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Социо-демографске промјене и рураЛЮI развој једне приморске, .. 

Оригинални научни рад ЕКОНОlv1ИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ 
Број 112006 

УДК: 314.145711 

ДЕМОГРАФСКИ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

ЈЕДНОГ ПРИМОРСКО-ПЛАНИНСКО-ПРИГРАНИЧНОГ 

РЕГИОНА И НОВИ РАЗВОЈНИ ПУТЕВИ 

М. Милановић1 

Абстракт: Развојни амбијент у коме су демографске промјене и рурал:ни 
па и укупан с'щио-економски развој једног региона упоредо 

детерминисани утицајем све три назначене-просторно/природно/ 
политичке компоненте, може се сматрати јеДИНС1Веним при:мјером 

ДРУШ1Вене емпирије. Ради се о општини Херцег-Нови (235 км2, 27 насеља, 
33.034 становника-попис 2003.), са јако издиференцираним географским, 
агроеКОЛОШIШМ и демографСIШМ димензијама. По карактеристичним 

природно-географСIШМ контрастима, као и по бурним демографСIШМ 

промјенама и другим развојним ресурсима, општина Херцег-Нови 

(најзападнији дИО СЦГ), није само приморска, него и брдско-планинска, а 

уз то и пригранична општина (на старој ТРО:'lеђи, сада трију нових 

држава), са израженим процесима деаграризације и депопулације .. 
Супротно очекивањюш и демографСIШМ пројекцијама, највећи дио ове 
општине у лази у зону дубоке демографске старости, са неочеlшвано 

великим :\!Икрорегионапним разликама. Зато је потребан интегралан 

приступ раЂштрању свих дюrензија социо-демографске, посебно аграрно

развојне муптиФующионалности и просторног планирања ове општине. То 

захтјева конзистентну аналитичку опсервацију садашњости и бу дућности 

сеоских насеобина у општинском залеђу, које су, нажалост, већ у зони 

најдубље демографске старости. Валоризовање пољопривредних и 

агроеколошких потенцијапа може бити реални ослонац за њихов опстанак 

Кључне ријечи: регионал:ни развој, демографске ПРО:\lјене, 

социоекономска структура, аграрна мултифункционалност, агроеколошке 

зоне, просторно планирање, депопу лација, демографска старост. 

I Проф.др Милан Р Милановић, Мегатреl-Щ Уl-шверзитет примењених наука, Београд 
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Др Милан Р МИЛЋновић 

1. Детерминанте социо-демографског и руралног развоја општине 

Ефикасно управљање развојем подразумјева јасну концепцију. и 
oдrOBapajyћy институционалну инфраструктуру. : том смислу значаЈан 
документ је просторни план, којим се утврђУЈе ду.горочна генерална 
Ha~!jeHa одређених простора, односно њихова катеГОрИЈа коришћења. Али, 
он ;Реба да садржи и елементе дугорочног развоја и предуслове ефик.асног 
коришћења тако намјенски дефинисаног простора. Показало се да реЈОНИ -
утврђени ранијим планским документима (Лит.2,l988) СЈевернн . (с), 
заnадНll (3), средllluњulценmраЛНlI (ц), llсmОЧllll (и) 1l JYJICНlI (;) - НИЈесу 
xo~!OгeHe цјелине, односно да имају само заједни:чке природно-географске. 
али не и развојно-демографске карактеристике. у том контексту, 
неопходно је сагледавати кључне одреднице бу дућности села .и 
пољопривреде у СI<JIОПУ просторног плана и укупног дугорочног раЗВОЈа 

херцегновске општине. 

Овдје се могу истаћи четири кључне детерминанте со цио

демографског, аграрног и руралног развоја херцегоновске ОПШI1lне: 

ПРlIморска компонента, тридесетак километара Mopc~(e обале у .з-ц
и рејону (са четири градска насеља) и још толико обале у ЈУЖНОМ реЈОНУ 
(индицира: туризам, саобраћај, услуге); 

Брдско-планинска, кл:иматско - висински зонирана пољопривр~да 

(издиференциране агроеколошке зоне: од приморске-са интеЗИВНИЈО~I 

пољопривредом у приобаљу, брдске-са воћарско-сточарском структуром, 

субпланинске зоне сиро:машних пашњака-у којој је стално насеље изнад 
1000мНБ (!), зоне гу стих бу ков их шума, до зоне високих планинских 

пашњака са проређеним састојинама четинара (l895мНБ). производња 
наслоњена на локалну потрошњу, посебно туризам и угоститељство). при 
чему је 2/3 територије изнад 500 М.нк; 

ПрпграНlIчна компонента, половина општинске границе Је 

истовремено и државна граница, гранични прелази са двије стране државе, 
(индицира: транзит и малогранични промет); 

Демографска мпкрорепюнална неравнотежа, унутар-општинске 

миграције, деаграршаЦllја и депопулаЦllја села (миграције село-·град, 
старење становништва, гашење сеоских Домаћинстава). (Види: Таб. 1 .. и 2.) 

4 ЕП 2005 (52) (53) 1 (3:20) 

СОЦИО-Де!\юграфске промјене и рурашш развој једне приморске, 

2. КарактеРИСТlIке промјена социо-демографске структуре 

у последњих пет ипо деценија, број становника општине је готово 
утростручен (индекс 273,2), повећавајући се са 12.482 у 1948. на 33.034 
(34.102)" становника у 2003. години. Најинтензивније повећање је било 
средином тог периода - у деценији између 1971 .. и 1981.године (индекс 
126.2) и на крају овог раздобља, односно између 1991. и 2003. године 
(индекс 123,6). 

Иако је међупописно повећање у последњој деценији првенствено 
последица досељавања избјеглих лица из република бивше СФРЈ, 
01.IИгледно је да је интензиван механwпш прилив дугорочна демографска 
карактеристика овог региона (Милановић,1974).. Два назначена 
међупописна периода, иако по интензитету промјена врло слична, 
значајно се разликују по другим :-.шграционим обиљещјима становништва. 
Дакле, поред тако израженог повећања броја становника, друга битна 
карактеристика јесу изразита миграторна обиљежја укупног 
становништва. На то посебно указују следећи параметри: 

свега 38% укупног становништва од рођења станује у истом 
/садашњем мјесту боравка, 

при томе су интензивне унутар-опшгинске миграције - око 19% 
станов ништв а је дошло из других насеља исте општине, 

CliIИ и врло изражен механички прилив са других подручја - око 21% 
становништваје досељено из република бивше СФРЈ, а 

у укупном l\Iигрантском стаНОВНИШIВУ чак 43,5% је оно досељено у 
периоду између 1991. и 2003. године. 

Интензивне унутар-општинске миграције, које иду углавно~! 

смјером од села (нарочито заГОРСIШХ, из сјеверног рејона), као посљедицу 
имају потпуну деаграризацију па и депопу лацију највећег дIЧела 

општинске територије.. Тиме је СУШТИНСIШ промјењен не само 
територијални распоред него и социо-економска сртруктура 

2 Подаци о броју становника према попису 2003.. и ранији:м: пописима нијесу 
потпуно упоредиви Иако су сви пописи рађени по концепцији «сталног 
стаНОВНИIIIТва», раније су у стално cTaHoBHoIIIТВO, поред становништва у зе:-.1ЉИ, 
били укључени и грађани који су радили и боравили у ИНОС'Iранству, а 2003. само 
она лица која су у ИНОС'Iранству краће од једне године, као и страни држављани 

који су у земљи дуже од годину дана. Тако би по методологији ранијих пописа 
број становника у ОПIIПини х.нови био 34.102 лица, односно већи за око 1 .. 070 
лица него по попису 2003. године (33034 лица). (Попис стаНОВНИIIТтва, 

Домаћинстава и станова у 2003. Књига 6, ПОДГОРlща, мај 2005). 
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Соuио-де~юrрафске промјене и рурап:ни развој једне приморске, 

становништва, а новонаста,13 економска структура сугерише да су готово 

сасвю! напу штени врло значајни агроеколошки ресурси. 

Пре~ш резултатима последњег пописа(2003), у општини Херцег
Нови свега 122 становника (што чини 1,17% економски активног а само 
037%(!) укупног становништва) обавља занимање у примарним секторима 
дјелатности (А-пољопривреда, шумарство и лов и Б-рибарство). 

Занимљиво је да је од тог, у структури већ готово занемарљивог, 
броја аКТИВНlLХ пољопривредника (122 лица), највише њих - близу једиа 
четвртина (28 лица) -лоцирано у ПРОёТОРНО највећој мјесној заједници, 
село Бајкове Крушевице. Ниједно друго село нема више од 5(пет) 
становника активних у пољопривреди (!). 

Али, овдје је посебно карактеристично да је чак двије петине 
становништва активног у пољопривреди (48 лица) лоцирано у насељима 
градског типа (х.нови, Игало, Зеленика и Бијела). То значи да 
простор/мјесто њихове eKOHO~!CKe активности и даље остаје село, а град 
само мјесто сталног боравка/становања. Зато ови подаци добро илуструју 
процесе социо-де\!Ографских промјена, али и наговјештавају могућности 
ревитализације знат.raјних агроеколошких потенција.Јта и ефеката аграрне 
\fултиФункционалности у херцегновској општини. 

Мсђупш, супротно очеюmањима и демографским ПрОЈ еIЩИЈ ама, 
треба имати у виду да највећи дио ове општине у лази у зону дубоке 
демографске старости, са неочекивано великим микрорегионалним 
разликюш (Види Таб.. 2) Просјечна старост становништва херцегновске 
општине према последњем попису је 38,2 године, што према демографској 
класификацији припада стаДИЈУМУ «демографске старости» (35-39 
година). При томе, сва насеља су прешла «праг демографске старости» 
(30-34 године) - изузетак су само Мељине као просјечно најмлађе насеље 
које је такође на горњој ивици тог прага, са 33,9 гдина. С друге стране, сва 
села у сјеверном рејону већ се налазе У зони дубоке (40-43) или најдубље 
демографске старости (преко 43 године), од 48,3 (Крушевице) до 58,3 
година (Жлијеби). 

Очигледно, најбурније промјене одиграваЈУ се краЈем двадесетог 
ВИЈеIЩ са формирањем изразите просторно-демографске неравнотеже, 
коју карактерише: 

• деаграризација и депопулација сјеверног и јужног рејона - смањење 
броја становника за 61 %, односно 48%, уз изражен процес 
сенилизације/старења становништва ових подручја; 

в значајан пораст у источном (79%) и западном (175%) рејону; 
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Табела 2. Струюура и старост стаНОВНlШIтва по насељима (%) 

I Ред. 
i 'ПросјеЧllа .1 

Пре:\la пописи:\ш 
Насеље / МЗ - РејОIl старост 

I 

бр. 1961. 1981. 2003. 2003. . 
1. Камено - Жлијеби 2,31 1,14 0,48 40,8 

2 .. Крушевице 4,92 2,09 0,54 48,6 

3. Мокрине 2,30 0,96 0,40 49,8 

4. Убли 1,97 0,49 0,10 51,5 

1 СЈЕВЕРНИ РЕЈОН 11,49 4,68 1,51 46,7 

5 ИПIЛО 5,50 16,53 11,36 38,2 

6 .. Мојдеж 2,60 1,21 0,85 

7. Пријевор 2,21 0,79 0,37 

8 .. Ратиш.- Сушћ- Требес .. 2,11 Џ7 2,59 

9. Суторина 2,63 1,88 3,85 3 , 

II ЗАПАДНИ РЕЈОН 15,10 21,58 19,01 38 ~ 

10. Мељине 2,49 3,35 3,39 33,9 11 

11 Поди - Сасовићи 3,40 3,59 5,02 36,0 

12. Херцег - Нови 25,05 20,35 38,56 38,7 

13. Топла t 14,61 t t 
III СРЕДИШЊИ РЕЈОН 30,94 41,91 46,97 38,1 

14 .. Баошићи 3,82 2,59 4,46 37,4 

15 Бијела 8,95 10,30 11,35 36,0 

16 Ћеновићи 4,28 3,32 3,85 37,0 

17. Зелени:ка - Кути 9,71 7,31 6,21 38,6 

18. Кlli\.!енари 5,51 3,26 2,39 40,0 

19. Кумбор 5,89 3,10 3,23 39,1 

IV ИСТОЧRИ РЕЈОН 38,24 29,89 31,49 34,4 

20. Луuпица 4,28 1,94 1,02 45,2 

V ЈУЖНИРЕЈОН 4,28 1,94 1,02 45,2 

ОПШТИНА (уh:УПНО) 100,00 100,00 100,00 38,2 

* )Клијеби, свега 11 становника, просјечна старост 58,3 године 

Извор. Обрачун аутора, на основу резултата Пописа становништва, ДО:\lаћинстава 

и станова у 2003., Књига 2, Завод за статистку Црне Горе, Подгорица 
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• изразита концентрација у средишњем рејону, у насељима градског и 

приградског типа (индекс 331) . 

