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АГРОКОМЛЕКС У ЕКОНОМСКОЈ СТРУКТУРИ 

СР ЈУГОСЛАВИЈЕ -ЗНАЧАЈ И ПРОМЕНЕ 1955-2000. 

Извод 

Промене структурне позиuије агрокомплекса као спеuифичног субсистема 

у економској структури СР Југославије, овде је разматран компаративно

историјским методом, обухватајући унутрашње промене у периоду од 

преко четири деuеније, и позиuију у односу на европску аграрно

еконосмку структуру на крају протеклог века. Глобална оцена узначаја 

агрокомплекса изводи се аналитичким праћењем промена три параметра: 

(1) удео у формирању друштвеног производа, (2) допринос креирању 
укупне запослености и (3) учешће у креирању спољнотрговинског 

биланса. Посебну пажњу узаслужује оиена економског значаја 

агрокомплеса у породичној економији и потрошњи, односно трошковима 

и квалитету исхране становиништва, што простор овде нажалост не 

дозвољава. Документаuионо-аналитичка основа овог рада јесу подаuи 

југословенске статистике, РАО database и EUROSTAT, као и резултати 

других ауторових истраживања посебно они објављени у монографији 

Прехрамбена индустрија СР Југославије 1980-2000 године. 

Кључне речи: агрокомплекс, агроиндустрија, друштвени производ, 

запосленост, спољно-трговински биланс, компаративна 

структура. 

1. Структурно позиционирање агрокомлекса 

у привредно-индустријској и економско-соuијалној структури 

.Југославије, позиuија агроиндустрије имала је и има релативно врло 

велики значај. како директно у оквиру укупне индустрије, тако и заједно 

са ПОЉОПРИВр'едом у оквиру агрокомплекса uелокупне привреде. Као спе-

1" 
Др Милан Р. Милановић. виши научни сарадник. Савезно министарсво за 

привреду и унутрашљу трговину. 
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Ullфичан сегмент индустрије, чије су основне сировине биолошки матери
јали добијени као продукти проиеса пољопривредне производње, аГРОIIН

·дустрија ~e \lOже и објективно мора анализиратизаједно са пољопривре
ДO~I у оквиру агрокомплекса. Сам агрокомплекс се може дефинисати као 
велики економски субсистем који чине три његова велика сегмента: (1) 
предфаР~lске делатности, тј. индустрија средстава за производњу, односно 

ПРОll3водња индустријских инпута за аграр; (2) примарна пољопривреда, 
као пронзводња аграрних сировина за прераду и ПРОll3водњу хране и (3) 
постфармске делатности, односно прерада, промет и потрошња финалних 
прехрамбеНIIХ производа. 

1) ~ 

Структурно позиuионирање агрокомплекса као ширег привредног суоси-

стема, односно његово место и улога у развоју наuионалне економије, мо
же се утврђивати и оuењивати на више различитих начина. Овде се опре
дељујемо да тај значај глобално оuенимо преко вишегодишњих промена 

три поу здана индикаТlIвна параметра: (1) удео овог комплекса у 

формирању друштвеног ПРОll3вода; (2) допринос формирању укупне запо
слеНОСТII и (3) учешће у креирању спољнотрговинског биланса. 

2. Агрокомплекс у друштвеном производу 

EKOHO~ICKe доктрине и стечена искуства аграрног развоја у свету, упућују 
на закљ\ чак да са повећањем нивоа укупне друштвено економске развије
ности о'пада релативни значај пољопривреде У економској и соuијалној 
СТРУКТУРII сваке наuионалне економије. Економски развој готово свих зе
маља у свету карактерише законита тенденuија релативног смањивања 

удела пољопривреде у формирању укупног друштвеног производа, као и 

апсолутно и релативно смањивање удела пољопривредног становш~штва у 

укупном становништву. Стога се степен укупне економске раЗВИЈености 

неке 'Земље може мерити и транспарентно изражавати преко ОВИХ параме

тара. као Ilндикатора законите тенденuије привредног раста и друштвеног 

развоја. 

Ј\Гославија као uелина и простор данашње државе СР Југославије. током 
I-;еколико·претходних деuенија ималаје релативно интеюиван укупан дру
штвено-економски развој. Међутим, такав темпо развоја заустављен је у 
последњој деuенији протеклог века. Почетак новог века СР Југославија .'10-

I ј 3а Iютребе О:lIоваРt~јуhих аналитичких КО~lПараuија. агрегатни rlOja~j агrЮКО~I-
1I:lelCea. поре:l шроиндуетрије дефинисане као ск)п четири ИНДУСТРИЈске гране. 
о()ухвата и lIољопривреду и рибарство као посебну област делатности Гlр~ш 
.IКд. ЉlIСlе. овде је: пољопривреда (]) + агроиндустрија (2) = агрокомплекс (3), 
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Агрокомп.lекс у економској структури СР Југос.1авије - значај .,. 

чекује као земља са неповољном укупном соuиоекономском структуром, 

са високим учешћем примарне пољопривредне производње и доминант

HI1M учешћем агрокомплекса у структури друштвеног производа. Зауста
вљеНII раст 11 изгубљени а очекивани (могући) и потребни темпо развоја, 
првенствено су последиuа неколико међусобно повезаних HCCK0I10.IICf.,.'lfX 

фактора: (а) насилне сеuесије и распада јединственог тржишта раније др
жаве СФРЈ (1991.); (б) увођења међународних санкuија, најпре Европске 
уније (1992.); затим економске изолаuије по резолуuијама СБУН (1992. и 
касније). и (в) бруталне војне агресије НАТО и ратних разарања(1999). Уз 
ове факторе треба имати у виду и ефекте проuеса економских реформи и 
траюиuије, који су започети и остваривани у вишеструко HenOBOJbHOi\1 и 

сасвим атипичном спољноекономском И политичком окружењу. 

Графикон 1, Агрокомплекс у структури друштвеног производа 
(укупна привреда = 1 ОО) 

Fig 1. Agricomp1ex in the structure оГ the social prodllct (total есопоmу = 1 ОО) 
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Др Ми:шн Р МИ!lшювић 

Агрокомплекс је све до почетка деведесетих година показивао сталну тен

денuију пораста друштвеног производа. Истина, тај раст је био осетно спо
рији у односу на укупну привреду. То је претежна последиuа споријег ра
ста примарне пољопривредне производње, док, с друге стране, агроинду

стрија бележи интензивније повећање друштвеног прошвода. 

Примарна пољопривреда је у врло дугом (вишедеuенијском) периоду 
( 1955-2000) реално највећи обим производње достигла средином осамде
сетих и на самом почетку деведесетих година, док је у агроиндустрији 
~ЈаКСИ~lална прошводња остварена у другој половини осамдесетих година 

(види граф 1.). Ако у тој компаративно-аналитичкој слиuи као базу озна
чимо ниво оствареног друштвеног производа у 1955. години. онда је мак
симум обима друштвеног производа пољопривреде који је достигнут 1991. 
ГОДlIне (изрЮl\ен у сталним ценама, 1972), већи за 2,33 пута. Тај раст је у 
истом раздобљу код агроиндустрије вишеструко већи, односно највећи 
обим агроинДустријске производње (1987) чак је за 7,14 пута већи него у 
базној ГОДlIНИ. 

Истовремено је, међутим. друштвени производ укупне индустрије повећан 
'за 13 .. 01 пута (1989). а uеле привреде за 5,26 пута. Стога је учешће агроинду
СТРllје. а НЩ)ОЧIIТО пољопривреде па и uелог аГРОКО~1Плекса. све до средине 

oc,HlдeceТlIX година релативно нагло опадало: удео пољопривреде је са око 
41 С;'о У 1955. ГОДИНII опао на нај НI liКl I ниво од око 17% 1985. док је инду
стријСКlI део агрокомплекса у истом периоду повећао своје учешће са 
3 .. 18(~/o на 4 .. 24%. 

Петогодиште 1986-1990. које је у текућој економској и развојној ПОЛlIТИШI 
0значавано као период "економске стабилизаuије". фактички је фаза пот
пуне ј)l:Юllllf(iIIl: СIl1Ш/ШZfllјl: аГРОКО~lплекса у укупној eKOHO~ICKoj СТРУКТУ
рll (друштвеног производа). и то: примарне пољопривреде на око 17-1 X1/r. 
а агроиндустрије на око 4.2-4.5%. односно uелог агрокомплекса на око 
П%., Сама агроиндустрија у укупној индустрији у том периоду је такође 
стагнирала на око 10% (види граф. 2). 

Ескалаuија eKoHo~lcKe крше. пад швоза и претећи распад југословенског 
тржишта. упщали су на почетак наглог опадања индустријске прои'звод
ње. "Отпорност" агрокомплекса на погоршане економске услове, реЗУЛТII

ра;lа је П031!Ш!ОН!!М (КОКОМ овог привредног субсистема у ,""Р)'КТУРII 
оствареног друштвеног прошвода. Наиме. почетком деведесетих. с једне 
стране. долази до убрзаног опадања друштвеног производа укупне IIНДУ

стријс а. с др! ге. уз стагнирање и блажи пад пољопривреде и агроинду

crpllje. долаЗII до релативног повећања удела агрокомплекса у укупној 

114 EfI 2()()2 (49) 3-4 (11 1-12X) 

Агрокомплекс у економској структури СР Југославије - значај ." 

привредној структури. Оваква развојна инверзија последиuа је, пре свега, 
нееКОНОМСКIIХ фактора који су већ описани. 

Графикон 2. Агроинлустрија у структури укупне индустрије 
(индустрија укупно = 1 ОО) 

Fig.2 .. Аgгоil1dLlstгу iп tlle stГLlсtше of tllc total iпdLlstl'У (total iпdLIstгу = ] ОО) 
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Ако се посматрају дугорочне промене привредне структуре у оквиру самог 

агрокомплекса, могу се уочити две тенденuије супротног смера: прво, ре

лативно опадање удела примарне пољопривредне проюводње и, друго, 

константан пораст удела прехрамбене индустрије. Прва тенденuија - опа
дање удела пољопривреде, зауставља се крајем осамдесетих година и по

ново мења см'ер ка наглом релативном повећању до средине деведесетих и 

каснијој стагнаuији тога удела, 

Различите тенденuије" ових економских агрегата могу се, поред осталог, 

објаснити променама у кретању и односима цена проювођача примарних 
пољопривредних производа и финалних цена производа прехрамбене ин-
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дустрије. На то указују различити индекси друштвеног производа пољо

привреде и агроиндустрије, зависно од тога да ли су исказани у сталним 

IIЛlI текућим иенама, односно рюличито учешће ових агрегата у друштве

ном производу укупне привреде. 

Наведени односи упућују на закључак да повећање релативног удела агро

IIHJycTpllje у друштвеном производу укупне привреде и индустрије, које је 
регистровано у последњој деuенији, није само резултат чињениuе да су 

ове 11Ндустријске гране,захваљујући расположивим домаћим аграрно-си
ровинскнм ресурсима, наставиле и одржале производњу и у условима ван

pe..1H IIX поремећаја изазваних економским санкuијама. Одређени УТl1иај су
протног смера, који је тешко квантификовати, несумњиво има ЊI1ХОВ спе

Шlфичан положај на тржишту и улога пуког снабдевања становништва 

ОСНОВНИ~1 животним намирниuама. У тим годинама економске кризе 

аграрна политика је, с једне стране, не само давала могућност обезбеђивања 
пољопривредних сировина по релативно ниским иенама за прехрамбен) I1 
) к)пну агроиндустрију, него је, с друге стране, соuијална политика захте
вала 1I ФllНалну потрошњу хране по релативно нискиы (нееКОНОМСКИ~I) ие
н<ша .. Стога се ~ю)\\:е рећи да је стварни допринос како примарне ПОЉОПРII
вредне производње. тако и укупне агроиндустрије, не са1\!О тржишној еко
нсщској. него укупној и соuијално - политичкој стабилности у ТО1\! перио
..1у. бlЮ релативнознатно већи него што показују подаuи о њеном llначе 
ВIIСОКlШ - једнопеПIНСКО~I, односно готово једнотрећинском уделу ) 
CTPYKTypII друштвеног производа Југославије. 

3. Запосленост 11 ПРОДУКТIIВНОСТ у агрокомлексу 

Пр::пећll општа друштвено-економска кетања и развој до краја oca~lДece
тих година, све ПРIlвредне делатности. као и све гране агроиндустрије, по
већавале су број запослених радника. Иста тенденuија се бележи и у обла
CTII ПОЉОПРllвреде, с пш што треба имати у виду да се ови подаuи односе 
на друштвени сектор, док је на приватном сектору испољена тенденuија 
С~laњивања броја активних пољопривредника. Као резултат такве тенден

uије, укупан број радника у привредним делатностима је у 1990. ГОДllНИ 
UIЮ готово 'удвостр) чен у односу на 1965. годину. Овде се и 'Завршава пе
рно.1 не само радно него II капитално интеюивнијег индустријског развоја 
11 ПОl3ећавања броја запослених радника. Наступа фаза кризе и привредне 
реиеСlIје II опадања броја укупно запослених, посебно у привредним делат
НО(:ПlМа н индустрији. 

СЛИЧНО општој тенденuији, и у агроиндустрији је у овом периоду до 1990. 
ГОДIIне повећаван број радника, с тим што је изузетак индустрија дувана. 
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где је дошло до значајног опадања броја запослених у односу на стање 

KpqjeM шездесетих година. У пољопривреди је, након периода опадања се
да~1десетих година, дошло до поновног раста броја радника, тако да је иео 

агрокомплекс 1990. године запошљавао за четвртину више радника него 
неколико деuенија раније. 

Бржи темпо запошљавања у ванаграрним делатностима, довео је до сма

њивања релю:ивног удела агрокомплекса у гранској структури запослених. 

са око 13% у 1965. години на око 9% у 1990. ГОДИНИо (графо 3). Истовреме
но је дошло до суштинских структурних промена у оквиру агрокомплексао 

Док је 1965 .. број запослених у примарној пољопривреди (око 117.000) бllO 
двоструко већи него у делатностима индустријске прераде пољопривред

них производа - агроиндустрији (око 64.000), њихов број се осамдесетих 
година готово изједначио, да би 19900 године број 'Запослених у агроинду
стрији, захваљујући повећању запослености управо у производњн пре

храмбених производа и индустрији пића, био за неколико хиљада већи не

го у самој примарној пољопривреди. 

Почетком деведесетих година, након сеuесије и распада тржишта раније 

државе и увођења међународних санкuија, на простору СР Југославије ..10-
люи до наглог опадања укупне економске активности. То је праћено и на

глим опадањем укупног броја легално запослених, који је са око 2.6410000 . 
У 1990. опао чак за око 7300000 радника (или 'За око 28%), док је у инду
стрији тај пад био још већи (око 33%). 

Пад 'Запослености био је 'Знатно блажи у целом агрокомплексу (24%), а пре 
свега у агроиндустрији (13%)0 Шта више, међу ретким гранама у којимаје 
током овог п'ериода дошло до повећања запослености, две су агроинду

стријске гране - производња пића и индустрија дувана. Тако је агроинду

стрнја у uелини, али и све њене гране појединачно, повећала свој релаТIiВ

ни значај у укупној запослености са 4,75% у 1990. на максималних 5,87% у 
1998. години, односно на 5,72% у 2000. години. Занимљиво је да је исто
времено дошло до значајног пада запослености у друштвеном сектору 

примарне пољопривреде (око 36%), тако да је крајем те деценије у uелом 
агрокомплексу било запослено око 186.000 радника (109.000 У агроинду
стрији и 77.000 У примарној производњи), или 9,7% укупно 'Запослених, 
односно 11,7% запослених у свим привредним делатностима. 

Хронично ниска искоришћеност инсталисаних капаuитета у агроинду

стрији, упућује на претпоставку да као ре'Зултат динамике повећања броја 
радника, у агроиндустријској производњи постоји латентна незапосленост. 

Но, компаративно посматрано у односу на укупну привреду и индустрију, 
агроиндустрија је крајем протекле деценије имала релативно висок ниво 
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продуктивности рада. Мерено просечним друшrвеним производом (у теку

ћим ценама) по запосленом, продУЮl1uвносПl У агроuндусmрuји је била за 
око 40% виша него у целој привреди, односно за око 55% виша него у ин
дустрији. При томе, неке гране агроиндустрије, и то индустрија пића и ин

дустрија дувана, имале су троструко већу просечну продуктивност, иако 
су то једине гране у којима је, и у условима санкција и изолације, дошло 
до повећања броја радника. 

Графикон 3. Промене гранске структуре запослених (у %) 
Fig. 3. Сhапgеs iп the етрlоуее struсtнге (%) 
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Разматрање :значаја агроиндустрије и целог агрокомплекса са аспекта 
ефективне запослености становништва, објективно није могуће без У:ЗИl\Ш
ња у обзир и оних лица која стално или повремено обављају посао у про
изводњи на nрuваl11Ј/ОМ nољопрuвред1l0М llMafbY или неки други посао у ве

зи са производњом и прометом пољопривредно-прехрамбених производа 

(зелена пијаца, продаја робе на улици и сл.). 
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Ово је неопходно 113 два разлога: прво. зато што прете/кно дуална свој нн
ска структура ПРlшарне пољопривреде. са дО~lIlнаНТНШI учешћем ПРllват

I-IIIХ 1 аЩllнстава (1997. године: 85ЛУО обрадllВllХ површина. 91.8% услов
I-IIIХ грла стоке, 82.5% друштвеног производа пољопривреде), подра3У~lевп 
.'1а је то ДО,\lинантна сировинска базп за аГРОИНДУСТРllју. 11 да је у TO~1 Прll
Щ1РНО~1 производу. који као инпут улази у индустријску прераду, већ C,LДP

жан а одређена КОЛl1ЧIIна рада ПОЉОПРlIвредника. што ће бllТНО УТllцати на 
цену ФIlН<L1НОГ прехрамбеног производа; друго, због одговарајућих међу
наРОДНII\ компараШlја 11 оцене с.lOгућНОСТII изнуђеног додатног запошљCl
B~lњa у ПО_ЪОПРllвредll након агресије НАТО 11 разарања индустрије 11 ин
фраструктуре .. што би за последицу могло имаТII опадање аграрне продук
ТlIiНIOСТlI. щvье екстензивирање и смањивање укупних развојних перфор

,ЈаНСII југословенске пољопривреде и агроиндустрије .. 

ПреЦlIЗнији стаПIСТlIЧКl1 подаци о укупној запослености у пољопрнвреШI, 
. П . 11 ( • 

нажалост. не ПОСТОlе. рема анкети о раДНОЈ снази КОЈУ сваке rOJIIHe у 
октобру ~!eceцy спроводи Савезни завод за статистику). процењује се да у 
Југославији има око 500.000 пољопривредника (1999. ГОд. 530.000. 2000. 
год 498.000). што чини око 13% активног стаНОВНlIштва CTaplljer од 15 го
дина. Ако се пољопривреДНIЩllfl.Ја (под којим се пој м 0"'1 подразумев,~ју ЛlI
ца која средства за живот обезбеђују IIСКЉУЧИВО радом у пољопривреДII . 
без обзира да ли раде на властитом или туђем ПОЉОПРlIвредном имању). 
додају 11 "помажући чланови у Домаћинству" (пре"Ја стаТИСТlIчкој методо
логијll. то су лица која више од 15 сати седмично обављају неки посао на 
II,\ШЊУ), Чllјll број је оцењен на око 160.000, онда се процењује даје у при
марној пољопривреДII на приватном поседу запослено око 660.000 станов
Нllка. односно око 17.3% укупно активног становништва. Заједно са лици
"Ја запослеНIIМ у предузећиыа (друштвени сектор - правна Лlща са дру

штвеном. заДРУЖНО,,1 и државном својином) у пољопривреди и аГРОIIНДУ

СТРllји (ОКО 186.000). може се закључити да је у агрокомплексу директно 
запослено око 846.000 лица, или око 22.6% укупно економски аКТИВНIIХ 
Лllца. Овако' процењени обим и удео агрокомплекса у запослеНОСТI! 
(22.60;'») је осетно мањи од процењеног директног удела овог великог при
вредног субсистема у укупном друштвеном производу (27,14%) југосло
венске националне економије. Такође, треба имати у виду да је према по

пису становништва из ! 99!. године (последњи попис чији су коначни ре
зултаПI објављени), пољопривредно становништво (1.738.078 лица) чини-

l' Сшt:'jJlН 3,1110."1 Ја СП1ТIIСТlI\(У, СпопштеЊl1. бр, (Ј25 11ј{ 07Л:?20()О, и бр. 073 0.'[ 

17Л42001 IОДНl1е. 
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ло 16.7010 укупног становништва, односно да је 61.1 % од тог броја 

(1.061 ASS лица) било економски активно. 

НезаВllСНО од проблема несавршености извора 11 обрачуна података. не

спорно је да .ie процењеНI1 удео економски активног становништва у југо
Сl0венској пољопривреди 11 агроиндустрији неколико пута већи него у 
Европском окружењу 1) 

АГРОКОi\lnлекс у СnОЉНОТРГОВИНСКОI\1 билансу 

Ilољопривреда и агроиндустријЕ1 су дуго година означаване узданицом ју

ГОСс10венске економије на ~leђYHapOДHOM тржишту. У периоду велике енер
гетске крше у свету крајем седаillдесетих година ("нафтни шок"). oJLoMahll
;ш <:е СllllтаПlа "храна је наша нафта". Ескалнрањем дужничке Kpll3e I1 на
ШIIХ платноБИ!lансних пробле~Ја. у ПОЛИТIIЧКИМ али и у привредним круто

BII~la. форсиранаје теза "извоз по сваку цену". 

АгроеКОЛОШКlI потенцијали и достигнути ниво примењене технологије у 

агроинДустријској производњи, реална потражња на аграрним ТРЖИШТlша 

у свету и напор" да се IIНСТIIТУЦllOнализује и организује овај део производ
ње, основано су упућивали на реалност захтева и очекивања за експанзију 
аграрног Iлвоза. Кључна препрека у остваривању таквих опредељења, по

ред степена KOHKypeHTHocTII Домаћих производа. јесте стално присутан 
(директан ИЛl;I Ilндиректан). аграрни протекционизам и интервенционизам 

РЮВllјеНllХ земаља на аграрном тржишту. које у циљу заштите сопствене 
ПРОlIзводње издашно субвеНЦIIОНIIШУ и произвођаче и ИЗВ03НlIке аграрних 

производа. 

ЈугослаВllја је. истовремено штитећи сопствену производњу и трю~ећи 
свој) шансу на светском aгpapHO~1 ТРЖI1ШТУ. покушавала да ннститушю

налио 11 уз помоћ државног бухета решава ове проблеме. у. чему је седам
.Јt:сеПIХ 11 почетком осамдесетих година имала запажене успехе. Овде. ме
ђ) TII~I. треба имати у виду да је територија данашње СР Југославије бllла 
првенствено аграРНО-СИРОВИНСI\О произвођачко подручје. а да су предузећа 
IП других (северних) делова тадашње зајеДНИ'lке државе. релативно више 

оили финализатори и IВВ03НИЦИ. У том светлу треба посматрати и раније н 

новнјереЈултате извоза, који је оио резултанта не само обима и структуре 

агроиндустријске производње, него и карактеРИСТlIка структуре и ДИСТРИ

буције куповне снаге Домаћег тржишта. 

1, IIРСЧ<l \:lC:I) аl(ТИВНОГ IIOЉОllриврелног СТШIOВIIНlIllва ) укупно аКТНВIЮ~1 <:Т<I-
110111111111 ПI) • .1) IОСЈшвнја ЮI<l -k 1 пута ВИШС 3ШIOСЈН':ННХ ) ПОЉОIlРНВРСДН I1сm 

1.IIР\IIIСI(<I ) l1ија. чији јс II[ЮССI( 4.3% (Нl1ј~1l1ЊС 15% УјС:Н1ЊСIЮ f(Р,UЬСВСТIЮ. l1ај-
1I1I1I1C Грчка r7Л'Vо). 
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AIPOKO~ln:IeKC у eKOHO~ICI\Oj струюури СР .I)ТОС_ll1вије - значај .. 

PIIГllilaH спољнотрговински систем, ПОЛlIтика потпуног обезбеђивања по
треба домаћег тржишта хране из сопствених извора (принцип самодовољ
ности). нестабилност и ЦИКЛlIЧНОСТ обима производње у пољопривреди. 
"ао 11 чес:те промене ПОЛИПIКt:. робних режима и других административно
eKOHO~ICI\IIX услова Ilзвоза. упщали су да трендови аграрног извоза буду 

ВРЛО нестабllЛНИ. Токо,ч осамдесетих година. наРОЧIIТО Kpaje~1 те деценнје. 
),ОЧ,18а се тендеНЦllја смањивања релативног значаја аГРОlIндустрнје у 
СПОЉНОТРГОВlIнској раз~lени. Међутим, заоштравањем економске КРllзе. 
релаТllВан значај пољопривреде и агроиндустрије. слично променама кре
тања у СТРУКТУРII друштвеног производа и запослености. јача и у спољно
TPfOBllHCKOill биланс). 

Рюшпрање извозног потенцијала агроинДустрије 11 њеног "lеста у еКОНО,I
ској структурн. овде се углавном своди на анализу кретања обима I1 струк
туре извоза 11 увоза. односно салдо-биланса спољне трговине аграрних 

производа. разврстаних према Стандардној класификацији l Ј. која обухвата 
одређене секторе. одсеке и групе производа. С оБЗIlРОМ на специфичности 
овог стаТllCТИЧКОГ разврставања, односно тешкоће које прате раздвајање 

пољопривредних производа (као непрерађених сировина), с једне, и пре

'!Хli11бених (агроиндустријскнх) производа, као финалних продуката пре
РЕ1де у аГРОl\ндустрнјСКЊ\1 гранама, односно производа припремљених за 
lIепосредну потрошњу. предмет пажње су пољопривредно-прехрамбени 

ПРОИ1ВОДII. који обухватају: сектор О - храна и живе животиње; сектор 1 -
пиће 11 дуван: неЮI проюводи ю сектора 2 - сирове материје, нејестиве 
(ОДСеК 11 - уљано семење и уљани плодови), и сектор 4 - животињска 11 
6иљна уља 11 масти. Оваквим агрегирањем производа, очигледно је. у 
СТРуктурl1 аграрног Ilзвоза и увоза обухваћени су и неки примарни пољо

привредни производи (жива стока и житарице, нпр.), али се претежан обу

хват односи управо на производе који су резултат ekohomcko-теХНОЛОШКIIХ 

процеса ДОРЕ1де и прераде у аГРОИНДУСТРl1јским гранама. 

