жи шту по љо при вред них про-
из во да ути ца ла су да се се тве на струк ту ра у Ре пу бли ци Ср би ји у 
по след њих не ко ли ко го ди на зна чај но из ме ни. По вр ши не под жи-
ти ма оста ле су ре ла тив но кон стант не (1,9 ми ли о на хек та ра), али је 
у окви ру њих до шло до ре ди стри бу ци је у прав цу ра ста уде ла ку ку-
ру за на ра чун сма ње ња по вр ши на под пше ни цом у укуп но за се ја-
ним по вр ши на ма. Раст це на жи та на свет ском тр жи шту опре де лио 
је про из во ђа че за пре о ри јен та ци ју на про из вод њу ку ку ру за чи је су 
се за се ја не по вр ши не по след њих го ди на по ве ћа ле за око 10%, док 
су по вр ши не под пше ни цом по ло ви ном про шле де це ни је по пр ви 
пут опа ле на ис под 500 хи ља да хек та ра.

Ку ку руз је срп ски по је ди нач но нај ва жни ји по љо при вред ни 
про из вод, са про сеч ном про из вод њом од око 5,6 ми ли о на то на то-
ком по след ње де це ни је, и за се ја ним по вр ши на ма од око 1,2 ми-
ли о на хек та ра. Про из вод ња пше ни це из но си око 2 ми ли о на то на, 
а за се ја не по вр ши не око 500 хи ља да хек та ра. Ви сок удео жи та у 
се тве ној струк ту ри, као и ни жи при но си у од но су на раз ви је не зе-
мље, од раз су екс тен зив не про из вод ње на ве ли ком бро ју ма лих по-
љо при вред них га здин ста ва, ко ја не до вољ но по шту ју зах те ве пло-
до ре да, пло до се ме на и агро тех ни ке.

Ин ду стриј ско би ље се га ји на по вр ши ни од 400 –440 хи ља да 
хек та ра, са из ра же ним ва ри ра њем по вр ши на, и то свих усе ва из 
ове гру пе. Про из вод ња ин ду стриј ског би ља чи ни око 8% укуп не 



вред но сти по љо при вред не про из вод ње Ре пу бли ке Ср би је. На чел-
но, у на ве де ном пе ри о ду су по вр ши не под уља ри ца ма ра сле (са 
про мен љи вим уде лом по је ди них усе ва из ове гру пе), док су по вр-
ши не под ше ћер ном ре пом би ле из ра зи то не ста бил не. Ре пу бли ка 
Ср би ја је ме ђу нај ве ћим про из во ђа чи ма уља ри ца у Евро пи. При-
мат има сун цо крет, али нај зна чај ни ји раст бе ле же про из вод ња со је 
и уља не ре пи це. Нај ве ће по вр ши не под уља ним кул ту ра ма на ла зе 
се у АП Вој во ди ни (94%). Раз лог то ме су по вољ ни кли мат ски и 
зе мљи шни усло ви, пре рад ни ка па ци те ти и раз ви је на мре жа до ба-
вља ча и от ку пљи ва ча.

Ре пу бли ка Ср би ја је нај ве ћи ре ги о нал ни про из во ђач по вр ћа. 
По вр ће се то ком по след њих го ди на га ји ло на по вр ши ни од пре-
ко 155 хи ља да хек та ра, уз око 77 хи ља да хек та ра под кром пи ром. 
Нај ви ше се га ји сред ње ра но и сред ње ка сно по вр ће, ма да по сто је 
до бри усло ви и за ра но и ка сно га је ње од ре ђе них вр ста по вр ћа. 
Кон ку рент ност про из вод ње по вр ћа је у ве ли кој ме ри за ви сна од 
ин пу та, тј. од це не и ква ли те та се ме на и ве штач ког ђу бри ва. Се-
мен ски ма те ри јал ко ји се про из во ди у Ре пу бли ци Ср би ји не по-
кри ва по тре бе до ма ћег тр жи шта, па се зна чај не ко ли чи не се ме на 
по вр ћа уво зе. Обим про из вод ње по вр ћа по рас тао је про те клих го-
ди на, као ре зул тат зна чај них ин ве сти ци ја у опре му, ме ха ни за ци ју 
и ин пу те, и све ве ћој про из вод њи по вр ћа у за шти ће ном про сто ру. 
За хва љу ју ћи то ме, осим ра ста при но са еви дент на је и ши ра по ну-
да и уво ђе ње но вих вр ста по вр ћа у про из вод ни асор ти ман. Из воз 
по вр ћа је у по ра сту, ка ко у по гле ду ко ли чи на, та ко и по бро ју зе ма-
ља у ко је Ре пу бли ка Ср би ја из во зи.

Про из вод ња во ћа од ви ја ла се про те кле де це ни је на по вр ши-
ни од бли зу 270 хи ља да хек та ра и чи ни око 9% вред но сти по љо-
при вред не про из вод ње Ре пу бли ке Ср би је. Про из вод ња се углав-
ном од ви ја на при ват ним по љо при вред ним га здин стви ма. У овом 
сек то ру зна ча јан на пре дак је по стиг нут у по бољ ша њу стан дар да у 
при мар ној про из вод њи и пре ра ди, али и у до ме ну по слов ног по ве-
зи ва ња. Ва ри ра ња у оби му про из вод ње су ве ли ка, јер је сек тор још 
увек на ре ла тив но ни ском тех но ло шком ни воу и ње го ва про из вод-
ња под ло жна ути ца ју вре мен ских при ли ка.

Ви но гра дар ство је рас про стра ње но по це лој зе мљи са про-
сеч ном про из вод њом од 350.000 то на сто ног и вин ског гро жђа. Ве-
ћи део про из вод ње гро жђа се ко ри сти за про из вод њу ви на. То ком 
по след њих пет го ди на бла го је по ве ћан обим за са ђе них по вр ши на, 
а та ко ђе и фи зич ки обим про из вод ње.

При но си ве ћи не усе ва су ре ла тив но ни жи у од но су на раз-
ви је ни је зе мље и бе ле же зна чај не осци ла ци је. Ана ли за ди на ми ке 
про ме не при но са из ра же них де се то го ди шњим про се ци ма у то-
ку по след ње три де це ни је, ука зу је да пер ма нен тан раст при но са 
има са мо ин ду стриј ско би ље и не ке вр сте во ћа (шљи ве и ма ли не). 
При но си жи та још увек не до сти жу ни во де се то го ди шњег про се-
ка из пред тран зи ци о ног пе ри о да (1980 –1989. го ди не). Пше ни ца и 
ку ку руз су два во де ћа про из во да по уде лу у се тве ним по вр ши на-
ма, са ду гом тра ди ци јом, до брим до ма ћим и до ступ ним ино стра-
ним сор ти мен том, те се ова кав раз вој при но са и про из вод ње мо же 
при пи са ти не до вољ ној об у че но сти про из во ђа ча, за ста ре лој тех но-
ло ги ји и не до вољ ној при ла го ђе но сти на кли мат ске про ме не. Раз-
лог не до вољ не ис ко ри шће но сти ге нет ског по тен ци ја ла би ља ка су 
не а де кват на при ме на агро тех нич ких ме ра, не по што ва ње зах те ва 
пло до ре да и ни жа упо тре ба ин пу та у од но су на оп ти мал не вред-
но сти и пре по ру ке. Ви со ке це не ин пу та и про бле ми са от пла та ма 
кре ди та за опре му и ме ха ни за ци ју, ути ца ли су на пад оби ма ула-
га ња, што је ре зул ти ра ло пре ви со ком за ви сно шћу про из вод ње од 
вре мен ских усло ва. По зи тив ни трен до ви и за до во ља ва ју ће ста ње 
је у по гле ду при но са уља ри ца, ко ји су на ни воу нај ве ћих у Евро пи.

Ни зак ни во оства ре них при но са усло вљен је, осим на ве де ним 
фак то ри ма и ве ли ким уде лом про из вод ње за соп стве не по тре бе, 
од но сно ни ским сте пе ном из ла ска на тр жи ште. Ве ли ка по љо при-
вред на га здин ства се че шће опре де љу ју за при ме ну но вих тех но ло-
ги ја и тех нич ких ре ше ња, а по ви си ни оства ре них при но са да ле ко 
пре ма шу ју на ци о нал ни про сек. Ге не рал но, сек то ри у ко ји ма је вид-
но при сут на кон цен тра ци ја про из вод ње (ин ду стриј ско би ље, не ке 
гра не во ћар ства итд.), бе ле же ди на мич ни ји раст при но са.

2.3.3. Сто чар ска про из вод ња

Удео сто чар ства у вред но сној струк ту ри про из вод ње из но си 
око 33%, што је с об зи ром на рас по ло жи ве зе мљи шне по вр ши не и 
њи хо ву струк ту ру ни ско. 

Укуп на про из вод ња ме са у Ре пу бли ци Ср би ји то ком по след-
ње де це ни је бе ле жи зна ке бла гог ра ста, до сти жу ћи обим про из-
вод ње до 480 хи ља да то на. Ста ње по по је ди ним вр ста ма ме са је 
вр ло раз ли чи то, док про из вод ња ју не ћег ме са на ста вља са трен-
дом па да (за де сет го ди на опа ла за 15%), про из вод ња јаг ње ћег, а 
по себ но жи вин ског ме са, има ди на ми чан тренд ра ста од око 50% 
сва ка. Ова кви трен до ви усло вље ни су ску пом фак то ра, као што су: 
ути цај вре мен ских при ли ка на про из вод њу и це не сточ не хра не, 
пад до ма ће тра жње за ква ли тет ни јим вр ста ма ме са, не мо гућ ност 
из во за свињ ског ме са и сл. Уз то, про из вод ња ме са ду го ни је би-
ла у си сте му под сти ца ја по љо при вре ди, што је до дат но не га тив но 
ути ца ло на раз вој ове про из вод ње и гу бље ње већ осво је них тр-
жи шта. За раст про из вод ње ју не ћег и јаг ње ћег ме са по сто је сви 
нео п ход ни пред у сло ви, као што су: рас по ло жи ви број жи во ти ња у 
основ ном ста ду, про из вод ња ка ба сте и кон цен тро ва не сточ не хра-
не и објек ти за сме штај и уз гој жи во ти ња.

Кво та за из воз ју не ћег ме са по пре фе рен ци јал ним усло ви ма 
у зе мље чла ни це ЕУ из но си 8.700 t го ди шње, и ис ко ри шће на је са 
све га 5 –7 % го ди шње у пе ри о ду од 2010. до 2013. го ди не. Зна чај не 
мо гућ но сти за пла сман ју не ћег и јаг ње ћег ме са по сто је на тр жи-
шту Ру ске фе де ра ци је и у азиј ским зе мља ма.

Укуп на про из вод ња мле ка у Ре пу бли ци Ср би ји из но си око 
1,5 ми ли о на то на, и бе ле жи пер ма нен тан пад. Про сеч на млеч ност 
по кра ви из но си 3,1 хи ља де ли та ра, са зна чај ним ре ги о нал ним 
раз ли ка ма  – млеч ност је мно го ве ћа у АП Вој во ди ни (3,890 ли-
та ра/кра ва), где су ло ци ра ни ве ли ки уз га ји ва чи, у од но су на цен-
трал ну Ср би ју (2,730 ли та ра/кра ва). У кон тро ли са ном де лу за па та, 
ко ји чи ни 28% од укуп ног бро ја кра ва и сте о них ју ни ца, млеч ност 
се кре ће од 4.726 –7.758 ли та ра, у за ви сно сти од под руч ја и ра се. 
Раз ли ке у млеч но сти су ре зул тат раз ли ка у ра сном са ста ву: 52% 
кра ва у АП Вој во ди ни су фри зиј ско-хол штајн ра се, док у цен трал-
ној Ср би ји пре о вла ђу ју си мен тал ска го ве да и го ве да у ти пу си мен-
тал ца. Ква ли тет сточ не хра не на ма лим по љо при вред ним га здин-
стви ма, на ро чи то у брд ско-пла нин ским кра је ви ма, не за до во ља ва 
по тре бе млеч них гр ла, па су сто га и про из вод ни ре зул та ти ни жи 
не го у рав ни чар ским кра је ви ма. Ва жно је ис та ћи да је у пе ри о ду 
2002 –2012. го ди не број му зних кра ва опао за тре ћи ну (34%), та ко 
да је раст млеч но сти по гр лу од 20% са мо де ли мич но ком пен зо вао 
сма ње ње про из вод ње. 

2.3.4. Ин те грал на и ор ган ска про из вод ња

Има ју ћи у ви ду при род не ре сур се, по вољ не зе мљи шне и кли-
мат ске усло ве, би о ди вер зи тет и ре ла тив но здра ве агро е ко си сте ме, 
мо же се ре ћи да у Ре пу бли ци Ср би ји по сто је по вољ ни усло ви за 
раз вој ин те грал не и ор ган ске про из вод ње. Ре пу бли ка Ср би ја не ма 
раз ви јен прав ни оквир ко јим се де фи ни ше ин те грал на по љо при-
вред на про из вод ња, али је пре по знат њен ве ли ки зна чај и по тен-
ци јал.

Од 2006. го ди не, на кон сту па ња на сна гу За ко на о ор ган ској 
про из вод њи и ор ган ским про из во ди ма („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 62/06)4 и уво ђе ња под сти ца ја за раз вој ор ган ске про из вод ње, 
за па жа се кон стан тан раст бро ја про из во ђа ча, по вр ши на на ко ји-
ма се при ме њу ју ме то де ор ган ске про из вод ње, као и бро ја по је-
ди них вр ста жи во ти ња у сто чар ској про из вод њи. Пре ма по да ци ма 
МПЗЖС у 2012. го ди ни под ор ган ском про из вод њом би ло је 6.335 
ha, од но сно 0,11% по љо при вред них по вр ши на. Од то га, 5.360 ha 
су об ра ди ве по вр ши не, а 975 ha су ли ва де и па шња ци. Број про-
из во ђа ча ко ји се ба ве ор ган ском про из вод њом у 2012. го ди ни се 
по ве ћао на 1061.

Ор ган ска биљ на про из вод ња је нај за сту пље ни ја у АП Вој-
во ди ни (72% по вр ши на под ор ган ском), сле ди ре ги он Ју жне и 
Ис точ не Ср би је (16%), Шу ма ди је и За пад не Ср би је (11%). Нај-
за сту пље ни је биљ не вр сте ко је се га је при ме ном ме то да ор ган ске 
про из вод ње су ку ку руз, пше ни ца, со ја, шљи ва, ја бу ка и ма ли на. 
Та ко ђе, ве ли ка ко ли чи на сер ти фи ко ва них ди вљих биљ них вр ста 
(ма ли на, ја го да, ку пи на, ја бу ка, бо ров ни ца, пе чур ке и др.) са ку пља 
се из при ро де, у скла ду са ва же ћим про пи си ма. Број за са да во ћа 
и ви но гра да на ме ње них ор ган ској про из вод њи је ма ли, као и по-
вр ши не ко је они за у зи ма ју. У ор ган ској сто чар ској про из вод њи у 
2012. го ди ни нај ви ше су се га ји ле ов це, жи ви на и го ве да.
 – – – – – – – – – – – – – – –
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До ма ће тр жи ште ор ган ских про из во да ни је до вољ но раз ви је-
но, бу ду ћи да до са да ни је пред у зе то до вољ но на по ра на еду ка ци ји 
про из во ђа ча, по тро ша ча и про мо ци ји ор ган ских про из во да. Из Ре-
пу бли ке Ср би је се за са да из во зе са мо ор ган ски про из во ди биљ ног 
по ре кла, и то углав ном де ли мич но пре ра ђе ни. У из во зу је нај за-
сту пље ни је за мр зну то во ће (72% од укуп не ко ли чи не ор ган ских 
про из во да), а нај ви ше се из во зи у Ре пу бли ку Аустри ју и Са ве зну 
Ре пу бли ку Не мач ку, за тим у Кра ље ви ну Хо лан ди ју и Ре пу бли ку 
Ита ли ју.

Од ја ну а ра 2011. го ди не ор ган ска про из вод ња у Ре пу бли ци 
Ср би ји ре гу ли са на је За ко ном о ор ган ској про из вод њи („Слу жбе-
ни гла сник РС”, број 30/10) и Пра вил ни ком о кон тро ли и сер ти фи-
ка ци ји у ор ган ској про из вод њи и ме то да ма ор ган ске про из вод ње 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 48/11 и 40/12). Про пи си у овој обла-
сти су уса гла ша ва ни са ва же ћим про пи си ма ЕУ (из у зев ре гу ла ти ве 
ко ја се од но си на ор ган ско ви но). По сло ве кон тро ле и сер ти фи ка-
ци је у ор ган ској про из вод њи МПЗЖС по ве ра ва кон трол ним ор га-
ни за ци ја ма и вр ши над зор над њи хо вим ра дом.

2.4. Про из вод ни ла нац

2.4.1. Ин ду стри ја ин пу та

По љо при вред ни сек тор у Ре пу бли ци Ср би ји је у осно ви про-
из вод ни си стем са ма лим ула га њи ма, у ко јем се ко ри сте ре ла тив но 
ма ле ко ли чи не хе миј ских сред ста ва и дру гих ин пу та. Раз лог то ме 
су ре ла тив но ви со ке це не ин пу та, ко ји су те шко до ступ ни ве ћи ни 
(ма лих) по љо при вред ни ка. 

До ма ћа ин ду стри ја по љо при вред не ме ха ни за ци је и ми не-
рал них ђу бри ва не у спе шно су при ва ти зо ва не, што је иза зва ло пад 
про из вод ње и ви со ку за ви сност од уво за. При ва ти зо ван је и за тво-
рен је ди ни про из во ђач ком бај на и бе ра ча за ку ку руз; ин ду стри ја 
трак то ра је у про це су ре струк ту ри ра ња, а обим про из вод ње је де-
сет пу та ма њи у од но су на пе ри од од пре де сет го ди на. У про се ку 
се го ди шње про из ве де не што ви ше од 3.500 трак то ра, од че га се 
око 2.200 из ве зе, пр вен стве но у окол не зе мље, као и на по је ди на 
тр жи шта зе ма ља у раз во ју.

При вред на дру штва за про из вод њу ми не рал них ђу бри ва су 
ве ћи ном пре ста ла са ра дом, а у мно ги ма ко ја ра де про из вод ња је 
све де на на ми ни мум. Нај ве ћи део по треб них ко ли чи на ми не рал-
них ђу бри ва (око 60%) се обез бе ђу је из уво за. У про из вод њи и 
уво зу ми не рал них ђу бри ва пре о вла ђу ју стан дард не ком би на ци је 
ком по нен ти, ко је ни су нај бо ље при ла го ђе не по тре ба ма по љо при-
вред ног зе мљи шта. Про из вод ња сред ста ва за за шти ту би ља је и 
по оби му и по струк ту ри не до вољ на, па се нај ве ћи део по тре ба, 
као и код ми не рал них ђу бри ва, под ми ру је уво зом. На тр жи шту је 
за сту пље на по ну да свих по треб них сред ста ва по зна тих свет ских 
про из во ђа ча.

На чи ни снаб де ва ња ре про дук ци о ним ма те ри ја ли ма се раз ли-
ку ју у за ви сно сти од ве ли чи не по љо при вред них га здин ста ва и њи-
хо ве еко ном ске мо ћи. Ве ли ка и сред ња по љо при вред на га здин ства 
ин пу те на ба вља ју углав ном го то вин ским пла ћа њем. Ма ла по љо-
при вред на га здин ства се снаб де ва ју ин пу ти ма нај че шће кроз раз-
ме ну, при ме ном два стан дард на мо де ла: на ту рал на раз ме на (про-
из вод за ре про ма те ри јал) где су па ри те ти не по вољ ни и на ште ту 
ма лих про из во ђа ча; раз ме на „евро-кла у зу лом” је дру ги мо дел, ко ји 
но си ве ли ки ри зик за про из во ђа ча ве зан за це ну про из во да и курс 
ди на ра.

По ред до ма ћег, као се мен ски ма те ри јал се све ви ше ко ри сти 
и уво зни сор ти мент. Код пше ни це још увек пре о вла ђу је до ма ћи 
сор ти мент, док се код ку ку ру за под јед на ко ко ри сте до ма ћи и стра-
ни хи бри ди. У про из вод њи ин ду стриј ског би ља се у зна чај ној ме-
ри ко ри сте стра не сор те и хи бри ди, с тим што код сун цо кре та и 
ше ћер не ре пе пре о вла ђу ју стра ни хи бри ди, а код со је до ма ће сор-
те. Зна чај не ко ли чи не се мен ског ма те ри ја ла се уво зе и за по тре бе 
про из вод ње по вр ћа. До ма ћа про из вод ња ло зног сад ног ма те ри ја ла 
је у опа да њу, а глав ни про бле ми су не до вољ на про из вод ња сер ти-
фи ко ва ног сад ног ма те ри ја ла, ква ли тет сад ног ма те ри ја ла и не а де-
кват на кон тро ла про из вод ње.

Оплод ња се у го ве дар ству вр ши ве штач ким осе ме ња ва њем. 
У сви њар ству се ве штач ко осе ме ња ва ње вр ши на ве ли ким фар-
ма ма, док се ма ли про из во ђа чи нај че шће од лу чу ју за при род но 
па ре ње. Се ме за ве штач ко осе ме ња ва ње го ве да по ти че из цен та-
ра за ре про дук ци ју жи во ти ња и ве штач ко осе ме ња ва ње, као и из 

цен та ра за скла ди ште ње и ди стри бу ци ју се ме на за ве штач ко осе-
ме ња ва ње, ко ји су фор ми ра ни по след њих го ди на. Се ме ко је се ко-
ри сти у го ве дар ству по ти че од жи во ти ња ко је ис пу ња ва ју све зо-
о тех нич ке и ве те ри нар ске усло ве и ко је су те сти ра не у скла ду са 
тим пра ви ли ма, док је у сви њар ству нео п ход но уна пре ди ти ни во 
оце не ква ли те та се ме на.

2.4.2. Пре храм бе на ин ду стри ја

У струк ту ри БДВ Ре пу бли ке Ср би је пре храм бе на ин ду стри ја 
је по след њих го ди на уче ство ва ла про сеч но са око 4%. Ако се то-
ме до да до при нос ин ду стри је пи ћа и ду ван ских про из во да, уче шће 
агро ин ду стри је у укуп ном БДВ из но си бли зу 5,5%, а укуп ној за по-
сле но сти не што из над 4%. Удео пре храм бе не ин ду стри је у укуп ном 
бро ју за по сле них у пре ра ђи вач ком сек то ру је 17,76%, а у укуп ним 
ин ве сти ци ја ма пре ра ђи вач ког сек то ра 16,20% (ви де ти Та бе лу 4).

Та бе ла 4:  Ма кро е ко ном ски ин ди ка то ри до при но са по љо при вре де 
и агро ин ду стри је на ци о нал ној при вре ди

 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Уче шће у укуп ном БДВ (%):       
 – Про из вод ња пре храм бе них 
про из во да (Ц10) 3,6 3,9 3,9 4,1 4,1 …

 – Про из вод ња пи ћа (Ц11) 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 …
 – Про из вод ња ду ван ских про из-
во да (Ц12) 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 …

Укуп но 5,0 5,4 5,3 5,4 5,4 …
Уче шће у укуп ној за по сле но-
сти (%):       

 – Про из вод ња пре храм бе них 
про из во да (Ц10) 3,2 3,4 3,5 3,5 4 3,6

 – Про из вод ња пи ћа (Ц11) 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5
 – Про из вод ња ду ван ских про из-
во да (Ц12) 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1

Укуп но 3,7 3,9 4 4 4,5 4,2
* Пре ли ми нар ни по да ци
Из вор: РЗС

У струк ту ри при вред них дру шта ва у пре храм бе ној ин ду стри-
ји до ми ни ра ју ми кро и ма ла прав на ли ца5: 75% свих при вред них 
дру шта ва за по шља ва ма ње од 10 љу ди, док 90% има ма ње од 50 
за по сле них, од но сно ма ње од 10 ми ли о на евра обр та6. Из у зе ци су 
млин ска ин ду стри ја, ин ду стри ја ше ће ра, ин ду стри ја пи ва и ду ван-
ска ин ду стри ја, где сред ња и ве ли ка при вред на дру штва пред ста-
вља ју ви ше од 10% укуп ног бро ја при вред них дру шта ва у окви ру 
сво је гра не.

Сто па ис ко ри шће но сти по сто је ћих ка па ци те та пре храм бе не 
ин ду стри је је ис под 65%7. Ин ду стри је са ве ћим сте пе ном ис ко-
ри шће но сти ка па ци те та су ин ду стри ја ме са, ше ће ра и мле ка, док 
пре ра да ча ја и ка фе, пи ва и ми не рал них во да и без ал ко хол них пи-
ћа, ко ри сте по сто је ће ка па ци те те 75 –85%. Све оста ле пре храм бе не 
под сек тор ске ин ду стри је ко је ни су по ме ну те, има ју ни ску ис ко ри-
шће ност ка па ци те та, ко ја ука зу је и на ни ску ефи ка сност. Глав ни 
под сек то ри у по гле ду обр та су ин ду стри ја ме са, мле ка, млин ска 
ин ду стри ја и ин ду стри ја пи ћа (пи во, во да и без ал ко хол на пи ћа).

Ва жна ка рак те ри сти ка пре храм бе ног сек то ра је из ра же на ду-
ал на струк ту ра, са мно го (ве о ма) ма лих и сред њих при вред них дру-
шта ва и са мо огра ни че ним бро јем ве ли ких, са вре ме них при вред них 
дру шта ва. Без об зи ра на ти пич но усит ње ну струк ту ру пре храм бе-
не ин ду стри је, ње на пре ди мен зи о ни ра ност у ско ро свим гра на ма и 
ре ла тив но скром на фи нан сиј ска сред ства за ула га ње у са вре ме ну 
тех но ло ги ју (да се по бољ ша ју и ефи ка сност про из вод ње и ква ли тет 
про из во да) не по вољ но де лу ју на бу ду ћу пер спек ти ву ве ћи не по сто-
је ћих пре храм бе них при вред них дру шта ва. У мно гим слу ча је ви ма, 
стра не ди рект не ин ве сти ци је су де ло ва ле као ини ци ја тор тих по ма-
ка, уно се ћи ка пи тал, као и тех нич ке и тех но ло шке ино ва ци је.
 – – – – – – – – – – – – – – –
5 Правна лица се могу класификовати према њиховој величини, узимајући обрт, 

биланс стања и запосленост као кључне показатеље  Дефиниције микро, малих, 
средњих и великих правних лица су сличне у Републици Србији и ЕУ по броју 
запослених: средња су са више од 50, али мање од 250 запослених, мала мање од 
50, микро мање од 10 запослених, а велика имају преко 250 запослених  

6 Већина привредних друштава која припадају овој категорији су далеко од на-
веденог прага, пошто просечан обрт за ова привредна друштава није више од 
250 000 евра

7 Влада, 2011, Одговори на упитник EK, поглавље 20:432  



У пре храм бе ну ин ду стри ју усме ре не су зна чај не стра не ин-
ве сти ци је у по след њој де це ни ји. Нај ве ћи део је по ве зан са акви-
зи ци ја ма и грин филд ин ве сти ци ја ма (но ве фа бри ке и/или тр го вин-
ски лан ци) у ин ду стри ју пи ћа и сек тор ма ло про да је. По ред то га, 
стра ни ин ве сти то ри су сте кли зна чај не уде ле у при вред ним су-
бјек ти ма, из ме ђу оста лог, у ин ду стри ји ше ће ра, мле кар ској и ме-
сној ин ду стри ји.

Тех нич ко-тех но ло шка опре мље ност је раз ли чи та по по је ди-
ним под сек то ри ма, при че му ва жи пра ви ло да су ве ћа по стро је ња 
и бо ље опре мље на. То се пр вен стве но од но си на млин ско-пе кар-
ску ин ду стри ју, ше ће ра не, кон ди тор ску ин ду стри ју и мле ка ре. У 
про из вод њи уља из вр ше на су зна чај на ула га ња у мо дер ни за ци ју и 
опре ма ње, ка ко у круп ним, та ко и у ма лим ка па ци те ти ма за про из-
вод њу хлад но це ђе ног уља, док тех но ло ги ја про из вод ње и пре ра де 
ме са, из у зев по је ди нач них обје ка та, ни је на за до во ља ва ју ћем ни-
воу. У ин ду стри ји за пре ра ду во ћа и по вр ћа ни је би ло зна чај ни јих 
ула га ња у тех нич ко-тех но ло шко опре ма ње, па је у нај ве ћем бро ју 
обје ка та опре мље ност ис под зах те ва них стан дар да за из воз, по го-
то во на тр жи шта ЕУ.

Све зах тев ни ји кри те ри ју ми тр го вин ских ла на ца за пре у зи-
ма ње и про мет пре храм бе них про из во да усло ви ли су ма сов ни је 
при хва та ње и уво ђе ње стан дар да од стра не пре храм бе не ин ду-
стри је. Мо де ран сек тор ма ло про дај них ла на ца у Ре пу бли ци Ср би-
ји зах те ва све стро жи је га ран ци је о ква ли те ту и без бед но сти хра не 
по кон ку рент ним це на ма. Глав ни иза зов за по љо при вред ни и пре-
ра ђи вач ки сек тор је да за до во љи све ве ћи број зах те ва и стан дар да 
свих у лан цу снаб де ва ња хра ном, ка ко не би до шло до ра ста уво за.

а )  Пре  ра  да  жи  т а

Млин ско-пе кар ска ин ду стри ја рас по ла же пре рад ним ка па ци-
те ти ма од укуп но 2,143 ми ли о на то на пше ни це, ко ји се по след њих 
го ди на ко ри сте са око 55%. Пре ци зних по да та ка о бро ју пе ка ра у 
Ре пу бли ци Ср би ји не ма, с об зи ром на ве ли ки број ма њих ка па ци-
те та у си вој зо ни. Зва нич но, број пе ка ра у Ре пу бли ци Ср би ји из но-
си 3.408, од че га су 3.023 ма њи ка па ци те ти за нат ског ти па.

Те сте ни чар ска ин ду стри ја по се ду је ка па ци тет за про из вод њу 
35.000 t те сте ни на го ди шње, од че га се ко ри сти око 60%. Млин-
ско-пе кар ску и те сте ни чар ску про из вод њу ка рак те ри ше ре ла тив но 
по сто јан ни во про из вод ње у по след њих де сет го ди на. Ка па ци те ти 
су рав но мер но те ри то ри јал но рас по ре ђе ни, при че му је при мет но 
да су у де ло ви ма ју жне Ср би је при сут ни ји за нат ски ка па ци те ти.

б )  Пре  ра  да  уља  ри  ца

Као је дан од нај ве ћих про из во ђа ча уља ри ца у ре ги о ну, Ре пу-
бли ка Ср би ја је ујед но и под руч је са нај ве ћим пре ра ђи вач ким ка-
па ци те ти ма на про сто ру CEF TA под руч ја. Ка па ци те ти ин ду стри је 
уља омо гу ћу ју го ди шњу пре ра ду 885.600 t сун цо кре та, 482.000 t 
со је и 247.000 t уља не ре пи це. Про се чан ни во пре ра де сун цо кре та 
у по след њих де сет го ди на у Ре пу бли ци Ср би ји је био на ни воу од 
све га 40% рас по ло жи вих ка па ци те та, а со је 70%. Ква ли тет си ро-
ви не и пер спек тив но тр жи ште (пре све га, у сек то ру пре ра де со је) 
отва ра ју до бре мо гућ но сти за пот пу ни је ко ри шће ње ка па ци те та.

в )  Ин  ду  ст ри  ј а  ше  ће  ра

У Ре пу бли ци Ср би ји да нас ра ди шест фа бри ка ше ће ра, чи-
ји пре рад ни ка па ци тет на ба зи про сеч но 100 да на пре ра де, из но се 
око 4,150 ми ли о на то на. У 2012. го ди ни пре ра ђи вач ки ка па ци те ти 
фа бри ка ко је су у функ ци ји су ра ди ли са 65% ка па ци те та. Фа бри ке 
се на ла зе у вла сни штву три при вред на дру шта ва  – „Хе ле ник шу-
гар”, „Су но ко” и „Сфир”. Тренд про из вод ње ше ће ра у по след њих 
де сет го ди на је у по ра сту. Чи ње ни ца да на овом тр жи шту по слу ју 
три про из во ђа ча ше ће ра сва ка ко отва ра пи та ње мо но по ла, ка ко на 
тр жи шту от ку па си ро ви не, та ко и на тр жи шту про да је го то ве ро бе.

г )  Кон  ди  тор  ска  ин  ду  ст ри  ј а

Кон ди тор ска ин ду стри ја по бро ју при вред них дру шта ва (78), 
ка па ци те ти ма, оби му про из вод ње, по тен ци ја ли ма за из воз и по 
бро ју рад ни ка, чи ни зна ча јан део пре храм бе не ин ду стри је Ре пу-
бли ке Ср би је. Има ју ћи у ви ду да је у кон ди тор ској ин ду стри ји у 

Ре пу бли ци Ср би ји ве о ма жи ва ак тив ност на ши ре њу про из вод ног 
про гра ма и уво ђе њу но вих ли ни ја, као и на по ди за њу но вих фа-
бри ка, ка па ци те ти се кон стант но по ве ћа ва ју.

д )  Кла  нич  на  ин  ду  ст ри  ј а

Ре пу бли ка Ср би ја рас по ла же зна чај ним пре ра ђи вач ким ка па-
ци те ти ма у сто чар ској про из вод њи (1.176 обје ка та за кла ње го ве-
да, сви ња, ова ца/ко за и жи ви не и ра се ца ње и пре ра ду ме са го ве-
да, сви ња, жи ви не и ри ба). Сте пен ис ко ри шће но сти ка па ци те та је 
знат но ис под про јек то ва них. Ма ли број обје ка та је ре ги стро ван за 
из воз (са мо 114 обје ка та). До зво лу за из воз на тр жи ште зе ма ља 
ЕУ има де вет обје ка та за кла ње, као и осам обје ка та за пре ра ду 
ме са. За из воз у Ца рин ску уни ју (Ру ска фе де ра ци ја, Ре пу бли ка Бе-
ло ру си ја и Ре пу бли ка Ка зах стан) одо бре но је 17 обје ка та, од че га 
де вет обје ка та за кла ње и се дам обје ка та за ра се ца ње и пре ра ду 
ме са ри ба.

ђ )  Ин  ду  ст ри  ј а  мле  ка

До 1. ок то бра 2013. го ди не укуп но је одо бре но 260 обје ка та 
за пре ра ду мле ка. Ис ко ри шће ност по сто је ћих ка па ци те та мле ка-
ра је око 60%. Оче ку је се да у на ред ном пе ри о ду тре ба да до ђе 
до да љег па да бро ја мле ка ра, бу ду ћи да мно ге не ће би ти у ста њу 
да ин ве сти ра ју у при ла го ђа ва ње стан дар ди ма ЕУ и та ко оп ста ну 
на тр жи шту. Осим то га, у ре ги стар Упра ве за ве те ри ну је упи са но 
1.755 обје ка та за пре ра ду мле ка у до ма ћин ству (про из вод њу кај ма-
ка, од но сно бе лог си ра ко ји су на ме ње ни до ма ћем тр жи шту). 

е )  Ин  ду  ст ри  ј а  пре  ра  де  во  ћа  и  по  вр  ћа

Хлад на пре ра да  – пре ци зних по да та ка о бро ју хлад ња ча у Ре-
пу бли ци Ср би ји не ма. На осно ву по да та ка МПЗЖС из 2011. го-
ди не, у Ре пу бли ци Ср би ји по сто је 363 хлад ња че за за мр за ва ње, 
од но сно скла ди ште ње во ћа, по вр ћа и пе чур ки, чи ји је уку пан ка-
па ци тет око 550.000 t. Ис ко ри шће ност ка па ци те та из но си око 75%.

То пла пре ра да  – у Ре пу бли ци Ср би ји се то плом пре ра дом и 
су ше њем во ћа и по вр ћа, као и про из вод њом со ко ва, ба ви 85 при-
вред них су бје ка та, чи ји је укуп ни ин ста ли са ни ка па ци тет око 
565.000 t. Ис ко ри шће ност ка па ци те та је око 50%. Зна ча јан део 
пре рад них ка па ци те та од но си се на про из вод њу со ко ва од во ћа и 
по вр ћа. Ка па ци тет про из вод ње воћ ног со ка на го ди шњем ни воу 
кре ће се око 240 ми ли о на ли та ра, што Ре пу бли ку Ср би ју свр ста ва 
у озбиљ не про из во ђа че у ре ги о ну.

ж)  Ин  ду  ст ри  ј а  пи  ва

Про сеч на про из вод ња пи ва у по след ње три го ди не је ујед на-
че на и из но си око 5,395 ми ли о на хек то ли та ра го ди шње. Ка па ци тет 
пет нај зна чај ни јих про из во ђа ча пи ва у Ре пу бли ци Ср би ји је 11,500 
ми ли о на хек то ли та ра, и они по кри ва ју 80% укуп ног ка па ци те та 
пи ва ра у Ре пу бли ци Ср би ји. Пи ва ре ко је су у функ ци ји углав ном 
има ју оп ти мал ну упо сле ност сво јих тех нич ких ка па ци те та.

з )  Ин  ду  ст ри  ј а  ви  на

Про сеч на де се то го ди шња про из вод ња ви на у Ре пу бли ци Ср-
би ји из но си око 1,7 ми ли о на хек то ли та ра. Про из вод њом и пре ра-
дом гро жђа се ба ви око 80.000 по љо при вред них га здин ста ва, а ин-
ду стриј ском про из вод њом ви на 235 ре ги стро ва них про из во ђа ча. 
Са озна ком ге о граф ског по ре кла у 2013. го ди ни је ре ги стро ва но 75 
про из во ђа ча ви на. Из во зни ре зул та ти ове ин ду стри је су у по ра сту, 
али и да ље ре ла тив но скром ни.

2.4.3. По ли ти ка ква ли те та

По ли ти ка ква ли те та об у хва та ше ме ква ли те та и стан дар де 
без бед но сти и ква ли те та хра не. У по гле ду ше ме ква ли те та про-
из во да, зна ча јан на пре дак је на чи њен у до ме ну за шти те ге о граф-
ског по ре кла. У Ре пу бли ци Ср би ји по сто је три си сте ма за шти те 
ге о граф ског по ре кла: за по љо при вред не и пре храм бе не про из во-
де, за ви но и за ра ки ју. За шти та по љо при вред них и пре храм бе них 
про из во да де фи ни са на је За ко ном о озна ка ма ге о граф ског по ре-
кла („Слу жбе ни гла сник РС”, број 18/10) и под за кон ским ак ти ма 



до не тим на осно ву ње га, у обла сти ма ко ји ма се бли же де фи ни шу 
про це ду ре кон тро ле про из вод ње и про ме та, као и си стем обе ле-
жа ва ња про из во да са озна ком ге о граф ског по ре кла. До са да су за-
шти ће на 33 по љо при вред на и пре храм бе на про из во да са не ком од 
озна ка ге о граф ског по ре кла, иако за не ке од њих не ма овла шће них 
про из во ђа ча. Ше ма ква ли те та за за шти ту тра ди ци о нал них спе ци-
ја ли те та (про из во да) још увек ни је ус по ста вље на.

Си стем за шти те ге о граф ског по ре кла ви на је ре гу ли сан За-
ко ном о ви ну („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 41/09 и 93/12) и под-
за кон ским ак ти ма до не тим за ње го во спро во ђе ње, а ко ји су ускла-
ђе ни са но вим зах те ви ма ЕУ. Тре нут но се у си сте му ге о граф ског 
по ре кла на ла зи 74 про из во ђа ча са 214 вр ста ви на. Ге о граф ско по-
ре кло ра ки је је уре ђе но За ко ном о ра ки ји и дру гим ал ко хол ним пи-
ћи ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 41/09). С об зи ром на ве ли ки 
по тен ци јал овог сек то ра, још увек не по сто ји до во љан број ра ки ја 
са озна ком ге о граф ског по ре кла.

Стан дар ди ква ли те та за ве ћи ну про из во да про пи са ни су по-
себ ним под за кон ским про пи си ма, од но сно пра вил ни ци ма ко ји ма 
се бли же про пи су ју усло ви у по гле ду ква ли те та хра не. Ре пу бли-
ка Ср би ја је у про це су стал ног ускла ђи ва ња ових пра вил ни ка о 
ква ли те ту хра не са ва же ћим про пи си ма ЕУ и дру гим ме ђу на род но 
при зна тим стан дар ди ма.

Тр жи ште по љо при вред них и пре храм бе них про из во да је јед-
но од нај кон ку рент ни јих тр жи шта, где се вр ло че сто, пред про из-
во ђа че, по себ но оне ко ји из во зе хра ну на тр жи ште зе ма ља чла ни ца 
ЕУ, по ста вља ју и до дат ни зах те ви за при ме ну од ре ђе них стан дар-
да, ини ци ра них, пре све га, од стра не ве ли ких тр го вач ких ла на ца, 
али и од стра не по тро ша ча. Из го ре на ве де них раз ло га, на ме ће се 
по тре ба да се про це си про из вод ње и про ме та хра не ускла де са 
зах те ви ма ко ји су де фи ни са ни кроз стан дар де без бед но сти и ква-
ли те та хра не (GLO BALG.A.P., BRC, IFS, се ри ја ISO, Hаlаl, Kоshеr, 
итд.). До ступ ност по да та ка о им пле мен та ци ји стан дар да је оскуд-
на. По је ди ни стан дар ди про из вод ње, као што је GLO BALG.A.P., 
ни су још по ста ли део ма сов не прак се из раз ло га што до ма ће тр жи-
ште, пре све га, во ћа и по вр ћа, још не по ста вља то као услов.

Ве ћи на стан дар да ЕУ ко ји се од но се на ква ли тет про из во-
да сто чар ства ни је у при ме ни, из у зев у сек то ру мле кар ства, где је 
на ци о нал ни стан дард за си ро во мле ко при бли жан стан дар ду ЕУ 
(мле ко Е кла се мо ра ис пу ни ти зах те ве ко ји су по ста вље ни пред 
европ ске про из во ђа че). Мле ка ре су на сто ја ле да на осно ву ква-
ли те та от ку пље ног мле ка из вр ше и пла ћа ње про из во ђа чи ма, али 
про блем ко ји по сто ји у тој обла сти је ус по ста вља ње на ци о нал не 
ла бо ра то ри је за кон тро лу ква ли те та си ро вог мле ка, ка ко би се у 
си стем кон тро ле укљу чи ли сви про из во ђа чи на те ри то ри ји Ре пу-
бли ке Ср би је и ка ко би ре зул та ти кон тро ле би ли не за ви сни.

2.4.4. Тр жи шни ла нац

а )  Ка  рак те  ри  сти  ке  т р  жи  шног  лан  ца

Ве ли ки део при мар ног сек то ра по љо при вре де је ис кљу чен из 
ко мер ци јал но ори јен ти са ног по љо при вред но-пре храм бе ног лан ца, 
јер због ма лог оби ма про из вод ње про из во ђа чи не мо гу да обез бе де 
ујед на че ни ква ли тет про из во да у до вољ ним ко ли чи на ма. Усит ње-
ност по ну де, при су ство ве ли ког бро ја ма лих про из во ђа ча са не-
ста бил ном по ну дом по оби му и ква ли те ту, не по вољ но де лу је и на 
њи хо ву пре го ва ра чу по зи ци ју у од но су на от ку пљи ва че и пре ра-
ђи ва че, ни зак ка па ци тет за ло би ра ње и слич но. По ја вом мо дер них 
тр го вин ских ла на ца до ба вља чи су све ви ше из ло же ни њи хо вим 
сло же ним зах те ви ма у по гле ду усло ва ис по ру ке, као што су це на, 
ко ли чи не, ква ли тет и ро ко ви. У та квом кон тек сту, ве ли ки иза зов за 
про из во ђа че је спо соб ност да ис пу не по ста вље не зах те ве, ка ко би 
за др жа ли што ве ће уче шће у под ми ре њу до ма ће тра жње. Бу ду ћи 
да је њи хо ва тр жи шна по зи ци ја пре суд но од ре ђе на оби мом и ква-
ли те том по ну де, нео п ход но је ја че ин те гри са ње у окви ру при мар-
ног сек то ра и чвр шће по ве зи ва ње са тр го вин ским лан ци ма.

Уго ва ра ње про из вод ње у ве ћи ни по љо при вред них под сек-
то ра ни је уоби ча је на прак са, пре све га, због сла бих пер фор ман си 
при мар не по љо при вред не про из вод ње и ве ли ког де ла пре ра ђи-
вач ке ин ду стри је. Због ви со ке не ста бил но сти тр жи шта, по љо при-
вред ни ци се че сто опре де љу ју за спот тр жи шта, чак и ка да има ју 
скло пље не уго во ре. По слов на по ве за ност про из во ђа ча са пре ра ђи-
ва чи ма за сни ва се углав ном на ни воу уго ва ра ња „за јед нич ке про-
из вод ње” или уго ва ра ња мер кан тил не про из вод ње за па ри тет ну 

раз ме ну за про из вод не ин пу те. У овим по слов ним аран жма ни ма 
по љо при вред ни про из во ђач ве о ма че сто не ма аде кват ну за шти ту 
од ри зи ка це нов них по ме ра ња.

У сто чар ској про из вод њи уго ва ра ње се углав ном оба вља из-
ме ђу ве ћих про из во ђа ча и пре ра ђи ва ча. При сут ни су и ко о пе рант-
ски од но си, пре све га, у то ву ју на ди и сви ња. Сто ка се ку пу је и 
пла ћа по ки ло гра му, без утвр ђи ва ња ме сна то сти и дру гих про из-
вод них ка рак те ри сти ка. У окви ру ин ду стри је ме са по сто ји ком-
пли ко ва на мре жа при вред них дру шта ва ко је се ба ве ве ле про да јом 
ме са и ме сних пре ра ђе ви на. Ови при вред ни су бјек ти про да ју вр ше 
крај њим про дав ци ма (ма ло про да ја и ме са ре) и да љим пре ра ђи ва-
чи ма (све дру ге вр сте обје ка та за пре ра ду ме са). Не ке ве ле про да је 
се ба ве и уво зом и из во зом. У раз ли чи том оби му сви они за до во-
ља ва ју по тре бе ве ли ког бро ја при вред них дру шта ва у пре ра ђи вач-
ком сек то ру, као и по тре бе не за ви сних ме са ра и оста лих су бје ка та.

Из бор тр жи шног лан ца у про да ји мле ка ва ри ра у за ви сно сти 
од ве ли чи не ста да и ко ли чи не мле ка. Ве ли ке мле ка ре от ку пљу ју 
мле ко на ба зи па ра ме та ра млеч не ма сти, про те и на и бро ја со мат-
ских ће ли ја, док ма ле мле ка ре пла ћа ју мле ко са мо на осно ву млеч-
не ма сти.