Де"'lOграфске пројещије (Лит2, 1988) да ће у насељима градског 
типа крајем двадесетог вијека живјети око 2/3 становништва - остварене 
су! Али, није остварен очекивани територијални распоред станивништва у 

урбаним зонама - знатно је мање у Игалу и Зеленици, а мно више у граду 

Х HOBO~! и Бијелој(Види Таб2.и Мапу 1) С друге стране, супротно 
очекивањюш, проширена је зона високе стопе емиграције и спуштена на 

села (Пријевор и Мојдеж) која се граниче са сјеверном зоно?\! изразите 

депопулације ДраСТИ'-IaН пад броја сеоског становништва у 2003. поред 
фактичког смањења због ~шграције, једним дијелом је резултат и 

~!етодологије пописа, који сада није обухватио и становништво на раду у 

иностранству .. 

Табела 3 .. ПРО~lјене старосне струюуре у највећој (по површини) 
мјесној заједници - село Бајкове Крушевице 

Старосне групе 
1961 1981 2003 

број % броi % број % 

До 9 година 136 18,2 48 9,9 18 10,1 

10 до 19 година 135 18,1 86 17,8 11 6,2 

20 до 29 година 119 16,0 83 17,1 15 8,4 

30 до 49 година 148 19,8 95 19,6 40 22,5 

50 до 65 година 137 18,4 81 16,7 31 17,4 

I Преко 65 година 71 9,5 91 18,8 63 35.4 
Укупно 746 100,0 484 100,0 178 100,0 

Извор Милановић, Р М. (1997) Бајкове Крушевице, Библиотека Хронике села, 

САНУ, стр. 109, Београд .. 
Попис становништва, Домаћинстава и станова у 2003.., Књига 2., Завод за 
статистку Црне Горе. 

Иако је Просторним планом утврђено пет рејона, показало се да су 
то развојно веома хетерогена подручја. Наиме, каснијим развојню! 
процесима издиференциране су три демографске зоне: 

(1) зона врло ВIIсоке еМllграције - 7 (седам) села просторно 
повезаних, односно цио сјеверни рејон и неке зоне на његовом јужном 

ободу; 
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Мапа 1 Дe:vюграфско прежњење залеђа и концентрација у приобаљу: 

а) општина Хе цег-Нови - стаље 1961. 

(1.( 111':-;, _{о2Н':;, 

о;! 10':-; •. 1.020";, 

н;! 20";. :\(31)"" 
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(2) зона демографске стагнације - 7 (седам) насеља/:-!јесних 

заједница која се налазе у простору између приобалног појаса с јужне и 

зоне високе емиграције са сјеверне стране; и 

(3) зона врло високе имиграције, с тим што се у овој зони налази и 
значајан број насеља сеоског типа (9 сеоских насеља у приобаљу и 4 
насеља градског типа)_ 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

10% 

Графикон 1. Улазак у најдуQ,ЪУ дамографску старост 
- село Бајкове Крушевице -

1961 1981 2003 

t:;I Преко 65 година 

О 50 до 65 година 

[] 20 до 49 година 
о До 19 година 

Извор: Табела 3. 

Село у херцегновској општини, нажалост као и у другим нашим 

крајевима, престало је да бу де природни демографски резервоар из кога су 

урбани центри црпили витапне сокове.. Послије ДУГО1рајног процеса 

депопулације и дубоке економске и социјалне кризе, илузорно је 

очекивати значајнију демографску ревитализацију села. У нашим 

условима, међутим, уз одређене претпоставке, могућа је извјесна социо

економска ревитализација и валоризација потенцијала сеоских подручја. 

Првенствено, то значи (ре)активирање аrро-еколошких производних 

потенцијала (обрадивог земљишта, пашњака, шумских површина), на два 

начина 
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1) Cтвapaњe~j услова за задржавање постојећег виталног 
становништва на се.Т)'. оних који юraју социјалне услове и еКОНО:\IСКС 
:\!Отиве за бављење пољопривредом као трајним и ПРСТСЖНЮI занюшње:\I. 

2) Ангажовањсм оних генсрација скономских миrраната са села. који 
су сада СКОНО?>IСКИ активни У другим (ванаrрарним) делатностима 
(~тоститељаство, трговина, занатство, друге услуге), као и млађих 
~ензионера, а који су (а) емотивно везани за село као свој завичај, и (б) 
економски мотивисани за агробизнис (као могућност значајне чисте или 
пак допунске зарадс) .. 

3. Аграрна МУЛПlфУНКЦIIОНалност II улога пољопрпвреде 
у будућем развоју херцегновске општине 

Савремени аграрно-историјски процеси показују да је Сllсmе_н 
пољопривредне проuзводње, од традIlЦlIоналне/конвеНЦlIонал:не 
пољопривреде, чији је основни задатак био да обезбјеђује производњу 
хране за урбану популацију, као и запосленост и доходак за рура.тно 

становништво. средином протеклог стољећа а нарочито последњих 
деценија. и теоријски и практично, значајно еволуирао ка концепту 

шпегралне пољопривреде, који, поред рада и дохотка. укључ:ујс и 
ЖИВОТН}' средину као трећи фактор. 

Након те фазе јавља се концепт одрживе пољопривреде, који је 
усыјерен на нову регулативу и управљање пољопривредним капацитетима 

који су од значаја за историјско наслеђе и природни амбијент, посебно у 
еКОНО~IСКИ :\raргинаЛНЮI подручјима. 

Касније се, у циљу избјегавања високог утицаја хемијских инпута 
(псстицида, ыинералних ђубрива и сл.) у конвенционалној пољоприврсди, 
промовише концепт органске/еколошке пољопривреде, односно 

производње бсз употребе хеыијСlillХ препарата. Због још увијек 
неповољног односа изыеђу (мањих)приноса и (виnшх)трошкова, органска 
производња је глобално посматрано слаба алтернатива конвенционалној 
пољопривреди. 

Коначно. на самом краЈУ тек протеклог и почетком овог вијска, 
ограничења претходно наведсних пољопривредних система и искуства У 

њиховој примјени креирала су концепт мултифункционалне 
пољопривреде. Овај концепт у основи обухвата примарну производњу са 

тежиште~I на заштити околине (Збfљиште, вода, ваздух), затим 0ДP)IillBOCT 
природног и аграрно-историјског амбијента, 1(ао и бриr)' о здрављу и 
укупном благостању становништва (укључиво туризам и рекреацију). Због 
оволике ширине савремених фУНIщија пољопривреде, овакав аграрни 
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концепт, разумљиво, не може бити 

произвођача/фармсра, што захтијсва 

институционалну подршку. 

у компетенцији појединачних 

шири концснзус и озбиљну 

Пољопривреда у 01llиmини Xepl{ez-Hoeu, изгубивnш ранију улогу 
једног од снаЉ:НИЈИХ генератора развоја, деаграризацијом, депопу.тащ~iом 

и маргинализацијО:'I њеног у дјела у структури :\raкроекономских агрсгата, 

очиг.ТСДНО ће убу дуће юraти нетрадиционалне, дакле нове, али свакако 

вишедимензионалнс фУНIщије. Аграрна му лтифУНIщионалност У овом 

региону би се :\!Огла дефинисати кроз следећих неколико фуНIщија: 

nроизводна функција - профитабилна пољопривредна производња као 

извор запослености и дохотка сада малог броја eKoHoMclill активног 
(пољоприврсдног) и другог сеоског становништва (у комбинацији са 

другим димензијама аграрне мултифующионалности: неорурално

кохезиона, еколошко-рекреациона и културна функција); 

неорурално-кохезиона функција - пољопривреда као извор допунске 

зараде значајног дијела нспољопривредног урбаног становништва, 

повременим радним ангажовањем у пољопривреди у комбинацији са 

ре креативним викендима, што би подстакло хоризонталну једнакост и 

микрорегионалну интсграцију становништва, спријечило друштвено 

маргинализовање аутохтоног сеоског становништва и тако допринјсло 

демоrрафској ревитализацији очувањем постојеће и :\lОбктизацији 

активне неоруралне популације; 

еКОЛOluко-рекреmЏlOна ФУllю{ија - произбодња аутохтоних локалних, 

еКОЛОШlill заштићених и по принципу рјеткости и квалитета 

еКСI\ЛУЗИВНИХ производа за туристичку потрошњу, уз очување 

природног пејсажа и биодивсрзитета и његово организовано и 

контролисано I<ор.ишћењс (шуме, пашњаци, лековито биље, 

пчелињаци, ловишта, екстензивни пашњачко-стајски узгоји стокс, 

месне прерађевине и сл.), као основе ширег акроеI<ОЛОШКОГ и 

економског потенцијала, цјелогодишњег радног и рекреативног 

ангажовања, од обостране користи и за сеоско и за градско 

становништво; 

културна функција - очување виталности HelillX руралних цјелина као 
особених ceoclillx заједница и амбијентално градитељских и 

социјалних елемената, као ау те нтичног КУЛ'турног наслеђа, 

незаобилазног у садржају комплексне туристичке пону де (као основне 

CKOHO;\fCKe димензије бу дућег развоја). 
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4. Рјешења и неопходни развојни пројекти 

Аграрна историја поучава да успјешан и ефикасан пољопривредни 

(па ни просторно-де.\юграфски) развој, због низа еколошко-биолошких и 
економско-тржишних специфичности овог сектора, није могућ без активне 
улоге државе (централне власти или локалне самоуправе), Природне и 

eKoHo.\lcKe специфичности пољопривреде, првенствено захтјевају 

рјешавање IСЪУЧНИХ инфракструктурних питања развоја, као што су (а) 

саобраћајнице. (б) водоснабдевање, и (в) нове технологије, 

а) Саобраћајuuце су овде најважнија инфраструктурна 

претпоставка" Потребно је изградити/реконсруисати два нова пута. који 

би се, на различити.\! надморским висинама, пружали лонгиту динаЛНИ.\I 

правцем исток запад, и то: 

(1) »јУЖНlI пуn> - то је ранија идеја о лонгитудиналној 
саобраћајници, на висини од око 100 или више .\!,н,м, (која .\!оже бити и 
неопходна алтернатива у 11 недај боже 11 већим саобраћајним и другю! 