Нес:табllлна примарна пољопривредна производња. радикалне промене у 
СТРУКТУрlI Домаћег тржишта. забране и екстерна спољнотрговинска огра
HII'lelbll. изнуђено прилагођавање унутрашњег економског система са ка
paKTepoill арбнтрарности и спољнотрговинске рестриктивности. нису били 
еле,\lеНТlI повољног. веli насупрот - несумњиво изузетно неповољног рю

војног а~lбllјента у коме би агроиндустријски извоз могао имати стабилне 
резултате у п6следњој деценији, 

1, ' Г l' -,:ШСfl(ЈНКШl1IЈа извоза и ) вша роос у спољној трговини врши СС према 1I()~I<:II-

ICIaT) "НI С'I<lПIСТИI<С СIЮЉIIС ТрlOвинс. која СС башра ШI ('ТШIД<lрдној међ)l1ар(ч

ној TPI"\JВlll1CKoj I(ЈI<lСlIфикацији ОУН (СИТЦ). 1988. Рсв. '.Ја каснијс \(ЦlIIIC 
I't.:B,3, 
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Та6ела 1. Глобални салдо-биланс аграрног извоза и увоза 
ТаЫс 1'0 C;llJl1al tJllIШll:С оЈ' аgгiСllltшаl ехрогt and ј111Ј10Г! 

1991 1992 1993 1994 1995 199(1 1997 

!\IОРЩ11111 Н'I1Ю1 
51)7 459 699 370 436 52() 371) 

(\111:1. УСД) i 

>\ грарll f1 : НО) 41)2 2Х3 523 
(\111.'1 УСДI 

256 326 551 (71) 

Са:l;lО шрара I 105 176 176 124 II() - 31 - 3()() 
(\1111 УСДЈ 1 

I , 

11("':РIIВС1ЮСТ 

~II раРII()1 : I!ша 122 162 134 144 134 94 56 
l1Ј1ШНЈ\1 ('!О'Ј) 

У "Ш111\.: ш рар1IOг 

: :":11110\1 12.5 11).5 24,0 24,9 23.4 25.7 14,1 

1I31Ю3: ('У.,) 

ј! 
1(91) 1999 Ј()()() 11 

- I1 

I 

399 323 29() 11 

il 
:1 

55.1 340 345 

!I 

- 154 - 17 - 55 
11 

1I 
1, 
![ 

72 95 1)4 

13.9 21,6 16.Х 

I'f поред тенденuије опадања. релативни знач~i аграрног у укупном извоз) 
.k ) YC;lOBII~la привредне реuесије и економске блокаде зна'lајно повећа
вано. Евидентно да је са продубљавањем кризе. као послеДlще међународне 
IПОЛallllје 11 пооштравања санкuија. аграрни сектор показивао релативно 
највећи степе!"' резистентности. како у производњи. тако 11 у IВВОЗУ. Упра
во стога овај сектор је имао 11 апсолутно 11 релативно већи значај у југосло
венској eKoHo~lcKoj структури, с обзиром на знатан пад индустријске про
шводње и укупне спољнотрговинске рюмене. 

Ако 611 се ~lOгло приговорити коректности. односно методолошкој непот
П) HOCТlI при I\оришћењу КРlIтеријУ~1a удела аграра у друштвеНО~1 прошво

зу као Iпраза нивоа укупне eKOHO~ICKe ра3Вllјености, сличну примедбу мо
гао 6и да трпи 11 показатељ удела аграрног Iнвоза у УКУПНО~I I13возу јеЈ.НС 
зе\l.ъе. Овде 6н. међупш. то на известан на'IIIН ыогао бити 113pa3 дубllllС 
eKOIIO~lcKe КРllзе, То отвара питање да ли гло6ална структура друштвеног 

fl[Юlпвода и\Н1 заКОНО~lеран утиuај на глобалну расподелу друштвеног бо
гатства. O~lНOCHO. да ли стабилност општих еКОНО~IСКИХ услова или ЊIIХО

ва Ш\lена УТII'I)' на промену саме структуре друштвеног производа. па 110-
слеДIl'IНО н на односе у његовој расподели. 

Не може се спорити П0311тиван утиuај повољног општег I13возног амбијен
та на обllМ 11 динамику извоза аграрних производа. Ако као такве. још увек 
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Агрокомплекс у економској структури СР Југославије - значај ... 

условно макроекономски стабилне (релативно) у односу на касније године 

дубоке кризе, означимо последње две године претпоследње деценије 

(1989,1990), онда видимо даје аграрни извоз чинио између 8% и 9% укуп
ног извоза. Али, са заоштравањем општих амбијенталних услова, проду

бљавања економске кризе, дубоком рецесијом и наглим падом друштвеног 

производа и последично са опадањег-.i 06има укупног извоза, релативна по

зиuија аграр а се нагло опоравља. У следећој години (1991) аграрни извоз 
достиже чак евој апсолутни максимум (582 мил. УСД) а чини 12,5% укуп
ног извоза, да би, са започетим санкцијама и наглим падом укупног извоза 

(чак за 47%), аграрни извоз одржао ниво из 1990. године (465 мил, УСД) и 
тако већ представљао близу једну петину (18,6%) укупног извоза. 

Графикон 4. Кретање структурног удела агрокомплекса у укупном извозу 

и увозу (привреда укупно = 1 ОО) 
Fig. 4. Тrends јп the structuгe share of agrocomplex јп the total expoгt апd 

imрогt (есопоmу total = 100) 

JOOt--------------------------------------------------------, 

40 .-------.--.----.---------.-... -----------.--.. ------------... -.. -.---------.... ---------.. --------.... ------.-----

1989 1990 1991 1992 1996 1997 1998 1999 2000 

[!) Аr-рарни извоз lSl Аграрни увоз 
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Др 1YIН:ШII Р 1YIИJlановић 

Читава последња деuенија заправо је обележена изрюитим падом I! годи

шњим ОСШlЛаuијама укупног извоза. тако да је вредност укупног извоза 
1999 .. године ( 1 .498 мил. УСД) спала на свега једну четвртину (!) вредно
СПI 113 1990 .. године. С друге стране. аграрни извоз је у условима ескал;ЩII
је кризе показивао знатно већу виталност. што је резултирало јачање"t ње
говог релативног значаја у укупној економији. Уз годишње осuилаuије 11 
неизбежну тенденuију пада. удео аграрног извоза је варирао од најr-.шње 
12 C/r (1991) до највише 25.7% (1996), да би и у ратној 1999. години. ИСТllна 
са паДО~1 на свега 323 милиона УСд, чинио нешто преко једне петине 
укупног IIЗвоза СР Југославије. Према овом покюатељу, Југославија се (у 
односу на друштвени производ и запосленост), нешто мало приБЛlIЖllла 
европсКlЩ просеuима i ). Али, морамо рећи нажалост, с обзиром на већ IIС-
1 акнуте пара~lетре натпросечног учешћа аграра у економској структури, а 
посебно имајући у виду релативно врло ниске вредности аграрног извоза 

по јеДlIНllUИ капаuитета. по хектару обради ве површине, или пак по aКТIIВ

HO~I пољопривреднику (о томе детаљније У посебном поглављу). 

КомпараЦllје са еВРОПСКIIМ 11 ПРУГIIМ пржавама 

ЗаНИМЉIIВУ компаративну слику на крају протеклог века. која изражава не
повољну укупну економску и аграрну структуру Југославије. (види таб. 2) 

добиiа~1O кад упореДlIМО стање преыа учешћу пољопривредника У eKOHO~I

СКII аКТIIВНО~1 становништву (у Југославији је за 4 пута виши него у ЕУ. је
днно је слично стање у Грчкој и донекле У Португалији), 11 по учешћу по
њопривреде у бруто друштвеном производу. где су разлике још драстич
Hllje (ју гословенска структура је 13 пута лошија). У односу на упоредне 
покюатеље куповне снаге према земљама кандидатима за ЕУ. разлике су 
НеШТО повољније за Југославију. чија је просечна структура радне снаге 

СЛiI'111a просеку OBIIX земаља (појединачно врло СЛllчан Пољској 11 ЛIIТl3а
нији. а '1,11( двоструко повољнија од просека Румуније). док је према СТРУК
тури бруто друштвеног ПРОll3вода разлика знатно већа (само Бугарска 11 

Румунија Iшају преко 10% друштвеног ПРОlIЗвода пољопривредног пор.::

кла). 

1, Прс~ш IЮ:НЩЮШ Ја 2()()(). I"ОЛИII). ) чешћс arpaplIOГ ШIЮЈ(1 У ) K)TIIIO\I јУГОС;[()ВСII
СКО\I 1131Ш3У (16.8%.)jc щ свсга 2.7 пута всћс од одговарајућСI' IIросека у [П)1oll
ској) III[jll (6.2%. IIlфtaње 2.2'Х. Шведска. lIајвише 22.9% Грчка) .. 
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АГРОКО~lПлекс ) eKOHO~JCKoj структури СР Југославије - значај 

Табела 2. Компаративни показатељи значаја пољопривреде у економској 
структури и потрошњи хране, 2000. . 

ТаЫс 2 .. Сшпрагаtivс indices 01' iП1рогtапсе 01' agIicLlltLIГe iп Ille еСОПОП1iс l'ооЈ 
slгш:ILlГе апd СОПSll1ПРliоп. 2000 

Учешће 
Учешliе хране .. 

Др} lllТBC11ll пo.rЬОПРIlВРСд· У'Iсшlll': 
I1РОШВОД [10 НlIка} ПОЉОПрllвреде 

Пllliа [1 :l)Ђаllа 

с·[ aHOBIII[KY CKOHO~[CKII } бруто УУI,УШIII:II 

I 
(EUR/peI' аКТllВfЮ~1 ДРУШ1ВСIЮ\[ 

расходю[а 

capita) СТШIOВI[[[ШТВ)' ПРОIПВОilУ (%) 
.1o\[aћlIfICTBa 

I (<ji,) I ('1'0) I 

I~' 
р ()Ј (4) (5) (6) 

151(*) 17.3 22.0 54.3 
22648 , 

4.3 1.7 17.0 
3. Белп[ја 24074 1.9 1.1 16.9 
4. Данс}(а 1 '7664 3.7 2.0 17.7 
5. Не~li.lчка I 73754 2.6 0.9 15.7 
6. Гпчка 1 15603 17.0 6.8 21.3 
7. Шпшшја I 18819 6.9 3.7 18.7 
8. ФРа!IIl\ СIШ I 22803 4.2 1 ' .. ' ... 
9. Ирска I 76762 7.9 2.6 18.2 
10. HTailllja I 23081 5.1 2.4 17.5 
11. Л\ ксс~[б\ '}:' I 44879 2.4 0.6 I ... 
1 '. ХО:IШlДllја 26063 3.3 1.2 14.Х 

i З. А \СГРllја 25017 6.1 1.2 15.7 
14. ПОр'I)'ТШ[ 16569 12.5 2.4 22.7 
15. ФlIlIска 23275 6.2 0.9 18.7 
16. ШВС.lСЮI 7')977 2.9 0.7 16.8 
17. ВеЛlIка БРlпаНllја 22896 1.5 0.7 17.8 -
18. Кllпар 18540 8.9 '" 17.0 
'У. ivlалта 11920 1.6 9.1 21.5 
)0. Турска 6430 32.7 14.' 50.5 

21. I-::IIIДIIЩIПI 'и\ ЕУ-Н) 8773 21.5 ... . .. 
7, Б\ гарска 5403 11.2 15.8 45.1 
'3. ЧСШI,а 13480 5.3 3.4 7' ., 

-~'.-
Ч. [cTollllja 8520 7.0 5.7 30.7 
")5. ivlађарска 11832 7.2 3.9 25.0 
'(,. Jlt.:TollI[ja 6421 14.4 3.9 34.6 
27. )111 ГВiШllја 6614 18.4 2.5 39.3 
2Х. Ilољска 8741 18.7 2.9 31.7 
)У. Р\ \1\ 1 [1 [ја 6030 45.2 11.4 37.4 
30. С:lOва'l}(<I I07У3 7.5 2.7 27.7 
.11. С:ЮОСllllја 16085 9.6 4.3 21.2 

32. С:\Д 35350 2.7 ... . .. 
33. • 1:111:111 250НН 4.4 '" ... 
. '. (':')llpOIICHa аутора. 11<1 основу [юда[а}(а о брут() ПРOlIЈВОДУ ПО ТРЖIll[IIЮ~1 курсу 1999 .. (976 

'у (Д). рас 1 а )' 2000. ш 6% (СТШIНС иСllе) умпњеllОI'Ы ПрОСС'l1l1l ПРllраштај стаНОВIIIIIIIIЂ<1 
(О. Ј/о) 11 "} рса Ba.l) та} аllрllПУ 2002, ГО;Шllе (1 УСД= 1.12 ЕУР) . 

Н тор: ЕlIIореап СOll1lпissiоп (ЕШОSlаt and DiIectoIatc-Gсllсlаl !"ОГ АgгiСllltш<.:) 
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Коначно. према учешћу трошкова хране, пића 11 дувана у укупним Н1даШI
Щl ДОillаћllнстава, Југославија има врло неповољну ситуаuију са наТПО.'10-

ВИЧНШI (и даље на жалост растућим) учешћем ове групе проювода 

(54,3 0/(»), што је 'за преко 3 пута више него у Европској унији. YHllja 
петнаесториuе је у TO~I погледу прилично хомогена зона, јер је разлика од 

I-щјНllжег (14,8% Холандија) до највишег (21.7% Португалија) степена уче
шћа релатнвне висине трошкова исхране, знатно мања него што су њихове 

\Iеђусобне разлике према учешћу пољопривреде у структури запослеНОСПI 

11 друштвеног производа. 

РеЗlIме 11 заКЉУЧЦII 

.f)гослаВllја је TOKO~I неколико претходних деuенија имала релативно 

ннтензиван друштвено-економски рювој, који је заустављен у последњој 

децеНllјll протеклог века. Почетак новог века СР Југославија дочекује као 

зе,lља са неПОВОЉНО~1 укупном соuиоеКОНОМСКО~1 структуром, са ВIIСОI\I1\l 

У'lешће~1 ПРlшарне ПОЉОПРllвреде и ДОМllнантним учешћем агрокомплекса 

) струп;- pll друштвеног производа. Заустављен и раст 11 изгуб.ъени те~IПО 
рювоја. првенствено су последиuа неколико међусобно повезаних нееко

НОillСКИХ фактора: насилне сеuесије и распада јединственог ТРЖlIшта: 

увођења ~lеђунаРОДIШХ саНКЦllја 11 економске изолаUllје: агресије НАТО 11 
раТНIIХ рюараlbа. Уз ово треба IшаПI у виду и ефекте започетих процеса 

eKOHOillCKIIX реформи 11 траНЗlщије. 

:!. У структур" ) купног друштвеног производа, учешће аГРОИНДУСТРllје. а 
нарочито пољопривреде. све до средине осамдесетих релативно нагло је 

опадало: )део ПОЉОПрlIВреде је са око 4] % у 1955. години опао на најНIIЖИ 
HIIВO од око 17% 1985. године. док је учешће агроиндустрије са 3.18% по
већано на -+.:!4%. Петогодиште 1986-] 990. је фюа потпуне релативне стаг
HaUllje аГРОКО~lПлекса у укупној економској структури. 

3.. Укупан број запослеНIIХ у агрокомплексу Југославије .. (ПОЉОПРII

вреДНIILllI. "nч.lIu.жуlill '1.IШIO(ЈlI у Домаћинству", запослеНII у предузећllllIa) 

ПРОllењује се на 01,:0 8-160(){) .11Ilfa (што ЧIIНИ скоро 45~;(, укупно леГ3.flНО 

)'апосленнх у целој зеilIЉИ). Независно од проблеilIa несавршености извора 

11 обрач)на података, неспорно је да је проuењени удео економск" акТlIU
ног становиштва у југословенској ПОЉОПРllвреди и аГРОlIндустрији неко

лико пута веlm него у еВРОПСКО1\1 окружењу, што неминовно отвара питања 

КОillпаратнвне ПРОДУКТИВНОСТII и ефикасности овог сектора. 

-+ .. "/,'/)(//1111/ lIюm је у УСЛОВlIма ескалаuије кризе /70IШ')l/(ШО JIIШl11l0 (Јићl' Iill
IlIU./I/()I,;IlI .. што је ре3УЛПlрало јачањем његовог релатнвног значаја у укуп-
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ЛГРО((О~lПлекс) економској структури СР Ј) гославије - Зllачај " .. 

ној економији. УЗ годишње осuилаuије и неизбежну тенденuију пада. удео 
аграрног извоза је варирао од најмање 12% (1991) до највише 25.7'1;, 
(1996). да би и у ратној] 999. години, истина са падом на свега 323 МIJЛlЮ
на УСД. ЧИНIЮ нешто преко једне петине вредности укупног извоза СР .1)'
ГОСlаВllје. 

5. "АграРllзаШlја" југословенске наЩlOналне еКОНО,Шlје у последњој деце
нијll. са повеl)ање~1 учешћа пољопривреде на око 21.5% 11 ШРО1lндУСll1Рl/јС 
Hil око 8,5~,'O. укупно преко 3] %. уз истовремени пад индустије на CBeril 

33%. настала као резултат спеuифичног спщаја различитих нееКОНО~IСКИХ 
11 ДРУПIХ фактора. супротна је законитим проuесима опадања удела аро
комплекса .. пре свега примарне пољопривреде, у економској структур". 

Такав проuес. по себи, повратно отвара бројне проблеме даљег аграрног 
развоја, због Ilзмењене структуре тржишита и смањене ефективне Домаће 
агрегатне TpaiКњe .. а посебно због радикалног смањивања реалних дО~13ћих 
eKoHo,ICKIIX потенuијала за нужне аграрне субвенuије 11 финансијско-мате
рнјалне развојне подстиuаје. 
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AGRICOMPLEX iN ТНЕ ECONOMIC STRUCTURE OF ТНЕ 
FR YUGOSLAVIA - IMPORTANCE AND CHANGES 1955-2000 

Milall R МilШ1О\'iс, PI1. О. 
F~llсгаl Мilli,tгу оГ ЕСОllоmу аll(1 DOlllc,tic ТI<\(lс .. Всl~га(Ie 

Summa1"Y 

Аgгагizаtiоп 01 tlle YLlgoslav паtiопаl есопоП1У iп tllC last сlссаЈс Ьу iпсгсаsiпg 
tllC ,lыге оГ аgгiСLlltше llY арргох. 22.5o/r .. апd аgго-iпсlLlstгу I')У ahoLlt 8,)Llr. 
total о\'ег 31 o/r. \vitll. а! tlle sаП1е tiП1е. fall оГ tlle iпсlLlstгу at П1еге 33 Llr, llas 
I)ссп (llе IcsLllt оГ v<!гiОllS sресiПс ПОП-Сl:ОПОlПiс. апd otlleI рагаlllеtегs Шlll ј, 
oppositc (О Icgal pгoccsscs оГ dccIcasing (11C shш'С о,' аgгiсошрlех. Пгst оГ all,. 
ргјmагу aglil:llltllГc, iп [llе Сl:ОIЮlПiс stILlctlllC, Тlшt [1гocess. t)y itselC О[1епs. iп 
гс\'сгsс" ll1аl1У issLles \vitll legaId (о fшtllеl' aglaгian dеvсlорmепt. as а ('esLllt о!' 
сllапgеЈ slГllctllГe 01' [llе mагkеt апЈ decIcased еfl'еLtivепеss 01' c!omcstic 
agglcgatc пссЈs. espel:ially hecaLlse 01 гаЈјсаl dеl:геаsе 01 геаl cloll1cslic 
еСОIlОll1јс potclllials оГ agIaliall Sllhsidies аllЈ Гiпапсiаl SLlppoIt ој dеvеlОРШСlll 

Кеу \\'01"(ls: аgгicОll1рlсх. аgго-iIlЈLlstIУ. паtiОllаl PIOdLlct. сmрlо)'mепt. 
јогеigп-tгаdе СХl:llапgс. СОll1рагаtivс stГllCtшс. 

А иrllЩ'S Ш/С/П').\; 

ог Мilап iV1јlаl10ујс 

Sа\'С/ЛО llliпistаl'st\То lа pIi\Tl'cdll i 1II1l1(гаSllјll !гgо\'iПlI 
ВеО1:'гасl 

SH, JlIg()~lavija 
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ЕКOI-IOМИКЛ ПОЉОПРИВРЕДЕ 

Број 3-412002 
УДК: 631 164:339.131М97.11 Ј 

МАРКЕТИНШКА ОРИЈЕНТАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА 

УСЛОВ РАЗВОЈА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА 
У АГРОБИЗНИСУ СРБИЈЕ 

ЦВl1јановић. Д .. Гlоповић l 
.. В .. 

Ре311:не 

Савремено агробизнис предузеће се не можезаМlIСЛИПI без маркеТlIншке 

оријентације у правом смислу те речи. Маркетиншка концеПЩ'lја је 
шрасла IIЗ тржишта, односно праксе тог тржишта 11 као таква, она полази 

пре свега од потреба "те господе" купаца. 

Да би се брзо развијала мала и средња предузећа у агробизнису Србије. 
неопходно је, с једне стране обезбедити MaKpoeKOHO~!CKe услове (створити 

тржишта свих. роба) и с друге стране "удахнути" маркетиншки дух КО:1 

сваког предузећа, 

Уколико се агробизнис предузећа на време и без икаквих искривљених 

приступа прихвате тешког али исплативог посла - увођења маркетиншке 

оријентације у своје пословање, неће ни држави бити проблем дефинисати 
односно спровести "праву и најбољу" економску политику, која ће 
предузећима бити на услузи а не никако "жандар" или "скретничар" у 
њиховом расту и развоју, а самим тим ће УЈ процес транзиције бити 

"безболнији". 

Кључне речи: маркетинг. предузеће, агробизнис, ~Iала и средња 

предузећа, 

Увод 

Да би се активирала тржишна економија, није довољно само донети 

одлуку за прелазак на тржишну економију у периоду транзиције, већ је то 

I Др Драго В, Цвијановић. директор Института, виши научни сарадник, др Весна 
Гlоповиli, истраживач сарадник, Институт за еКОIIО:VШКУ пољопривреде, Београд, 

Бу.lевар Kp,Uba Алексаllдра 70, тел/факс 324- 1 0-95; E-mail: iсрЬ!!dУlI@Сllпсt.Vll 
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}1р Драго Цвијановнl1. :lp Весна llоповић 

ca~1O један, истина први корак ка ономе шта треба да се уради. Треб<1 што 
пре заборавити стари преВЮllђени систем у коме је државна својнна била 
шта је била, а феНО~1ене 11 категорије тржишне еКОНОМllје (са CBIНI 
) важавш-ье,,1 наше балканске стваРНОСТl1 11 свих "рестлова" превазиђеног 
(lIсте,13). 11~lплементирати !13 ТРЖИШНIIХ економија развијеног света у наш 
агроОIПНИс. Односно. треба СТIЗОрllТI1 све неопходне тржишне 11НСПIТУUllје 
11 обезбеДllПI услове за равноправну YTaK~IIIUY у којој ће важити С(l,1O 
еКОНО,IСКИ закони. односно закони тржишта. 

3ајеДНИЧКII именитељ за ~1ала и средња предузећа. (1 посе6но за 
новофОР'lIlрана. јесте да би у свом пословањ) моралll увести маркетиншку 
оријентацију. како не би дошло до пословних промашаја. МаркеТШIГ 
концепт предузећа омогућује менаuменту тог предузећа да ризик својих 
посnовних одлука сведе на ~IIIHH~IY~I и да се стално развија. 

1. Маркетиншка оријентаuија предузећа у тржишним привредама 

У разВllјеНllМ ТРЖIIШНII~I привредама, стручњаци из маркетинга су јасно 
дефинисали фазе кроз које предузећа у својој пословној оријентацији 
неШIНОВНО морају проћи. Пре више од четрдесет година. два позната 

стручњака за ~taркетинг (Lc\'ir. 1960 11 Kcitll 1 96()), објавила су своје 
tlланке о маркетинг слепилу јасно дајући до знања да је наступила тзв. 
""taркетинг револуција". Уочавају да је потрошач центар око кога се 

предузећа окупљају. и да опстају и развијају се она предузећа која 
уважавају захтеве (потребе) потрошача. Односно, ако је потрошач центар 
око кога се окупљају предузећа. онда је маркетинг најзначајНllја пословна 

функција тих предузећа. 

Заправо, предузећа у својој пословној оријентацији неминовно пролазе 
Кр03 четири фазе (Kcirll, 1 (60). ПРОll3(lодllа орuјеlll1Uщuја предузећа је 
прва фаза. у којој ,,1eHaU1\1eHT предузећа Докюује и фокусира своје 
производне "lOгућности. Продајllа орuје1l111lщuја је друга фаза, у којој 
,,1eHaU,,1eHT поред производње истиче (нуди) своје производе или услуге за 
потрошаче-I\упце на тржишТј. МаРI{еmllllг ОРllјеlll1UЩllја је трећа фаза, у 
којој менаuмент предузећа уважава захтеве потрошача, односно преДУ'зеће 
производи 11 продаје. Четврта фаза је ,}[ЩЈ1(еl1l11llг /{ОIlI11РО.711, У којој 
MeHaUMeHT преДУ'зећа своје основне активности усмерава да задовољава 

захтеве потрошача. 

Ако се посматра са,,1O MapKeTIIHf' (ОХС'lф:!(/r. 1996) исти аутор дефинише 
три оријентације. Прву дефинише као орuјеШlllщuју lIа 11 оmро llUl '1 е, и у 
тој оријентацији менаuери предузећа \lстражују шта потрошачи желе и 
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Маркетиншка орјентација предузе!iа услов рювоја « 

покушавају да IIспуне њихове жеље. Другу оријентацију дефинише као 

I1РОI/J(mд1/У, у центар пажње сврстава производњу производа у ОГРОШIIIМ 

количинама или сернјама са супериорном вредношћу а задатак продаје је 
.Ја реапюује ту ",1асовну производњу. Трећу оријентацију он дефин'lIL~е 
као nрофит1/У {)pиje1/I11{[Цllj~! у којој i\leHaUMeHT предузећа бапаНСllра 

понуду предузећа 11 потребе потрошача, при че~IУ се морају IlстраживаТII 
потребе потрошача са I\раТКОРОЧНИi\I жртвовањем профита како 6и се 
задовољиле r;ютребе (захтеви) потрошача а све у циљу дугорочне награде 

пред)зећа (профит). 

Пре десетак година професор Котлер (Kor!('/", 1991) је изнео неl\ОЛIIl\О 

aprY"leHaTa који потврђују маркетинг концепт као основну пословну 

функцију сваког модерног предузећа. Основни аргументи које 113 I1ОС 1 1 
професор Котлер су: активна (постојећа) предузећа имају малу вредност 
уколико не"шју јасно дефинисане потрошаче; стални задатак предузећа 
јесте да освоји и задржи потрошаче; потрошачи се привлаче 

l\онкурентнијО1\1 понудом. а задржавају квалитетном испоруком; задатак 

"шркетннга предузећа је да дефинише понуду која ће бити конкурентна 
потрошачима у односу на конкуренцију и потом да тим потрошачима 

обезбеДlI сатнсфаКШlју; "'lаркетннг значајно утиче 11 контролише остале 
пословне функције предузећа. са ОСНОВНИ"I циљем да се обезбеди 

сатисфакција потрошачима. 

CB\I помеНУТlI аутори недвосмислено укюују да није довољно пронзвести 

производ по најсавре"lенијој технологији, већ је за предузеће битно да има 
стратегије развоја и раста, односно, маркетиншку концепцију. Ова 

КОНllеПllија подразумева маркетинг информашюни систем, л ој ал не 
стручњаке и' раднике који су сви у функцији задовољења захтева 

потрошаtta на фокусираном тржишту. Само пред)'зећа која имају боље 
стратегнје, стручњаке. раднике. информациони ситем који прибавља праве 
IIНфОРШlUије са тржишта, добиће са тржишта уложени новац увећан за 

профит. 