Ма ли обим по ну де по љо при вред них про из во да на нај ве ћем 
де лу про сто ра Ре пу бли ке Ср би је, као и уста ље ни, тра ди ци о нал-
ни то ко ви од ре ђе них ро ба, усло вља ва ју и ма ли број са вре ме них 
си сте ма и обје ка та за чу ва ње и ди стри бу ци ју. По ред то га, у чи та-
вом си сте му је еви ден тан де фи цит ин фор ма ци о них и ко му ни ка-
ци о них си сте ма и про фе си о нал не по др шке. Скла ди шни ка па ци те-
ти за по љо при вред не про из во де су не до вољ ни и ни су аде кват но 
опре мље ни. Осим у си ло си ма, жи та се сме шта ју и у не у слов ним 
под ним скла ди шти ма и при вре ме ним објек ти ма, услед че га про из-
во ђа чи тр пе зна чај не гу бит ке, пр вен стве но у ква ли те ту. Ка па ци те-
ти за скла ди ште ње сто ног во ћа су не до вољ ни, док су ка па ци те ти 
хлад ња ча и скла ди шта за раз ли чи те ви до ве пре ра ђе ви на од во ћа и 
по вр ћа до вољ ни за при хват све жег во ћа и по вр ћа на ме ње ног пре-
ра ди. Нај ве ћи део ка па ци те та хлад ња ча је у дру штве ном вла сни-
штву, ко је су ло ше опре мље не и има ју за ста ре лу тех но ло ги ју.

б )  Зе  мљо рад  нич  ке  за  дру  ге  и  удру же  ња  
по  љо  при  вред  ни  ка

За дру жни сек тор у Ре пу бли ци Ср би ји остао је ван фо ку са 
но вих ин сти ту ци о нал них и еко ном ских ре фор ми, а тран зи ци о на 
по ли тич ка ре ше ња ни су у до вољ ној ме ри ува жи ла спе ци фич но-
сти за дру жног сек то ра, по себ но у обла сти по љо при вред ног за дру-
гар ства. Нео п ход ност ре фор ми са ња зе мљо рад нич ког за дру гар ства 
у Ре пу бли ци Ср би ји по себ но је до би ла на ва жно сти у усло ви ма 
ра ста це на хра не и тра жње за њом, оче ки ва не ли бе ра ли за ци је тр-
жи шта и по тре бе по ве ћа ња кон ку рент но сти (на ро чи то ма лих по-
љо при вред них га здин ста ва), као и са аспек та дру штве них и со ци-
јал них про ме на у ко ји ма за дру ге мо гу би ти ва жан ак тер.

Зе мљо рад нич ке за дру ге у Ре пу бли ци Ср би ји, осим ко ри-
шће ња соп стве них ка па ци те та, ор га ни зу ју про из вод њу на по љо-
при вред ним га здин стви ма око 31 хи ља де за дру га ра и са ра ђу ју 
са око 100 хи ља да ко о пе ра на та. Про це њу је се да по љо при вред на 
га здин ства ко ја су об у хва ће на не ким ви дом са рад ње са за дру гом 
рас по ла жу са око по ло ви ном сточ ног фон да и по љо при вред ног 
зе мљи шта. При ро да по слов ног од но са за дру га и по љо при вред-
них про из во ђа ча је та ква да зе мљо рад нич ке за дру ге фи нан си ра-
ју по чет на ула га ња за дру га ри ма и ко о пе ран ти ма, чи ме прак тич но 
пре у зи ма ју дво стру ки ри зик: као снаб де ва чи ре про ма те ри ја лом са 
јед не стра не, и као по ве ри о ци у из ми ре њу оба ве за пре ма до ба вља-
чи ма, са дру ге стра не. 

Пе ри од од 2000. до 2013. го ди не ка рак те ри ше убр зан про-
цес при ва ти за ци је дру штве ног ка пи та ла и спро во ђе ња ни за си-
стем ских ре фор ми, ко је су углав ном за о би ла зи ле зе мљо рад нич ке 
за дру ге. Зе мљо рад нич ке за дру ге су би ле из у зе те из про це са при-
ва ти за ци је, што је тре ба ло да им да до дат ни под стрек за ја ча ње 
и раз вој. Ме ђу тим, не ре шен про блем имо вин ско-прав них од но са, 
не рав но пра ван при ступ тр жи шту ка пи та ла и по губ но деј ство си-
ве еко но ми је, ути ца ли су на успо ра ва ње ре фор ми са ња за дру жног 
по кре та. Под ути ца јем на ве де них кре та ња из гу бљен је иден ти тет 
за дру жне сво ји не и по ве ре ње у за дру жни си стем. До да нас ни су 
ус по ста вље ни је дин стве ни ме ха ни зми пра ће ња ста ња у за дру-
жном сек то ру и ни јед но ми ни стар ство не рас по ла же пре ци зним и 
по у зда ним по да ци ма о ста њу у овом сек то ру. Про гра ми по др шке 



за дру жном сек то ру ко је су про те клих го ди на пру жа ла по је ди на 
ми ни стар ства од ви ја ли су се ad hoc, ме ђу соб но су би ли не кон зи-
стент ни и си сте мат ски не у ре ђе ни. Не ки од кључ них про бле ма ко ји 
па ра ли шу ефи ка сни ју тран сфор ма ци ју за дру жног сек то ра су:

1) не ре ше ни имо вин ско-прав ни од но си и пи та ње за дру жне 
сво ји не као ко лек тив ног ви да при ват не сво ји не; 

2) да зе мљо рад нич ке за дру ге у Ре пу бли ци Ср би ји не ма ју 
соп стве не пре ра ђи вач ке ка па ци те те, ко ји би по себ но би ли ко ри-
сни у пре ра ди мле ка и ме са, во ћа и по вр ћа, ин ду стриј ског би ља, 
кон ди тор ској ин ду стри ји и др. Са мим тим за дру ге су ис кљу че не 
из тр жи шта фи нал них пре храм бе них про из во да и не по ја вљу ју 
се у том де лу пре храм бе ног лан ца. По ред то га, до бар део скла ди-
шних ка па ци те та је у ме ђу вре ме ну тех нич ко-тех но ло шки за ста рио 
услед не до ста та ка ин ве сти ци ја у одр жа ва ње и ино ви ра ње опре ме;

3) да су зе мљо рад нич ке за дру ге (пре)ду го би ле су о че не са 
оте жа ним при сту пом тр жи шту ка пи та ла, и у том по гле ду су у не-
по вољ ни јој по зи ци ји у од но су на ма ла и сред ња прав на ли ца и ду-
ге уче сни ке;

4) да за дру ге ду жи пе ри од ни су би ле ко ри сни ци те ку ћих и 
раз вој них под сти ца ја МПЗЖС за соп стве ну про из вод њу. У 2011. 
го ди ни зе мљо рад нич ке за дру ге су пр ви пут по сле 2004. го ди не мо-
гле да ко ри сте пре ми је за мле ко и пре ми је за ге не тич ко уна пре-
ђе ње у сто чар ству за соп стве ну про из вод њу, под истим усло ви ма 
као и по љо при вред на га здин ства фи зич ких ли ца и при вред них су-
бје ка та са ве ћин ским др жав ним ка пи та лом. Тек од 2013. го ди не 
зе мљо рад нич ке за дру ге су мо гле да ко ри сте ди рект не под сти ца је 
за укњи же ну за дру жну сво ји ну; 

5) да по сто је ћа си стем ска ре ше ња дру гих ми ни стар ста ва не 
пре по зна ју спе ци фич но сти зе мљо рад нич ких за дру га и не пред ви-
ђа ју по себ на ре ше ња за по моћ њи хо вој ре ви та ли за ци ји;

6) да је ме ђу за дру жна са рад ња не раз ви је на и све де на ма хом 
на за дру ге у ужем ло кал ном окру же њу. Оп те ре ће не ег зи стен ци-
јал ним про бле ми ма за дру ге су пот пу но за не ма ри ле сег мент ме ђу-
за дру жне са рад ње, као и бри гу о људ ским ре сур си ма и њи хо вом 
ја ча њу. 

Број по сто је ћих про из во ђач ких удру же ња свих вр ста је из-
у зет но ве ли ки, по себ но у при мар ној по љо при вред ној про из вод-
њи. Удру же ња про из во ђа ча су сла бо раз ви је на, а њи хо ва уло га и 
ак тив но сти су ма ле. Ве ћи на удру же ња про из во ђа ча је на ни ском 
сте пе ну ор га ни зо ва но сти, ко ји, пре све га, обе ле жа ва ни зак сте пен 
про фе си о на ли за ци је и не до ста так упра вљач ког ка дра. По след њих 
го ди на удру же ња су све ви дљи ви ја, пре све га, у си ту а ци ја ма ка да 
се по ја ве про бле ми на тр жи шту, али је њи хо ва пре го ва рач ка моћ 
углав ном ни ска због ви со ке за ви сно сти од пре ра ђи вач ке ин ду-
стри је.

2.4.5. Тр жи шни и фи нан сиј ски су бјек ти 

Раз ви је ност ло ги стич ке по др шке сек то ру и ин фра струк тур-
ни ка па ци те ти за ус по ста вља ње ефи ка сни јег тр жи шта су на ни-
ском ни воу. Ве ле тр жни це су оп ште по знат си стем кон цен тра ци је 
и ди стри бу ци је ро ба, ка ко из ин ду стриј ских пре ра ђи вач ких ка па-
ци те та, та ко и ма њих по го на за нат ског ти па. У Ре пу бли ци Ср би ји 
по сто ји са мо јед на ве ле тр жни ца (Бе о град), ко ја је још у из град њи. 
Раз вој ве ле тр жни ца као ка на ла про да је је по себ но ва жан, бу ду ћи 
да су то ме ста на ко ји ма се вр ши кон тро ла стан дар да здрав стве-
не без бед но сти хра не и усло ва скла ди ште ња ро бе. Ди стри бу тив ни 
цен три се на ла зе у ре ги о нал ним про из во ђач ким цен три ма и у бли-
зи ни ве ли ких по тро шач ких цен та ра.

Ре пу блич ка дирекцијa за роб не ре зер ве је на осно ву За ко на о 
ми ни стар стви ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 44/14) обра зо ва на 
као по себ на ор га ни за ци ја ко ја оба вља по сло ве др жав не упра ве и 
струч не по сло ве ко ји се од но се на: ор га ни за ци ју си сте ма роб них 
ре зер ви; обра зо ва ње, сме штај, чу ва ње и об на вља ње ре пу блич ких 
роб них ре зер ви; утвр ђи ва ње оби ма, струк ту ре и ква ли те та би-
лан са роб них ре зер ви; упра вља ње то ко ви ма ко ли чи на са ци љем 
одр жа ва ња ре зер ви на ни воу нео п ход ног ми ни му ма; из град њу 
скла ди шног ка па ци те та за по тре бе ре пу блич ких роб них ре зер ви; 
ма те ри јал но-фи нан сиј ско и еви ден ци о но по сло ва ње роб ним ре-
зер ва ма, као и дру ге по сло ве из ове обла сти. По сло ва ње Ре пу блич-
ке ди рек ци је за роб не ре зер ве уре ђе но је За ко ном о роб ним ре зер-
ва ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 104/13). Пре ма овом за ко ну, 
роб не ре зер ве ко ри сте се за обез бе ђе ње снаб де ве но сти и ста бил но-
сти на тр жи шту у слу ча ју: 1) ван ред них си ту а ци ја  – еле мен тар них 

не по го да, тех нич ко-тех но ло шких не сре ћа, ка та стро фа и дру гих 
ве ћих не сре ћа и не по го да услед ко јих на сту па или мо же да на сту-
пи пре кид у основ ном снаб де ва њу, или не до вољ но, од но сно не-
ста бил но основ но снаб де ва ње; 2) на сту па ња или не по сред не опа-
сно сти на сту па ња озбиљ них по ре ме ћа ја на тр жи шту; 3) ван ред ног 
или рат ног ста ња. Са мим тим, ова по себ на ор га ни за ци ја не ма ин-
ге рен ци је ни ка па ци тет да се по ја вљу је у уло зи над ле жног ор га на 
у ин тер вент ном от ку пу по љо при вред но-пре храм бе них про из во да. 

Си стем јав них скла ди шта и за ло га је из у зет но не раз ви јен. 
Број сер ти фи ко ва них јав них скла ди шта је из у зет но ма ли и ре ги-
о нал но не по вољ но рас по ре ђен, што до дат но оте жа ва афир ма ци ју 
си сте ма јав них скла ди шта и за ло га. Ве ли ки број по слов них ба на-
ка ни је за ин те ре со ван да за лог ко ри сти као сред ство обез бе ђе ња, 
јер не ма си гур ност у та квим по сло ви ма. Си стем јав них скла ди шта 
би тре ба ло да по ве ћа ни во си гур но сти скла ди ште ња ро бе, пре све-
га, при мар них по љо при вред них про из во да, њи хо вог раз вр ста ва ња 
по ква ли тет ним ка те го ри ја ма и омо гу ћа ва ње вла сни ци ма роб них 
за пи са да ко ри шће њем те хар ти је као ко ла те ра ла има ју бо љи при-
ступ тр жи шту ка пи та ла, од но сно кре ди ти ма. До но ше њем за ко на 
ко јим се уре ђу је област роб них бер зи ство ри ће се оквир за функ-
ци о ни са ње роб них бер зи ко јим би се кре и ра ло тер мин ско тр жи-
ште тзв. „роб них де ри ва та”, а што би омо гу ћи ло тр жи шним уче-
сни ци ма да се сво јом тр жи шном стра те ги јом за шти те од ри зи ка 
на глих це нов них про ме на. На тај на чин по љо при вред ни про из во-
ђа чи би се шти ти ли од ефе ка та па да це не, а пре ра ђи ва чи од на глих 
це нов них ско ко ва. Ре пу блич ка ди рек ци ја за роб не ре зер ве би пре-
ма мо де лу ор га ни за ци је тог ти па у зе мља ма раз ви је не тр жи шне 
еко но ми је тре ба ло да за др жи функ ци ју очу ва ња стра те шког ни воа 
за ли ха стра те шких ро ба, а да са дру ге стра не ин ста ли ра си стем 
ко ји тре ба да јој омо гу ћи ефи ка сну тр жи шну ин тер вен ци ју, ка да је 
то у функ ци ји за шти те тр жи шта.

Из во ри фи нан си ра ња по љо при вред ног сек то ра су по љо при-
вред ни бу џет, по слов не бан ке, да ва о ци ли зин га и раз вој ни фон-
до ви (др жав ни, по кра јин ски и оп штин ски). Ови из во ри, ме ђу тим, 
ни су до вољ ни да од го во ре по тре ба ма по љо при вред ног сек то ра за 
фи нан сиј ским сред стви ма. Не ис ко ри шће ни по тен ци јал за при ба-
вља ње фи нан сиј ских сред ста ва за по ди за ње ин ве сти ци о них ка-
па ци те та по љо при вред них га здин ста ва је сте тр жи ште ка пи та ла. 
Мо гућ но сти ко је ну ди ова кав вид ја ча ња фи нан сиј ских мо гућ но-
сти су, пре све га, при ба вља ње не до ста ју ћег ка пи та ла кроз ин стру-
мент до ка пи та ли за ци је пу тем еми си је ак ци ја, од но сно пу тем IPO 
на при мар ном тр жи шту пре ко ор га ни зо ва ног бер зан ског тр жи шта. 
Овај вид до дат ног при ку пља ња сред ста ва је оп ште при хва ћен мо-
дел у зе мља ма са раз ви је ним тр жи штем ка пи та ла. На жа лост, ве-
ли ка не ли квид ност на шег фи нан сиј ског тр жи шта у ве ли кој ме ри 
је спре чи ла ова кав, ина че, вр ло ефи ка сан и јеф тин мо дел при ба-
вља ња сред ста ва. Фи нан сиј ске ор га ни за ци је спе ци ја ли зо ва не за 
по др шку ме ра ма по љо при вред не и ру рал не по ли ти ке об у хва ће них 
на ци о нал ним про гра ми ма ни су ус по ста вље не.

2.4.6. Тран сфер зна ња и ин фор ма ци ја

Тран сфер зна ња у обла сти по љо при вре де спро во ди се кроз 
си стем фор мал ног обра зо ва ња свих ни воа (од сред њег обра зо ва-
ња до док тор ских сту ди ја), пу тем раз ли чи тих вр ста обу ка ор га ни-
зо ва них од стра не обра зов них и ис тра жи вач ких уста но ва и ор га-
ни за ци ја, ПССС-а, при ват них при вред них дру шта ва, про јект них 
је ди ни ца, ме ди ја итд. Са ве то дав ни си стем у по љо при вре ди об у-
хва та 35 ПССС: 22 на под руч ју уже Ср би је, чи ји рад је под мо-
ни то рин гом МПЗЖС и 12 ПССС и Ено ло шка ста ни ца чи ји рад је 
под мо ни то рин гом По кра јин ског се кре та ри ја та за по љо при вре ду, 
во до при вре ду и шу мар ство.

По сто је ћа струк ту ра и си стем пре но са зна ња ни су до вољ но 
ефи ка сни и не успе ва ју да аде кват но за до во ље по тре бе ди на мич-
ни јег тех нич ко-тех но ло шког ре струк ту ри ра ња сек то ра по љо при-
вре де. Нео п ход ност по ве зи ва ња кре а то ра зна ња са не по сред ним 
ко ри сни ци ма је за не ма ре на у раз ли чи тим си стем ским ре ше њи ма 
 – од за кон ског окви ра ко ји ре гу ли ше рад на уч них ор га ни за ци ја и 
ПССС, до од су ства би ло ка квих под сти ца ја овој са рад њи. Са мим 
тим, не по сто је ни функ ци о нал не мре же са спе ци ја ли зо ва ним цен-
три ма зна ња, зна ње ни је си стем ски по хра ње но и те шко се при сту-
па по треб ним ин фор ма ци ја ма. Ква ли тет опре ме и укуп них тех-
нич ких усло ва за ис тра жи ва ње за о ста је за европ ским про се ком. 
Ипак, по сто је ће на уч не ор га ни за ци је и обра зов не уста но ве има ју 



ре ла тив но до бар ква ли тет ка дро ва ко ји је раз вио број не ре зул та те 
пре по зна тљи ве и при зна те у све ту (но ве сор те, ра се и со је ве, на уч-
не ра до ве и тех но ло шка ре ше ња). Кре и ра ње зна ња функ ци о ни ше 
уз из ве сне те шко ће ма те ри јал не при ро де. Овај про блем је до при-
нео да су не ке на уч не ор га ни за ци је не ста ле или су из гу би ле ста тус 
на уч них ин сти ту та у пе ри о ду по сле 2000. го ди не, што је осла би ло 
раз вој на у ке у уну тра шњо сти Ре пу бли ке Ср би је (За је чар, Кра гу је-
вац, Гу ча).

МПЗЖС  – Гру па за са ве то дав ство пред ла же Вла ди Го ди шњи 
про грам раз во ја са ве то дав них по сло ва у по љо при вре ди за те ку ћу 
го ди ну и уз по моћ Ин сти ту та за при ме ну на у ке у по љо при вре ди 
(у да љем тек сту: ИПН) ко ор ди ни ра рад ПССС и до при но си спро-
во ђе њу ме ра ру рал ног раз во ја и по љо при вред не по ли ти ке. ИПН 
је овла шће на ор га ни за ци ја за пра ће ње и оце њи ва ње ра да по љо-
при вред них са ве то да ва ца и оба вља ње по сло ва обу ке и уса вр ша-
ва ња по љо при вред них са ве то да ва ца и оста лих за ин те ре со ва них 
ко ри сни ка. Струч ња ци ИПН ор га ни зу ју еду ка ци је по љо при вред-
них са ве то да ва ца са ци љем пре но са но вих зна ња и тех но ло ги је 
са на уч них ин сти ту та и уни вер зи те та. На под руч ју АП Вој во ди-
не, По кра јин ски се кре та ри јат за по љо при вре ду, во до при вре ду и 
шу мар ство, фи нан си ра, пред ла же Вла ди АП Вој во ди не Го ди шњи 
про грам уна пре ђе ња са ве то дав них по сло ва у по љо при вре ди у 
АП Вој во ди ни за те ку ћу го ди ну, ко ор ди ни ра и над гле да рад по-
љо при вред них са ве то да ва ца и до при но си спро во ђе њу ме ра по љо-
при вред не по ли ти ке. Си стем тран сфе ра зна ња је са мо де ли мич но 
функ ци о на лан, бу ду ћи да је очи гле дан не до ста так си стем ске по ве-
за но сти из ме ђу ПССС и кре а то ра зна ња (са рад ња са ин сти ту ти ма, 
цен три ма и фа кул те ти ма).

Са ве то дав ним ра дом у по љо при вре ди об у хва ће но је укуп но 
око 41.500 по љо при вред них га здин ста ва, од ко јих део чи не ода-
бра на по љо при вред на га здин ства ко ја се ин тен зив но пра те че ти ри 
пу та го ди шње (4.000 у цен трал ној Ср би ји и 2.500 у АП Вој во ди-
ни) и оста ла по љо при вред на га здин ства ко ја се укљу чу ју у са ве то-
дав ни си стем на дру ге на чи не, углав ном пре ко уче шћа на груп ним 
пре да ва њи ма и кроз по вре ме не по се те по љо при вред ним га здин-
стви ма. Овим ви дом обу ка об у хва ће но је 25.000 по љо при вред них 
га здин ста ва у Цен трал ној Ср би ји и 10.000 у АП Вој во ди ни. Ор га-
ни зо ва ни тран сфер зна ња пре ко ПССС сти же до ре ла тив но ма лог 
бро ја ко ри сни ка.

Ко ри сни ци че сто ин фор ма ци је при хва та ју са ре зер вом и рет-
ко се усу ђу ју да ин ве сти ра ју соп стве на сред ства у сти ца ње но вих 
зна ња и ве шти на. Не си гур но сти ко ри сни ка до при но си и то што 
тран сфер зна ња ко ји се вр ши у свр хе про мо ци је но вих про из во да 
и тех но ло ги ја, пу тем ме ди ја и на дру ге на чи не, мо же би ти нео бјек-
ти ван и усме рен пре вас ход но на про фит пре но си о ца. Но ве тех но-
ло ги је бр же и ефи ка сни је се при хва та ју од стра не ве ћих по љо при-
вред них га здин ста ва и у раз ви је ни јим сре ди на ма (АП Вој во ди на, 
Стиг, Ма чва). Ге не рал но по сма тра но, из ме ђу раз ли чи тих де ло ва 
аграр ног сек то ра не ма бит них раз ли ка у по зи ци ја ма за сти ца ње 
зна ња, из у зев што сло же ни ји ви до ви про из вод ње зах те ва ју ве ћи 
обим ин фор ма ци ја о мо дер ним тех но ло ги ја ма.

Мо гућ но сти ко је пру жа ју при ват но-јав на парт нер ства у до-
ме ну кре и ра ња и тран сфе ру зна ња и тех но ло ги ја, као и ве ћег 
укљу чи ва ња дру гих ак те ра (за дру га, при ват них кон сул тант ских 
при вред них су бје ка та и аген ци ја, не вла ди ног сек то ра и дру гих) 
ни су ис ко ри шће не. 

2.5. Кон ку рент ност по љо при вре де Ре пу бли ке Ср би је

Ис тра жи ва ња о кон ку рент но сти срп ске по љо при вре де углав-
ном су пар ци јал на, у ана ли тич ком сми слу не до вољ но по у зда на и 
пар ци јал но раз ма тра ју по је ди не сег мен те, од но сно под сек то ре. У 
ве ћи ни ана ли за по ла зи се од то га да је бо гат ство при род них ре-
сур са a pri o ri фак тор кон ку рент но сти, што се до дат но ар гу мен-
ту је раз ли чи тим ин ди ка то ри ма о оби му и струк ту ри про из вод ње 
и спољ но тр го вин ске раз ме не. Ге не рал но, ве ћи на ана ли за из два-
ја про из вод њу жи та, ин ду стриј ског би ља и не ких вр ста во ћа као 
ви со ко кон ку рент не у од но су на окру же ње. О кон ку рент но сти 
пре храм бе не ин ду стри је има још ма ње са зна ња, бу ду ћи да је она 
са гле да ва на нај че шће из пер спек ти ве ве ли ких рас по ло жи вих ка па-
ци те та и обез бе ђе но сти си ро вин ске осно ве. Вр ло је ма ло ана ли за 
еко ном ских пер фор ман си при вред них су бје ка та из овог сек то ра у 
по ре ђе њу са спољ ном кон ку рен ци јом.

Оце на ста ња кон ку рент но сти по љо при вре де Ре пу бли ке Ср-
би је при ка за на је на осно ву по ре ђе ња це на основ них по љо при-
вред них про из во да Ре пу бли ке Ср би је и дру гих зе ма ља (као по-
је ди нач ног по ка за те ља), и ана ли зом спољ но тр го вин ског би лан са 
и сте пе на по кри ве но сти уво за из во зом, као збир них по ка за те ља. 
Оба аспек та на чел но ре флек ту ју од нос тро шко ва по сло ва ња, од но-
сно ква ли те та про из во да.

2.5.1. Це нов на кон ку рент ност

По да ци о це на ма по љо при вред них про из во да у Ре пу бли ци 
Ср би ји су до из ве сне ме ре упо ре ди ви са ме то до ло шким при сту-
пом и стан дар ди ма у ЕУ. Ста ти стич ки по да ци о це на ма ин пу та не 
по сто је, што оте жа ва еко ном ске ана ли зе по сло ва ња сек то ра по љо-
при вре де и ње го ве кон ку рент но сти. Иако до ступ ни по да ци о це-
на ма не узи ма ју у об зир раз ли ке у ка те го ри ја ма и ква ли те ту не-
ких про из во да (сто но и во ће за пре ра ду, сто но гро жђе и гро жђе за 
пре ра ду, мле ко од ре ђе ног ква ли те та и сл.) ове це не омо гу ћа ва ју, 
ма кар и гру бо, по ре ђе ње са це на ма у зе мља ма ЕУ, али се ре зул та ти 
мо ра ју узе ти као ин ди ка тив ни, пре не го ег закт ни.

У по ре ђе њу са окол ним зе мља ма и во де ћим европ ским про-
из во ђа чи ма, це не биљ них про из во да у Ре пу бли ци Ср би ји су ни-
же. Це нов на кон ку рент ност је по себ но из ра же на код жи та и ин-
ду стриј ског би ља, док у по вр тар ској и во ћар ској про из вод њи она 
ва жи са мо за од ре ђе не про из во де и по је ди не го ди не.

Ви со ка це нов на кон ку рент ност по љо при вре де Ре пу бли ке Ср-
би је мо же се об ја сни ти ни жим тро шко ви ма рад не сна ге и скло-
пом тр жи шних фак то ра. Ов де се пре све га ми сли на до ми нан тан 
по ло жај от ку пљи ва ча и пре храм бе не ин ду стри је, ко ја је још увек 
ви со ко уво зно за шти ће на. Уз то, тре ба има ти у ви ду да у Ре пу бли-
ци Ср би ји не по сто ји прак са пла ћа ња жи та на осно ву ква ли те та, 
већ се це ло куп на про из вод ња ре а ли зу је по ис тој це ни, са мим тим 
и ни жој не го у европ ским зе мља ма.

Кон ку рент ност сто чар ских про из во да је знат но ни жа, по-
себ но ка да је реч о го ве ђем ме су. Раз лог ре ла тив но ви со ких це на 
го ве ђег ме са је пад про из вод ње, ре ла тив но ни ска до ма ћа тра жња, 
ви со ки тро шко ви сточ не хра не, као и чи ње ни ца да је у сек то ру 
сто чар ства још увек де ли мич но при сут на си ва еко но ми ја.

Це не свињ ског ме са и мле ка ви со ко су кон ку рент не у по ре ђе-
њу са дру гим зе мља ма. Кон ку рент ност свињ ског ме са усло вље на 
је ни жом це ном ку ку ру за као основ не си ро ви не у од но су на дру ге 
зе мље, док се кон ку рент ност у по гле ду це на мле ка мо ра узе ти са 
ви ском ре зер вом (с об зи ром на раз ли чи те ше ме пла ћа ња по ква ли-
те ту у по је ди ним зе мља ма).

2.5.2. Спољ на тр го ви на

Ре пу бли ка Ср би ја је не то из во зник по љо при вред них и пре-
храм бе них про из во да, а по љо при вре да сек тор ко ји зна чај но до при-
но си урав но те же њу спољ но тр го вин ског би лан са зе мље. Удео по љо-
при вре де у укуп ној вред но сти из во за при вре де Ре пу бли ке Ср би је 
из но си око 23% и ве ћи је од уче шћа по љо при вре де у уво зу, у не ким 
го ди на ма и тро стру ко. Уку пан обим тр го ви не по љо при вред ним и 
пре храм бе ним про из во ди ма је у стал ном по ра сту. Уз по ве ћа ва ње из-
во за и уво за, ра сте и су фи цит, бу ду ћи да је ди на ми ка ра ста вред но-
сти из во за пре ма ши ва ла раст вред но сти уве зе них по љо при вред них 
и пре храм бе них про из во да. Нај ве ћи су фи цит је оства рен у 2013. го-
ди ни и из но сио је 927,1 ми ли о на евра (ви де ти гра фи ко не 2 и 3).

Гра фи кон 2. Трговински биланс 
пољопривреде Републике 

Србије (мил. евра)

Графикон 3. Трговински биланс 
пољопривреде Републике 

Србије са ЕУ, и то 27 држава 
чланица (мил. евра)

Из вор: об ра чун МПЗЖС пре ма по да ци ма РЗС



Тр го ви на про из во ди ма по љо при вре де и ри бар ства је ба зи ра-
на углав ном на раз ме ни при мар них по љо при вред них про из во да 
ко ји у струк ту ри из во за уче ству ју у про се ку са око 79%, а у уво зу 
са око 65%. У струк ту ри из во за су ви со ко за сту пље не си ро ви не  – 
жи та (21% вред но сти из во за) и во ће (17%). Удео роб них од се ка ко-
ји об у хва та ју ску пље про из во де и про из во де ви ше фа зе пре ра де је 
знат но ма њи, што прак тич но срп ску по љо при вре ду по зи ци о ни ра 
као снаб де ва ча си ро ви на ма.

Тра ди ци о нал но нај ва жни ји из во зни про из во ди су жи та ри це, 
во ће и је згра сто во ће, ше ћер, ма сно ће и уља и ра зни на пи ци, ко-
ји за јед но чи не око 60% укуп не вред но сти из во за по љо при вред но-
пре храм бе ног сек то ра. Увоз по љо при вред них про из во да је знат но 
ра зно вр сни ји. Глав ни уво зни про из во ди су све же во ће, ра зни про-
из во ди за ис хра ну, ду ван и ду ван ски про из во ди, сточ на хра на, ка-
фа, чај, ма те чај и за чи ни, као и чо ко ла да и ка као, ко ји чи не пре ко 
40% уво за по љо при вред них про из во да у Ре пу бли ци Ср би ји. Ова-
кав од нос раз ме не ука зу је на чи ње ни цу да је увоз по љо при вред-
них про из во да да ле ко ра зно вр сни ји од из во за, бу ду ћи да је уче шће 
по је ди нач них про из во да у уво зу знат но ма ње не го што је то слу чај 
код из во за. По сма тра ни по ка за те љи скре ћу па жњу на чи ње ни цу 
да је из во зна ори јен та ци ја по љо при вре де фо ку си ра на на од ре ђе-
не гру пе про из во да у ко ји ма се, већ ду же вре ме, бе ле жи успех на 
ме ђу на род ном тр жи шту и мо же по слу жи ти као је дан од ин ди ка то-
ра кон ку рент но сти ових про из во да на свет ском тр жи шту. Са дру-
ге стра не, у уво зу пре о вла ђу је ве ћи број про из во да и то углав ном 
оних ко ји се не про из во де у Ре пу бли ци Ср би ји. Нај ве ћи су фи цит је 
оства рен при раз ме ни жи та ри ца, во ћа, биљ них и жи во тињ ских ма-
сти и уља, као и ше ће ра и про из во да од ше ће ра. Тр го ви на ме сом и 
млеч ним про из во ди ма је у оба сме ра ре ла тив но ни ско за сту пље на.

Нај зна чај ни ји тр го вин ски парт не ри Ре пу бли ке Ср би је су зе-
мље ЕУ, и то 27 др жа ва чла ни ца. По ло ви на из во за и 45% уво за 
по љо при вред них и пре храм бе них про из во да од ви ја се са зе мља-
ма ЕУ8. У из во зу про из во да по љо при вре де и ри бар ства Ре пу бли ке 
Ср би је у ЕУ до ми ни ра ју ба зни, од но сно при мар ни по љо при вред-
ни про из во ди (си ро ви не)  – око 94%. У уво зу је, та ко ђе, нај ве ће 
уче шће при мар них по љо при вред них про из во да, ме ђу тим зна чај но 
ма ње у од но су на уче шће у из во зу  – из ме ђу 50% и 60%. Уче шће 
пре ра ђе них по љо при вред них про из во да, за раз ли ку од из во за где 
из но си око 6%, у уво зу су про из во ди са ве ли ком но во ство ре ном 
вред но шћу за сту пље ни са око 40%. 

Тр го ви на са ЕУ зе мља ма се спро во ди на осно ву За ко на о по-
твр ђи ва њу Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу из ме ђу 
Европ ских за јед ни ца и њи хо вих др жа ва чла ни ца, са јед не стра не, 
и Ре пу бли ке Ср би је, са дру ге стра не („Слу жбе ни гла сник РС  – Ме-
ђу на род ни уго во ри”, број 83/08), ко ји је сту пио на сна гу 1. сеп тем-
бра 2013. го ди не и ко ји је за ме нио до та да ва же ћи За кон о по твр-
ђи ва њу Пре ла зног спо ра зу ма о тр го ви ни и тр го вин ским пи та њи ма 
из ме ђу Европ ске за јед ни це, са јед не стра не, и Ре пу бли ке Ср би је, 
са дру ге стра не („Слу жбе ни гла сник РС  – Ме ђу на род ни уго во ри”, 
бр. 83/08 и 5/09  – др. за кон). ЕУ је одо бри ла Ре пу бли ци Ср би ји 
уки да ње свих кван ти та тив них ре стрик ци ја, ца ри на и да жби на на 
соп стве ни увоз по љо при вред них про из во да и ри бар ства из Ре пу-
бли ке Ср би је. Из у зе так су жи ва му шка те лад и „беј би биф”, ше ћер 
и ви но. За те лад су ца ри не сма ње не (у по ре ђе њу са MFN ни во ом 
ца ри на) али ни су у пот пу но сти уки ну те. За „беј би биф”, ше ћер и 
ви но при ме њу је се го ди шња кво та (од 8,700 t, 180,000 t и 53 000 
hl, ре спек тив но). Та ко ђе, ка да се ра ди о не ким ка те го ри ја ма во ћа и 
по вр ћа, ЕУ је одо бри ла Ре пу бли ци Ср би ји ауто ном не тр го вин ске 
пре фе рен ци ја ле.

Дру ги зна ча јан спољ но тр го вин ски парт нер Ре пу бли ке Ср би је 
су бив ше ју го сло вен ске ре пу бли ке. Пре ко 40% из во за по љо при-
вред них про из во да Ре пу бли ке Ср би је има за крај њу де сти на ци ју 
јед ну од ових зе ма ља, а ско ро че твр ти на укуп ног уво за по љо при-
вред них и пре храм бе них про из во да Ре пу бли ке Ср би је по ти че из 
ових зе ма ља. Раз ме на по љо при вред них про из во да из ме ђу Ре пу-
бли ке Ср би је и су сед них зе ма ља је при лич но ра зно вр сна. Жи та 
или про из во ди, од но сно пре ра ђе ви не од жи та су глав ни про из во ди 
ко је Ре пу бли ка Ср би ја из во зи у ре ги он. На пи ци су глав ни ар ти кал 
и у из во зу и уво зу из бив ших ју го сло вен ских ре пу бли ка. У тр го ви-
ни на ре ги о нал ном тр жи шту Ре пу бли ка Ср би ја је (тра ди ци о нал но) 
не то из во зник у сва ку од ових зе ма ља, осим Ре пу бли ке Хр ват ске.
 – – – – – – – – – – – – – – –
8 Овај од нос је из ме њен у 2013  го ди ни ула ском Ре пу бли ке Хр ват ске у ЕУ (та да 28 

др жа ва чла ни ца), од но сно ње ним ис кљу чи ва њем из агре гат ног по да тка за CEF-
TA зе мље

Рас ту ћи удео у струк ту ри из во за по љо при вред них и пре храм-
бе них про из во да бе ле же зе мље Ца рин ске уни је. Ре пу бли ка Ср би ја 
је јед на од рет ких зе ма ља у Евро пи ко ја има пот пи сан спо ра зум о 
сло бод ној тр го ви ни са Ру ском фе де ра ци јом ко ји омо гу ћа ва сло бо-
дан при ступ ру ском тр жи шту за на ше по љо при вред не и пре храм-
бе не про из во де.

2.6. Ста ње и трен до ви у ру рал ним под руч ји ма

На те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је се на ла зи 6.158 на се ља, од 
ко јих 193 спа да ју у град ска (3,1%), а 5.965 су оста ла на се ља, ко ја 
се по ауто ма ти зму сма тра ју се о ским.9

2.6.1. Де мо граф ске ка рак те ри сти ке и трен до ви

Ре зул та ти По пи са ста нов ни штва, до ма ћин ста ва и ста но ва 
у Ре пу бли ци Ср би ји из 2011. го ди не по ка зу ју да су де мо граф ски 
трен до ви у Ре пу бли ци Ср би ји, по себ но у ње ним ру рал ним под-
руч ји ма, све не по вољ ни ји. У пе ри о ду 2002 –2011. го ди не до шло 
је до па да укуп ног бро ја ста нов ни ка за 4,15%, што је пр вен стве-
но по сле ди ца не га тив ног при род ног при ра шта ја и од ла ска у ино-
стран ство. Се о ско ста нов ни штво је у овом пе ри о ду сма ње но за 
311.139 ста нов ни ка (10,9%), од но сно опа ло је на ни во ис под три 
ми ли о на, те да нас чи ни 40,6% укуп ног ста нов ни штва Ре пу бли ке 
Ср би је. У се о ским на се љи ма Ју жне и Ис точ не Ср би је ста нов ни-
штво је за де вет го ди на сма ње но за 19%. Ре ги он Шу ма ди је и За-
пад не Ср би је је је ди ни у ко јем ви ше ста нов ни ка жи ви у се о ским, 
не го у град ским на се љи ма (52,6%).

а )  Ст а  ро  сна  ст рук ту  ра  с е  о  ског  ст а  нов  ни  штва

Јед на од кључ них ка рак те ри сти ка де мо граф ског раз во ја у 
Ре пу бли ци Ср би ји је и све не по вољ ни ја ста ро сна струк ту ра. Про-
ме не ста ро сне струк ту ре у пе ри о ду 2002 –2011. го ди не, ука зу ју на 
на ста вак про це са па да уче шћа мла дих, уз исто вре ме но по ве ћа ње 
уде ла ста рих ли ца. Па ра ме три ста ро сне струк ту ре се о ског ста нов-
ни штва су још не по вољ ни ји. Сва ки пе ти ста нов ник се ла у Ре пу-
бли ци Ср би ји ста ри ји је од 65 го ди на, док је у ре ги о ну ју жне и 
ис точ не Ср би је то сва ки че твр ти. Ко е фи ци јен ти ста ро сне за ви сно-
сти у ру рал ним под руч ји ма, из у зи ма ју ћи под руч је АП Вој во ди не, 
ука зу ју да на сва ког ста нов ни ка ста ри јег од 65 го ди на, до ла зи тро-
је (у не ким под руч ји ма и ма ње) оних у ста ро сном до бу од 15 –65 
го ди на. С дру ге стра не, од нос мла дог и ста рог ста нов ни штва по-
ка зу је да на сва ких 100 ста нов ни ка ста ри јих од 65 го ди на, до ла зи 
са мо 69 оних мла ђих од 15 го ди на (у Ју жној и Ис точ ној Ср би ји 
са мо 52).

б )  Обра  зов  на  ст рук ту  ра  ст а  нов  ни  штва

У обра зов ној струк ту ри ли ца ста ри јих од 15 го ди на у Ре-
пу бли ци Ср би ји нај за сту пље ни ји су они са за вр ше ном сред њом 
шко лом (47%), чи ји удео је по рас тао од прет ход ног по пи са ста-
нов ни штва из 2002. го ди не за чак 5 про цент них по е на. Исти тр-
енд при су тан је и у ру рал ним под руч ји ма, где ли ца са за вр ше ном 
сред њом шко лом чи не 37% ста ри јих од 15 го ди на, и по пр ви пут 
их је ви ше у од но су на ка те го ри ју не пи сме них или без пот пу ног 
основ ног обра зо ва ња (ко јих је по по след њем По пи су ста нов ни-
штва, до ма ћин ста ва и ста но ва у Ре пу бли ци Ср би ји из 2011. го ди не 
15%). Раст уде ла ли ца са за вр ше ним сред њо школ ским обра зо ва-
њем од ви јао се на ра чун сма ње ња уче шћа ли ца са ни жим обра зо-
ва њем. Ме ђу тим, при мет но је и сма ње ње уде ла нај о бра зо ва ни јих 
у се о ској по пу ла ци ји, и то у свим ре ги о ни ма. По вољ ни ју обра зов-
ну, као и ста ро сну струк ту ру ста нов ни штва, има ју се о ска на се ља 
у АП Вој во ди ни.

Скром но зна ње и не до ста так до дат них ве шти на се о ског ста-
нов ни штва по твр ђу ју по да ци пре ма ко јим 97% се о ског ста нов ни-
штва ни је по ха ђа ло про гра ме до дат них обу ка, а 54% не ма по себ на 
 – – – – – – – – – – – – – – –
9 РЗС од 1981  го ди не при ме њу је управ ни кри те ри јум за утвр ђи ва ње ти па на се ља, 

пре ма ко јем су на се ља по де ље на на „град ска” и „оста ла”  По де ла је из вр ше на на 
осно ву ад ми ни стра тив не од лу ке са ме је ди ни це ло кал не са мо у пра ве да од ре ђе но 
на се ље про гла си град ским  Сва оста ла на се ља ко ја ни су про гла ше на град ским 
свр ста на су у ка те го ри ју „оста ла”  За опис ста ња у ру рал ним сре ди на ма Ре пу-
бли ке Ср би је у овом до ку мен ту ко ри сте се по да ци зва нич не ста ти сти ке о „оста-
лим на се љи ма” пре ма де фи ни ци ји РЗС-а



 
зна ња и ве шти не10. Ди ги тал ни јаз из ме ђу ру рал них и град ских 
под руч ја је ве о ма из ра жен. Ком пју тер ски је пи сме но 20%, а де-
ли мич но по зна је рад на ра чу на ру 14% ру рал ног ста нов ни штва, 
док је 66% још увек ком пју тер ски не пи сме но. Зна чај не раз ли ке 
по сто је и ка да упо ре ди мо за сту пље ност ши ро ко по ја сне ин тер-
нет ве зе: 52,4% на спрам 28,5% у ко рист град ског ста нов ни штва11. 
Ова кви ре зул та ти не по вољ но ути чу на уку пан ка па ци тет и кон ку-
рент ност рад не сна ге ру рал них под руч ја. Ни зак ква ли тет рад не 
сна ге мо же се сма тра ти јед ним од фак то ра ко ји оте жа ва ју еко ном-
ски раз вој ру рал них сре ди на, бу ду ћи да је у ње му раз лог ни ског 
пред у зет нич ког по тен ци ја ла ру рал них ста нов ни ка, исто као што 
узро ку је ни зак еко ном ски ин те рес спољ них ин ве сти то ра. Та кав 
ам би јент под сти че ми гра ци је ви со ко обра зо ва ног ста нов ни штва, 
јер је обра зо ва ну рад ну сна гу те шко за др жа ти у под руч ји ма без 
до вољ но атрак тив них рад них ме ста ко ја од го ва ра ју њи хо вом 
обра зо ва њу и ам би ци ја ма.

2.6.2. Ру рал на еко но ми ја

Ста ње ру рал не еко но ми је Ре пу бли ке Ср би је се услед не до-
стат ка по да та ка не мо же пред ста ви ти стан дард ним ин ди ка то ри ма 
ве за ним за БДП ру рал них сре ди на и ње го ву струк ту ру. Из тог раз-
ло га, пре глед ста ња је фо ку си ран на раз ли чи те аспек те тр жи шта 
ра да и при хо де се о ских до ма ћин ста ва.

Кре та ње основ них ин ди ка то ра тр жи шта ра да (сто пе не за по-
сле но сти, за по сле но сти и ак тив но сти) ука зу је да у Ре пу бли ци Ср-
би ји то ком по след ње де це ни је не ма зна чај ни јих раз ли ка на ре ла-
ци ји ур ба но, од но сно ру рал но, као и да њи хов ме ђу соб ни од нос не 
од у да ра од ге не рал не сли ке пре ма ко јој су ру рал на под руч ја у не-
што бо љем по ло жа ју у од но су на ур ба на. На и ме, ур ба на под руч ја 
ка рак те ри ше ве ће уче шће не за по сле них у ак тив ној по пу ла ци ји и 
ма ње уче шће за по сле них и ак тив них у по пу ла ци ји рад ног уз ра ста, 
те је по ло жај ру рал ног ста нов ни штва на тр жи шту ра да не што по-
вољ ни ји не го код ур ба ног ста нов ни штва. Ру рал на по пу ла ци ја рад-
ног уз ра ста у по ре ђе њу са ур ба ном има ви ше сто пе ак тив но сти и 
за по сле но сти и ни же сто пе не за по сле но сти и не ак тив но сти12. Раз-
лог то ме је чи ње ни ца да ру рал не сре ди не пру жа ју ве ћу мо гућ ност 
за по шља ва ња ни же обра зо ва них ли ца, што се по себ но од но си на 
њи хов рад у по љо при вре ди. С дру ге стра не, ова кав вид рад ног ан-
га жо ва ња ука зу је на из ра зи то ве ће уче шће за по сле но сти осе тљи-
вих гру па код ру рал не у од но су на ур ба ну по пу ла ци ју.

Струк ту ра за по сле но сти се о ског ста нов ни штва по сек то ри-
ма ди на мич но се ме ња ла то ком по след њих го ди на. За по сле ност 
у по љо при вре ди је и да ље нај ве ћа у по ре ђе њу са дру гим сек то-
ри ма, и од 2004. до 2012. го ди не кре та ла се у ин тер ва лу 43 –50%, 
што је ве о ма ви со ко у по ре ђе њу са дру гим европ ским др жа ва ма. 
Тек сва ки че твр ти, од но сно пе ти ста нов ник се о ских на се ља ра ди 
у ин ду стри ји, и све их је ма ње. С дру ге стра не, се о ско ста нов ни-
штво све је ви ше за по сле но у тер ци јар ном сек то ру, што се мо же 
дво ја ко ту ма чи ти: са јед не стра не, ве ћом ста бил но шћу по сло ва у 
де лат но сти ма овог сек то ра, а са дру ге стра не ра стом бро ја за по-
сле них у сек то ру јав не ад ми ни стра ци је, обра зо ва ња, ко му нал них 
и дру штве них услу га.

При хо ди се о ских до ма ћин ста ва нај ве ћим де лом (35 –42%) 
по ти чу од при хо да из рад ног од но са (ре дов ног и до дат ног), а од-
мах по том сле ди уче шће пен зи ја ко је је вр ло ви со ко и рас ту ће (око 
30% у 2012. го ди ни)13. При хо ди од по љо при вре де ва ри ра ју у ин-
тер ва лу 6 –9% укуп но рас по ло жи вих сред ста ва до ма ћин ста ва, што 
је ви со ко опре де ље но при но си ма од по љо при вре де у по је ди ним 
го ди на ма. Исто вре ме но, вред ност на ту рал не по тро шње, ко ја се 
нај ве ћим де лом при пи су је по тро шњи хра не про из ве де не на по љо-
при вред ном га здин ству, ста бил на је на ни воу од 12 –14%. У сва ком 
слу ча ју, при хо ди ко ји се оства ру ју од по љо при вре де ре ла тив но су 
ни ски у од но су на за ра де из дру гих сек то ра и со ци јал на при ма ња, 
што је ја сан ин ди ка тор ни ске про дук тив но сти сек то ра.