еIщесима), ишао би правце,,1 од граничног прелаза са Р, Хрватском, 

(Дебели Бријег) и повезивао села: Пријевор, Мојдеж, Ратишевина, 

Требесин, Сасовићи, Ластва, Репаје, до обале код Мориња, 

(2) «сјеверни пут» - ишао би од другог иначе врло фреквентног 

граничног прелаза са Р, Српском (на новој Требињској магистрали), на 

прилично уједначеној висини од око 1,000 М.КМ" субпланинском зоно.\!
јужном Орјенско.\! терасом, правцем: Ситница-Врбањ-Вучи До-Пољице
Пољане-Каменска Раван-Вратло-Диздарица, гдје би се везао са старЮI 

правце.\1 Камено-Убли-Кривошије, односно спојио са ново.\! .\шгистралом, 
Овај «трансорјеllСКlI пут)), пролазећи кроз нај већи, типично рурални а 

изразито еыиграциони рејон, отворио би нове просторе и скривене 

агроеколошке оазе. погодне за екстензивно ратарство, пашњачко 

сточарство, сабирање шуыских плодова и лековитог биља, рациона;тно 

искориштавање шумских потенцијала, пчеларство, ловство, цјелогодишњи 

излетнички туризаы, зимске спортове и друго.При томе свакако треба 

юшти у виду савремена Домаћа и међународна посебно Европска 

искуства, методе и праксу интеграпног аграрног и руралног развоја, на 

путу ка уравнотежеНОl\l и ОДРЖИВО.\1 развоју територија, 

Изградња оба педложена нова путна правца, а нарочито сјевеРllll

траllсорјеllСКН пут, био би вјероваттно највећи допринос укупном 

аграрном и рураЛНОl\l развоју, у цјелини складнијем територијалном 

развоју, кључна преmоставка ОСIваривању свих назначених димензија 
аграрне му лтифУНIщионалности, а првенствено опстаНI<у и демографској 
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СОIПю-де~ЮI11афске проыјене и рурални развој једне ПРИ.\lOрске, 

ревитализацији подорјенских села, односно развоју пољопривреде и села у 

ЊИХОВО.\I непосреДНО.\i захвату, али и у широј руралној зонк 

У з то, треба разрадити конкретне трансферзалне путне правце који 
би повезивали старе и нове путеве, како би се отворило и повезало више 
аграрних и руралних зона, Мрежа нових путева и трансферзала, 
вјероватно би (ортогонално гледано), имала изглед дупле "рибље кости", 
увезане са старо.\! (приобаЛНО.\1 JaдpaHCKOl\I) и новом (дијагоналном 
Требињско:,I) .\шгистраЛО:'1 (у ТО.\I контексту, Јадранско-јонску 
.\Iaгистра~1) свакако треба ЮIaТИ у виду, ипак као далеку перспективу, што 

подраЗ).\lјева одговарајуће резервисање простора)., Али је неопходно, 
хитно и безусстовно. lIЗабрати дефиНlIТИВНУ трасу и завршити део новог 

.\Iaгистралног пута, од Почиваља до старе Јадранске .\шгистрале 

(вјероватно је депласирано накнадно саГ;lедавање КО.\lпаративних 

предности ас1Тернативних/могућих просторних рјешења: Ига"10, Мељине, 
3С,lеника), 

Јужна ЈlOllгllЈЈ1удllliCUlllа саобраћајница, као и сјеверна лонгитудинала. 

заједно са дщагОllално~yt магистралом Херцег-Нови - Требиње и мрежом 

њихових трансфеРЗШlд била би кључна инфраструктурна претпоставка 

аграрног и руалног развоја овог више/мање приобалног простора, Тако би 
се потенцијални произвођачи, углавном медитеранских култура, свсжег 

поврћа и .\шечних производа, условним и брзим саобраћајницама саСВИ.\1 
приблюкили тржишту (про.\!ету у урбаНИ.\1 зонаl\Ш у приобаљу, 
првенствено ТУРИСТИЧК01ll али и другим ВИДОВIL\й локалне потрошње)" 

Загорска села, укључиво и излетиште Врбањ и зимске центре Орјен и 
Субра, реКОНСРУIщијом постојећих и изградњом нових путева, повезаних 

са новом ыагистраЛО.\I, такође би добила «брзу везу» са урбаниы и ДРУГИ.\1 
зонама у приобаљу 

ИСТОВРС:\lено. управо у захвату нове :\шгистрале која пролази кроз 
загорска села (а не у НЮКЮI зонама ближе обали), треба потстиuати 

ванаграрно запошљавање, одређивањем и уређивање.\1 (коыуна~lНЮl 

опре:\шњсы о трошку државе/локалне самоуправе) локација за сервисно

услужне дјелатности (аутосервиси, угоститењски објекти, производно 

занатство, и сл}. 

б) ВодОСllабдјевање је проблем који знатно више осјећају (загорска) 
села у дубље~1 залеђу општине, на терениыа вишим од 500 мяв, него 
насеља у ca.\lO~1 приобиљу, Слабији извори у овом иначе безводном крају, 

углавно.\! су већ каптирани, али је то довољно тек за нужне санитарне 

потребе већ .\шлобројног становништва" Коришћење воде за наводњавање 
је готово непознато (осим заиста минималних, за заливање башти, 
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коришћењем кишнице из бистријена). Релативно значајне површине 
квалитетног обрадивог земљишта првенствено ораница (IliIaНИНСКИХ 
буавица у вртачама и малю! крашким пољима), користе се на 
најекстензивији начин, системом сувог ратарења, а задњих година све 

више као ливаде и.пи чак само као пашњаци. С друге стране, на више 
локација постоје основане претпоставке о подзе;\IНИМ водотоцима или 

кавернама (подзе;\!ним језерима). Те воде би се могле рационално 
вишенамјенски експлоатисатк Али, у том смислу треба извршити 
истражне радове и дефинитивно откпонити дилеме о богаству вода које се 
не користе. 

С друге стране, санацијом ублова и бистри ј ена, изградњом мини 
акумулација кишнице (коришћењем пластичних фолија) у напуштеню! 
~шјданиыа где је завршена експлоатација шљунка и пјеска, :lюгле би се 
обезбједити довољне количине воде за потребе изнтензивирања и 
одржавања стабилног обюш пољопривредне производње. 

в) Нове mе.\":1l0логије у пољопривреди, посебно у нашим условюш, 
представљају квалитетне (декларисане, безвирусне) саднице нових сортп 

воћа и грожђа, семена ратарских и повртарских ку лтура (КРО~IПира, 
шаргарепе, бораније, цвекл:е, купуса), односно квалитетна расиа грла у 

сточарству . Увођење нових семена и садница нових сорти воћа и грожђа, 
као најефикаснији вид трансфера савремених научних и стручних 

Достигнућа у примарну прои.зводњу, треба везати за утврђиваље 
!\шкрорејона у којима би се њихово увођење посебно подстицало и 

КОНТРОЛlIсало, кроз: 

• бесплатне или високорегресиране испоруке садница и семена, 

• стручне препоруке домаћинима произвођачима - корисницима, кад 
СallШ купују (набављају) семе ипи саднице; 

• обавезне ИНСТРУIщије државних органа и стручних служби, У 
случају да се ови теХНОЛОШI<И инпути бесплатно уступају (или 

регресирају). 

Не треба у том погледу никога силом нагонити (нити је то данас 
уосталом могуће), да набавља баш то препоручено cje~le или садницу .. 
Снага примјера и очигледно искуство и производно-економски ефекти код 
других узорних Домаћина, као огледних произвођача, биће најбоља 
препорука за све који треба да се ОДЈrуче. Али, треба јасно ставити до 
знања шта није дозвољено, односно шта није а шта јесте у слкаду са 
законом и другим прописима, доыаћим и ыеђународниы стандардюш, 
посебно са аспекта увођења генетски модифm<Ованих семена, 
фитосанитарних и ветеринарских услова. Стручна пољопривредна служба 
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мора у том погледу бити на услузи свим заинтересованим корисници~ш, 

кроз бесплатне савјете и ИНфОР:lшције и свакодневно присуство на терену. 

5. Закључио разматраље 

1.. Кад су пале и напуштене све идеолошке заблуде и политичке 
предрасу де, јавила се нова, неолиберална теорија развоја, која фаворизује 
концепт тзв. малих и средњих предузећа, чији би развој непогрешиво 
регулисала «невидљива рука слободног тржишта». То би било логично и 
прихватљиво ако се таква нова предузећа оснивају и развијају упоредо са 
велики?>!, уколико није претпоставка за њихов настанак гашење великих и 

на њиховим рушевинама изградња малих предузећа. Још прије само 
неколико година, владајућа економско- политичка идеологија је била да 
веЛШ<а-крупна трговинска предузећа немају шансу, да све то треба 
деКО:lIПоновати, привати.зовати и развијати мале трговине. Међутю!, та 
"пиљарска" теорија, која је, нажалост, дала "резултате" (прю!јери: 

"Мјешовито", ПКБ Херцег-Нови, систем "РК Београд", игашење других 

великих трговинских система), од истих теоретичара је напуштена и 

прегажена новом потрошачком идеологијом и КОЮqJеТНИ:ll пројектима 
изградње "?I!eraMapKeTa" у већиы градовима, са основним циље~! - јефтино 
снабдсвањс потрошача, при чсму сс О судбини при?>шрних произвођача 

(неизграђена инфраструктура, несигурна производња, ыизерне наднице, 

итд.) не поклања никаква пажња.. Наводну «добробит» потрошача 

мегамаркети постижу на терет произвођача, злоупотребом положаја 

монопсона и «убијање:ll» произвођачких цена знатно испод нивоа 

равнотежне цене производње . 

2. Процеси описани у претходној тачки, наводе на закључак да и 
"мали и средњи" пољопривредни прои.звођачи у овој општини, било 
инокосни пољопривредници или пак организовани у задруге или ортачка 

друштва (производња, дорада, прерада, продаја), могу имати економску

развојну шансу само ако се реорганизује и К)'ПОВНО ојача њихово продај но 

тржиште, повећањем туристичке потрошње и јачањем куповне снаге 
локалног становништва. Примарни правац је непосредна чвршћа и трајна 
повезаност са њиховим директним потрошачима, - хотелима, ресторанима, 
центрюш за одмор и рекреацију, али и са велетрговином, односно са 

фирмама за скпадиштсње, чување и дистрибуцију ових производа. 

Посебно је значајно стварање саобраћајних и других услова за бржи и 

лакши приступ "зеленој пијаци" и непосредним потрошачюш .. Поред 
њихове ;\югуће нове органи.зационо интересне инфраструктуре (мале 

задруге, уговорна друштва. пројекти), њима ће бити неопходан 

информативно-подстицај ни сервис који треба да пруже органи локалне 
самоуправе. 
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3 .. Концепција аграрног и руралног развоја у склопу Уh"УПНОГ 
просторног развоја општине Херцег-Нови, нема и не може у првом реду 
имати уже производне и социо-демографске, него првеНС1вено шире 

еКОНО~Iско-туристичко-еколошке мотиве, односно УСlотађено остваривање 

све четири овдје прецизно дефинисане ~югуће димензије аграрне 
l\ry лтифУНIщионалности (nроuзводllа, llеорураЛllо-кохезuоuа, еколOlUКО
рекреаЦUОllа и кулmурuа фуuкцuја). Суштински, то може да значи 
валоризовање агроеколошких и руралних потенцијала као природног 
капитала.. Ипак један од циљева остаје - да се, уз производну и социјално 
демографску ревитализацију руралних зона, обезбеди уравнотеженији 

демографски развој и повећа територијална (општинско-регионална) 
прехрамбена самоснабдевеност. Међутим, главни извори снабдевања 
храном ће и даље бити пољопривредни региони у централној Србији и 
Војводинп:. Али, повећаће се у дио снабдевања из југоисточне Херцеговине 
и општинског залеђа. Очекујућа повећана туристичка тражња у љетњој 

сезони, коју би свакако требало проширити бар на четири мјесеца (јуни
септембар, плус јануар-фебруар), мора имати свој одговарајући пандан и у 
туристичкој пону дп:. Специфична компонент1i такве понуде управо би 
била, не само разноврсна и сигурна понуда аутентичних пољопривредних 
производа, него и стварање моrућности за промоцију садржаја и догађаја у 

аутеНТИЧНИ1\! рураЛНШI ПРОСТОРШШ и еКОЛОШКlL\f зонама, који би се 
памтили и l(Qнтинуирано привлачили нове генерације 
посјетилаца/корисника. 

4 у контексту овдје елабориране идеје развојног пројекта 
изградње «1рансорјенског пута», као једног (поред рјешавања питања 
водоснадбевања и трансфера нових технологија у пољопривреди) од 
кључних «путева» уравнотеженог економско-демографског и одрживог 

атрарног и руралног развоја, треба нагласити да ова идеја подразумјева 
планско резервисање драгоцјеног еколошки потпуно очуваног простора у 
планинском залеђу општине (природног капитала), врло прецизно 
обиљежавање агроеI<ОЛОШI<ИХ и руралних зона у том зеленом планинском 
појасу (за разлику од неюрактивних голети на НИЖШf јужним 
експозицијама), које ће, као природни каПИТаЈI, бити заКОНШf намјенски 
заштићене, и као такве представљати основу концесионих и друтух 
улагања у развој ових подручја. 

Примљено: 
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Origi11al scie11tiiic papers UDC: 314 . .145711 

DEMOGRAF1C AND ТНЕ RURAL DEVELOPMENT OF ONE 
COSTAL-MOUNTAINOUS-BORDER REGION AND NEW 

DEVELOPMENT РА TEIS 

Мilап R. Milal1ovic, Рћ.П. 