2. IVIщжепlНГ ОРllјентација у служби развоја маЛIIХ и средљих 
пред)'зећа у агробшнису Србије 

ТРЖlIште може функционисати ако се интегрално посматрају сви фактори 
ПРОll3водње (капитал, рад. и роба). То подрюумева постојање CfНlX 
ТРЖНШНIIХ функција. односно, једноставније речено, да је све на продају 11 
да је све за куповину и, наравно. даје приватна својина доминантна. Значи 
држава ('1l1тај државне институције) треба да створи привредни амбијент 
(законе и остале прописе који су хаРМОНИЗ0вани са прописима 113 
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разВllјених ТР.ЖIIШНIIХ привреда) и да препусте ПРlIвредним субјеКТlli\lа да 
се саШI организују Није потребан никакав посебан концепт ИЛII 

фll:l0'30фија у OBO~I периоду увођења ТРЖIIШНОГ начина прнвређивања" 
Треба проверене. познате 11 признате истине 11 искуства ТРЖИШНIIХ 

eKoH~IHla прилаГОДIIТlI постојећим условима 11 стандардима наше 

стварностн. 

У овако створеним привредним условима неће БИТII сметње за развој 
постојећllХ 11 НОВОфОРШlраних предузећа у агробизнису Србије на 
ТРil\lIШНII~1 ПРIIНЩIПlша. уз уважавање свих предности маркеТIIНГ 

концепта, Прнтсш треба обраТlIТИ пажњу да не дође до ПОlIстовећивања 
,Iаркетинг концепта са појединачН!ш. ИЛlI секундаРНИ~1 елемеНТШlа. 

Понекад се :\шркеТllншка концепција сведе или поистовети са неКЮI 

њеГОВИ~1 деловима. примера ради са пропагандом, промоцијО~I. 
истраживање~1 ТРЖlIшта итд. Дефиниција маркетинга и!\!а различитих, али 

је свима заједнички именитељ да је маркетинг активност у складу са 

ТРЖlIштима која се истражују. а пото!\! задовољавају потребе потрошач~ са 
Шlље!\l да се створи профит своме предузећу. Сваки процес, однос и ПОјава 

еволуирају па 11 сам маркетинг. јер се процедуре и инструмеНТlI 

l\шркеТlIнга перманентно мењају и усавршавају у новонасталим ТРЖИШНIIМ 

ОКОЛНОСТlIма. 

MeHauepl1 у маЛIIМ и средњим предузећима агробизниса СрБИје не бll 
ОlеЛII cXBaТllТl1 ~шркетиншку концепцију као своју инспираЩIЈУ, жељу или 
помодарство. Напропш, сзаr,ОМ иоле озбиљном менаиеру маркетиншка 

концепција треба да буде нужна методолошка процедурална 11 
концепцијска помоћ ПРlIвређивању у веома сложеним тржишним 

YCJlOBI'IM(\ 11 то како они~ш који предузеће траНСфОРМIIШУ 113 колективне у 
~lpIIBaТlIY својину, тако 11 онима који формир~ју нови привредни субјект са 
познаПI~1 влаСНIIКОМ. Додуше различити су проблеми, па се маркетиншка 

концепција различито и примењује. Код предузећа која се трансформншу. 
Г:lаВНllзадаТЋК маркетиншке концепције јесте да се изврши реална 

проuена капитала 11 I13врши приватизација, ПриваТllзаЦllј.а представља 
прву., нужну фазу у стварању новог ПРlIвредног амБИ.lент~, на'lllна 
разШlшљања 11 деловања. У условима државне (друштвене) СВОЈине нема 
РИ311ка или је тај ризик са негативним последицама у дужем BpeMeHCKO~1 

периоду. а управо одређивањем власника имовине OB~j проблем се решава. 

После ПРllваТ:lзаuије или паралелно са њом CTBap~jy се нови структуралн.и 
односи. у процесу транзиције. приватизација је централни сегмент, али .Је 

ca~1O један и први од стадиј ума преструктурирања предузећа. 
При ваТИ1аUllјом се конципирају и изводе нове управљачке 11 
функционалне структуре. Многе функције предузећа и"3 колективне 
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f\'!ЩЖСТНlIlJIка орјСIII,Шllја прсд)зсћа УС:lOв [ЈЮfюја ,. 

својине бllВ~ју превазиђене и уске за новонастале тржишне услове 

привређllВања. Ти потпуно нови ТРЖIIШI-IИ. некада веома сурови. УСЛОВII 

ПРllвређllвања захтевају маркетиншку конuепuију као uентралну 

оргаНllзацнону функцију пред)'зећа. Новонастали предузеТНIIЧКИ амбнј~нт 

са присутном конкуренuијО~1 ПОЗIIТIIВI-IО УТllче на рювој ,\taркеТIНIШI\~ 

КОlщеПЦllје траНСфОР~lllсаног предузећа. 

Досадашња искуства 11 доступна сазнања о томе како се и на који начин 
ВрШII трансформаШlја предузећа у агробllЗНИСУ Србије, указују на 

недовољну 'Заступљеност маркетинга, Наиме, урађене тржишне аналюе су 

недовољне. непотпуне. са ~Iетодолошким 11 саДРЖIIНСКlIМ ПРlшедбама. без 
адекватне KBaHТlITaTllBHe и квалитативне анализе а врло површно се ради 11 
анал IIза ~leђYHapOДHOГ тржишта и конкуренције у грани на до~шће~1 

ТРiI\ИШТУ (]ez!, Лl 199-1) Ништа се посебно није променило ни ових 

година, после ове констатације., Још увек ~leHaUMeHT предузећа не покюује 

потребу да се проблеми ПРlIвређивања и пословања предузећа решавају на 

ПРllНШIПlша маркетинга. Не сме се забораВ1IТИ чињениuа да је 
IlриватшаUllја специфична продаја, која је прожета тржишном ЛОГlIКОЧ. 

Прll 'Iему пред)'зеће добија реалну сопствену иену на објективан начин а 

управо ту је потребан ~taркетинг концепт (од процене капитала. 

ПРIIВШllзaullје до реструктурирања предузећа). 

Очеl\llвана вредност предузећа је прожета ТРЖIIШНО~I димензијом јер 

представља објективну могућност продаје предузећа. Као важан фактор за 

приваТllзаЦllју. цена утиче на тржишну процену вредности предузећа., 

Цену детеР~IIIНИШУ: (1) вредност супстанце, (2) место фирме у ОЧlша 
потрошача и шире јавности и (3) тржишне перспективе предузећа. ОСIШ 
КОЛIIЧlIне новца коју је купац спреман да плати а то је у ствари вредност 

Ilредузећа. купац жели да сазна ТрЖIIШНУ позицију предузећа. Управо 

,\taркетиншка ОРllјентација овој пробле~taПIЦII је неопходна, и у TO~I 

L!\IIIСЛУ потребно је СТРУЧНО анализираТII и сагледати следеће елементе: 

) ТВРДIIПI тенденцију кретања у грани и установити П031Щllју предузе.ћа у 
њој: ИЗВРШIIТII анализу проюводног програ~ta 11 сагледати ПРОдClJу у 

односу на главне конкуренте; одредити тржишне сегменте на Kojll~la 

предузеl1е 11:\1<1 предности у односу на конкуренцију: аналll3нрати квалитет 
CBIIX производа !! са~юг предузећа; И"3ВРШИТII анализу односа предузећа 
пре~ta ГlотрошаЧlIма 11 добављачима; утврдити досадашњу конкурентску 
предност Ilредузећа у односу на конкуреНЦllју. 

Када се предузеће приватизује оно у себе лакше инкорпорира принципе 

ФлеКСllБИЛНОСТl1, објективизирају се могућности и слабости у односу на 

конкуренте. а то је гаранuија реалније пословне одлуке са много ~Jaњe 

рюика. Маркетиншка концепција предузећа се намеће као објекТlII3НО 
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потребан пословни приступ за опстанак, а посебно развој и раст предузећа 
у новим својинским и тржишним односима, како за приватизована тако и 

за новоформирана предузећа у агробизнису Србије. 

Закључак 

Искуства западних развијених земаља која имају развијена тржишта, су 
таква да је маркетиншка оријентација предузећа најбоља јер је потрошач 
центар око кога се предузећа окупљају. Она предузећа која су ближе 
потрошачима и уважавају захтеве потрошача она се развијају и И~Јају 
стални раст. Предузећа која се удаље или нису близу потрошача, боље 
речено. не чују захтеве потрошача су осуђена на нестанак. 

Наша предузећа (другим речима) већина предузећа агробизниса Србије су 
далеко од маркетиншке оријентације У CBO~I начину пословања. Управо 
сада у периоду трансформације, када је започета приватизација. 
маркетиншка оријентација би била од велике користи да се та предузећа 
реално приватизују и да имају реалан развој и раст. 
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MARKET ORIENTED ENTERPRISES, PRECONDITION FOR 
ТНЕ DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM 

ENTERPRISES IN ТНЕ AGROBUSINESS OF SERBIA 

DI [)Iago С\ iјшlО\ је. (1)' Yesl1a Роро\ је 
IпsritlItс оГ Аg:гil:lIltше ЕШПОIl1il:S. Всlg:Пldе 

Summary 

i\/lоuсгп спtсгргisсs псссl to l')e InШ'кеt огiспtеd. TllC Il1агКсt <:оп<:ерtiоп 11as 
<:()Il1С ГГОIТ1 111e mагКСI itscll. ј .. С. I"гоIn tllc рга<:tiсс 01" 111C I11шkсt а, Sll<:ll Wlli<:ll 
IOCllSCS ргil11агilу оп tllc пссds оГ the ршсllаsег. 
SIПаl1 Шllll11сuiLlln спtсгргisсs iп tlle аgгоыlsпеsss of SeIbla l11ау Ье cxpc<:tclllO 
llc\clop гарјЈlу ргоујЈсЈ lПасгоеСОПОl11iс <:опсlitiопs ha\'c Ьсеп рго\'јЈссl аПll 
tl1C sрiгit оГ П1~lгkсlјпg !1<1Б hееп [llе iпsрiгаtiоп Гог eacl1 епtегргisе. 
Тl1C slatc slшll Iшvе по рГОЫСIl1 iп dеfiпiпg tl1e l11os1 ГаVOllгаЫе еСОПОll1i<: 
policy рг()\,јЈсЈ tl1c аgгоыliпеsss епtегргisе acccpts tl1C iпtгоdll<:liоп 01 mагkСI 
()}'iСПlссl Illlsiпсss aClivities tllllS сопtгiыltiпgg to а less pail11l111 tгапsitiоп pCl·iocl. 

Кеу \vогds: l11агkСliпg. спtсгргisе. аgгоыliпеss •. small апd Il1cdillln спtеГрl·isсs .. 

Аut!IOГ's ш!t/геss" 

Ог Dlзgо Сviјапоviс 
IПSlitllt za сkОПОIllikLI РоlјооргјугеЈе 
Beoglad 
SR JlIgoslavija 
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ЕКОНОМИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ 

Број 3-412002 
УДК: 336.741 .. 236::338.434 

СПЕЦИФИЧНОСТИ ФОРМИРАЉА НОВЧАНИХ ТОКОВА 

ЗА ОЦЈЕНУ ИНВЕСТИЦИЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ 

Гогић l . П. 

Извод 

у раду је раз~taтран утиuај зеМЉИШНIIХ и клматских услова. биолошког 

потенuнјала гајених биљака и животиња. сезонског карактера ПРОllзводње. 

друштвених н ДРУПIХ фактора на инвестиuије у пољопривреди. У однос) 

на друге дјелатности ови фактори инвестиuнје у пољопривреди чине 

спеuнфИЧНIIМ у погледу намјене, дужине периода инвестирања, Ha'IlIHa 

прибављања. остваривања користи и потреба за инвестирањем. 

ЗаТlШ је IIстакнуто да је при оujени инвестиuија потребно обухватити 
примања и Ј:lздавања из њиховог uијелог вијека. и приказане су 

~lOгућности ~iтврђивања токова примања и нздавања за поједине врсте 

11 н вести uиј а 

Кључне РllјеЧII: пољопривреда, токови примања и Ilздавања. оцјена 

инвеСТlщија 

1. Увод 

ПОЉОПРllвреда је веома '3начајна привредна грана у којој се ПРОИЗВОДII 

"рана за становништво и сировине за прехрамбену индустрију и дру ге 
прерађивачке дјелатности. Осим тога, она је и тржиште '3а многе 

Ilндустријске гране. јер се за неометано одвијање њених проuеса 

проюводње троше разни индустријски производи. Реалюаuија 
пољпривредних ПРОl13вода на иностраном тржишту доприноси 

побољшању платног биланса земље, а у недовољно развијеНIШ 
привредама пољопривреда је и И'3вор акумулаuије '3а развој индустрије. 

I Др Ill:Tap [<ниl). ваll. IIРОфо. ПОЉОГlривредни фаКУJlтет. БСOlра;I-ЗБIУН 

1:11 2()()2 (49) :ц (137-150) 137 



Др Петар Гогић 

Неопходни услов и незамјенљиво средство рада за пољопривредн) 

производњу је земљиште. Међутим, земљишне површине су ограНl1чене, а 

н све је мање могућности да се оне оспособе за пољопривредну 

производњу. Поред тога, површине пољопривредног земљишта се 

смањују услијед проширивања насеља, изградње индустријских 
постројења, саобраћајница, других инфраструктурних објеката и сл. С 
друге стране, због пораста броја становника постој и потреба за 
производњом све веће количине хране, 

у пољопривреди су постигнути значајни )спјеси у повећању приноса 
гајених биљака и животиња по Јединици капацитета захваљујућll 
примјени савремене агро и зоо-технике, увођењу нових сорти и раса. 
бољој заштитi'l од болести и штеточина и сл., тј, већим улагањима. 

Да би се са расположивих земљишних површина омогућило задовољавање 
растућих потреба за призводима из пољопривреде, неопходна су пре~lа 

томе и одговарајућа инвестициона улагања. Како су финансијска средства 
за њихове изворе углавном ограничена. намеће се потреба за оцјеном 
оправданости ових улагања, да би се та средства што боље искорис-:ила, 
Стога ће се у овом раду указати на особености инвеСТИЦИЈа У 

пољопривреди од којих зависи њихова економска ефективност и 
ИЗЛОЖIПII могућности формирања новчаних токова за оцјену инвестиција, 

2. Специфнчности ШlВеСПЩllја у пољопривреди 

Намјена, д) ЖlIна периода инвестирања и коришћења, начин прибављања. 
ост~аривање користи од IIнвестиција и потреба за инвестицијаыа у 
пољопривреди одликују се одређеним спеЦl1фичностима У односу на 

остале привредне дjenaTHocТlI. Ове особености инвестиција ПРОИ3l1ла.зе и'3 
спеЦИфllЧНОСТlI пољопривредне производње и осталих фактора KOJII ~y 
потребни за 'одвијање процеса производње, што је посљедица УТlщаЈа 
природних фактора, бl10ЛОШКОГ карактера процеса производње, временске 

неусклађености процеса производње и процеса рада у пољопривреди, као 

и фактора друштвеног карактера. 

Дјеловање природних фактора (земљишних услова, климе и др.) у 
пољопривреди је веома изражено, зато се настоји да се њихов негативан 

утицај ублажи, Због негативног утицаја ових фактор~ ПРИНОСIl У 
пољопривредној ПРОl13водњи често варирају. што Је наРОЧllТО 
карактеристично за екстезивни начин производње. Зависност o)~ 
природних фактора је директна у биљној, а Ilндиректна У сточаРСКОI 
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ПРОIIЗВОДЊII, Из ТlIX разлога у пољопривреЩI су инвестиције, за разлику од 

ДРУПIХ ПРlIвреДНllХ дјелатности, често намјењене за отклањање, 

ублажавање l1Л11 преобраћање природних утицаја у корист услова којl1 

погодују ПРОИЗВОДЊ11. Пре~Ia томе, природни фактори у пољопривреШI 

услов)ъавају !!нвеСТИЦl1је у освајање и уређење нових зеМЉИШНI1Х 

површина, H~1ВoдњaBaњe, одводњавање и друге врсте ~Iелиорац!!ја 11 
набавку опреме која ДОПРIIНОСИ отклањању и ублюкавању њиховог 

дејства .. 

Стога, ако не постоје одговарајући услови за одвијање процеса 

ПРОlпводње. улагања у њих биће увећана за IIЗНОС инвестоиција. 

Био:IОШКИ процеси који владају у пољопривредној ПРОlIЗводњи ут!!чу на 

()У,)/( 11".1' II1ра;шьа Шf(JI!Сll1l1јЈШЫ1. Због биолошке условљености трајања 

ПРIlРОДНIIХ процеса, инвестирање у пољоривреди није могуће завршити у 

oдpeђeHO~1 Bpe~leHCKOM периоду, као у осталим дјелаТНОСТИ:Vlа, Тако на 

примјер, подизањем дугогодишњих засада нијесу истовремено створен н 

услови за почетак њиховог коришћења, јер је потребно за сваку врсту 11 
сорту воћке, лозе 11 сл. да протекне одређено вријеме до почетка 

плодоношења и редовног коришћења. Слично је 11 са узгојеы приплодне 
стоке. 

Д1'ЖШЮ I1l!јЈllOда 1';:ОјЈиlllћења засада и стокеје такође ограничена њиховим 

бlЮЛОШКlIМ потенцијалом, У зависности од тих особености поједине врсте 

и сорте засада и расе стоке имају и различите дужине периода коришliења., 

На дужину коришћења и других инвестиција, као на примјер средства 

~lехаН1I3ације, такође могу утицати природни услов!! (зеМЉИШНII, 

I\лиматски и др,), јер су ова средства у пољопривредној ПРОIIЗВОДЊII 

знатно више изложена љиховим утицајима него у осталим привредним 

дјелатностима. 

По.:ЪОПРlIвредна производња се карактерише и ТШlе да произвођачи ~lOгy 

сопственом ПРОИЗВОДЊО~I УЗГqјати приплодна грла, производити саднн 

материјал за дугогодишње засаде и вршити њихово подизање, Постојање 

~lOгућнос:ти таквог IЮЧlllЮ ПјЈuОив.ъања инвеСТlщија доприноси снижавању 

потреБНIIХ инвеспlЦИОНИХ улагања. 

Остваривање /{ОјЈuсmu од инвестиција у пољопривреди може знатно да 

зависи од дјеловања природних чинилаца у појединим периодима њиховог 

коришћења. што је нарочито изражено у биљној производњи, Поред тога, 

на остваривање користи знатно може утицати и биолошки потенцијал 
засада и приплодне стоке. Тако, периоди почетка, пуног и опадајућег 
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плодоношења код засада и периоди максималне и опадајуће мљечности 
крава. могу знатно да се разликују код појединих врста, сорти или раса 

,60Г њиховог 6иолошког потенцијала. 

Остваривање користи од инвестиција у пољопривреди зависи и. од 

фактора друштвеног карактета, прије свега, полйтике ЦИЈена 

пољопривредних производа, ~lOгућности набавке сировина и пласмана 

пронзвода на иностраном тржишту, развијености индустрије за 
обезбјеђивање сировина (ђубрива, средстава за заштиту и др-) и прераду 
добијених производа. развијеност инфраструктуре итд_ 

Bpe~leHCKa неускађеност I13међу периода процеса производње и процеса 

рада, нарочито у бнљној производњи, утиче на потребе за појединим 
OCHOBHII~I средствима_ На потребе за основним средствима (опремом. 
грађевинама 11 др_), а тиме и на обим инвестиционих улагања утичу агро И 
З00-техничке и техничко-технолошке карактеристике радних процеса у 

пољопривреди-

Раднн процесн у пољопривредној производњи се изводе У одређеНlШ 
временским периодима и фазама производног процеса_ Особености ових 
процеса условљене њиховим агро и зоо-техничким карактеристикама се 

I1спољавају ПlМ што их је потребно извести у оптималним и што краћllМ 
Bpe~leHCK;I~\1 рОКОВИ~Ia_ ;:\КО се припрема земљишта за сјетву, c~eTBa. 
ђу6рење. заштита. резидба. жетва, берба и друге радне операЦИЈе не 

шведv \' оптималним агро-техничким роковима доћи ће до смањења 
ПРllн~са~ Слично је и у сточарској производњи при обављању процеса 
исхране, мрке и др. 

Осим тога, теХНlIчко-технолошке карактеристике радних процеса 

захтијевају одговарајуће ~Јашине и уређај е да би се они IIIОГЛИ обављати са 
одговарајућом временском и техничком тачношћу, мањим утрошком 
енергије: материјала и сл_. што захтијева савременију технику, а тиме 11 

веће износе инвестиционих улагања. 

Према томе. ове карактеристике радних процеса ће условљавати такве 
nОlllребе за средствима механизације за биљну производњу, опремом и 

инсталацијама за сточарску производњу, чији капацитети се неће моћи да 
користе у' об'иму у којем би се могли користити У другим привредним 
дјелатностима. Ове потребе условљавају према томе и веће износе 
~;нвестиционих улагања која умањују укупне економске ефекте 
пољопривредне производње. 
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СпеЦИфИЧllоети формирања IIOВЧ,lНИХ токова за оцiСIIУ _. 

Г!Оl/}реое за инвестицијш.ш су условљене и факторима друштвеног 

карактера. као што је потражња за пољопривредним производима, систе~1 

11 ПОЛIПllка цнјена, развојна ПОЛIIТика државе. развијеност IIНДУСТРllјских 
капаЦlIтета за прераду пољопривредних пронзвода. доступност 

међународног тржншта. УСlЛњеност пољопривреДНIIХ ПОВРШlIна и сл. 

Bpe~leHCKa неусклађеност Iлмеђу периода процеса производње и процеса 

рада 'ЈНатно утиче на обрт уложених средстава, који је спорији што је 

РЮ;1ика 113~leIjy Bpe~leHa производње 11 периода рада већа. Та особеност 
пољопривредне пронзводње нужно утиче на већи обим ангажовања 

ОПј7/Ј1I11IХ сре()сmава I,-о;а lшају трајНlI }{аРОЈ.;Јnер. а ТlIме и већи 0611\1 
потреБНIIХ IIнвеСТI1ЦИОНIIХ улагања. 

Наведене спеЦllфИЧНОСТII Ilнвеспщија у пољопривреди. према томе. ~lOгy 

31ШТНО ) ПlЦаПI на износе инвестиционих улагања и ефекте од њих. Стога 
је ОШlјеНII 11 Iпбору инвестиција у овој привредној грани неопходно 

посветнти посебну пажњу. 

3. Неопходност оцјене оправданости реализаuије инвеСТlЩllја 

Да би се опредијеЛIIЛО за инвестирање, тј. донијела правилна одлука о 

реаЛll3ацији инвеСТIЩllја, важан предуслов је ЊIIХОВО оujењивање. То је 

поступак којим се сагледавају сви фактори. прије свега. инвеСТИЦllOна 

улагања и ефекти који се овим улагањима остварују. Полазећи од циља 

IIнвестирања и претходно постављених критеријума. оцјеном се утврђује 

ефеКТllВНОСТ IIнвеСТlщија како са становишта инвеститора (привредних 

субјеката). тако и са становишта друштвене заједнице. oдгoBapajyћl1М 

\lеТОДСКIШ поступцима. 

Инвестирање.се уопште. па н у пољопривреди, карактерише једнокраТНИ~1 

IIЛlI ВllшекратНlЩ улагаЊllма у садашњњости, да би се остваРI1Л1I 

одређеНII ефекти у будућНОСТlI. Коришћењем инвестиција остварују се 

ефекти који ~lOгy БНПI економски и неекономски. Економски ефекти се 

IIспољавају кроз остваривање обима производње или услуга, или кроз 

Њllхове вријеДНОСТII што их чини мјерљивим и упоредивим. Неекономски 

ефекти су политичке, социјалне и др. природе и понекад могу БНТII 

значајнији од еКОНО~IСКИХ, па их је потребно узимати у обзир при oцjeНlI 

IlнвеСПlЦllја. Економски 11 неекономски ефекти могу бити директнн. тј. 

ПОПI'!У непосредно од предузете инвестиције, и индиректни, који се 

јављају код привредних субјеката као добављача инпута и купаца аутпута. 

односно друштвене заједнице као цјелине. 
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ПРII oцjeНl! оправданосПI реализације llнвеСТllllија била би потребно узети 
у оБЗllР све ефекте. Међупш. пошто је неекономске 11 ИНДl1ректне ефекте 
тешко утвреЩПII. онда се за оцјену најчешће узимају са:у!О диреПНII 
CKOHOMCKII ефекти који се могу квантитативно изразити. Овај начин 
утврђнвања ефеката је прихватљивији Прl1 избору између више 
а.пернативних IlнвеСТllUија, него Прll упоређивању између РЮЛlIЧИПI 

врста IlнвеСТllUија. 

Према TO~le. циљ ощене инвестиција је да се на основу користи од 
IlнвеСЛIШlја. с једне стране, и улагања за прибављање и коришћење с' 
друге стране. одређеНIIМ методским поступцима, према степену 
Ilспуњавања постављених критеријума или међусобннм упоређивањем 
утврди њихова ефективност са становишта привредних субјеката и 
друштвене заједнице. у ту сврху неопходно је што тачније утврдити 
ПРИi\laња 11 I13давања инвестиција. као и вријеме њиховог настајања, 

4. Формнрање токова примања и издавања за економску оијену 
IIнвеСТlщија 

у току трајања IIнвестиција у пољопривреди настаје низ издавањаза 
прибављање. одржавање. употребу и остале ЧИНlюце процеса производње 
) које"l учествују. с једне стране. као и низ примања од њих. која се 
остварују реализацијом добијених производа или извршених услуга. с 
друге стране. Стога се за њихову оцјену утврђују примања и издавања по 

~llнаМIIЦII настајања. 

Поред н.:шеденю: фактора ТОКОВII примања и издавања зависе и од наЧlIна 

прнбављања ннвестиција. 

Ако се ннвеСЛlUије прибављају у дужем временском периоду онда се 
ТОКОВII ПРlшања 11 Ilздавања ,,!Огу графички приказати на временској оси 
на сљсдећи начин: 
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Др Петар Гогић 

Према томе, при оцјени инвестиција у пољопривреди потребно је 
обухвати сва' новчана примања и издавања из цијелог вијека њиховог 
трајања, јер утицај разних фактора - нарочито природних - доприноси да 
они знатно варирају по појединим периодима. Због тога утврђивање 
токова примања и издавања представља вишепериодични калкулациони 
поступак. односно поступак који има динамички карактер У којем фактор 
врнјеме (временска вриједност новца) може да има значајан утицај на 
укупну економску ефективност. 