Род не не јед на ко сти у до ме ну еко ном ске пар ти ци па ци је су ве-
о ма из ра же не ме ђу ру рал ном по пу ла ци јом. Ме ђу же на ма је ма ње 
уче шће ак тив них ли ца, ма ње за по сле них и ма ње оних ко је ра де 
 – – – – – – – – – – – – – – –
10 РЗС, LSMS, 2008  го ди не
11 Тим за со ци јал но укљу чи ва ње и сма ње ње си ро ма штва, На црт дру гог на ци о нал-

ног из ве шта ја о со ци јал ном укљу чи ва њу и сма ње њу си ро ма штва у Ре пу бли ци 
Ср би ји, 2014  го ди не 

12 РЗС, Ан ке та о рад ној сна зи, 2012  го ди не
13 РЗС, Aнк ета о по тро шњи до ма ћин ста ва 2012  го ди не

ван по љо при вре де, не го ме ђу му шкар ци ма. Из пер спек ти ве ре ги-
о нал них раз ли ка, уоча ва се да је у АП Вој во ди ни не знат но ма ње 
уче шће не за по сле них ли ца ме ђу же на ма не го ме ђу му шкар ци ма, 
што не зна чи и да је њи хов еко ном ски по ло жај бо љи, бу ду ћи да су 
ма ње од му шка ра ца за по сле не у не по љо при вред ном сек то ру, ма ње 
ан га жо ва не у по љо при вре ди и у из ра зи то ве ћем бро ју не ак тив не. 
Знат но је не по вољ ни ји по ло жај же на пре ма свим по ка за те љи ма у 
Ју жној и Ис точ ној Ср би ји, где су род не раз ли ке по себ но сна жно 
ис по ље не у свим сег мен ти ма тр жи шта ра да.

По ред же на, мла ди на се лу се та ко ђе су о ча ва ју са ви со ким 
ри зи ци ма од ис кљу че но сти са тр жи шта ра да. Мла ди у уз ра сту 
15 –24 го ди не тек у 21% слу ча је ва су за по сле ни у не по љо при вред-
ним сек то ри ма. Иако у овој ста ро сној гру пи чак по ло ви ну чи не 
не ак тив на ли ца, оно што ука зу је на те шко ће у при сту пу рад ним 
ме сти ма је сте зна чај но ве ће уче шће не за по сле них, ко је код ове ка-
те го ри је, као и на ред не ста ро сне ка те го ри је (25 –34 го ди не), из но-
си са мо 15,5%.

2.6.3. Ма ла по љо при вред на га здин ства и си ро ма штво

Број но шћу, уде лом у зе мљи шним по тен ци ја ли ма, као и спе-
ци фич ним обра сци ма функ ци о ни са ња, ма ла по ро дич на по љо при-
вред на га здин ства не за о би ла зан су део ру рал не еко но ми је, ко ја 
зах те ва ју по себ ну па жњу. Њи хов број се сма њу је под ути ца јем 
про це са ста ре ња се ла, ми гра ци ја, гло ба ли за ци је, ја ча ња кон цен-
тра ци је ка пи та ла у по љо при вре ди и број них дру гих чи ни о ца. С 
дру ге стра не, соп стве ном про из вод њом хра не и до при но сом сто пи 
са мо до вољ но сти и пре храм бе ној ста бил но сти, зна ча јем за очу ва-
ње ре сур са и ру рал ног ам би јен та, уче шћем у ло кал ном тр жи шту 
ро ба и услу га, ма ла по ро дич на по љо при вред на га здин ства се по-
зи ци о ни ра ју као су бјек ти ко ји зах те ва ју аде ква тан трет ман по љо-
при вред не по ли ти ке.

У Ре пу бли ци Ср би ји нај ви ше је по ро дич них по љо при вред-
них га здин ста ва ко ја ко ри сте до 2 ha по љо при вред ног зе мљи шта 
(48,8% од укуп ног бро ја), и ова га здин ства об ра ђу ју око 8% по-
љо при вред ног зе мљи шта. По ме ра њем гра ни це ко ри шће ног зе-
мљи шта на ви шу гру пу (до 5 ha), про из ла зи да по љо при вред на га-
здин ства ове ве ли чи не, иако чи не 78% укуп ног бро ја рас по ла жу са 
са мо 25,3% по вр ши на.

Са ма ка те го ри ја ма лих по љо при вред них га здин ста ва у Ре пу-
бли ци Ср би ји је вр ло хе те ро ге на. Ма ли по сед има ју:

1. си ро ма шна по љо при вред на га здин ства, ко јих мо же би ти 
два ти па: а) ста рач ка, че сто са мач ка га здин ства, и б) га здин ства у 
по се ду ли ца ко ја су не ка да би ла за по сле на ван по љо при вре де, од-
но сно су ду го роч но не за по сле на;

2. „по врат ни ци” из гра до ва  – ме ђу ко ји ма су чла но ви по љо-
при вред них га здин ства че шће ста ри ја, пен зи о ни са на ли ца, иако се 
(спо ра дич но) сре ћу и мла де по ро ди це ко је пре фе ри ра ју ру рал ни 
ам би јент и спрем не су да за поч ну не ку ал тер на тив ну ак тив ност на 
ма лом по љо при вред ном има њу;

3. ста нов ни ци ру рал них под руч ја са ре дов ним при хо ди ма из 
сек то ра ван по љо при вре де, пред у зет ни ци или за по сле ни у јав ним 
слу жба ма или при вред ним дру штви ма у са мом ме сту ста но ва ња 
или не по сред ној око ли ни.

Ова ко ша ро лик со ци о е ко ном ски про фил ма лих по ро дич них 
по љо при вред них га здин ста ва ука зу је да и њи хо ве стра те ги је оп-
стан ка, па са мим тим и од нос пре ма по љо при вре ди и ру рал ном 
окру же њу, мо ра ју би ти зна чај но дру га чи ји. У сва ком слу ча ју, пер-
спек ти ва ових га здин ста ва се кре ће у ин тер ва лу од по сте пе ног га-
ше ња (ста рач ка) до укљу чи ва ња у тр жи ште по ну де ино ва тив них 
про из во да и услу га ру рал них под руч ја (они ко ји има ју ви тал ну и 
до бро ква ли фи ко ва ну рад ну сна гу и јак со ци јал ни ка пи тал), пре ко 
ни за пре ла зних ре ше ња у ви ду адап ти ра ња на ци клич на тр жи шна 
кре та ња.

Си ро ма штво у Ре пу бли ци Ср би ји је пре те жно ру рал ни фе-
но мен, с об зи ром да су се о ске сре ди не њи ме у не ким пе ри о ди ма 
би ле по го ђе не и до дво стру ко ви ше не го гра до ви. Иако је пре по-
чет ка кри зе (2006 –2008. го ди не) до шло до знат но бр жег па да си-
ро ма штва у ру рал ним у од но су на ур ба на под руч ја, у 2009. го ди ни 
је це ло ку пан раст си ро ма штва по кре нут у ру рал ним под руч ји ма, 
док је про це нат си ро ма шних у ур ба ним под руч ји ма остао го то во 
не про ме њен (5% и 4,9%, ре спек тив но).

Ру рал на под руч ја су бр же ре а го ва ла на еко ном ску кри зу 
и би ла сна жно по го ђе на њо ме, па је укуп ни раст си ро ма штва у 



Ре пу бли ци Ср би ји ге не ри сан по ра стом си ро ма штва ру рал них под-
руч ја. Раст ја за у си ро ма штву из ме ђу гра да и се ла се то ком кри-
зе пре но сио из го ди не у го ди ну, да би у 2010. го ди ни до сти гао 
ре корд ну сто пу од 2,4. Док се раст си ро ма шних на се лу у 2009. 
го ди ни мо гао ту ма чи ти на глим па дом це на хра не (на кон по при-
но си ма ре корд не 2008. го ди не), на гло оси ро ма ше ње се о ског ста-
нов ни штва у 2010. го ди ни из ве сно има ко ре не у еко ном ској кри зи 
и ње ним по сле ди ца ма на ру рал но тр жи ште ра да. Бу ду ћи да се еко-
ном ска кри за сна жно ре флек ту је на за по сле ност у не фор мал ном 
сек то ру, ко ји је вр ло за сту пљен у ру рал ној еко но ми ји, из ве сно је 
да се тренд ра ста си ро ма штва на се лу про ду жа ва.

Ве ли ке ре ги о нал не раз ли ке у си ро ма штву у скла ду су са по-
сто је ћим раз ли ка ма у еко ном ском раз во ју ре ги о на. Ре ги о нал не 
раз ли ке у за сту пље но сти ру рал ног си ро ма штва су зна чај не и пра-
те од нос ко ји по сто ји ме ђу ре ги о ни ма у по гле ду укуп ног си ро ма-
штва: си ту а ци ја је нај не по вољ ни ја у Ју жној и Ис точ ној Ср би ји, а 
по вољ ни ја у АП Вој во ди ни.

2.6.4. Со ци јал не мре же у ру рал ним под руч ји ма

Од 2000 –2012. у Ре пу бли ци Ср би ји је уз по моћ ме ђу на род-
не до на тор ске по др шке фор ми ран ве ли ки број ор га ни за ци ја ци-
вил ног дру штва, ме ђу ко ји ма и оних ко је су се ба ви ле по је ди ним 
аспек ти ма ру рал ног раз во ја. Ипак, раз ви је ност со ци јал ног ка пи та-
ла и мре жа у ру рал ним под руч ји ма Ре пу бли ке Ср би је је ре ла тив но 
скром на у по гле ду број но сти и вр ста, од но сно ти по ва ор га ни за ци-
ја ци вил ног дру штва ко је су у овим сре ди на ма при сут не. По себ ну 
ак тив ност то ком овог пе ри о да ис по љи ле су ор га ни за ци је ко је су 
се ба ви ле про бле ми ма си ро ма штва и ра њи вих со ци јал них гру па у 
ру рал ним сре ди на ма (по ло жа јем из бе глих и ра се ље них ли ца, же на 
и мла дих), пи та њи ма за шти те жи вот не сре ди не и очу ва ња кул тур-
не ба шти не.

По чет ком 2007. го ди не МПЗЖС је за по че ло про цес ин тен-
зив ни је са рад ње са ци вил ним сек то ром кроз си стем ску по др шку 
ус по ста вља њу На ци о нал не мре же за ру рал ни раз вој, под сти ца ње 
уче шћа пред став ни ка мре же за по др шку ру рал ном раз во ју у ја-
ча њу ве за из ме ђу свих иден ти фи ко ва них по је ди на ца, им пле мен-
та ци ју за јед нич ких ак тив но сти и обу ку ОЦД сек то ра у обла сти 
ру рал ног раз во ја. Пре ко ус по ста вље не мре же кан це ла ри ја би ло 
је омо гу ће но ин фор ми са ње о свим аспек ти ма раз вој не по др шке 
по љо при вре ди, основ ним прин ци пи ма LE A DER-а и дру гим ак ту-
ел ним те ма ма. На ци о нал на мре жа за ру рал ни раз вој, као до бро-
вољ на, не вла ди на и не про фит на ор га ни за ци ја, ко ја де лу је на це лој 
те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, об у хва та 23 ре ги о нал на ОЦД удру-
же ња. Крај њи циљ је раз вој по љо при вре де, кре и ра ње бо љих усло-
ва жи во та и ра да у ру рал ним обла сти ма, сма ње ње си ро ма штва и 
ис кљу че но сти у ру рал ним обла сти ма.

У пе ри о ду од фе бру а ра 2011. го ди не до фе бру а ра 2013. го-
ди не, по др шком ин стру мен та за прет при ступ ну по моћ (у да љем 
тек сту: IPA), им пле мен ти ран је про је кат LIS. То ком две го ди не 
спро во ђе ња овог про јек та, 605 гру па је ве ри фи ко ва ло ме мо ран ду-
ме о раз у ме ва њу ко јим су се де фи ни са ли као парт нер ства за те ри-
то ри јал ни ру рал ни раз вој. То ком про це са кре и ра ња и ја ча ња ра да 
парт нер ста ва по др жа на је из ра да 24 ло кал не стра те ги је ру рал ног 
раз во ја. Од тог бро ја, си му ла ци јом IPARD ева лу а ци о ног про це са, 
про це ње но је да 21 ло кал на стра те ги ја ру рал ног раз во ја ис пу ња ва 
кри те ри ју ме LE A DER про гра ма, чи ме је об у хва ће но 8% по пу ла-
ци је и око 15% те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је.

2.7. Под сти цај на по ли ти ка у по љо при вре ди у прет ход ном  
пе ри о ду

2.7.1. Кон цепт и ци ље ви по љо при вред не по ли ти ке у прет ход ном 
пе ри о ду

По ли ти ка под сти ца ја у по љо при вре ди Ре пу бли ке Ср би је је 
то ком по след ње де це ни је би ла из ло же на де ло ва њу ком плек сних и 
хе те ро ге них фак то ра као што су: по ли тич ка и еко ном ска (не)ста-
бил ност зе мље, ди на мич не про ме не у оби му и струк ту ри про из-
вод ње услед не ста бил них вре мен ских при ли ка, а од дру ге по ло ви-
не две хи ља ди тих и гло бал ни тр жи шни по ре ме ћа ји.

Пр ве тран зи ци о не го ди не до не ле су ра ди кал не за о кре те у 
од но су на ра ни је при ме њи ва ну по ли ти ку ко ја се од ли ко ва ла сна-
жним др жав ним ин тер вен ци о ни змом у ре гу ли са њу аграр ног 

сек то ра. Пр ва ре форм ска вла да је нај ви ше па жње по све ти ла ин-
сти ту ци о нал ним про ме на ма, пре све га, у по гле ду за ко но дав них 
ре ше ња. Ве ли ки иза зов по чет ком две хи ља ди тих је био сма њи ти 
про стор за де ло ва ње си ве еко но ми је и ус по ста ви ти ста бил но снаб-
де ва ње тр жи шта основ ним пре храм бе ним про из во ди ма. Зна чај ни 
на по ри уло же ни су у об на вља ње од ре ђе них гра на по љо при вред не 
про из вод ње, чи ји је обим то ком еко ном ских санк ци ја, изо ла ци је 
зе мље и гу бит ка ра ни јих тр жи шта, био знат но сма њен у од но су на 
ра ни ји пе ри од (про из вод ња ме са, ше ће ра, во ћа и по вр ћа). Ме ра ма 
по љо при вред не по ли ти ке под сти ца на је и ре ви та ли за ци ја по ки да-
них тр жи шних ве за у пре храм бе ном лан цу и фор ми ра ње основ не 
тр жи шне ин фра струк ту ре за чвр шћу са рад њу при мар не про из вод-
ње и пре ра де. По ли ти ка под сти ца ја у то вре ме је би ла про из вод но 
усме ре на, са ја ким ак цен том на гра не ко је до при но се ак ти ви ра њу 
пре храм бе ног сек то ра и ра сту из во за. Отва ра ње спољ ног тр жи шта 
и ауто ном ни тр го вин ски пре фе рен ци ја ли ЕУ (са др жа ни у Ре зо лу-
ци ји 2007/2000 EC и до пу ње ни ре гу ла ти вом 2563/2000 EC), за јед-
но са при ва ти за ци јом про из во ђа ча ин ду стриј ских про из во да (пре 
све га, ше ће ра на и уља ра) по вољ но су ути ца ли на раст мо гућ но сти 
из во за. Ре ла тив но скром на бу џет ска из два ја ња за по љо при вре ду 
ни су оста ви ла про сто ра за ра ди кал ни је про ме не у ме ха ни зми ма 
по др шке.

Ин сти ту ци о нал не про ме не у сек то ру то ком овог пе ри о да од-
ви ја ле су се спо ро и без кон ти ну и те та, пр вен стве но услед ме ша ња 
над ле жно сти ре пу блич ких и са ве зних ор га на. Про цес пре но ше ња 
над ле жно сти у обла сти по љо при вре де са са ве зног на ре пу блич ки 
ни во пот пу но је окон чан тек 2004. го ди не. До фор ми ра ња др жав-
не за јед ни це СЦГ (2003. го ди не) па ра лел но су функ ци о ни са ла ми-
ни стар ства над ле жна за по сло ве по љо при вре де СРЈ и Ре пу бли ке 
Ср би је. Ус по ста вља њем др жав не за јед ни це СЦГ, ми ни стар ство 
над ле жно за по сло ве по љо при вре де на са ве зном ни воу је уга ше-
но, а део над ле жно сти ко је је оно има ло (са ни тар на кон тро ла, из-
во зни под сти ца ји и др.) пре ра спо ре ђе но је из ме ђу са ве зног ми ни-
стар ства над ле жног за по сло ве при вре де и уну тра шње тр го ви не 
(ко је је на ста ви ло да функ ци о ни ше) и ми ни стар ства над ле жног за 
по сло ве по љо при вре де Ре пу бли ке Ср би је. Раз два ја њем Ре пу бли ке 
Ср би је и Ре пу бли ке Цр не Го ре, све ин ге рен ци је у сек то ру по љо-
при вре де и ру рал ног раз во ја пре у зе ло је ми ни стар ство над ле жно 
за по сло ве по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре де.

Од 2004. го ди не у аграр ној по ли ти ци Ре пу бли ке Ср би је на-
чи њен је но ви за о крет у стра те шким опре де ље њи ма и им пле мен-
та ци о ним ме ха ни зми ма у од но су на прет ход ни пе ри од. Вла да је 
2005. го ди не усво ји ла Стра те ги ју раз во ја по љо при вре де Ср би је 
ко јом су де фи ни са ни сле де ћи стра те шки ци ље ви, и то:

1) из гра ди ти одр жив и ефи ка сан по љо при вред ни сек тор ко ји 
мо же да бу де кон ку рен тан на свет ском тр жи шту, до при но се ћи по-
ра сту на ци о нал ног до хот ка;

2) обез бе ди ти хра ну ко ја за до во ља ва по тре бе по тро ша ча у 
по гле ду ква ли те та и без бед но сти;

3) одр жа ти по др шку жи вот ном стан дар ду за љу де ко ји за ви се 
од по љо при вре де, а ни су у ста њу да сво јим раз во јем пра те еко ном-
ске ре фор ме;

4) оси гу ра ти по др шку одр жи вом раз во ју се ла;
5) са чу ва ти жи вот ну сре ди ну од ути ца ја ефе ка та по љо при-

вред не про из вод ње;
6) при пре ми ти по љо при вре ду Ре пу бли ке Ср би је за ин те гра-

ци је у ЕУ;
7) при пре ми ти по ли ти ку до ма ће по др шке и тр го ви не у по љо-

при вре ди за пра ви ла СТО.
Ова стра те ги ја ни је од по чет ка би ла по др жа на ви ше го ди-

шњим про грам ским до ку мен ти ма, ни је има ла де фи ни са не ја сне 
бу џет ске окви ре, па су са мим тим и ме ре за ње ну им пле мен та ци ју 
не до след но пра ти ле за цр та не ци ље ве. У де фи ни са њу и из бо ру ме-
ра при ме њи ва них у том пе ри о ду мо гу ће је пре по зна ти на пор да се 
од го во ри на су штин ске раз вој не про бле ме, али је њи хо ва кон цеп-
ту а ли за ци ја и кван ти фи ка ци ја пре ко ци ље ва и ин стру ме на та би ла 
при сут на са мо у об ри си ма.

Ре фор ми са на по љо при вред на по ли ти ка тре ба ло је да до при-
не се ра сту кон ку рент но сти по ро дич них ко мер ци јал них по љо при-
вред них га здин ста ва, уз за о крет у им пле мен та ци о ним ме ха ни зми-
ма од по ли ти ке под сти ца ја про из вод њи и до хот ку, на под сти ца ње 
ин ве сти ци ја. Овај курс је био са мо де ли мич но пра ћен од го ва ра ју-
ћим ме ра ма и сред стви ма, и то до 2008. го ди не. 



На кон 2008. го ди не, усле дио је пе ри од из ра же не не ста бил но-
сти по љо при вред не по ли ти ке и че стих за о кре та у сме ру и ме ха-
ни зми ма под сти ца ја. Ва жно је на гла си ти да су ове про ме не са мо 
де ли мич но би ле мо ти ви са не објек тив ним про ме на ма по слов ног 
ам би јен та, а мно го ви ше че стим про ме на ма упра вљач ких струк ту-
ра ко је су по ку ша ва ле да ра ди кал ним ре ше њи ма убр за ју ду го трај-
не струк тур не про це се.

2.7.2. Ефек ти по љо при вред не по ли ти ке у прет ход ном пе ри о ду

Стра те ги ја раз во ја по љо при вре де Ср би је ни је има ла де фи-
ни са не ин ди ка то ре за пра ће ње ре а ли за ци је, те ње не учин ке ни је 
мо гу ће ана ли зи ра ти са аспек та оства ри ва ња де фи ни са них ци ље-
ва. Услед не до стат ка ва лид не ана ли тич ке осно ве, пре ци зни је оце-
не ефе ка та по је ди них ме ра ни је мо гу ће да ти. Ипак, ана ли за ста ња 
у прет ход ном по гла вљу ука зу је да је би ло на прет ка у по је ди ним 
под сек то ри ма.

Зна ча јан на пре дак за бе ле жи ла је биљ на про из вод ња, ка ко у 
сми слу из ме не про из вод не струк ту ре, та ко и у из во зној кон ку рент-
но сти. То ком пр ве по ло ви не прет ход не де це ни је по раст је по себ но 
био при ме тан у про из вод њи ин ду стриј ског би ља и ра сту из во за 
ше ће ра и уља. Зна ча јан раст бе ле жи из воз во ћа и по вр ћа, док су 
у го ди на ма од по чет ка еко ном ске кри зе, про из вод ња и из воз жи та 
(по себ но ку ку ру за) по ста ли глав ни но си о ци по зи тив них трен до ва 
ко је је сек тор по љо при вре де за бе ле жио.

Су прот но то ме, сек тор сто чар ства ни је по ка зао зна чај ни ји 
на пре дак, а не га тив ни трен до ви у го ве дар ској про из вод њи су на-
ста вље ни. Ово се, пре све га, мо же при пи са ти не до след ној по ли-
ти ци по др шке овом под сек то ру, не прин ци пи јел ним при сту пи ма у 
ода бра ним мо де ли ма под сти ца ња, ко ји су ва ри ра ли у ин тер ва лу 
по чев ши од то га да је по сто ја ло пре кла па ње ме ра по др шке (ви-
ше уред би за исту или слич ну гру пу ко ри сни ка), до то га да су у 
по је ди ним го ди на ма не ке ме ре има ле пот пу но су прот не ефек те. С 
об зи ром да је реч о сек то ру ко ји је по себ но осе тљив на ad hoc ре-
ше ња (због ду гих про из вод них ци клу са), из ве сно је да у ам би јен ту 
ка кав је по сто јао прет ход них го ди на, ни је би ло про сто ра за зна чај-
ни ји на пре дак сто чар ске про из вод ње.

По зи ти ван по мак учи њен је у до ме ну де фи ни са ња пр вих 
обри са по ли ти ке ру рал ног раз во ју по узо ру на ЕУ мо дел по др-
шке. Као нај ве ћи на пре дак се мо же оце ни ти то што је на кон ду жег 
пре ки да по но во уве де на кре дит на по др шка, као и по др шка у ви ду 
бес по врат них сред ста ва за об но ву ме ха ни за ци је, обје ка та, опре ме, 
а ка сни је и за са да и основ ног ста да. Ме ђу тим, по себ но је ин ди ка-
тив но то што су се ме ре дру гог сту ба по др шке тре ти ра ле го то во 
као са свим одво јен део по ли ти ке, без до вољ но бри ге о си нер гет-
ском ефек ту ко ји се мо же по сти ћи њи хо вом ко ор ди на ци јом са ме-
ра ма пр вог сту ба. За про це ну ефе ка та по др шке ру рал ном раз во ју 
не ма ни по сред них ин ди ка то ра, већ се о ис тој мо же го во ри ти са мо 
из пер спек ти ве бро ја ко ри сни ка сред ста ва за по је ди не ме ре. Ипак, 
са си гур но шћу се мо же ре ћи да је про грес у ор ган ској про из вод-
њи, про из вод њи ви на, про из во да са ге о граф ским по ре клом и се-
о ском ту ри зму ви дљив. Бу ду ћи да је по др шка за ове на ме не би ла 
из у зет но не ста бил на, ка ко у по гле ду ме ра, та ко и сред ста ва, као и 
да је зна ча јан део ак тив но сти фи нан си ран до на тор ским сред стви-
ма, ови за кључ ци се не мо гу ар гу мен то ва но до ка за ти по да ци ма о 
пла си ра ним бу џет ским под сти ца ји ма.

Зна чај но ме сто у си стем ским ре ше њи ма по љо при вред не по-
ли ти ке има ли су про гра ми по др шке ин сти ту ци о нал ном уна пре ђе-
њу, кроз фи нан си ра ње ПССС и фор ми ра ње но вих ла бо ра то ри ја, 
ја ча ње ра да ин спек циј ских слу жби и обу ку и уса вр ша ва ње ка дро-
ва. Ин сти ту ци о нал но ја ча ње сек то ра по љо при вре де огле да се и у 
про гре су у по гле ду уво ђе ња ин фор ма ци о них си сте ма у по љо при-
вре ди. Тран спа рент ност про це ду ра по диг ну та је на ви ши ни во 
осни ва њем Упра ве за аграр на пла ћа ња, иако си стем још увек ни је 
до вољ но функ ци о на лан и ефи ка сан у свим сег мен ти ма. За ефи ка-
сни ју кон тро лу ре а ли зо ва не по др шке не до ста ју до след не про це ду-
ре и људ ски ре сур си. Цео по сту пак под но ше ња зах те ва и до би ја ња 
по др шке је рад но зах те ван, ка ко пре ма под но си о ци ма зах те ва, та ко 
и пре ма слу жба ма укљу че ним у ре а ли за ци ју. Нај ве ћи део ак тив но-
сти у обла сти ја ча ња ин сти ту ци о нал них ка па ци те та фи нан си ран је 
ка ко про јек ти ма ЕУ, та ко и дру гим ви до ви ма до на тор ске по др шке. 
Ме ђу тим, не до ста так људ ских ка па ци те та до во ди у пи та ње одр-
жи вост ве ћи не по ме ну тих про је ка та.

2.7.3. Аграр ни бу џет

Нај ва жни ји вид др жав не по др шке по љо при вре ди и ру рал ним 
под руч ји ма оства ру је се пу тем аграр ног бу џе та. Аграр ни бу џет је 
део укуп ног бу џе та Ре пу бли ке Ср би је ко ји је уве ден у по ли тич ку 
прак су Ре пу бли ке Ср би је 1996. го ди не, са ци љем да обез бе ди ста-
бил не фи нан сиј ске из во ре за под сти ца ње раз во ја по љо при вре де 
и ру рал них под руч ја. Вла да про пи су је, за сва ку бу џет ску го ди ну, 
обим сред ста ва, вр сте и мак си мал не из но се по по је ди ним вр ста ма 
под сти ца ја, у скла ду са За ко ном о под сти ца ји ма у по љо при вре ди и 
ру рал ном раз во ју („Слу жбе ни гла сник РС”, број 10/13) и за ко ном 
ко јим се уре ђу је бу џет Ре пу бли ке Ср би је.

Ви си на укуп них бу џет ских сред ста ва пла си ра них у по љо-
при вре ду и ру рал ни раз вој је опре де ље на број ним чи ни о ци ма. 
Обим по др шке је че шће био за ви сан од еко ном ских при ли ка у зе-
мљи и нео п ход но сти да се под ми ре по тре бе дру гих бу џет ских ко-
ри сни ка, не го што је био од раз ре ал них по тре ба агра ра и ру рал них 
под руч ја за фи нан сиј ском по др шком.

Из нос аграр ног бу џе та и укуп них сред ста ва опре де ље них 
за по љо при вре ду и ру рал ни раз вој ис ка за ни у ап со лут ним из но-
си ма на го ди шњем ни воу, има ли су тен ден ци ју по ра ста за кључ но 
са 2008. го ди ном. Ме ђу тим, раст ни је био ста би лан и ста лан ни у 
овом пе ри о ду, бу ду ћи да је у 2007. го ди ни, а по себ но 2005. го ди ни, 
до шло до ума ње ња у од но су на прет ход не го ди не. 

И по ред оп ште тен ден ци је по ра ста аграр ног бу џе та до 2008. 
го ди не, ње гов удео у укуп ном бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је од 2007. 
го ди не не пре ла зи 5% укуп ног бу џе та Ре пу бли ке Ср би је (ви де ти 
Гра фи кон 4).

Гра фи кон 4: Бу џет МПЗЖС и удео у укуп ним бу џет ским сред стви ма
Из вор: за ко ни о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за од го ва ра ју ће го ди не

2.7.4. Струк ту ра аграр ног бу џе та по сту бо ви ма по др шке

Ана ли за струк ту ре аграр ног бу џе та по сту бо ви ма по др шке 
са чи ње на је на осно ву по да та ка о ре а ли зо ва ним бу џет ским сред-
стви ма МПЗЖС. По да ци о ре а ли за ци ји бу џе та по ме ра ма во де се 
по раз ли чи тим ме то до ло ги ја ма и си сте ма ти за ци ја ма, што оте жа ва 
фор ми ра ње кон зи стент них се ри ја за пра ће ња ефе ка та и ре зул та-
та по је ди них ме ра. Из тог раз ло га је до са да шњу по љо при вред ну 
по ли ти ку Ре пу бли ке Ср би је са мо де ли мич но мо гу ће упо ре ди ти са 
ме ђу на род ним стан дар ди ма и те о рет ским кон цеп ти ма. Опис ме ра 
од сту па од тих стан дар да, или оне са др же раз ли чи те еле мен те ко-
је је не мо гу ће кла си фи ко ва ти у кон цеп ту ал но за о кру же не гру пе. 
По себ но је ва жно на гла си ти да сред стви ма аграр ног бу џе та у овој 
ана ли зи ни су об у хва ће на сред ста ва ко ја су пла си ра на из бу џе та 
АП Вој во ди не, као и бу џе та је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве.

Са ма си сте ма ти за ци ја по др шке по гру па ма ме ра у окви ру по-
је ди них сту бо ва по др шке, из вр ше на је уз по моћ APM ба зе по да та-
ка за Ре пу бли ку Ср би ју, ко ја омо гу ћу је ква ли та тив ну и кван ти та-
тив ну ана ли зу при ме ње них ме ра по љо при вред не по ли ти ке, пре ма 
је дин стве ној кла си фи ка ци ји ме ра по ЕУ и OECD при сту пу. АPM 
кла си фи ка ци јом све ме ре по љо при вред не по ли ти ке се гру пи шу у 
три глав на сту ба:

1) ме ре тр жи шно-це нов не по др шке и ме ре ди рект не по др шке 
про из вод њи;

2) струк тур не ме ре и ме ре ру рал ног раз во ја; 
3) по др шка оп штим ме ра ма и услу га ма у по љо при вре ди. 
АPM мо дел укљу чу је та ко ђе и по де лу на оста ле тран сфе ре 

по љо при вре ди, где су са др жа на сва пла ћа ња за ко ја не до ста ју ин-
фор ма ци је на осно ву ко јих би их би ло мо гу ће раз дво ји ти у од го ва-
ра ју ће ка те го ри је.

Струк ту ра аграр ног бу џе та по сту бо ви ма по др шке то ком по-
след ње де це ни је знат но је ва ри ра ла. Основ ни узро ци би ли су не-
до ста так сред ста ва у бу џе ту у по је ди ним го ди на ма услед че га су 



се по је ди не ме ре га си ле, као и че сте про ме не ру ко во де ћих струк-
ту ра ко је су по пра ви лу би ле пра ће не ра ди кал ним из ме на ма у про-
гра ми ма и си сте ми ма по др шке.

До ми нан тан удео у бу џет ској струк ту ри има ју ме ре по др-
шке тр жи шту и ди рект на пла ћа ња про из во ђа чи ма. Ако се има у 
ви ду да не рас по ре ђе на сред ства нај ве ћим де лом чи не не ис пла ће-
не оба ве зе по осно ву ре гре са за ин пу те и пре ми је за мле ко, мо же 
се за кљу чи ти да, са из у зет ком 2006. го ди не, по др шка пр вом сту-
бу чи ни пре ко 80% укуп но пла си ра них сред ста ва у по љо при вре ду 
Ре пу бли ке Ср би је. Удео сред ства за по др шку дру гом сту бу је од 
2006. го ди не опа дао, док се удео сред ста ва за оп ште ме ре по др шке 
по љо при вре ди и не рас по ре ђе них сред ста ва по ве ћа вао. Ин ди ка ти-
ван је и пер ма нент но ни зак из нос сред ста ва за по др шку оп штим 
услу га ма у по љо при вре ди, као и то да је за ове на ме не тро ше но 
ре ла тив но ви ше сред ста ва по чет ком пе ри о да ка да је и до на тор ска 
по др шка за ове на ме не би ла ве ћа (ви де ти Гра фи кон 5).

Гра фи кон 5. Бу џет ска по др шка по љо при вре ди, по сту бо ви ма ме ра*
Из вор: ин тер ни по да ци МПЗЖС
*Не пот пу ни по да ци за 2009  го ди ну

До знат ни јих про ме на у струк ту ри бу џе та до шло је у 2006. 
го ди ни, ка да су ве ћа сред ства утро ше на на фи нан си ра ње по др шке 
не ко мер ци јал ним („ста рач ким”) по љо при вред ним га здин стви ма. 
Ова по др шка је већ у на ред ној го ди ни уки ну та, а из нос сред ста ва 
за дру ги стуб од та да се пер ма нент но сма њи вао. На и ме, у го ди на-
ма ка да је про из вод ња би ва ла по го ђе на вре мен ским не при ли ка ма, 
од но сно сна жним тр жи шним осци ла ци ја ма, све ве ћи део сред ста-
ва је пре у сме ра ван ка про из во ђа чи ма у ви ду по др шке за ин пу те 
или у фор ми ди рект не до хо дов не по др шке, не би ли се олак ша ло 
фи нан си ра ње те ку ће про из вод ње.

2.7.5. Струк ту ра аграр ног бу џе та по гру па ма ме ра  
по љо при вред не по ли ти ке

То ком по сма тра ног пе ри о да до ла зи ло је до че стих про ме на 
про гра ма по др шке, у по је ди ним го ди на ма и по не ко ли ко пу та, при 
че му су се ме ња ли и опи си ме ра и на чи ни њи хо ве опе ра ци о на ли-
за ци је. Са мим тим, гру пи са ње ме ра у од го ва ра ју ће гру пе, а по том 
и ис ка зи ва ње утро ше них сред ста ва за њи хо во фи нан си ра ње, ни је 
увек до вољ но пре ци зно или де таљ но14. 

а )  Ме  ре  т р  жи  шно-це  нов  не  по др  шке

Из гру пе ме ра тр жи шно-це нов не по др шке у Ре пу бли ци Ср-
би ји су то ком пе ри о да 2004 –2013. го ди не при ме њи ва не раз ли чи-
те ме ре, као што су: из во зни под сти ца ји, ин тер вент на ку по ви на, 
опе ра тив ни тро шко ви чу ва ња јав них за ли ха и су фи нан си ра ње тро-
шко ва скла ди ште ња. Од на ве де них ме ра у по сма тра ном пе ри о ду 
пер ма нент но су при ме њи ва ни са мо из во зни под сти ца ји, док су 
под сти ца ји при ват ном скла ди ште њу и ин тер вент ни от куп фи нан-
си ра ни са мо по вре ме но (у усло ви ма ка да је због вре мен ских не по-
го да до ла зи ло до по ре ме ћа ја на тр жи шту).
 – – – – – – – – – – – – – – –
14 За ме ре чи ји се на чин фи нан си ра ња то ком исте го ди не то ли ко из ме нио да су до-

би ле пот пу но дру ги об лик, од но сно пре шле у дру гу гру пу ме ра, ис ка зи ва не су у 
овој ана ли зи вр ло ге не рал ним опи си ма и при ка зи ва не су као „оста ли тран сфе ри 
по љо при вре ди”  Та ко ђе, сред ства ко ја су тро ше на на за о ста ле ис пла те из прет-
ход не го ди не, ис ка зи ва на су као не рас по ре ђе на сред ства, бу ду ћи да на осно ву 
до ступ них ба за по да та ка ни је мо гу ће ре кон стру и са ти ко ли ки је део сред ста ва 
утро шен за ко ју од ме ра из прет ход не го ди не

Гра фи кон 6. Тр жи шно-це нов не ме ре по др шке по љо при вре ди Ре-
пу бли ке Ср би је
Из вор: ин тер ни по да ци МПЗЖС

Удео ме ра тр жи шно-це нов не по др шке у укуп ном аграр ном 
бу џе ту је пер ма нент но опа дао  – са 32% у 2004. го ди ни, на са мо 
0,2% у 2011. го ди ни. На кон 2011. го ди не фи нан си ра ње ових ме ра 
је пре ки ну то и за ме ње но ди рект ним под сти ца ји ма.

б )  Ме  ре  ди  рект  не  по др  шке  про  из  вод  њи

Ме ре ди рект не по др шке про из вод њи у Ре пу бли ци Ср би ји су 
то ком пе ри о да 2004 –2012. го ди не об у хва та ле ди рект на пла ћа ња 
про из во ђа чи ма за сно ва них на аут пу ту (це нов на по др шка), пла ћа-
ња по хек та ру и гр лу сто ке, као и суб вен ци о ни са ње ин пу та (укљу-
чу ју ћи ре гре се, суб вен ци о ни са ње ка мат них сто па, пре ми ја оси-
гу ра ња и сл.). Као ме ре са нај ду жом тра ди ци јом и не по сред ним, 
ди рект ним ефек том на про из вод њу и при хо де по љо при вред них 
га здин ста ва, ови ви до ви под сти ца ја су за про из во ђа че нај ком фор-
ни ји и нај зна чај ни ји, те су на њи хо ве из ме не и нај о се тљи ви ји.

За фи нан си ра ње ди рект них пла ћа ња у на ве де ном пе ри о ду из-
два ја ло се у про се ку око 64% аграр ног бу џе та (од 42% у 2006. го-
ди ни, до 75% у 2011. го ди ни; ви де ти Гра фи кон 7).

Гра фи кон 7. Ме ре ди рект не по др шке по љо при вре ди Ре пу бли ке 
Ср би је, по гру па ма ме ра
Из вор: ин тер ни по да ци МПЗЖС

Ме ре ди рект не по др шке су зна чај но ва ри ра ле, ка ко по оби му 
сред ста ва, та ко и по уде лу по је ди них гру па ме ра. Осим пре ми је за 
мле ко, оста ле ме ре су се ди на мич но ме ња ле, уво ди ле и уки да ле, 
не да ју ћи ја сне по слов не сиг на ле про из во ђа чи ма. Нај че шћи раз лог 
овим про ме на ма би ли су тр жи шни по ре ме ћа ји на ста ли услед не-
по вољ них вре мен ских при ли ка и ре зул ти ра ју ћих осци ла ци ја це на, 
али и од су ство од го ва ра ју ћих стра те шких смер ни ца и ја сног окви-
ра по ли ти ке. У том сми слу, мо же се оце ни ти да је по др шка тр жи-
шту би ла ру ко во ђе на праг ма тич ним раз ло зи ма и по ку ша ји ма ста-
би ли за ци је до хот ка по љо при вред ни ка у ван ред ним окол но сти ма.

Ге не рал на ин тен ци ја је сма ње ње це нов них под сти ца ја, и то 
ка ко у по гле ду оби ма пла си ра них сред ста ва, та ко и у по гле ду њи-
хо вог уче шћа у укуп ној струк ту ри по др шке за ди рект не под сти ца-
је. Осим то га, по сте пе но је сма њи ван и број про из во да у ре жи му 
це нов не по др шке. Пре ми ја за мле ко, као нај ва жни ја ме ра це нов не 
по др шке, чи ни ла је по чет ком по сма тра ног пе ри о да чак око 20% 
укуп ног аграр ног бу џе та. Њен удео по след њих го ди на опао је на 
око 10%, а оста ли ви до ви це нов не по др шке су уки ну ти.

Удео ди рект них пла ћа ња за суб вен ци о ни са ње ин пу та пер-
ма нент но је на ра стао. Од 2007. го ди не суб вен ци о ни са ње ин пу-
та по ста је до ми нан тан вид по др шке по љо при вре ди, са уде лом у 
укуп ном аграр ном бу џе ту ко ји пре ла зи 50%. Ме ђу тим, струк-
ту ра сред ста ва за суб вен ци о ни са ње ин пу та се ди на мич но ме ња-
ла, са тен ден ци јом кон цен тра ци је на по др шку за ди зел го ри во и 



упо тре бу ми не рал них ђу бри ва. Под сти ца ји за на бав ку при плод не 
сто ке би ли су до 2011. го ди не ре ла тив но скром ни (2 –3% укуп-
ног аграр ног бу џе та), да би у 2011. го ди ни сред ства за ове на ме-
не до сти гла из нос од 9% укуп ног аграр ног бу џе та. Ме ђу ме ра ма 
ди рект них пла ћа ња за ин пу те тре ба по ме ну ти и суб вен ци о ни са ње 
крат ко роч них кре ди та. Од 2008. го ди не ови под сти ца ји су све де-
ни на ми нор ни из нос, а од 2010. го ди не не ста ли из си сте ма по др-
шке, да би 2012. и 2014. го ди не по но во би ли укљу че ни у си стем 
по др шке по љо при вре ди. Иако су се ви си на по др шке, ко ри сни ци и 
усло ви за оства ри ва ње пра ва на ди рект не под сти ца је че сто ме ња-
ли, су штин ски се по др шка од 2007. го ди не све ла на под сти ца је за 
ре гре си ра ње го ри ва и ми не рал них ђу бри ва.

Ди рект на пла ћа ња по по вр ши ни, од но сно гр лу су вид под-
сти ца ја чи је уво ђе ње од ра жа ва спрем ност на ци о нал не по ли ти ке 
за при хва та ње ре ше ња ЗПП-а. Пр ви об ли ци ових пла ћа ња при-
ме њи ва ни су по чет ком по сма тра ног пе ри о да 2004 –2012. го ди на, 
са стал ном тен ден ци јом сма ње ња, до пот пу ног уки да ња 2008. го-
ди не. У 2012. го ди ни ове ме ре су по но во зна чај ни је при сут не у 
ре жи му по др шке по љо при вре ди, ка да се под сти че пр вен стве но 
ра тар ска про из вод ња (осим по вр ћа и крм ног би ља), као и млеч но 
го ве дар ство.

в )  Ст рук тур  не  ме  ре  и  ме  ре  по ли  ти  ке  ру  ра л  ног  
раз  во  ј а 

По ли ти ка ру рал ног раз во ја је по чет ком по сма тра ног пе ри-
о да би ла зна чај ни је за сту пље на у укуп ним бу џет ским из да ци ма 
за по др шку по љо при вре ди, а по бро ју ме ра и про гра ма ко ји ма је 
опе ра ци о на ли зо ва на знат но ра зно вр сни ја. По сте пе но, њен зна чај 
опа да, а ме ре на ме ње не ру рал ном раз во ју опе ра ци о на ли зо ва не су 
кроз раз ли чи те про гра ме дру гих ор га ни за ци о них де ло ва МПЗЖС.

Нај ве ћи удео у по др шци ру рал ном раз во ју има ју сред ства на-
ме ње на под сти ца ји ма за ин ве сти ци је на по љо при вред ном га здин-
ству. Ин ве сти ци је на по љо при вред ном га здин ству под сти ца не су 
бес по врат ним сред стви ма за об но ву и из град њу обје ка та, на бав ку 
опре ме и ме ха ни за ци је, об но ву и про ши ре ње ви ше го ди шњих за са-
да. Кри те ри ју ми за до де лу сред ста ва су че сто ме ња ни. Ге не рал на 
иде ја је би ла да се по љо при вред ним га здин стви ма у брд ско-пла-
нин ским под руч ји ма, као и они ма ко ја су ре ги стро ва на на мла ђа 
ли ца, да ју по вољ ни ји усло ви. По ред то га, у по је ди ним го ди на ма 
ко ри шће ни су кри те ри ју ми са ве о ма из ра же ном со ци јал ном ком-
по нен том, у сми слу да су при ева лу а ци ји про је ка та пред ност има-
ла по љо при вред на га здин ства ре ги стро ва на на жен ске чла но ве 
или су кре и ра не по себ не ме ре за со ци јал но ра њи ве ру рал не гру пе 
(по др шка Ро ми ма и из бе гли ца ма).

По др шка по ве ћа њу про сеч не ве ли чи не по љо при вред ног га-
здин ства и кон со ли да ци ји по се да при ме њи ва ла се кроз раз ли чи те 
фор ме, што укљу чу је раз ли чи те мо де ле под сти ца ја за да ва ње зе-
мљи шта у за куп и по др шку ко ма са ци ји.

Мар ке тин шке и про мо тив не ак тив но сти, као и по слов но 
по ве зи ва ње уче сни ка у пре храм бе ном лан цу, ни су део ре дов не 
прак се, и са мо се спо ра дич но по ја вљу ју у бу џет ској струк ту ри 
са не знат ним из но си ма. Ова кве ак тив но сти су углав ном че шће 
би ле под сти ца не до на тор ским про јект ним ак тив но сти ма, бу џет-
ским сред стви ма је ди ни ца ло кал них са мо у пра ва и ак тив но сти ма 
SIЕPА-е (ви де ти Гра фи кон 8).

Гра фи кон 8. Обим и струк ту ра по др шке ру рал ном раз во ју Ре пу-
бли ке Ср би је, по ме ра ма
Из вор: ин тер ни по да ци МПЗЖС

Ме ре по др шке за шти ти и уна пре ђе њу ста ња жи вот не сре ди-
не су ма ло за сту пље не у бу џет ској струк ту ри. Из два ја се по др шка 
очу ва њу ге не тич ких ре сур са (ко ја се пер ма нент но фи нан си ра ла 

за кључ но са 2010. го ди ном, а од 2013. го ди не до не ти су и но ви 
пра вил ни ци у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу ју под сти ца ји у по-
љо при вре ди и ру рал ном раз во ју), као и по др шка раз во ју ор ган ске 
про из вод ње.

Раз вој ру рал не еко но ми је кроз по др шку ди вер зи фи ка ци ји 
при хо да по љо при вред них га здин ста ва и уна пре ђе ње ста ња ин фра-
струк ту ре скром но је за сту пље на у струк ту ри по др шке. Зна чај ни ја 
сред ства за ове на ме не утро ше на су са мо у 2007. го ди ни (из сред-
ста ва На ци о нал ног ин ве сти ци о ног пла на), док су по сле то га ове 
ак тив но сти фи нан си ра не ма лим сред стви ма. По др шка је опе ра ци-
о на ли зо ва на под сти ца ји ма за нат ству, об но ви обје ка та у свр ху раз-
во ја ру рал ног ту ри зма и сл. И ов де тре ба под ву ћи да је део ак тив-
но сти на раз во ју се о ског ту ри зма и ин фра струк ту ре фи нан си ран из 
дру гих фон до ва (сред ства ми ни стар ства над ле жног за по сло ве еко-
но ми је, до на тор ских про је ка та и је ди ни ца ло кал них са мо у пра ва).