Summary 

Tl1is unique example of 110t just шгаl developmel1t bllt ge11eral 
dе\'еlорmепt аге gatћered iп mlшiсiраlitу Herceg Novi (235 km2

, 27 places, 
33 .. 034 iпlшbitапts.), \vitћ stгопglу diffегепt agro-ecological areas: foПl1 tћe 
seaside \vitћ iпtепsivе agricllltиre, Ыllу \vitћ frllit ргоdllсtiоп апd cattle 
Ьгееdiпg, Sllb-I1lOШltaiп aгeas \Vitll lo\v qlшlity pastиres, ир to tl1e агеа of \voods 
(аЬоуе 1000 meters) апd to Фе compact lагсћ \voods (1895мнв). Mllllicipality 
Herceg Novi is поt jllst seaside bllt also ћШу - mоuпtаill muпiсiраlity поt oHly 
Ьу its l1аtигаl-gеоgrарћiсаl сопtгаst апd otћeг developil1g resoиrces. Tl1is 
mШliсiраlity is also оп tћe ЬОlшdarу ,vitћ process of dеаgrаrisаtiоп al1d 
dеРОРlllаtiоп. Оп tћe сопtrагу of аН ехресtаtiопs most il1hаbitaпts аге extremely 
old \vitћ уегу reported differel1ces iп шiсго level. Tћis is wћу iпtеgгаl арргоасћ 
is песеssаry iп сопsidегаtiоп of ШllltifШlсtiопаlity апd игЬаl1 рlarшil1g апd 
especiaHy al1alytical ује,у of ргеsепt al1d fпture sеttlеl11епts \vitll аге already iп 
deep agil1g. Vаlоrizаtiоп of agricllltиral апd agro-ecological роtепtiаls сап Ье 
геа! рШаг for tl1eir sllГYival. 

Кеу words: геgiопаl dеvеlоршепt, dеl110grарћiс сlшпgеs, agro ecological 
zопеs, аgгiСllltщаl шultifllпсtiопаlity, spatial рlюшiпg, dерорulаtiоп. 

А lltho,. 's add,.ess;' 

Мilап R. МilапоУiс, Pl1.D. 
Меgаtrепd llпivегzitеt рril11еп.јепiћ паukа 
11000 Belgrade, Мakеdопskа 21. 
Tel.fax: +381 (0)11 328-1432 
Е-шаil шЉшrшilaIlОуiс@уаl1О0.сош 
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Значај тржиппа ЕУ у извозу поврћа из Републике Македоније 

Оригинални научни рад ЕКОНОlv1ИКA ПОЉОПРИВРЕДЕ 

Број lI2006. 
УДК: 635.1/8339.564(49717)EU 

ЗНА ЧАЈ ТРЖИШТА ЕУ У ИЗВОЗУ ПОВРЋА 

ИЗ РЕПУБЛИКЕ МАКЕДОНИЈЕ 

Абстракт: У раду се, на бази званично објављених статистичких података 

(1999-2003) утврђује да се у Македонији гаји више од 30 врста 

повртарских кушура, просечно на 62.649 ћа, што је 11,2 % обрадивог 
земљишта. Фармери-повртари, просечно годишње производе 701.358 тона 
поврћа, а извози се 70.728 тона свежег поврћа, или 10,08 % укупне 
производње. Извоз по производима, креће се од 0,12 % код паприке до 
24,84 % код купуса и кеља .. При извозу се остварују различите цене, v 
зависности од земље извоза. Тако на пример, при извозу v НС.\IaЧI~ 
остварују се најбоље цене (за парадајз 650,92 US $/t, шаргар~пi 457,97 US 
$/t, и за печурку 11.558,10 US $/t), а најмање у Босни и Херцеговини (за 
парадајз 186,66 US $/t и за шаргарепу 90,34 US $/t). 3аТИ?vI, на ранг-листи 
долази Србија и Црна Гора, Француска, итд. 

. Од "старих" земаља чланица ЕУ, главни извозни партнер је Италија, 
КОЈа! укупном извозу учествује 29,74%. Но, ако се узму све садашње 
(200) земље чланице ЕУ, тада је Словенија на врху ранг-листе са 32,17% 
од укупног извоза свежег поврћа. 

Кључне речи: поврће, потрошња, извоз, цене, квалитет, ЕУ-земље. Србија 
и Црна Гора. . 

1. Увод 

3е:'IЉИШНИ капацитети за пољопривредну производњу Репvблике 

MaKeДOH~je, износе просечно (1999-2003) 1.265 ха или 49.2 % од ;'Купне 
терИТОрИЈе земље Од тога, 44,3% је обрадиво земљиште. У истраживаНОl\f 

t . Др Миле Пешевски: ред?вни про(~есор, Факултет пољопривредних наука и 
хране, Скопље, E-ШаЈ1: шIiереsе\тskl@уаhоо .. сош 
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периоду, повртарска производња је организована просечно на 620649 ха 
К1И 11.2% од обрадивог зеыљиштао У оквиру те површине. у Републици 
Македонији гаје се преко 30 повртарских култура. Већи део њих гаји се на 
више од хиљаду хектара, а неке на релативно :\!ањој површини. Но. колико 
И да је број и површина гајених култура, у нашој земљи се производи 

релативно квалитетно поврће, због релативно добрих ко~шаративних 
клюштских предности У односу на већи број европских зе~!аљао Више него 
сигурно је да од те производње, већи део се троши у земљи, а остатак се 

извози. Но, у вези са извозом а повезано са профитабилношћу врло је 
важно где (у којој земљи) ће се извозити и у каквој форми (свежа или 

прерађена) ће се продати. При извозу веома значајна је количина (квоте), 

квалитетна својства, извозне цене и укупна вредност поврћа. 

Циљ рада је да изврши анализу вишегодишњих података 

повртарских производа и да се проучи споњно-трговинска раzшеI1а са 

зеы,ъа~!а чланица ЕУ. Исто тако, циљ рада је да се изврши компарација 
неких показате.ъа извоза у ЕУ са неким суседним земљама, пре свега са 

Србијо~! и ЦPHO~j ГopO~j. 

2. Извор података п метод рада 

За реа,lизацију постављеног циља, У раду користили с~ю 

вишегодишње (1999-2003) објављене статистичке податке Државног 

завода за статистику Републике MaKeДOH~je Неки од њих коришћени су 
као такви а неки допунски су обрађивани, а затим ко:\!ентарисани За 
детаљнију анализу извршили c~!o класификацију тзв. изабране (В3:iкније) 

културе (производе), и друге културе односно производи. 

Група "изабрани производи" је утврђена на бази њиховог 

процентуалног учешћа од 5 или више од 5% БИЈIO у површини, 

производњи. потрошњи И извозу свежих повртарских производа 

У раду коришћени су уобичајене ыетоде за оваква истраживања а 

углавно:.! стандардне статистичко-мате~штичке методео 

При доношењу закључака. коришћенје углавном метод ко:.шарације 

података о 

22 ЕП 2005 (53) 1 (21-33) 

r 

Значај тржишта ЕУ у извозу поврћа из Републике Македоније 

3. РезултаПI истраживања 

3.1. 06и.и укупне продукције свеЈЈсег 1l0врћа 

Државни завод за статистику званично, континуирано објављује 

податке само за 10-15 повртарских ку Л1ура-производа.. На бази тих 

података утврђује се да Република Македонија производи, просечно више 
од 7000000 тона свежег поврћа. Количина укупне производње, из године у 
годину се повећава (Таб . .!), насупрот смањењу површина [5] .. 

Табела С Динамика укупне производље важнијих повртарских култура (!) 

Производ 
1999 I 2000 

Годшш 

2001 2002 2003 
Просек 

Укупно 
691443 694386 695961 707649 717353 701358 

повртарство 

Кромпир 169258 164486 176336 184487 174661 173846 

Пасуљ 15175 13495 11656 13812 14194 13666 

Парадајз 128382 134654 126313 109506 129739 125719 

Црни и бели лук 42836 40415 35427 38894 34841 38492 

Краставац 25900 26700 27271 27606 34921 28480 

Паприка 116468 116597 111611 108073 111494 112849 

Купус и кељ 70177 70378 75284 70586 75347 72354 

Извор СтатистичlCИ годишњак РМ 

Укупна количина поврћа се повећава, пре свега ШlO резултат 

повећане технолошке ку Л1уре (увођење нових технологија) код младих 

фармера-повртара, чији број у последње време се повећава. 

3.2. Укупан извоз свеЈЈсег 1l0врћа из Републике Македоније 

у ОКВИРУ укупног извоза свежег поврћа из Републю(е Македоније, 

континуирано доминира парадајз са укупном количином од 18.908 тона, 
што је 26,73% од укупне количине извоза, што износи, просечно 70 .. 728 
тона (Таб2 ). 
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Табела 2. КО:1Ичина извоза свежег поврћа по ПРОИЗВОДЮlа (t) 

Година 
Просек 

Учешће 
Производ 

1999 2000 I 2001 2002 2003 (%) 

Кро~!Пир I 3301 3510 3742 2756 8387 4339 6.] 3 

Грашак 61 96 4 8 3 34 0.05 

Пасуљ 213 753 192 98 146 280 0.40 

, Парадајз ]4443 17756 18769 20974 22596 18908 2673 
, 

Црни и бели 
3026 2389 3609 2726 4346 32]9 4.55 

;тук 
•.. 

Прази:rук 299 210 48 238 648 289 0.41 

Купус и кељ 19801 17132 19427 14592 18922 17975 25.41 

Карфиол и 

броколи 
53 ]9 83 54 91 60 0.09 

Краставац 13 29 44 34 127 49 0.07 

Шаргарепа 6777 9298 9091 9945 14212 9865 13.95 

Друго 

~шхунасто 227 270 319 214 246 255 0..36 

поврће 

Печурке 305 ]49 183 768 167 314 0.44 

Друго поврће 21763 15342 15415 11157 11333 15002 I 21.2] 

Паприка ]72 320 101 25 76 139 0.20 

УI~УПlIO 70454 67273 71027 63589 81300 70728 100.00 

Извор Статистички годишљак РМ 

Скоро, исту КО.тичину. као и парадајз, Република Македонија у ЕУ 
извози и Kym'C и кељ у CBeJ1,:e~1 стању. За шаргарепу, карфиол и броко.ТИ 

# ." ~~.. • 

Државни завод за статистику званично не ООЈавЉУЈе податке засеЈаних 

површина и остварене производње; па зато није ~югуће са сигурношћу да 
се каже колико % од доыаће производње се извози тих производа 

Прерачуни (Таб..3), на бази расположивих званичних статистичких 

података, говоре да врло ?>Ш,lИ део до~шће производље се извози у свеже:\1 

стању, просечно 10,08 % .. Највише (просечно 24,84 %) се извози купус и 
кељ, а нај~шње (0,12 %) паприка. 
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Табела 3 .. % извоза укупне производње важнијих повртарских култура 

Година 
Производ 

1999 2000 2001 2002 2003 
Просек 

Кромпир 1 .. 95 2.13 2.12 lА9 4.80 2.50 

Пасуљ lАО 5 . .58 1.65 0 . .71 1.03 2.05 

Парадајз 11..25 13.19 14 .. 86 19.15 17.42 15.04 

Црни и бели 
7.84 6.56 11 78 7.88 14.25 9.43 

лук 

Краставац 0.05 0.11 0.16 0 . .12 0.36 017 

Паприка 0.15 027 0.09 0.02 0.07 0 .. 12 

Купус и кељ 28.22 24.34 25.80 20.67 2511 24 .. 84 

Извор: Наши прерачуни на бази података из Статистичког годишњика РМ 

Анализа вредносног израза извоза по производима (ТаБА), показује 

да Република Македонија, исто као и код квантитативног израза (Таб2), 

највише извози парадајз (просечно, 33,30 %). Но, ту учешће купуса и кеља 
је смањено за, скоро, 15 индексних поена. Овај податак говори да укупна 
вредност производње, а посебно извоза, више је зависна од цене, него од 

количине. 
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Табела 4, СТРУК1ура вредности извоза свежег поврћа по производюш 
, ,. 000 US $ 

производ Година Просек Учешће 

1999 2000 2001 2002 2003 
(%) 

Кромпир 309 344 287 261 993 439 348 

Грашак 44 29 О 1 2 15 0.,12 

Пасуљ 226 825 105 63 88 261 207 

Парадајз 2999 3485 3820 4229 6468 4200 33.30 

Црни и бели 288 245 299 219 429 293 2 . .32 
лук 

Празилук 50 23 5 20 90 38 0 . .30 

Купус и кељ 1322 1026 1179 1184 2120 1366 10.82 

Карфиол и 

броколи 
10 2 9 14 25 12 0.10 

Краставац 3 3 5 3 24 8 0.07 

Ulаргарепа 926 11" ~JJ 1269 905 2185 1304 1034 

Друго 
109 

:>шхунасто 214 150 97 90 130 137 

поврће 

Печурка 1358 821 720 2954 1049 1381 1095 

Друго поврће 4457 3037 2978 1764 2451 2937 23.29 

Паприка 300 456 109 53 181 220 1.74 

Лећа О О 1 1 2 1 0.01 

YI~)ЋHO 12490 11679 10885 11761 16238 12611 100.00 

Извор Наши прерачуни на бази података из Статистичког годшшьака РМ 

3.3. JIЗВОЗ1lе цене 

Не~ш сумње да продајна цена. више зависи од квалитета, него од 

коњуктурности производа Док при извозу, на висини извозне цене. поред 

квалитета, утицај юш и конкуренција, но и јачина трговинских односа са 

зе~lљюш-увозника. а посебно са фИР~IO~I-УВОЗНИКОМ, 

Овом приликом не ~lOже~1O да коментаришемо како се кретала 

извозна цена купуса и кеља по земљама, пошто Државни завод за 
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статистику даје збирно ове податке у групи "карфоил, броколи, и СЈIИЧНО 
поврће, свеже или расхлађено". 