у претходном моделу токова примања и издавања је претпостављено да 
прибављање инвестиција траје У дужем временском периоду. као што је то 
случај при подизању дугогодишњих засада, изграДЊII мелиорационих 
систе~1a и сл. У том случају, као и онда када се оцјена врши на крају 
периода прибављања инвестиција (нпр. код дугогодишњих засада). 
економски модел токова примања и издавања на временској ОС1l се може 
представити на сљедећи начин: 

1. Економска приыаља: 

2. ИввесТШЏ!она улагаља: 

3 .. Издавања за ксpш:tdlење =естицвја 
и процес ПРОИЗВОДIЬе: 

4. Економска издаваља (2+3): 

5. Чиста економска корист (1 .. 1): 

rдjc је: n· дуюша трајаља ннвестиције 

j~ 
023 n-l п 

1 I 

UЗ 

8з 

Инвестиције у пољопривреди су најчешће везане за земљиште на Koje~lie 
већ била организована ПРOlвводња која је давала одређене ефекте. Ефектн 
оваКВIIХ инвестиција су у промјени примања и издавања послије У односу 
на стање прије предузеТIIХ инвестиција (нпр. инвестиције У мелиорационе 
системе. дугогодишње засаде и сл. ако је на тим површинама претходно 
бllла организована нека биљна производња). У том случају токови 
примања и издавања се могу приказати на временској оси на сљедећи 
начин: 

144 ЕП :2002 (49) 3-4 (137-150) 

с 
.Ј:) 

·1 
.D' I i 

1. 

I 
I 

· .... N 

... N 

-1--+- Е 

.... 
I а ., 

I . с'' 
.Е ~'I 
.E·~t ~ 

-10 ..о'" 

............... р,. 

, I 

СllецифИЧНОСТI1 фОР~lИрања IlOвчани,\ токова за оцјСII) 

;! 

1--.... ........... 

t 
I I 

I 

::fl 
-1-' 

/ .. 

1-' 

;! 
<1 

::!' 
<1 

: I 
I 

::f 
<1 

е 

'" <1 

.; ~ 
<1 <1 

1--- ..s? 1---I--+--<"6'-!- & г~ f---.~--! 
<1 <] 

t- ......... ..... .. ....... . 

~ ~ 

а ~ I :s: = 
~ v'1 

Ј ~; 

+ 
~ 

~. 
,О. 

" 'Е? 
r... 

ЕП :2002 (49) 3-4 (137-150) 145 



Др IlcTap Г()гиli 

у моделима економских токова примања и издавања инвестиција, који су 
претходно IIЗложени. вриједносни показатељн се утврђују према УСЛОВИ~!а 
којll су ПрlIСУТНИ на тржишту, односно то су токови са стаНОВlIшта 

привредних субјеката. 

За економску оцјену инвестиција са становишта друштвене заједнице при 
формирању токова примања и издавања користе се цијене које одражавају 
вриједности са становишта друштвене заједнице. Тако на примјер. са 
становишта друштвене заједнице неки производи су на тржшuту 

потцијењени, па друштвена заједница разним ~ljepaMa eKOHO~ICKe 
ПОЛllтике. као што су преМllје, субвенције. дотације. регреСII и сл .. 
привредним субјектима надокнађује дио вриједности ПРОlIЗвода који би 
ОНII губилн на тржишту. Према томе, прнмања и издавања са становишта 

привреДlll1Х СУОЈеката су увећана или умањена за износе друштвених 
интервеНШ1ја. Због тога је при економској оujени са становишта 
др) штвенезаједнице н3 примања потребно искључити све износе 
.Ј.р) штвеннх интервеНЦllја. а издавања повећати за износе друштвеНllХ 
Ilнтервенција. да бll се добиле њихове вриједности са становишта 

друштвене заједнице. 

Из Iлдавања са становишта привредних субјеката потребно је према TO~le 
IIСКЉ) ЧIIТII И све обавезе пре~!а друштвеној зајеДНИЦII,због тога што она 
разним 'vljepaMa економске политике захвата дјелове зарада раднш,{I 11 
добити. које усмјеР;Ш:l друштевеним субјектима који стварају опште 
УС:l0веза рад и развој привредних субјеката. То су на примјер пореЗl1 11 
.:ЮПРIIНОСII IIЗ зарада радника и добити привредних субјеката, порези KOjll 
нешвисе од оствареног пословног успјеха, царине, друге дажбине 11 т д. 

Поред Дllректних економСких ефеката од инвестиција У примања 11 
IндаВ<1ња са становишта друштвене заједнице се укључују и IIндиреКТНII 
ефеКТII којll се јављају на улазним и II3Лазним везама привредни\ 

СУОЈеката. Ако постоји могућност да се ти ефекти измјере оцјена 
111-ЈВеСТlIШlја са становишта друштвене заједнице би била потпунија. 

Полазећll од претходних напомена, економски токови ПРИМaI-ыl 11 
шдавања са становишта друштвене 'Заједнице, IIЛИ њихове промјене. 
графнчки би се на временској оси могли претставити на сљедећи наЧIIН: 
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Др IlстаГЈ I 'огнЈ1 

Као што се ii3 приказани;..: новчаних токова види, поред при~шња 11 
издавања утврђују се 11 економски резултати, што зависи од метода којЛI 
ће се вршити оцјена IlнвеСТlщија, 

Према ТО\lе, за динаМIIЧКУ оцјену инвестиuија у пољопривреди. утврђују 

се токови сљедећих показатеља: 

Ј) Улагања за прибављање lIнвестиuија 

2) Издавања за коришћење инвестиuија и чиниоuе проuесn производње у 

Koje~l се оне користе или промјена ових и'щавања 

:1) Укупна издавања или ПРО~lјена укупних Ilздавања (Ј +2) 

4) ПРllмања од инвестиuија или ПРШvlјена примања 

5) Економских резултата или њихових промјена и то: 

а) О;О/ЮllСЮI,У ({ОјЈиСll1и - разлике ИЗ~lеђу примања и нздавnњаза 

коришћење инвеСТllUија и остале ЧllНlюце проuеса проюводње (4-2) 

б) ЧIlUIIIIХ 0,0/10. lIU,lIX 1,01711<:11711 - РЮЛlI ке између укупних ПРlщањn 11 
УКУПНИХ !!3дaB~Hьa (4-3),. 

Закључак 

УС!lllјед ограНllчеНОСТII зеМЉllШНИХ површина. једина могућност дп се 

повећа обllМ пољопривредне прошводње јесте њено Ilнте'зивирање, тј .. 
ПРllмјена савремених те\:НIIЧКИХ средстава .. наводњавање. одводњавање 11 
ПРII~lјена других агро 11 зоо-теХЈ-IIIЧКlIХ ~Ijepa. За спровођење ТII\: "IЈера 

неоп,\одна су и одговарајућа IlнвеСТlЩИОI-Ја улагања, 

Износи IlнвеСТИШIOНllХ улагања зависе од зе~IЉIIШНIIХ и КЛII"ШТСКIIХ 

услова. оиолошког потенuијала гајених биљака 11 Жllвотиња, сеЗ0НСl\ОГ 

карактера пољопривредне ПРОllзводње. друштвеlШ\: и других фактора. 

Поред тога ови фактори УТJlЧУ и на дужину периода ПРJlбављања. као 11 на 
ефекте којиз60Г њих знатно ваРllрају у појеДIIНII~1 пеРИОДlша коришћења 

IlнвеСТlIШlја, 

1'11 ТII'\ разлога оцјена и избор IlнвеСТlщија у пољопривреди треба да се 

ВРШII на основу СВIIХ lЈ3давања и примања која настају у току IЫI\:ОIЮГ 

трајања .. ЊIIХОВII I13носи. утврђивање I1 распоређеност у времену. поред 
наведеНIIХ фактора зависе од врсте. Ha~ljeHe 11 начина прибављањн 

1111веСТИUlJја. 

Ј4Х ЕП 2002 (49) 3-4 (Ј37-Ј5()} 

Сllецнфичности формирања новчаllИХ токова за оцјсну .. 

Стога. при економској оцјени инвестиuија треба одабрати модел 
) тврђивања токова примања и I13давања који нај више одговара њиховој 
СУШТИНIJ 11 њиховом карактеру. 
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SPECIFICITIES OF CURRENCY FLOW FORMATION FOR 
INVESTMENT EVALUATION IN AGRICULTURE 

Pгol'. Јг PctaI Gogic 
FacLllty оГ AgricLlltllГc, Bc]gradc 

Summary 

Tl1C SlL1C!V <!l1alyzcs thc сГГссt оГ soil al1d climatic cOl1ditiol1s. biological 
!l0lcl1tial '01 ClOPS <1I1Ј al1ill1als, so<:ial <!I1Ј ot!leI Ia<:toгs 011 il1\'cstll1cl1ls iп 
agricLllll\lC. COJnpalcu \уј [!1 ОйlСГ bral1cl1eS 01' ССОl10mу tl1cSe t <!сtoг~ lПаkс 
аgгiСl1ltLllаl i;lvсstl11спts spcciГic \vith rcgaгcl (О tl1C fJlIГpOSC, РСГlщl 01 
il;\·cstI11Cllt. 1110des оГ асqLliгiпg. <!сlliеviпg [lспеЈ'it <1п(1 пссс]s Гог il1\lcstil1g. 

[п au(litiol1. (]lС I1ссЈ [о iпсlLlUС 11Otl1 iПСОI11С апu СХРСl1uitшс dшiпg tl1c \VllOlc 
il1\l:stIl1Cl1l РСI'јоЈ \vl1СП c\lalLJalil1g iпvсstl11спts is stгеssссl Тl1С !1ossitJililics 01: 

сlСlСlшiпil1g јl1СОI11С апd схрспditше По\vs ассогdil1g (О SOI11C typcs 01 

il1\'СS(П1Сl1l ~lI'C givcl1. 

Кеу \"огds: аgгiСLlltшс, il1<:CHnc апu схрспditllГС По\vs. il1vсst111спt сvаlшtiоп 

А шllПГ's ({(/(l,.~,ss: 

РI'OГ. Јг Реtш' Gogic 
Роlјоргivгсdпi f"akLlltcl 

BcogIad 
SR JlIgosla\'ija 
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ЕКОНОМИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ 

Број 3-4/2002 
У ДК: 631.16.::336 

ПРЕТВАРАЊЕ АГРАРНОГ БУЏЕТА У ФИНАНСИЈСКУ 

ИНСТИТУЦИЈУ 

Снмић Ј .. Стсвановић с. ' 

РеЗlIме 

у досадашњем развоју пољоприврсдс Аграрни буuет је имао значајну 

улогу. Највећим делом средства Аграрног буuета су коришћсна за 

подршку зсмљорадничким газдинствама у увођењу нових раса говеда 11 

СВllња. савремене механизације и подстицању применс нових сората 

хиБРllда. У значајној ~Iери Аграрани буuет је коришћен и за финансирање 

текуће пољопривредне производње. 

Ограничавајући фактори за остваривање функција Аграрног буџета 

огледа,ју се у његовој нестабилности у погледу извора обезбеђења. као и 

непосредне везаности за одлуке институција државс (владе). 

Пласман средстава се заснива на класичним креДИТНIIМ односима, који 

нису у складу са специфичностима пољопривреде и интереСlIма 

пољопривредних произвођача, као и процеСИ~Ја транзиције који су 

захваТНЛI1 све привредне области па и пољопривреду. По начину 

функционисања Аграрним буuетом није обезбеђено репродуковање 

каПllтала. 

['Iск)ства рювијених земаља указују да се државни капитал намењен 

агробюнису може кроз акционарски капитал пласирати у пољопривреду 

тј. његово потпуније функционисање. Да би се акционарски каПllтал 

Аграрног буџета стално увећавао мора се обезбедити његова репродукuнја 

на ПРIlНЦИПУ акционарстава и стицање дивиденде од стране акционара. 

Кључне реЧII: аграрни буuет, финансирање, извори средстава, ТРЖИШНII 

критеријуми финансирања. 

I Др JcpcMllja CII~lIlh. рсд проф. у IIСЮllјll. др СItМО СТСВШЮlшll. :1Оl1еll1'" По.:ЬОПРlшреЛIII 
ФШ(У;IТет .. Бсоград. 
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др JepC~llIja Сlшнli .. ]р Сюю Стспановип 

Увод 

У досадашње~1 развоју пољопривреде Ii аграрног сектора у цеЛIIНII 

О;1Л) чујући утицај на обезбеђивање финансијског капитала и преД)'ЗII~lање 

креДIПНО-:VlOнетарних инструыената у оквиру текуће MaKpo-eKOHO~ICKe 

аграрне ПОЛlпике имале су државне институције. У овом проuес) 

КОНСТИТУlIсања финансијског капитала у аграр)'. под утицајем друштвене 

peгy.l'1ТlIBe IIзостаојао је објективан утиuај тржишних КРlпернјума. ОВII'II 
је спутаван проиес инстегрисања и повезивања различитих извора 

финаНСllјског капитала у ПОДСТllцању IIнтеюивнијег развоја 
пољопривреде и аграрног сектора у uелини. У проужању подршке за 

финансирање овог сектора претеiКНО на аДi\lllнистапIВНИМ основаШ1. 

државаје ca:v1O покушавала да уважава тржишне критеријуме. Она је 
допунске' 1I3Iюре финансијског капитала за пољопривреду углавном 

Iпналазила 1I3 непољопривредног сектора путем пореског систе~Ia. На 
другој cTpaHII, у финансирању пољопривреде и њеног прерађивачког 
сектора. био је запостављен тржишни механюаi\l. Ово је онеi\lOгућило да 
l:e реално вреднују расположиви и недовољно коришliеНII ,lатеријаоlНО
ПРОII3ВОДНII реСУРСII као трајна извор"шта финансијског капита,lС1 ) 

аграРНО"1 сектору. 

КОНСТИТУIIсани Аграрни буџет је имао значајну улогу у досадашњеi\1 развоју 
пољопривреде али недовољно на тржишним основама. Средства Аграрног 

буџета посебно су коришћена за подстиuање развоја пољопривреде 

зе,lJьораДНIIЧКОГ сектора на савременим техничко-технолошким основама 

(ПРII~lеШ1 НОВИХ со рата и ХllдБРlша. увођење ВIIСОКО ПРIIНОСНIIХ раса стоке, 

опре~lање;-'1 caBpe~leHOi\1 i\lеханизаUllјом, и др.). 

!I поред ове Чllњениuе у функuионисању Аграрног буџета испољене су 
ВIIдне слаБОСТl1 које се огледају у нестабилним IIЗворима капнтала. 

неДОВОЉНОi\1 уважавању тржишних критеријума при улагању капитала) 

развој не програме, умањеном враћању његове уложене вредности II cJF1. 

Улога Аграрног буџета се заснива на класичним кредитним ОДНОСI,ша КОIИ 

С) у супротности са спеuифичностима пољопривреде I1 интереСII~lа 

I\ОРllСНllка I1 улагача капитала у условима траюиције, 

Искуства развијених земаља указују да се капитал Аграрног буuета 
ющењен ПОДl:1 ИЦi:lЊУ Шf.Ю бизниса може КОНСТlпуисати. ефикасно 
КОРIIСПI на акuионаРСКИi\1 основама. Кроз овај тржишни механшаill 
репродуковаТII 1I увећавати на бази признавања ДИВlIденде власнику од 
стране корисника. На овај начин се остварује транзиuија Аграрног буџета 
у саi\IOСТалну правну финансијску институцију агробнзниса. 
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ГlpCTBapaњc Аграрног б) UCTa) финансијску HHCТlIT) ItIlј) 

]. ПОДСТlluајне II огра~lIIчавајуће функuнје садашњег Аграрног буuета 

АграРНII буuет као системско решење преко кога Република Србија као 

ДРil\ава непосредно (јНIнаНСllјски подстиче пољопривредне развојне 

програ~lе. испољавао је и позитиван ограНllчавајући утицај у свом 

досадашњеi\1 ФУНКШIOНllсању. 

с обзиром да егзистира у оквиру Републичког буџета Србије односно да 

не ФУНКШIOНllше као самостална правна ИНСТlПуuија. тешко је обезбеШIТН 

да се утврђени IIЗНОС фlIнансијског капитала uелисходно и са 

ФУНКШIOналног стаНОВlIшта у Bpei\leHY равномерно користи. Коришћење 
фllнансијског капит;:ша, ~Л Аграрног буџета, у досадашњеi\1 периоду дело\! 

је заВIIСIIЛО и од неопходности повећавања одређених приоритета који 

настају у непољопривредном сектору, Ово се испољава у томе што се 

каПlIтал РепублиЧl\ОГ буџета усмерава за финансирање најприоритеТНIIХ 

ДРУПlХ друштвеНIIХ потреба што се често јавља у временском моменту 

када је неопходно финансијски капитал 113 Аграрног буџета ангажоваПI за 
фннансирање текућllХ потреба у пољопривреди. КапlПал из овог извора 

претежно је коришћен за млеко крава, оваца и коза; примерање набавке 

женских репродукЦIЮНИХ грла у говедарству, овчарству и козарству; за 

финансирање бенефиuираних камата, при коришћењу СКУПИХ 

ilнвеСТИЦIЮI-IIIХ крешпа у пољопривреди (опремање земљорадника са 

C<lBpei\leHOM мехаНIIЗацијом. подизањем вишегодишњих воћарских и 

виноградарских засада, финансирање и креДlПирање набавке опреме за 

ПОДllзање "IИНИ прерађиачких капацитета, финансирање често веома 

скупих ме.ll:lOраuија земљи шта и за СПlмулисање функционалне 
комасације при уређивању земљишних парuела за примену савремене 

~Iеханизаuије !I др. 

Неоспорни су ПОЗIIТIIВНИ резултати досадашњег функuонисања Аграрног 

буџета KOjl1 се огледају у следећем: јачању сточног фонда и поправљања 
љегове расне стуктуре, запошљавања ВИСОКОСТРУЧНИХ кадрова у 

ШдРУi!\IIIIi\1 организацијама. подстиuања примене савремене технике 1I 
теХНОЛОПlје на земљорадничким газДИНСТВИ~Ја, развијања робне 

пољопривредне производње преко земљораДl-llIЧКОГ сектора. 

Поред ПОЗI1ТНВНlIХ производних и економских ефеката, у функuионисању 

Аграрног буuета испољавају се и видна ограничења, у следећем; 

Прво. извори капитала Аграрног буuета се формирају преко пореских 

Шlструмената који су нестабилни и преко њих се не обезбеђује 

задовољавајући обим средстава. Поред тога засновани су на државној 

IlРИНУДИ при обезбеђивању прилива и нетржишној примуди при 

ЕП2001(49)3-4(151-lбl) 153 



АО 

Др Јеремија Симић. др Симо Стевановић 

абезбеђивању прилива и нетржишним поступцима и критеријумима 
коришћења. 

Друга, при фармирању патребног износа капитала У Аграрном буuету 
јавља се и појава додатног нестимулативно и неоправданог опаре~ивања 

постигнутих праизводних и еканомских ефеката. у овим случаЈевима 
поништавају се позитивни резултати тржишног привређивања 
произвађача, са циљем да се обезбеди већи капитал за финансирање но~их 
програма. чији ефекти могу бити неповољнији у однасу на ефекте из КОЈИХ 
добијен капитал у аграрном буuету, 

Треће, сама чињениuа да се Аграрни буuет заснива на фискалном систему 
при формирању и на примени административних поступака. при 

одобравању и каришћењу, указује да је даминантна државна ИНИЦИЈати~а 

и улога. При овоме се спутавају тржишни критеријуми uиркулаШIЈе 
финансијског капитала у развоју аграрног сектора. 

Четврто., 'Због чврсте 'Заканске регулативне и административних поступака 

у примени, расположиви финансијски капитал АграРНОГ.буuета чеСТG се 
не усмерава за оптималне и целисходне намене. НедостаЈУ стимулативни 

инструменти и критеријуми 'За веће коришћење капитала из Аграрног 
буuета за кредитирање и финансирање програма 'За производњу аграрних 

роба намењених за извоз на одређена светска или европско тржиште. 

Пето, коришћењем Аграрног буuета у финансирању развоја пољопривреде 
не стварају се подстиuајни економкси услови 'За развијање тржишта 
Аграрног капитала на шириму основама. Претежна окренутост 

привредних субјеката у Аграрном сектору према Аграрнам буuету, 
дестимулише и спутава њихове мотиве да се на тржишним основама 

користе располаживи капитал са ширег тржишта uиркулирајућег 
финансијског капитала. 

2. Економски ресурси и љихово вредноваље као детерминанта 
формираља финансијског капитала 

Трансформисањем Аграрног буuета у финансијску инстит.уцију стварају 
се трајније оснаве интегрисања бројних извора финаНСИЈСКОГ капитала 
садржаног у савременој техничкој опреми, прерађивачким капаuитетима 

(прехрамбена, индустрија сточне хране, индустрија алкох~лних .11 
безалкохолних пића, индустрија дувана) као и другим ИНДУСТрИЈама КОЈе 

своју делатност 'Заснивају на сировнинској основи из пољапривреде. Као 
ма~еријална основа извора капитала у рювоју аграрне производње. 
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ПРУFк,~ју IIндустирије у којllма се производе инпути за остваРlIвање TeKytie 
пољопривре.Јне производње (минерална ђубрива. средства за заШТIIТУ 

Оll.ъа 11 леКОВII за стоку и др.). 

Посебно значајн фонд капнтала који се ангажује у пољопривреДII. 

(;Clдржан је у производној ~Iеханизаuији. разЛlIЧИТlШ врстаi\Ш 

ПО.љопривредне опреi\!е. привредним зградама инфра CTPYHypHIIi\! 
CaBpei\!eHI!M средств!ша (путној мрежи, i\!еЛlюраШЮНIIМ СI!стеМllма и др.). 

3на 'lајан део BpeДHocТlI ангажованог финансијског капитала везан је 11 за 
обllillC1Н савремени стамбени фонд на руралним подручјима. којll се у 

IIзра311ТО НИСКОi\! степену КОРIIСТИ. Са развојем сеоског туризма. значајан 

део стамбено,г фонда може се функuионално и uеШIСХОДНО КОРИСТИТlI н 

репродуковаТII преко туристичких услуга. 

Важно подручје потеНШlјалног финансијског капитала чине н ПрlIрОДlll1 

ресуреСl1 у arpaHOi\! сектору (земљишни фонд. воднн ресурси. БИОi\Iaса која 
се ствара прек() П()Љ()ПРIIRреnе I1 других грана аграрног сектора). Вредност 
овог капитала још увек је непозната јер није !f3вршена неопходна проuена. 

Са:.1o је деЛОi\! познат капитал који је садржан у КОРlIшћеНОi\1 зеМЉllШТУ 

Неопходно је. међутим. да се у оквиру расположивог природног каПlIтала 

кој 11 се још увек у веома НIIСКОМ степену или уопште не користн, па се 

(;ТОГ(1 не CTBap,~jy реални ПРIIХОДИ. уклључујуliи овде 11 вредност ренте ОЈ 
које заВIlСl1 њихово тржншно вредновање. Преко овог мехаНIlЗ\lа 

KOHCТlIT) IIше се одговар~јуtiи IIЗНОС финансијског капитала. којШI сс: 

УПJllе на раст укупног фШIaНСllјског капитала у arpapHOi\1 сектору. 

у складу са ~штеРllјално-расположивим ресурси~ш каји се у одређНОi\1 

степену користе и на оне којll се само симболично ИЛ!I се уопште не 

користе, непосредно чине значајн реални I13вор аграрног капитала, 

lVЈеljуТlШ. с оБЗИРО~1 да се не примењују економски и ТрЖllWНl1 

КРlпеРllјушща ЊIIХОВОГ коришћења и вредновања, они објективно немају 

реалну иену која би о\югућавала да се кроз ПРОДУКТИВНllјll 11 
С:КОНОЩIЧНllјll аграРНII развој образује I! реална веЛlIчина финансијског 

капитала у овом сектору. Због непастојања uеловlПОГ ТРЖIIШНОГ 

\lехаНЮi\lа вредновања распаложивих i\штеРllјаЛНО-ПРОIlЗВОДНИХ рес) рса. 

објективно је умањена 11 укупна реална маса финансијског аграрног 

капитала. Треба нагласити да се претежан део овог потенuнјалног 

капитала 11 не евидентнра у пословниы банкама и у Народној баНUII 

Ју гославије. па због тога и не циркулише у оквиру ТРЖIIШНИХ канала. 

Поред испољене економске последице због умањеног вредноваља 

шперијаЛНО-ПРОI13ВОДНIIХ фактора. не постоје претпоставке да се фОРi\lllра 
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реална цена у проuесу ЊИХОВОГ коришћења. Ова околност условљава 

неuелнсходно. не довољно раuионално И ниско продуктивно коришћење 
IIСПIХ. Ова чињениu аспутава остваривање тржишне ОДГОВОРНОСТII 

ЊIIХОВИХ власника. 

3. Сllстемске основе за КОНСТlПУllсање Аграрног буuета у правну 
фllнаНСllјску IIНСТlПУЦllју 11 његова нова улога у развоју аграрног 

сектора 

У сагледавању нове системске основе и могућности КОНСТИТУllсања 

Аграрног буџета у правну финансијску институuију, полази се од две 

основне чињениuе: прво. да је питање даљег развоја пољопривреде 11 

аграрног сектора на интензивнијим и ПРОДУКТИВНl1јим основама постале 

кључно пнтање даљег укупног привредног развоја наше 'Земље; и друго. да 

језа остварllВање дугорочнијег развоја овог сектора неопходно КОРIIСТIIПI 

знатно шире финансијско тржиште. У том uиљу је неопходно изградити 

нову систе~IСКУ основу за КОНСТlпуисање садашњег Аграрног буџета у 
пр;:шну фllнансијску IIНСПlтуuију" Оваква системска основа Аграрног 
буuета треба да на једној страни омогући државн)' подршку у стварању 

одређеног финансијског капитала за аграрни сектор и на другој, да се на 
овој основи ~lOже усмеравати функuионисање и повезивање Аграрног 
6YlJeTa са ширим финасијСКИI\I тржиштем у функuији стабилног развоја 
Аграрног сектора у садаШЊIIМ привредним околностима. На овај начин 
~lOгyne је УС~lераваПI развојене токове Аграрног сектора У функцији 
OFКllВљавања укупног привредног живота. 

На ОВИ~I основама др;,кава би 11 даље бнла значајан фактор у креllрању 
~IOHeTapHo кредитних мера '3а подстиuање фlIнаНСllрања пољопривреде. 

али не Вllше на изолованим oCHoBa~l, 

На ширем светском и еВРОПСКО~1 тржишту финансијског капитала такође 
су настале значајне промене и нови трендови. Уместо непосредне 

административне државне контроле капитала, ствара се и успоставља 

\Iеханизам за стимулатаивније економске начине пружања држаВНе 

по::rршке у настајању подстиuања кредитно-монетарне политике 11 
СЈ10БОДНllје банкарског ТЖРlIшта финансијског капитал ау функuијll 
Ilнтеюивнијег и ОПТl1малнијег развоја пољопривреде. Овим путе~1 
постепено се врши дерегулаuија финансијских институuија и uиркулаuија 
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новчаног капнтала у корист УОlеравања развојних програма у AгpapHO~1 

сектору, 

у HOBO~I трж!!шно-орјеrП1iсаном привредно-систе~IСКОМ окру)кењу. 