г )  По др  шка  оп  штим ме  ра  ма  и  услу  га  ма  
у  по  љо  при  вре  ди

Ко ри сни ци ове гру пе ме ра ни су ди рект но по љо при вред ни 
про из во ђа чи, не го су оне усме ре не на ус по ста вља ње бо љих усло-
ва по сло ва ња у по љо при вре ди. По пра ви лу, ове ме ре се од но се на 
фи нан сиј ску по др шку раз ли чи тим ак тив но сти ма у обла сти ма као 
што су: ин спек ци ја, од но сно над зор, ис тра жи вач ки и раз вој ни по-
сло ви, про мо тив не ак тив но сти итд. Ова вр ста под сти ца ја не ути че 
на при хо де или по тро шњу, а ефек ти на тр го ви ну и про из вод њу су 
за не мар љи ви. Са мим тим, ова гру па ме ра је пот пу но при хва тљив 
на чин по др жа ва ња раз во ја по љо при вре де са аспек та ме ђу на род-
них стан дар да, од но сно ор га ни за ци ја за ду же них за пра ће ње аграр-
них по ли ти ка.

У окви ру по ли ти ке по др шке оп штим услу га ма у по љо при-
вре ди ре а ли зу ју се ре дов ни про гра ми МПЗЖС, као што је рад 
слу жби за се лек ци ју сто ке, рад ПССС, кон тро ла плод но сти зе мљи-
шта, су зби ја ње биљ них бо ле сти и ште то чи на, из ве штај но-прог но-
зне слу жбе и др. Нај ве ћи део сред ста ва тро шен је за рад ПССС, на 
ис тра жи вач ке про јек те и екс перт ске услу ге. Зна чај ни јих ва ри ра ња 
у оби му и струк ту ри по др шке не ма, бу ду ћи да су сред ства и ак тив-
но сти од ре ђе ни ви ше го ди шњим пла но ви ма и про гра ми ма ра да, 
ко ји се ме ња ју са мо у из у зет ним си ту а ци ја ма (ви де ти Гра фи кон 9).

Гра фи кон 9. Струк ту ра по др шке оп штим услу га ма у по љо при вре-
ди Ре пу бли ке Ср би је, по ме ра ма (%)
Из вор: ин тер ни по да ци МПЗЖС

2.7.6. При ступ сред стви ма аграр ног бу џе та

По ред ди на мич них про ме на у оби му и струк ту ри бу џет ских 
под сти ца ја за по љо при вре ду, под јед на ко про бле ма тич не са аспек-
та ко ри сни ка би ле су и про ме не у на чи ну опе ра ци о на ли за ци је по-
је ди них ме ра, као и пред у сло ви за при ступ ко ри сни ка бу џет ским 
под сти ца ји ма. До ступ ност по др шке огра ни ча ва на је уво ђе њем 
кри те ри ју ма за од ре ђи ва ње по тен ци јал них ко ри сни ка, ко ји ни су 
увек би ли у скла ду са по ста вље ним ци ље ви ма по је ди них ме ра. 
Док је у не ким ме ра ма би ло мо гу ће пре по зна ти фа во ри зо ва ње по-
је ди них гру па ко ри сни ка или гра на про из вод ње, по сто ја ле су и ме-
ре чи ја је опе ра ци о на ли за ци ја би ла та ква да је спу та ван при ступ 
по др шци по је ди них ти по ва по љо при вред них га здин ста ва.

Од 2004. го ди не уве ден је си стем ре ги стра ци је по љо при вред-
них га здин ста ва, као пред у слов за ко ри шће ње бу џет ске по др шке 
по љо при вре ди. Усло ви за упис у Ре ги стар по љо при вред них га-
здин ста ва, па са мим тим и за оства ри ва ње овог пра ва не ко ли ко 
пу та су ме ња ни. Иако ове про ме не ни су би ле до след но на ли ни ји 



по ку ша ја да се у си сте му по др шке на ђу и за др же чи ста по љо при-
вред на га здин ства са по тен ци ја лом за тр жи шну про из вод њу, ова 
ори јен та ци ја је би ла очи глед на. У из ве сном сми слу се мо же ре ћи 
да су зна чај не раз ли ке у по гле ду ре ги о нал не ди стри бу ци је сред-
ста ва, као и ди стри бу ци је пре ма по љо при вред ним га здин стви ма 
раз ли чи те ве ли чи не, на ста ле до брим де лом упра во услед ова квих 
раз ло га.

По ред то га, 2009. го ди не уве де но је огра ни че ње ко јим се 
пред ви ђа ло да ре ги стро ва на по љо при вред на га здин ства мо ра ју 
има ти из ми ре не оба ве зе пре ма Ре пу блич ком фон ду за пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње по љо при вред ни ка за прет ход ну ка лен дар-
ску го ди ну. На тај на чин, из си сте ма по др шке су прак тич но ис кљу-
че на по љо при вред на га здин ства чи ји су вла сни ци пен зиј ско и ин-
ва лид ско оси гу ра ње оства ри ва ли по дру гим осно ва ма (нај че шће 
мла ђи за по сле ни вла сни ци сред њих и ма лих по љо при вред них га-
здин ста ва, ко ји у по је ди ним де ло ви ма Ре пу бли ке Ср би је чи не нај-
ви тал ни ји кон тин гент рад не сна ге у по љо при вре ди). Исте го ди не, 
при ме њи ва но је и ре ше ње ко је је пред ви ђа ло да из нос суб вен ци ја 
бу де сма њен на са мо 30 % за она по љо при вред на га здин ства чи ји 
су но си о ци пре шли ста ро сну гра ни цу од 65 го ди на. Има ју ћи у ви-
ду не ре ше не сво јин ске од но се, не у ре ђе ност зе мљи шних књи га и 
низ дру гих ад ми ни стра тив них ба ри је ра, ја сно је да ова квим ре ше-
њем ни је по стиг ну то ни шта дру го до ис кљу чи ва ње не ма лог бро ја 
по љо при вред них га здин ста ва из си сте ма под сти ца ја.

Оп шти је став да је бу џет ска по др шка по љо при вре ди Ре пу-
бли ке Ср би је не до вољ на, те да ис ка за на по оба стан дард на кри-
те ри ју ма (ста нов ни ку и хек та ру) она зна чај но за о ста је за дру гим 
зе мља ма. Ова кве ком па ра ци је нај че шће ни су пот кре пље не до вољ-
но по у зда ним по да ци ма, и то из не ко ли ко раз ло га: са јед не стра не, 
због не јед на ких ста ти стич ких де фи ни ци ја ве за них за по љо при-
вред но зе мљи ште (па и ста нов ни штво), а са дру ге због не до вољ но 
кон зи стент них по да та ка о бу џет ским под сти ца ји ма (ви де ти Гра-
фи кон 10). Ов де та ко ђе тре ба има ти у ви ду чи ње ни цу да сва ка ко 
по сто ји из ве сна до за су бјек тив но сти у по гле ду раз вр ста ва ња ме ра, 
по себ но ка да је реч о зе мља ма чи ји бу џет ски под сти ца ји не под ле-
жу екс тер ној ре ви зи ји (ни су чла ни це ЕУ, OECD, СТО, што је слу-
чај са бал кан ским зе мља ма).

Гра фи кон 10. Ди стри бу ци ја сред ста ва аграр ног бу џе та пре ма окру-
зи ма15

Из вор: ин тер ни по да ци МПЗЖС

2.7.7. Ме ђу на род не до на ци је

Ме ђу на род на по моћ Ре пу бли ци Ср би ји у обла сти по љо при-
вре де ин тен зи ви ра на је од 2001. го ди не и углав ном се огле да ла 
у ви ду пру жа ња тех нич ке по мо ћи (опре ма, ла бо ра то ри је, во зи ла, 
ком пју те ри и сл.) и тре нин га и обу ке за по сле них (нај ви ше у при-
пре ми за усва ја ње ЕУ про це ду ра и пра ви ла). Про јек ти су по кри-
ва ли кључ не еле мен те по љо при вре де, сход но при о ри те ти ма на ве-
де ним у Стра те ги ји раз во ја по љо при вре де Ср би је и На ци о нал ној 
стра те ги ји Ср би је за при сту па ње Ср би је и Цр не Го ре Европ ској 
уни ји.

Пре ма по да ци ма IS DA CON-а од укуп но ре а ли зо ва них око 91 
ми ли он евра раз вој не по мо ћи то ком пе ри о да 2007 –2012. го ди не, 
сек тор по љо при вре де и ру рал ног раз во ја за у зи ма осмо ме сто ме-
ђу свим при ма о ци ма по др шке ме ђу на род них до на то ра. По сто је три 
 – – – – – – – – – – – – – – –
15 Пчињ ски, пи рот ски и окру зи на те ри то ри ји Ко со ва и Ме то хи је у свим по сма тра-

ним го ди на ма ко ри сти ли су ма ње од 1 % бу џет ских сред ста ва за по др шку по љо-
при вре ди и ру рал ном раз во ју  

глав на из во ра ме ђу на род не по др шке: ЕУ пу тем IPA фон до ва; би ла-
те рал на по др шка  – од зе ма ља ЕУ пу тем њи хо вих раз вој них аген-
ци ја (Са ве зна Ре пу бли ка Не мач ка, Кра ље ви на Хо лан ди ја, Кра ље-
ви на Дан ска, Кра ље ви на Швед ска, Ре пу бли ка Аустри ја, Ре пу бли ка 
Ита ли ја итд.) и дру гих зе ма ља (САД, Ја пан, Кра ље ви на Нор ве шка, 
Швај цар ска кон фе де ра ци ја); као и по др шка ме ђу на род них ор га ни-
за ци ја и фи нан сиј ских ин сти ту ци ја пу тем кре дит них ли ни ја, зај мо-
ва и бес по врат них сред ста ва (UNDP, FAO, EBRD, Свет ска бан ка, 
USAID, Ми ни стар ство по љо при вре де САД, GIZ итд.) 

Нај ве ћи и нај ва жни ји до на тор у сек то ру би ла је ЕУ са укуп-
но ре а ли зо ва них 58 ми ли о на евра у пе ри о ду 2007 –2013. го ди нa у 
окви ру IPA ком по нен те I. Фи нан сиј ска по др шка из фон до ва IPA I 
за област по љо при вре де и ру рал ног раз во ја у пе ри о ду 2007 –2012. 
го ди нa ко ри шће на је за ак тив но сти као што су: ус по ста вља ње 
FADN, по др шку Ди рек ци ји за на ци о нал не ре фе рент не ла бо ра то-
ри је, по др шку за без бед ност хра не, уна пре ђе ње до бро би ти жи во-
ти ња и кон тро лу, од но сно ис ко ре њи ва ње кла сич не ку ге сви ња и 
бе сни ла, из град њу ин сти ту ци о нал них ка па ци те та за спро во ђе ње 
IPARD и сл.

Иако су сви до на то ри из ра зи ли сво ју спрем ност да по др же 
Ре пу бли ку Ср би ју у при пре ми за европ ске ин те гра ци је и хар мо-
ни за ци ју, њи хо ви про гра ми и про јек ти су че сто би ли фо ку си ра ни 
на вр ло спе ци фич не те ме, нај че шће тр жи шне ре фор ме и раст кон-
ку рент но сти (нпр. ве ли ки USAID Агро би знис про је кат, или рад 
на уна пре ђе њу си сте ма са ве то дав них услу га у по љо при вре ди од 
стра не STAR про јек та Свет ске бан ке) или на по бољ ша ње по зи ци је 
спе ци фич них сек то ра.

У сва ком слу ча ју, раз ли чи ти ви до ви до на тор ске по мо ћи до-
при не ли су да се пре ду зму и убр за ју зна чај не ре фор ме у по љо-
при вре ди. Ово се по себ но од но си на фор ми ра ње и мо дер ни за ци ју 
си сте ма ла бо ра то ри ја, ор га ни зо ва ње по љо при вред них про из во ђа-
ча, уво ђе ње но вих тех но ло шких и ор га ни за ци о них ре ше ња у по-
је ди ним под сек то ри ма по љо при вре де и пре храм бе не ин ду стри је. 
По ред то га, ве ли ки број до ма ћих струч ња ка и де ло ви ад ми ни стра-
ци је има ли су при ли ку да про ђу раз ли чи те ви до ве обу ке и оспо со-
бље ни су за при ме ну но вих тех но ло шких, ор га ни за ци о них и дру-
гих ре ше ња у обла сти по љо при вре де.

III. СТРА ТЕ ШКИ ОКВИР

3.1. SWOT ана ли за и раз вој ни иза зо ви

3.1.1. Ре зул та ти SWOT ана ли зе

На осно ву из вр ше не ана ли зе ста ња по сек то ри ма у по љо при-
вре ди и у ру рал ном раз во ју до би је ни су по да ци и дру ги ин пу ти 
ко ји омо гу ћу ју из ра ду SWOT ана ли зе. SWOT та бе лом су си сте-
ма ти зо ва на са зна ња о пред но сти ма и мо гућ но сти ма уна пре ђе ња 
ста ња у сек то ру по љо при вре де и у до ме ну ру рал ног раз во ја, ко-
ја та ко ђе упо зо ра ва ју на сла бо сти и прет ње са ко ји ма се агро при-
вре да и ру рал на под руч ја убу ду ће мо гу сре сти. Ове ин фор ма ци је 
пред ста вља ју осно ву за си сте ма ти за ци ју ци ље ва, ме ра и ак тив но-
сти Стра те ги је и пра те ћих до ку ме на та, те оту да слу же као во дич 
до но си о ци ма по ли тич ких од лу ка (ви де ти Та бе лу 5).

Та бе ла 5: SWOT ана ли за агро при вре де и ру рал них под руч ја
ПРЕД НО СТИ СЛА БО СТИ

Ре сур си

Бо гат ство зе мљи шних ре сур са, по во љан 
од нос рас по ло жи вих по вр ши на по ста-
нов ни ку и за по сле ном у по љо при вре ди;
Бо гат ство би о ди вер зи те та;
До бар ква ли тет и струк ту ра по љо при-
вред ног зе мљи шта;
По вољ ни кли мат ски усло ви за по љо при-
вред ну про из вод њу;
До вољ не ко ли чи не ква ли тет не хра не за 
жи во ти ње (ка ба ста и кон цен тро ва на);
Ниска цена радне снаге;

Не до ста так по љо при вред не ин фра струк-
ту ре (пољ ски пу те ви, на вод ња ва ње, од-
вод ња ва ње, ве тро за штит ни по ја се ви);
Де гра да ци ја зе мљи шта, не у ре ђе ност во-
до то ко ва и ка на ла;
Ма ла ве ли чи на га здин ста ва и усит ње-
ност пар це ла;
Ма ли про це нат на вод ња ва них по вр ши на;
Амор ти зо ва ност за са да;
Не до вољ но уна пре ђен ра сни са став сто ке; 
Ма ли број сто ке; 
Не за до во ља ва ју ће ста ње опре ме и ме ха-
ни за ци је; 
Не по вољ на ста ро сна и обра зов на струк-
ту ра рад не сна ге у по љо при вре ди;
Не ре шен со ци јал ни ста тус за по сле них у 
по љо при вре ди;
Лош распоред падавина током године;



ПРЕД НО СТИ СЛА БО СТИ
Про из вод ња хра не

Ви со ка кон ку рент ност ра тар ске и по вр-
тар ске про из вод ње на ре ги о нал ном тр-
жи шту;
Кон ку рент ност не ких про из во да на ши-
рем ме ђу на род ном тр жи шту;
По сто ја ње до ма ћег сор ти мен та жи та, 
ин ду стриј ског би ља и не ких вр ста по-
вр ћа;
Опо ра вак не ких гра на сто чар ства;
Рас ту ћи сек тор ор ган ске про из вод ње;
Доступност страних тржишта и могућ-
ност раста извоза;

Ни зак ни во тех но ло ги је и агро тех ни ке;
Ни зак ква ли тет ин пу та (сад ног ма те ри-
ја ла, ђу бри ва и др );
Ма ла про из вод ња во ћа и по вр ћа у за-
шти ће ном про сто ру; 
Не пот пу ни од га ји вач ки про гра ми и не-
е фи ка сан си стем ге нет ског уна пре ђе ња; 
Не до вољ на при ме на мо дер них зна ња и 
тех но ло ги ја;
Не до вољ но ино ви ран асор ти ман пре ра-
ђе них про из во да;
Не е фи ка сан си стем кон тро ле ква ли те та 
хра не;
Неприлагођен и неразвијен систем оси-
гурања

Про из вод ни ла нац

До бро снаб де ве но тр жи ште ин пу та;
Зна чај ни ка па ци те ти обје ка та за сме штај 
и скла ди ште ње;
Ве ли ки пре рад ни ка па ци те ти;
Зна чај но уна пре ђе на тех но ло ги ја у не-
ким под се ко три ма (млин ска ин ду стри ја, 
уља ре, објек ти за пре ра ду мле ка, ме са, 
за за мр за ва ње и пре ра ду во ћа, гро жђа и 
по вр ћа);
До ступ ност си ро ви на из до ма ће про из-
вод ње;
Про цес при ва ти за ци је је углав ном за вр-
шен;
Постојање хоризонталних структура уд-
руживања (Задружни савез, различите 
асоцијације, коморе и сл );

За ста ре ла тех но ло ги ја су ше ња и скла ди-
ште ња жи та, обје ка та за па ко ва ње и пот-
хла ђи ва ње по вр ћа;
Ни зак сте пен ко ри шће ња пре рад них ка-
па ци те та;
Ни зак сте пен хор ти зон тал не и вер ти кал-
не ор га ни зо ва но сти;
При су ство мо но по ла; 
Не до вољ но раз ви је не тр жи шне ин сти ту-
ци је и ин фра струк ту ра; 
Од су ство ин фор ма ци о них си сте ма и не-
до во љан ло ги стич ка по др шка (прог но-
зна слу жба, ре ги стри, ка та стар, LPIS);
Ни зак сте пен про фе си о на ли за ци је и не-
до ста так пред у зет ног упра вљач ког ка-
дра;
Низак утицај и преговарачка моћ произ-
вођачких удружења; 

Тех но ло шки раз вој и жи вот на сре ди на
Ве ли ки број на уч них и обра зов них ин-
сти ту ци ја ко ји се мо гу укљу чи ти у си-
стем кре и ра ња и тран сфе ра зна ња;
Ин те рес за при хва та ње но вих тех но ло-
ги ја (ве ли ка га здин ства);
Ре ла тив но ма ла за га ђе ност жи вот не сре-
ди не од по љо при вре де у ве ћем де лу зе-
мље;
Бо гат ство би о ди вер зи те та и по сто ја ње 
ге не тич ких ре сур са;
По сто ја ње зна чај них по вр ши на HNVF;
Велика производња биомасе, могућност 
производње енергетских усева и ко-
ришћења обновљивих извора енергије;

Ни зак ква ли тет опре ме и тех нич ких 
усло ва за ис тра жи ва ње;
Не до ста так раз вој них ин сти ту ци ја и де-
мон стра ци о них обје ка та;
Ор га ни зо ва ни тран сфер зна ња сти же до 
ре ла тив но ма лог бро ја ко ри сни ка; 
Де гра да ци ја ста ни шта и би о ди вер зи те-
та, по себ но у под руч ји ма са огра ни че-
ним усло ви ма при вре ђи ва ња у по љо при-
вре ди;
Не а де ква тан си стем упра вља ња от па-
дом;
Неадекватан систем управљања водама;

Ру рал ни раз вој
Ра зно ли кост и атрак тив ност ру рал ног 
ам би јен та;
Бо га та кул тур на ба шти на;
Очу ва ност тра ди ци о нал них зна ња и тех-
но ло ги ја;
По сто ја ње успе шних при ме ра до бре 
прак се у обла сти ру рал ног ту ри зма и 
пра те ћих де лат но сти;
За по че те ини ци ја ти ве на фор ми ра њу ло-
кал них со ци јал них мре жа;
Солидно стање инфраструктуре у неким 
руралним областима;

Не по вољ ни де мо граф ски трен до ви;
Не ак тив но тр жи ште ра да; 
Не по вољ на со ци јал на струк ту ра;
Не ис ко ри шће не мо гућ но сти ди вер зи фи-
ка ци је при хо да на га здин ству;
Не до вољ на ис ко ри шће ност кул тур не ба-
шти не;
Ни ска ин фра струк тур на опре мље ност; 
Оте жан при ступ со ци јал ним услу га ма;
Ни зак ни во со ци јал ног ка пи та ла; 

ПРИ ЛИ КЕ ПРЕТ ЊЕ
Ре сур си

Уна пре ђе ње си сте ма упра вља ња по љо-
при вред ним зе мљи штем и дру гим при-
род ним ре сур си ма;
Мо гућ ност ра ста по вр ши на под ор ган-
ском про из вод њом;
Мо гућ ност ра ста бро ја сто ке и ре ви та ли-
за ци ја го ве дар ске и сто чар ске про из вод-
ње;
Ин те рес ин ве сти то ра за по ди за ње но вих 
за са да са ин тен зив ном тех но ло ги јом про-
из вод ње; 
Укључивања већих површина у систем 
подршке

Не за вр шен про цес ре сти ту ци је; 
Не а де ква тан од го вор на по сле ди це кли-
мат ских про ме на  – из о ста нак си стем-
ских ре ше ња;
Не е фи ка сност си сте ма упра вља ња зе-
мљи шним, шум ским и вод ним по тен-
ци ја ли ма; 
Не до ста так фи нан сиј ског ка пи та ла и 
оте жа не мо гућ но сти ин ве сти ра ња у 
уна пре ђе ње ста ња опре ме, обје ка та и 
ме ха ни за ци је;
За не ма ри ва ње ПО УРП од стра не по љо-
при вред не по ли ти ке  

Про из вод ња хра не

Раст ин те ре са ин ве сти то ра за ула га ња у 
сек тор и пра те ће де лат но сти;
Мо гућ ност ра ста ин те грал не и ор ган ске 
про из вод ње;
Мо гућ ност ра ста про из вод ње про из во да 
са ге о граф ским по ре клом, ле ко ви тог, аро-
ма тич ног и за чин ског би ља би ља;
Мо гућ ност ра ста из во за;
Уса гла ша ва ње до ма ће ле ги сла ти ве са 
стан дар ди ма и про пи си ма ЕУ (Ac qu is 
com mu ni ta i re);
Увођење система / шеме квалитета; 

Не до ста так фи нан сиј ског ка пи та ла;
Не до вољ но пре по знат ин те рес про из-
во ђа ча и пре ра ђи ва ча за по слов ну са-
рад њу;
Ра сту ћа кон ку рен ци ја из зе ма ља са ви-
со ко суб вен ци о ни са ном про из вод њом;
Из о ста нак аде кват не ре ак ци је на кли-
мат ске про ме не;
По ли тич ка и еко ном ска не ста бил ност у 
зе мљи, ре ги о ну и на гло бал ном ни воу; 
Да љи пад стан дар да и ку пов не мо ћи у 
зе мљи и окру же њу;
Неприпремљеност агроиндустријског 
сектора на процесе либерализације тр-
говине

ПРЕД НО СТИ СЛА БО СТИ
Про из вод ни ла нац

По сто ја ње и ко ри шће ње до ма ћег сор ти-
мен та и ра са;
Мо гућ но сти ин ве сти ра ња у ди стри бу тив-
не си сте ме;
Ви со ки из во зни по тен ци јал на осно ву 
спо ра зу ма о спољ ној тр го ви ни;
Могућности повезивања са трговинским 
ланцима; 

Не функ ци о на лан си стем ин спек циј-
ских слу жби;
Не а фир ми сан си стем јав них скла ди-
шта;
Не до вољ на пре по зна тљи вост/ „брен ди-
ра ност” про из во да, не до вољ но ино ви-
ран асор ти ман;
При су ство си ве еко но ми је и мо но по ла 
на стра ни пре ра де и тр го ви не;
Недостатак специфичних банкарских 
производа и пакета понуда;

Тех но ло шки раз вој и жи вот на сре ди на
По сто ја ње ка па ци те та за кре и ра ње и 
тран сфер зна ња;
По сто ја ње не ис ко ри шће них мо гућ но сти 
при ват но-јав них парт нер ста ва у кре и ра-
њу и тран сфе ру зна ња и тех но ло ги ја;
Рас ту ће по тре бе за раз ли чи тим вр ста ма 
кон сал тинг услу га; 
Мо гућ ност про из вод ње би о е нер гет ских 
усе ва;
Бо ља ис ко ри шће ност тер мал них во да у 
пла сте нич кој про из вод њи;
Бо ље ис ко ри шћа ва ње енер ги је ве тра и 
сун ца; 

Ви со ки тро шко ви кре и ра ња и пре но са 
зна ња;
Не до ста так ко ор ди на ци је ак тив но сти 
ре сор них ми ни стар ста ва
Не до во љан ино ва тив ни по тен ци јал на-
уч но-ис тра жи вач ког ка дра
Не за ин те ре со ва ност, не мо ти ви са ност 
про из во ђа ча за при хват но вих зна ња и 
тех но ло ги ја;
Не до вољ на и сла бо ди вер зи фи ко ва на 
по ну да обра зов них мо ду ла, прак тич них 
тре нин га;
Одсуство системске реакције на кли-
матске промене;

Ру рал ни раз вој
Мо гућ ност кре и ра ња но вих про из во да и 
услу га;
Мо гућ но сти при ват но-јав них парт нер ста-
ва;
Ре ви та ли за ци ја ре сур са и со ци јал не 
струк ту ре у ПО УРП
Мо гућ но сти ин тен зи ви ра ња ре ги о нал не 
пре ко гра нич не са рад ње;
Ко ри шће ње прет при ступ ног пе ри о да за 
раст кон ку рент но сти, при ме ну стан дар да 
уз ко ри шће ње ЕУ фон до ва (IPARD);
Могућности развоја свих видова туризма 
везаних за руралне средине, укључујући 
и HVNF подручја  

Не до вољ на пре по зна тљи вост ру рал них 
спе ци фич но сти у ло кал ним и на ци о-
нал ним по ли ти ка ма;
Сла ба за ин те ре со ва ност ин ве сти то ра;
На ра ста ње ру рал ног си ро ма штва и ре-
ги о нал них раз ли ка у си ро ма штву;
Не до вољ на пре по зна тљи вост спе ци-
фич но сти ма лих га здин ста ва у на ци о-
нал ним по ли ти ка ма, укљу чу ју ћи и по-
љо при вред ну по ли ти ку;
За стој у про це су ин те гра ци ја у ЕУ;
Недостатак капацитета у ПОУРП за по-
влачење буџетске подршке

3.1.2. Уну тра шњи иза зо ви раз во ја агро при вре де и ру рал них  
под руч ја Ре пу бли ке Ср би је

На осно ву ана ли за ста ња и ре зул та та при ка за них у SWOT та-
бе ли и PE STLE ана ли зе, из дво ји ле су се пред но сти ко је се мо гу 
тран сфор ми са ти у мо гућ но сти и до при не ти ди на мич ни јем ра сту 
и раз во ју сек то ра по љо при вре де и ру рал них под руч ја. Исто та ко, 
иден ти фи ко ва не су сла бо сти ко је, у слу ча ју ре а ли за ци је опа сно-
сти, мо гу да на ду жи пе ри од угро зе раз вој. Обе ди мен зи је са гле-
да не су кроз при зму иза зо ва са ко ји ма се сек тор по љо при вре де и 
ру рал на под руч ја су о ча ва ју, бу ду ћи да и јед на и дру га оп ци ја зах-
те ва ју ин тер вен ци ју до но си ла ца по ли тич ких од лу ка.

Оп шти за кљу чак је да по љо при вред ни сек тор и ру рал на под-
руч ја Ре пу бли ке Ср би је по се ду ју зна чај не ре сур се, ка ко у сми слу 
оби ма та ко и њи хо ве ра зно вр сно сти, што пру жа зна чај не мо гућ но-
сти ра ста про из вод ње, ди вер зи фи ка ци је про из во да и услу га и кре-
и ра ња но вих, ино ва тив них про из во да и прак си. Са дру ге стра не, 
нео п ход ни су озбиљ ни на по ри у струк тур но ре фор ми са ње сек то ра 
по љо при вре де и ру рал них сре ди на, у сми слу ја ча ња њи хо ве еко-
ном ске ефи ка сно сти и кон ку рент но сти. 

а )  Одр  жи  во  упра  вља  ње  ре  сур  си  ма

Ре пу бли ка Ср би ја рас по ла же при род ним ре сур си ма ко ји су 
ра зно вр сни и по вољ ни за раз ли чи те ти по ве по љо при вред не про-
из вод ње. Са дру ге стра не, усит ње ност по се да, за пу ште на ин фра-
струк ту ра, не до вољ на бри га о во до то ко ви ма и шу ма ма, са мо су 
не ке од ма ни фе ста ци ја ви ше де це ни ја ду гог ин ве сти ци о ног за не-
ма ри ва ња по љо при вре де. Има ју ћи у ви ду ефек те кли мат ских про-
ме на, прет ње по при род не ре су ре од за га ђе ња из по љо при вре де, 
ни зак ни во при ме не агро тех нич ких ме ра и до стиг ну тих стан дар да 
у про из вод њи, из ве сно је да се ста њу ре сур са мо ра при ћи мно го 
од го вор ни је и из на ћи ду го роч на и одр жи ва ре ше ње ко ја ће за у ста-
ви ти њи хо ву да љу де гра да ци ју.

По себ но огра ни че ње у до ме ну за шти те и уна пре ђе ња ста ња 
при род них ре сур са пред ста вља не до вољ на ко ор ди ни ра ност по ли-
ти ка, не у ре ђе ност ле ги сла ти ве (пре све га, вла снич ких од но са), од-
су ство ин фор ма ци о них ба за по да та ка и не до вољ но раз гра ни че не 
над ле жно сти из ме ђу по је ди них ор га на и ор га ни за ци ја. 



По себ но де ли ка тан иза зов по ли ти ке у на ред ном пе ри о ду је 
ства ра ње усло ва за раст ве ли чи не по љо при вред них га здин ста ва, 
од но сно бо ље и ве ће ис ко ри шће но сти рас по ло жи вих по љо при-
вред них по вр ши на. 

б )  Тран  с фер  зна  ња  и  тех  нич  ко -тех  но ло  шки  на  пре  дак 

Не е фи ка сан си стем тран сфе ра зна ња и тех но ло шких ре ше ња 
у прак су, ни зак ни во ула га ња у но ва тех но ло шка ре ше ња и стан-
дар де, иден ти фи ко ва ни су као глав ни огра ни ча ва ју ћи фак то ри ра-
ста про из вод ње и кон ку рент но сти. Ве ли ки део про из вод ње још 
увек је ба зи ран на ни ској упо тре би ин пу та, са ма лим ин ве сти ци ја-
ма у опре му и стан дар де, што ре зул ти ра не ста бил ним при но си ма 
не у јед на че ног ква ли те та. Не до вољ на при ме на до ступ них тех но ло-
ги ја по сле ди ца је не е фи ка сних си сте ма кре и ра ња тран сфе ра зна-
ња, али и не до стат ка ин ве сти ци ја.

Тех нич ко-тех но ло шки на пре дак зах те ва обим не ин ве сти ци-
је у при ла го ђа ва ње тех но ло ги ја, опре ме и сор ти мен та зах тев ним 
стан дар ди ма ква ли те та, до бро би ти жи во ти ња и кли мат ским про-
ме на ма. Јед на ко ва жан иза зов је и уна пре ђе ње зна ња, ве шти на и 
мо ти ва ци је про из во ђа ча за при хва та ње ино ва тив них тех нич ко-
тех но ло шких ре ше ња.

в )  Раст  кон  ку  рент  но  сти

У ра тар ској про из вод њи по сто ји зна ча јан про стор за раст 
кон ку рент но сти у до ме ну уна пре ђе ња до ма ћег се ме нар ства, кроз 
уво ђе ње ше ма ква ли те та, раз вој ин те грал не и ор ган ске про из вод-
ње, као и про из во да са ге о граф ским по ре клом. Ве ли ки не ис ко ри-
шће ни по тен ци јал има и про из вод ња по вр ћа у за шти ће ном про-
сто ру, као и га је ње ле ко ви тог би ља.

Основ ни пра вац раз во ја во ћар ства и ви но гра дар ства Ре пу-
бли ке Ср би је огле да се у при ла го ђа ва њу тех но ло ги је про из вод ње 
на ста лим кли мат ским про ме на ма, уво ђе њу но вих сор ти, по ве ћа њу 
по вр ши на под ин тен зив ним за са ди ма и по сти за ње ква ли те та ко ји 
од го ва ра стан дар ди ма ино стра ног и до ма ћег тр жи шта. Из ра да во-
ћар ске ре јо ни за ци је, фор ми ра ње из ве штај но-прог но зне слу жбе и 
ПССС, обра зо ва ње про из во ђа ча, уво ђе ње ин те грал ног и ор ган ског 
кон цеп та про из вод ње, ус по ста вља ње про из вод ње сер ти фи ко ва ног 
сад ног ма те ри ја ла и пу на им пле мен та ци ја ре ги ста ра у ви но гра-
дар ству и ви нар ству и дру гих зах те ва ЕУ, основ ни су пред у сло ви 
раз во ја во ћар ства и ви но гра дар ства Ре пу бли ке Ср би је.

Прав ци раз во ја сто чар ске про из вод ње мо ра ју се за сни ва ти на 
осва ја њу но вих тр жи шта, при ме ни стан дар да за објек те за др жа ње 
жи во ти ња, стан дар да ква ли те та про из во да и по што ва ње про це ду-
ра у про из вод њи и пла сма ну. Кон цен тра ци ја про из вод ње основ ни 
је пред у слов за обез бе ђе ње оби ма, кон ти ну и те та и ква ли те та про-
из во да. Пре о ри јен та ци ја про из вод ног усме ре ња го ве дар ства, уво-
ђе њем тов них ра са и си сте ма „кра ва  – те ле”, из у зет но је ва жна за 
про сто ре на ко ји ма су ве ли ке нео бра ђе не по љо при вред не по вр ши-
не и ко ја су рет ко на се ље на. По бољ ша ње ге не ти ке у сто чар ству и 
ис хра не основ ни је пред у слов за по ве ћа ње про дук тив но сти, оби ма 
ква ли те та и кон ку рент но сти.

г )  Пре храм  бе  ни  ла  нац  и  ло  ги  стич  ка  по др  шка  
с ек  то  ру  по  љо  при  вре  де

Не до вољ на хо ри зон тал на и вер ти кал на ин те гри са ност у пре-
храм бе ном лан цу, ни зак ни во стан дар да у про це си ма ма ни пу ла-
ци је про из во ди ма по сле же тве, од су ство или ни ска ефи ка сност 
ор га на и ор га ни за ци ја и си сте ма за ло ги стич ку по др шку сек то ру 
по љо при вре де, основ на су обе леж ја пре храм бе ног лан ца. Ус по-
ста вља ње ефи ка сног тр жи шног лан ца, по пу ња ва ње не до ста ју ћих 
де ло ва си сте ма ло ги стич ке по др шке ино ва тив ним ре ше њи ма, мо-
дер ним си сте ми ма упра вља ња и ја ча ње хо ри зон тал них и вер ти-
кал них ве за, до при не ло би да срп ска по љо при вре да пре ра сте из 
си ро вин ског у мо де ран сек тор ко ји мо же да по ну ди ро бу пре по зна-
тљи ву по ква ли те ту.

Нај ва жни ји иза зо ви у раз во ју тр жи шних ла на ца у пред сто је-
ћем пе ри о ду су укљу чи ва ње ма лих про из во ђа ча у мо дер не тр жи-
шне лан це, по ве ћа ње кон ку рен ци је на ни воу про из вод ње и пре ра де, 
ства ра ње окру же ња за ин ве сти ра ње и им пле мен та ци ју стан дар да 
ква ли те та. Из град ња скла ди шних ка па ци те та и ди стри бу тив них 
цен та ра, ин фор ма тич ка по др шка сек то ру по љо при вре де и раз вој 

ино ва тив них тех но ло шких и упра вљач ких ме ха ни за ма ко ји би до-
при не ли ства ра њу про из во да ви шег сте пе на пре ра де, ства ра ње роб-
не мар ке и удру жи ва ње у раз ли чи те ви до ве асо ци ја ци ја омо гу ћи ло 
би ве ћу си гур ност пла сма на и кон ку рент ност на тр жи шту.

д )  Раз  во ј  ру  ра л  них  под  руч  ј а  и  ј а ча  ње  со  ци  ј а л  не 
ст рук ту  ре

Ру рал на под руч ја Ре пу бли ке Ср би је од ли ку ју се ра зно вр-
сно шћу пеј за жа и би о ди вер зи те та, бо га том кул тур ном ба шти ном 
и при род ним ре сур си ма. С дру ге стра не, она тр пе по сле ди це де-
мо граф ског пра жње ња. То је раз лог њи хо вог раз вој ног за о ста ја ња, 
при су ства свих ви до ва де при ва ци је и ра сту ћег си ро ма штва. Њи-
хо ва еко но ми ја све де на је на екс пло а та ци ју, ис цр пљи ва ње и да љу 
де гра да ци ју при род них ре сур са, за сно ва на је на по љо при вре ди и 
на њој на сло ње ним де лат но сти ма, са ма лом по ну дом ква ли тет них 
рад них ме ста и скром ним мо гућ но сти ма ге не ри са ња екс тер них 
при хо да.

Раст атрак тив но сти ру рал них сре ди на као при ма мљи вих ме-
ста за жи вот мла дих по ро ди ца, уско је по ве за на са уна пре ђе њем 
фи зич ке ин фра струк ту ре, бо љом до ступ но шћу со ци јал них услу га, 
по бољ ша њем со ци јал не струк ту ре и по др шком раз во ју пред у зет-
ни штва. Не по што ва ње спе ци фич них по тре ба се ла и ње го вих ста-
нов ни ка, од су ство си стем ских и бо ље ко ор ди ни са них ак тив но сти 
раз ли чи тих ак те ра, но си озбиљ ну прет њу за до дат но на ра ста ње 
раз вој ног ја за у од но су на град. До ступ ност IPARD сред ста ва, ја-
ча ње со ци јал ног ка пи та ла и тр жи шних ве за, осна жи ли би ру рал-
не сре ди не и до при не ли њи хо вом одр жи вом раз во ју у бу дућ но сти. 
Ве ли ке раз вој не шан се, ка ко по љо при вре де та ко и ру рал них сре-
ди на, ле же у ства ра њу ефи ка сног си сте ма тран сфе ра зна ња, тех-
но ло ги ја и ин фор ма ци ја, као и ино ва тив ним на чи ни ма ко ри шће ња 
по тен ци ја ла кул тур ног на сле ђа и би о ди вер зи те та.

3.1.3. Спољ ни иза зо ви

а )  Кли  мат  ске  про ме  не

По љо при вред на про из вод ња се већ ду жи низ го ди на су о ча ва 
са број ним иза зо ви ма про у зро ко ва ним кли мат ским про ме на ма, бу-
ду ћи да је по љо при вре да исто вре ме но и зна ча јан узроч ник и сек-
тор ко ји нај ви ше тр пи ефек те кли мат ских про ме на. Пред ви ђа ња 
су да се у бу дућ но сти мо же оче ки ва ти да љи по раст тем пе ра ту ре, 
про ме не ко ли чи не и рас по ре да па да ви на, по ве ћа ње ва ри ја бил но-
сти кли мат ских па ра ме та ра и по ја ва екс трем них кли мат ских до га-
ђа ја, као што су су ше, по пла ве и олуј ни ве тро ви. Иако су про ме не 
кли ме на гло бал ном ни воу при ме ће не још пре не ко ли ко де це ни-
ја, а њи хо ви ефек ти на га је не биљ не вр сте, сточ ни фонд, хи дро-
ло шки ба ланс, тро шко ве про из вод ње, про из вод не ре сур се и дру ге 
ком по нен те агро е ко си сте ма до бро по зна те, свест о про бле ми ма и 
по сле ди ца ма кли мат ских про ме на на по љо при вре ду је и да ље не-
до вољ но раз ви је на, ула га ња у ре ша ва ње про бле ма не сра змер на, а 
си сте мат ска мул ти ди сци пли нар на ис тра жи ва ња за сту пље на са мо 
у нај ра зви је ни јим зе мља ма16.

Узи ма ју ћи у об зир трен до ве про ме не кли ме и раз ли чи те ме-
те о ро ло шке и хи дро ло шке по ја ве, очи глед но је да су про ме не кли-
ме на гло бал ном ни воу до ве ле до зна чај них про ме на кли мат ских 
ка рак те ри сти ка Ре пу бли ке Ср би је. Осмо тре не сред ње го ди шње 
тем пе ра ту ре ва зду ха у по след њих 50 го ди на по ка зу ју по раст на те-
ри то ри ји го то во це ле Ре пу бли ке Ср би је, осим ју го и сточ ног де ла 
где је за бе ле жен пад. По раст тем пе ра ту ре био је ве ћи у се вер ним 
не го у ју жним кра је ви ма. Осим то га, нај ве ћи по раст тем пе ра ту ре 
за бе ле жен је у про лећ ном, а нај ма њи у је се њем пе ри о ду. У истом 
пе ри о ду на ве ћем де лу те ри то ри је, из у зев ис точ ног и ју жног де ла, 
за бе ле жен је не зна тан по раст го ди шњих су ма па да ви на. Нај ве ћа 
по зи тив на про ме на је за бе ле же на на за па ду, а нај ве ћа не га тив на 
на ју го за па ду зе мље. По раст па да ви на за бе ле жен је то ком ле та и 
је се ни са вред но сти ма ви шим у се вер ним не го у ју жним кра је ви-
ма, док је сма ње ње па да ви на за бе ле же но то ком зи ме и про ле ћа у 
се вер ним и ис точ ним кра је ви ма. Иако на пр ви по глед за не ма ри ве, 
ове про ме не мо гу има ти не га ти ван ути цај на по љо при вре ду Ре пу-
бли ке Ср би је.
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Ве ћи број кли мат ских мо де ла пред ви ђа да Ре пу бли ка Ср би-
ја као и цео ре ги он Ју го и сточ не Евро пе, оче ку ју зна чај не про ме не 
кли ме у ско ри јој бу дућ но сти. Пре ма ре ги о нал ним кли мат ским мо-
де ли ма, оче ку је се по раст про сеч не го ди шње тем пе ра ту ре ва зду ха 
до кра ја овог ве ка од 2,4°C до 2,8°C пре ма оп ти ми стич ком сце на-
ри ју (А1Б), од но сно од 3,4°C до 3,8°C пре ма пе си ми стич ком сце-
на ри ју (А2). По раст тем пе ра ту ре ће по свој при ли ци има ти раз ли-
чит тренд то ком раз ли чи тих го ди шњих до ба, а зна чај ни ји по раст 
(3,2°C –3,6°C) се оче ку је у лет њим ме се ци ма. У по гле ду оче ки ва-
них про ме на у па да ви на ма, си ту а ци ја је не што сло же ни ја. Пре ма 
А1Б сце на ри ју оче ку је се сма ње не ко ли чи не па да ви на на це лој 
те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, уз не што ма ње из ра же но сма ње не 
у АП Вој во ди ни и не ким де ло ви ма ис точ не Ср би је. Пре ма А2 сце-
на ри ју у АП Вој во ди ни би се мо гла по ве ћа ти ко ли чи на па да ви на, а 
у оста лим де ло ви ма Ре пу бли ке Ср би је сма њи ти, или оста ти иста. 
Не што но ви је про јек ци је кли ме  – по ка зу ју слич не оп ште трен до-
ве тем пе ра ту ре и па да ви на с тим што по ка зу ју зна чај ни је ло кал не 
раз ли ке17.

Кли мат ске про ме не сна жно ути чу и на вод не ре сур се. Ре зул-
та ти ве ћег бро ја мо де ла по ка зу ју да би са мо због про ме на у го ди-
шњој су ми па да ви на мо гло до ћи до сма ње ња ви ше го ди шњег про-
сеч ног про то ка во до то ко ва (до 2020. го ди не за 12,5%, а до 2100. 
го ди не за 19%). Ово би до дат но мо гло по гор ша ти си ту а ци ју и сма-
њи ти по тен ци ја ле за на вод ња ва ње.

Осим ути ца ја на про дук тив ност га је них би ља ка, кли мат ске 
про ме не би мо гле до дат но оте жа ти по љо при вред ну про из вод њу 
пре ко екс пан зи је већ по сто је ћих про у зро ко ва ча бо ле сти и по ја ве 
но вих вр ста. Исто та ко, мо гло би до ћи до про ме не ге о граф ске рас-
про стра ње но сти штет них ин се ка та, њи хо ве ре про дук тив не спо-
соб но сти, пре зи мља ва ња, бро ја ге не ра ци ја, на чи на ши ре ња, итд. 
На кра ју, мо гло би до ћи до ши ре ња ко ров ских вр ста ван до са да-
шњег аре а ла рас про стра ње ња што би иза зва ло до дат не про бле ме 
у биљ ној про из вод њи. Све ово ука зу је на из у зет ну ком плек сност 
ути ца ја кли мат ских про ме на на по љо при вре ду и, сход но то ме, 
нео п ход ност раз ра де ме ра адап та ци је ка ко би се из бе гли или ба-
рем убла жи ли њи хо ви не га тив ни ефек ти.

Уче шће сек то ра по љо при вре де ко ји за ви си од вре мен ских 
усло ва у бру то на ци о нал ном до хот ку Ре пу бли ке Ср би је зна чај но је 
и 2005. го ди не из но си ло је 47,18%18. При вре да Ре пу бли ке Ср би је 
се у ве ли кој ме ри осла ња на де лат но сти ко је су за ви сне од вре мен-
ских усло ва, па је ти ме ра њи ва и на кли мат ске про ме не. И по ред 
то га, про бле ми ко ји мо гу на ста ти као по сле ди ца кли мат ских про-
ме на и њи хов ути цај на при вре ду Ре пу бли ке Ср би је ни су де таљ но 
ана ли зи ра ни, још увек ни је раз ра ђе на на ци о нал на стра те ги ја адап-
та ци је на кли мат ске про ме не, а ве ћи на по сто је ћих сек тор ских стра-
те ги ја и пла но ва ни је озбиљ ни је раз ма тра ла ову про бле ма ти ку.

б )  Еко  ном ска  гло  ба  ли  за  ци  ј а

Про цес гло ба ли за ци је из ло жио је по љо при вред ни сек тор 
фун да мен тал ним про ме на ма. Ове про ме не пру жа ју при ли ке за не-
ке зе мље, али до но се опа сно сти за дру ге. Два де сет пр ви век ће у 
сек то ру по љо при вре де би ти ока рак те ри сан: гло бал ном кон ку рен-
ци јом, екс пан зи јом ин ду стри ја ли зо ва не по љо при вре де, про из вод-
њом ди фе рен ци ра них про из во да, из ме на ма у оби му и струк ту ри 
тра жње за хра ном, фор ми ра њем но вих ла на ца снаб де ва ња хра ном, 
као и ра сту ћим про из вод ним ри зи ком.