Интересантно је да се погледају извозне цене по земљама (Таб.5), 

само код производа који доминирају у укупном извозу (а стање је исто и 

код других производа). На пример, парадајз се извози у Србију и Црну 
Гору по цени од 233,54 US $ /t, а у Грчкој (земља први сусед, као Србија и 
Црна Гора, но земља-чланица ЕУ) по цени од скоро два пута већа у односу 
на извозну цену у Србији и Црној Гори. 

При извозу парадајза у Немачку, цена је скоро, три пута већа у 
односу на извозну цену у Србију и Црну Гору, а у односу на Чешку 

(четврта земља у рангу ), само за 14,68% већа. Цена извоза парадајза у 
Босни и Херцеговини је још нижа од извозне цене у Србији и Црној Горп. 
Ови подаци а и подаци извозне цене шаргарепе и печурке, говоре да 

главни адут при формирању цена поред ОС1алог је и квалитет. Потрошачи 
из богатијих земаља- чланица ЕУ захтавају и пл.аћају производе високог 

квалитата, а они из сиромашних замаља, због сиромаштва траже и купују 

производе. нижег квалитета у односу на друге земље. 

Табела 5 .. Извозне цене (US $ /t) код главних земаља-увозница 
доминантних производа при извозу у 2003. год. 

Земља 
Производ 

Парадајз I Шаргарепа I Печурка 

Словенија 485.11 166.42 / 

Италија 43383 / 7284 .. 61 

Грчка 454.29 595.07 / 

Чешка 567.58 231.18 / 

Немачка 650.92 457.97 11 558.10 

Француска 278.11 / 3074.78 

Србија и Црна 233.54 135.51 5379.45 
Гора 

Босна и 
186.66 90.34 / 

Херцеговина 

Хрватска 350.37 253.60 / 

Извор Наши прерачуни на бази података из Статистичког ГОДИlllњака РМ 
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Ту жели).ю да демантује:-.ю мишљење многих македонских грађана 

да Словенија купује од Републике Македоније велику количину паприке, 

па затю! на страно",! тржишту продаје ајвар од македонске сировине. 

Напротив, највећи (са више од 68% у УI<УПНОМ извозу) увозник паприке из 
Републике Македоније је Србија и Црна Гора, са просечно).! ГОДИШЊО:'l 

количином увоза од око 95 тона свеже паприке (Таб. 6), што је за 14.4 пута 
више од с;товеначког увоза Исто тако, Србија и Црна Гора купује 
"јефтину" паприку, поrdто Словенија плаћа, за 2,6 пута већу цену увезене 
паприке из Републике Македоније. 

Табела 6. Количина (kg) и извозне цене (US $/t) паприке у Словенији и 
Србији у Црној Гори 

Земља Показатељ Година Просек 

1999 2000 2001 2002 2003 

Укупан извоз из РМ 172241 320213 100818 25000 76366 138928 

Слове- Количина 26881 2059 2500 1000 600 6608 
нија % из РМ 15.61 0.64 2.48 4.00 0.79 4.76 

Цена 3787Л 3207 .. 87 4158.00 4005 .. 00 4978..33 3807.32 

Србија Количина 25474 292636 69898 15160 71204 94874 
и Црна % из РМ 14 .. 79 9139 69..33 60.64 93.24 6829 
Гора 

Цена 2431.26 1418 849.87 1264.05 2139 .. 86 1492.15 

Извор Наши прерачуни на бази података ю Статистичког годишњака РМ 

3.4. IЈзвоз CBeJ1Cez 1l0врћа у земљама ЕУ 

Вредност укупног извоза свежег поврћа у земљама ЕУ износи, 

просечно 4.044.000 US $ (Таб.8), што је у односу на извоз у Србију и Црну 
Гору мањи је за 28,76% [6]. Учешће земаља ЕУ (са:.ю оних где у 
досадашњем периоду Република Македонија има извоз свежег поврћа) је, 
просечно 32% од укупног извоза, који износи просечно 12.611.000.000 US 
$. По година",ra истраживања, учешће се кретало од 28,19%, у 2001 години 
па чак до 42,80%, у 2002 години (Таб.7). Од "старијих" зе",шља 'паница 
ЕУ, главни извозни партнер Републике Македоније је Италија. Тюю 

углавном се извозе печурке. У укупном извозу печурака, Италија 

учествује са 60,85-95,25%. Одмах иза ње, на ранг-листи налази се Грчка, 
где Република Македонија извози разноврстно свеже поврће у вредности, 
просечно 934.000 US $. 

28 ЕП 2005 (53) ] (21-33) 

Значај тржишта ЕУ у извозу поврћа из Републике Македоније 

Ако, се пак прави анализа у садашњим земљама-чланица ЕУ (Сл. 1), 
тада стање је другачије. Наю!е, на првом месту је Словенија са укупним 
извозом од 1297.000 US$ или 32,17 % у укупном извозу свежег поврћа из 
Републике Македоније у ЕУ Словенија из Републике Македоније, 
углавном увози: парадајз, кромпир, пасу љ, црни лук, карфиол и броколи, 
махунасто поврће, паприку и друго свеже поврће, са укупном вредностћу 
од 911 .. 000 US $, у 2002 години до 1.715.000 US $, у 2003 години или 
просечно 1 .. 297 .. 000 US $ (Таб. 7). 

Сл. 1 - Земље ЕУ (стање 2005) 

MALTA. 

-Georgic> 

··-.;t.~-у.::.:Ф 

• Бројеви испод имена зеIl!.тъе представљају ранг у укупној вредности извоза 
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На четврто ?\IeCTO у paнry се налази Чешка где Република 
Македонија извози свеже поврће са укупном вредношћу, просечно 182.000 
US $. Република МакеДОНIuа у Чешку извози, углавном: шаргарепу, купус, 
карфиол, броколи, парадајз, и друго разноврстно поврће. Ко:rичине и 
вредности се разликују по годинама. Тако, на ПРШlер, при извозу 

шаргарепе у 2003 години у укупној количини Чешка учествује са 6,83 %, а 
у укупној вредности са 81,13 % 

Табела 7. Учешће земаља ЕУ у укупном извозу свежег поврћа 
из Републике Македоније 

000 US $ 

Година 
Земља Просек Учешће 

1999 2000 2001 2002 2003 
(%) 

У ку-пан извоз 12490 11679 10885 11761 16238 12611 

С:ювенија 1492 1126 1243 911 1715 1297 32.07 

Словачка 33 28 74 56 58 50 1 24 

Немачка 58 41 99 141 270 122 3.02 

Шведска 11 10 20 24 71 27 0 . .67 

Чешка 45 393 136 70 265 182 4 .. 50 

Аустрија 38 2 143 56 35 55 1.36 

Француска 148 15 37 99 124 85 2.10 

Грчка 512 1050 596 976 1535 934 23.10 

Холандија 4 3 10 15 30 12 0.30 

Италија 1125 723 646 2663 836 1199 29.65 

Пољска 56 117 18 23 38 62 1 .. 53 

Мађарска 13 3 47 О 18 16 ОАО 

Белгија 2 О О О 9 2 0.04 
-

Данска О О О О 3 1 0.02 

Укупно ЕУ 3537 3511 3069 5034 5007 4044 100.00 

Учешће% 2832 30 .. 06 28.19 42.80 3084 32.07 

Извор Наши прерачуни на бази података из Статистичког годишњака РМ 
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Изнесене чињенице и показатељи говоре о огромној важности 

захтева, између осталог и, за квалитативна својства свежег поврћа, при 
извозу уопште, а посебно у садашњим и бу дућим земљама-чланица ЕУ. 

4. Закључак 

На бази проучавања сачињених за анализу спољно-трговинског 

пословања Републш<е Македоније свежим поврћем у делу извоза у 

земљама ЕУ, може се закључити следеће: 

1. Македонски фармери-повртари рационално не искоришћавају 
природне компаративне предности (посебно дуге сунчеве дане) у 

односу на земље ЕУ За производњу поврћа они ангажују 11,20% од 
обрадивог земљишта, а производе, просечно 701358 тона или по 11,2 
tIlla свежег поврћа. Овај принос незадовољава, с обзиром на то да 
повртарске ку лтуре имају високи генетс{<И потенцијал за већу 

производњу. 

2 Република Македонија релативно мало извози свеже поврће Од 
укупне годишње производње (701358 тона) само 10,08 % извози. А по 
производима, највише (24,84%) купус и кељ, а најмање (012%) 
паприку .. 

3. Република Македонија има трговинске односе (само извоз свежег 

поврћа) са релативно великим бројем (просечно са 14) земаља-ЕУ, но 
у укупној вредности извоза учесrnују са 32,06%, а у истом периоду, од 
осталих земаља, само Србија и Црна Гора учествује са 44,88% .. 

4. Најважнији трговински партнер Републш(е Македоније од земаља-ЕУ 

је Словенија, пошто се тамо извози више од 32 % од укупне вредности 
свежег поврћа. 

5. Извоз свежег поврћа у земљама-ЕУ може се повећати само 

испуњавањем високих стандарда квалитета производа и дизајна 

амбалаже. Потрошачи из зема.ъа-ЕУ плаћају високе цене, но захтевају 

високи квалитет. 

Примљено: 

10022006 
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Оrigiпаl sсiепtifiс papers UDC: 6З5.1/8:З39.564(49717)ЕU 

ТНЕ SIGNIFICANCE OF ТНЕ EU-COUNTRIES FOR 
VEGETABLE EXPORTS FROM ТНЕ REPUBLIC OF 

MACEDONIA 

Мјlе Pesheyski, Рll .. D., regular professor 
Faclllty of Agгicultнral Sсiепсеs alld Food, Skopje 

Abstract 

Tllis рарег, based оп officially pllblislled statistical data (1999-2003) 
from Ље State Statistica1 Office of Ље Repllblic Масеdопiја, dеtеппi11еs tllat 
шоге t1нш 30 types of yegetable crops аге cultivated ј11 Ље COlll1try, 011 ayerage 
of 62 649 113 \vl1icl1 is 112% of tlle total cultiyated area. T11e vegetable farll1ers 
011 tllat агеа a1ll1ually produce 701 З58 t011S iп average. Тl1е Repllblic of 
Macedo11ia, iп average exports 70 728 tons of fresll vegetables ог 1 0.08% of Ље 
total ргоdllсtiоп. Тl1е eX1'ort, divided Ьу products, ranges froll1 0.12%, for 
реррег llр to 24.84%, for cabbage and са1е. Different prices аге achiered dнriпg 
Ље ехрогtiпg, dерепdillg оп tlle COUlltry of export. Iп tl1is regaгd, for ехаll1р1е, 
\v11еп еХ1'огtiпg to GеШlaПУ best prices аге acmered (for tошаtо 650.92 US $/t, 
for сапоts 457.97 US $/t, and for ll1aS11r00ll1S 11 558.10 US $/t) and 10\vest 
\Vl1ell exportillg to Воsпiа alld Hercegovi11a (for tOll1ato 186.66 US $/t, for 
сапоts 90.34 US $/t) A\vtenvaгds follo\v Serbia апd Мопtепеgго, Fгапсе, etc., 

Froш Ље "old" EU lllешЬег-соuпtriеs, oнr шајог export раrtпег is Iraly. 
\ућеге Ље tota1 export (аll1у for EU-СОШltriеs) is 29.,74%. Bllt, if Ље снrгепt 
(2005) EU шешЬег-соuпtriеs аге take11 into сопsidегаtiО11, tl1e Slоvепiа is at t11e 
top of tlle 1ist \ујЉ 32.17% fгош Ље tota1 fres11 vegetable exports. 