неопходно је аграрни буџет на једној страни правно оса~lOсталити,а 

његово ФУНКUlIонисање на ТРЖИШНИ:VI критеријУi\1И~1a и на другој cTpaНlI 

задржатн и ојачати државну подржку у функuионисању аграрног сектора. 

У Boђeњe~1 акuионарског начина управљања и одлучивања у ОКВНРУ 

аграрног буuета. треба постиnи два основна ефекта: да се финансијСl\I1 

каПlIтал uеЛlIСХОДКО на ТРЖИШНИМ критернјумима пласира у развојне 

програме пољопривреде. и да се обезбеди репродуковање 11 увеnавање 
овог капитала. путем стиuањка дивиденде од стране државе. ОВИМ се 

обезбеђује да финансијски капитал који се формира посреДСТВО\1 

IIHcTpYMeHaTa макроекономске аграрне политике )'кључује у шире 

ТрЖlIшне i\1ехаНИЗ~lе функuионисања кредитно-финансијског капитала у 

развоју аграрног сектора. Овим би се постигло знатно одговорније 11 

uелисходније. коришћење капитала из аграрног буџета. и друго, његово 

повезивање к liнтегрисање са другим банкарским институцијама на Шllре~1 

фllнансијском тржишту капитала. На овај начин се усклађује државна 

регулатива са тржишним принципима циркулације новчаног капитала 113 

аграрног буџета на шире~1 финансијском тржишту, 

Нови системски начини функuионисања аграрног буџета, постатl су 

важан ПОДСТllЦајни чинилаu за укључивање наше земље и њеннх 

фllнансијСКIIХ ИНСТlIтуuија у европско и светско тржиште аграрног 

капитала" Ово би обезбедило знатно ефикасније и профитаБИJlније 

финансирање аграрног развоја у складу са захтевима и потреба1Уlа Домаћег 

11 IIHoCTpaHor ТРЖllшта, 

Овакве могућности и нови начини подстиuајног утиuаја државе у 

фОРI\lIlрању новчаног каПlIтала на ТРЖI1ШНИМ основама за ефикасннје 

ОllТlша!lније финансирање развоја пољопривреде 11 аграрног сектора. 

Ilретварање,\1 аграрног БУllета у правну финансијску IIНСТlпуuију, стварају 

се YC!IOBII да се остварује улога државе на новим системским 11 
eKoHo,ICKII~1 OCHOBa~la" Преко ове институuије и на значајну улогу државе 

06еЈбеђllвало би се ефикасније укључивање у светске финансијске 

организаllије 11 IIНСТlпуuије, обезбеђење ЛИКВИДНОСТИ наuионалне 

еКОНОШlје \' међународним плаnаЊlIма; развој финансијског 

IlнфОР~I(ЩIЮНОГ снстс"ј3. '/напређење система образовања - знањаза 
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др Jl:p\:\IHja CH~IHћ. др CH~IO Cll:BaHOBHIl 

пословање на финансијском тржишту; доградња прописа и отклањање 

постојећих недостатака за пословање - емисију хартија од вреДНОСТII у 

девизама - директне куповине на локалним берзама, регионални фОНДОВl1 
11 Ilздавање признанаиuа на депозите на ино - берзама. ЗqјеДНlJчка улагања 

11 друге облике привлачења ино-капитала, укључујући изаштиту интереса 
аКШlOнара - Домаћих 11 страНIIХ инвеститора као 11 осталих учесника. 

На овим 

ИНСТlпуuнја 

кредита. 

основама конuипиран аграрни буџет као финансијска 

треба да буде значајан ослонаu примене пољопривредног 

Развој задругарства, посебно јачање кредитних функuија у задругама као 

11 оснивањме кредитним задругама. У прилагођавању кредитне политике 
новом монетарном систему неопходно је већи ослонаu тражити у 

развијању спеuијализованих кредитних институuија у по"ъопривреШI. 

Треба ПРl1меНИПI ефикасне мере аграрне политике која ће омогућllТН да 

слободна новчана средства која само до маЛОПРОДqје остцју у 

пољопривреди. док се касније селе у индустрију и друге непољопривредне 

делатности. 

Упоредо са УКЉУЧllВањем у шире финаНСllјско тржиште пољопривредног 

каПllтала Функuионисање аграрног буџета на новим системским OCHOBa:lla 
:llOже бити значајна подршка за оснивање спеuијализованих агенuија 

посебно у оквиру ширих пословних задружних савеза за примену 

ХllпотекаЛНIIХ принuнпа у кредитирању производних програ!\ta у 

пољопривреди на зе~lљорадничком сектору. 

HaCTajeњe~1 Аграрног буџета као финансијске инсппуuије може имати 

ПОДСТlluајни и усмеравајући УТlщqj за повезивање са комеРШlјаЛНЮI 

банкама као берзанским посредниuима у функuији унапређења послова 
платног промета 11 трансфера новчане штедње 'земљораДIШ'IКНХ 

гащинстава. великих потрошача пољопривредно прехрамбеннх 

ПРОll3вода. 

У I\оришћењу финансијског капитала аграрног буџета треба рЮI3IIТ11 

подстиuај не критеријуме кредитирања земљорадничких гзздинстава ) 
функuијll ЊIIХОВОГ стимулисања за транзиuиију у правне субјекте. ТШI 

nYTei\1 данас релативно пасиван капитал "зеi\lљораЩIЧКОГ сектора био бн 
укључен у тржиште финансијског капитала. што би обе'Збедило да се овај 

каГllпал uелисходно и раuионално користи у функuиј И савременог 

пољопривредног развоја. 
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ГlpeTBapaњe Аграрног буuета у фННШlснјску ИНСП1ТУШli: 

Закључак 

На основу претходно анализираноГ' може се закључити да могућНОСТII 11 
економски ефектй ПОДСТlщања развоја пољопривреде и аграрног сектора у 

uелинизависе од расположивог финансијско-кредитног потеницјала. На 

веЛIIЧИНУ формнрања овог капитала у аграрно м сектору утиче внше 

извора: стечена сопствена средства у пословању аграрних субјеката 

(предузећа. задруге. земљорадничка газдинства и др). банкарске 

организаuије (домаће 11 иностране), као и средства државе. 

У садашњем привредном систему, путем мера Ma.Kpo-eKoHoMcКlIX 
инструмената Република Србија је у оквиру свог општег буџета 

формирала Аграрни буџет за пружање подршке у финансирању 

пољопривреде (текуће производње, и инвеСПlUија). Величина средстава 

која се форимирају у овом буџету релативно су скромна и доста 
нестабилна. С обзиром да се формирају и користе посредством државне 

регулативе. уз недовољно уважавање тржишних критеријума, знатно се 

умањују производни и економски ефекти при њиховом пласирању у 

рювојне програме аграра. На овим основама Функuионисање Аграрног 

буџета не обезбеђује се КОНОМСКИ повраћај уложеног капитала. Преко ОI3lIХ 

средстава недовољно се привачи капитал из других извора за 

финансирање развоја аграрног сектора. 

У скалду са ~Јаведеним. неопходно је предожити нова системска решења 

по којима бн се аграрни буџет трансформисао (претворио) у правну 

финансијску институuију. Управљање овом институuијом и њеl-IIШ 
капиталом 11 даље би организовала држава. Коришћење финансијског
креДIIТНОГ гютенuијала ю Аграрног буuета неопходно је заснивати на 

гржишним методама uиркулаuије и примене ПОДСТИUqјних еКОНОМСКllХ 

критеријума у проuесу uелисходног улагања. враћања и увећавања .. На 
ОВЮI OCHOBa~la Функuионисања креДIПНl1 каПlIТал и3 Аграног буџета коа 

са~lOсталне ИНСТlпуuије. постао би значајна системска подршка за све 

веће ангажовање капитала 113 других извора у финаНСllрању рашоја 

аграрног сектора. 
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TRANSF'ORMA TION OF ТНЕ AGRICUL TURAL BUDGET 
INTO А FINANCIAL INSTITUTION 

РгоГ. Dr .. Јегсmјја Simic, Dr. Simo Stc\ano\'ic. Assist, Рго[ 
FacLllty оГ АgгiСLlltше, Beograd 

Summагу 

'ТЋе аgгiСLlI[шаЈ t1Lldgc[ 11as played а sigпifiсаПI гоlс iп 111е dе\сlорmсп[ 01 
аgгiСLlI[шс llпtil по\v. The Гiпапсiаl геsошссs 01 111С аgliСLllшгаl l)lldget 11а\'е to а 
gIea1 раг! ])сеп lIsed 10 SLlpport fiПl1l1сiаllу ГаГIllS thllS епаЫiпg the iП1гоdllctiОl1 01 
11 е \\' cattle аl1еl pig ('aces. 1ll0dегп тпжhiпегу <lпd пс\v hуЬгid СLllti\'агs. TI1C 
аgгiПlltшаl tJlldgct l1<\s also Ьесп Llsed I()l' IiП<lпсiпg сuпспt аgгiСlll[шаl 

ргоеlщ:[iоп. 

Ho\vC\'CI'. [11С limitiпg f'actOls iтпреdiпg [11е Illl1сtiопiпg 01' the agl'icllltlllal 
hlldgc[ 11<1\'е hсеп the lll1s[ahle sOllгсеs 1'01' the slIpply оГ its геsошсеs a11cl 111(' 
dерепdепсе оп [11С dссisiопs 01' the state (gо\,егпmеп[), 
TI1C Illш'kе[iпg оГ [11е гсsошсеs is tJased оп classical сгеdit геlаtiопshiрs \\'11јсI1 
аге ПО! iп ассогdапсс witl1 йlе spccilic сhшасtегistiсs 01' аgгiСllltше апсl 111(' 
iпtСl'еsts 01 аgгiСllltшаl pгodllceIs. tгапsitiопаl ргоссssеs sргеаdiпg 10 аll [11С 

Пеlds 01 есопотпу iпсllldiпg аgгiСllltше, The ћll1С1iопiпg 01' 111е аgгiСllllLlгаl 

IllIdge1 is SllCl1 tllat ј! does поt еПSLIГе capital гергоdllсtiоп. 
Based оп [hc ехрегiспсе 01' de\'eloped СОlll1tгiсs it Iшs Ьесп роiпtеd that statc 
сарј[аl iпtспdеd I'ог аgгiСllltшаl hllsiпеss сап Ье di\'ег[еd оп [о аgгiСllltlllе, e.g. 
its ргоl'Оllпd ГllпсtiС)flillg. tllaпks 10 stockllOldeI сарј[аl. ТI1С stockllOldcI" сарј[аl 
01 [11е аgгiСllllшаl tJlldge[ тау ]1е expected lO iпсгеаsе рспnаПСl1llу Ьу CllSllIillg 
its ГСРПЈdLlСliОI1 bascd оп [hc stockholdeI" ргiпсiрlе апd gаiпiпg di\'idellds lгоm 
[hc [Јаl"[ 01 tl1e stockholdeI. 

Кеу,,,огds: аgгiСllllшаl bLldget, Пllапсiпg, SОllгсеs 01' Пl1апсiаll'еSОllг(;еs. 
Пlагkе[ f'iпаllсiпg Cl"iteria 

Ашl/Ог's (({!clгеss;' 

Ог SiпlO Stеvшю\'iс 

Роlјоргi\Тсdlli 1~lkLlltcl. 

Bcogl'ad 
SR Jllgosla\lija 
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БАНКА СА ТРАДИЦИЈОМ 

• Поуздана и ефикасна банкарска услуга 
• Стимулативне камате за динарску и девизну 
штедљу 

• Редовна исплата динар ских и девизних пензија 
• Брз трансфер новца из иностранства 
ф Пословна мрежа Агробанке спремна је за 

"" преузимаље послова платног промета· орзо и 

сигурно 

Пољопривредпа банка Агробанка а.Д. Београд, Сремска 3-5, 
тел. 637·622, факс. 328·1408 

e-mail: pr@agrobanka.co.yu 

Код нас све усйева 

Извод 

ЕКОНОМИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ 

Број 3-412002 
УДК: 334Л:316А7Л53 

УДАЉАВАЊЕ ОД ИЗВОРНОГ ЗАДРУГ АР СТВА 

У НАШОЈ ПРАКСИ 

Пејчић l , Х. 

Пољопривредно задругарство има дубооку традицију у српским земљама. 

Развијен задружни покрет претрпео је снажне ударце нарочито од доласка 

на власт Брозовог режима. Зато у анализи удаљавања од изворног 

задругарства овде почиње од почетка тог периода. Обухваћене су такође и 

деформације у пољопривредном задугарству током актуелног периода 

повратка у капитализам. 

Кључне речи: пољопривредно задругарство, пољопривредна задруга 

Увод 

Пољопривредници српских земаља имају дуго искуство у задругарству. У 

нашем народу прва пољопривредна задруга је основана под називом 

Пољоnривредно друштво "3енљоделска задруга", Ј 868. године, у Тителу. 
Службено се код нас, међутим, зачетком српског пољопривредног 

задругарства сматра оснивање прве кредитне земљорадничке задруге у 

Вранову код Смедерева 1894. године, вероватно због тога што се тај 

дoгaђ~i десио на простору на коме је у то време била обновљена српска 

држава, док је Тител у исто време био још под аустроугарском 

окупацијом. 

Након оснивања првих задруга, убрзо је у Смедереву, већ 1895. године, 
основан ЛювНlI савез српских земљорадничкuх задруга, који је, заједно са 

десет савеза других земаља, исте· године био један од оснивача 
Међународног задружног савеза. 

Задругарство се развијало, пре свега, на основу користи које су 'Задруге 

доносиле њиховим члановима и из веровања у задружну идеју. 

1 I1роф. др Христивоје l1~јчић. 110љопривредни факултет. Крушевац 
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Лр Христивоје Пејчић 

Пољопривредници су били непосредни оснивачи задруга. Будући да су 
углавном остваривали контролу над ЊIIХОВИМ pallOI\I. задруге су. пре свега. 
Ј.ОПРIIНОСllле унапређењу привређивања породичних газдинстава. 

Удаљаваље од IIЗВОРНОГ задругарства у периоду IIзградље 

СОUllјаmпма 

у нашој пракси је било адступања од задружних начела !I од изворног 

Јадругарства уапште. Најтеже последице такве пајаве су се ИСПОЉI1"lе 

наРОЧIIТО од даласка Брозоваг режима на власт 1945. године. Назадавање ) 
задругарству је тада бllЛО услављено вишеструко штетним пајавама. као 

што су: 

1) деформација у односу држава - задругарство. 

2) осннвање задруга без иницијаТlIве пољопривредника. 

-,) наметање непољопривредних делатности задругама и 

...ј.) неучествавање пољопривредника у управљању задругом, кроз 

нарушавање односа пољопривредник - задруга. 

Ј) дi!фор нС/ција .Ј' односу држава - задРУ,Уlрсmво. Задругарство успешније 
.lОПРIIНОСИ астваривању појединачних и општих циљева којима је 
ГЩ'-lређено уколико држава I\lepaMa економске политике. нарочито крт 
законодавство (а) омогући слободно самоорганизовање и рад задру га у 

складу сазадружним начелима, н (б) заШПIПI чланове задруга од i\югуће 
злоупотребе ове организације од стране појединаца. 

јУleђУТIIМ. у 'нашој пракси, и не само у њај. је била позната појава 
уплнтања државе у заДРУЖНI1 живот на начин којим су протеж:ираНII 
циљеви владајућllХ ПОЛИТI1ЧКИХ странака и доминирајућих друштвеНIIХ 
група. на рачун интереса ситнијих пољопривредника. То уплитање је 
ДОНОСIIЛО по правилу идеолошкополитичку блокаду развоја задругарства 11 
пољопривреде уопште. Задруге су, у ствари. биле један од инструменатащ 

остваРlIвање IщеаЛОПlје насиоца друштвене blotlll. односно њнхових идеја 
(1 ПРО~lеIIaI\Ia у пољопривреди 11 на селу. које нису. у цеЛИНII. много ишле ~ 
IIРIIJIOГ стварних потреба пољапривредника 11 унапређења привређивања 
ЊII'\ОВII'\ породичних газдинстава. 

Тако су. мерама државних органа, задруге коришliене за конкретне задатке 

који су често били веама удаљени од суштине њихове улоге. На ПРlщер 

за: 
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У:taљавшъе од изворног з(щругарства) нашој праl\Сl1 

планско снабдевање под контролом државних органа, у периоду 

адшmистративног управљања привредом, таком првих гади нама 

после Другаг светског рата; 

борбу против "капитаЛИСПIЧКИХ елемената" на селу. у ствари, против 

IIдеолошких ПРОТllВника БраЗОВОl\1 режиму; 

претварање приватне СВОЈине у друштвену; 

"соцнјаЛИСТlIЧКУ реконструкцију", "изградњу СОЦ!lјаЛИСТIIЧКИХ односа" 

односно "социјаЛИСПIЧКИХ самоуправних друштвеноеканаlllCКllХ 

адноса у пољопривреди и на селу" IПД, 

НегаТlIВНИХ појава у задругарству, мада свакако у мањај 1I1ери. је бllЛО 11 У 
КраљеВllНl1 Југославији. Задруга је тада као оргаНlВација у неКIШ 

С:lучајеВI1~lа више служила представницима капитала и ПОЛlIТII'IК11,\ 

странака. а некад и ЦРКВИ. Појединци и одређене друштвене групе су на 

нефОР~Iaлан начин - краз задруге - настојали и успевали да астварују своје 

личне и зајеДНlIчке цнљеве ИЛlI да омогуће чак и деловање ПОЛИПIЧКlГХ 

странака. нарачlПО тада забрањене Комунистичке партије. Била је и 

ПРШlера да најбогатији чланови задруге ставе пад свају КОНТРОЛУ 

задружну ОРГ~НlВацију 11 управљају њоме. 

2) ()СIIUUШЫl юдру,'i! без Шllllfuјаml1вс 110љоnрuвредflllА:а, Сваки подухват 

оснивања ма које органшацнје у суштини изражава интересе појединаца 

односно конкретне друштвене групе. Тако и оснивање задруге од стране 

пољаПРlIвредника одра;,кава, пре свега, њихаве интересе, који по праВIIЛУ 

НI1С)' супростављени ОПШТИI\I, друштвеним интересима. МеђУТIIМ. ако 

IIНИLlllјативу за оснивање задруге покрећу непољопривреДНИЦlI 11 
непољопривредне органюације, извесно је да тада не постоји довољна 

тејкња да суштински циљеви пољопривредника буду основни смисао 

постојања задружне органшације. Сама ИНllЦијатива однасно (1) носиоци 
IIНllUl1јатнве за ОСНlIвање задруга н (2) условн под којима су оне осниване 
у нашој пракси су сведочили о удаљавању од юворне СУШТllне 

-задругарства. 

(1) Носиоци IIН1щијаТIIве за оснивање задруга су били: 

влада односно МlIнистарство за послове пољопривреде и њени органи. 

што је случај са оснивањем задруга за пољопрнвредни кредит у 

Крал,евини Југославији или сељачких радних задруга у педесеТllМ 

годннама ,после Другог светског рата; 

упщаЈне друштвенополнтичке организације на различитим НИВОlша 

оргаНlI30вања, 
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друштвени правабраниоuи самоуправљања; 

предузећа и друга правна лиuа, као и 

YTlluajHII појединuи на лакалном нивау, нарачито током периода кој" 

је нюван саuијалИСПIЧКО~1 изградњом, чија су очеКlшања у задрузн 

била YC~lepeHa, пре свега, на пачетну личну афирмаuију и промоuију. 

пут ка власти и остваРlIвање личних материјалних интереса. 

(2) Учлањивање у сељачку радну задругу. која је била резултат 

КОМУНИСПIЧКОГ погледа и приступа паљопривреди и селу пасле Другог 

светског рата. је вршено под снажним притиском власти. И сама садржи на 

удела који је требао. да буде унет у задругу представљала је ПРИТllсак на 

сељака 11 његову ПРIIВатну IIМОВИНУ. Наиме, почетна ндеја КОМУНllСТllчке 
властн је бн~а да сељаково земљиште, стока и оруђа за рад пастану 

зајеДI-lllЧКО. калективна власништво. Али за разЛИКУ од неких ДРУПIХ 

Je~!aљa. у Југославији се од аваквог покушаја брже одступало. док 

подухват није коначно напуштен. 

3) На.1/еll1аЈЫ! 1/1:/10. ыmРllвредllllХ де~7аmllосmll. Непривредне делаПIOСПI 

којИ~!а се п р у:ж ај у услуге у области културе, здравства, образавања н 

соuнјалне помоћи су од општег. јавнаг значаја, те адговорност за ЊIIХОВО 

обављање преузима влада, органижући јавна прещзећа и устанаве за 

пружање ТIIX услуга. Међутим, нарочито у oдpeђeHO~1 периоду авнојевске 

Југославнје. пољопривредним задругама су бllле Ha~leTHYTe бројне 

делатнасти у ОКВIIРУ јавних услуга, чиме је донекле потиснута њихова 

основна YC~lepeHOCT на унапређење привређивања у пољопривреШl, 

нарочито на породичним газдинствима. 

У ПРВIIМ ГOДllНaMa после Другог светског рата, у време аЩlИннстратнвног 

управљања 11 несташиuе индустријске робе, задруге су коришћене од 

стране државе за раuионалисано, планско снабдевање сеоског 

стаНОВНlIштва. За Bpe~le постојања тзв. општих земљорадничких задруга. 

ОВIIМ оргаНlПзuијама су ад стране државе били, такође, пренети бројнн 

послови културнаг образовања. негде, на пример, чак и ПРl1казl1вање 

фнлмова. С тим у вези је њихово ангажовање у IПградњи домова културе. 

ЗаДРУГЮ1а су били поверени и послови које обављају банке (наплата 

креднта) или су оне обједињавале рад погана и раДllOНlща које врше 

неПОЉОПРlIвредне делатности, као шта су: кречане. llИглане, uрепане. 

стругаре, каменалами. мале електране, JaТlIM крајачке. обућарске. 

столарске. браварске радиониuе 11 слично. 

./) НС)'ЧССПUЮ(](//Ы! 170ЉOllРШЈрсдНlIка у )I/Ipar;ibalb)' Јш)ругОll.. Ако 

пољопрнвредниuи као '!Ланави задруге немају YTlluaj на доношење 
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К.ЈЪ) ЧНIIХ одлука задруге онда удаљавање од задружног начела 

де\lOкраТIIЧНОСТlI у овам случају доноси посебно тешке последиuе. будући 

да се управљачким проuеСО~1 усмерава uелокупан рад арганизаЦlI.lе. 

MeIjYTII~I. пољопр"вредниuи су практично били удаљени IIЗ управљања. 

односна нису. 11~lалll битан утиuај на даношење одлука у подржављеНIIМ 

111111 "подруштвљеним " задругама. Овим аргаНlI3аuијама су управљаЛl1 

запошљеНl1 радниuн у ЊIIi\Ш. а не паљопривреДIШЦlI. Данесеним одлука"lа 

су остваривани, пре свега. интереси запашљених у задругама - на рачун 

IIHTepeca пољопривредника. Другим речима. пастојао је сукоб интереса 
ЗClпошљених радника у задрузи и интереса пољопривредника са којllма те 
задруге пословно сарађују. 

OдpeђeНllx неправилности у овом смислу је, такађе, било и у KpaJЪeBIIHH 

lугослаВl1јн. До донашењајединственог закана о задругаi\Ш 1938. године је 
постојало више законских прописа у оквиру појеШIННХ бановина, Kojlli\lak 
на РЮЛlIЧIIТ начнн био уређен рад задруга. Тако је у случају HeKII.X 
оаНОВlIна постајала ~lOгyћHOCT да један члан задруге 11~la већи број удела. а 
Тlще 11 већи број гласова. што је, у ствари, пракса аКUlIонарских друштава. 
Постојала је, такође. у неКШI бановинама могућност да управни одбор 
буде састављен од једног задругара. Тако је остављен прастор да богати 
поједllНШI управљају заДРУГО~I. Сви ови различити случајеви. међУТlli\I. 
ипак НIIСУ б11Л11 i\шсовна појава. 

До далеко већег, масовнаг непоштовања задружних начела, па и оног које 
се односи на 'управљање задругам, је дошло у авнојевској Југославиј и. У 
ГlочеТНСЕ\! периоду комунистичке власти, наРОЧIIТО током 

централнопланскаг. административног управљања привредом, а данекле 11 
касније. задруга је праI<Тllчна била продужена рука државе. Држава је 
преко својих органа упраВЉс'JIа задругама, као што је то чинила н са 

.1рупш органюаuијама. Доuније, од педесетих година, оснивањем тзв. 

сељаЧЮIХ а затим ОПШПIХ зе~lљарадничких задруга 11 пољапривреДНlIUlI СУ 
IIШ1ЛII I13весног, формалног учешћа у ЊIIХОВОМ управљању. ПрелаСКО~1 на 

paдl-lll'IKO с,шоуправљање. а посебна доношењем Закона о удружеНО;l1 

раду. 1965. године, задруга је юједначена са друштвеНIIМ предузећем. 
Тако су !адругама управљали запошљеНII раДНIIЦlI. као и у предузећll~lа, а 

не ПОЉОПРlIвредlНЩII. 

Бавећи се пољопривреднам произвадњом нтl делатностима које су 
пословно повезане нли зависне од паљопривреде, уз вршење делаТНОСТII 

које нису у 'Iврстој веЗII са пословањем парадичних пољапривреДНIIХ 

ППДlIllстава. задруге су пружале услуге пољопривредниuима 

пронзводњи 11 промету. али на начин и по ценама које су оне ДИI<Тирале. 
К(1КО је Гlрив~тни ceI<Тop био деценијама укинут у трговини, индустријll 11 
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у свим ДРУГИ~I привредним делатностима осим у пољопривреДlI 11 
занаТСТВУ.задруге НИСУ имале озбиљну конкуренцију у пословању са 
сељацима. Оне су биле по правилу једини снабдевач пољопривредника н 

јеД11Н11 купац њихових ПРОl13вода. по ценама и под другим условима којШI 
су ОIlЛИ заШТllћени интереси запошљених радника а не пољопривредника. 

Уместо да буду у служби привређивања пољопривредника. оне су већШI 
де,10М поменутог периода биле оргаНl13ације које су њима господариле 11 
које су их експлоатисале. Другим речима. задруге су добрим деЛО~1 
~'прављале пољопривредницима, њиховом судбином. а не они задруга~:ш. 

као што је то. углавном. био случај у изворној заДРУiКној ОРГШ-llпаЦIIЈII. 

створеној на тлу Србије у 19. веку. 

Удаљавање од IВBOPHOГ задругарства у времену обнове каПllТаЛIIЗ~Ia 

Нов пеРIIОД у развоју задругарства је наступио од 1996. године када је :; 
Ју гославији донет Закон о задругама (Службени лист СРЈ 41). Он је ) 
веЛlIкој ~Iери' О~lOгућио оснивање пољопривредних задруга на изворним 
lадрv/Кним начелима. иако се односио на све врсте задруга. MeђYТlElI. опет 
су lI~казане слабости у оснивању задруга и поново су се, поред добрих 
ПРlшера. јавила и настојања за злоупотребом задружне идеје. 