Ни јед на зе мља не ће би ти по ште ђе на ни ти у при ли ци да свој 
сек тор по љо при вре де ре гу ли ше не за ви сно од дру гих. У том сми-
слу гло бал на еко ном ска кри за је до ве ла до гло бал не кон трак ци је 
агре гат не тра жње и ти ме су зи ла тр жи ште сек то ру по љо при вре де. 
Срп ска по љо при вре да је до стиг ну тим сте пе ном ли бе ра ли за ци је 
и оби мом ме ђу на род не тр го ви не хра ном већ ин те гри са на у ме ђу-
на род не то ко ве и из ло же на ефек ти ма про ме на на свет ском тр жи-
шту. Раст це на енер ге на та, ин пу та, ре сур са (зе мљи шта) и тра жње 
за хра ном, као и не ста бил ност це на хра не на свет ском тр жи шту, 
ства ра ју пот пу но но во по слов но окру же ње за по љо при вред ни сек-
тор Ре пу бли ке Ср би је. С јед не стра не, по раст тра жње за по љо при-
вред ним про из во ди ма, по себ но у азиј ским зе мља ма са ра сту ћим 
до хот ком, отва ра про стор за раст из во за, док је на дру гој стра ни 
по ра стом тро шко ва про из вод ње до дат но угро же на иона ко ни ска 
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ефи ка сност и про дук тив ност по љо при вре де Ре пу бли ке Ср би је. 
Све му на ве де ном тре ба до да ти и уче ста лост скан да ла гло бал них 
раз ме ра ве за них за ква ли тет хра не. Ова кве по ја ве и трен до ви зах-
те ва ју пре и спи ти ва ње од но са пре ма по љо при вре ди и афир ми шу 
кон цеп те ко ји за го ва ра ју ве ћи фо кус на ло кал на тр жи шта и крат ке 
лан це снаб де ва ња.

Као по сле ди ца ли бе ра ли за ци је до ма ћег тр жи шта, по ја ве ве-
ли ких тр жи шних ла на ца на до ма ћем тр жи шту и убр за ња ин те гра-
ци је у гло бал не то ко ве и у Ре пу бли ци Ср би ји се кре и ра ју ду гач ки, 
ви со ко зах тев ни лан ци снаб де ва ња у про из вод њи и ди стри бу ци ји 
хра не. Њи хо ва пре го ва рач ка по зи ци ја на тр жи шту је из у зет но ја ка 
и ја ча сва ким да ном, та ко да они по ста ју глав ни ак те ри у об ли ко-
ва њу усло ва по сло ва ња и на сту па на тр жи шту. Ова ква си ту а ци ја 
тре нут но огра ни ча ва при ступ тр жи шту за ве ли ки део про из во ђа ча 
ко ји ни су спо соб ни да ис пу не усло ве ве за не за им пле мен та ци ју 
стан дар да ква ли те та, кван ти те та и кон ти ну и те та снаб де ва ња, или 
ни су у ста њу да до вољ но сни зе це не ка ко би до сти гли це нов ну 
кон ку рент ност. У та квим усло ви ма, ал тер на тив на стра те ги ја је 
ори јен та ци ја на крат ке лан це, ди рект ну про да ју и си сте ме ко ји се 
од но се на вр ло спе ци фич не про из во де, са ја сним иден ти те том и 
пре по зна тљи вим ка рак те ри сти ка ма. Дру гим ре чи ма, од го вор сек-
то ра по љо при вре де на опи са на кре та ња на гло бал ном тр жи шту 
тре ба тра жи ти у ино ва тив но сти, зна њу и тех но ло шком на прет ку. 
Ре ше ња ко је се оче ку ју од до ма ће на у ке и ино ва то ра тре ба да иду 
ка „ло ка ли зо ва њу” про из вод ње и тр жи шта, од но сно адап та ци ји 
„уве зе них” тех но ло шких ре ше ња и тр жи шних си сте ма или афир-
ма ци ји и тех но ло шким ре ше њи ма ко ји би до ма ће про из во де учи-
ни ли атрак тив ни јим и кон ку рент ни јим на спољ ном тр жи шту.

в )  Члан  ство  у  Свет  ско ј  т р  го  вин  ско ј  ор  га  ни  за  ци  ји

Је ди ни мул ти ла те рал ни оквир у ко ме се по ста вља ју пра ви-
ла и ди сци пли не за од ви ја ње ме ђу на род не тр го ви не је сте СТО. У 
овом мо мен ту СТО има 159 зе ма ља чла ни ца од укуп но 193 чла-
ни це УН. На чла ни це СТО от па да пре ко 97% укуп не свет ске тр-
го ви не ро бом, 97% бру то дру штве ног про из во да, ко ји се ство ри у 
све ту, 90% фи нан сиј ских тран сак ци ја, 92% те ле ко му ни ка ци о них и 
ин фор ма ци о них тех но ло ги ја и 97% пра ва ин те лек ту ал не сво ји не.

Основ ни циљ СТО је да обез бе ди да се ме ђу на род на тр го ви-
на спро во ди на сло бо дан и пред ви див на чин ства ра њем опе ра тив-
ног и ефи ка сног мул ти ла те рал ног тр го вин ског си сте ма. СТО ну ди 
со лид ну прав ну осно ву за сно ва ну на са гла сно сти сво јих чла ни ца 
ко је су пра ви ла и ди сци пли не ове ор га ни за ци је уве ле у свој до ма-
ћи прав ни си стем. Сто га су чла ни це усме ри ле сво је сна ге ка ли бе-
ра ли за ци ји и олак ша њу ме ђу на род не тр го ви не да би обез бе ди ле 
одр жи ви при вред ни раст. Са гла си ле су се да би пр ви и нај ва жни ји 
циљ тре ба ло да бу де по бољ ша ње жи вот ног стан дар да и по сти за ње 
пу не за по сле но сти.

Члан ство у СТО за зе мљу зна чи да је уса гла си ла до ма ће за-
ко но дав ство са пра ви ли ма СТО и са мим тим омо гу ћи ла да њен 
спољ но тр го вин ски си стем бу де пре по знат од стра не дру гих зе ма-
ља као си стем у ко ме се по шту ју иста ме ђу на род на пра ви ла. Оно 
обез бе ђу је и ста бил ност усло ва при вре ђи ва ња у зе мљи, чи ме се 
ства ра ју при влач ни ји усло ви за по тен ци јал не ин ве сти то ре. Члан-
ством у СТО зе мља је за шти ће на од мо гућ но сти да дру ге зе мље 
кр ше СТО пра ви ла у тр го ви ни са њом, а сти че и мо гућ ност да ути-
че на про цес од лу чи ва ња о при је му но вих чла ни ца, чи ме мо же да 
спро во ди и сво је по ли тич ке и еко ном ске ци ље ве.

Ре пу бли ка Ср би ја је у овом мо мен ту ван овог си сте ма и не ма 
за шти ту од, на при мер, еко ном ских санк ци ја или не ле гал них ме ра 
ко је би не ка дру га зе мља про тив ње мо гла да спро ве де. Има ју ћи 
у ви ду да је Ре пу бли ка Ср би ја ма ла зе мља ко ја у би ла те рал ним 
спо ро ви ма има ма лу пре го ва рач ку сна гу, си стем за шти те у окви ру 
СТО је да ле ко ефи ка сни ји бу ду ћи да се спо ро ви ре ша ва ју си стем-
ски на мул ти ла те рал ном ни воу (си стем СТО по ка зао се до ста ефи-
ка сним, до каз је што мно го че шће ма ле и др жа ве у раз во ју ту же 
ве ли ке и раз ви је не др жа ве).

Ре пу бли ка Ср би ја је фор мал но от по че ла про цес при сту па ња 
СТО, на кон при хва та ња ње ног зах те ва за от по чи ња ње пре го во ра 
од стра не Ге не рал ног са ве та СТО, фе бру а ра 2005. го ди не. То ком 
про це са при сту па ња СТО у Ре пу бли ци Ср би ји су усво је ни број ни 
за ко ни и дру ги прав ни ак ти, као нпр. За кон о спољ но тр го вин ском 
по сло ва њу („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 36/09, 36/11  – др. за кон и 
88/11), За кон о де ви зном по сло ва њу („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 



62/06, 31/11 и 119/12), За кон о ак ци за ма („Слу жбе ни гла сник РС”, 
бр. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 
61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12 и 47/13), 
Ца рин ски за кон („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 18/10 и 111/12), 
За кон о при вред ним дру штви ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
36/11 и 99/11), сет за ко на у обла сти за шти те ин те лек ту ал не сво-
ји не (За кон о аутор ском и срод ним пра ви ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 104/09, 99/11 и 119/12), За кон о па тен ти ма („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 99/11), За кон о жи го ви ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 104/09 и 10/13) и др.). До но ше њем За ко на о без бед но сти 
хра не („Слу жбе ни гла сник РС”, број 41/09), За ко на о здра вљу би-
ља („Слу жбе ни гла сник РС”, број 41/09), За ко на о ве те ри нар ству 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 91/05, 30/10 и 93/12) и др., Ре пу бли-
ка Ср би ја је уса гла си ла про пи се ко ји ре гу ли шу при ме ну са ни тар-
них, ве те ри нар ских и фи то са ни тар них ме ра са Спо ра зу мом о при-
ме ни са ни тар них и фи то са ни тар них ме ра СТО (СПС спо ра зум). 
Ве о ма је зна чај на и све о бу хват на ре ви зи ја за ко на спро ве де на у 
обла сти тех нич ких про пи са и стан дар ди за ци је до но ше њем За ко-
на о тех нич ким зах те ви ма за про из во де и оце њи ва ње уса гла ше но-
сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 36/09), За ко на о стан дар ди за-
ци ји („Слу жбе ни гла сник РС”, број 36/09), За ко на о акре ди та ци ји 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 73/10), За ко на о ме те о ро ло шкој и 
хи дро ло шкој де лат но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 88/10), као 
и пра те ћим под за кон ским про пи си ма. На ве де ним за ко ни ма и про-
пи си ма, Ре пу бли ка Ср би ја се у пот пу но сти уса гла си ла са прин ци-
пи ма из Спо ра зу ма о тех нич ким пре пре ка ма тр го ви ни СТО (TBT), 
а са мим тим и са од го ва ра ју ћим пра ви ли ма ЕУ.

Ге не рал но по сма тра но, мул ти ла те рал ни пре го во ри су у за вр-
шној фа зи, а вре ме њи хо вог окон ча ња за ви си од уну тра шњег фак-
то ра под ко јим се, пре све га, под ра зу ме ва за ко но дав на ак тив ност и 
усва ја ње нео п ход них пре о ста лих про пи са (но ви За кон о ге нет ски 
мо ди фи ко ва ним ор га ни зми ма, као и За кон о аутор ском и срод ним 
пра ви ма ра ди ускла ђи ва ња са про пи си ма ЕУ).

С об зи ром на уни вер зал ни ка рак тер и члан ство СТО, не дво-
сми сле но се на ме ће за кљу чак да Ре пу бли ка Ср би ја тре ба што пре 
да по ста не чла ни ца ове ме ђу на род не ор га ни за ци је, тим пре што је 
по зна то да се про то ком вре ме на усло ви за члан ство по о штра ва ју. 
Има ју ћи у ви ду да је члан ство у СТО пред у слов за члан ство у ЕУ, 
ве о ма је ја сно да је бр же укљу чи ва ње у ме ђу на род не еко ном ске 
то ко ве кроз СТО и ЕУ да ле ко по вољ ни ја за при вре ду, у сми слу 
при ла го ђа ва ња ме ђу на род ној кон ку рен ци ји и бр жем при сту пу по-
год но сти ма ко је има ју чла ни це СТО и ЕУ.

При ступ ни до ку мен ти, из ме ђу оста лог, са др жа ће ли сту кон-
со ли до ва них ца рин ских да жби на за по љо при вре ду, на нај ви шем 
ни воу ко ји се ка сни је не ће мо ћи ко ри го ва ти на ви ше на ци о нал ним 
за ко но дав ством. Из ве сно је да ће уку пан ни во ца рин ских да жби на 
би ти ис под ни воа ко је су са да у при ме ни, тј. ис под MFN ца ри на. 
Исто вре ме но би ће до го во рен нај ве ћи укуп ни ни во под сти ца ја за 
по љо при вре ду ко ји су до зво ље ни пра ви ли ма СТО, а ко ји је, по до-
са да оба вље ним пре го во ри ма, по во љан за Ре пу бли ку Ср би ју.

г )  За  ј ед  нич  ка  по  љо  при  вред  на  по ли  ти  ка   –  Зах те  ви 
про  це  с а  ин  те  гра  ци  ј е 

Про цес ин те гра ци је у ЗПП са сто ји се од хар мо ни за ци је за-
ко но дав ства, из град ње и ја ча ња ин сти ту ци ја и ре фор ме по ли ти ке.

Хар мо ни за ци ја за ко но дав ства. Зе мља кан ди дат мо ра би ти 
спрем на да по при сту пу спро во ди це ло куп ну прав ну ре гу ла ти ву у 
од ре ђе ној обла сти. ЗПП је уте ме ље на на уред ба ма (ре гу ла ти ва ма), 
ко је ни је по треб но ди рект но угра ђи ва ти у прав ни по ре дак зе мље 
кан ди да та, али се оне мо ра ју пот пу но спро во ди ти. Ме ре ЗПП-а ве-
о ма су зах тев не у по гле ду ин сти ту ци о нал не из град ње и им пле мен-
та ци је (фи нан сиј ске про це ду ре, ин фор ма тич ка по др шка, кон тро ла, 
мо ни то ринг), па и у по гле ду раз у ме ва ња и про гра ми ра ња ме ра, 
чак и за ад ми ни стра ци ју, а по го то во за са ме ко ри сни ке. Због то га 
је пре по руч љи во да се и пре при сту па прав ни си стем при ла го ди 
при ме ни ЕУ ме ра, што зах те ва и озбиљ не ре фор ме и су штин ска 
при ла го ђа ва ња.

Из град ња ин сти ту ци ја. Ви со ки стан дар ди мо дер них јав них 
по ли ти ка угра ђе ни су у си стем им пле мен та ци је ЗПП. Упра ва за 
аграр на пла ћа ња (у ЕУ Аген ци ја за пла ћа ње), си стем ин фор ма тив-
но-ад ми ни стра тив не кон тро ле, дру ги ор га ни и ор га ни за ци је, као и 
ак тив но сти мо ра ју би ти пот пу но из гра ђе не, што зах те ва и зна чај не 
ад ми ни стра тив не, фи нан сиј ске и ка дров ске про ме не.

Ре фор ма по ли ти ке и по др шка пре струк ту ри ра њу. Успе шно 
при ла го ђа ва ње под ра зу ме ва да се сма ње не га тив ни, а по ја ча ју по-
зи тив ни ефек ти ЕУ ин те гра ци ја. По пра ви лу, у сва кој зе мљи зна-
тан део ме ра ни је ком па ти би лан са ЗПП-ом, па би њи хо во за др жа-
ва ње до са мог при сту па да ва ло по гре шне сиг на ле ко ри сни ци ма. 
По треб но је на гла си ти да пре у зи ма ње ЕУ ме ра мо же по др жа ва ти 
пре струк ту и ра ње сек то ра по љо при вре де и ње го во при ла го ђа ва ње, 
за то је ра ци о нал но и ко ри сно да се по ли ти ка по сте пе но при ла го-
ђа ва прин ци пи ма и зах те ви ма ЗПП. То ни је мо гу ће без ре фор ме 
по ли ти ке и бу џет ског ја ча ња по др шке по љо при вре ди.

3.2. Ви зи ја раз во ја и стра те шки ци ље ви 

3.2.1. Ви зи ја по љо при вре де и ру рал них под руч ја Ре пу бли ке Ср би је

Ана ли за ста ња у по љо при вред ном сек то ру и ру рал ним под-
руч ји ма и де тек то ва ни спољ ни и уну тра шњи раз вој ни иза зо ви за 
на ред ну де це ни ју, опре де ли ли су раз вој ну ви зи ју, ци ље ве и при о-
ри тет на под руч ја де ло ва ња Стра те ги је.

Ви зи ја раз во ја по љо при вре де и ру рал них под руч ја Ре пу бли ке 
Ср би је ре флек ту је про јек то ва но ста ње сек то ра по љо при вре де ко је 
же ли мо по сти ћи у на ред ној де це ни ји, и као та ква пред ви ђа:

1) да у 2024. го ди ни по љо при вре да Ре пу бли ке Ср би је бу де 
сек тор чи ји је раз вој за сно ван на зна њу, мо дер ним тех но ло ги ја ма 
и стан дар ди ма, ко ји до ма ћим и зах тев ним стра ним тр жи шти ма ну-
ди ино ва тив не про из во де, а про из во ђа чи ма обез бе ђу је одр жив и 
ста би лан до хо дак; 

2) да се при род ним ре сур си ма, жи вот ном сре ди ном и кул тур-
ном ба шти ном ру рал них под руч ја упра вља у скла ду са прин ци пи-
ма одр жи вог раз во ја, ка ко би се ру рал не сре ди не учи ни ле при ма-
мљи вим ме стом за жи вот и рад мла ди ма и дру гим ста нов ни ци ма 
ру рал них под руч ја.

Ре а ли за ци ја ова ко по ста вље не ви зи је под ра зу ме ва ува жа ва-
ње не ко ли ко кључ них прин ци па:

1. Одр жи ва по љо при вре да је глав на ори јен та ци ја стра те шког 
де ло ва ња по љо при вред не по ли ти ке, ко ја мул ти функ ци о нал ну 
по љо при вре ду ви ди као јед ну од нај ва жни јих при вред них гра на 
у ру рал ним под руч ји ма. У овом кон тек сту, по што ва ње прин ци па 
одр жи вог раз во ја сек то ра по љо при вре де под ра зу ме ва:

1) раст еко ном ске ефи ка сно сти сек то ра по љо при вре де, ба-
зи ран на тех нич ко-тех но ло шком на прет ку и ино ва тив ним про из-
во ди ма и ре ше њи ма,

2) од го вор но упра вља ње ре сур си ма и њи хо во очу ва ње за на-
ред не ге не ра ци је, уз ду го роч но бо ље очу ва ње би о ди вер зи те та,

3) до сти за ње бла го ста ња ру рал ног ста нов ни штва ко јим би 
се за у ста ви ло да ље по гор ша ње де мо граф ских трен до ва; пу но ува-
жа ва ње осе тљи вог по ло жа ја мла дих и же на на ру рал ном тр жи шту 
ра да, као и со ци јал ног по ло жа ја дру гих осе тљи вих гру па;

2. По ли цен трич ни раз вој, ба зи ран на ува жа ва њу раз ли чи то
сти си сте ма про из вод ње и ти по ва по љо при вред них га здин ства 
ко ји про из ла зе из хе те ро ге них ге о граф ских, при род них, со цио-
еко ном ских и дру гих ка рак те ри сти ка ру рал них под руч ја Ре пу бли-
ке Ср би је. Јед на ка па жња би ће по све ће на свим про из во ђа чи ма и 
дру гим ак те ри ма укљу че ним у про из вод ни ла нац, ко ји сво ју пер-
спек ти ву ви де у по љо при вре ди и пра те ћим де лат но сти ма око ње. 
По себ на па жња би ће по све ће на по што ва њу спе ци фич них по тре-
ба по љо при вред них про из во ђа ча у ПО УРП, по љо при вред ним га-
здин стви ма са по тен ци ја лом за да љи раст тр жи шне про из вод ње и 
мла дим по љо при вред ни ци ма;

3. Мо дер ни за ци ја ор га на и ор га ни за ци ја, спро во ђе ње ци ље ва 
Стра те ги је уско је по ве за но са нео п ход но шћу мо дер ни за ци је ор-
га на и ор га ни за ци ја и њи хо вог оспо со бља ва ња за ефи ка сно упра-
вља ње јав ним по ли ти ка ма. Нео п ход ност ре фор ми са ња ин сти ту ци-
о нал ног окви ра про ис ти че из по тре бе хар мо ни за ци је раз ли чи тих 
сег ме на та за ко но дав ства и ор га ни за ци о не струк ту ре МПЗЖС, с 
ци љем ства ра ња си стем ског окви ра спрем ног да ефи ка сно и тран-
спа рент но спро во ди за цр та не раз вој не ци ље ве и упра вља јав ним 
фон до ви ма. По се бан зна чај ре фор ми ин сти ту ци о нал ног окви ра 
да је чи ње ни ца да је до ступ ност прет при ступ них фон до ва усло-
вље на хар мо ни за ци јом на ци о нал ног си сте ма упра вља ња по љо-
при вред ном по ли ти ком са ЕУ стан дар ди ма;

4. Ста бил ност и кон зи стент ност по љо при вред ног бу џе та, 
оства ри ва ње по ста вље них стра те шких ци ље ва зах те ва нео п ход-
на при ла го ђа ва ња на стра ни бу џет ске по др шке по љо при вре ди. 



Не ста бил ност по др шке по љо при вре ди у по гле ду оби ма сред ста ва, 
на ме не и по тен ци јал них ко ри сни ка, пред ста вља озбиљ ну пре пре-
ку ра сту кон ку рент но сти сек то ра по љо при вре де, сма ње њу до хо-
дов них ри зи ка про из во ђа ча и ди на мич ни јем ре фор ми са њу аграр-
не струк ту ре. При ла го ђа ва ње бу џе та под ра зу ме ва раст бу џет ских 
из два ја ња за по љо при вре ду, про ме не у струк ту ри укуп не по др шке 
по сту бо ви ма и ме ра ма, али и у до ме ну им пле мен та ци о них ме ха-
ни за ма. По жељ на ма три ца ко јој тре ба те жи ти је мо дел по др шке 
по љо при вре ди и ру рал ним под руч ји ма по угле ду на ЗПП, бу ду ћи 
да Ре пу бли ка Ср би ја те жи члан ству у ЕУ.

Оства ри ва ње ви зи је зах те ва пу ну им пле мен та ци ју Стра те ги је, 
при че му зна чај но за ви си од раз ли чи тих спољ них усло ва, као што 
су по сто ја ње по ли тич ке ста бил но сти и вла да ви не пра ва, ре фор ме 
ор га на и ор га ни за ци ја и ја ча ња ка па ци те та ад ми ни стра ци је и ства-
ра ња ам би јен та за де ло ва ње за ко ни то сти тр жи шне еко но ми је.

3.2.2. Стра те шки ци ље ви

Са гла сно ви зи ји, а у скла ду са на ве де ним прин ци пи ма Стра-
те ги је, утвр ђе ни су сле де ћи стра те шки раз вој ни ци ље ви:

1. раст про из вод ње и ста бил ност до хот ка про из во ђа ча;
2. раст кон ку рент но сти уз при ла го ђа ва ње зах те ви ма до ма ћег 

и ино стра ног тр жи шта и тех нич ко-тех но ло шко уна пре ђе ње сек то-
ра по љо при вре де;

3. одр жи во упра вља ње ре сур си ма и за шти та жи вот не сре ди не;
4. уна пре ђе ње ква ли те та жи во та у ру рал ним под руч ји ма и 

сма ње ње си ро ма штва;
5. ефи ка сно упра вља ње јав ним по ли ти ка ма и уна пре ђе ње ин-

сти ту ци о нал ног окви ра раз во ја по љо при вре де и ру рал них сре ди на.
Раст про из вод ње и ста бил ност до хот ка про из во ђа ча је дан 

од при мар них ци ље ва срп ске по љо при вре де. Оства ри ва ње овог 
ци ља под ра зу ме ва да по љо при вред на про из вод ња мо ра би ти кон-
ку рент на, еко ном ски ефи ка сна, за сно ва на на при ме ни ви со ких тех-
но ло ги ја, ува жа ва њу ве те ри нар ских и фи то са ни тар них стан дар да, 
стан дар да за шти те жи вот не сре ди не и до бро би ти жи во ти ња.

Да би по љо при вред ни про из во ђа чи и дру ги уче сни ци у про-
из вод ном лан цу успе шно од го во ри ли овом иза зо ву, по љо при вред-
на по ли ти ка мо ра пре у зе ти оба ве зу да обез бе ди и при ме ни од-
го ва ра ју ћи сет ме ра с ци љем успе шног обез бе ђи ва ња до хо дов не 
ста бил но сти и си гур но сти за по сле них у по љо при вре ди. У су шти-
ни одр жи вог раз во ја и ефи ка сног ре струк ту и ра ња по љо при вред-
ног сек то ра је по сти за ње аде кват ног, кон ку рент ног и ста бил ног 
до хот ка по љо при вред них га здин ста ва. Због то га је циљ по ли ти ке 
да по љо при вред ни ци ма обез бе ди про из вод не усло ве ко ји омо гу-
ћа ва ју ефи ка сно и ра ци о нал но од лу чи ва ње, са ми ни мал ним ри-
зи ци ма и мо гућ ност оства ри ва ња до хот ка кон ку рент ног оста лим 
де ло ви ма при вре де.

Раст кон ку рент но сти уз при ла го ђа ва ње зах те ви ма до ма
ћег и ино стра ног тр жи шта и тех нич котех но ло шко уна пре ђе ње 
сек то ра по љо при вре де је пер ма нен тан циљ по љо при вред не по ли-
ти ке Ре пу бли ке Ср би је, за ко ји по сто ји ја ко упо ри ште у бо га тим 
ре сур си ма, зна ча ју сек то ра за на ци о нал ну еко но ми ју и раз вој ру-
рал них под руч ја, као и на ра ста ју ћим мо гућ но сти ма из во за хра не. 
По љо при вред но-пре храм бе ни сек тор Ре пу бли ке Ср би је оства рио 
је то ком про те кле де це ни је зна ча јан на пре дак у по зи ци о ни ра њу 
на ме ђу на род ном тр жи шту. Ре ги о нал на кон ку рент ност по љо при-
вред ног сек то ра у окви ру тр жи шта CEF TA зе ма ља је на ви со ком 
ни воу. Са дру ге стра не, у тр го ви ни са ЕУ и дру гим тр жи шти ма и 
по ред су фи ци та у раз ме ни, струк ту ра из во за ни је за до во ља ва ју ћа. 
По ред то га, да ља ли бе ра ли за ци ја тр го ви не и гло ба ли за ци ја тр жи-
шта по љо при вред них про из во да зах те ва ју ефи ка сни је ме ре по др-
шке ра сту кон ку рент но сти срп ске по љо при вре де и ве ћој спо соб-
но сти про из во ђа ча да од го во ре зах те ви ма са вре ме них по тро ша ча, 
по себ но оних са ви со ким до хот ком.

Ак тив на уло га др жа ве, као и ви со ка ини ци ја ти ва при ват ног 
сек то ра, нео п ход ни су пред у сло ви за ди на мич ни је ре струк ту ри-
ра ње срп ске по љо при вре де и пре храм бе не ин ду стри је, у сек то ре 
ко ји ну де ино ва тив не и ви со ко вред не про из во де, ко ји су тр жи шно 
флек си бил ни и ин те гри са ни у при вред но окру же ње, чи ји је раз вој 
за сно ван на зна њу, одр жи вом и ефи ка сном ко ри шће њу при род них 
и људ ских ре сур са.

Одр жи во упра вља ње ре сур си ма и за шти та жи вот не сре
ди не за по љо при вред ну про из вод њу осно ва је за обез бе ђе ње ду-
го роч не пре храм бе не си гур но сти и до при но си ста бил но сти и 

ква ли те ту до ма ће про из вод ње у усло ви ма све ве ћих ри зи ка на 
гло бал ном тр жи шту хра не. Спе ци фич ни ка рак тер по љо при вред не 
про из вод ње, ко ји се огле да у ње ној ви со кој за ви сно сти од оби ма 
и ква ли те та при род них ре сур са ко ји су огра ни че ни и објек тив-
но да ти, су ге ри ше да др жа ва сво јим ауто ри те том тре ба да кре и ра 
усло ве ко ји ће до при не ти очу ва њу њи хо ве ви тал но сти за на ред не 
ге не ра ци је. Нео п ход ност ре ак ци је на кли мат ске про ме не, за шти те 
по љо при вред ног зе мљи шта од трај не про ме не на ме не, сма ње ња 
еми си је га со ва ста кле не ба ште, за шти те би о ди вер зи те та и ти пич-
них ру рал них пеј за жа, ра ци о нал но ко ри шће ње вод них ре сур са, 
шу ма и дру гих при род них по тен ци ја ла ру рал них сре ди на, зах те-
ва ју де фи ни са ње но ве по ли ти ке по др шке ко ја ува жа ва мул ти функ-
ци о нал ност по љо при вре де.

Уна пре ђе ње ква ли те та жи во та у ру рал ним под руч ји ма и 
сма ње ње си ро ма штва, рав но прав ни ји удео у рас по де ли до хот ка и 
еко ном ских мо гућ но сти, као и њи хов пра вед ни ји дру штве ни по ло-
жај, ва жни су аспек ти одр жи вог раз во ја се о ских сре ди на ко јем Ре-
пу бли ка Ср би ја те жи. Струк тур но ре фор ми са ње сек то ра по љо при-
вре де и про ме не у со цио-еко ном ској струк ту ри не ми нов но во де 
не ста ја њу јед ног бро ја по љо при вред них га здин ста ва. Овај про цес 
мо ра би ти еко ном ски одр жив и не сме се од ви ја ти на ра чун да ље 
де гра да ци је ру рал них обла сти и по гор ша ња со ци јал не струк ту ре 
зе мље. Ба лан си ран и со ци јал но одр жив раз вој ру рал них сре ди на 
зах те ва си нер ги ју и до бру ко ор ди на ци ју свих по ли ти ка ко је има ју 
до ди ра са ру рал ним сре ди на ма и њи хо вим ре сур си ма. Убла жа ва-
ње про бле ма за оне ко ји од ла зе из по љо при вре де и про мо ви са ње 
обра сца јед на ко сти, мо же зна чај но до при не ти одр жи вом раз во ју. 
По себ но ве ли ка од го вор ност ле жи на аграр ној по ли ти ци, ко ја кроз 
ре гу ли са ње струк тур них про ме на у сек то ру тре ба да обез бе ди ста-
бил ност по љо при вред не про из вод ње, пре храм бе не ин ду стри је 
и шу мар ства, као во де ћих сек то ра ру рал не еко но ми је, и ти ме до-
при не се еко ном ском раз во ју ру рал них сре ди на и сма ње њу ја за у 
од но су на ур ба не цен тре. На пу шта ње по љо при вре де и се ла, као 
за ко ни та по сле ди ца при вред ног раз во ја, по вла чи за со бом ду бо-
ке де мо граф ске де ба лан се и гу би так де ла про дук тив них ре сур са. 
Ове про ме не не ми нов но до во де до ире вер зи бил них про це са, ко ји 
се огле да ју у не га тив ним ефек ти ма у снаб де ва њу јав ним до бри-
ма ко је обез бе ђу је по љо при вре да и ру рал не сре ди не. Ства ра ње 
по вољ них усло ва за жи вот и рад мла дих и њи хо во за др жа ва ње у 
ру рал ним сре ди на ма, обез бе ђе ње атрак тив ни јих рад них ме ста и 
јед на ких мо гућ но сти за њи хо ве по ро ди це, је дан је од основ них 
ци ље ва по ли ти ке ко ја тре ба да обез бе ди рав но мер ни ји ре ги о нал ни 
раз вој Ре пу бли ке Ср би је.

Ис пу ње ње стра те шких ци ље ва зах те ва ефи ка сно упра вља
ње јав ним по ли ти ка ма и уна пре ђе ње ин сти ту ци о нал ног окви ра 
раз во ја по љо при вре де и ру рал них сре ди на. Ком плек сност сек то ра 
по љо при вре де, ја чи на иза зо ва са ко ји ма са су о ча ва про из вод ња 
хра не и мул ти ди мен зи о нал ни аспек ти ути ца ја по љо при вре де на 
со ци јал ну и еко ном ску струк ту ру, су ге ри шу да др жа ва не мо же да 
из бег не сво ју уло гу у ру ко во ђе њу дру штве но од го вор ном и струк-
тур но одр жи вом раз во ју. У том сми слу, уло га др жа ве је да кре и ра 
ам би јент ће усме ра ва ти од лу ке и убла жи ти не же ље не по сле ди це 
ауто ном них од лу ка по љо при вред ни ка и дру гих ру рал них ста нов-
ни ка. Ве ли ка ком плек сност си сте ма про из вод ње хра не и хе те ро-
ге ност уче сни ка у про из вод ном лан цу зах те ва ју да др жа ва од го-
ва ра ју ћим по ли ти ка ма ре а гу је на њи хо ве по тре бе. С дру ге стра не, 
пред у зет нич ка ини ци ја ти ва, ино ва тив ност и мо ти ви са ност свих 
су бје ка та у сек то ру по љо при вре де по ста ју око сни це њи хо вог раз-
во ја, ко ји мо ра би ти еко ном ски одр жив и ко ји им мо ра омо гу ћи ти 
не за ви сан оп ста нак на тр жи шту.

Оства ри ва ње по ста вље них стра те шких ци ље ва зах те ва раз-
ли чи те вр сте ин тер вен ци ја, ко је се мо гу свр ста ти у не ко ли ко сту-
бо ва ре фор ми:

1) уна пре ђе ње си сте ма упра вља ња при род ним ре сур си ма;
2) мо дер ни за ци ја обје ка та и опре ме;
3) ја ча ње пре храм бе ног лан ца и ор га на и ор га ни за ци ја за ло-

ги стич ку по др шку сек то ру по љо при вре де;
4) ус по ста вља ње ефи ка сни јих и опе ра тив ни јих си сте ма за 

им пле мен та ци ју по сто је ћег и кре и ра ња но вог зна ња и ње го вог 
тран сфе ра;

5) уна пре ђе ње ква ли те та жи во та у ру рал ним под руч ји ма ди-
вер зи фи ка ци јом ру рал не еко но ми је и ја ча њем со ци јал не струк ту ре;

6) мо дер ни за ци ја ор га на и ор га ни за ци ја и при ла го ђа ва ње по-
љо при вред не по ли ти ке мо де лу ЗПП-а.



3.2.3. При о ри тет на под руч ја стра те шких про ме на

Ре а ли за ци јом кон цеп та одр жи вог раз во ја по љо при вре де и 
оства ри ва ње по ста вље них стра те шких ци ље ва по сти ћи ће се ин-
тер вен ци ја ма у не ко ли ко при о ри тет них под руч ја де ло ва ња по љо-
при вред не по ли ти ке, као што су:

1. ста би ли за ци ја до хот ка по љо при вред них про из во ђа ча;
2. фи нан си ра ње по љо при вре де и ру рал ног раз во ја и упра вља-

ње ри зи ци ма;
3. ефи ка сно упра вља ње зе мљи штем и по ве ћа ње до ступ но сти 

зе мљи шних ре сур са;
4. уна пре ђе ње ста ња фи зич ких ре сур са;
5. уна пре ђе ње си сте ма тран сфе ра зна ња и раз вој људ ских по-

тен ци ја ла;
6. при ла го ђа ва ње и убла жа ва ње ути ца ја кли мат ских про ме на;
7. тех но ло шки раз вој и мо дер ни за ци ја по љо при вред не про из-

вод ње и пре ра де;
8. раз вој тр жи шних ла на ца и ло ги стич ке по др шке сек то ру 

по љо при вре де;
9. за шти та и уна пре ђе ње жи вот не сре ди не и очу ва ње при род-

них ре сур са;
10. очу ва ње по љо при вре де, при род них и људ ских ре сур са у 

ПО УРП;
11. ди вер зи фи ка ци ја ру рал не еко но ми је и очу ва ње кул тур не 

и при род не ба шти не;
12. уна пре ђе ње со ци јал не струк ту ре и ја ча ње со ци јал ног ка-

пи та ла;
13. мо дер ни за ци ја и при ла го ђа ва ње ор га на и ор га ни за ци ја и 

за ко но дав ства;
14. уна пре ђе ње ква ли те та и без бед но сти про из во да.
Ода бир при о ри тет них под руч ја ин тер вен ци је про ис те као је 

из ана ли зе ста ња и уоче них спољ них и уну тра шњих иза зо ва са ко-
ји ма се сек тор су о ча ва. Ода бра ни при о ри те ти су у зна чај ној ме ри 
при ла го ђе ни струк ту ри бу џет ске по др шке по сту бо ви ма и гру па-
ма ме ра, пред ста вље ним у овој стра те ги ји у под о дељ ку Бу џет ски 
план 2014 –2024. го ди не. Ода бра на при о ри тет на под руч ја де ло ва-
ња мо гу би ти пра ће на ком би на ци јом раз ли чи тих ме ра бу џет ске 
по др шке. С об зи ром да су прав ни и су штин ски окви ри по љо при-
вред не по ли ти ке под ло жни че стим про ме на ма, ов де су да те кон-
цеп ту ал не де фи ни ци је, ко је има ју ду го роч ни стра те шки ефе кат, те 
се мо гу при ме њи ва ти чак и код оче ки ва них про ме на у по љо при-
вред ној по ли ти ци у на ред них де сет го ди на.

3.2.4. Опе ра тив ни ци ље ви по при о ри тет ним под руч ји ма

а )  При  о  ри  тет  но  под  руч  ј е  1 .   –  Ст а  би  ли  за  ци  ј а  до хот  ка 
по  љо  при  вред  них  про  из  во  ђа ча

Пи та ње ста би ли за ци је до хот ка за по сле них у по љо при вре ди 
је кључ по љо при вред не по ли ти ке. Овај про блем се ре ша ва кроз 
по др шку раз во ју сек то ра по љо при вре де, али при ро да и спе ци фич-
но сти по љо при вред не про из вод ње зах те ва ју и дру га чи је об ли ке 
др жав не ин тер вен ци је у до ме ну бри ге за до хо дак по љо при вред ни-
ка. На и ме, ве ли ка не ста бил ност про из вод ње и це на иза зва на ути-
ца јем при род них усло ва и гло бал них еко ном ских трен до ва, ни ска 
кон ку рент ност не ких про из во да или јед ног де ла про из во ђа ча, зах-
те ва ју ком плек сни ји си стем по др шке до хо дов ној ста бил но сти не го 
што га спон та ни тр жи шни ме ха ни зми и стан дард ни па кет ме ра за 
раст про из вод ње мо же обез бе ди ти.

По љо при вред ним про из во ђа чи ма у Ре пу бли ци Ср би ји не до-
ста ју ста бил ност усло ва про из вод ње и до хот ка. Њи хов до хо дак је, 
осим на ве де ним ри зи ци ма, из ло жен и дру гим не из ве сно сти ма ко-
је са со бом но си не до вољ но уре ђен по слов ни ам би јент. У ци љу 
обез бе ђе ња што пра вед ни јих, јед на ких про из вод них усло ва за до-
ма ће про из во ђа че, др жа ва мо ра по кре ну ти до пу ште не ме ха ни зме 
по др шке њи хо вом до хот ку. Та ква оба ве за ујед но је део при ла го ђа-
ва ња по ли ти ци ЕУ, ко ја има сво је на чи не и ме ха ни зме до хо дов не 
по ли ти ке на ко је се зе мља мо ра при ла го ди ти.

Пред ви ђе ни опе ра тив ни ци ље ви за до сти за ње ста бил ни јег 
по љо при вред ног до хот ка су:

1.1. обез бе ђи ва ње јед на ких кон ку рент них усло ва за до ма-
ће про из во ђа че у скла ду са пред ви ђе ним ре ше њи ма са др жа ним у 
спољ но тр го вин ским спо ра зу ми ма Ре пу бли ке Ср би је;

1.2. по др шка за ре гу ли са ње тр жи шта у пе ри о ду по ре ме ћа ја 
на тр жи шту (sаfеty net me a su res  – „без бед но сна мре жа”).

Прин ци пи и ме ха ни зми де ло ва ња  – Два те мељ на ме ха ни зма 
за оства ри ва ња на ве де них ци ље ва ко ји ће се при ме њи ва ти су: раз-
ли чи ти об ли ци ди рект не и ин ди рект не по др шке до хот ку по љо при-
вред ним про из во ђа чи ма (ди рект на пла ћа ња) и тр жи шне ин тер вен-
ци је. У до ме ну ме ра тр жи шне по др шке основ ни прин цип ће би ти 
по што ва ње СТО кри те ри ју ма до пу ште не по др шке и по сте пе но 
при ла го ђа ва ње прин ци пи ма ЗПП, са ја сно из ра же ном раз вој ном 
но том под сти цај них ме ра. Но ве ме ре по др шке ко је се бу ду уво ди ле 
по што ва ће на ве де не прин ци пе, док ће се ме ре ко је ни су ком па ти-
бил не са СТО и пра ви ли ма ЕУ по сте пе но уки да ти. У од но су на по-
сто је ћи си стем по др шке то би зна чи ло пре у сме ра ва ње пре ма ма ње 
про из вод но ве за ним пла ћа њи ма, ко ја раз вој но де лу ју на по љо при-
вре ду, а омо гу ћу ју и ефи ка сно при ла го ђа ва ње при сту па њу ЕУ.

Ме ре тр жи шно-це нов не по др шке би ће усме ре не на ста би ли-
за ци ју це на и до хот ка у вре ме по ре ме ћа ја на тр жи шту (пад или 
пре ко мер но ди за ње це на). У та квим усло ви ма уво ди ће се раз ли-
чи те ин тер вент не ме ре ко ји ма ће се под сти ца ти до дат на по тра жња 
или ре гу ли са ње по ну де. Ге не рал на ори јен та ци ја ће би ти да се по-
сте пе но гра ди и уво ди си стем „без бед но сне мре же” за ста би ли за-
ци ју тр жи шта, по ме ха ни зми ма и прин ци пи ма ко ји ва же у ЕУ.

б )  При  о  ри  тет  но  под  руч  ј е  2 .   –  Фи  нан  си  ра  ње  
по  љо  при  вре  де  и  ру  ра л  ног  раз  во  ј а  и  упра  вља  ње  

ри  зи  ци  ма

Си стем ски за хва ти у по сто је ћи мо дел по др шке по љо при вре-
ди и ру рал ном раз во ју и кре и ра ње ефи ка сног мо де ла фи нан си ра ња 
по љо при вре де мо ра ју по ста ти при о ри тет по љо при вред не по ли ти-
ке. Да би се они успе шно спро ве ли, нео п хо дан је ши ри дру штве ни 
кон сен зус о нео п ход но сти ве ћег ула га ња у раз вој по љо при вре де 
и ру рал них под руч ја као ва жним сег мен ти ма на ци о нал не при-
вред не, еко ном ске и со ци јал не струк ту ре. Ду го роч на ста бил ност 
рас по ло жи вих фи нан сиј ских из во ра за по др шку по љо при вре ди и 
ру рал ном раз во ју, као и рав но пра ван и не сме тан при ступ свих по-
тен ци јал них ко ри сни ка фи нан сиј ском тр жи шту, основ ни су пред-
у сло ви ра ста ин ве сти ци о не ак тив но сти у сек то ру по љо при вре де. 
Без спе ци фич них фи нан сиј ских про из во да и услу га ко ји омо гу-
ћу ју оси гу ра ње од про из вод них и тр жи шних ри зи ка и мо ти ви шу 
по љо при вред на га здин ства на но ве ин ве сти ци је, ру рал на до ма-
ћин ства, по љо при вред на га здин ства и оста ли при вред ни су бјек-
ти оста ју пре пу ште ни за ду жи ва њу под усло ви ма ко мер ци јал них 
кре ди та. Од су ство кон ку рент них ин стру ме на та штед ње и дру гих 
фи нан сиј ских услу га у ру рал ним под руч ји ма до во ди до ма ње про-
фи та бил них об ли ка штед ње, чи ме се до дат но ума њу ју из гле ди за 
њи хов раз вој.

Пред ло же ни опе ра тив ни ци ље ви на ус по ста вља њу ефи ка-
сни јег мо де ла фи нан си ра ња су:

2.1. по ве ћа ње бро ја до ступ них схе ма по др шке за раз ли чи те 
на ме не;

2.2. по ве ћа ње бро ја ко ри сни ка и оби ма рас по ло жи вог фи нан-
сиј ског ка пи та ла на ме ње ног раз во ју по љо при вре де и ру рал них 
под руч ја; 

2.3. раз вој тр жи шта кре ди та и обез бе ђи ва ње бо љег при сту па 
кре дит ним сред стви ма за по љо при вред не про из во ђа че, укљу чу ју-
ћи и но ве об ли ке кре ди ти ра ња;

2.4. уна пре ђе ње си сте ма оси гу ра ња и упра вља ња ри зи ци ма 
при ла го ђе ног ре ше њи ма до пу ште ним ме ђу на род ним спо ра зу ми ма. 

Прин ци пи и ме ха ни зми де ло ва ња  – Ус по ста вља ње ефи ка сног 
си сте ма по др шке по љо при вре ди зах те ва зна чај на ин сти ту ци о нал-
на при ла го ђа ва ња у прав цу из град ње и ре фор ми са ња по љо при вре-
ди при ла го ђе них фи нан сиј ских ор га ни за ци ја (ја ча ње га ран циј ских 
фон до ва) и фи нан сиј ских про из во да (оси гу ра ње, кре дит). За да так 
др жа ве је да при ла го ди за кон ски оквир за лак ше обез бе ђе ње ко ла-
те ра ла, омо гу ћи ства ра ње ди ја ло га и про мо ци ју ино ва тив них ре-
ше ња на фи нан сиј ском тр жи шту, али, пре све га, да обез бе ди ефи-
ка сну и ста бил ну бу џет ску по др шку.

в )  При  о  ри  тет  но  под  руч  ј е  3 .   –  Ефи  ка  сно  
упра  вља  ње  зе  мљи штем и  по  ве  ћа  ње  до  ступ  но  сти  

з е  мљи шних  ре  сур  с а

Зе мљи ште је основ ни и објек тив но дат ре сурс за по љо при-
вред ну про из вод њу. Обим овог ре сур са је огра ни чен, а ње го ва ква-
ли та тив на свој ства се мо гу ко ри го ва ти са мо до из ве сне ме ре, при 



че му не без зна чај них тро шко ва и по сле ди ца по жи вот ну сре ди ну. 
С дру ге стра не, раз вој по љо при вред но-пре храм бе ног сек то ра ди-
рект но за ви си од рас по ло жи во сти фак то ра про из вод ње, по себ но 
зе мљи шта, и мо гућ но сти рав но прав ног при сту па свих при вред них 
су бје ка та овом ре сур су под јед на ким усло ви ма.

По љо при вред на про из вод ња у Ре пу бли ци Ср би ји је то ком 
по след ње две де це ни је за сно ва на на пре те ра ном ис цр пљи ва њу зе-
мљи шта. Упо тре ба стај ња ка је не до вољ на, као и ула га ња у по прав-
ку фи зич ко-хе миј ских осо би на зе мљи шта и уре ђе ње зе мљи шне 
ин фра струк ту ре. Као по сле ди ца то га, као глав не прет ње по очу-
ва ње зе мљи шних по тен ци ја ла иден ти фи ко ва ни су: трај ни гу би так 
зе мљи шта, сма ње ње ор ган ске ма те ри је, за ки ше ља ва ње, зби је ност, 
еро зи ја, за га ђе ње, за сла њи ва ње, пла вље ње и гу би так би о ди вер зи-
те та. По ред то га, не до ста так сред ста ва за про ши ре ње и уре ђе ње 
по се да, не а де кват на по ре ска по ли ти ка, не за вр шен по сту пак по-
вра ћа ја имо ви не (ре сти ту ци је) и ре ла тив но ду го трај ни по ступ ци 
оста вин ске рас пра ве, до дат но успо ра ва ју про цес из ме не по љо при-
вред не струк ту ре и по ве ћа ња про сеч не ве ли чи не по се да.