Кеу \vords: vegetables, СО11sшпрtiоп, export, prices, qlla1ity, EU-colll1tries, 
Serbia апd Мопtепеgго 

Dr Мјlе Pesllevski 
Faculty of Agricultural Sсiепсеs апd Food 
Skopje 
Е-тај1: ll1i1ереsеvski@уа1100.сош 
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Тржиппе и асортиман производа од малине '" 

ЕКОНОМИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ 

Број 1/2006., 
УДК: 634,711:339,1(100) 

ТРЖИШТЕ И АСОРТИМАН ПРОИЗВОДА ОД МАЛИНЕ 

У СВЕТУ И РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

С. Стевановић 1 , М, Милановић2, М, Јанковић 1 , Снежана Стевановиtl 1 

Абстракт: Последњих десетак година у свету је забележен ди:намичан 

раст производње малине, У укупном светском промету малине, свежа 

малина учествује са око 8,5%, У С1руюури извоза малине из Републике 
Србије доминира смрзнута малина са преко 90%. Поред ње у извозу се још 
појављује свежа малина и концентрисани сок од малине. 

На светско:\[ тржишту је шири асортиман производа од малине. У 

високоразвијеним земљама, великим конзументима овог производа, у 

пону ди се јавља у различитим облицима: смрзнута, концентрована, 

сушена, жели:рана ЮIИ сокови од малине, Поред тога, велике количине 

малине у свету се на традиционалан начин користе за производњу џемова, 

компота, слатка, алкохолних пића и других специјалитета са националним 

обележјима. 

у раду је анализирано светско тржиште и асортиман производа од 
малине и њихова извозна/увозна цена у периоду 1995-2004" година 

Посебно су обрађене регионалне дестинације извоза малине и прерађ,евина 
од малине из Републике Србије, 

Љ.raјући у виду наведено, у раду се разматрају значај добијања и 

промет производа од малине виших фаза прераде, као што су сокови, 

концентрати, сирупи, желирани производи и др. Понудом ових производа 

на Домаћем тржишту, а нарочито извозом, моту се постићи знатно виши 
економски ефекти (цене и преко 60 еура/кг), Зато укупна понуда ових 
производа, у борби за одговарајуће место на Домаћем и у све оштријој 

1 Др Симо Стевановић, доцент, др Миодраг Јанковић, ред, проф" мр Снежана 
Стевановић, асистент, Пољопривредни факултет, Беоrрад, 

2 Др Милан Р, МЈшанови:ћ, ред, проф Мегатренд-Факултет за менаџмею', Ваљево 
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конкуренцији обима и квалитета на светском тржишт)', треба да потиче из 
производње/објеката који испуњавају стандарде НАССР. да бу де 
препознатљиве робне ~шрке и оригиналног паковања, као сю!бола порекла 

и квалитета. 

Кључне речп: :.raјIИна, тржиште, асортиман производа, цена малине., 

Увод 

Малина, као континентално јагодасто воће, гаји се у преко 40 земаља 
света. Код неки.х земаља малина представља значајан извозни производ У 

последњих двадесетак година повећано је интересовање за гајење ове 

воћне врсте. То је посебно изражено на Новом Зеланду. АустраЈшји. 

Шпанији и Чилеу 

Због свог специфичног укуса, ароме и лековитог дејства (регу.lације 

крвне СЛИl<е. варења. повећања ю!унитета организма, као и смањења 

ризика од карцинома), :.raлина се све више конзумира .. Посебно је то 

изражено иницирањем нових трендова у ис храни љу ди, као што су 

?lraкробиотичка, органска и фУНIщионална ИСл'Ј}ана, Новија истраживања, 

Домаћих и страних здравствених институција, показују да малина има 

вео:.ш снажне антиканцерогене карактеристике, 

Република Србија је по својим агроеколошким условима веома 

погодна за гајење малине, Незагађено зе?l!љиште, погодна lО1има, довољно 

сунца, чине да малина са ових простора има боље карактеристике, 

интензивнију аро:.!)', боју и укус, у односу на малине из дру гих зе?lraља 

Циљ рада је да прикаже анализу тржишта и асортимана производа од 

малине и укаже на значај добијања производа више фазе прераде, Извозш! 

ових производа :.югу се постићи знатно више продајне цене у односу на 

цене које се постижу продајом свеже или смрзнуте малине, 

Подаци о наведеним показатељюra прикупљени су са \уеЬ адресе 

FAO (\v\\'\\'Jao.org). Статистике спољне трговине Савезног заво,щ за 
-. I"C' ,.... 

статистику, као и друге литературе КОЈа се оави ПРОО.lечюra производње и 

промета :.raлине и прерађевина од ?>Iaлнне .. Треба напоменути да се подаци. 
како F АО статистике, тако и Статистике спољне трговине, о,'Щосе на 

Србију и Црну Гору, а познато је да нема евидентиране тржишне 

производње малине на подручју Републике Црне Горе .. Зато је анализа 
тржишта и асортимана производа од малине у раду вршена сюю :3[1 

подручје Републике Србије, 
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1. Малина у спољнотрговинској раз:нени 

У спешно укључивање једне земље у робну размену УСЛОВ.ъено је 
квалитетом, ценом, асортиманом, конкурентношћу, административним 

мерама државннх органа, квантитативним и квалитативни?>! ограничеЊИ?lШ 

извоза и увоза, девизним режимом и др, 

У структури међународног промета континенталног воћа малина 
учествује са 1 % и дели осмо место, заједно са вишњом, дуњш! и орахом. 
(Томнћ, Влаховнћ, 2003) 

Просечан IIЗвоз 1 свеже малине у периоду 1995-2004. године износио 
је 33,5 ХНЉ, тона или око 8,5% укупне светске производње. Вредност 
извоза малине је око 69,3 мил, $ и повећавала се по просечној годишњој 
стопи од 4,3%, при че?>!)' је остварена просечна извозна цена од 2,1$/кг .. 

Пољскi је до 2000. године просечно извозила око 20 хиљ .. тона. са 
учешћб! у светском извозу свеже малине од око 34%. Девизни ПРИ;lИВ 
Пољске остварен извозом свеже малине кретао се око 10,3 мил. $. Треба 
истаћи да је извозна цена свеже !\Iaлине из Пољске износила са!\ю О.9$/кг и 
нај нюка је у односу на остале земље извознице чланице ЕУ, 

За разлику од Пољске, Чиле је са СIШрО троструко мањю! извозо,,! 
(4,3 ,,!ил, тона) остварио већи девизни прилив, при чем:у је извозна цена 
износила 2,8$/1([. За Чиле је карактеристично да има значајну експанзију 
извоза од 6,0%. Највећи део извоза свеже малине из Чилеа усмерен је у 
САД (87%), а свега 7% ка европскю! земљама и 4% према Канади Чиле 
представља озбиљног конкурента Републици Србији у извозу свеже 
малине на светском тржишту, (То?>!нћ, Влаховић, 2003) Од ваневропскю: 
зе?lшља значајан извознш( свеже малине је и Канада са 3.8 хиљ. тона. што 
представља 11,3% светског извоза. Међутим, Канада бележи пад ~топе 
извоза свеже малине од чак -8,4% годишње. 

1 После 2000. године постоје велике разлике у евидеюи:раном увозу и извозу 
свеже !IIалине на светском юmоу .. 

2 Пос:те 2000., године у FAO Trade Yearbook не постоје подаци о извозу свеже 
малине из Пољске 
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Тржиште и асорти:ман производа од малине 

Четири земље (Пољска, ЧИЈIе, Канада и Република Србија), учествују 
са преко 65% у светском извозу свеже малине. 

Република Србија, са просечним извозом свеже малине од 3,6 хиљ. 
тона, остварује девизни прилив од 3,0 мил. $ годишње, при чему је извозна 
цена свега 0,8$/кг То је најнюка цена по којој се извози свежа малина од 
десет земаља највећих извозница ыалине .. Треба напоменути да је то само 
38% нивоа просечне светске извозне цене свеже ыалине. 

Мађарска (-2,8%), Не:-шчка (-10,9%) и Румунцја (-18,7%) бележе 
ошњење извоза свеже малине, док Француска (13,7%) и Холандцја 

(11.3%) имају најдинамичнији раст извоза. Поред Шпанцје и Чилеа, 
Република Србија има високу годишњу стопу раста извоза од 5,8%. 
Шпанија (6,9$/кг), Француска (7,0$/К1) и Холандија (6,3$/кг) остварују 
највеће извозне цене свеже малине и ако се вероватно ради о извозу 
унутар ЕУ 

Од десет земаља највећих УВОЗНlIка свеже Малине осаы је из Европе, 
а две из А;\Iерике (САД и Канада). Као и код извоза, Европа је највећи 
регионаЈIНИ увозник свеже малине, са учешћем од око 75%. Ако се 

европским земљама прикључе САД и Канада онда је анализом обухваћено 
око 95% свеТСIСОГ увоза малине. 

Нема'пса је, и поред значајног ИЗВОЗНИIЩ највећи увозник свеже 
~шлине са око 10,8 хиљ. тона, што је око четвртине светског увоза и 
CKPO~IНOM стопом раста од 0,6%. Аустрцја (17,6%), ВеЛИIса Британија 
(19.5%) и Италцја (36,2%) бележе најдинамичније стопе раста увоза свеже 
~Iaлине. Од анализираних зе~fља, једино је негативна стопа раста увоза ОД _ 

10,4% забележена код Швајцарске. 

Н~iнижа УВ03на цена свеже ~шлине је код Аустрије (l,O$/Kr), 
Не~ШЧlCе (1,з$/кг) и Холандије (1,1$/кг), а највиша у Великој Британији 
(5,7$/кг) и Француској (4,5$/кг) 

ИЗ наведених података о највИIIIИМ увозним ценама малине, наша 
оријентација у извозу треба да бу де управо на ова тржишта .. 

2. Асортиман производа од малине у свету 

Специфичан хемијсICИ састав и органолептичке особине Ма3Iине 
разлог су због којих се развијају нови производи већег степена прераде и 
нови поступци конзервисања. 
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Поред свеже и смрзнуте малине у свету се у понуди Ш1ЈIaзе и други 

производи од :\Iaлине Лиофил:изована малина (Freeze-dry I'aspbeгry), 
. малина сушена у бубљу (druш drying), ушећерена малина (sugar infusing) 
малина сушена ваздухом (air dryillg) и малина сушена на сунцу (sun dried) 
(\ПV\V .valldrиllell-fanlls.co. уu) .. 

Поред наведених прерађевина од малине у понуди су и вина, ракије 
и сирће од ~Iaлине (\v\v\v.Ьоtаlliсаl.сош). 

Цене ових прерађевина знатно су веће од цена свеже и смрзнуте 

~Iaлине .. На пример: 

снр)m од АШЛ1iне 120z (0.350 л) продаје се по 4,95$; 

конзервuсана -"f{ш/на без ce.\feHKU 12 oz продаје се по 4,95 $ 

стштко од .маЛllна без се.иенки 8,5 oz (0.250 гр) продаје се по 4,95 $ 

Џе)н од },ШЛШlе 12 oz (0.350 гр) продаје се по 4,95 $ .. 
(\У\У\УУОUПНУ.СОl11) 

Наведене цене производа од малине вишеструко су веће од цена 
свеже или С~1рзнуте малине остварене у промету на светском тржишту. 