У ово\! периоду затечене задруге су у суштини биле друштвена пред)'зе1iа 
са већ изражеНIIМ слаБОСТllма као што су висока задуженост креДlIтима. 

lIeJlOCTaTaK обртног капитала и неефикасно управљање. Оне се у зн::пној 
мери баве и TprOВlIHOM. а мање производњом. У овнм дел аТНОСТII Шl 

1I0љопр"вредних задруга све Вllше јача приватни сектор. будући да је ТО 
време обнове капитализма ("транзиције"). Задруге ненавикнуте на ову 

нову конкуренцију губе утакмицу са приватним сектором и долазе у 

неповољан. подређен положај, Знатан број ЊIIХ престаје са радом. 

Пропадање постојећих задруга није праћено оснивањем нових. Узроци су 
.: задржаном неповерењу пољопривредника према задрузи које је 
децеНllјама изззивано и у њиховој необавештености о ~lOгућноспша 
ОСНlIвања задруга по Mepll ЊIIХОВОГ интереса које омогућује нови закон, 
i\/leђутим. насупрот ОТСУСТВУ иницијативе пољопривредника. оснивање 

задруга покрећу предузетнички усмерени појединци., који често и не 
поседују пољопривредно газдинство. Очекивања ових предузетника су да 

оснују привредну организацију којом ће: 

углавном самостално да управљају, 

. пакше да дођу до повољнијих кредита, 
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да остваре пореске олакшице. 

да остваре успешнију пословну сарадњу са пољопривредниuима ш 

непосредног окружења итд 

iV!ОТllВисаЮI OBIIM очекиваЊИ~Ја. они, на пример. успевају да "оснуј) 

'Задругу" уз помоћ чланова своје 11 родбинске породице, као 11 са појеДIIНIШ 
посебно блиским ЛlЩlша, Оснивачи. дакле. нису представници појединих 

ПОРОДИ'lНIIХ пољопривредних газдинстава, тако да њихов број не одговара 

броју ПI:\ гзздинстава. Они у СУШТИНII не учествују у управљању задругом .. 
већ њом по праВllЛУ управља лице које је иницијатор за њено оснивање. а 

регистровано је за директора. Истовре~lено, ОСНllваЧЮI улози С) 

симБОЛlIЧНII, 

Поред овог, у OBO~I перllОДУ постоје и други случајеви уда.тьавања од 

113 во рно гзадругарстава, 

Закључак 

У CpoIICKII,,1 зе~lља"l. ТОКО"I настојања ка Ilзградњи соuијаЛlllЈllЧI\ОГ 
друштва. деформација односа друштво - задругарство се састојала у TO\le 
што је власт настојала да употреби задру;,кну организаЦllју за остварнвање 

ГlОЛIIПIЧКII:\ циљева Задрузи су наметане ванпољопривредне делаТНОСТII .. 
Задруге с.: ОСНlIване 11 без иницијативе сељака. СељаШI НIIСУ адекватно 

учествоваЛII у управљању задругом. У НОВllје време деформације :
задругарству се. пак. наРОЧIIТО испољавају у настојању богаТllјll:\ 11 
веШПlјllХ ГlojeДIIHaиa да успоставе потпуну контролу над заДРУГО"I. 

ПОЉОПРIIвредне задруге се ОСI-швају без реалног OCHllВa'lKOr )_10га. 

1 .. 

4 .. 

Лнтература 

ВујЮОВllП - 3шшћ. З. Аграрана еКОНО;lшја, ЕКОНО"IСКII факултет. 
Београд. 1995. 

ВУЧКОВllћ, М. ИСТОРllја задруiКНОГ покрета у Југославијll., ИНСТIIТУТ 

друштвеНIIХ наука. Београд, 1966. 

BY'IKOBIlIl, М. 11 М. Радић. Економика пољопривреде са задругаРСТВО~I, 
ПРlIвреДНII преглед, Београд, 1975. 

Културни центар. Економика пољопривреде, ред. П. Марковић и 

колегнјум. ГОРЊII Милановац, 1980. 

ЕП 2002 (49) 3-4 (163-171) l(il) 



Др Хриетивqје Пејчић 

5. Задружни савез Југославије, Век и по задругарства, Београд. 1995. 

6. Задружни савез Југославије, Сто година организованог задругарства 
код нас и 'у свету, Београд, ] 995, 

7. Пејчић Х. Економика пољопривреде, Студентски културни центар, 

Нищ 2000. 

8. Пејчић Х, "МИКРОСКОНОi,iСКИ и макроекономски циљеви у 

задругарству", Агроекономика, 26, Нови Сад, 1997. 

9. Ранђеловић, В, Економика пољопривреде. Савремена администрација. 

Београд. ј 990. 

1 О Ранђеловић. В. Основи задругарства и земљорадничко задругарство. 

Пољопривредни факултет - Задружни савез Србије, Београд - Земун. 
1999. 

11. СlIмоновић. до Економика пољопривреде. Универзитет у Нишу, Ниш. 
1990. 

12. Симоновић, Д, и С Ђекић, Економика пољопривреде, Студентски 
културни центар. Ниш. 1998. 

* 
;(. 

17() ЕП 2002 (49) 3-4 ( 163- 171 ) 

UDC: 334.73:316.47.053 

ESTRANGING FROM ТНЕ ORIGINAL 
COOPERATIVE MOVEMENT 

Prot'. Јг Нгistivоје Рејсј6 
Fat:lllty оГ АgгiСL\ltше. КПlsеvас 

Summal'Y 

Iп [!lС Гшthег past, dсГопnаtiоп Ьеtwееп S()(;JCtICS <111(1 tlle coopcl'ati\'c 
111Оvсmепt Iшs Ьееl1 licd јl1 thc Yact that аuthогitу was tгуil1g to Llse the 
огgаl1izаtiОI1 01 [ј1е еоорегаtivе to aehieve theiI' politieal аiшs. Тllе еоорегаti\'С 
has tJcel1 imposed 011 LII1 аgгiеLl!tLIГаl aetivities. Тllс'уе Ьсеl1 jCJlIl1dcd wit!lOLlI 
ГНl'П1СI'S il1itiativc as \vell. Fапnегs didl1't participatc ргорегlу iп the 
с{)орегаtivе's аdшil1istегil1g. 111 [llе геееl1t tiше, сlеfQпnаtiопs јl1 the eoopcl'ati\'c 
mоvеmепt агс геlаtеd to stгivil1g оГ the геаеЈl <ll1d skillcd il1dividLlals to estahlisll 
t'Lllly c0l1tlO1 .01' thc еоорегаtivе mоуеmеl1!. Соорегаtivе fапns аге beil1g 
establishcd \vitlЮLlt геаl IOLll1der's deposits. 

Кеу \vords: eoopcIativc. еоорсгаtivс mоусmСl11 

А Ltf/ю}"s ШМГf!.\"S: 

Ргоf. сlг Нгistivојс Рејсјс 

Роlјоргi\lгсdl1i J'akLlltct 
КГLlsсvас 

SR JLlgoslavija 
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ЕКОНШЛИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ 

Броi 3-412002 
УДК:631.58:63111 

МЕЂУСОБНА КОНКУРЕНТНОСТ РАЗЛИЧИТИХ НАЧИНА 

ПРОДАЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА НА 

ЗЕМЉОРАДНИЧКИМ Г АЗДИНСТВИМА 

Бастајић', Љ. 

ИЗВОД 

Продаја пољопривредних производа представља значајан сегмент 

пословања земљорадннчк!!х газдинстава. Повећани трошкови продаје и 

продаја крајњем потрошачу, воде остварењу повољнијег финансијског 

резултата. Газдинство 2 остварује највећи финансијски резултат по кг 

продатог парадајза и повољнију конкурентност у погледу финансијског 

резултата по Ј кг продатог парадајза у односу на газдинство-стандард .. 
Газдинство 5 остварује највећи финансијски резултат по литру продатог 
млека (свеже + прерађено у сир) и повољнију конкурентност у поглед) 
финансијског резултата по Ј л продатог млека и економичност продаје у 

односу на газдинство-стандард. 

Кључне речи: продаја пољопривредних производа, земљорадничко 

газдинство, финансијски резултат, међусобна 

конкурентност. 

УВОД 

Пословању земљорадничких газдинстава у СР Југославији није поклоњена 

довољна пажња, ако располажу са 83% обрадивог земљишта, са 86% 
условних грла стоке и са 96% трактора. У раду је разматран само један 
сегмент њиховог пословања, а то су различити начини продаје 

пољопривредних производа и њихова ~1еђусобна конкурентност. 

3емљорадничка газдинства у тежњи да остваре што повољнији (већи) 

финансијски резултат, изналазе различите могућности продаје 

I Мр Љ)UОЩI[1 1:iаст,\iиl1. ПОЉОllривредни факултет. Београд - Земун 
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пољопривредних производа. Сама продаја производа условљена је 

различитим факторима, као што су: обим расположиве (најчешће 

сопствене) радне снаге. снабдевеност одговарајућим превозннм 

средствима (камион и аутомобил), динамика и обим пристизања 

ПРОl13вода. понуда и тражња за производима итд. У раду је извршена 

анализа конкурентности рюличитих начина продаје парадајза и млека и 

сира, 

Материјал и метод рада 

Испитивање је засновано на анкетирању већег броја земљораДНИЧКIIХ 

газдинстава qa подручја доњег Срема, од којих је за анализу узето шест 
Га3динства (три газдинства која производе парадајз и три гюдинства која 

производе млеко и сир). Поред већег броја прикупљених информаЦllја 

које су послужиле да се установе најважнији показатељи услова и 

резултата пословања, прикупљени су између осталог и подаци о наЧИНИilШ 

прод~је пољопривредних производа. Анкетирање је обављено почетком 

1999. године, а прикупљени подаци (натурални и вредносни) односе се на 
1998" годину. 

Трошкови коришћења трактора са приколицом. камиона и аутомобила 

IlзрачунаТII су састављањем одговарајућих калкулација. Зараде чланова 

газдинства обрачунате су са 10.00 д по часу рада, односно са 100.00 д по 
радном дану. Трошкови изнајмљивања камиона износе 650.00 д дневно. 
Трошкови пијачног места (тезге) за пола дана износе 20.00 д, а за цео дан 
40.00 д. За паркирање камиона и аутомобила плаћа се по 10,,00 д. 

Просечна месечна стопа инфлације износи 5%. Прикупљени подаци 

представљали су полазну основу за састављање обрачунских калкулација 

продаје парадајза и млека и сира на различите начине. Након састављања 

обрачунских калкулација, упоредним прегледом утврђено је која је 

варијанта продаје парадајза, односно млека и сира најповољнија. 

За истраживање конкурентности различитих начина продаје парад~iза и 

млека и сира употребљен је метод равнотежног односа цена. За мерење 

конкурентности узета су два покюатеља. Код продаје парадајза то је 

финансијски резултат по кг продатог парадајза и однос између вредности 

једне вожње и трошкова продаје (условно назван економичност продаје). а 

код прод~је млека и сира узет је финансијски резултат по литру продатог 

illлека и сира и однос између годишње вредности ПрОl13водње млека и сира 

и трошкова продаје (економичност продаје). 
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Да би се обезбедило праћење динамике конкурентности у вези са 

ПРОillеНО\1 односа цена. вршено је и графичко ПРИКЮlIвање. За основу 

(стандард) узета су она газдинства која имају најНИЖII финаНСllјСКII 

резултат по кг (л) продатог производа. 

Резултати 11 дискусија 

Гюдинства која пронзводе парадајз. на тржнште га пласирају на следепе 

наЧllне. 

Газди нство целокупну производњу парад~јза продаје на велико. 

предузећу за прераду поврћа. које се налази у суседном насељу. Један 

члан газдинства трактором са приколицом одвози парадајз и за дан може 

да превезе 11 преда на откупно место једну туру. тежине 2500 кг. Цена која 
се постиже IIЗноси 0.80 д/кг и исплаћује се у року од 30 дана. ЕфеКТllВан 
рад трактора IIЗНОСИ 2 часа. 

Газдинство 2 сопственим кашlOНОМ одвози парадајз у суседно гращ;ко 
насеље 11 продаје га на зеленој пијаци. Једну туру парадајза У количини од 
1500 кг. два члана газдинства продају за 3 дана, постижући просечну цену 
од 2.00 Д/I\Г. Плаћа се целодневна пијачарина и паркирање камиона за 3 
дана КашlOН за 3 дана продаје ефективно ради 3.50 часова. 

Газдинство 3 за превоз парадајза изнајмљује камион. Парадајз у КОЛИЧIIНИ 
од 1800 кг' један члан газдинства односи на пијацу за продају 

пољопривредних производа на велико и У току истог дана целокупну 

КОЛlIЧИНУ продаје по цени од 1.30 д/кг. Пијачарина је плаћена у износу од 
4 % од целокупне вредности парадајза. 

Газдинство 2 има највејlУ вредност једне вожње (туре). а исто тако 11 

нај вепе укупне трошкове и трошкове по Кllлограму продатог парадајза 

(табела 1). Високи трошкови продаје парад~јза нису се негативно 

одразИЛlI на финансијски резултат. Остварени финансијски резулт<п по 

једној вожњн. такође је највећи код газдинства 2. тј. код Га3динства које 
Iща сопствени камион. које парадајз продаје на зеленој пијаци и које TO~I 

приликом остварује највишу цену по килограму продатог парадајза (2.00 
д/кг). Висока продајна цена утицала је да гюдинство 2 оствари и највећи 
финансијски резултат по 1 кг продатог парадајза. 

Газдинство 3 је друго по вредности једне вожње, укупних трошкова. 
трошкова по 1 кг и финансијског резултата по Ј кг. Разлог за овакво 
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пословање опет треба тражити у продајној цени парадајза која је друга по 

висини (1,30 д/кг), 

И3 анализе се види да зе~,'!љорадничка газдинства у тежњи да остваре што 

веће продај не цене. Il3лажу се додатним трошковима продаје, кој 11 на 

крају не~шју HeraTIIBaH утицај на финансијски резултат по једној ВОЖЊII 11 

фИНnНСllјСКII резултат по 1 кг, 

Табела 1, Остварен!! финансијски резултат продајО~1 парадајзn 
ТаЫе 1, Тlle finnncial leSlIl1 achieved Ьу lOmato sale 

Елеыенти - Еlетепts 
Газдинства - Fапns 

2 
, 
.1 

1 Вредност једне вожње - The \'аlве ot' опе ride I 2000.00 ! зоооло I 2340ЛО 
- - ------ ------------··----г------------г--- ----1--- --------

н Трошкови - Cosls I!! 
1, превоза: - трактор са приколицом i i I 

• :1 92.00 ,1, - l' оГ t:()пvеуапсе: - IПКlOГ \vitll IrnileI' 
~---~-~к~·а~~~lи~о~н~--:~t~Гl~lс-k~~~~~~~---+i----~I-3-04-'5-0-+1------1 

- llЗнај!\lљивање камиона - tГllсk гепtiпg - I - 650ЛО 

-30.00 I 
600.00 I 

') паркирања камиона - ot' tГllсk palking I _ I 
~-------~~------------------~----~_+------_+-------+------_i 

3., радне снаге - of lаЬог 100.00 1 ()ОЛО 

120..00 93,60 I 
- I 4. Пllјачарина - mшkеt геп! 

I 

1 5, инфлације (обезвређења новца) 
- -

I i IООЛО iпПаtiоп (making топеу worthless) 
-----~~~:~~~~~~~~~~--~----+-----+-----~ 

Укупно - Tolal 292..00 1054,50 843,6() 
0,70 i 0.47 I i 0,12 По 1 кг -- Рсг 1 kg 

! 
I III Финансијски резултат -- Fiпапсiаl rcslllt 

1708ЛО 1945,50 I 496АО 
1----- --,--------. 

- по 1 кг - рсг 1 kg 0,68 1,30 0,.Х3 

ПроизвођаЧII парадајза са истраживаног подручја напомињу да c~ 

претходних година, када су политичке и економске прилике биле 

повољније. парадајз ОДВОЗИЛИ у удаљеније потрошачке центре, где су 

ПОСТllзали далеко више продајне цене које су у потпуности покривале 

повећане трошкове продаје. 
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Меtjусобнn конк) ренпюст различитих начина продаје __ 

Према томе. из анализе проюилази да оно газдинство које продаје 

парадајз крајњем потрошачу и поред високих трошкова продаје, остварује 

најповољнији финансијски резултат, Овај вид продаје могао би се 

преПОРУЧНПl и осталим гюдинствима, под условом да имају на 

располагању потребну радну снагу и превозна средствао Уколико 

газДIlНСТВО не располаже са довољно радне снаге, могла би се сагледаТII 

могућност ангажовања радне снаге са стране. Исто тако, уколико 

газДlIНСТВО не располаже са сопственим превозним средством (каМИОНО:-'-I), 

треба видети какве су могућности услужног транспорта. 

Сагпедавајућl.l међусобну конкурентност различитих начина продаје 

парадајза. уочава се да газдинства 2 и 3 остварују ПОВОЉНllју 

конкурентност у погледу оствареног финансијског резултата по кг 

продатог парадајза у односу на газдинство-стандард (газдинство 1) 

Газдинство 2 може да СНllЗи цену парадајза за 31 %, а газдинство 3 за 12%. 
а да 11 даље остану конкурентна у односу на газдинство 1 (табела 2)0 
Међутим. газдинства 2 и 3 остварују лошију конкурентност у погледу 
економичности продаје у односу на газдинство-стандард. Да би достигла 

еl\ОНОМИЧНОСТ продаје газдинства-стандард, ова газдинства би требало да 

повећају цене парадајза за 141 % (гаЗДИI-IСТВО 2) односно за 14 Ђе) 
(ГЮДlI нство 3). 

Табела 2. Равнотежни однос цена различитих начина продаје парадајза 
Таhlе 2. Ваlапсеd ргјсе геlаtiоп оГ dinerent ways ot

O 

tошаtо sale 

Показатељи - Iпdiсеs Газдинства - Fагms 

1 2 " -1 

Финансијски резултат по 1 кг 
IЛО 0069 0.88 

F'iПШlt:iаl lesu'lt рег 1 kg 
Економичност продаје 

1.00 2АI 2.47 
Есопошit:аl sale 

Равнотежни однос цена може се представити и графички (граф. I и 2). 
Линија g S која је паралелна са х ОСОМ, представља газди нство-стандард. 
Повлачењем паралелне линије са у ОСОМ llЗ пресека линије g S, са 

линијама осталих газдинстава наниже на х осу, може се пронаћи однос 

цена који обезбеђује једнак финансијски резултат по кг продатог 

парадајза и једнаку економичност продаје у односу на газдинство

стандард, Уколико газдинство-стандард повећа или смањи финансијски 
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резултат по 1 кг и економичност продаје, тада се успостављају нов!! 

односи цена са остала два газдинства који се могу пронаћи преко пресека 

нове линије g S. са линијама осталих газдинстава. 

Граф. 1. Утицај односа цена на 
финаНСlIјски резултат по 1 кг 
продатог парадајза 

Gгарh 1. IпПuепсе оГ ргјсс Ielution 
оп 'ј 11al1cial ГСSlllt рег ] kg оГ sold 
tomuto 

IЊ 

g3 
~~----------~~gS 

о dnosl сеna ~ ргјсс rclatiol1 

Граф. 2. Утицај односа цена на 
економичност продаје парадајза 

Graph 2. lп Љlепсе of ргјсе геlаtiОI1 
оп ecollomil:ul sale оГ tОП1аtо 

7.055 

701 
~ 

~ 6965 , 
о 

= 6.92 

8 g3 
~ б ,75 
ф 
'њ' 

683 " 
~ ___________ ~~~S 

е 
с>. 

;.:; 6785 
о 

" " Е б 74 
о 

" о 6.6'15 
'" ш 

(\65 

(, &Ј5 

::.3~ 2-1 

о dnosi сепа • Prict.' гсlПliОI1 

За произведено млеко и сир испитивана газдинства су ПРИl\lењивала следеће 

варијанте продаје. 

Га3дИНСТВО 4 располаже са две краве просечне млечности 51 ОО литара. За 
потребе ДО~lаћинства троши се 1,50 литара млека дневно и 1 кг сира 
недељно. Преостала количина млека се аутомобилом одвози у суседно 

насеље 11 предаје откупној станици. Просечна цена млека која се постиже 
износи 2.50 д/л и наплаћује се за 15 дана. Време ефективног рада 

аутомобllла у току једне вожње износи 0.30 часова, а један члан газдинства 
ангажован је 0.50 часова дневно на продај и млека. 
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Газдинство 5 располаже са 4 краве просечне млечности 4650 литара. У 
Домаћинству се троши по 1 литар млека дневно и 26 кг сира годишње. 

Целокупна преостала количина млека се сири и сваке суботе одвози 

аутомобилом у суседно градско насеље, где се продаје на зеленој пијаци. 

Просечна цена која се постиже за сир износи 22.00 д!кг. OBO~I приликом 
плаћа се паркирање аутомобила за цео дан и пијачарина за пола дана. Време 

ефективног рада аутомобила у току једне вожње износи 1.50 часова, а за 
продају сира ангажује се један члан газдинства један радни дан. 

Г:13динство 6 располаже се 3 краве просечне млечности 3360 литара. У 
Домаћинству се троши 1 лит3.р млека дневно и 1.50 кг сира недељно. Дневно 
се на газдинству прода 12 литара млека по цени од 3.50 д!кг, а млеко се 
наплаћује једном месечно тј. сваког првог у месецу. Преостала количина 

~Iлека се сири и продаје купцима који долазе на газдинство. по цени од 

1 ХЛО д/кг 11 одмах се врши наплата. Један члан газдинства се ангажује 0.60 
'!асова дневно на ПОСЛОВII~1a око продаје млека и сира. 

Сва испитивана газдинства за килограм произведеног сира утроше v 

просеку :5 литара I\Iлека. 

Табела 3. Укупна КОЛИЧllна млека за продају 
ТаЫе 3. Total чшшtitу 01 milk lог sale 

'Елементи - Еlсшспts 

1 Произведена КОЛlIчина - Ргоdш:еd qllantity 

Il Потрошња у домаћинству - HOllsellOld 

1--
(:onsllll1ptioIl 
- млека - 01' milk 

~ _.~-- -- - -~---

- сира (прерачунато у млеко) - 01 cheesc 
_ .(estim~ted_irll!1ilk) - -- ---~-~---_._-_. 

III Млеко за продају (l-П) - Milk t'oI' sale (I-Щ 

(дин. - (Iill.) 

Газдинства- Fnгms 

4 5 I 6 

10200 IХ600 I IО08() 

I 

,-_:~~J 
547.50 365 

--

260 3l)() 

._- _._-----
9392.50 18105 1 9325 

КОЛlIчина млека коју газдинства продају (табела 3), није иста на CBIIM 
газДllнствима и условљена је бројем крава, ЊI1ХОВОМ млечношћу 11 
КОЛlIЧИНОМ млека и сира који се :П'роше за потребе Домаћинства. 

Сходно томе. газдинства остварују и Ра3личите финансијске резултате 

продајом млека и сира (табела 4). Највећу вредност продатих ПРОl13вода 
остварује газДI1НСТВО које целокупну количину млека прерађује и продаiе 
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С,ЩО сир (газдинство 5). Затим следи газдинство које део вредности 

ПРОЩПlI:\ производа остварује продајом млека на мало. тј. крајЊШI 
потроша'lllма. а део вредности продајом сира Дllректно на газДIIНСТВ} 

(газ.:1IIНСТВО 6). Најмању вредност продатих производа остварује 

газДllНСТВО 4. тј. газдинство које продаје само ~Iлеко и то млекарll. 

посреДСТВО~1 откупне стаНlще. Исти је редослед газдинстава 11 по 

ТРОШКОВlIма продаје млека и сира. 

Табеlа 4. Остварени финансијски резултат продајом млека и сира 
Tal)lc 4 .. рјl1аm.:јаl IcslIlt aCL:omplisllcd Ьу milk аl1Ј cllcesc salc 

(дин. diп) 

Елементи - Еlетспts 
Газдинства - Fагтs 

4 5 

1 Вредност - Valllc: , I -
- ~lЛеi(а - 01 тј Ik 

- сира - 01 cllecse 

- укупно - total 

123481.251 - i 1 5330ЛО 
i - 179662.00 i 17К020{) 
12341-\ 1.25179662.00 !3313200 

II ТI)ОШКОВII - Costs: [!! 
__ 1 I I 

______ пр~воза- 01 tгаl1sрогt ! 4161.00 I 2964.00 I -
- ПИ.1 ачарине - 01 mal'ket lспt i - I 1040.00 I -

-----------~------------------------~--------г_------+_--------

- паРКllрања аутомобила - 01 саг рагkiпg I - i 520.00 Ј -
- радне снагс - 01' lаtюг I 1825.00 I 5200.00 I 2190.{)() 

- инфлацнје (обезвређења новца) I I 
- 01 il1ПаliОI1 (makil1!! топе у \vогt!llеss) 

---
587Л3 11' - '[ 766_._5{_)_ 

- укупно - total_ ___ ._ _________ 657}:(!З.! _27~4.J)(~-L2956 . .:-')() 
- по 1 л - рег 1 I 0.70 I 0.54 I 0.32 

III ФlIнансијСКII резултат - III F'iпаl1сiаl IeslI!t 
-.- -- -- -- - -----------f----i--· ---

- укупан (I-II) - total (Ј-П) 16908.22 69938.00 3017550 
--- -------- - ----------------- -+---------+1- --

3.86 
- по л млека (свеже -'- прерађен о у сир) 
- рег 101 milk (tгеsll + pIocessed iп clleese) 

I)Ю 3,24 

ВИСlIна трошкова продаје не утиче на редослед газдинстава према BIICIII-III 
финансијског резултата. Наиме. највећи укупан финансијске резултат 11 

фlll-lаНСllјски резултат по лнтру продатог млека. остварује газдинство 5. а 
запш следе ГЋЗДlIНСТВО 6 И газдинство 4. 
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Међусобна КОНК) рентност РЮJlИЧИТИХ начина Ilро;щiе оо, 

Запажа се да она газдинства која прерађују део или целокупну КОЛlIЧIIНУ 

млека у сир, остварују већи финансијски резултат од газдинства које 

ПРОfщје само ~Iлеко, Овде је такође битно УОЧИТII 11 начине продаје млека, 

Оно газдинство ко.је продаје млеко крајњем потрошачу (газдинство 6). 
остварује већу продајну цену. мање трошкове продаје, а самим тим 11 већи 
укупан финансијски резултат и финансијски резултат ПQ једном литру 

продатог ~Iлека, од газдинства које млеко продаје млекари (газдинство 4). 