У скла ду са на ве де ним, очу ва ње и уна пре ђе ње плод но сти 
по љо при вред ног зе мљи шта, као и кре и ра ње ефи ка сног си сте ма 
упра вља ња зе мљи шним ре сур си ма, је дан су од при о ри те та по љо-
при вред не по ли ти ке. Де фи ни са ни опе ра тив ни ци ље ви су:

3.1. ве ћи сте пен ко ри шће ња по љо при вред них по вр ши на;
3.2. по ве ћа ње зе мљи шног по се да и укруп ња ва ње пар це ла;
3.3. ус по ста вља ње функ ци о нал ног тр жи шта зе мљи шта;
3.4. уна пре ђе ње зе мљи шне ин фра струк ту ре;
3.5. по ве ћа ње ме ли о ри са них по вр ши на и уна пре ђе ње плод-

но сти зе мљи шта;
3.6. убр за ње по вра ћа ја имо ви не, од но сно ре сти ту ци је (укљу-

чу ју ћи и за дру жну имо ви ну) и (ре)при ва ти за ци је;
3.7. сма ње ње гу бит ка и де гра да ци је зе мљи шта; 
3.8. кон тро ли са на пре на ме на по љо при вред ног зе мљи шта;
3.9. ефи ка сни је ко ри шће ње зе мљи шта сла би јег ква ли те та, од-

но сно нео бра ди вог по љо при вред ног зе мљи шта;
3.10. си сте мат ско пра ће ње ква ли те та зе мљи шта;
3.11. ус по ста вља ње ефи ка сног си сте ма упра вља ња зе мљи штем 

(ка та стар, ГИС, LPIS).
Прин ци пи и ме ха ни зми де ло ва ња  – Оства ри ва ње на ве де них 

опе ра тив них ци ље ва зах те ва зна чај не про ме не за ко но дав ства, по-
ре ске по ли ти ке и бу џет ских под сти ца ја.

Усва ја њем и при ла го ђа ва њем за кон ских окви ра ре гу ли са ће 
се од но си у до ме ну про ме та, за ку па и на сле ђи ва ња зе мљи шта, али 
и оба ве за одр жа ва ња зе мљи шта у до брим про из вод ним усло ви ма. 
По се бан ак це нат ста ви ће се на за шти ту по љо при вред ног зе мљи-
шта, у сми слу огра ни ча ва ња пре тва ра ња нај ква ли тет ни јег по љо-
при вред ног зе мљи шта у зе мљи ште за дру ге на ме не. По ре ском 
по ли ти ком и бу џет ским под сти ца ји ма под сти ца ће се по ве ћа ње и 
кон со ли да ци ја зе мљи шта одр жи вих по љо при вред них га здин ста ва 
и ус по ста вља ње ак тив ни јег тр жи шта зе мљи шта.

По себ на па жња би ће по све ће на уна пре ђе њу ква ли те та зе-
мљи шта и ње го вих про из вод них спо соб но сти. Осим усло вља ва ња 
по др шке про из во ђа чи ма по што ва њем по љо при вред не прак се ко ја 
по ма же очу ва њу зе мљи шта у до брим по љо при вред ним усло ви ма, 
по др жа ће се и фи нан си ра ти про јек ти ме ли о ра ци ја и уна пре ђе ња 
зе мљи шне ин фра струк ту ре.

По се бан скуп ак тив но сти пред ви ђа се на ја ча њу ин сти ту ци-
о нал них ка па ци те та за ефи ка сно упра вља ње зе мљи штем, као што 
је ус по ста вља ње функ ци о нал них си сте ма еви ден ци је, ре ги ста ра и 
ба за по да та ка (LPIS, зе мљи шне књи ге, пе до ло шке кар те и др.).

г )  При  о  ри  тет  но  под  руч  ј е  4 .   –  Уна пре  ђе  ње  ст а  ња  
фи  зич  ких  ре  сур  с а

По сто је ће ста ње фи зич ких ре сур са (ме ха ни за ци је, опре ме, 
за са да, сточ ног фон да и обје ка та) је не по вољ но. Они су тех но-
ло шки за ста ре ли у ме ри да не мо гу да обез бе де раст про дук тив-
но сти сек то ра по љо при вре де и ис пу ње ност стан дар да за шти те 
жи вот не сре ди не и хи ги је не. Осим то га, успе шан од го вор сек то-
ра по љо при вре де на иза зо ве кли мат ских про ме на, не мо гућ је без 
тех нич ко-тех но ло шког уна пре ђе ња ре сур са, ко ри шће ња но вих 
бо љих биљ них сор ти, којe тре ба да до при не су из ме ни про из вод-
не струк ту ре, про из вод них тех но ло ги ја и при ме не агро тех нич ких 
ме ра. У том сми слу, по треб но је пред ви де ти ра ци о нал на, тип ска 
ре ше ња за тех нич ко-тех но ло шко ино ви ра ње ме ха ни за ци је, опре ме 

и обје ка та, при ла го ђе на ве ли чи ни по љо при вред ног га здин ства, 
стан дар ди ма здрав стве не без бед но сти и до бро би ти жи во ти ња, као 
и кли мат ским про ме на ма. Ин ве сти ци је у но ве за са де мо ра ју пра-
ти ти пре по ру ке ре јо ни за ци је во ћар ских и ви но гра дар ских про из-
вод них под руч ја, док се у сто чар ској про из вод њи мо ра по све ти ти 
па жња уна пре ђе њу ра сног са ста ва сто ке и по бољ ша њу се лек ци је.

Опе ра тив ни ци ље ви за ре а ли за ци ју овог при о ри те та су:
4.1. тех нич ко-тех но ло шка мо дер ни за ци ја обје ка та и опре ме; 
4.2. по ве ћа ње сточ ног фон да, по бољ ша ње ра сне струк ту ре 

ста да и бо ља ис ко ри шће ност ге не тич ког по тен ци ја ла до ма ћих жи-
во ти ња;

4.3. по ве ћа ње по вр ши на под ви ше го ди шњим за са ди ма (план-
та жним и ма тич ним за са ди ма);

4.4. при ла го ђа ва ње сор ти мен та во ћа ка и ви но ве ло зе про из-
вод ним усло ви ма и уна пре ђе ње тех но ло ги је про из вод ње; 

4.5. уна пре ђе ње це ло куп ног си сте ма про из вод ње и ди стри бу-
ци је сад ног и се мен ског ма те ри ја ла;

4.6. ус по ста вља ње ефи ка сни јег си сте ма услу га у биљ ној и ани-
мал ној про из вод њи;

4.7. уна пре ђе ње си сте ма за шти те здра вља и до бро би ти жи во-
ти ња и здра вља би ља.

Прин ци пи и ме ха ни зми де ло ва ња  – По др шка тех нич ко-тех-
но ло шком уна пре ђе њу сек то ра по љо при вре де вр ши ће се под сти-
ца ји ма за мо дер ни за ци ју обје ка та, ме ха ни за ци је и опре ме, по ве-
ћа ње основ ног ста да и по бољ ша ње ра сног са ста ва сто ке, као и 
под сти ца ји ма за ре ви та ли за ци ју ста рих и по ди за ње но вих ви ше го-
ди шњих за са да. По себ на па жња би ће по све ће на им пле мен та ци ји 
ино ва тив них тех но ло шких ре ше ња и си сте ма про из вод ње.

По ред ин ве сти ци ја у уна пре ђе ње ста ња фи зич ког ка пи та ла, 
зна чај на па жња ће би ти по све ће на уна пре ђе њу стан дар да, ка ко са 
аспек та при ла го ђа ва ња за ко но дав ног окви ра, та ко и у сми слу ус-
по ста вља ња ефи ка сног си сте ма кон тро ле.

Ра ди кал ни за хва ти у тех нич ко-тех но ло шко уна пре ђе ње сек-
то ра по љо при вре де зах те ва ју мо би ли за ци ју ве ли ког бро ја дру гих 
су бје ка та  – ПССС, на уч но и стра жи вач ких ор га ни за ци ја, про из-
во ђа ча ин пу та и мно гих дру гих. За ус по ста вља ње и под сти ца ње 
са рад ње ме ђу њи ма, као и за ус по ста вља ње свих вр ста ад ми ни-
стра тив но-тех нич ке по др шке, при ме њи ва ће се ши рок спек тар ге-
не рал них ме ра по др шке по љо при вре ди. 

д )  При  о  ри  тет  но  под  руч  ј е  5 .   –  Уна пре  ђе  ње  си  сте  ма 
т ран  с фе  ра  зна  ња  и  раз  во ј  људ  ских  по тен  ци  ј а  ла

Кре и ра ње и тран сфер зна ња и тех но ло ги ја у по љо при вре ди 
зна чај ни су за по ве ћа ње кон ку рент но сти срп ске по љо при вре де. 
Др жа ва мо ра да уче ству је у пред ло гу и из бо ру на уч них про је ка-
та у ко ји ма до ма ћи ис тра жи ва чи тре ба да кре и ра ју свет ски кон ку-
рент на зна ња и тех но ло ги је из обла сти по љо при вре де, а ко ја мо ра-
ју би ти ускла ђе на са ре ал ним по тре ба ма ко ри сни ка.

Мо ра се вр ши ти си стем ска ана ли за ка ко по тре ба за од ре ђе-
ним зна њи ма, та ко и по врат них ин фор ма ци ја о на чи ну при је ма 
истих од стра не ко ри сни ка. Ја ча њем са рад ње из ме ђу уста но ва и 
ор га ни за ци ја ко је кре и ра ју зна ње (фа кул те ти, ин сти ту ти) са они ма 
ко ји под сти чу, од но сно фи нан си ра ју зна ње и оних ко ји то зна ње 
пре но се олак ша ло би пут до крај њег ко ри сни ка. Због не до вољ ног 
бро ја по љо при вред них са ве то да ва ца укљу че них у про цес пре но-
ше ња зна ња тре ба из вр ши ти ра ци о на ли за ци ју са ве то дав ног ра да 
у по љо при вре ди (рад са гру па ма, за дру га ма, удру же њи ма, као и 
ко ри шће ње свих ви до ва сред ста ва ко му ни ка ци ја).

Др жа ва мо ра да обез бе ди од ви ја ње нео ме та ног тран сфе ра 
ин фор ма ци ја и зна ња нео п ход них за уна пре ђе ње по љо при вре де 
че му ће до при не ти по сто је ћи мо дел тран сфе ра зна ња пре ко ПССС 
чи ји је осни вач др жа ва, а по по тре би овај си стем тре ба уса вр ша-
ва ти и ши ри ти. Та ко ђе, тре ба омо гу ћи ти и по мо ћи при ват не ини-
ци ја ти ве, од но сно да се ко мер ци ја ли зу је оба вља ње са ве то дав них 
по сло ва у по љо при вре ди где год по сто ји обо стра ни ин те рес по љо-
при вред них са ве то да ва ца и ко ри сни ка.

Тех но ло шко уна пре ђе ње сек то ра по љо при вре де, ин ве сти ци је 
у но ва зна ња и тех но ло ги је и њи хов тран сфер до не по сред них ко-
ри сни ка, нео п хо дан су пред у слов за сма ње ње тех но ло шког за о ста-
ја ња по љо при вре де и бор бу са два ве ли ка иза зо ва по љо при вре де 
и пре храм бе не ин ду стри је Ре пу бли ке Ср би је  – раст про дук тив но-
сти и при ла го ђа ва ње кли мат ским про ме на ма. Ве ли ке ин ве сти ци је 
у но ве тех но ло ги је и зна ња (опре му и људ ство) са јед не стра не, 



као и рас ту ће по тре бе да се на иза зо ве кли мат ских про ме на и гло-
бал ног тр жи шта ефи ка сни је од го во ри, са дру ге стра не зах те ва ју 
ре ак ци ју др жа ве на пла ну обез бе ђе ња ефи ка сног си стем ског окви-
ра за кре и ра ње, про мо ви са ње и при ме ну мо дер них про из вод них 
прак си, као и ино ва ци ја у пра те ћим си сте ми ма од зна ча ја за по љо-
при вре ду.

У ци љу пру жа ња по мо ћи про из во ђа чи ма да уве ду ове но ве 
прак се и тех но ло ги је, др жа ва мо ра на сто ја ти да про ши ри обим 
са ве то дав них услу га у по љо при вре ди и про гра ма ис тра жи ва ња 
при ме ре них ло кал ним по тре ба ма. Бо ља по ве за ност и са рад ња 
кре а то ра зна ња (ака дем ске и ис тра жи вач ке за јед ни це) и ак те ра у 
по љо при вред но-пре храм бе ном сек то ру, од кључ ног је зна ча ја ка ко 
би се оси гу ра ло бр же усва ја ње но вих до стиг ну ћа од стра не ве ћег 
бро ја ко ри сни ка. Не до вољ на укљу че ност до ма ће на у ке у ре ша ва-
ње ак ту ел них про бле ма и иза зо ва сек то ра по љо при вре де, но си ри-
зик од пре ве ли ке за ви сно сти сек то ра од стра них тех но ло ги ја.

Тех но ло шко уна пре ђе ње сек то ра по љо при вре де зах те ва, 
осим мо дер ни за ци је фи зич ких ре сур са и ја ча ње ком пе тен ци ја за-
по сле них у по љо при вре ди од но сно њи хо вој спо соб но сти да при-
ме њу ју но ве тех но ло ги је. Осла ња њем ис кљу чи во на тра ди ци о нал-
на зна ња и ве шти не, за по сле ни у по љо при вре ди ри зи ку ју да љу 
мар ги на ли за ци ју свог еко ном ског и со ци јал ног ста ту са. По сто је-
ћи си стем кре и ра ња и тран сфе ра по љо при вред ног зна ња, зах те ва 
но ва ре ше ња ка ко би мо гао да за до во љи ам би ци о зне зах те ве ко ји 
се овим стра те шким до ку мен том по ста вља ју пред по љо при вре ду 
Ре пу бли ке Ср би је. Опе ра тив ни ци ље ви ко ји тре ба да до при не су 
ре фор ми са њу си сте ма ства ра ња и тран сфе ра зна ња су: 

5.1. по бољ ша ње обра зов не струк ту ре рад не сна ге на по љо-
при вред ним га здин стви ма;

5.2. ја ча ње и ре ор га ни за ци ја ин сти ту ци о нал них ка па ци те та;
5.3. ја ча ње и функ ци о нал но по ве зи ва ње свих ак те ра си сте ма 

за кре и ра ње и тран сфер зна ња;
5.4. тех нич ко и ка дров ско уна пре ђе ње уста но ва и ор га ни за-

ци ја укљу че них у си стем кре и ра ња и тран сфе ра зна ња у скла ду 
са по тре ба ма раз во ја по љо при вре де и им пле мен та ци је Стра те ги је;

5.5. про ши ре ње по ну де обра зов них и тре нинг про гра ма свих 
ни воа и ти по ва обра зо ва ња;

5.6. ја ча ње ка па ци те та за при хват зна ња, кроз раз ви ја ње све-
сти и мо ти ви са но сти за обра зо ва њем.

Прин ци пи и ме ха ни зми де ло ва ња  – Уна пре ђе ње си сте ма кре-
и ра ња и тран сфе ра зна ња под сти ца ће се кроз оп ште ме ре по др шке 
по љо при вре ди, као и сред стви ма дру гих ре сор них ми ни стар ста ва.

За кон ским ре ше њи ма и ре фор ма ма ин сти ту ци о нал ног окви-
ра по др жа ће се кре и ра ње ефи ка сног си сте ма тран сфе ра зна ња и 
ин фор ма ци ја, ко ји ће мо ћи да од го во ри на про бле ме и по тре бе ко-
ри сни ка. Раз во јем си сте ма мо ни то рин га и ева лу а ци је тран сфе ра 
зна ња, као и функ ци о нал ним по ве зи ва њем свих ак те ра у овом си-
сте му омо гу ћи ће бо ље и ефи ка сни је ко ри шће ње ре сур са. По себ на 
па жња би ће по све ће на раз во ју ме ха ни за ма и про це ду ра за уче шће 
пред став ни ка сек то ра по љо при вре де у од лу чи ва њу о про јек ти ма 
од по себ ног на ци о нал ног ин те ре са у са рад њи са над ле жним ре-
сор ним ми ни стар стви ма, ка ко у до ме ну при ме ње них ис тра жи ва-
ња, та ко и у обра зов ним про гра ми ма и са ве то дав ним услу га ма за 
ко ји ма се ука жу по тре бе. 

Да би се од го во ри ло на све зах те ве раз во ја по љо при вре де и 
им пле мен та ци је Стра те ги је тре ба про ши ри ти по ну ду обра зов них 
и тре нинг про гра ма из обла сти по љо при вре де и ру рал ног раз во ја.

По др жа ће се при пре ма и ко ри шће ње са вре ме них ала та за 
оба вља ње са ве то дав них по сло ва у по љо при вре ди, уна пре ђе ње са-
ве то дав них мо ду ла и ино ва тив них при сту па у обра зо ва њу и обу ка-
ма из обла сти по љо при вре де.

Афир ма ци ја по љо при вред ног обра зо ва ња и про фе си о нал ног 
уса вр ша ва ња по љо при вред ни ка има ће по себ ну па жњу, као и њи-
хо ва мо ти ви са ност да се уса вр ша ва ју и усва ја ју но ва ре ше ња, ко ја 
ће би ти по себ но под сти ца на. Вр ши ће се про мо ци ја са ве то дав стве-
них по сло ва у по љо при вре ди да би се афир ми са ла и пре по зна ла 
уло га ПССС.

ђ )  При  о  ри  тет  но  под  руч  ј е  6 .   –  При  ла  го  ђа  ва  ње  и 
убла  жа  ва  ње  ути  ца  ј а  кли  мат  ских  про ме  на

Раз вој по љо при вре де ће у бу дућ но сти би ти још ви ше су о-
чен са по сле ди ца ма кли мат ских про ме на. Оче ку је се да ви ша кон-
цен тра ци ја угљен-ди ок си да и дру гих га со ва са ефек том ста кле не 

ба ште, по раст тем пе ра ту ре, про ме не ре жи ма го ди шњих и се зон-
ских па да ви на и ве ћа уче ста лост екс трем них тем пе ра ту ра, не ми-
нов но ути че на обим про из вод ње и ква ли тет хра не, ста бил ност 
при но са и жи вот ну сре ди ну. По ред то га, оче ку ју се и по сле ди це у 
ви ду сма ње не до ступ но сти во де, уче ста лих по ја ва бо ле сти и ште-
то чи на, као и на сма ње ње ква ли те та зе мљи шта. Сви ови ефек ти ће 
има ти зна чај не по сле ди це за при но се, про из вод ну струк ту ру по-
љо при вре де, а са мим тим и пре храм бе ну си гур ност и без бед ност. 
У та квим окол но сти ма не ми нов но на ра ста ју ри зи ци за при хо де 
по љо при вред них га здин ста ва, ква ли тет жи во та и со цио-еко ном-
ски ста тус ру рал них до ма ћин ста ва. Опе ра тив ни ци ље ви ко ји тре-
ба да по мог ну ефи ка сни јем су о ча ва њу про из вод ње хра не са овим 
иза зо вом су:

6.1. пра ће ње кли мат ских про ме на, кре и ра ње ме ра адап та ци је 
и аде кват них ме ра усме ре них на сма ње ње еми си је га со ва са ефек-
том ста кле не ба ште из по љо при вред не про из вод ње;

6.2. уна пре ђе ње и при ла го ђа ва ње тех но ло ги је про из вод ње;
6.3. тех нич ка по бољ ша ња зе мљи шта, обје ка та и опре ме;
6.4. ја ча ње све сти о кли мат ским про ме на ма, ње ним по сле ди-

ца ма и по тре ба ма њи хо вог ре ша ва ња.
Прин ци пи и ме ха ни зми де ло ва ња  – Ве ли ки иза зов за по љо-

при вред ну по ли ти ку ће би ти да про на ђе аде кват не ме ха ни зме 
по др шке тех нич ко-тех но ло шким ре ше њи ма ко ја спре ча ва ју или 
ума њу ју ефек те кли мат ских про ме на, као и да од го во ри иза зо ву 
по тре бе ра ста про из вод ње хра не.

При ла го ђа ва ње по љо при вре де ефек ти ма кли мат ских про ме-
на под сти ца ће се ин сти ту ци о нал ним ре ше њи ма у до ме ну де фи-
ни са ња стан дар да и си сте ма пер ма нент ног пра ће ња ефе ка та кли-
мат ских про ме на, по др шке на уч ним ино ва ци ја ма и ди сем на ци ји 
зна ња и ин фор ма ци ја из ове обла сти. 

По др шка ин ве сти ци ја ма у сек то ру по љо при вре де по себ но ће 
ува жа ва ти при ме ну тех но ло ги ја са ни ским по сле ди ца ма по жи вот-
ну сре ди ну и гло бал но за гре ва ње. Тех но ло ги је и прак се (при ме на 
агро тех нич ких ме ра, сор ти мент, си сте ми га је ња и упра вља ња) ко је 
до при но се сма ње њу ути ца ја гло бал ног за гре ва ња има ће при о ри-
тет, а ино ва тив на ре ше ња би ће по себ но на гра ђи ва на и под сти ца на. 

е )  При  о  ри  тет  но  под  руч  ј е  7 .   –  Тех  но ло  шки  раз  во ј  
и  мо дер  ни  за  ци  ј а  по  љо  при  вред  не  про  из  вод  ње  

и  пре  ра  де 

Уна пре ђе ње кон ку рент но сти по љо при вред но-пре храм бе ног 
сек то ра зах те ва по др шку ре струк ту ри ра њу, раз во ју и ино ва ци ја ма 
дуж чи та вог пре храм бе ног лан ца. Мо дер ни за ци ја и тех но ло шки 
раз вој сек то ра (осим ка пи тал них ин ве сти ци ја у ре сур се, фи зич-
ки ка пи тал и тран сфер зна ња), под ра зу ме ва и при ме ну мо дер них 
про из вод них тех но ло ги ја у сек то ру пре ра де. По се бан зна чај за по-
љо при вре ду Ре пу бли ке Ср би је има уна пре ђе ње кон ку рент но сти 
пре ра ђи вач ког сек то ра, ко ји би тре ба ло да бу де што ви ше ба зи ран 
на до ма ћим си ро ви на ма и по сти за њу што ви ше до да те вред но сти, 
ка ко би ра сла из во зна кон ку рент ност.

Опе ра тив ни ци ље ви ко ји во де ре а ли за ци ји овог при о ри те та су:
7.1. уна пре ђе ње тех но ло ги је и ефи ка сни ји си стем пре но ше-

ња ис ку ства и ино ва ци ја;
7.2. кре и ра ње но вих зна ња, тех но ло ги ја, про из во да и услу га 

при ла го ђе них ло кал ним усло ви ма;
7.3. раст оби ма про из вод ње и ква ли те та свих ин пу та до ма ћег 

по ре кла;
7.4. по ве ћа ње про дук тив но сти и ефи ка сно сти у про из вод њи 

на свим ни во и ма у лан цу про из вод ње хра не;
7.5. ја ча ње спо соб но сти пре храм бе не ин ду стри је за кре и ра-

ње про из во да ви ше до да те вред но сти уз упо тре бу до ма ћих си ро-
ви на;

7.6. уна пре ђе ње си сте ма и про мо ци ја про из во да са озна ка ма 
ква ли те та;

7.7. тех нич ко-тех но ло шко уна пре ђе ње скла ди шних и пре ра-
ђи вач ких ка па ци те та за дру га с ци љем про из вод ње пре по зна тљи-
вих за дру жних про из во да стан дард ног ква ли те та;

7.8. уна пре ђе ње тех нич ко-тех но ло шких пер фор ман си пре-
храм бе ног сек то ра и кре и ра ње но вих про из во да у пре храм бе ном 
лан цу.

Прин ци пи и ме ха ни зми де ло ва ња  – Основ ни ме ха ни зми по-
др шке у овој обла сти би ће фо ку си ра ни на раст про дук тив но сти 
и ефи ка сно сти у про из вод њи и пре ра ди хра не. По др шка ће би ти 



на ме ње на ра сту ка па ци те та агро ин ду стри је ка ко би за до во љи ла 
стан дар де ква ли те та и оспо со би ла про из во ђа ча за уче шће у ше ма-
ма ква ли те та и про мо тив ним ак тив но сти ма. Под сти ца ји ће би ти на 
рас по ла га њу про из во ђа чи ма ко ји до бро вољ но уче ству ју у ЕУ или 
на ци о нал ним про гра ми ма ди зај ни ра ним за по бољ ша ње ква ли те та 
по љо при вред них про из во да и про из вод них про це са, ко ји га ран ту-
ју ква ли тет сво јих про из во да у сми слу: за шти ће них ге о граф ских 
озна ка и озна ка по ре кла за по љо при вред не и пре храм бе не про из-
во де, уве ре ња о спе ци фич ним ка рак те ри сти ка ма по љо при вред них 
и пре храм бе них про из во да, ор ган ску про из вод њу и од го ва ра ју-
ћим ин ди ка ци ја ма за њу и сл. Уз то, по др шка ће би ти мо гу ћа и 
за ак тив но сти гру па про из во ђа ча ко је су на ме ње не ин фор ми са њу 
по тро ша ча и про мо ци ји про из во да про из ве де них у окви ру ше ма 
ква ли те та. Па ра лел но ће би ти под сти ца ни и по љо при вред ни ци да 
се при ла го де уво ђе њу зах тев них стан дар да ЕУ, ко ји још увек ни-
су укљу че ни у на ци о нал но за ко но дав ство, по себ но у по гле ду за-
шти те жи вот не сре ди не, јав ног здра вља, здра вља жи во ти ња и би-
ља ка, до бро би ти жи во ти ња и без бед но сти хра не. Ус по ста вља њем 
си сте ма по др шке и ин тен зив не са рад ње са на уч но и стра жи вач ким 
ор га ни за ци ја ма, ПССС и над ле жним ор га ни ма ус по ста ви ће се и 
про мо ви са ти кре и ра ње и тран сфер но вих зна ња и тех но ло ги ја у 
обла сти по љо при вре де и ру рал ног раз во ја. 

ж)  При  о  ри  тет  но  под  руч  ј е  8 .   –  Раз  во ј  т р  жи  шних  
ла  на  ца  и  ло  ги  стич  ке  по др  шке  с ек  то  ру  по  љо  при  вре  де 

Раст кон ку рент но сти по љо при вре де сна жно је за ви сан од 
фор ми ра ња ефи ка сног тр жи шног лан ца, ко ји укљу чу је ши рок 
спек тар но вих про из во да, услу га и ак те ра. Раз вој и уна пре ђе ње тр-
жи шног лан ца у свим ње го вим сег мен ти ма, тре ба да до при не се ја-
ча њу ефи ка сно сти сек то ра по љо при вре де и ње го вој спо соб но сти 
да тр жи шту ис по ру чи ква ли тет ну и без бед ну хра ну за по тро ша че. 
Циљ је да се фор ми ра ефи ка сан си стем ве за у про из вод ном лан-
цу, ко ји ће га ран то ва ти и про мо ви са ти нај бо ље про из вод не прак се 
и омо гу ћи ти ефи ка сно упра вља ње про из во ди ма по сле же тве. Са-
вре ме ни си сте ми ма ло про да је из осно ва ме ња ју тех нич ку ин фра-
струк ту ру и пред у зет нич ко по на ша ње уче сни ка у по љо при вред но-
пре храм бе ном сек то ру. Пре храм бе ни ла нац у Ре пу бли ци Ср би ји је 
у овом мо мен ту из у зет но фраг мен ти сан и не до вољ но ор га ни зо ван, 
ка ко на стра ни про из вод ње та ко и на стра ни пре ра де, са очи глед-
ним де фи ци том ор га на и ор га ни за ци ја за пру жа ње аде кват не и 
со фи сти ци ра не ло ги стич ке по др шке. Као та кав, он из ве сно пред-
ста вља прет њу да љем ра сту кон ку рент но сти по љо при вред но-пре-
храм бе ног сек то ра.

Оба ве зе про из во ђа ча да се при ла го ђа ва ју зах те ви ма по тро-
ша ча у по гле ду ква ли те та и сле дљи во сти хра не ће на ра ста ти, по-
себ но са по ја вом но вих ве ле про дај них си сте ма чи ји зах те ви по 
пра ви лу на ди ла зе по сто је ће стан дар де на до ма ћим тр жи шти ма. 
Ства ра њем усло ва за по што ва ње зах те ва ве ли ких про дај них си сте-
ма, ума њи ће се ри зик да до ма ћи про из во ђа чи бу ду ис кљу че ни из 
овог ра сту ћег сег мен та тр жи шта. Не за ви сно од ода бра ног мо де-
ла при ла го ђа ва ња (сма ње ње тро шко ва про из вод ње или по ве ћа ње 
до да те вред но сти про из во да) нео п ход на је бо ља вер ти кал на ко ор-
ди на ци ја и уна пре ђе ње по сто је ће ло ги сти ке у лан цу про из вод ње 
хра не. Раз во јем и уна пре ђе њем тр жи шног лан ца и пра те ће ло ги-
стич ке по др шке, ства ра ју се усло ви за рав но прав ни ји при ступ тр-
жи шти ма (ро ба, ка пи та ла и ин фор ма ци ја) свих про из во ђа ча, не за-
ви сно од ве ли чи не и ти па по љо при вред ног га здин ства; олак ша ва 
се уво ђе ње и при ме на ше ма ква ли те та, кре и ра ње ино ва тив них ре-
ше ња и про из во да, њи хо во брен ди ра ње и про мо ци ја.

Опе ра тив ни ци ље ви ко ји во де ре а ли за ци ји овог при о ри те та су:
8.1. раз вој но вих услу га у пре храм бе ном лан цу и ја ча ње ло-

ги стич ке ин фра струк ту ре у про из вод њи хра не;
8.2. по ве ћа ње спо соб но сти по љо при вред них га здин ста ва за 

укљу чи ва ња у гло бал не тр жи шне лан це (снаб де ва ње тр го вин ских 
ла на ца);

8.3. ја ча ње мо ти ва ци је про из во ђа ча за ра зним об ли ци ма 
удру жи ва ња;

8.4. осна жи ва ње ка па ци те та за дру га ка ко би по ста ле фи нан-
сиј ски, тр жи шни и са ве то дав ни сер вис за дру га ра; 

8.5. ја ча ње ви дљи во сти, од но сно пре по зна тљи во сти до ма ћих 
про из во да на тр жи шту;

8.6. ја ча ње из во зних пер фор ман си сек то ра по љо при вре де;
8.7. ја ча ње хо ри зон тал них и вер ти кал них ве за у про из вод ном 

лан цу, за сно ва них на тр жи шним прин ци пи ма;

8.8. сма ње ње при су ства си ве еко но ми је;
8.9. ја ча ње и раз вој тр жи шних ор га ни за ци ја.
Прин ци пи и ме ха ни зми де ло ва ња  – За да так је по љо при вред-

не по ли ти ке да фор му ли ше и спро во ди ме ре и ре ше ња ко ја ће до-
при не ти по бољ ша њу ефи ка сно сти тр жи шног лан ца. У ве зи с тим, 
др жа ва ће пред у зе ти низ ак тив но сти на уна пре ђе њу ин сти ту ци о-
нал ног окви ра и по др шке свим ви до ви ма по слов ног по ве зи ва ња 
и удру жи ва ња. Др жав на по др шка ја ча њу про из вод ног лан ца при-
ме њи ва ће се кроз по др шку ја ча њу ка па ци те та и ефи ка сно сти тр-
жи шних ор га ни за ци ја и њи хо ве ин фра струк ту ре, раз вој си сте ма 
тр жи шних ин фор ма ци ја, као и по др шци про из во ђа чи ма у обла сти 
удру жи ва ња, мар ке тин га и упра вља ња про це сом на кон же тве. Др-
жав на по др шка ја ча њу ин те гри са но сти про из вод ног лан ца би ће 
усме ре на на по моћ у ко фи нан си ра њу по чет них ад ми ни стра тив них 
тро шко ва и мар ке тин шких ак тив но сти. По себ на па жња тре ба да 
бу де по све ће на по др шци удру же ња про из во ђа ча и оспо со бља ва њу 
за уче шће у ше ма ма ква ли те та. Се том за кон ских ре ше ња и кон-
трол ним ме ха ни зми ма, др жа ва ће пер ма нент но ра ди ти на су зби ја-
њу си ве еко но ми је.

з )  При  о  ри  тет  но  под  руч  ј е  9 .   –  За  шти  т а  и  уна  пре  ђе  ње 
жи  вот  не  сре  ди  не  и  очу  ва  ње  при  род  них  ре  сур  с а 

Ја сна стра те ги ја и по ли ти ка упра вља ња при род ним ре сур-
си ма од пре суд не су ва жно сти за одр жи во упра вља ње за шти том 
жи вот не сре ди не и за ду го ро чан и ста би лан еко ном ски раст. Од-
го ва ра ју ћи по ли тич ки оквир и под сти цај ни про гра ми до при но се 
ве ћој од го вор но сти и ра ци о нал ни јој упо тре би при род них ре сур-
са, као и ак тив ни јем уче шћу у спро во ђе њу ак тив но сти ве за них за 
про бле ме жи вот не сре ди не. Тран зи ци о ним дру штви ма, ка кво је 
срп ско, по пра ви лу не до ста ју ја сни по ли тич ки окви ри ко ји ма би 
пи та ња за шти те жи вот не сре ди не би ла аде кват но ин кор по ри ра на 
у еко ном ске ак тив но сти, укљу чу ју ћи, пре све га, по љо при вре ду. У 
над ле жно сти др жа ве је да обез бе ди ус по ста вља ње од го ва ра ју ћих 
прав них окви ра, им пле мен та ци о них ме ха ни за ма и под сти цај них 
ме ра, те да они бу ду ко хе рент ни са пре у зе тим ме ђу на род ним оба-
ве за ма. У том сми слу, ова стра те ги ја обра ћа по себ ну па жњу на ре-
фор ме ко је је нео п ход но спро ве сти с ци љем под сти ца ња одр жи ве 
по љо при вред не прак се (агро е ко ло шке ме ре, агро шу мар ство, ин-
те гри са но упра вља ње при род ним ре сур си ма, ин те грал на за шти та 
би ља, плод ност зе мљи шта, одр жи во упра вља ње во да ма, ор ган ска 
по љо при вре да), при ме ну за ко на и про пи са за спре ча ва ње за га ђе-
ња, очу ва ње зе мљи шта и во да, кон тро лу не се лек тив не кон вер зи је 
по љо при вред ног зе мљи шта у дру ге свр хе, за шти ту шу ма и обла-
сти са ви со ко вред ним при род ним ре сур си ма. Пред ви ђе ни опе ра-
тив ни ци ље ви за ре а ли за ци ју при о ри тет ног под руч ја ве за ног за 
за шти ту и уна пре ђе ње ста ња жи вот не сре ди не су:

9.1. за шти та во да од не га тив них ути ца ја по љо при вре де;
9.2. ве ћа при ме на по љо при вред них прак си (при ме на агро тех-

нич ких ме ра и тех но ло ги је) по вољ них по жи вот ну сре ди ну;
9.3. ус по ста вља ње и про мо ви са ње си сте ма ин те грал не про-

из вод ње;
9.4. уна пре ђе ње ор ган ске про из вод ње, си сте ма кон тро ле, 

сер ти фи ка ци је и над зо ра у ор ган ској про из вод њи;
9.5. по ди за ње све сти о зна ча ју ко ри шће ња об но вљи вих из во-

ра енер ги је и про из вод њи енер гет ских усе ва;
9.6. кон тро ли са но упра вља ње от па дом из при мар не по љо-

при вред не про из вод ње;
9.7. раз вој и уна пре ђе ње си сте ма упра вља ња спо ред ним про-

из во ди ма пре храм бе не ин ду стри је;
9.8. очу ва ње и одр жи во упра вља ње биљ ним и жи во тињ ским 

ге не тич ким ре сур си ма;
9.9. очу ва ње пеј за жа, по љо при вред них под руч ја ви со ке при-

род не вред но сти и њи хо вих ре сур са.
Прин ци пи и ме ха ни зми де ло ва ња  – Ре ша ва ње пи та ња за шти-

те и уна пре ђе ња ста ња жи вот не сре ди не спа да у уни вер зал не, 
оп ште прин ци пе ко ји се уво де у све ме ре и сва под руч ја ин тер-
вен ци је но ве по љо при вред не по ли ти ке. У окви ру агро е ко ло шке 
по ли ти ке ко ри сти ће се фи нан сиј ски под сти ца ји, као и низ ак тив-
но сти на ја ча њу све сти про из во ђа ча о нео п ход но сти за шти те и 
по бољ ша ва ња ста ња при род них ре сур са на по вр ши на ма ко ји ма 
га зду ју. Ово под ра зу ме ва за шти ту и очу ва ње зе мљи шта, ква ли те-
та ва зду ха, под зем них и по вр шин ских во да, ста ни шта и ди вљег 
жи во тињ ског и биљ ног све та, тра ди ци о нал них ру рал них пре де ла 



и по љо при вред них зе мљи шта ви со ке при род не вред но сти. Агро-
е ко ло шки зах те ви и пла ћа ња ће се при ла го ди ти ка рак те ри сти ка-
ма од ре ђе них по љо при вред них си сте ма и еко ло шким усло ви ма, а 
агро е ко ло шке по ли ти ке ће се кре и ра ти пре ма спе ци фич ним на ци-
о нал ним, ре ги о нал ним и ло кал ним по тре ба ма. Овај про блем би ће 
ре ша ван си нер гет ским деј ством ни за ме ра, као што су: по ста вља-
ње по себ них кри те ри ју ма за по др шку ин ве сти ци ја ма, по себ ним 
под сти цај ним про гра ми ма у обла сти енер ге ти ке, тех но ло шког 
уна пре ђе ња про из вод них про це са, као и по себ ним под сти ца ји ма 
за уво ђе ње еко ло шке тех но ло ги је.

По себ на гру па ме ра, ме ре агро е ко ло шке по др шке (ор ган ска 
про из вод ња, за шти та би о ди вер зи те та, за шти та во да итд.) укљу-
чи ва ће ком пен за ци о на пла ћа ња за про пу ште ну до бит због бри-
ге о жи вот ној сре ди ни, по себ но за по љо при вред на га здин ства и 
под руч ја ко ја има ју ка па ци тет да по ну де ове про из во де и услу ге. 
По ли ти ка по др шке у на ред ном пе ри о ду по сте пе но ће пре у зи ма ти 
обри се си сте ма хар мо ни зо ва ног са ЕУ, што зах те ва ја ча ње ка па ци-
те та ад ми ни стра ци је у до ме ну спро во ђе ња и мо ни то рин га агро е-
ко ло шких схе ма.

и )  При  о  ри  тет  но  под  руч  ј е  10 .   –  Очу  ва  ње  
по  љо  при  вре  де ,  при  род  них  и  људ  ских  ре  сур  с а  

у  ПО УРП 

Зна ча јан део ру рал ног про сто ра Ре пу бли ке Ср би је су о чен је 
са ни ском про дук тив но шћу по љо при вре де и со цио-еко ном ском 
мар ги на ли за ци јом, на ста лим услед ге о граф ских, од но сно дру гих 
огра ни че ња. Исто вре ме но, ова под руч ја че сто спа да ју у ка те го ри-
ју под руч ја HNVF и ка рак те ри ше их ве ћа при ме на тра ди ци о нал не 
по љо при вред не прак се ко ја до при но си бо љем очу ва њу жи вот не 
сре ди не. По љо при вред ни ци ма у овим под руч ји ма нео п ход на је 
по моћ ка ко би и да ље оста ли у сек то ру по љо при вре де, на ста ви ли 
да ко ри сте зе мљи ште и одр жа ва ју га у до брим про из вод ни усло ви-
ма, ка ко би до при но си ли очу ва њу ру рал них пеј за жа, при ме њи ва-
ли и про мо ви са ли тра ди ци о нал не си сте ме про из вод ње. 

Опе ра тив ни ци ље ви за ре а ли за ци ју овог при о ри тет ног под-
руч ја су:

10.1. очу ва ње и ја ча ње ви тал не со ци јал не струк ту ре у ПО УРП;
10.2. из јед на ча ва ње еко ном ских усло ва по љо при вред них про-

из во ђа ча у ПО УРП са они ма ко је има ју про из во ђа чи у оста лим 
под руч ји ма;

10.3. ре ви та ли за ци ја и очу ва ње па шњач ких по вр ши на (као 
еле мен та пеј за жа и ре сур са за про из вод њу).

Прин ци пи и ме ха ни зми де ло ва ња  – По др шка по љо при вре ди 
у ПО УРП тре ба да обез бе ди рав но пра ван еко ном ски по ло жај про-
из во ђа ча у овим под руч ји ма у од но су на оне у оста лим сре ди на ма. 
По др шка ће би ти за сно ва на на на док на да ма за ве ће тро шко ве про-
из вод ње, од но сно из гу бље не при хо де услед не по вољ ни јих про из-
вод них усло ва. Циљ по др шке ће би ти обез бе ђе ње кон ку рент но сти 
по љо при вред не про из вод ње и у тим под руч ји ма.

Осим по др шке оства ри ва њу рав но прав ног до хот ка свих про-
из во ђа ча, ме ре по др шке ПО УРП би ће кре и ра не на на чин да за до-
во ље спе ци фич не ци ље ве ру рал них под руч ја, ка ко оне ве за не за 
очу ва ње жи вот не сре ди не, та ко и оне ве за не за очу ва ње ру рал ног 
ам би јен та и со ци јал не струк ту ре. Оства ри ва ње ова ко ком плек сних 
ци ље ва зах те ва да се вр сте по др шке при ла го де ти по ви ма про из-
вод ње и по љо при вред них га здин ста ва, њи хо вој ло ка ци ји, као и 
струк ту ри ак тив но сти на по љо при вред ном га здин ству. Им пле мен-
та ци ја та кве вр сте по др шке зах те ва ус по ста вља ње нео п ход них ин-
фор ма ци о них си сте ма (по себ но ПО УРП под руч ја по кри те ри ју ми-
ма ЕУ, LPIS, ре ги стри сто ке и др.).

ј )  При  о  ри  тет  но  под  руч  ј е  11 .   –  Ди  вер  зи  фи  ка  ци  ј а 
ру  ра л  не  еко  но ми  ј е  и  очу  ва  ње  кул  тур  не  и  при  род  не 

ба  шти  не

Ди вер зи фи ка ци ја еко ном ских ак тив но сти и до хот ка тран-
сфор ми ше ру рал ну еко но ми ју та ко што је уда ља ва од ак тив но сти 
при мар ног сек то ра по љо при вре де, ка ин ду стри ји и тер ци јар ним 
де лат но сти ма. Ве ћа по ну да рад них ме ста и мо гућ но сти за по-
шља ва ња у де лат но сти ма из ван по љо при вре де, отва ра ју про стор 
за струк тур не про ме не и раст про дук тив но сти по љо при вре де. 
Исто вре ме но, ди вер зи фи ка ци јом ру рал не еко но ми је и сма ње њем 
за ви сно сти од по љо при вред ног до хот ка, обез бе ђу ју се усло ви за 

ста бил ни ји до хо дак и оних по љо при вред них га здин ста ва чи ји је 
оп ста нак у по љо при вре ди не из ве стан. На тај на чин, ру рал не сре-
ди не по ста ју еко ном ски и со ци јал но ма ње ра њи ве. С дру ге стра не, 
ди вер си фи ка ци јом при вред них ак тив но сти у ру рал ним сре ди на ма 
про ши ру је се спек тар услу га до ступ них ру рал ном ста нов ни штву, 
као и услу га и про из во да за сно ва них на тра ди ци о нал ним зна њи-
ма, тех но ло ги ја ма, при род ним ре сур си ма и кул тур ној ба шти ни, 
ко је ру рал на под руч ја пру жа ју на тр жи шту.

По љо при вред на по ли ти ка са ма по се би је не до вољ но ефи ка-
сна у ре ша ва њу ра сту ћих со ци јал них про бле ма ру рал них под руч ја, 
што је де ли мич но по сле ди ца про ме ње них функ ци ја по љо при вре-
де у ге не рал ном кон тек сту одр жи вог раз во ја и мул ти функ ци о нал-
не по љо при вре де. Сло же ни со ци јал ни иза зо ви ру рал них сре ди на 
мо ра ју се ре ша ва ти у ком би на ци ји са дру гим јав ним по ли ти ка ма. 
До мен ути ца ја по љо при вред не по ли ти ке у обла сти ру рал ног раз-
во ја, од но си се на про на ла же ње ре ше ња за ма ла по љо при вред на 
га здин ства и убла жа ва ње по сле ди ца струк тур них про ме на на њи-
хов оп ста нак. По љо при вред ном по ли ти ком под сти че се мо гућ ност 
оства ри ва ња до дат них при хо да се о ских до ма ћин ства у окви ру по-
љо при вре де и срод них де лат но сти. По ла зе ћи од на ве де ног, де фи-
ни са ни су сле де ћи опе ра тив ни ци ље ви:

11.1. ра зно вр сни ја по ну да про из во да и услу га се о ских до ма-
ћин ста ва;

11.2. раз вој ру рал ног ту ри зма;
11.3. раст бро ја про из во да и услу га за сно ва них на ло кал ном 

иден ти те ту ру рал них сре ди на;
11.4. за шти та и очу ва ње кул тур ног на сле ђа;
11.5. осна жи ва ње вер ти кал не и хо ри зон тал не ко ор ди на ци је 

ак те ра у ру рал ном раз во ју;
11.6. уна пре ђе ње ко му нал не и зе мљи шне ин фра струк ту ре. 
Прин ци пи и ме ха ни зми де ло ва ња  – По др шка раз во ју ру рал-

не еко но ми је и за шти те при род ног и кул тур ног на сле ђа ће у бу-
дућ но сти до би ја ти све ви ше на зна ча ју, не са мо кроз ве ћи фо кус 
у по ли ти ци ру рал ног раз во ја, већ и ус по ста вља њем ме ха ни за ма 
за бо љу ко ор ди на ци ју са дру гим јав ним по ли ти ка ма. Ме ра ма по-
ли ти ке ру рал ног раз во ја под сти ца ће се за по чи ња ње но вих, не по-
љо при вред них ак тив но сти чла но ва по љо при вред ног га здин ства, 
ин ве сти ци ја ма у фи зич ки ка пи тал (опре му, објек те, ин фра струк ту-
ру) и уна пре ђе ње људ ског по тен ци ја ла. Обез бе ђи ва ње ни за ти по-
ва по мо ћи за кре и ра ње до дат не вред но сти ло кал ним про из во ди ма, 
укљу чу ју ћи и по др шку за по слов не мре же, мар ке тинг ко лек тив-
них про из во да и услу га, брен ди ра ње ло кал них про из во да, уна пре-
ђе ње ква ли те та ло кал них про из во да и раз вој за нат ских обје ка та за 
пре ра ду. Ови ти по ви по мо ћи би ће фи нан сиј ски под сти ца ни.