у САД: 

Лиофuлuзована малина 1,8 lbs, у комадима, продаје се по 25,75 $, а 
цела малина 31,52 $ (\v\\'\\'.beprepared.col1l) 

ЛиОфШluзована малина у nраху 8 oz (0,226 кг) продаје се по 19,95$. 
(\\,\\'\УЛ utri -frиi t. сош) 

Џем од }.ШЛU1lе са се.меlШШ.Ш без додатка шећера 9 oz (0,250 кг) 
продаје се по 27,0 $. 

Џе.11 од ;налине са семенкама, са щећершн 9 oz продаје се по 24,5 $. 

Сuруn од малине 12 oz (0.350 л) продаје се по 26,0 $ .. 
(\У\V\У .. stl1Тl11sЬепуfаПll.СОl1l) 

у понуду нових производа од малине спада и осушено сшыевено се.не 

(извор Елагинске киселине).. А\1еричка фирма Bloodroot производи капсуле 
од 500 шg у паковаљу од 120 капсула, а продаје се по 14,95$. Цена овог 
производа достиже вредност од 250 $/кг. (llttр:/ЉlооdrооtlеНаgiсасidlltшl) 

у високоразвијеНИ;\1 земљама још су веће разлике цена свеже и 

с:\rрзнуте у односу на цене прерађевина од малине. Илустрације ради, 

литар сирупа од малине би коштао преко 70 $, а џема од малине са 
семеНКЮIa без додатка шећера преко 1 ОО $ за килограм. 

Имајући у виду извозне цене свеже и смрзнуте малине, управо наша 
орјентација треба да бу де добијаље производа од малине виш:их фаза 
прераде, као што су сокови, концентрати, сирупи, желирани производи и 

пасте од мал:ине. Извозом ових производа на тржиште, пре свега 
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високоразвијених земаља Европе и Америке, може се постићи знатно већи 
ДБВИЗНИ прилив од садашљих 100 мил .. еура . 

3. Тржпште 11 аСОРПIМан ПРОlIЗвода од малине у Републици Србији 

Производља јагодастог воћа представља производљу са најве-ћим 
степеном робности, бу дући да се на тржиште пласира преко 98% укупно 
оствареног обима производље. Због релативно високе цене у односу на 

расположиву платежно способну тражљу у нашој земљи, доминантан део, 
око 75% укупно остварене производље јагодастог воћа је извозно 
оријентисан.. (Шеварлић at аН, 1998) 

Табела 2 .. Структура извоза и цена производа од малине 
Србије и Црне Горе у периоду 1995-2004. година 

Извоз .Структура 

тона 000 $ тона 000 $ 

просек 1995-1997 
Малине, свеже* 1079 796 2,3 1,4 
Малине, сырзН\'те** 46491 57175 97,4 98,5 
Малине прrшремено 

162 75 0,3 0,1 
конзервисане*** 

Укупно 47732 58046 100,0 100,0 

просеI~ 2002-2004 
Малине, свеже* 8371 7729 11,3 7,6 
Малине, смрзН\'те** 65544 94440 88,5 92,4 
Малине прrшремено 

105 57 0,1 0,1 
конзервисане*** 

Укупно 74020 102226 100,0 100,0 
период 1995-2004**** 

Малине, свеже* 4013 3484 6,5 4,6 
Малине, смрзн\'те** 57669 72729 93,2 95,3 
Малине прrшреl\fено 

221 95 0,4 0,1 
конзервисане * ** 
Укупно 61903 76308 100,0 100,0 

Извор Статистика спољне трговине, СЗС, Београд. 

* Малине, купине, дудиње и логанске бобlще, свеже; 
* * Малине и слично, куване или не, смрзнуте, са и без шећера; 
* * * Малине привремено конзервисане, а нису за непосредно конзумирање 
**** Без података за 1998. и 1999 .. годину 
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Од просечно годиrшье произведених количина чалине (67.6 хи,ъ. 

тона) у периоду 1995-2004. године (F АО), преко 90% је извезено на 

инострано тржиште (61.9 хиљ. тона). Вредност извоза је око 76,3 !'.!Ил .. $, а 
последњих година и преко 1 ОО мил. $ .. 

у структури извезених количина доминира С:lIрзнута малина са 

преко 90%, а у појединю! периодюш и преко 98%, што је позитивна 
тенденција.. Треба напоыенути да је извозна цена смрзнуте :lШ':lине у 

просеку за око 50% већа од цене свеже малине. 

На основу података за 2004. годину, у структури ИЗвеЗене ыалине 
сюю је трећина (33,4%) клаСе "роленд", чија је извозна цена 2,3$/кг.. У 
високо развијеюш ЗемљюШ "роленд" у структури производње учествује са 
преко 60%. У истој години извеЗенО је и 120 тона концентрисаних 1 и 195 
тона осталих сокова од малине. Девизни прилив по основу извоза ових 

прерађевина износио је преко милион $. 

у структури пзвоза свеже малине из Републике Србије ДО:l!Инирају 

Аустрија и Неыачка са преко 80%. Само је у 2004. години највећи партнер 
у извозу свеже ыалине била Италија са 36% учешћа. Остале Земље. као 
што су Данска, Мађарска и Швајцарска симболично и спорадично 

учествују у извозу свеже ыалине из Републике Србије. 

Не:lшчка је стални и највећи увозник смрзнуте малине из 

Републике Србије са просечню! учешће:l! у структури извоза са преко 

40%, са изузеПСО:l! 2004.. године, када је учествовала са 26,3%.. Поред 
Не:-,шчке, стални партнери у увозу сырзнуте малине из Републике Србије 

су Француска са 15-20%. Аустрија са 7-12% и Швајцарска са 2-4%. Поред 
ових зе:lшља, спорадично се сырзнута малина извозила у Белгију и 

Холандију са просечно 5-7%, затю! у Италију и Велику Британију са 2-5%, 
као и Шведску са око 3-4%.. Из претходног се може закључити да је извоз 
С:l!рзнуте малине из Републике Србије усмерен у високоразвијене зеыље 

чланице ЕУ. 

Просечна извозна цена смрзнуте малине у земље ЕУ кретала се од 

1 $/кг из 1997. до 1,8$/кг У 2004. години. Највећу извозну цену С:llрзнуте 
:I!3лине Република Србија је остварила 2004. године и то са Аустријш! од 
2.1$/кг И ВеЛИIСО:l! БританијО:l! од 2,0$/кг.. 

1 Извозна цена концеюрисаног сока од ыаJIине (6,7$!кг) је три пута већа од цене 
С:llрзнуте :lшлине класе роленд (2,3$/кг) Извозна цена сока од ыапине-оста:юг је 

1,5$!кг 
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Табела 3. Структура извоза производа од малине Србије и Црне Горе, 
по зе:-.съама дестинације, 1996,2000,2002. и 2004. године 

1996 2000 2002 2004 
т 000 $ т 000 $ т 000 $ т 000 $ 

свежа 

Аустрија 37,6 37,2 50,9 50,5 61,7 62,7 26,0 25,3 
Данска 5,0 4,6 - - - - - -

Не7llачка 10,0 9,6 37,2 35,9 25,0 25,3 7,5 12,8 
Мађарска 6,4 5,9 - - - - 3,9 3,4 
Швајцарска 3,3 4,2 - - - - 5,8 5,6 
БиХ - - - - 8,2 6,5 19,4 17,2 
Италија - - - - - - 36,7 34,7 
Укупно 62,3 61,4 88,1 86,4 94,9 94,5 99,3 99,1 

смрзнута 

Аустрија 7,3 6,7 10,1 9,5 12,5 11,5 1],2 13,1 
Белгија 6,7 7,0 6,6 7,0 12,2 12,5 
Француска 12,5 14,1 15,0 15,7 14,2 15,9 20,5 20,1 
Холандија 7,3 6,1 4,4 4,1 - - 7,7 7,3 
Немачка 42,8 41,4 41,2 40,7 36,4 35,1 26,3 25,6 
Швајцарска 4,5 5,0 2,4 2,5 1,7 1,7 2,1 2,0 
Италија 2,0 2,3 - - 2,2 2,2 2,6 2,2 
В. Британија - - 4,2 3,8 3,5 3,9 5,5 6,1 
Мађарска - - 4,0 4,0 - - 1,0 0,8 
Шведска - - 3,5 3,5 3,0 3,1 4,0 4,1 
Укупно 83,1 82,6 91,4 90,8 73,5 73,4 93,2 93,9 

привремено конзервисана 

ЧешкаРеп. 47,2 40,6 - - - - - -
Словенија 25,5 25,5 - - 28,2 21,3 - -
Мађарска - - 39,5 42,9 - - - -
БиХ - - - - - - - -
Италија 24,1 13,7 - - - -
Хрватска - - - - 48,5 50,0 - -
Укvпно 72,7 66,1 63,6 56,6 76,7 71,3 0,0 0,0 

Извор: 06рачун аутора на основу података Статистике спољне трговине, СЗС, 
Београд. 

Према подацима из литературе у Републици Србији од :lшлине Се 
производе: 
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(1) Сок Next NFC АIШlll1Ю!. Производи се од природне воћне каше 
,\Iaлине без додатка шећера, боје и арома. То је природан сок са 100% 
садржаје~! воћа .. Извози се у више земаља, укључујући САД и Аустралију; 

(2) Нектар од }\ЮЛllJlе Садржи пулпу, а производи се од свежих 

или С~lРЗНУТИХ ыалина. Извози се у значајан број земаља света; 

(3) Џe~11 од .налuне, са II без КОИlтllца. Производ је на~rењен 

до~шће~! и страном тржишту. У пону дије од више произвођача. 

(4) ]{Ш1l10т од.НШlllllCt Извози се у РусrЧу .. 

(5) lvЈаqZПlовача. Јако алкохолно пиће добијено од :lIa;IИна по 

технологији проф. др Радосава Пауновића. За овим производо~r ПОСТОЈИ 

велико интересовање у земљи и свету .. 

(б) Екстра .напuновача. Јако алкохолно пиће добијено од свежих 

малина по специјалној феР:lrентацији и дестилационој технологији доц. др 

Нинослава Никићевића. Извози се у неколико земаља света .. 

(7) СnеЦUjално упакована све:жа малина. Специјално паковање 

омогућава да малина задржи свежину више дана. Захваљујући тоые, '\lОже 

успешно да се извози у свежеi\1 стању. (Петровић, Милошевић, 2005) 

Поред наведених производа, у Републици Србији у понуди је и 

ЛllОфlИllзована ~НСU1ШICt Уаl1 Drul1ell Fапnаs из Зрењанина. Производња је 
намењена извозу .. (\v\v\v .. \'аl1drШlеl1-fаппs.со.уu) 

И'3воз чалине из Републике Србије прате и стални проблечи. Овде 

треба споыенути неизвесност откупне цене свеже :lIaлине, подстицаје за 

извоз, увозне баријере", као и прю!ену НАССР! стандарда у извозу :lIaлине 
на тржиште ЕУ 

1 Сок Next NF'C ~шлина, произвођача Frech & СО из Суботице је проглашен 
најБОЉИi\! соком на свету у А\!стердшv!у октобра 2004. године. 

2 САД су 29 .. јуна 2005. године одобриле трговинске повластице Србији и Црној 
Гори кроз програм под називом ОГШIти систем преференцнјала (Gel1eralised Sуstеш 
оГ РгеГегепсеs GSP). То је програм одобравања трговинских повластица које САД 
додељују својЮf трговинским партнерима у циљу подршке њиховом економском 

развоју. ГСП превазилази статус (Nоппаl Trade Relatiol1s) или најповлашћеније 
нације (1vIost Fa\'ouгed Nаtiоп) који су САД обновиле СЦГ у деце!Уlбру 2003. 
године. Просечна тарифа на извоз малине у САД ће бши смањена са 4,5% на 
нулу. Преi\Ш подаЦIL\Ш за 2004. годину СЦГ је. извезла у САД смрзнуте малине у 
вредности 2 ~ПШ. $ ГСП бесцарински третман ће резултирати уштедама ИЗВОЗНЮl 
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Тржиrше И асортюшн производа од малине 

На остварене извозне резу лтате утицали су унутрашњи фактори: 

обим и квалитет производње, недостатак финансијских средстава, 

недефинисани односи у реПРОДУIЩИОНОЧ ланцу, проблеыи везани за откуп 

и сл. Од спољашњих фактора треба споменути: мере аграрног 

протеIщионизыа које подразумевају царинску тарифу, забране, 

контингенте, субвенције и др. којима се штити пољопривреда развијених 

земља. 