Газдинства 5 11 6 остварују повољнију конкурентност у односу на 

гаЗд1IНСТВО 4· како у погледу финансијског резултата по 1 л продатог 

"Iлека, тако и у погледу економичности продаје (табела 5). Ова газдинства 
би могла да снизе цене млека у распону од 40% (газдинство 5) до 47% 
(газДI1НСТВО 6), а да и даље остану конкурентна у односу на газдннство
стандард у погледу финансијског резултата по литру продатог млека" Код 

еКОНОШltlНОСТИ продаје газдинство 5 могло би да снизи цену млека за 
56%, а гаЗДllНСТВО 6 за чак 68%, а да и даље буду конкурентна са 

Га3д1IНСТВОМ 4., 

Табела 5. Равнотежни однос цена различитих начина продаје млека и сира 
ТаЫе 5 .. Ваlапсеd ргјсе геlаtiоп 01 dift"егепt \vays 01' milk апd clleese sale 

Газдинства - F'ап11S 
Показатељи - Iпdiсеs 

4 5 6 

ФинаНСllјски резултат по 1 л [ 

F"iпапсiаl геSiJЈtЈ.!..е! 1 1 
1.00 0.53 0.60 

~---- ~"~~-"-- ----- ____ о 

ЕКОНОМIIЧНОСТ продаје 
1.00 0.44 0.32 

ЕСОl10mјсаl su1e 

Праћење динамике конкурентности газдинстава 5 и 6 у односу на 

ГЮДIIНСТВО 4. може се вршити и преко графикона (граф. 3 и 4). Уколико 
гаЗДllнство-стандард повећа или емањи финансијски резултат по 1 л 
продатог млека или пак економичност продаје, тада се успоставља нови 

равнотежни однос цена ко.ји се може пронаћи на графиконима у тачкама 

пресека нове линије газдинства-станщiрд са линијама осталих газдинстава. 

На основу добијених резултата у постојећим условима привређивања. сва 

газдинства која се баве производњом млека. требала би да теже његовој 

преради у сир и продаји на 'Зеленој пијаци, а ако нису у могућНОСТII на 
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зеленој пијаци (недостатак радне снаге и превозног средства), тада ои 

продају требала да организују на газдинству. 

Граф. 3. Утицај односа цена на 
финансијски резултат по ] л 
продатог млека и сира 

Gl'aph 3. IППllепсе 01' ргјс;е ге]аtiоп 
оп !iпапс;iа] leslI]t рег 1 ] 01' sold 
Пlilk <1п(1 cl1eese 

:3 

g5 

g6 

~--~------~~--gS 

(ј·П (;.5 !) 53 [Ј 56 U.5-) и 62 

о dnosi сепа - l'rict: rclatiutl 

Граф. 4. Утицај односа цена на 
еКОНОМIIЧНОСТ продаје i\.lлека 11 
сира 

Graph 4. IППllепс;е 01' ргјсе гсlаtiоп 
оп есопоmiсаl saJe o!milk Clпd 
c;heese 

5А 
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Закључак 

ПОС:l0вању зеi\lљораДНИЧКIIХ газдинстава у СР ЈугослаВllјll се не поклања 
довољна пажња 11 поред ТОПl што располажу са 83% оорашlВОГ зе,IЉllшта. 
са 86% условних грла стоке 11 са 96% трактора. 

у раду је аf:lализиран само један сегмент пословања зе~lљорадничких 

гюдинстава и то разЛllЧIПI1 начини продаје парадајза 11 млека 11 Сllра н 

њихова ыеђусобна конкурентност. 

Највећи финансијСКII резултат по једној вожњи (тури) и по једном 
килограму продатог парадајза, остварује газдинство 2. тј. газдинство које 
има сопствени камион. које парадајз продаје на зеленој пијаци и које том 
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Међусобна конкурентност различитих начина продаје ... 

ПРIIЛИКОi\.1 остварује највишу цену по једном килограму. Газдинства 2 и 3 
остварују повољнију конкурентност у односу на газдинство 1, У погледу 
оствареног финансијског резултата и лошију конкурентност у погледу 

еКОНОМI1ЧНОСТИ продаје. Продаја парадајза крајњем потрошачу и поред 

ВIIСОКИХ трошкова продаје. могла би се препоручити и осталим 

ГЮДIIНСТВlша. 

Од газдинстава која се баве производњом млека. највећи укупан 
финансијски резултат и финансијски резултат по једном литру продатог 

млека (укључујући и млеко прерађено у сир) остварује газдинство 5. које 
целокупну количину i\.1Лека сири и сир продаје на зеленој пијаuи .. 
Посматрајући међусобну конкурентност газди нстава, утврђено је да су 

газДlIнства 5 и 6 конкурентнија у односу на газдинство 4, како у погледу 
оствареног финансијског резултата по литру продатог млека и сира, тако и 

) погледу еКОНО~IИЧ!-lОСТИ продаје. 

у постојећlШ' условима привређивања највеће економске ефекте у продаји 
пољопривредних производа, остварују она '3емљорадничка газдинства која 

иду на продају производа више фазе обраде (сир). која улажу додатне 

трошкове у продаји производа и која производе продају крајњем 

потрошачу. 
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ИОС: 63 I ,58:63 I . I 1 

lVIUTUAL COlVIPETITVENESS OF DIFFERENT ,\;VAYS OF 
AGRICULTURAL PRODUCTS SALE ON FARlVIS 

Мг Ljllbomi!' Bastaji6 
FaclIlty о/ АgгiСlIltше. ZеmllП - Веlgгаdе 

Summагу 

Tlle аgгiсшtшаl ргоdllсts ,аlе рl'еsепts ап imрогt<lпt раг! iп lапn ыliпеss,' Tlle 
iпсгеаsе оГ ,аlе costs апd ,аlе (о СОПSLI1llег lеаЈ, [О гсаlisаtiоп 01' 1ll0ГС 

ГаVОШClЫе Гiпапсiаl геSlllt, Fапп 2 accomplislles tlle higgest t'iпшкiаl ["eslllt PCl 
kg (01' ,оlЈ lOJl1CltO) апd 1ll0ге Га\'ОLllаЫе соmреlitivепсss о! Ппапсiаl tesllll рег 
l kg (оГ ,01Ј tomalo) СО1llрагiпg [о lапn-stапdагd, Fагm 5 accomplislles lllC 
blggesl ГiПClпсiаl геSllll рег 1 1 о/ sold 1llilk (ГгеS!l + ргосеssеd iп cheese) <)Il(ј 

тоге lavoLIIable СОJl1реlilivспеss оУ' Гiпапсiаl геSll!t рег l l (оГ sold шilk) аllЈ 
еСОllоmјсаl ,аlе соmрагiпg [о f"апn-stапdагd, 

Кеу "'огds: аgгiСLIГtшаl pгodLlctS ,аlе, ГагПl, Гiпапсiаl геSLllс Jl111tllal 
соmреtitivепеss 

ALJlllO,", S addIess: 

Мг LjllbomiI' Bastaji6 
Роlјоргivгеdпi t'akllltel 
Веоgгаd 

Sаvсzпа Repllblika Jllgoslavija 

I-:П 20()2 (49) 3-4 (173-IX5) 



ЕКОНОl\/1ИКЛ ПОЉОПРИВРЕДЕ 

Број 3-41200:: 
УДК: 334.71: :633. ~X 

МАЛИ БИЗНИС И ПРЕДУЗЕТНИШТВО У ДОМЕНУ 

ЛЕКОВИТОГ БИЉА 

ИЗВОД 

Циљ рада је да се укаже на четири могућа облика развоја малог бизниса 11 

предузетништва у оквиру производње, прераде и промета лековитог биља. 

То су: 1) шше приватне породичне плантаже лековитог и ароматичног 
биља; 2) ~Iала 11 средња приватна предузећа и погони за откуп и прераду 

лековитог и ароматичног биља; 3) сакупљање дивљег (самониклог) 

nековитог и ароматичног биља, посебно на брдско-планинским 

подручјима и'4) извоз лековитог и ароматичног биља. Даље, аутор указује 

на три посебне групе лековитог и ароматичног биља на територији Србије, 

као могућим доменима предузетничког ангажовања. То су: 1) лековито 
бнље које је распрострањено на целој територији Србије и где не постоји 

опасност од његовог нестанка,ако се сакупља под стручном контролом (19 

врста): 2) лековито биље кога има у ограниченим количинама (20 врста) и 
3) лековито биље кога има само на одређеним локалитетима (18 врста). 

ПОТО~I, аутор указује на неке врсте лековитог биља које се могу успешно 

rajHTII на малим приватним породичним плантажама. То су: одољен 

(Vа/егiШI(I ofjicil/a/is L.) камилица (Мatгiсагiа С/Юl/1оmil!а), мелиса 

(Mae/is.\({ ofjicil/alis), тимијан (Пl)'П1l1S \llIlgшi.\). питома нана (Melltl/([ 
pipai f(/) 11 сл. 

Најзад. аутор указује на потребу заокруживања технолошког процеса у 

производњи 11 преради лековитог биља, почев од производње на малим 

приватним породичним плантажама, па преко малих лабораторија за 

IIСПllТивање и малих предузећа за прераду, до израде одговарајућих 

препарата и мелема и њихове продаје у малим биљним апотекама или на 

страном тржишту, У раду се разматрају и могућности прерастања малих 

плантажа 11 предузећа у средња и велика као и потребни капитал и 

економски ефекти који би се могли остварити развојем капацитета малог 

бизниса 11 предузетничког ангажовања на селу, посебно МСП-а и малllХ 

I Др Ратомир МI1Л<lновић. БеОГР<lд. 
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плантажа. то су: ВИСllна почетног капитала за њихово оснивање. 

профитабилност, могућност извоза, као и њихов значај за развој села. 
региона 11 раRн()мерни Р;:ПR()ј1емље као целине. 

Кључне речи: лековито биље. мали бизнис и предузетништво 

Увод 

У ЈугослаВllји, посебно у Србији. одавнина се традиционално негује 11 
преноси у народу позната крилатица да су - ливада пуна лековнтог биља и 
добар бунар пун евеже воде, најбољи лекари на свету. Све што је 
113;lеЧIIВО. може се излечити биљкаыа и BOДO~I. Познати су и ~IHOГll 
наРОДНII травари 11 видаРII који су брали еа~IOНИКЛО лековито биље. 
ПРllпре~lајућfl чајеве и мелеме 11 њима лечили многе болести и ране 
болеснm" Знало се, да се хајдучком травом могу ИЗВIIдати ране хајдука. 
БОСIIЉКО~1 отерати све болести, а купиновим листом извадити трн из ноге 

пастира. Ипак, сматра се да су хербалну медицину- вештину и науку 

лечења болесника лековитим биљем, прве "откриле" Домаће ЖlIвотиње, 
f\;lачке једу метвицу када су болесне, а пси листове љубичице. Људи су 
BllдeJ1I1 од животиња, па су и сами почели да трагају за лековиТlШ 
"травка~ш". брали IIХ и КОРИСТИЛИ за лечење. Стога је и хербапна меДllЦllна 
стара 'Iето толико КОЛlIКО 11 сам човек, а ДУГОГОдllшње народно искуство) 
овој обласТl! је преношено "С колена на колено" потомциыа. посебно 
П03ната тринаест правила бербе лековитог бнља, али и врсте биља н 
сlечење. 

ИСТО тако. наша земља, као мало која у Европи располаже веОШl 
3l-!ачајНИ~1 природним потенцијалИ~Ia за еакупљање, производњу, прераду 

11 трговину великим броје~1 лековитог биља, нарочито на брдеко
плаНIIНСКlIМ подручјима. 

Све ове, али 11 I1звозне могућности, су данас у нашој земљи ЩL10 
НСКОРllшl1ене и 'За развој малог бизниса и предузетништва у ДO~leHY 
лековитог и ароматичног биља, па су неке од тих могућности И преД~lет 
овог рада н то: 

1) ыале приватне породичне плантаже лековитог и ароматичног биља 

2) ~lала 11 средња предузећа и погони за откуп и прераду лековитог 11 
аРОi\lаТИЧl:10Г биља 

3) сакупљање дивљег (самониклог) лековитог биља. посебно на брдско
плаНIIНСКИМ подручјима 

4) I13В03 лековитог и ароматичног биља 

Предмет даљег радаје сваки од ових аспеката понаособ. 
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МатеРllјал 11 методе IIстраживања 

МатеријШl и ~leToдe су преузсте 113 мојих ширих НСТРЮКllВања могућНОСПI 

развоја малог бизннса 11 преду,етништва у пољопривреди 11 на селу у ТРII 
Ilравца пре~lа категорији ЊIIХОВНХ субјеката. I1 то: (1) ПРllватна Шlла 11 

среЈ.ња пронзводна. прерађивачка I1 услужна предузећа (2) ПРlIватне 

производне и УСЛУiКне радње сеоског занатства. До~шће раДIIНОСПI I1 
трговине. !I (3) мале плантаже. стакленици и пластеници лековитог би,ъа" 
воћа и поврћа. Истраживања су вршена на теРIlторијн источне Србllје. 

преШlЗније О.l,lабраюш сеmша ОПШТIlна Неготин, Кладово, Мајданпек, Бор 

11 Кучево и с могућношћу међународне сарадње с одговарајућнм 

с)бјектима IЛ Бугарске (котлина 8идина) и PY~IYH!lje. 

l\iI атериј ал 11 су дакле. статистички подаци прикупљени са терена 

наведених општина. Затим. !!3 стаПIСПIЧКIIХ годишњака ЈугослаВllје 11 

Србнје. као и IIЗ цитиране литературе дате у попису рада. 

ivIетод рада је компараШlја еТЂПlеПIЧКlIХ података. а реЗУЛЛ\ТII 

Iн:тра;КlIвања су профитабилност и економски ефекти улагања у р:.l1вој 

назначених програма. 

1. Мале ПРlIватне ПОРОДlIчне плантаже леКОВIfТОГ 11 ароматнчног биља 

у зе~lљама Запада. посебно Европској унији, где се Југославија запутила

профнт су алфа 1-1 омега привредног развоја. а приватна својllна кич~ш тога 

развоја. Стога Нllје чудо што се, понекад заборављају XY~IaHII ПРИНЦlIПИ 

Щ?дlЩllне и фармаЦllје. у ТРЦII за профитом. Нисмо заговорници тога 

\а60рава. алll желшIO да укажемо да се развој малих приваТНIIХ 

породичних Г1лантаљ:а лековнтог и ароматичног биља у нашој земљи споро 

одвија. Стиче се YTllcaK да још није утврђена ни њихова идеНТИфllкаuнја 
по I3peTa~Ja лековнтог бllља. које би се могло плантажно узгајати. као HII 
Il,ихове локације. По наше~1 ~Iишљењу то би ~IOгле да буду ~1(lПе ппантаiке 

одшъена. нане. каМIIЛlще .. ~Iaтичњака. меЛllсе 11 ТШlијана. Љима би се 

\lOгле ПРИЈ.ощlТИ. ПРОфllта радн. ЩlПе плантаже производа здраве хране

,1"ЗУI\О пасу.гъа. дајкона(роткве) 11 ђумб!lра, као 11 ~Iале плантаже цвећа. 

Поред ~lаЛlIХ плантажа. за рано У'згајање 11 сазревање поврћа. мог:lO 611 се 
Ill1и 11" 6ржу ,вградњу стакленика и пластеника. Исто тако, ваљало 6и 
детаљно IlстраЖllПI могућностн )"згоја неких врста лековитог 11 
аРО~ШПIЧНОГ биља у етаклеЮlllима и пластеНIIЦИ~Ia. 

Mel:Ta локације поменутих капаЦlпета су свугде Ta~IO где за то постоје 
ПРIlРОДНII УСЛОВИ-КЛlIма. плодно земљиште. 'щрава храна и ваздух, као 11 
Г,Је ће ЊlIхова пронзводња fI прерада бllТИ профитабилне. Резултати 
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Ilстраживања развоја малих плантажа лековитог биља су посебно била 
;. смерена на брдско-планинска подручја, јер су она еколошки мање 

загађенија али и преовладавају територијом. Заправо, обухватају скоро 3/4 
територије Југославије, док мању територију чине равнице-ВојвоДина 11 
долине појединих котлина и великих река. У Србији се могу заправо, 

I13двојити две добро подељене области: подручје панонског базен а, с 
у,вишењима Фрушке горе и Вршачке планине, и брдско-планинска 
област, коју чине четири планинска система: (Ј) Родопске планине, са 

CBojll~1 огранцима, у северној, централној и јужној Србији; (2) Карпатско
балканске планине, на истоку Србије; (3) Динарске планине, са својим 
огранцима Проклетија, Старог врха и Рашке области; на западу СрБНlе 11 
(4) Wарско-пиндска планинска маса, са Шаром, Коритником н 
Паштриком на Косову и Метохији. Скоро сви назначени брдеко
плаНИНСКII предели, заштићени су од великих загађивача, па су природно 

предодређени за узгој лековитог 11 аро~taтичног биља. Стога је то једна од 
компараПIВНllХ предности наше зе~lље, која није у довољној ~Iери 
IIСКОРllшl1ена. 11 поред развијене фармацеутске индустрије. 

Исто тако,ова подручја су веома богата водом- IIЗВОРИ, издани, потоци. 

реке. језера, баре, мочваре, ритови, канали и акумулације. Само на 
подручју Ilсточне Србије постоји преко 1.360 I13вора водеi 

11 на потезу 
f\/1I1роча, Дели Јована, Тупижнице и Суве планине. на истоку, до подручја 
Таре. Златнб6ра. Златара и Јадовника, на западу. Затим. од Фрушке горе, 
на северу. до Wар-планине, на југу Србије. Највећи број извора је са 

7 1'" ОС' . те~lпература~Ја воде - о, а многи нису довољно истражени. За 214 
Ilзвора су основни подаци познати од раније, 448 извора су истражеНII, док 
остали IIЗВОРН (698) нису !!стражени.Већина ОВlјх извора би се могла 
КОРIIСТIIПI за наводњаване малих плантажа лековитог и ароматичног бllља. 
у Србији Iша и 211 термалних врела и IIЗвора која би се могла КОРИСТIIТИ 
за загревање стакленика и пластеника лековитог и ароматнчног биља. 
раног поврћа 11 јагодичастог воћа, али и загревање пољопривредних. 

IIндустријских 11 урбаНIIХ објеката, што се данас мало користи. 

КЈда је реСI о висини потребног капитала, то зависи од врсте лековнтог !! 
аромаПI'IНОГ биља које би се гщило на малој плантажи, локације плантаже 
11 низа ДРУГIIХ фактора. Тако на пример, за оснивање f\lале плантаже 

одољена (200 кг суве масе по 1 ха) било би потребно око 3.200 УСД, Од 
чега 49%,за реПРОДУКШIOНl1 ~Јатеријал, 27% радна снага, 13% рад сушаре, 
10% РЈД машина и 1 % остало. За оснивање мале плантаже мел исе. 

ТIIШlјана 11 нане, трошкови улагања се C~Jaњyjy сваке године јер су 
улагања у П~Дlвање засада доминантна У првој години, Стопа добит!! 
(профита) је око 68%, зависно од врсте биља које се гаји, и цене. 
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Нсто тако. нека ранија I1страживања(2) указују да би мале ПЛЈнтаже 
одољена, али и ~Iелисе, TIIMlljaHa и питоме нане, ыогле бити вео\ш 

ПРОфllтабllЈlне на подручју Ilсточне Србије. преЦИ31шје у облacТll 

XO~IOЉCKIIX плаН~lна (600 ~I/H.в.), односно Кучева. јер овај реГIIОН спада у 
еКОЛОШКl1 ЧllСТIIЈеюне Србије, а није ни раДllоактиван од НАТО 

О.о~О~РдОВШЫlс НС;II заКЉУllак би се могао извуl1l1 11 за читав тај тро) ГЈО 
С pO~IJe, почев од Кладова до !-Iеготина, Зајечара 11 Мајданпека. уз додатак 
да 011 се у приобаљу Дунава и TIIMoKa мале плантаже леl\ОВllТОГ бllља 
\югле 11 наводњаваТllс. што би повећало приносе, а ТIЉlе 11 зараду. Могло би 
(:е, "(:то тако .. lIћи и на брже подюање стакленика 11 пластеника леКОВIIТОГ 

11 ароыаТIIЧНОГ биља 11 зачина на IIМа!ЫII\Ш пољопр"вредника.. ОВII 

\leђYТlI~I.c као СОЦllјална групаuија 11 нису у целин!!. због својих соцнјално

К)ЛТУРНIIХ схватања. предузеТНIIЧКИ орјентисани. ИПЈК. једНlШ дe.l0·~1 јес\ 
11 '~"~Ia треба пруњ:ити шансу да се у предузетничк~ј пракси ПОТl~рд~ 
СВО.lIШ у(:пеШ)1ИМ предузеТНllЧКIШ подухватима, ДYXO~l и талентом. 

Поред пољопривреДНlIка, ЩIЛIIМ БИЗНИСО"'1 11 предузетништвом у ДO~leHY 

Ш1Л!IХ плантажа лековитог 11 ароматичног биља могли би се бавити 11 друга 
лица- незапослеНII IIЗ BeЛIIKIIX градова, повратници с рада у иностранству. 

пеННlOнери. Домаћиuе н !!збеглице, ако би им банке одобриле креДlIте 

ПОllетног капитала. Ипак, развој ~lалих плантажа лековнтог 11 аРО~ЈаТИЧНОГ 
ollJЬa би требало да буде на породичном нивоу предузетника, где бll се 

i\ЮГЛII 'шпошљавати сви чланови породице, и с i\югућношћ\1 да се посао 

) спешно разВllја пре~lа ОСНlIвању малог предузећа за ПРОIIЗВ~ШЬУ. преРЈД) 
11 ПРОi\lет леКОВllТIIМ 11 аРОi\ЈаТИЧНИМ биљем. 

2. Мала 11 средња ПРIlватна пред)'зећа 11 ПОГОНII за откуп 11 прераду 

леКОВIIТОГ 11 аромаТIIЧIIОГ бllља 

За ОСНlIвзње 11 вођење i\)(\ЛОГ предузећа потребно је Вllше,нања 11 
СТР) ЧНОСГlI. него што је то случај са влаСНИЦlIма малих плантпжа.. 

l:П11\.lеНlIка 11 ппастеНlIка. који 11 не морају да буду предузетници већ ЧЈК, 
ПОЉОПРlIвреД~IIЦИ. којll оснивају малу плантажу на свом II~JaЊY. Обавеза 
вођења пословних КЊllга, књиговодства, IIзрада пословних извештај Ј И 

1а13РШНОГ рачуна, али 11 познавање и праћење финансијских 11 заКОII~КIIХ 
ПРnllllса. посебно усложава вођење малог предузећа'с Поред Ћшња 11 
"скуства, озбиљне препреке ОСНlIвању и развоју Ш1ЛИХ 11 cpeДlЫJx 

преду !ећа на селу Ilредст~шља 11 недостатак потребне инфраструктуре, коју 
ШlOга наша села не~щју. МI!СЛИМО на модерне путеве, ПТТ мрежу. 

IЮjlО130Д 11 канаЛllзацију, што је неопходно за осннвање и ПОСЛОВЈње 

сеоског ш\Лоr предузећа. Исто тако, у већини села не постој" траДИЦlI.ја 
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аКТIIВНОСТИ у форми предузећа, каква се разВllла у градовима, па ОСНlIвање 

"предузећа на ливади" ствара подозрење и отпоре сеоског живља према 

таквој новини; посебно старих житеља, мимо традиционалног облика 

пољопривредне делатности, Домаће радиности и сеоског занатства која 

традншюнално прате село. 

Има 11 много другнх успоравајућих фактора, алll да поменемо још ca:v1O 
преовлађујућLl облик ситног пољопривредног поседа и сиромаштва које 

такав посед доноси, што даље условљава немогућност шире финансијске 

подршке предузеТЮIЧКНМ подухватима. посебно обезбеђивање потребног 

почетног капитала. 

3а оснивање !! рад ш!лог предузећа за прераду лековитог и аромаТII'lНОГ 

бllља на селу. према подацима IIЗ 2000. године. потребно је у просеку око 
2,,)-10.000 УСд, У динарској противвреДНОСТII. Од чега је 50% потребно за 
ОСНlшачки улог, 40% за опрему и уређаје 11 10% за таксе 11 остале 

трошкове. Подразумева се поседовање сопственог или закупљеног 

пословног простора IIЛИ земљишта. као и сушара на отвореном. Набавка 

деСПlлатора 11 екстатора би повећала OB~j IIЗНОС неколико пута. па би се на 
њих ~lOгло ићи У каснијим фазама рада предузећа. Остварена ГОДIIШIЫ1 

бруто добllТ би се кретала 1,2 до 4000 УСД. што би за 2-4 године 

обезбедllЛО повраћај уложеног капитала. Поред профита власнику. развој 

,lаЛII,\ предузећа на руралним подручјима, могао би да буде основна снага 

опоравка 11 ПРlIвредног развоја појединих региона Југославије, посебно 

привредно-недовољно развијених ( и села на њима). 

Затим. СТВОРII!lII би се услови за равномернији привредни развој наше 

земље.. већу 'запосленост 11 запошљавање сеоске популације, С,Јањењу 
ЩlграшlOНИХ кретања 11 стварању услова за останак младих на селу. а ТlIме 
11 ревиталllзаШ1ју села. Потом, развој малих предузећа, њихових погона. 

,""ШНIХ лабораторија 1I апотека на селу допринело би бољем коришћењу 
основних ресурса и расту животног стандарда сеоске популације, аЛII 11 
заокруживање технолошког процеса, почев од проюводње лековитог 

бllJьа. преко прераде. до развоја малих лабораторија. апотека I1 швоза 
биља 11 препарата. 

3. Сакупљање ЩlВљег (саМОНIIКЛОГ) леКОВIIТОГ бllља 

НаРОДНII травари у Србији су саставили свој календар брања леКОВIПОГ 
бllља. у коме су за основу узети верски прюници, правила брања, наЧIIНII 
тачног препознавања одређене врсте пековитог биља, начини прераде 

(сушења). чувања, справљања чајева, препарата и мелема, као 11 
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iv1шш би'3IIИС И предузетништво у ;lO:'vleHY лековитО! CiИ.ъа 

дијагностика' болести и лечење-фито терапија. Не улазећи у дубљу 
анализу, веп да само каже~1O да су сви ови поступци веома важни. Тако, на 

ПРlIмер, недовољно познавање лековитог биља при брању ИЛ!I спремањ:; 

наПlпака. може да остави кобне последице. Понекад су У Србији биљне 

1\lOћи н злоупотребљаване. 

Када је реч о распрострањеНОСПI н локацијама лековитог бнља, у Србнј 11 је 
уобичајена подела на три групе: 

ПрrlУ групу ЧlIне 19 врста лековитог биља. а шta их на целој теРl1торнјн 
Србије. То су: Шllпак. глог, купина, КОПРlша. бурјан. трњина. БОКВllца, 
зова. хајдучка трава. шум ск а јагода, маслачак. трава хоћу-нећу, мајчнна 

душнца, кантаРIЮН, црни спез, ДI\Визма, трава дан и ноћ. чичак и храСТОВ(I 

маховина .. 

Дру,>)' групу чине 20 врста биљака, а има их у ограничеНlll\1 количинаl\lа. па 
је потребно ЊIIХОВУ бербу контролисати. да не би исчезле. То су: клека. 
подбел. Лllпа, врба, јагорчевина, боровница,мразовац, храст. враниловка. 

зечјll трн, женетрга, орах. раставић, пелен. бреза, кичица. ситница, имела. 
кокотац 11 ђурђевак 

Тј)ићу групу Чllне 18 врста биљака, а има их у ограниченим КОЛИЧlIнама 11 
на (;al\lO одређеНШI локалнтеТllма.То су: ртањски ч,~ј, сунцокрет,велебшье. 
медвеђе грожђе, каl\lИЛlща, трава од срца, ким, бели слез, трава l\Ва. 