Па ра лел но са на ве де ним, по др жа ва ће се ин фор ма тив не кам-
па ње на ја ча њу све сти, ди се ме на ци ју ин фор ма ци ја и пру жа њу са-
ве то дав не по др шке у по љо при вре ди по љо при вред ним га здин стви-
ма за ин те ре со ва ним за про ши ре ње ак тив но сти ван по љо при вре де. 
По ред то га, пру жа ће се раз ли чи те вр сте ин ве сти ци о не и са ве то-
дав не по др шке у по љо при вре ди за ин те ре со ва ним за осни ва ње ми-
кро прав них ли ца, раз вој ту ри зма и пра те ћих де лат но сти, чи ме ће 
ру рал на под руч ја би ти у при ли ци да по ну де атрак тив ни ја рад на 
ме ста мла ђој и обра зо ва ни јој по пу ла ци ји. Уна пре ђе ње ква ли те та 
жи во та се о ског ста нов ни штва под сти ца ће се по др шком за уре ђе-
ње и ре но ви ра ње ру рал ног ам би јен та, очу ва ње кул тур ног на сле ђа 
и при род ног бо гат ства, кроз про јек те за шти те, кон зер ва ци је и про-
мо ци је ло кал не ар хи тек ту ре, пеј за жа и дру гих кул тур них, исто риј-
ских и при род них вред но сти. 

к )  При  о  ри  тет  но  под  руч  ј е  12 .   –  Уна пре  ђе  ње  
со  ци  ј а л  не  ст рук ту  ре  и  ј а ча  ње  со  ци  ј а л  ног  ка  пи  т а  ла

Со ци јал на струк ту ра ру рал них под руч ја ре флек ту је од но се 
раз ли чи тих су бје ка та или гру па у ру рал ним сре ди на ма, њи хо ве 
обра сце по на ша ња и уло ге, и као та ква зна чај но ути че на мно ге ва-
жне аспек те ру рал ног раз во ја. Циљ уна пре ђе ња со ци јал не струк-
ту ре и со ци јал них при ли ка ру рал них сре ди на је ја ча ње уну тра-
шњих по тен ци ја ла ру рал них за јед ни ца, од но сно ја ча ње њи хо вог 
ка па ци те та за за јед нич ко ор га ни зо ва ње и де ло ва ње. На тај на чин 
ло кал не за јед ни це се оспо со бља ва ју да са мо стал но упра вља ју 
соп стве ним раз во јем, бо ље ар ти ку ли шу раз вој не про бле ме сво јих 
сре ди на, са ве ћим ло би стич ким по тен ци ја лом за го ва ра ју ин те ре се 
сво јих гра ђа на и ну де ино ва тив на ре ше ња на по бољ ша њу ква ли-
те та жи во та сво јих гра ђа на. Ства ра њем кри тич не ма се ло кал них 



ак те ра оспо со бље них да пре у зму од го вор ност за кре и ра ње раз во-
ја сво је за јед ни це и да узму ак тив но уче шће у том про це су, ја ча 
се со ци јал на струк ту ра ру рал них за јед ни ца и њи хов уну тра шњи 
раз вој ни по тен ци јал. У скла ду са тим, по ста вље ни опе ра тив ни ци-
ље ви су:

12.1. за у ста вља ње не га тив них де мо граф ских трен до ва у ру-
рал ним под руч ји ма;

12.2. мо би ли са ње ло кал них људ ских и со ци јал них по тен ци ја-
ла ор га ни зо ва њем ло кал них ак ци о них гру па и LE A DER при сту па;

12.3. про мо ви са ње за дру жног ор га ни зо ва ња и укљу чи ва ња 
за дру га у ло кал не ак ци о не гру пе;

12.4. ја ча ње ре ги о нал не пре ко гра нич не са рад ње за уна пре ђе-
ње со цио-еко ном ског раз во ја;

12.5. ве ћа до ступ ност со ци јал них услу га ру рал ној по пу ла ци ји;
12.6. сма ње ње ру рал ног си ро ма штва и по бољ ша ње по ло жа ја 

де при ви ра них сло је ва ру рал ног ста нов ни штва;
12.7. уна пре ђе ње со ци јал ног ста ту са по љо при вред не рад не 

сна ге;
12.8. укљу чи ва ње ма лих по љо при вред них га здин ста ва у си-

сте ме по др шке;
12.9. афир ма ци ја пред у зет ни штва же на и мла дих у ру рал ним 

сре ди на ма;
12.10. обез бе ђи ва ње афир ма ци је раз ли чи то сти (на ци о нал-

них, вер ских, кул тур них, со ци јал них и др.) у ру рал ним сре ди на ма.
Прин ци пи и ме ха ни зми де ло ва ња  – У де фи ни са њу ак тив но-

сти и ме ра за оства ре ње овог ци ља, по себ на па жња би ће по све-
ће на ја ча њу ло кал них ак ци о них гру па, у сми слу уна пре ђе ња њи-
хо вих ре сур са и екс пер ти зе. Кроз ове ви до ве по др шке уво ди ће се 
ино ва тив не мо гућ но сти упра вља ња пу тем ја ча ња ло кал не ини ци-
ја ти ве и од о здо на го ре (bоttоmup) при сту па ру рал ном раз во ју. 
Сви ви до ви ло кал них парт нер ста ва ве за них за про мо ци ју и ак ти-
ва ци ју ло кал них вред но сти и про из во да, уна пре ђе ње со ци јал ног 
ста ту са де при ви ле го ва них де ло ва ру рал них за јед ни ца и ре ша ва ње 
дру штве не ис кљу че но сти, би ће про мо ви са ни и фи нан сиј ски под-
сти ца ни у са рад њи са дру гим др жав ним ор га ни ма. По ред то га, би-
ће под сти ца но кре и ра ње ло кал них раз вој них стра те ги ја и ак ци о-
них пла но ва на ре ша ва њу раз вој них про бле ма и оства ре ња бо љих 
ве за ур ба них и ру рал них под руч ја. 

л )  При  о  ри  тет  но  под  руч  ј е  13 .   –  Мо дер  ни  за  ци  ј а  
и  при  ла  го  ђа  ва  ње  ор  га  на  и  ор  га  ни  за  ци  ј а  

и  за  ко  но дав  ства 

Из град ња но вих и при ла го ђа ва ње по сто је ћих ор га на и ор га-
ни за ци ја део су нео п ход них ре фор ми ко је тре ба да до при не су ја ча-
њу ка па ци те та за упра вља ње јав ним по ли ти ка ма у по љо при вре ди 
и ру рал ном раз во ју. Упр кос зна чај ном на прет ку, по себ но у до ме-
ну ре фор ме за ко но дав ства, ин сти ту ци о нал ни ка па ци те ти, њи хо ва 
ин фра струк ту ра и си сте ми кон тро ле, спро во ђе ња и ева лу а ци је, и 
да ље су на ни ском ни воу. Ре фор ма ин сти ту ци о нал ног окви ра и из-
град ња ефи ка сног си сте ма за им пле мен та ци ју сло же них јав них 
по ли ти ка у по љо при вре ди и ру рал ним под руч ји ма, по себ но до би-
ја ју на зна ча ју у скло пу при пре ма за при хват и ап сорп ци ју прет-
при ступ не по мо ћи ЕУ.

Осим у из град њи и при ла го ђа ва њу ин сти ту ци о нал них струк-
ту ра, нео п ход ни су и пер ма нент ни на по ри на оспо со бља ва њу ка-
дро ва, по себ но за упра вља ње прет при ступ ним фон до ви ма ЕУ, у 
скла ду са ра чу но вод стве ним и ре ви зор ским стан дар ди ма, као и 
бла го вре ме но усва ја ње од го ва ра ју ће за кон ске ре гу ла ти ве. Пред ви-
ђе ни опе ра тив ни ци ље ви на пла ну мо дер ни за ци је ор га на и ор га ни-
за ци ја укљу чу ју:

13.1. убр за ва ње пре у зи ма ња прав них те ко ви на ЕУ;
13.2. из град њу не до ста ју ћих и ја ча ње по сто је ћих ор га на и 

ор га ни за ци ја;
13.3. мо дер ни за ци ју ад ми ни стра ци је у сми слу уна пре ђе ња 

про фе си о на ли зма, при ме не ин фор ма ци о них тех но ло ги ја и но вих 
прак си упра вља ња;

13.4. ја ча ње парт нер ског од но са вла ди них и не вла ди них 
струк ту ра, си сте ма пар ти ци па тив ног од лу чи ва ња и де цен тра ли за-
ци ју од лу чи ва ња и фон до ва.

Прин ци пи и ме ха ни зми де ло ва ња  – Ис пу ња ва ње ци ље ва 
Стра те ги је зах те ва ре фор ми са ње ин сти ту ци о нал них струк ту ра, 
раз вој од го ва ра ју ћих ин фор ма ци о них и ко му ни ка ци о них си сте ма, 

као и усва ја ње број них за кон ских про пи са. Јед ном ре чи, аде ква тан 
ин сти ту ци о нал ни ка па ци тет ин те гри сан у функ ци о нал ни си стем. 
У том сми слу, ор га ни за ци о на струк ту ра МПЗЖС и уну тра шњих 
је ди ни ца би ће ор га ни зо ва на на на чин да обез бе ди ефи ка сну ре а-
ли за ци ју по ста вље них ци ље ва, уво ђе ње и им пле мен та ци ју но ве 
по ли ти ке (пре све га, у до ме ну при ме не агро е ко ло шких ме ра, до-
сти за ња ви ших стан дар да ква ли те та и им пле мен та ци је но вих ме ра 
по ли ти ке ру рал ног раз во ја). Осим то га, нео п ход но је ус по ста вља-
ње IACS чи ја је свр ха да упра вља и кон тро ли ше си сте мом пла-
ћа ња про из во ђа чи ма, укљу чу ју ћи и про ве ре ис прав но сти та квих 
пла ћа ња. Као пер ма нент на ак тив ност свих ак те ра укљу че них у ре-
а ли за ци ју по љо при вред не по ли ти ке, оста ће на по ри на ја ча њу људ-
ских ка па ци те та ад ми ни стра ци је и свих дру гих пра те ћих ор га на и 
ор га ни за ци ја и ак те ра, са по тен ци ја лом да по мог ну у пре у зи ма њу 
ЕУ мо де ла по др шке по љо при вре ди. 

љ)  При  о  ри  тет  но  под  руч  ј е  14 .   –  Уна пре  ђе  ње  
ква  ли  те  т а  и  бе з  бед  но  сти  про  из  во да

И по ред ра ста све сти о без бед но сти хра не као при о ри те ту у 
очу ва њу јав ног здра вља и бит ног фак то ра тр го ви не пре храм бе-
ним про из во ди ма, ин ве сти ци је у овој обла сти су још увек не до-
вољ не. Раз лог то ме ни је са мо не до ста так фи нан сиј ских сред ста ва, 
већ и сла бо по зна ва ње кон цеп та без бед но сти хра не и по сле ди ца 
ко је из то га про из ла зе. Пи та ње уна пре ђе ња ква ли те та и без бед но-
сти хра не има пре су дан ути цај на спо соб ност пре храм бе ног сек-
то ра да се су о чи са кон ку рен ци јом на ло кал ним, ре ги о нал ним и 
ме ђу на род ним тр жи шти ма. Уна пре ђе ње си сте ма и ка па ци те та у 
обла сти без бед но сти и ква ли те та хра не под ра зу ме ва ства ра ње ам-
би јен та у ко јем ће сви ре ле вант ни уче сни ци у про из вод ном лан цу 
(др жав ни ор га ни и ор га ни за ци је, пре храм бе на ин ду стри ја, ака-
дем ска за јед ни ца и по тро ша чи) по што ва ти стан дар де Co dex ali
men ta ri us-а, пре у зи ма ју ћи од го вор ност и га ран ту ју ћи си гур ност и 
ква ли тет хра не.

Из град ња ка па ци те та за при ме ну и усва ја ње нео п ход них 
зах тев них про це са кон тро ле ква ли те та, упра вљач ке прак се и ло-
ги стич ких аран жма на, ин фра струк тур них си сте ма за по бољ ша ње 
ква ли те та и без бед но сти хра не, зах те ва ве ли ки на пор др жав них 
ор га на и ор га ни за ци ја и при ват ног сек то ра. Иден ти фи ко ва ни опе-
ра тив ни ци ље ви за по љо при вред ну по ли ти ку Ре пу бли ке Ср би је у 
на ред ном пе ри о ду су:

14.1. стал но уна пре ђе ње без бед но сти и ква ли те та хра не и 
хра не за жи во ти ње уз стал но уна пре ђи ва ње укуп ног си сте ма без-
бед но сти хра не;

14.2. ве ћа при ме на ме ђу на род них стан дар да у про из вод њи 
хра не и хра не за жи во ти ње;

14.3. ус по ста вља ње и ја ча ње си стем ског окви ра за при ме ну 
ше ма ква ли те та;

14.4. ја ча ње ка па ци те та и ефек тив но сти кон трол но-ин спек-
циј ске ин фра струк ту ре;

14.5. ус по ста вља ње ефек тив ног си сте ма ла бо ра то риј ске кон-
тро ле хра не и хра не за жи во ти ње;

14.6. при ла го ђа ва ње стан дар да хи ги је не хра не за објек те тра-
ди ци о нал не и ор ган ске про из вод ње, као и про из вод ње у под руч ји-
ма у ко ји ма по сто је по себ на ге о граф ска огра ни че ња.

Прин ци пи и ме ха ни зми де ло ва ња  – Ефи ка сан и одр жив раз-
вој ка па ци те та у обла сти си гур но сти и ква ли те та хра не мо ра би ти 
под стак нут на ци о нал ним по ли ти ка ма и про гра ми ма. Од го вор ност 
је др жа ве у обла сти си гур но сти и ква ли те та хра не да ус по ста ви ти 
ја сан ин сти ту ци о нал ни оквир и ад ми ни стра тив не струк ту ре са ја-
сно де фи ни са ним од го вор но сти ма.

Опе ра ци о на ли за ци ја по ста вље них ци ље ва под ра зу ме ва сло-
же не ин тер вен ци је у по сто је ћем си сте му кон тро ле без бед но сти и 
ква ли те та хра не и хра не за жи во ти ње, што под ра зу ме ва при ла го-
ђа ва ње за кон ских окви ра и ја ча ње ка па ци те та над ле жних ор га на и 
ор га ни за ци ја (ка дров ско, тех нич ко-тех но ло шки и ор га ни за ци о но) 
за уна пре ђе ње си сте ма кон тро ле хра не и ре а го ва ње у екс трем ним 
си ту а ци ја ма.

Јед на од пер ма нент них ак тив но сти у окви ру по др шке јав ним 
услу га ма у по љо при вре ди мо ра би ти ин фор ми са ње, под сти ца ње и 
мо ти ва ци ја при ват ног сек то ра на уна пре ђе њу стан дар да ква ли те та 
и без бед но сти хра не, кроз обу ке и под сти ца је ова квим вр ста ма ин-
ве сти ци ја, по себ но за ма ле пре рад не ка па ци те те.



3.3. Ме ре и ак тив но сти за ре а ли за ци ју стра те шких ци ље ва

а )  Бу  џет  ски  план  2014 –2024 .  го ди  не 

На осно ву прет ход но из не тих ци ље ва, у овој гла ви да је се 
про јек ци ја ви си не под сти ца ја у по љо при вре ди и ру рал ном раз во ју 
Ре пу бли ке Ср би је по основ ним ви до ви ма по др шке (сту бо ви ма) и 
глав ним ме ра ма у окви ру сту бо ва.

Про јек ци ја бу џе та за ви си од мно гих фак то ра, чи ји је ути цај 
мо гу ће си му ли ра ти у усло ви ма ка да по сто је до вољ но со фи сти ци-
ра ни мо де ли за те на ме не. У од су ству та квог ре ше ња, опре де ље ње 
је да се као ре ле вант не прет по став ке укљу че спо соб ност на ци о-
нал ног бу џе та за фи нан си ра ње по љо при вре де и ру рал ног раз во-
ја, као и про це на прет при ступ них и при ступ них сред ста ва из ЕУ 
фон до ва.

Про јек ци ја бу џет ских окви ра са чи ње на је са ци љем да се де-
фи ни шу:

1) ре ал ни по ла зни усло ви за ре фор ми са ње по љо при вред не 
по ли ти ке;

2) окви ри ре ал них фи нан сиј ских сред ста ва нео п ход них за 
по др шку ре а ли за ци ји ци ље ва Стра те ги је;

3) струк ту ра ме ра и сред ста ва ко ја омо гу ћу је по ди за ње ап сорп-
циј ске спо соб но сти за ко ри шће ње прет при ступ них фон до ва ЕУ;

4) ре фор ме си сте ма по др шке нео п ход не за по сте пе но при ла-
го ђа ва ње бу џе та оно ме што зе мљу оче ку је ула ском у ЕУ.

У ци љу по ста вља ња ја сни јих и пре ци зни јих смер ни ца за 
пла ни ра ње бу џет ских сред ста ва, стра те шки пе ри од 2014 –2024. 
го ди не је уме сто на го ди шњем ни воу, пред ста вљен по пот пе ри о-
ди ма. Раз лог то ме је чи ње ни ца да је у овом мо мен ту не из ве стан 
пре ци зан пе ри од по чет ка ко ри шће ња прет при ступ них фон до ва 
ЕУ, као и да се зе мља на ла зи у фа зи ду бо ке еко ном ске кри зе. Раз-
до бље 2014 –2024. го ди не по де ље но је на два прет при ступ на пот-
пе ри о да, и по след њи, тре ћи, за ко ји се оче ку је да ће би ти у вре ме 
не по сред но пред при ступ ЕУ (или већ са мог члан ства). Ова квом 
струк ту ром омо гу ће но је да се про гра ми по др шке по љо при вре ди 
и ру рал ном раз во ју де фи ни шу на ни воу тро го ди шњих вре мен-
ских ин тер ва ла, при че му би про грам за по след њи пот пе ри од 
био на ли ни ји ЕУ по ли ти ке за пе ри од ко ји ће на сту пи ти по сле 
2020. го ди не.

Пред ви ђе ни пот пе ри о ди су:
1. Пот пе ри од еко ном ске кри зе (ве ро ват но 2014 –2016. го ди-

не)  – ово је пе ри од у ко јем се оче ку је да не ће би ти про сто ра за 
зна чај ни ји раст по др шке по љо при вре ди и ру рал ном раз во ју. То ком 
овог пе ри о да ва жно је са чу ва ти ста бил ност си сте ма по др шке, без 
ра ди кал них из ме на у струк ту ри ме ра и оби ма сред ста ва на ме ње-
них за по је ди не ме ре и про гра ме. Пе ри од еко ном ске кри зе, за зе-
мљу чи ја је на ци о нал на еко но ми ја сна жно осло ње на на по љо при-
вре ду, по пра ви лу је пе ри од у ко јем се од сек то ра по љо при вре де 
оче ку је уло га амор ти зе ра еко ном ских и со ци јал них не рав но те жа. 
У та квим окол но сти ма, по љо при вре да је сек тор ко ји ви ше до при-
но си на ци о нал ној еко но ми ји и дру штве ном бла го ста њу не го што 
јој се кроз бу џет ске под сти ца је вра ћа, што је и ува же но кроз прет-
по став ку да бу џет ска из два ја ња том сек то ру, то ком пе ри о да кри зе, 
оста ну не про ме ње на;

2. Пот пе ри од по нов ног при вред ног ра ста и при сту па IPARD 
сред стви ма (ве ро ват но 2017 –2020. го ди не)  – оче ку је се да ће у 
овом пе ри о ду до ћи до зна чај ни јег ра ста БДП, чи ме би се отво рио 
про стор за раст сред ста ва на ме ње них по др шци по љо при вре ди. 
Ово је пе ри од у ко јем би пот це ње ност по тре ба по љо при вре де за 
бу џет ским под сти ца ји ма у прет ход ном пе ри о ду мо ра ла би ти ком-
пен зо ва на, те је са мим тим по треб но да аграр ни бу џет ра сте по 
сто пи бр жој од сто пе ра ста БДП (ре ал ни раст вред но сти бу џе та).

Дру гу, јед на ко ва жну ка рак те ри сти ку овог пе ри о да, обе ле жа-
ва чи ње ни ца да ће у овом пе ри о ду ди на ми ка на прет ка Ре пу бли-
ке Ср би је у ме ђу на род ним ин те гра ци о ним про це си ма би ти мно го 
из ве сни ја. Оче ку је се да ће се до по чет ка овог пот пе ри о да зна ти 
ори јен та ци о ни пе ри од при кљу че ња Ре пу бли ке Ср би је ЕУ, те са-
мим тим и пот пу не ин те гра ци је по љо при вред не по др шке у си стем 
ЗПП. Да би се сек тор по љо при вре де што ефи ка сни је при пре мио за 
то, те да би по љо при вре да мо гла да оства ри што ве ћу сто пу при-
вла че ња сред ста ва из прет при ступ них фон до ва, у овом пе ри о ду 
је по треб но учи ни ти на пор да се по др шка по љо при вре ди по ве ћа. 
Циљ је да по др шка до ма ћим про из во ђа чи ма бу де што ве ћа, али ни-
ка ко пре ко из но са ко ји би им мо гао би ти на рас по ла га њу на кон 

ула ска у ЕУ. Са мо на тај на чин ство рио би се одр жив си стем и са-
чу вао кон ку рент ски ни во до хот ка и на кон ин те гра ци ја;

3. Пот пе ри од но вог про грам ског пе ри о да ЕУ (по сле 2020. го-
ди не)  – оче ку је се да тај пе ри од бу де пе ри од ја ке кон цен тра ци је 
за при сту па ње и сти ца ње ква ли фи ка ци ја за по вла че ње што ве ћих 
фон до ва ЕУ на кон при сту па и пред ста вљао би пот пе ри од екс пан-
зив ног ра ста бу џет ске по др шке по љо при вре ди. У овом пе ри о ду 
ЕУ ће има ти но ви про грам по др шке по љо при вре ди, са но вим и 
дру га чи јим си сте мом ме ра и бу џет ским пра ви ли ма за по љо при-
вре ду, пре ма ко јим ће Ре пу бли ка Ср би ја, ве ро ват но, при сту пи ти у 
ЕУ. Прог но зе на ци о нал них бу џет ских окви ра за овај пе ри од ни је 
мо гу ће ре ал но пред ви де ти у овом мо мен ту. Због то га, про јек ци-
ја бу џе та за овај пот пе ри од пре ви ђа по сто је ће усло ве ко ји ва же у 
ЕУ, и на осно ву њих из ве де не про пор ци је ре ле вант не за Ре пу бли ку 
Ср би ју. Су ге сти ја је да се за овај пот пе ри од са чи ни по себ ни про-
грам по др шке, ко ји би, ува жа ва ју ћи по ло жај Ре пу бли ке Ср би је у 
ме ђу на род ним ин те гра ци о ним про це си ма у том мо мен ту, мак си-
мал но ишао у су срет ре ше њи ма ЕУ.

Пла ни ра ње бу џет ских сред ста ва по пот пе ри о ди ма из вр ше но 
је на осно ву не ко ли ко де тер ми нан ти:

1) по ла зна тач ка у пла ни ра њу бу џе та за пр ви пот пе ри од је 
ори јен та ци о но ста ње бу џет ских тран сфе ра МПЗЖС у 2013. го ди-
ни, до би је но на осно ву ана ли зе по др шке по сту бо ви ма и гру па ма 
ме ра. Струк ту ра бу џе та из 2013. го ди не, до вољ но је ин ди ка тив на 
да ука же на мо гућ и ре ал ни оквир бу џе та за по љо при вре ду у на-
ред них не ко ли ко го ди на, ко ји у усло ви ма не из ве сног фи нан си ра ња 
(ка кви по сто је у пе ри о ду кри зе) не би тре ба ло зна чај ни је ме ња ти;

2) ци ља но ста ње у по гле ду оби ма и струк ту ре бу џе та на кон 
по след њег пот пе ри о да, је сте про це на мо гу ћег бу џе та у пр вој го-
ди ни при сту па Ре пу бли ке Ср би је у ЕУ. Ова про це ње на вред ност 
об у хва та до ма ћа бу џет ска сред ства и по тен ци јал не ЕУ прет при-
ступ не фон до ве;

3) из нос сред ста ва из фон до ва ЕУ про јек то ван је на осно ву 
по ре ђе ња са оби мом и струк ту ром по др шке по љо при вре ди у зе-
мља ма из по след њих кру го ва про ши ре ња. Струк ту ра и обим по-
др шке у Ре пу бли ци Ср би ји по след њих го ди на зна чај но од сту па ју 
од истих у зе мља ма из по след њег кру га про ши ре ња ЕУ у пе ри о-
ду пре и на кон њи хо вог при кљу че ња. По ред то га, код нас је ни во 
по др шке по хек та ру и ста нов ни ку знат но ни жи (око 50%)19, удео 
по ли ти ке ру рал ног раз во ја у укуп ном бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је је 
у од но су на ове зе мље за не мар љив, док је у струк ту ри срп ске по-
др шке још увек зна ча јан део ме ра ко је ни су ком па ти бил не са ЗПП. 
Пред ло же ним бу џет ским окви ром и ње го вим при ла го ђа ва њи ма у 
до ме ну струк ту ре по др шке по сту бо ви ма и ме ра ма, се на сто ји да 
се ове раз ли ке убла же;

4) у про јек ци ји бу џе та во ди ло се ра чу на о фи нан сиј ским 
окви ри ма по др шке по љо при вре ди, пред ви ђе не ви ше го ди шњим 
пла ном бу џе та Ре пу бли ке Ср би је за по љо при вре ду 2014 –2016. 
го ди не  – Фи скал на стра те ги ја за 2014. го ди ну са про јек ци ја ма за 
2015. и 2016. го ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, број 97/13).

3.3.1. Еле мен ти и прин ци пи про јек ци је бу џе та

Про јек то ва ни обим бу џе та од но си се на ме ре по др шке по љо-
при вре ди и ру рал ном раз во ју, оп ште ме ре по др шке по љо при вре ди, 
по др шку у обла сти ве те ри не и за шти те би ља. Тро шко ви ад ми ни-
стра ци је, оп шти тро шко ви МПЗЖС, тро шко ви по себ них ор га ни за-
ци ја у са ста ву овог ми ни стар ства (Ре пу блич ка ди рек ци ја за во де, 
Упра ва за шу ме, Упра ва за по љо при вред но зе мљи ште, као и Ди-
рек ци ја за на ци о нал не ре фе рент не ла бо ра то ри је) ни су узе ти у об-
зир. Про јек ци ја бу џе та об у хва та са мо сред ства МПЗЖС, с об зи ром 
да се бу џе ти оста лих да ва ла ца не мо гу тран спа рент но рас по де ли ти 
по сту бо ви ма и гру па ма ме ра. Про це њу је се да уку пан обим ових 
сред ста ва из но си пре ко 30 ми ли о на евра, те да је њи хо ва струк ту-
ра у ве ћој ме ри окре ну та по др шци ру рал ном раз во ју не го што је 
слу чај са бу џе том МПЗЖС. Пла ни ра ње је спро ве де но на ни воу три 
сту ба по др шке, пре ма си сте ма ти за ци ји ЗПП, и об у хва та:

1) ди рект на пла ћа ња и ме ре тр жи шно-це нов не по др шке;
2) по др шку ру рал ном раз во ју;
3) по др шку по себ ним под сти ца ји ма, укљу чу ју ћи ве те ри ну и 

за шти ту би ља.
 – – – – – – – – – – – – – – –
19 Agri cul tu re in the We stern Bal kan Co un tri es, T  Volk (ed ), IAMO, Hal le, Stu di es on 

the agri cul tu ral and food sec tor in Cen tral and Eastern Euro pe, Vol  57 (2010)



Уну тар сту бо ва из вр ше на је ди фе рен ци ја ци ја на не ко ли ко 
глав них гру па ме ра, за ко је су про јек то ва ни из но си у укуп ним бу-
џет ским сред стви ма. За глав не гру пе ме ра да та су и до дат на об-
ја шње ња, док ће де таљ на раз ра да ме ра, пред ви ђе них сред ста ва и 
ти по ва ко ри сни ка, би ти пред ста вље на у на ци о нал ним про гра ми ма 
раз во ја по љо при вре де и ру рал них под руч ја.

а )  Прин  ци  пи  у  де  фи  ни  с а  њу  оби  ма  бу  џе  т а 

Ци ља ни бу џет у по след њем стра те шком пот пе ри о ду по ста-
вљен је на ни во ко ји је ви ше не го дво стру ко ве ћи од са да шњег. 
Раз лог за ова кав при ступ је ни зак ни во по сто је ћег бу џе та у по ре-
ђе њу са дру гим зе мља ма ЕУ упо ре ди вих са Ре пу бли ком Ср би јом, 
по тре ба да бу џет (као и це ла Стра те ги ја) има раз вој ни ка рак тер, 
нео п ход ност да се бу џет про гра ми ра на на чин да по ве ћа ап сорп-
циј ску спо соб ност за сред ства ЕУ и по бољ ша при пре ма пре го ва-
рач ке по зи ци је Ре пу бли ке Ср би је. Ова квим ни во ом по др шке бу-
џет ски под сти ца ји по љо при вре ди Ре пу бли ке Ср би је по ди гли би се 
до ни воа ко је су има ле дру ге зе мље у окру же њу у мо мен ту ка да су 
при сту па ле ЕУ, док би се са дру ге стра не та квим бу џе том у ве ли-
кој ме ри обез бе дио пред у слов за ре а ли за ци ју стра те шких ци ље ва.

Об ра чун оби ма бу џет ских сред ста ва по сле при сту па из вр шен 
је на осно ву не ко ли ко еле ме на та:

1) по вр ши на ко је ће ући у си стем по др шке пре ко IACS, као 
и пла ни ра ни раст бро ја сто ке об у хва ће не пла ћа њи ма по гр лу. У 
об ра чу ну се по шло од оп ти ми стич ке про це не, да би до кра ја про-
јек то ва ног пе ри о да то мо гло би ти пре ко три ми ли о на хек та ра, што 
под ра зу ме ва да се го то во це ло куп но ко ри шће но по љо при вред но 
зе мљи ште на ђе у си сте му по др шке (укљу чу ју ћи и пла ћа ња за око 
700.000 ha стал них трав ња ка);

2) за пр ви стуб по др шке про це њен је та ко што су прет по ста-
вље на сред ства ко ја би Ре пу бли ка Ср би ја мо гла да оче ку је у из-
но су око 250 евра/ha (ни во из ме ђу Ре пу бли ке Пољ ске, као зе мље 
са ре ла тив но ни ском вред но сти до би је них сред ста ва по хек та ру и 
Ре пу бли ке Сло ве ни је, од но сно Ре пу бли ке Хр ват ске, као зе мља ма 
са ви со ким из но си ма). Овај из нос се од ре ђу је као про из вод ста ња 
ре сур са и про из вод ње ко ја се оства ру је у Ре пу бли ци Ср би ји. Са 
прет по ста вље них три ми ли о на хек та ра, мо гло би се оче ки ва ти око 
750 ми ли о на евра, док се ре ал ним ин тер ва лом мо же сма тра ти по-
др шка у из но су 600 –900 ми ли о на евра. У пр вој го ди ни на кон при-
сту па, Ре пу бли ка Ср би ја би мо гла да ко ри сти 25 % од пред ви ђе них 
750 ми ли о на евра из фон до ва ЕУ, уз до ма ћа сред ства у из но су од 
пре ко 500 ми ли о на евра. Ова квим из но сом по др шке из до ма ћег 
бу џе та би се про из во ђа чи ма га ран то вао рав но пра ван по ло жај у од-
но су на оста ле про из во ђа че из ЕУ, јер би укуп на сред ства за по др-
шку пр вом сту бу из но си ла око 700 ми ли о на евра;

3) по др шка дру гом сту бу за сно ва на је на прет по ста вље ном из-
но су по др шке ру рал ном раз во ју од 200 евра по хек та ру, што из но си 
укуп но 600 ми ли о на евра, док је ре ал ни и оче ки ва ни ин тер вал 400 –
800 ми ли о на евра. Ова прет по став ка по ла зи од ана ли зе по др шке дру-
гом сту бу ЗПП-а у зе мља ма по след њих кру го ва про ши ре ња, од но сно 
из но са ко је су оне по вла чи ле из фон до ва ЕУ за ове на ме не. По пра ви-
лу, сред ства за ове на ме не за ви се од ре сур са (зе мљи ште, рад на сна га, 
кре та ња укуп ног БДП и БДВ по љо при вре де). Као и за про це ну пр-
вог сту ба по др шке, и ов де су по треб не де таљ не оце не за ко је у овом 
мо мен ту не ма по у зда них па ра ме та ра (би ће део ана ли за за по тре бе 
при пре ме пре го ва рач ке по зи ци је). Уз до дат них 150 ми ли о на по др шке 
ру рал ном раз во ју из до ма ћих из во ра, уку пан из нос бу џе та за по др-
шку дру гом сту бу био би 750 ми ли о на евра. Прет по став ка укљу чу је 
и оче ки ва них 60 ми ли о на евра го ди шње, за ко је је у овом мо мен ту 
ре ал на прет по став ка да би Ре пу бли ка Ср би ја мо гла по ву ћи из IPARD 
сред ста ва (оче ку је се сре ди ном дру гог пред ви ђе ног пот пе ри о да);

4) по др шка по себ ним под сти ца ји ма, пред ви ђе на је у из но су од 
око 100 ми ли о на евра. Овај из нос од сли ка ва ре ал не зах те ве овог под-
руч ја по ли ти ке, укљу чу ју ћи нео п ход ност уво ђе ња и пер ма нент ног 
ра ста сред ста ва за тех но ло шки тран сфер и на пре дак. Ва жан пред у-
слов ефи ка сно сти сек тор ске по ли ти ке су раз вој и ста бил ност си сте ма 
у свим ње го вим сег мен ти ма, што је нео п ход но фи нан сиј ски по др жа-
ти, ка ко би за цр та ни ци ље ви мо гли би ти лак ше опе ра ци о на ли зо ва ни.

3.3.2. Струк ту ра бу џе та по сту бо ви ма

По сто је ћа струк ту ра бу џе та пре ма сту бо ви ма по др шке је не-
рав но мер на, са из ра зи том и ра сту ћом до ми на ци јом пр вог сту ба 

то ком по след њих не ко ли ко го ди на. Опре де ље ње Стра те ги је је до-
сти за ње ве ће ком па ти бил но сти са мо де лом ЕУ, што зна чи и пра-
вед ни ју рас по де лу ме ђу ти по ви ма ко ри сни ка и ре ги о ни ма. Због 
то га, про јек ци ја бу џе та по сту бо ви ма пред ви ђа: 

1) ја ча ње пр вог сту ба кроз по ве ћа ње бро ја хек та ра и гр ла у 
си сте му ди рект них пла ћа ња, као и са мог из но са ди рект них пла ћа-
ња по гр лу и хек та ру;

2) зна чај но ја ча ње дру гог сту ба (ру рал ни раз вој) ка ко би се 
по што ва ло на че ло одр жи вог раз во ја; 

3) ја ча ње тре ћег сту ба (оп ште услу ге) ка ко би се под ста као 
раз вој ор га на, ор га ни за ци ја и дру гих прав них ли ца, тех но ло шки 
на пре дак и при хва та ње европ ских стан дар да (ко је је ве о ма ску по).

Ова квом по ли ти ком и ја ким фо ку сом пре ма ме ра ма дру гог 
сту ба по др шке, ста вља се мно го ја чи ак це нат на раз вој, што је 
кључ но опре де ље ње ове стра те ги је (ви де ти Та бе лу 6).

Та бе ла 6.  Про јек ци ја аграр ног бу џе та Ре пу бли ке Ср би је  
2014 –2024. го ди не, укуп ни обим бу џе та и по сту бо ви ма 
(мил. евра)
 

2013
Потпериод 
економске 

кризе

Пот пе ри од 
по нов ног 

при вред ног 
ра ста и 

при сту па 
IPARD-у

Пот пе ри од 
но вог 

про грам ског 
пе ри о да ЕУ

При ступ

Пр ви стуб 230 240 370 530 680
Дру ги стуб 20 30 85 150 750
По себ ни под сти ца ји и 
оста ло 30 35 50 75 110

УКУП НО 280 305 505 755 1 540

а )  Смер  ни  це  за  пр  ви  стуб  по др  шке

Прин ци пи при ме ње ни у фор му ла ци ји по др шке пр вом сту бу 
ме ра су:

1) сма њи ва ње ме ра ко је ни су СТО и ЕУ ком фор не. Са при ме-
ном овог прин ци па ће се по че ти већ у пр вом пот пе ри о ду (за ка да 
се пла ни ра да се пре ми ја за мле ко за ме ни пла ћа њем по гр лу за му-
зне кра ве и го ве да за кла ње);

2) да се не уво де но ве ме ре ко је би уда ља ва ле до ма ћу по ли-
ти ку од кон цеп та ЕУ. Ста бил ност по ли ти ке то ком чи та вог пе ри о да 
при ме не Стра те ги је и на њој за сно ва ног про гра ма по др шке, мо ра 
би ти им пе ра тив;

3) по сте пе но обез бе ђи ва ње јед на ке кон ку рент не усло ве као што 
их има ју зе мље чла ни це ЕУ, по себ но оне у окру же њу. У том сми слу, 
пред ви ђе но је уво ђе ње по др шке за ме ре за ста би ли за ци ју тр жи шта;

4) мо ду ла ци ја  – сни же ње по др шке за ве ћа по љо при вред на 
га здин ства и уво ђе ње по себ не по др шке за ма ла по љо при вред на 
га здин ства. Оче ку је се да ће ре дук ци ја пла ћа ња за ве ли ка по љо-
при вред на га здин ства би ти ве ли ки иза зов по ли ти ке, с об зи ром да 
по сто је ћа струк ту ра ко ри сни ка (по ти по ви ма по љо при вред них 
га здин ста ва и под руч ји ма) ука зу је на из у зет но не рав но мер ну ди-
стри бу ци ју сред ста ва по ова два кри те ри ју ма;

5) про ши ре ње кру га ко ри сни ка и си сте ма тич но по сте пе но уво-
ђе ње но вих си сте ма, укљу чу ју ћи и по др шку за ма ла по љо при вред-
на га здин ства од дру ге по ло ви не про јек то ва ног пе ри о да. По сте пе но 
пре у зи ма ње им пле мен та ци о них пра ви ла ЗПП и за ме ре ко је ће се 
фи нан си ра ти до ма ћим бу џет ским сред стви ма (ви де ти Та бе лу 7).

Та бе ла 7.  Про јек ци ја пр вог сту ба аграр ног бу џе та Ре пу бли ке Ср-
би је 2014 –2024. го ди не, укуп ни обим бу џе та и по гру па-
ма ме ра (мил. евра)

 

2013
Пот пе ри од 
еко ном ске 

кри зе

Пот пе ри од 
по нов ног 

при вред ног 
ра ста и 

при сту па 
IPARD-у

Пот пе ри од 
но вог 

про грам ског 
пе ри о да ЕУ

По др шка по тро шњи ин пу та 48 50 50 50
По др шка про из вод њи (по аут пу ту) 37 20 0 0
Ди рект на пла ћа ња по ha/гр лу 145 165 280 420
По др шка ма лим по љо при вред ним 
га здин стви ма 0 0 30 45

Тр жи шно-це нов на по др шка 0 5 10 15
УКУП НО 230 240 370 530



Суб вен ци о ни са ње ин пу та  – Овај вид по др шке је про те клих 
го ди на за ме њен ди рект ним пла ћа њи ма. Иако ова ме ра не спор но 
по зи тив но ути че на сма ње ње це не ко шта ња и раст про из вод ње, 
ипак, ко ри сти од ова квих под сти ца ја де ли мич но пре у зи ма ју про-
из во ђа чи ин пу та. По ред то га, ова ква вр ста по др шке по љо при вре-
ди ни је при хва тљи ва по прин ци пи ма СТО, због ди рект ног ефек та 
ко ји има на про из вод њу па са мим тим и на тр жи ште.

У про јек ци ји бу џе та по шло се од то га да се из нос по др шке 
за ове на ме не мо ра сма њи ва ти, по себ но у дру гом и тре ћем пот пе-
ри о ду, ка ко би се мо дел по др шке по сте пе но при ла го ђа вао мо де лу 
ЗПП-а. Од сма ње ња би мо гла би ти из у зе та по др шка за суб вен ци-
о ни са ње го ри ва („пла ви ди зел”), ко ја је до зво ље ни об лик др жав не 
по мо ћи по љо при вре ди и у дру гим зе мља ма ЕУ. Као ком пен за ци-
ја за сма ње ње суб вен ци ја за ин пу те, пред ви ђа се раст ди рект них 
пла ћа ња по хек та ру и гр лу, са ја ким на гла ском на усло вља ва ње по-
др шке ис пу ње но шћу пра ви ла уна кр сне ускла ђе но сти.

Пла ћа ња по аут пу ту, од но сно про из вод њи  – Од про из вод но 
ве за них пла ћа ња у Ре пу бли ци Ср би ји се по след њих го ди на фи-
нан си ра ла са мо по др шка у ви ду пре ми је за мле ко. Ова кви ви до ви 
под сти ца ја су не при хва тљи ви у мо де лу ЗПП-а, те се мо ра ју бла го-
вре ме но ре фор ми са ти. Због ве ли ке осе тљи во сти и зна ча ја сек то ра 
мле ка, пред ви ђа се да се по сто је ћа пре ми ја за мле ко вре ме ном тран-
сфор ми ше у ди рект на пла ћа ња по гр лу и то већ у пр вом пе ри о ду.

Ге не рал на ин тен ци ја је да вре ме ном глав не ме ре по др шке у 
окви ру пр вог сту ба по ста ну ди рект на пла ћа ња по хек та ру и гр лу. 
То су де ли мич но про из вод но не ве за не ме ре, ко ји ма се на сто ји да 
се у по др шку укљу че све ко ри шће не по вр ши не. То би под ра зу-
ме ва ло је дин стве на пла ћа ња по хек та ру за це лу ра тар ску про из-
вод њу, као и уво ђе ње пре ми ја за трав ња ке. По др шка у сто чар ству 
об у хва та ла би оне гра не сто чар ства ко је су по др жа не и у ЕУ (го ве-
дар ство, ов чар ство, ко зар ство). Пред ви ђе но је да глав не ме ре бу ду 
пла ћа ња по кра ви, ов ци и за тов на ју над.

Ме ре тр жи шноце нов не по др шке  – Ова вр ста по др шке под ра-
зу ме ва мо гућ ност фи нан си ра ња де ла тро шко ва одр жа ва ња за ли ха, 
ја ча ње про из во ђач ких асо ци ја ци ја (по го то во у во ћар ству и по вр тар-
ству), мар ке тинг и сл. Про јек ци јом бу џе та пла ни ра на су сред ства 
за ове на ме не, ка ко би се обез бе дио што ве ћи сте пен ста би ли за ци је 
тр жи шта у кри зним го ди на ма. Пред ви ђе но је уво ђе ње „си гур но-
сне мре же” („sa fety net” си сте ма), од но сно мо гућ ност тр жи шних 
ин тер вен ци ја за вре ме по ре ме ћа ја на тр жи шту, мо гућ ност уво ђе ња 
по себ них про гра ма за по моћ у хра ни (fооd аid) за де при ви ле го ва не 
сло је ве ста нов ни штва и сл. Да би се ме ре тр жи шне ин тер вен ци је 
опе ра ци о на ли зо ва ле у скла ду са ме ђу на род но пред ви ђе ним стан-
дар ди ма, нео п ход но је ус по ста вља ње ме ха ни за ма за ин тер вен ци је 
на тр жи шту по љо при вред них и пре храм бе них про из во да.

б )  Смер  ни  це  за  дру  ги  стуб  по др  шке

Про јек ци ја по др шке за дру ги стуб узи ма у об зир нео п ход ност 
ре ша ва ња не ких од при о ри тет них про бле ма ве за них за одр жи ви 
раз вој ру рал них под руч ја. Са мим тим, пред ви ђе но је и ја ча ње фо ку-
са по др шке на ме ре дру гог сту ба, због че га бу џет ска сред ства за ове 
на ме не мо ра ју по ве ћа ва ти свој ре ла тив ни удео у укуп ном бу џе ту.

Сви ви до ви по др шке ру рал ном раз во ју мо ра ју ра сти у од но-
су на са да шњи ни во. Ова кав при ступ је нео п хо дан јер Стра те ги ја 
има раз вој ни ка рак тер, ко ји је не мо гу ће по сти ћи без зна чај них ин-
ве сти ци ја у све вр сте те ри то ри јал ног ка пи та ла ру рал них под руч ја 
(фи зич ке ре сур се по љо при вред них га здин ста ва и ру рал них сре ди-
на, со ци јал не мре же, фи зич ку ин фра струк ту ру, јав не сер ви се, жи-
вот ну сре ди ну и сл.).

Пред ви ђе но је да ап со лут ни раст сред ста ва бу де нај ве ћи у де-
лу по др шке жи вот ној сре ди ни, што укљу чу је и сред ства на ме ње на 
по др шци под руч ји ма де фи ни са ним по кри те ри ју ми ма LFA ре гу ла-
ти ве ЕУ. Пред ви ђе но је да овај вид по др шке тре ба да по ста не је дан 
од кључ них еле ме на та по ли ти ке у по след њем пот пе ри о ду. Мо тив 
за ова кав при ступ ле жи у чи ње ни ци да ве ли ки део те ри то ри је Ре-
пу бли ке Ср би је чи не под руч ја ко ја по сво јим при род ним пре ди-
спо зи ци ја ма ни су по де сна за ин тен зив ну по љо при вред ну про из-
вод њу, те су као та ква из ло же на де гра да ци ји при род них ре сур са, 
де по пу ла ци ји и ви со ком ри зи ку си ро ма штва.

Нај ве ћи део сред ста ва за по др шку дру гом сту бу би ће на ме-
њен ра сту кон ку рент но сти, бу ду ћи да је ре ал но ста ње тех нич ко-
тех но ло шке опре мље но сти по љо при вред но-пре храм бе ног сек то ра 
та кво да зах те ва зна чај не ин ве сти ци је у ино ви ра ње опре ме, тех но-
ло ги је и ја ча ње про из вод ног лан ца (ви де ти Та бе лу 8).

Та бе ла 8.  Про јек ци ја дру гог сту ба аграр ног бу џе та Ре пу бли ке 
Ср би је 2014 –2024. го ди не, укуп ни обим бу џе та и по 
гру па ма ме ра (мил. евра)

 

2013
Пот пе ри од 
еко ном ске 

кри зе

Пот пе ри од 
по нов ног 

при вред ног 
ра ста и 

при сту па 
IPARD-у

Пот пе ри од 
но вог 

про грам ског 
пе ри о да ЕУ

Раст кон ку рент но сти 14 15 50 70
Уна пре ђе ње жи вот не сре ди не 0 3 13 45
Ди вер зи фи ка ци ја до хот ка и уна-
пре ђе ње ква ли те та жи во та20 6 11 20 32

Тех нич ка по др шка 0 1 2 3
УКУП НО 20 30 85 150

Про јек ци ја бу џе та пред ви ђа и зна ча јан раст по др шке из град-
њи ру рал не ин фра струк ту ре. Овај вид по др шке по љо при вре ди јед-
на ко је зна ча јан са аспек та за шти те жи вот не сре ди не и уна пре ђе ња 
ста ња при род них ре сур са, као и са аспек та сма ње ња про из вод них 
тро шко ва. У овом мо мен ту не ма еви ден ци је о сред стви ма ко ја се у 
Ре пу бли ци Ср би ји тро ше за ове на ме не (нај че шће се фи нан си ра ју 
из оп штин ских бу џе та), али је еви ден тан де фи цит ин ве сти ци ја за 
ове по тре бе.

По др шка ра сту кон ку рент но сти  – Про јек ци ја бу џе та пред-
ви ђа зна ча јан по раст сред ста ва за раст кон ку рент но сти, ко ји то-
ком чи та вог пе ри о да оста је нај зна чај ни ји вид по др шке ру рал ном 
раз во ју, иако ре ла тив ни удео сред ста ва за ове на ме не по сте пе но 
опа да. Овим сред стви ма фи нан си ра ће се:

1) раст ин ве сти ци ја у ре сур се  – за зе мљи шну ин фра струк ту-
ру (на вод ња ва ње, ко ма са ци ја, гру пи са ње зе мљи шта);

2) ин ве сти ци је у фи зич ки ка пи тал по љо при вред них га здин-
ста ва (за мо дер ни за ци ју опре ме, ме ха ни за ци је и обје ка та  – пре ма 
по тре ба ма адап та ци је на кли мат ске про ме не, ис пу ња ва ња стан-
дар да ква ли те та, до бро би ти жи во ти ња и сл.);

3) ин ве сти ци је у пре ра ду и мар ке тинг по љо при вред них про-
из во да, са освр том на пре ра ду до ма ћих си ро ви на и брен ди ра ње 
до ма ћих про из во да; раст по др шке про из во ди ма са ве ћом до да том 
вред но сти;

4) ја ча ње тр жи шног лан ца и ус по ста вља ње тр жи шних ди стри-
бу тив них цен та ра, као и ја ча ње ло ги стич ке по др шке сек то ру (скла-
ди шта, упра вља ње по сле же тве, ин фор ма ци о не тех но ло ги је итд.);

5) раст по др шке ја ча њу си сте ма тран сфе ра зна ња  – кон крет-
ни про јек ти уво ђе ња но вих про из вод них тех но ло шких си сте ма 
(кли мат ске про ме не).

Ја ча ње по др шке уна пре ђе њу жи вот не сре ди не  – По др шка за 
ове на ме не об у хва ти ће по др шку про из во ђа чи ма у под руч ји ма са 
оте жа ним усло ви ма ра да у по љо при вре ди (де фи ни са ним по узо ру 
на ти по ло ги ју ЕУ), под сти ца је за ор ган ску про из вод њу и очу ва ње 
ге не тич ких ре сур са. Пред ви ђе но је да се кроз овај сег мент по ли-
ти ке под сти че:

1) уна пре ђи ва ње по љо при вред не про из вод не прак се за одр-
жи во ко ри шће ње по љо при вред ног зе мљи шта и по бољ ша ње ква-
ли те та зе мљи шта, во де и ва зду ха;

2) за шти та и уна пре ђе ње жи вот не сре ди не у ру рал ним обла-
сти ма у ци љу очу ва ња од ре ђе них ха би та та, биљ ног и жи во тињ ског 
би о ди вер зи те та, ге не тич ких ре сур са, аутох то них вр ста и ра са;

3) очу ва ње ру рал ног ам би јен та, ра зно ли ко сти пеј за жа и дру-
ги об ли ци по др шке жи вот ној сре ди ни;

4) раз вој ор ган ске и ин те грал не про из вод ње;
5) по др шка за из јед на ча ва ње до хот ка и кон ку рент но сти про-

из во ђа ча у под руч ји ма са оте жа ним усло ви ма ра да у по љо при вре-
ди, по себ но ма лих по љо при вред них га здин ста ва.

Ди вер зи фи ка ци ја еко ном ских ак тив но сти и уна пре ђе ње ква
ли те та жи во та у ру рал ним под руч ји ма  – Пред во ђе но је да сред-
ства за ове на ме не ра сту, по себ но у тре ћем пот пе ри о ду, ка да се 
оче ку је да је ре ал но мо гу ћа ве ћа ап сорп ци ја сред ста ва из IPARD 
про гра ма. Сред стви ма за по др шку ди вер зи фи ка ци ји и уна пре ђе ње 
ква ли те та жи во та фи нан си ра ће се:

1) кре и ра ње но вих ак тив но сти на по љо при вред ним га здин-
стви ма, ве за них за пру жа ње но вих про из во да и услу га на по љо-
при вред ном га здин ству;
 – – – – – – – – – – – – – – –
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2) раз вој се о ског ту ри зма ула га њем у објек те са ква ли тет ним 
услу га ма за сме штај, уго сти тељ ство и ре кре а ци ју;

3) уна пре ђе ње ста ња ру рал не ин фра струк ту ре ве за не за по-
љо при вре ду (атар ски пу те ви, во до снаб де ва ње и сл.).

По др шка уна пре ђе њу со ци јал них струк ту ра у ру рал ним под
руч ји ма – Раз вој и ја ча ње со ци јал них мре жа и струк ту ра по др жа-
ва ће се кроз под сти ца је за фор ми ра ње ло кал них ак ци о них гру па и 
њи хо вим ак тив но сти ма. По се бан сег мент по др шке би ће ве зан за 
ак ти ва ци ју ор га ни за ци ја ци вил ног дру штва и са рад њу ру рал них 
под руч ја ван др жа ве Ре пу бли ке Ср би је.

в )  Смер  ни  це  за  по др  шку  по  с еб  ним под  сти  ца  ји  ма

Ре фор ма ор га на и ор га ни за ци ја и ја ча ње ин сти ту ци о нал них 
ка па ци те та је пер ма нен тан и скуп про цес. По тре бе за сред стви-
ма за ове на ме не по ве ћа ва ће се па ра лел но са про це сом на прет ка 
у ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма и нео п ход но шћу ус по ста вља ња 
функ ци о нал ног си сте ма за им пле мен та ци ју свих сег ме на та по љо-
при вред не по ли ти ке (ви де ти Та бе лу 9).

Та бе ла 9.  Про јек ци ја аграр ног бу џе та за по др шку по себ ним  
под сти ца ји ма 2014 –2024. го ди не, укуп ни обим бу џе та  
и по гру па ма ме ра (мил. евра)

 

2013
Пот пе ри од 
еко ном ске 

кри зе

Пот пе ри од 
по нов ног 

при вред ног 
ра ста и 

при сту па 
IPARD-у

Пот пе ри од 
но вог 

про грам-
ског 

пе ри о да ЕУ

Пре нос зна ња и тех но ло шки 
на пре дак 4 4 15 22

Без бед ност хра не  – ве те ри на 17 21 25 34
Без бед ност хра не  – за шти та би ља 7 9 12 14
Оста ло 0 1 3 5
Укуп но 28 35 50 75

Про јек ци ја бу џе та пред ви ђа раст сред ста ва за по др шку по-
себ ним под сти ца ји ма у по љо при вре ди, по себ но у по гле ду под сти-
ца ја за тран сфер зна ња и тех но ло шки на пре дак. Овим сред стви ма 
фи нан си ра ће се: 

1) ак тив но сти ПССС; 
2) кре и ра ње но вих обра зов них мо ду ла;
3) ус по ста вља ње парт нер ста ва и мре жа за тран сфер зна ња; 
4) про гра ми се лек ци је; 
5) раз ли чи ти ви до ви дру гих струч них и екс перт ских услу га.
Зна ча јан раст сред ста ва, по себ но у по след њем пот пе ри о ду 

је пред ви ђен за уна пре ђе ње си сте ма кон тро ле без бед но сти хра не 
кроз су фи нан си ра ње ве те ри нар ских услу га и за шти те би ља, чи ји 
је ути цај на раз вој сек то ра по љо при вре де ве ли ки.

Осим то га, по др шка по себ ним под сти ца ји ма би ће на ме ње на 
и фи нан си ра њу тро шко ва ус по ста вља ња ре ги ста ра, ба за по да та-
ка и дру гих де ло ва опе ра тив ног си сте ма нео п ход ног за ефи ка-
сно упра вља ње јав ним по ли ти ка ма пре ма нај ви шим стан дар ди ма 
услу га ко ри сни ци ма.

3.3.3. Ак тив но сти на ре а ли за ци ји стра те шких ци ље ва

Ре а ли за ци ја на ве де них раз вој них ци ље ва и но ва по љо при-
вред на по ли ти ка на ме ћу по тре бу пред у зи ма ња ни за ак тив но сти на 
уна пре ђе њу ефи ка сно сти сек то ра по љо при вре де, ко је се кре ћу пр-
вен стве но у до ме ну ин сти ту ци о нал ног уре ђе ња. Ефи ка сност сва ке 
по ли ти ке, по себ но оне ко ја се од но си на ве ли ки број ко ри сни ка 
раз ли чи тих про фи ла, под ра зу ме ва до бро струк ту и ран и ефи ка сан 
ин сти ту ци о нал ни оквир. Тај ин сти ту ци о нал ни оквир по себ но је 
сло жен у до ме ну по ли ти ке по љо при вре де и ру рал ног раз во ја, ко ја 
осим ве ли ког бро ја ко ри сни ка, има ју и дру ге ве о ма ком плек сне и 
мул ти ди мен зи о нал не аспек те.

По себ ну ди мен зи ју ин сти ту ци о нал ном уна пре ђе њу по љо-
при вре де да је чи ње ни ца да у по ступ ку при пре ма за члан ство у ЕУ, 
Ре пу бли ка Ср би ја има оба ве зу при ла го ђа ва ња сво је по ли ти ке и за-
ко но дав ства ве о ма сло же ном европ ском мо де лу по љо при вре де и 
ру рал ног раз во ја. Оче ки ва ња су да ће ре а ли за ци јом пред ви ђе них 
ак тив но сти ин сти ту ци о нал ни оквир по љо при вре де тре ба ло би ти 
на ни воу да у це ло сти при ме ни све ре ле вант не по ли ти ке, као и да 
обез бе ди функ ци о ни са ње си сте ма на на чин да до ма ћи про из во ђа-
чи очу ва ју мак си мал не ко ри сти.

При пре ме за ове про це се су до са да би ле кон цен три са не на 
усва ја ње за кон ских ре ше ња и при ла го ђа ва ња прав ним те ко ви на ма 
ЕУ. По ред то га, на чи ње ни су и пр ви ко ра ци у ус по ста вља њу но вих 
и уна пре ђе њу по сто је ћих ор га на, ор га ни за ци ја и дру гих су бје ка-
та. Ве ли ки број за ко на и про пи са је усво јен, али је њи хо ва ефи-
ка сна при ме на још увек у ве ћи ни обла сти у ра ној фа зи. Основ за 
да ља ускла ђи ва ња би ће за ко но дав ство ЕУ (Аcqu is cоmmunаutаirе), 
уз на ста вак обу ке и уса вр ша ва ња ад ми ни стра ци је, пред у зет ни ка, 
по љо при вред ни ка и свих дру гих ак те ра за им пле мен та ци ју ове ве-
о ма зах тев не ле ги сла ти ве.

а )  За  ко  но дав  не  ак  тив  но  сти

То ком по след њих не ко ли ко го ди на у Ре пу бли ци Ср би ји је 
ис по ље на зна чај на ак тив ност на пла ну уна пре ђе ња за ко но дав ног 
окви ра ре ле вант ног за по љо при вре ду. С дру ге стра не, цео кор пус 
ЕУ за ко но дав ства (Аcqu is cоmmunаutаirе) у обла сти по љо при вре-
де, ру рал ног раз во ја, ве те ри нар ске и фи то са ни тар не за шти те и 
пи та ња ве за них за по ли ти ку без бед но сти хра не, об у хва та ви ше 
хи ља да прав них ака та са раз ли чи тим сте пе ни ма оба ве зе уса гла ша-
ва ња (уред бе, ди рек ти ве, од лу ке, пре по ру ке и ми шље ња). Ди на-
ми ка хар мо ни за ци је за ко но дав ства са ЕУ за пе ри од 2013 –2016. го-
ди не пред ви ђе на је до ку мен том: На ци о нал ни про грам за усва ја ње 
прав них те ко ви на Европ ске уни је (2013 –2016). На ци о нал ни про-
грам за усва ја ње прав них те ко ви на Европ ске уни је је при пре мљен 
та ко да по ве зу је европ ско за ко но дав ство и до ма ћи прав ни по ре дак 
ка ко би се у сва ком тре нут ку пра ти ли тем по, обим и ква ли тет тог 
ускла ђи ва ња. Над ле жност МПЗЖС од но си се на за ко но дав ство у 
обла сти ма: По љо при вре де и ру рал ног раз во ја, Без бед но сти хра не, 
ве те ри нар ске и фи то са ни тар не по ли ти ке и Ри бар ства.

Де таљ ни ји план ак тив но сти на из ра ди за ко на и од го ва ра ју-
ћих под за кон ских ака та, са тер мин ским пла ном за њи хо ву из ра ду, 
би ће при ка зан у до ку мен ту ко ји тре ба да про ис тек не на осно ву ове 
стра те ги је.

б )  Ре  фор ма  ор  га  на ,  ор  га  ни  за  ци  ј а  и  уст а  но  ва 

Ре фор ма по љо при вред не по ли ти ке и про цес при дру жи ва ња 
ЕУ на ме ћу по тре бу ре ор га ни за ци је ор га на, ор га ни за ци ја и уста-
но ва. Ово се од но си нај пре на МПЗЖС, ко је сво јом уну тра шњом 
ор га ни за ци јом мо ра по бољ ша ти ко му ни ка ци ју, ко ор ди на ци ју и по-
ди ћи ефи ка сност ра да по је ди них ор га ни за ци о них де ло ва. Ова кве 
ре фор ме су нео п ход не јер се на чин им пле мен та ци је по љо при вред-
не по ли ти ке у на ред ном пе ри о ду мо ра ра ди кал но ме ња ти. Са мим 
тим, по је ди не слу жбе се мо ра ју рас те ре ти ти де ла оба ве за ко је не 
би тре ба ло (или не мо ра ју ну жно) би ти у њи хо вој ком пе тен ци ји. 
На тај на чин ства ра се ам би јент за ја ча ње про фе си о нал но сти и 
ком пе тен ци ја за по сле них, ја ча ње људ ског ка пи та ла ад ми ни стра-
ци је на нај ви шем ни воу упра вља ња аграр ном по ли ти ком.

Због чи ње ни це да ус по ста вља ње не ких ор га на, ор га ни за ци ја 
и уста но ва ни је оба ве зно до са мог при сту па ња ЕУ, ва жно је да се 
са чи ни ма пи ра ње ка па ци те та тих ор га на, ор га ни за ци ја и уста но-
ва и де фи ни са ње при о ри те та у ин сти ту ци о нал ном при ла го ђа ва-
њу, ка ко би чи тав про цес био у скла ду са ди на ми ком зах те ва ко ји 
ће при сти за ти од ЕУ. Та ко ђе, уну тра шњи си стем и ор га ни за ци ја 
МПЗЖС мо ра ју се при ла го ди ти да бо ље од го во ре на зах те ве ве за-
не за при ме ну IPARD-а, и на кра ју стра те шког пе ри о да, са ме ЗПП.

Сло же на струк ту ра ор га на, ор га ни за ци ја и уста но ва у обла-
сти по љо при вре де и ру рал ног раз во ја, са ве ли ком бро јем уче сни ка 
и ком плек сним хо ри зон тал ним и вер ти кал ним ве за ма из ме ђу њих, 
зах те ва осим ре фор ме уну тар МПЗЖС-а, и ре фор му оста лих ак те-
ра у по љо при вре ди, као што су:

1) ре фор ми са ње си сте ма ПССС и осна жи ва ње дру гих уче-
сни ка у си сте му кре и ра ња и тран сфе ра зна ња; при ла го ђа ва ње за-
ко но дав ства, ја ча ње ма те ри јал не осно ве и уна пре ђе ње си сте ма ко-
му ни ка ци је;

2) ма те ри јал но, тех нич ко-тех но ло шко, ор га ни за ци о но и ка-
дров ско ја ча ње ор га на, ор га ни за ци ја и уста но ва укљу че них у си-
стем кон тро ле без бед но сти хра не; по ди за ње опе ра тив но сти це лог 
си сте ма усва ја њем под за кон ских ака та, про то ко ла о ра ду и из ве-
шта ва њу и сл.;

3) ја ча ње ин сти ту ци о нал них ка па ци те та ве за них за ис пи ти-
ва ње сор ти за утвр ђи ва ње раз ли чи то сти, уни форм но сти и ста бил-
но сти (DUS тест);



4) раз вој свих вр ста ана ли тич ко ин фор ма ци о них си сте ма за 
по др шку по љо при вре ди, укљу чу ју ћи и не до ста ју ће де ло ве по љо-
при вред не ста ти сти ке, си сте ма јав не из ве штај не и прог но зне слу-
жбе, тр жи шних ин фор ма ци ја, ре ги ста ра и др.; ма те ри јал но и ка-
дров ско ја ча ње, по пу ња ва ње не до ста ју ћих сег ме на та, уна пре ђе ње 
си сте ма ко му ни ка ци је;

5) ре фор ми са ње за дру гар ства и дру гих об ли ка ор га ни зо ва ња 
у по љо при вре ди и агро ин ду стри ји; за кон ско ре гу ли са ње, ма те ри-
јал но и ка дров ско ја ча ње, под сти цај ни ам би јент за при ват но-јав на 
парт нер ства дуж це лог лан ца вред но сти;

6) кре и ра ње но вих и осна жи ва ње по сто је ћих со ци јал них 
мре жа; ства ра ње за кон ских пред у сло ва за њи хо во ве ће укљу чи ва-
ње у до но ше ње по ли тич ких од лу ка; ка дров ско ја ча ње, уна пре ђе ње 
си сте ма ко му ни ка ци је и ко ор ди на ци је; де цен тра ли за ци ја си сте ма 
од лу чи ва ња и фи нан си ра ња.

Про цес фор ми ра ња но вих ор га на, ор га ни за ци ја и уста но ва 
зах те ва до след но по што ва ње не ко ли ко ва жних прин ци па:

1) по сте пе ност  – иако је рад на ус по ста вља њу но вих ор га на, 
ор га ни за ци ја и уста но ва вре мен ски, ка дров ски и ма те ри јал но ве-
о ма зах те ван, до са да шње ис ку ство је по ка за ло да са мо фор мал но 
ис пу ње ње ове оба ве зе ни је ре ше ње. Без прет ход не ја сно де фи ни-
са не ви зи је, ре гу ли са них оба ве за уче сни ка и аде кват не при пре ме 
бу ду ћег ка дра, овај по сао је че сто кон тра про дук ти ван. До каз у 
при лог то ме су мно ги пи лот и до на тор ски про јек ти чи ја ре ше ња 
ни су би ла одр жи ва. Ин сти ту ци о нал не про ме не мо ра ју да про ис-
ти чу из ре фор ме чи та вог по ли тич ког си сте ма за ду же ног за по љо-
при вред ну по ли ти ку, а ни ка ко обр ну то;

2) одр жи вост на ду жи рок, при ме ре ност ве ли чи ни по љо-
при вред ног сек то ра и еко ном ској мо ћи др жа ве  – има ју ћи у ви ду 
огра ни че не ма те ри јал не и људ ске ка па ци те те, по себ но је ва жно да 
се пред у пре де сви об ли ци ду пли ра ња над ле жно сти ор га на, ор га-
ни за ци ја и уста но ва. Исто та ко је ва жна ста бил ност рад них ме ста 
ад ми ни стра тив ног осо бља, јер је то нео п хо дан пред у слов ја ча ња 
њи хо ве ком пе тент но сти;

3) уна пре ђе ње ка па ци те та људ ских ре сур са  – овај став се јед-
на ко од но си на људ ске ре сур се у на уч ним и обра зов ним ор га ни за-
ци ја ма и уста но ва ма, као и на ад ми ни стра ци ју на ни жим ни во и ма 
од лу чи ва ња. Зна чај не на по ре тре ба уло жи ти у ја ча ње ин фор ми са-
но сти и ком пе тент но сти у до ме ну по ли тич ке прак се и за ко но дав-
ства ЕУ, а по себ но у ана ли тич ке по тен ци ја ле.

Де таљ на раз ра да пла на ре фор ме ор га на и ор га ни за ци ја и пра-
те ћих ак тив но сти ће би ти пред мет до ку мен та ко ји ће про ис те ћи 
из Стра те ги је, ко ји би тре ба ло да бу де ин тер ни до ку мент МПЗЖС.

3.3.4. Ин ди ка то ри за пра ће ње ре а ли за ци је стра те шких ци ље ва 
(ева лу а ци ја)

Пред у слов ефи ка сне при ме не Стра те ги је је ре дов на про ве ра 
на прет ка у ре а ли за ци ји по ста вље них стра те шких ци ље ва, од но-
сно при о ри тет них под руч ја. Овим про це сом обез бе ђу је се да се 
на вре ме пре ду зму нео п ход на при ла го ђа ва ња услед но во на ста лих 
окол но сти. На пре дак у оства ри ва њу стра те шких ци ље ва, од но сно 
при о ри тет них под руч ја спро во ди се про це сом ева лу а ци је, ко јом 
се на осно ву ода бра них ин ди ка то ра ме ре ре зул та ти и ути цај Стра-
те ги је на про ме не у кључ ним под руч ји ма де ло ва ња21. Ева лу а ци је 
има ви ше функ ци ја:

1) про це ну на прет ка пред ви ђе них ак тив но сти;
 – – – – – – – – – – – – – – –
21 Са дру ге стра не, ин ди ка то ри ма мо ни то рин га ме ре се ре зул та ти, те се као та кви 

они нај че шће ве зу ју за ци ље ве, ре зул та те и ме ре де фи ни са не на ни воу про гра-
ма и про је ка та  Ин ди ка то ри мо ни то рин га обез бе ђу ју ин фор ма ци је нпр  о на чи ну 
ко ри шће ња фи зич ких, људ ских и фи нан сиј ских ре сур са (ефи ка сност по др шке, 
број ко ри сни ка и сл )  

2) про це ну ре ле вант но сти, ефек тив но сти, ефи ка сно сти (ева-
лу а ци ја);

3) да ва ње ин пу та за при ла го ђа ва ње у сег мен ти ма где је то по-
треб но, ка ко би се обез бе ди ло оства ри ва ње ци ље ва;

4) ана ли за раз ли ка из ме ђу оче ки ва них ре зул та та и ко нач них 
ре зул та та;

5) ди се ми на ци ју оства ре них ре зул та та ши рој јав но сти.
Ева лу а ци ја се по пра ви лу спро во ди на кон про це са мо ни то-

рин га, из ве шта ва ња и ре ви зи је про грам ских ци ље ва и ре ше ња. 
Ин ди ка то ри ма за ева лу а ци ју Стра те ги је тре ба да се про це њу ју ње-
не сле де ће ка рак те ри сти ке:

1) ре ле вант ност  – при ме ре ност Стра те ги је при о ри тет ним 
по тре ба ма ко ри сни ка. Са аспек та ре ле вант но сти по треб но је про-
це ни ти у ко јој су ме ри ци ље ви и ре ше ња усме ре ни на ре ша ва ње 
кључ них про бле ма сек то ра по љо при вре де у по сто је ћим усло ви ма 
(ко ји се мо гу ме ња ти то ком ње не при ме не), као и да ли су ци ље ви 
у скла ду са на ци о нал ним раз вој ним при о ри те ти ма;

2) ефи ка сност  – до стиг ну та вред ност аут пу та у од но су на 
уло же не ин пу те, учи нак ан га жо ва них ин пу та. Ова ди мен зи ја ева-
лу а ци је је у сво јој су шти ни ана ли за тро шко ва и ко ри сти, ко ја мо-
же ука за ти на по тре бу за пре и спи ти ва ња ал тер на тив них ре ше ња и 
при сту па, ка ко би се про це ни ло да ли је усво је ни при ступ нај е фи-
ка сни ји мо гу ћи.

3) ефек ти и ути цај  – до стиг ну ти сте пен ко ри сти за ци ља не 
гру пе и ко ри сни ке на ста ли при ме ном Стра те ги је. У том се про-
це су мо ра ју про це ни ти ефек ти и ути ца ји свих ме ра и ак тив но сти, 
свих ви до ва ин тер вен ци је на дру штве не, еко ном ске, еко ло шке и 
оста ле раз вој не ци ље ве;

4) одр жи вост  – про це њу је по сле ди це ре зул та та оства ре них 
Стра те ги јом у сми слу њи хо ве ду го роч но сти; ме ри одр жи вост по-
ста вље них ци ље ва, ре ше ња и ак тив но сти у ду го роч ној пер спек ти-
ви, укљу чу ју ћи и мо гу ће ри зи ке.

Над зор над про це сом ева лу а ци је тре ба ло би да спро во ди рад-
на гру па ко ја би би ла за ду же на за опе ра тив но упра вља ње спро во-
ђе њем Стра те ги је, од ње ног усва ја ња, пре ко одо бре ња ре зул та та 
пе ри о дич них из ве шта ја о ева лу а ци ји, па до од лу чи ва ња о нео п ход-
ним ко рек тив ним ме ра ма. Оства ре ни на пре дак у спро во ђе њу Стра-
те ги је ће се пред ста ви ти у пе то го ди шњем из ве шта ју ми ни стру. 
Опе ра ци о но а ли за ци ја ева лу а ци је и из ве шта ва ња о на прет ку би ће 
де таљ но раз ра ђе на у пла ну ре фор ме ор га на, ор га ни за ци ја, уста но-
ва и дру гих прав них ли ца ко ји тре ба да про ис тек не из Стра те ги је.

Све на ве де но упу ћу је на за кљу чак да без од го ва ра ју ћих ин-
ди ка то ра ни је мо гу ће спро ве сти до бру ева лу а ци ју. Од су ство ин ди-
ка то ра за пра ће ње ре а ли за ци је ци ље ва до во ди до гу бит ка ва жног 
ала та у про це су до но ше ња од лу ка. Је дан од нај де ли кат ни јих за-
да та ка у окви ру ме наџ мен та јав них по ли ти ка је из бор од го ва ра ју-
ћих ин ди ка то ра за ева лу а ци ју њи хо вих успе шно сти по на ве де ним 
кри те ри ју ми ма. Да нас по сто је обим не ли сте стан дар ди зо ва них 
ин ди ка то ра за пра ће ње раз ли чи тих вр ста ин тер вен ци ја у обла сти 
по љо при вре де и ру рал ног раз во ја, они су у мно гим слу ча је ви ма 
вр ло не прак тич ни и те шко их је об ра чу на ти или уста но ви ти. По-
ред то га, че сто не по сто ји мо гућ ност да се обез бе ди ти нео п ход-
на пре ци зност и ди на ми ка из ве шта ва ња, што ова кве ин ди ка то ре 
чи ни не у по тре бљи вим. Ово је по себ но спе ци фич но за по љо при-
вре ду, где се мно ге зна чај не по ја ве не мо гу бла го вре ме но или са 
до вољ но по у зда но сти ре ги стро ва ти.

Пред ло же ни сет ин ди ка то ра де фи ни сан је на ни воу стра те-
шких ци ље ва, при че му се има ло у ви ду да они пра те мо гућ но сти 
кон ти ну и ра ног или пе ри о дич ног пра ће ња ста ња у по је ди ним сег-
мен ти ма (ви де ти Та бе лу 10).



Та бе ла 10. Ин ди ка то ри за пра ће ње ре а ли за ци је стра те шких ци ље ва

Ин ди ка тор Јед ме ре 2013
По ста вље ни циљ
2014–2023. године

Број корисника регреса за премије осигурања
Извор: МПЗЖС – Управа за аграрна плаћања број 12000 Број корисника премије осигурања расте до 28 000

Учешће кредита пласираних у пољопривреду у укупним 
кредитима пласираним у привреду
Извор: Народна банка Србије (Кључни макропруденцијални ин
дикатори – квалитет активе)

% 2,822
Учешће кредита пласираних у пољопривреду у укупним кредитима пласираним 
у привреду повећава се током периода 2014 – 2023  године, уз постепен пораст 
учешћа, до нивоа од 10 % крајем периода

Успостављени систем евиденције LPIS
Извор: МПЗЖС – Управа за пољопривредно земљиште Да/Не Не 2018  године успостављен систем евиденције LPIS

Успостављени систем евиденције ГИС
Извор: МПЗЖС – Управа за пољопривредно земљиште Да/Не Не 2018  године успостављен систем евиденције ГИС

Број грла под контролом продуктивности
Извор: МПЗЖС – Група за сточарску производњу и прераду % Број грла под контролом продуктивности расте до 70 % до 2023  године

Површина под новоподигнутим засадима на основу мера 
МПЗЖС (вишегодишњи засади – воћњаци, виногради и ос-
тало)
Извор: МПЗЖС – Управа за аграрна плаћања

000 ha 4,0 Површина под засадима (вишегодишњи засади  – воћњаци, виногради и остало) 
расте до 10 000 ha до 2023  године

Проценат регистрованих пољопривредних произвођача који 
је обухваћен саветодавним радом у пољопривреди
Извор: МПЗЖС – Група за саветодавне послове

% >10 До краја периода проценат пољопривредних произвођача који је обухваћен савето-
давним радом у пољопривреди расте до 30 % 

Површине наводњаваног и одводњаваног пољопривредног 
земљишта
Извор: МПЗЖС – Управа за пољопривредно земљиште

000 ha 40 Површине наводњаваног и одводњаваног пољопривредног земљишта расту до 
250 000 ha до 2013  године

Површине под противградним мрежама и мрежама за за-
сењивање и под анти фрост системом
Извор:МПЗЖС

ha 1500 Површине под противградним мрежама и мрежама за засењивање и под анти 
фрост системом расту четири пута

Раст учешћа суфицита у размени прехрамбених производа 
у укупној вредности извоза пољопривредно-прехрамбених 
производа
Извор: РЗС 

% 2,7
(2012)

Раст суфицита у размени прехрамбених производа у укупној вредности размене 
пољопривредно- прехрамбених производа би требало да се повећава уз достизање 
5 % до краја периода

Обим промета на берзама
Извор: Продуктна берза тона 95 000 Обим промета на берзама расте до 250 000 тона до 2023  године

Вредност извоза пољопривредно-прехрамбених производа 
по ha коришћеног пољопривредног земљишта
Извоз: РЗС 

USD/ha 538

Вредност извоза пољопривредно-прехрамбених производа по ha коришћеног 
пољопривредног земљишта би требало да се повећава са повећањем вредности 
извоза услед повећања пласмана производа више додате вредности, односно већег 
степена прераде, уз достизање очекиваног нивоа од 900 USD/ha крајем периода

Коефицијент покривености увоза извозом
Извор: РЗС

коефи-
цијент 1,7223

Коефицијент покривености увоза извозом би требао да се повећава са пласманом 
производа више додате вредности, уз достизање очекиваног нивоа од 2,0  – 2,3 
крајем периода

Пољопривредна површина под органском производњом
Извор: МПЗЖС – Одсек за органску производњу ha 6340 Пораст пољопривредних површина под органском производњом за трећину

Одређивање подручја осетљивих на нитрате из пољопривре-
де
Извор: МПЗЖС – Одељење за рурални развој

Да/Не Не Одређивање подручја осетљивих на нитрате из пољопривреде до средине периода

Број биљних генетичких ресурса у националној колекцији
Извор: МПЗЖС – Дирекција за националне референтне лабора
торије

Број 
узорака 4 200 Број биљних генетичких ресурса у националној колекцији повећан за петину

Инвестиције за заштиту животне средине
Извор: РЗС (Дисеминациона база података, „Инвестиције за 
заштиту животне средине, од 2012. године”)

Увођење агро еколошких мера до 2018  године

Повећање броја пољопривредних газдинстава са другим 
профитабилним активностима
Извор: РЗС, Попис пољопривреде 2012. године (табела 7.9)

% 12,4
(2012)

Раст броја газдинстава са другим профитабилним активностима у укупном броју 
газдинстава требало би да се повећава са порастом диверсификације активности, 
те се у посматраном периоду очекује повећање вредности овог показатеља у ин-
тервалу 15-20%

Учешће носилаца пољопривредних газдинстава до 35 година 
старости у укупном броју носилаца пољопривредних газдин-
става
Извор: РЗС, Попис пољопривреде 2012. године (није редовно ис
траживање)

% 4,6
(2012)

Учешће носилаца пољопривредних газдинстава до 35 година старости у укупном 
броју носилаца пољопривредних газдинстава би требало значајно да се повећа от-
варањем могућности коришћења IPARD фондова, уз достизање очекиваног нивоа 
око 20% крајем периода

Одобрен IPARD програм
Извор: МПЗЖС – Одељење за рурални развој Да/Не Не Одобрен до 2015  године

Проценат објеката, односно фарми које испуњавају услове 
ЕУ у погледу добробити
Извор: МПЗЖС – Управа за ветерину

% Повећање за 90% до краја периода

Проценат објеката за клање животиња и прераду меса и 
млека које испуњавају структурне и хигијенске услове ЕУ
Извор: МПЗЖС – Управа за ветерину

% 1,6%
Број објеката у секторима меса и млека који испуњавају структурне и хигијенске 
услове значајно треба да се увећа стварањем могућности коришћења IPARD фон-
дова у достизању очекиваног нивоа око 90% до краја периода

Увођење класификације у преради меса
Извор: МПЗЖС – Група за сточарску производњу и прераду Да/Не Не Класификација у преради меса се примењује од 2016  године

Увођење независног система оцењивања квалитета млека
Извор: МПЗЖС – Група за сточарску производњу и прераду Да/Не Не Систем за оцењивање квалитета млека уведен од 2016  године

IV. ЗА ВР ШНИ ДЕО 

Ова стрaтeгиjа са др жи При лог 1  – Ста ти стич ки по да ци и При лог 2  –До ку мен та ко ја су ко ри шће ња при из ра ди ове стра те ги је, ко ји 
чи не њен са став ни део.
 – – – – – – – – – – – – – – –
22 За вред ност у 2013  го ди ни узет је тре ћи квар тал, као по след њи рас по ло жи ви по да так
23 За вред ност у 2013  го ди ни узет је пе ри од ја ну ар –ок то бар, као по след њи рас по ло жи ви по да так



Ра ди уна пре ђе ња ста ња у обла сти по љо при вре де и ру рал ног раз во ја нео п ход но је кон ти ну и ра но пра ће ње и оце њи ва ње ре а ли за ци је 
де фи ни са них ци ље ва, од но сно при о ри тет них под руч ја. На овај на чин мо гу ћи про бле ми на ста ли у спро во ђе њу Стра те ги је мо гу се де таљ-
ни је ана ли зи ра ти и мо же би ти пред ло же но ње но ускла ђи ва ње са ре ал ним по тре ба ма у обла сти по љо при вре де и ру рал ног раз во ја. 

Да ном об ја вљи ва ња ове стра те ги је пре ста је да ва жи Стра те ги ја раз во ја по љо при вре де Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС”, број 78/05).
Ову стра те ги ју об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

05 број 320-8437/2014
У Бе о гра ду, 31. ју ла 2014. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.

При лог 1. 

СТА ТИ СТИЧ КИ ПО ДА ЦИ

Та бе ла 11: Основ ни ма кро е ко ном ски ин ди ка то ри, 2008 –2013. го ди не
2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Сто па ра ста БДП (% про ме не у од но су на прет ход ну го ди ну) 3,8 -3,5 1,0 1,6 -1,5 2,5 
БДП по ста нов ни ку (те ку ће це не, евра) 4 446 3 955 3 836 4 351 4 112 4 453 
Сто па не за по сле но сти (%) 13,6 16,1 19,2 23,0 23,9 22,1 
Уку пан из воз ро бе (мил  евра) 7 429 5 961 7 393 8 441 8 738,9 10 996,7
Уку пан увоз ро бе (мил  евра ) 16 283 11 327 12 423 14 250 14 716,7 15 469,0
Спољ но тр го вин ски би ланс (мил  евра ) -8 854 -5 366 -5 030 -5 809 -5 977,9 -4 472,3
Те ку ћи ра чун плат ног би лан са (% БДП) -21,6 -6,6 -6,7 -9,1 -10,7 -5,0 
Кон со ли до ва ни де фи цит (% БДП) -2,6 -4,5 -4,7 -4,9 -6,5 -5,0 
Јав ни дуг, крај пе ри о да, % БДП (цен трал ни ни во вла сти) 29,2 34,7 44,5 48,2 60,2 63,8 
Ин фла ци ја (го ди шњи про сек, % про ме не у од но су на прет ход ну го ди ну) 10,9 8,4 6,5 11,0 7,8 7,8 
Де ви зни курс (го ди шњи про сек, РСД/EMU ) 81,44 93,95 103,4 101,95 113,13 113,14

*) Пре ли ми нар ни по да ци
Из во ри: РЗС; На род на бан ка Ср би је

Та бе ла 12:  По љо при вред на га здин ства у Ре пу бли ци Ср би ји пре ма по вр ши ни ко ри шће ног по љо при вред ног зе мљи шта,  
по По пи су по љо при вре де из 2012. го ди не

Га здин ства По вр ши на ко ри шће ног по љо при вред ног зе мљи шта
Број % ha %

Укуп но 631 552 100,0 3 437 423 100,0
0 ha 10 107 1,6
> 0-< 2 ha 298 286 47,2 273 622 8,0
2-<5 ha 182 489 28,9 596 052 17,3
5-<10 ha 89 083 14,1 617 281 18,0
10-<20 ha 32 313 5,1 435 499 12,7
20-<30 ha 7 677 1,2 185 846 5,4
30-<50 ha 5 352 0,8 203 666 5,9
50-<100 ha 4 394 0,7 314 096 9,1
100 ha и ви ше 1 851 0,3 811 362 23,6

Из вор: РЗС (По пис по љо при вре де, 2012)

Та бе ла 13: Струк ту ра вред но сти по љо при вред не про из вод ње 2008 –2013. го ди не (%)
 2008 2009 2010 2011 2012 2013
По љо при вред на про из вод ња бру то 100 100 100 100 100 100
Биљ на про из вод ња 67,79 69,31 68,91 68,47 61,9 67,4
1  Ра тар ство и по вр тар ство 56,12 56,69 59,17 57,1 50,67 56,12
а) Жи та 33,99 34,24 34,9 33,83 27,68 33,39
Ку ку руз 25,9 26,55 28,99 26,36 17,93 23,02
Пше ни ца 6,67 6,49 5,01 6,45 8,35 8,87
Оста ле жи та ри це 1,43 1,2 0,9 1,02 1,4 1,5
б) Ин ду стриј ско би ље 6,99 6,69 8,74 8,27 8,72 9,02
в) По вр ће 10,71 11,13 11,09 10,98 10,41 10,29
г) Сточ но (крм но) би ље 4,43 4,62 4,45 4,02 3,85 3,43
2  Во ћар ство 9,57 10,23 7,97 9,62 9,21 9,52
3  Ви но гра дар ство 2,09 2,39 1,76 1,75 2,03 1,75
Сто чар ство 32,21 30,69 31,09 31,53 38,1 32,6
1  Го ве дар ство 14,6 13,81 13,45 13,41 16,58 13,63
При раст 6,17 5,79 5,72 5,73 6,96 5,72
Кра вље мле ко 8,44 8,02 7,74 7,68 9,62 7,92
2  Сви њар ство 11,62 11,01 11,37 11,33 12,54 10,93
3  Ов чар ство 1,75 1,66 1,82 1,9 2,66 2,37
4  Жи ви нар ство 4,15 4,05 4,24 4,71 5,91 5,25



 2008 2009 2010 2011 2012 2013
При раст 2,35 2,54 2,51 2,96 3,48 2,81
Ја ја 1,79 1,51 1,73 1,75 2,43 2,44
5  Пче лар ство  – мед 0,09 0,15 0,21 0,18 0,4 0,42

Из вор:РЗС

Та бе ла 14: По вр ши на и про из вод ња нај ва жни јих усе ва 2008 –2013. го ди не
2008 2009 2010 2011 2012 2013

По вр ши на нај ва жни јих усе ва (000 ha)
Жи та ри це 1 930 1 950 1 873 1 904 1 896 1 908
 Пше ни ца 487 568 484 493 481 563
 Ку ку руз 1 274 1 209 1 230 1 258 1 269 1 187
Уља ри це 350 320 352 355 338 358
 Сун цо крет 188 157 169 174 167 188
 Со ја 144 144 170 165 163 160
 Уља на ре пи ца 18 18 12 15 8 10
Ше ћер на ре па 48 61 66 56 65 62
Ду ван 7 6 6 7 6 6
Кром пир 81 78 77 78 75 74
Све же по вр ће и па суљ 161 159 157 154 150 144
Крм но би ље 457 448 450 448 461 436
Во ће 271 270 270 268 267 267
Гро жђе 58 57 57 56 54 51
Про из вод ња нај ва жни јих усе ва (000 то на)
Жи та ри це 8 833 8 982 9 273 9 060 5 914 9 150
 Пше ни ца 2 095 2 068 1 630 2 076 1 911 2 690
 Ку ку руз 6 158 6 396 7 207 6 480 3 533 5 864
Уља ри це 857 772 943 918 667 925
Сун цо крет 454 378 378 432 366 513
 Со ја 351 350 541 441 281 385
 Уља на ре пи ца 52 44 24 45 20 27
Ше ћер на ре па 2 300 2 798 3 325 2 822 2 328 2 983
Ду ван (су ви лист) 11 10 10 10 9 10
Кром пир (ра ни и ка сни) 843 898 887 891 578 767
Све же по вр ће и па суљ 1 286 1 320 1 327 1 283 1 047 1 274
Крм но би ље 2 480 2 675 2 736 2 509 2 148 2 388
Во ће 1 299 1 452 1 077 1 337 925 1 533
Гро жђе (укуп но) 373 431 330 325 263 320

Из вор:РЗС

Та бе ла 15: Про сеч не про из во ђач ке це не по љо при вред них про из во да у Ре пу бли ци Ср би ји 2008 –2013. го ди не (EMU/t)
 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Биљ ни про из во ди       
Пше ни ца 184 106 125 177 191 155
Ку ку руз 121 94 131 167 184 142
Сун цо крет 289 172 345 301 455 219
Со ја 307 276 280 325 527 386
Ше ћер на ре па 34 28 24 38 40 40
Ја бу ке 388 309 339 404 439 330
Шљи ве 170 139 273 313 430 271
Ма ли не 2 106 1 204 1 264 808 1 104 1 628
Сто но гро жђе 574 475 664 617 607 452
Вин ско гро жђе 255 214 193 262 336 241
Сто чар ски про из во ди
Те лад 2 488 2 466 2 410 2 646 2 677 2 594
Ју над 1 715 1 727 1 523 1 849 1 886 1 936
Сви ње ( ≤ 110 kg ) 1 539 1 501 1 185 1 330 1 529 1 564
Сви ње ( ≥ 110 kg ) 1 336 1 328 1 063 1 159 1 493 1 500
Јаг њад 2 014 1 963 1 917 2 082 1 911 1 981
Пи ли ћи 1 071 954 879 1 072 1 055 1 177
Ја ја (000 ком) 82 72 55 69 74 70
Кра вље мле ко (000, l) 301 230 226 280 268 290

Из вор: Об ра чун на осно ву по да та ка РЗС

Та бе ла 16: Ре ги о нал на струк ту ра из во за по љо при вред но-пре храм бе них про из во да
Гру пе зе ма ља 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Из воз - Укуп но 1.336 1.395 1.700 1.956 2.131 2.104
 ЕУ 552 662 821 978 1 095 1 104
CEF TA 691 644 732 797 823 723



Гру пе зе ма ља 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
 Оста ле зе мље 93 89 148 180 214 277
Увоз - Укуп но 1.056 991 819 1.053 1.221 1.117
ЕУ 482 446 359 493 639 704
CEF TA 212 205 192 227 249 151
Оста ле зе мље 362 339 268 332 334 322
Сал до  – Укуп но 280 404 881 903 910 987
ЕУ 70 216 462 485 456 400
CEF TA 480 439 540 570 574 571
Оста ле зе мље -270 -250 -120 -152 -120 -44

Из вор: МПЗЖС на осно ву по да та ка РЗС
* Пре ли ми нар ни по да ци

Та бе ла 17: Про ме не у бро ју ста нов ни ка, укуп но пре ма ти по ви ма на се ља и ре ги о ни ма 2002 –2011. го ди не

Пе ри од Под руч је Р. Ср би ја Бе о град ски  
ре ги он

Ре ги он  
АП Вој во ди не

Ре ги он Шу ма ди је 
и За пад не Ср би је

Ре ги он Ју жне и 
Ис точ не Ср би је

2002
Укуп но 7 498 001 1 576 124 2 031 992 2 136 881 1 753 004
Град ска на се ља 4 225 896 1 281 801 1 152 295 959 331 832 469
Оста ло 3 272 105 294 323 879 697 1 177 550 920 535

2011
Укуп но 7 186 862 1 659 440 1 931 809 2 031 697 1 563 916
Град ска на се ља 4 271 872 1 344 844 1 146 731 963 548 816 749
Оста ло 2 914 990 314 596 785 078 1 068 149 747 167

Ин декс 2011/2002
Укуп но 95,9 105,3 95,1 95,1 89,2
Град ска на се ља 101,1 104,9 99,5 100,4 98,1
Оста ло 89,1 106,9 89,2 90,7 81,2

% се о ског ста нов ни штва 2002 43,6 18,7 43,3 55,1 52,5
% се о ског ста нов ни штва 2011 40,6 19,0 40,6 52,6 47,8

Из вор: РЗС, По пис ста нов ни штва, до ма ћин ста ва и ста но ва 2011. го ди не

Та бе ла 18: Чла но ви и стал но за по сле ни на ППГ пре ма рад ном ста ту су и ре ги о ну, 2012. го ди не

Ре ги он
Но си о ци га здин ства

Чла но ви по ро ди це и ро ђа ци ко ји су 
оба вља ли по љо при вред ну ак тив ност 

на га здин ству
Стал но за по сле ни на га здин ству

број % број % број %
Ре пу бли ка Ср би ја 617 365 43,6 797 199 56,3 1 785 0,1
Бе о град ски Ре ги он 32 670 44,4 40 841 55,5 47 0,1
Ре ги он АП Вој во ди не 143 453 51,5 134 012 48,1 1 215 0,4
Ре ги он Шу ма ди ја и За пад на Ср би ја 257 846 41,2 367 167 58,7 254 0,0
Ре ги он Ју жна и Ис точ на Ср би ја 183 396 41,8 255 179 58,1 269 0,1

Из вор: РЗС, По пис по љо при вре де 2012. го ди не

Та бе ла 19: Ме на џе ри на по љо при вред ним га здин стви ма пре ма ни воу об у че но сти и ре ги о ни ма, 2012. го ди не

Ре ги он Са мо по љо прив. ис ку ство 
сте че но прак сом

Кур се ви из обла сти 
по љо прив.

Сред ња по љо прив.
школа

Дру га сред ња 
шко ла

Ви ша пољ. или 
фа кул тет

Дру га ви ша 
или фа кул тет

Ре пу бли ка Ср би ја 60,0 0,7 2,6 30,3 1,4 5,0
Бе о град ски Ре ги он 55,2 0,7 1,1 36,3 1,4 5,2
Ре ги он АП Вој во ди не 47,9 1,1 5,8 37,4 2,4 5,5
Ре ги он Шу ма ди ја и За пад на Ср би ја 62,8 0,5 1,5 29,1 1,1 4,9
Ре ги он Ју жна и Ис точ на Ср би ја 66,4 0,6 1,7 25,4 1,1 4,7

Из вор: РЗС, По пис по љо при вре де 2012. го ди не
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