каПуни. одољен, ЛlIнцура, Ilђнрот, напустак, чемернка, божур, крушина 11 
СМllље. 

Выьа Ilстапи да потражња (алll и цене) за појединим врстама леКОВI\ТОГ 

биља варира. понекад се траже биљке које се раније нису тражиле- мада се 

\нало да су лековите. што условљава и обим промета у зе,IЉИ или 113ВОЗ. 

4. ИЗВ03 леКОВIIТОГ 11 аромаТIIЧНОГ бllља 

ИЗВ03 лековитог и аРОl\lаТlIЧНОГ биља је знач~јан не само за влаСНlIке
IВВ03Нllке ОВIIХ производа. већ 1I за земљу у целини- спољнотрговински. 

односно платни биланс земље, посебно са становишта обезбеђења 

неопходних девизних средстава. Због тога би извозну орјентацију требало 

да lI:vщју све врсте лековlПОГ 11 ароматичног биља. али 11 зачина, које 

успеВqју l\ могу се плантажно гајити у нашој земљи. Уместо тога, суочеНI! 

счо са УВ030М многих врста лековитог и аромаТIIЧНОГ биља, чак и 113 Ha~Ja 
суседних зеМСјља. Тако на Прl·шер, у 1997. години Југославија је извеша 60 
ТОН(I камилнце у вредности од 132.000 УСд, а увезла 8 тона у вредности 
0;1. 24.000 УСД. Нето извоз је 52 тоне, односно 108.000 УСД Исто тако 11". 
II\везено је 27 тона цвета Лl1пе за 129.000 УСд, а увезена 1 тона за 5.000 
УСД. 
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Др РаlOЧНР i'ЛНnШЮВllћ 

Таоела 1 .. Извоз-увоз ПРОlIзвода леКОВI1ТОГ и ароматнчног биља н 

зачина у 1999, ГОДИНII 
ТаЫс 1.. ExpoIt-imроIt 01 ргоdLlсts 01' medicinal and alomatic plants aI1d 

spiccs јп Il)l)l) 

11 "\1" Увоз 
13рста 

KO:lll t l "l'с,1 вред КОЛlIЧ вред. Прl.:;!. 
1111011 !lН1. lа 

( I'OlIа) (ООО:НlfI,) «ЮОS) (тона) (ОООДII!l,) ((х)() S) 

I< а.\III:IIIЩl 
J7f: 3.324 297 2 Ј44 Ј3 

IСЋаlllОl1lik) 

Жа:нllllја (Sa~c) 25-+ 5,..102 497 65 373 3..1 
ЊllIа (:---liп[) ЈУ') 4,~59 444 ..1 I6..J Ј:; 

1 (ВС'I :11111<: 
( !ОЈО\\'СI' 2Х 962 88 - . 

l-iI1Lkп) 

Храстов .lIIшај 
7 75 6 f: Ј17 ЈО 

IОак СјсЈ1С) 

I\:ОРСII :11111lt)РС 
9 ..195 ..16 . - . 

IСiПСlll'С ROOI) 

СIС'ј (:vIallo\';) 66 1.5:6 137 , 
'04 J~ 

ыlъсc '1\1 
573 10062 935 27Ј 6910 611-i 

IlaрфЮIСРllј~ 

I-.'ОРСII 
IlH':JIIIIIOr' ()II_Ъ,\-

\.:.1;:1 ГКО 1()ј1СIЫ: ЈО Ј19 ЈО О 1() Ј 

I LiC[lIOIјсс 
ROOIS) 

Сilј1(\В ,Iаll - - - 21Ј I,Ј16 (ЈС) 

1IЩI.ЪСII. 
ЈЈ5 Ј.698 Ј52 

Ilcllpcpaljt.:1I :Јаll 
I(ОIIOII.ЪiJ. 

I\)ЧIНIiJ 11 Ј 33 .' ХО 7'1',7 70 
OТlI<IIlII 

Ћ~.\I()IIP 
. - . :; Х6 Х 

IGiШ.!СI) 

i\·lајЧIIIIa 

,1) 1l111на .. 
Ј2 ..1ЈО 38 О Ј () 

llIафраllll 

:I<1РГЈср \ ;lllе'l'\ 

3а'lIIIlIIОСЛI;111 
Ј07 2 . ..13..1 219 27 1 Аб9 137 

11 \ЈСIll~ШIIIIС 

и IlЮР: С гаПIСТlllШ спољне трговине СРЈ Ја 1999, СЗС 2000, IO:1lIIlC, .,'1СО 1. CTpalla 

67.81 и 91 
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Ма:IИ бl1ЗIIИС 11 ПРСДУ3СТНI1ШТВО у :lO\IСII) JlСКОВИТОI' бllља 

Нето извоз је 26 тона, односно 124,000 УСД, У 1999, години извезено је 
178 тона каМIIЛlще у вреДНОСТII од 297,000 УСД, а увезено 2 тоне ) 
BpeДHocТlI од 13,000 УСД. 

Поред каМlIJlIще. увезено је још и следепе лековито биље: 65 тона жалфије 
у вредности од 13.000 УСД, 4 тоне нане у вредности од 15.000 УСД. 8 тона 
храстовог л ишаја у вредности од 10,000 УСД, 2 тоне слеза у вреднасти од 
18.000 УСД. 326 тона сировог 11 ломљеног лана у вредности од 251 ,ООО 
усд. 80 т конопље за 70.000 усд. 5 т ђумбира за 8.000 усд. 7..7 тона 
Р:13НIIХ зачина у вредности од 137.000 УСД 11 271 т разног Оllљаза 

парфимерију у вредностн од 6 ј 8.000 УСД (табела 1), 

Из наведених података ~lOгли бисмо констатовати да је био веома Шllрак 
аСОРТИ~ЈаН увоза ових производа, уместо вепег обима производње у нашој 

земљи 11 њиховог I13воза, чиые би се обезбедила знатна девизна средства, а 

Југославију од увозника. претворило \' ИЗВОЗНlIка леКОВIIТОГ 11 

аРО~lаПI'IНor. arнl и заЧlfНСКОГ биља и њихових прерађевина, 

На крају. flЗвршена истраживања и учињене анаЛll3е упупују на закључак 
да 6и се бржиы развојем малог бизниса и предузетништва у домену i\lаЛIIХ 
ПРlшаТНflХ плантажа леКОВIIТОГ и аромаТIIЧНОГ биља, малих и средњих 

ПРlIватних предузепа и погона за аткуп и прераду лековитог и 
аРО~lатичног . биља, сакупљању дивљег (самониклог) лековитог биља. 

посебна на 6рдско-планинским падручји~щ као 11 вепим I13В030~I 
леКОВIIТОГ 11 аРО~ЈаТИЧНОГ биља-могла да оствари веома значајна зарада 

(профИТ), али 11 Сllровине за фармauеутску индустрију, тиме вепу 
ПРОIlЗВОДЊУ лекова !Ј бољу Gнадбевеност тржишта истим, али и за IIзвm. 

како лекова и прерађеВlIна. тако и лековитог и ароматичног бllља. БIIО 011 

то значајан допринас остваривању потребних деВIIЗНИХ средстава, алll iI 

веllе~lзапошљавању домапег стаНОВНlIштва. бољем коришћењу дО~IaПИХ 
ПРОИЗВОДНIIХ ресурса и порасту животног стандарда. 
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SJVlALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP IN DOJVIAIN 
JVlEDICINAL PLANTS 

[)г Ratomit iv1ilano\ic 

Summary 

Тlк ајm о!' lhjs рарег to iпdiсаtе оп f'oш posibIe f'ОПllS оГ dеvоlорmепt small 
11llsiпсss аllll спtгергепешsl1iр iп the Ггаmе оЈ' рюdl1сtiоп. ргосеssiпg ап(1 

tlIГnОУСГ оГ mсdiсiпаl рlапts. Тlюsе агс: 1) small ргivаtе Гаmјlу рl<lпtiопs 01 
mсdiсiпаl рlапts: 2) Small апd mеdiШll ргivаtе СПlегргisеs ( SMEs) апd 

\VlJгksllOРS Гог tJLIуiпg Llp апd ргосеssiпg оГ mеdiсiпаl рlапts: 3) рiсkiпg \vikl 
l1lеdiсiпаl plallis. L:sj)L:cially јll 11јllагу апd mОUПlаiпs геgiопs апd 4) схрог! 01 
Illесliсiпаl апd o.гomalic рlапts, Fшthег оп, аLIthш iпdiсаtеs tllгее gГOLlps 

раГliПllаг mеdiсiпаl апd aГOlТlatical рlапts оп tI1е lепitOl'У 01' SсгЬiа, as 111C 1l1Ost 
possi Ые places f(:Jl' 111e Сl1tсгргепеl1tsr1iр епgаgеlТlепt. SLlch as t'ollo\vs: 1) 
Illс(lјсјI1аl plal1ts, [llа! сап Ье Гiпd easily апd allТlost iп Llпliшitеd qШllltitiсs ОП 
[11С \vlюlс telTitoIY оГ SeIbia (19 sогts): Пlеdiсiпаl plal1ts. tllat аге gгоwiпg lIР i П 
{11С limitcd С]ШНЈtitiеs (20 sогts) апd 3) Пlсdiсil1аl рlапts, tllat сап tJe Гiпd опlу јl1 
{llС раГtiСLllаг localito.tes (18 soгts), Тhеп autl1OI' iпdiсаlеs оп the SОПlС sогls ot 
{llе Пlсdiсаl рlапts tllo.t Пlight Ье SllссеSSГLlllу gПЈ\viпg оп tlle slТlall ргivаtс 

t'аП1ilу рlаПlаliопs оГ Пlеdiсiпаl рlапts, TllOse аге: \Iаlаiш/(/ ()tficiJ/alis L. 
Mm:lilsa IJ[ficillalis L. Тl1.\'lIIlI.l' \'lI(r;Ш'is L. Мспtlю pifJeI'ita L. апd so 011, 

F'iпаllу. [IЈС аLltlюг il1c!icates the пееd to ГОllпd Llp 111е pгocess 01' tесhпоlоgу iп 
рго(ILlСtiоп al1d ргосеssiпg 01' the рlапts. ГГОПl НЈС ргоdLЈСtiопs ој' Пlеdiсiпаl 

plallts, llHollgll tlle SП1аll lаЬогаtoгiсs. SПlаll ргосеssiпg еПlгергisеs lIР to thc 
mаПLltасtшеs i.:оггеsропdiпg ргерагаtiопs апd Ьаlпis. as well as. tJLlуiпg it iп (llС 
-'111<111 рhаПll<lсiеs ог expoгts. ТtJe allthoI' also Пlепtiопs that SПlаll рlапtаliОI1S оЈ' 
mсdiсiпаl рlапts апd епtегргisеs сап оvегgгоwп iПlО ПlеdiuПl апd blg 
рlаПlаliОlЈS al1d спtегргisеs. as well as, the песеssагу пееd capital апd есопоmiсs 
alTccls tl1<1t с()и!Ј t)(~ "ea!iscd Ьу the dеvеlорmепt of tlle t:apacities small 
lJll-,il1сSS <lпd спtегргепешslliр епgаgеs оп the СOLlПtгуsidе. especially SME s 
ап(1 sшаll рlапtаtiопs оЈ' mеdiсiпаl plants. TllOse аге: tlle heigllt 01' vепtllГС 
сарјшl. pГOI'itabllity. posibllities оЈ' the ехрогts. 111е imрогtапсе it's lог 

l!С\'сIОј1mепt villagcs. геgiопs апd еvеп dеvеlОРПlепt а" the СОLlпtгу, F'oI 
iпstапсс. Ј'ОЈ I'оuпdаtiоп small рlапtаtiоп 01' Vаlаiш/{/ (~tflciJ/alis L (2000 kg 
сlгуеd mass рег 11<1). ј! is песdеd abOLlt 3.2000 lJSD. iп diП<lГ еqllivаlеПI \'aILIC., 
4l)!fr is Гог герюduсtivе matetials, 27% mапро\vег, 13% dгуiпg. 10% mасhiпсгу 
lаЬош апd 1 с;; otller ехрепсiеs. For t'оuпdаtоiп s!11<l1l рlапtапtiоп of Мш:liSS{f 
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Otfii illali\, Tf7YII1lIS \'u(r;шis and Мепt!ш pipeгit(/. il ј, necded mllcll smallCI 
capilal. hel:oLlsc llle схрепсеs ј, smalleI' еуегу уеаг аltсг !'јГSl Gгoss РГОПl Ialc 
ј, аlЮLll 680/1. dерспdillg UП sогl plants апd а ргјсе. 

Fo!" IОLlпdаtiоп апd \vогk 01' а small епtегргisе !'ог РГОl:еssјпg тсdiсiпаl рlаПlS 

(ЈП lllC l:ОLlПlгуsidс. ассогсliпg [О I'acts Ггот уеа!" 20()(). jl ј, песdеd. al оvегаgс 

2.5-1 ()()О() USO. јп dјпаг eqLlivalcnt vallle. 50 1!с is гергеsеl1tiпg ГOLlПdаliОllаl 

dcposi [. 40(ј( еЧLliртСПl апd IШlL:lliпеs апd IОЯ; 01' [ахе, апd otllCI' cxpellscs. 
ТllC scl!' о\vпсгsllјр ог гепlеd оПiсе lоот ог lапd. а, \vcll а, а dгуеГОLll" ј! 

LllldСlslап(!. Ршсhаsе jl. mighl Ьс iпсгсаsе lhal аl:l:ОLlПt ГОГ SШl1С [јlllе, нпd llщп 
РLIГl:lыsјпg jl lПјglll \)е iп lllC lasl оГ phascs а СПlсгргisе \vогkiпg" Rcacllcc! 
Clllпшl gгoss iПl:(1IПС П1јglll [Јс 1.2 [О 4.000 USO. \Vlljl:ll mjglll sссше гсtШIl оГ 
il1\cslcd capilal јп 2 ог 4 уеагs. 

TllC Illclod о! \vогkil1g ј, l:Оlllрагisiоп оГ statistil:ial Гасts. С1пd llle {"esLlI, агс 
СПСl:lS 01 ссоп()miсs апd deve!opmellt" 

Кеу \vогds: mеdiсiпаl plants. small hLlsiness ат] СПlгергепеLlГslliр 

Аlltlюг's ш/(/геss: 

Ог Ratomif" Мilarюviс 
Всоgгаd 

SI( JlIgoslavija 
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ПРИКАЗИ КЊИГ А 

Проф. др Мllлан Р. МИЛАНОВИЋ 

"ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА СР ЈУГОСЛАВИЈЕ 

РАЗВОЈ-ПРОИЗВОДЊА-ПОТРОШЊА-КВАЛИТЕТ-ИЗВОЗ 1980-2()()()" 

Kp,~je~1 јула 2002. године у издању Друштва аграрних економиста 

Југославије и Института за економику пољопривреде у Београду, изашла је 

јединствена монографија Пре.хра;llбеuа иидустрија СР Југославије. аутора 

проф. др Nlилана Р. Милановића. Појављивање овог значајног 
~lOнографског дела у ово време може се сматрати издаваЧКlIМ ПОДВIIГОЫ. 

што је омогућено финансијском ПОДРШКО~I 23 предузећа, удружења, 

задруiКНИХ савеза. банака и државних органа у СР Југославији. 

Ha~!epa аутора је да. уз претходно пој~ювно редефинисање, комплексно 

анаЛIIПIЧКl! сагледа услове 11 резултате развоја агрОlIндустрllјске 

ПРOlвводње у Југославији у развојном периоду од 1980. до 2000. годнне. 

односно у последње две деuеније двадесетог века. Монографском анаЛ\l30~1 

обухваћене су оне Г'ране индустријске ПРОll3водње које Се заСНllвај) на 

преради пољопривредних ПРОll3вода (прехрамбени производи, пиће, сточна 

храна. дуван). У основи тежиште аутора је да се 1\lOнографски размотре 

услови развојног просперитета до краја оса1\щесеПIХ. односно узроuи 11 
последиuе реuесије деведесетих година 20-0Г века, на плану производње. 

потрошње. квалитета исхране становништва. система квалитета ПРОll3вода н 

ефliкаСНОСТIi аграрног Ilзвоза. 

Монографија је штампана на 246 страна, укључујући и списак литературе 

од 69 библиографСКIIХ јединиuа. Поред предговора аутора и увода. 

~юнографија се састоји од осам логички медјусобно повезаних делова. 

ПРВII део !\lOнографије "Прехрамбена индустрија у светској еКОНО1\lији". 

поред указивања на значај прехрамбене индустрије у глобалној економској 

структури. нарочито структури индустрије. посебно се истиче да она 

обавља проuес прераде, до раде и припреме за непосредну Фllнапну 

потрошњу око 60-80 % примарне пољопривредне производње, заВIIСНО од 
структуре дате пољопривредно-ресурсне основе и нивоа укупне економске 

11 аграрне развијености појединих земаља. Учешће прехрамбене индустрије 
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у вредносној структури укупне индустријске производње различито је по 

реГlIOНИ~Ја. У високо-развијеним земљама релативно је ниже учешпе 

прехрамбене производње у односу на економски неразвијене земље. 

Глобално детерминишући значај прехрамбене индустрије развијених 

земаља проистиче из високог нивоа развијености њихове укупне економске 

структуре. 

У оквиру овог дела монографије констатује се и чињеница да је 
прехрамбена . индустрија једна од најдинамичнијих грана у светској 

економији KpqjeM двадесетог века. Уочава се вишеструко динамичнији раст 
ове индустрије у земљама у развоју, него у развијеним земљама. 

Прехрамбена индустрија је у последњој деценији прошлог века показала 

највепу релативну стабилност развојног тренда, у односу на раст укупне 

индустријске производње, што указује на њену стабилизирајућу улогу у 

развоју укупне привреде, а посебно пољопривреде. 

ДРУГII део књиге под насловом "Агроиндустрија у економској структури СР 
Југославије" разматра питање: значај агроиндустрије уопште - структурно 

ПОЗIЩIюнирање; место агроиндустрије у друштвеном ПРОИЗВОДУ и спољно

трговинском билансу земље; запосленост радника; економски значај 
агроиндустрије у 11схрани и породичној економији (потрошња 

становништва); и структурне промене привреде и агроиндустрије (промене 

теРlIторијапно-гранске и гранско-производне структуре). 

У овом делу аутор, знапачки и методолошки веома успешно, изводи 

констатације и закључке о месгу и улози агроиндустрије у развоју 
нашюнапне економије. Наиме, глобапна оцена се изводи компаративном 

анапизом четири поуздана индикативна параметра: 1) удео у стварању 

друштвеног доприноса; 2) допринос кретању укупне запослености; 3) 
учешће у кретању спољнотрговинског биланса и 4) учешће у структури 
Јlичне потрошње. 

Комплексна анапиза напред наведених производња параметара омогућила је 
аутору да закључи: "У привредно-индустријској и економско-социјалној 
структур" Југославије, позиција агроиндустрије имапа је и има релативно 

велики значај". Ако се има у виду чињеница да учешће прехрамбене 

IIндустрије у креирању друштвеног производа укупне агроиндустрије 
износи око 70%, онда се напред изведени закључак, пре свега, односи на 
допринос ове гране развоју привреде у целини, а посебно примарне 

пољопривредне производње у Југославији. 

Трећll део монографије, "Развој агроиндустрије СР Југославије 1980-2000", 
у основи чини срж ове монографије. У овом поглављу се, поред ОПШПIХ 
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карактеристща и услова развоја агроиндустрије, детаљније обрађују 

(углавном по гранама, групацијама, апи и по производима), неки важнији 

аспекти и индикатори развоја, а посебно трендови кретања укупне 

пронзводње, остварени обим производње важнијих производа, 

организованост и промене својинске структуре, запосленост, величина 

предузећа и коришiiење капацитета. 

Утврђени трендови кретања укупне производње. остварени обll:V1 

ПРОllзводње важнијих производа и констатован степен коришћења 

пројектованих и техничких капацитета у гранама и групацијама 

агроинд)стријских делатности. представљају посебан допринос аутора, јер 

добијени истраЖlIвачки резултати могу бити од користи при утврђllвању 

посповне агроиндустријске производње у предузећима, апи и рювојне 

ПОЛlПllке ове делатности на нивоу ужих региона и земље као целине. 

У четвртом делу монографије "Тржиште и политика цена 

агроиндустријских производа" аутор веома успешно критички анаЛlIЗllра 

cllcTe~le и ПОЛИТИКУ цена агроиндустријских производа, у дефинисаним 

развојним пеРIЮДИ~Ш. 11 паритете цена у агроиндустрији (хоризонтални

међуграНСЮI 11 вертикапни-међуфазни). Аутор посебно констатује да је 

испо:ъена неу'склађеност паритета цена агроиндустријских производа, како 

са цeHa~la осталих производа тако и унутар агроиндустријске пронзводње 

(хоризонтапни и ветнкалНlf паритети) последица. углавном, недоследне 

ПРИ~lене ВC1iкепих системских закона, односно административно регулисање 

цена путем влаДllНИХ уредби и непосредних одлука република, чиј;} су 

решења била jlOMllHaHTHo у функцији одржавања социјапног мира и 

политичке стабилности, не водећи рачуна о неопходности развоја 

аГРОllнДустрије. 

У петом делу "Потрошња агроиндустријСI\ИХ производа, ТРОШКОВII 11 
KBaJlIlTeT исхране" анапизирају се промене обима 11 струпуре I1схране. 

трошкови као и квапитет исхране становништва у Југославији. Аутор 

посебно истиче да према учешпу трошкова хране (од 54,3%) у УКУПl-III~1 

I13дацима домапинства, Југославија има веома неповољну ситуацију у 

односу на земље ЕУ. У структури исхране југословенског становништва 

такође се запажају неповољне тенденције, јер се недовољно троше 

анимапни производи (60% од нивоа развијеНI1Х зеыаља) и угљени хидратн 
Чllји је I1Звор воће и поврће. 

Шесто поглавље "Квапитет пољопривредно-прехрамбених производа" 

односи се на Пlпања стандардизације квапитета прехрамбених производа. са 

посебном анапизом системско-правне регулативе ове области. Аутор 
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констатује да се постојећи прописи недоследно спроводе, а још увек нису у 

потребној мери ни хармонизовани са прописаним стандардима земаља ЕУ. 

у седмом делу под насловом "Извоз агроиндустријских производа" даје се 

прнказ остварених резултата у извозу агроиндустријских производа 

Југославије у компарацији са оствареним извозом других земаља. На 

основу посебних аналитичких поступака аутор је извршио рангирање свих 

европских земаља према вредности извоза на бази искоришћености фактора 

аграрног развоја (становништво и површина) и утврдио да се СР 

Југославија, у оквиру 42 рангиране европске земље, по вредности 

оствареног I13воза пољопривредних производа у 1997. години, мерено пре~!а 
\ектару укупне површине, на 33-ћем месту, према хектару обрадиве и 

ораничне ПО врши не на 34-том месту. Према остварено м извозу у 1998. 
години, ~lepeHo по једном становнику Југославија се налази на 35. ~leCTY а 
по једном пољопривредном становнику на 38. месту. а извоз мерен по 

jeДHO~1 актнвном пољопривредном становнику на 37 .. месту. 

Осмо поглавље "Резиме и закључци" представља систематизовани приказ 

констатација, оцена и закључака у вези предмета истраживања у СВI-IМ 

поглављима ове монографије. 

* 
* * 

Резултати истраживања, садржан и у монографији, имају вишеструки значај. 

Пре свега, утврђене су или верификоване законитости и тенденције у 

развоју агроинДустријске производње. Утврђен је развој прехрамбене 

индустрије у последње две деценије 20. века. а компаративном методом у 

контексту Домаћих и међународних макроекономских трендова и 

расположивих ресурса сагледана је, у одређеној мери, и њена развојна 

перспектива. Резултати овог истраживања представљају значајне 

показатеље и информације, који се могу користити при Доношењу 

пословних одлука у предузећима, али и земље као целине за утврђивање 

ОПТlIмалне структуре привредног, односно аграрног развоја. 

У целини. ~lOнографија Прехралбеllа иuдусmрија СР Југославuје проф .. др 
Милана Р. J'vIилановића, представља целовито научно дело, које II:'>Ia 

теоријску 11 практнчну вредност. Примењена методологија у истраживању и 
појмовно редефинисање прехрамбене индустрије чини посебну вредност 

ове монографије. 
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J'vIонографија је писана јасним и разумљивим стилом. коректним стручним 
језиком 1-1 у рационалном облику. Треба истаћи добру организацију научно

истраживачких поступака. логично повезивање утицаја и односа 

релевантних Чllнилаца, као 11 аналитичку вредност и тачност закључака. 

заснованих на резултатима истраживања. 

Садржај, примењена методологија и резултати истраживања, препоручују 

ову :'>lOнографију свима који се баве, теоријски или практично. 

истраживањем развоја привреде, економском и посебно aгpoeKOHOMCKO~1 

политиком 11 агроекономском производњом, да се она нађе на њиховом 
paДHO~1 столу. односно у библиотеци. 

Проф. др Јован БОГДАНОВИЋ 
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УПУТСТВО АУТОРИМА 
(за израду научних и crручних радова) 

ЧаСОПI!С ЕКОНОМИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ објављује научне и стручне 

радове, претходна сопштења, приказе КЊl!га и осврте. Сви радови подлежу 

реuензији. Уредништво се обавезује да примерак реuензираног рада са 

примедбама реuензената благовремено достави ауторима на исправке. 

Моли~!О сараднике да се придржавају следећих упустава. 

- Рад се предаје у два примерка откуцана на рачунару у програму Word 

for Windo\vs са дискетом 3.5", у фонту Times New Roman - ћирилица size 

11. Латиничне називе и апстракт на енглеском језику куuати у фонту Times 

Ne\v Roman, латиниuа size 11. 

- ОбllМ рада: до 1 О страниuа (укључујући табеле, графиконе и слике).. са 
проредом 15, највише 30 редова на страници. Препоручује се ауторима да у 
раду приказују само сводне, односно најнеопходније табеле. 

- Наслов рада: центри ран, size 12, bold; међунаслови: size 11, bold italic .. 

НаЗIIВII-наслови и заглавља табела морају бити на српском и енглеском 

језику. 

- Име аутора наводи се испод наслова рада са академским, односно научНl!М 

звањем. седиштем и називом организаuије запослења, 

- Литература се даје на крају рада пре резимеа на енглеском. Библиографска 

јединиuа треба да садржи: презиме и име аутора, година издања, наслов 

рада. издавач, место издања и број стране. Уколико је реч о раду из 

часописа, неопходно је навести и назив часописа и број свеске, 

Библиографске јединиuе слажу се азбучним редом презимена аутора, 

односно наслова. 

- Абстраh."Т 11 кључне реЧII, са наслово~! рада 11 адресом аутора на енглеско~! 

језику дају се на крају рада (обима до 150 речи) .. 

На крају рада се наводи пуна адреса аутора, са бројем телефона 11 E-mail 

адресом. 

УРЕДНИШТВО 