Приликом конципирања стратегије извоза ыалине неопходно је поћи 
од истраживања потенцијалних тржишта. Основни циљ извоза треба да 

бу де освајање нових тржишта и повећање учешћа, односно учвршћивање 
стечених позиција .. Нарочито је значајно ис тражити ставове потрошача о 
квалитету i\Iaлине из Републике Србије и преференцију појединих робних 

~!арки зе~Iaља конкурената. (Влаховић, Томић, 2003) 

Зю\:ључак 

Малина спада у малу групу производа који су у последљих десет 
година имали динамичан раст обима производље. Прилагођавање 

асортимана производње и динамике извоза малине, посебно прерађевина, 

представља битан фактор бу дућег развоја ове производље. 

Највећи део промета свеже малине сконцентрисан Је у десетак 
високоразвијених земаља од којих су неке истовремено велике, како 
извозници, тако и увозници овог производа. 

Последњиы проширењем ЕУ, наша земља је пред великиы 
искушењима на овом тржишту када је у питању извоз свеже и смрзнуте 

малине.. Да бисмо одржали постојеће позиције у извозу на светско и 
тржиште ЕУ, а тиые и сачували производљу овог воћа, морамо подстицати 
извоз малине кроз нове производе вишег степена прераде, односно 

компанијама из СЦГ и потрошачима у САД, У вредносПl од 90,0 хиљ.. $. 
(Париводић,2005) 

1 Строги кршеријуми које диктира сертификат НАССР подразумевају коmролу 
комплетног ланца производње, од надзора над садним материјалом до испоруке 

готовог производа~ Увођењу сертификата НАССР претходи озбиљна и ДУГ01рајна 
едукација пољопривредних произвођача, примена строгих хигијенско-санитарних 
мера, коmрола ПРЮfене вешгачких ђубрива, пестицида, као и сам ПОС1упак бербе 

и обраде малине. Као куриозитет наводи се податак да свака гај бица малине која 
уђе у хладњачу има свој "педигре", тако да се зна из којег малињака потиче и од 
когаје купљена~ 
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постићи већу квалитат!!вну 

тржишту. 

конкурентност овог воћа на светско,! 

Услед ,fање понуде свеже ~fa:rине ван сезоне, неопходно је радити на 

стварању нових сорти, како би се имала продужена сезона бербе на 

неко:IИКО месеци То би представљало велику шансу за успешан извоз 

свеже .\faлине на инострано тржиште по знатно већИ.\f цеНЮfa. 

Учвршћивање стечених извозних позиција и освајање нових 

тржишта за повећавање извоза ~faлине и прерађевина из Републике Србије 

биће .\югуће уколико се осмисли и конституише целовит сиs;те:\I 
регулативе и подстицања производње и извоза ових производа. То 

подраЗУ.\fева да се дефинише по:штика, сагледа перспектива и утврде 

дугорочни програ.\lИ производње .\Iaлине и прерађевина у CIOa,:ry са 

захтевиыа и тражњом на европско\! и cBeTcI(Q~! тржишту. 

ПРЮfcъено: 

17.02.2006.. 
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MARКET AND ASSORTMENT OF RASPBERRY PRODUCTS 
IN ТНЕ REPUBLIC OF SERBIA AND IN ТНЕ WORLD 

Siшо Stevallovi6 1
, PI1.D., MiIall R. MiIal1ovi62

, PI1.D. 
Miodrag Jal1kovi6 1

, РllП, S!1ezal1a Stevalloyi61
, MSc. 

1 FacuIty of AgricuItиre, BeIgrade 
2 Меgаtгеlld-FасuIty of Мапаgешепt -VaIjevo 

Abstract 
Тllis рарег al1aIyses raspberтy шагkеt dУl1ашiсs ill Ље \vorld; iшроrtаl1се 

al1d possibiIities foг getti!1g raspberry products, SUCIl as juices, cOl1celltrates, 
sYnlps, pastes alld raspberry јијсе po,vder, iп Ље lligIler processil1g stages. 
COllsiderably I1igIler еСОllошiс effects (шагkеt prices еvеп lligIler tlшп 60 EUR 
рег kg) couId Ье reaclled ifЉеsе products аге offered iп Ље il1tешаI шагkеt, alld 
especiaH)' if tћese products аге exported. Tl1is is Ље reaSOll 'VI1)' Ље оуегаIl 
suppIy of tIlese products, аiшеd at ,villlliпg Ље adequate рјасе iп tIle illtеrпаI 

шагkеt as ,,'еН as ill Ље ехtешаI шагkеt, despite Ље ever illcreasillg сошреtitiОll 
,,,јtll regard to tllе ql1al1tity and ql1aIity, SllOl1ld Ье derived fгош Ље 

prodl1ctioll/objects "Ilicll аге \\'orkil1g iп accordal1ce ,ујЉ НАССР stalldards, 
alld it SIlOUId lIауе а recogl1izable trade шагk alld ап огigiпаI расkаgiпg, as а 
sY11lboI of its origill al1d quaIity 

Кеу ,yords: гаsрЬеп)', шагkеt, assortl11ellt of products, prices of raspberry. 

AuthOJ"s add,.ess: 

Dr Sil110 Stеvапоvi6 
РоIјоргivгеdпi fakl1Itet 
N етапј iпа 6 
11080 Beograd 
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Кредтпирање пољопривредних произвођача у СрБIЧИ-

Оригинашrn наУЧЮI рад ЕКОНОМИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ 

Број 112006.. 
УДК 33843(49711) 

КРЕДИТИРАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂА ЧА У 
СРБИЈИ У ПЕРИОДУ 2004-2006. ГОДИНА: 

ПОТРЕБЕ И МОГУЋНости1 

Весна Параушић2, Д ЦвI-dановић 

Абстракт: Финансирање пољопривреде је тренутно, али и већ више 

година уназад најаюуелније питање српског аграра. Готово сви проблеми 

и препреке развоју пољопривреде потичу од недостатка финансијских 

средстава и непостојања јасног модела финансирања пољопривреде. 
Подршка Министарства пољопрпвреде п Фонда за развој ВојвоДпне, који 

ПОВО.љню! кредитш.ш покушавају да пољопривредницюш приближе овај 
начин финансирања, иако неДОВО.ъна (у 2005, години, свега око 18% 
регистрованих газдинстава, односно око 3,2% пописаних газдинстава 

добило је кредитну подршку из буџета државе), изузетно је важна, с 

об:mро:\! да на с.10БОДНО:\f финансијском 1РЖИШТУ КО:\fерцијалне банке и 

даље по.ъопрпвреДНИЦИl\Ш нуде кредите под непово,ъним УСЛОВИl\fа. Оно 

што је по:штивно јесте да се буџетска средства намењена кредитирању 

пољопривредника из године у годину повећавају, а требало би рачунати и 

с тим да ће се у бу дуtшости, са растом броја банака и јачањем 

ко юсуренције међу њима, покренути и финансијска средства 

комерцијалних банака. 

Кључне речи: пољопривреда, кредити, аграрни буџет, агротеХЮfЧка 

улагања. 

1 Рад представља део резултата истраживања у оквиру Пројекта бр .. 149007 Д 
Мултифункционална пољопривреда и рурашш развој у функцији укључивања 
Републике Србије у Европску УЮIју, финансираног од стране Мmшстарства 

науке и зашrиТе животне средине РепуБЛИI<е Србије. 

2 Мр Весна Параушић, др Драго Цвијановщ Инсттпут за економику 
пољопривреде, Беorрад 
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Мр Весна Параушић 

1. Увод 

Доносиоци политичких одлука данас, а и неколшш деценија уназад, 

наглашавају важност аграра, као приоритетног сектора за развој 

националне привреде. Међутим, очигледно и остају са~ю на To~!e. У 

научној и стручној јавности у Србији преовладава мишљење да у аграрно м 

сектору постоје значајни неискоришћени потенцијал:и развоја и извоза, 

Ипак, начело политичко опредељење и ставови о потреби развоја 

пољопривреде нису скоро никада реа.ЈIИзовани у конкретној подршћи. а 

постављени циљеви развоја пољопривреде били су неконзистентни или 

нереа,lНИ .. Место где се пољопривреда данас налази (и где се годинама 
на:lазила) потпуно је супротно OHo~!e где је требало да бу де, судећи по 

пројектованим праВЦЮ!а развоја Општа финансијска исцрпљеност и 

недостатак обртних и инвестиционих средстава, неорганизованост, 

неповезаност и уситњеност привредних субјеката аграра, ниска 

продуктивност и конкурентност данас су основне одреднице 

пољопривреде Србије. 

2. Екстензпвна производља као последица одсуста адекватног модела 
финансираља аграра 

Учешће пољопривреде у стварању БДП Србије последњих година 

креће у распону од 13%-15%, што заједно са производњом прехраыбених 
производа, пића и дувана (који учествују у стварању БДП са око 5%-6%) 
чини да учешће ова два сегмента достиже петину вредности бруто Домаћег 

производа Србије (1, стр 20-21), При тоы, кредити, банке, прерађивачка 
индустрија, а делом и држава, вешто заобилазе ову производњу када је 

потребна финансијска подрШIЩ али исто тако од ње много оче ку ју и 

оправдано верују да ова грана привреде може бити носилац развоја Србије 
у бу дућности 

Јасно је да је финансирање и веће инвестирање у пољопривреду 
тренутно, али и већ више година уназад, најактуелније и најакутније 

питање српског аграра.. Готово сви проблеми и препреке развоју 

пољопривреде потичу од недостатка а финансијских средстава и 

непостојања јасног модела финансирања пољопривреде. При том, требало 
би истаћи и да саме специфичности пољопривредне производње, пре 
свега: њен сезонски карактер; мали коефицијент обрта средстава и ниска 

акуму лативност и могућност самофинансирања - условљавају сталну 

потребу пољопривреде за коришћењем спољног допунског финансирања, 
и то приыарно у форыи кредита. Наредна слика нивоа агротехничких 
улагања у пољопривреди Србије, као пресудног фактора који опредељује 
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већу продуктивност произвођача и конкурентан наступ на светском 

тржишту - биће довољна да укаже на потребе за већим инвестицијама и 

кредитним активностима у примарној пољопривреди. 

Пољопривредна механизација. У Србији (која располаже са око 

400 хиљ. трактора) на један трактор долази око 8,3 ха ораничних 

површина, док у ЕУ (која располаже са око 7 милиона трактора) један 
трактор опслужује око 10,5 ха ораничних површина (2, стр. 261). У 
погледу пољопривредне механизације ситуација је само привидно у 
корист Србије. Наиме, овде је битна напомена да су трактори у свим 

земљама ЕУ веће снаге, новији и модернијији, дакле знатно мање 

амортизовани и самим тим са великим радним учинцима, У ЕУ на један 

житни комбајн долази 144 ха ораничне поврдтине, док у Србији око 165 ха. 
При том, и овде је битна напомена да се ради о квалитетнијим и 

модернијим машина, велике снаге и мале амортизованости. Индивидуална 

пољопривредна газдинства, због уситњености поседа, располажу далеко 

већиы бројем трактора по јединици обрадиве површине од предузећа. 

Приыера ради, на један трактор код њих долази око 9 ха обрадиве 

површине, а код предузећа, чак, 65 ха. Међутиы, трактори које поседују 

сељачка газдинства знатно су мање просечне снаге од оних које поседују 

пољопривредна предузећа, а у великој мери они су и амортизовани 

(просечна старост трактора је око 15 година на друштвеном и 18 година на 
приватном сектору).. Већини индивидуалних газдинства обнова 

механизације и набавка прикључни.х машина је ПРЊ\lарна потреба, мада 
изразито ограничена финансијсКЊ\! ресурсЊ\ш и могућнОСТЊ\Ш 

кредитирања. Да би се обновио потпуно застарели и дотрајали машински 
парк пољопривреде до 2010, године потребно је само за тракторе 

издвојити пола ми.пијарде евра, Наиме, према резултаТЊ\Ia истраживања 
групе професора новосадског Пољопривредног факултета, годишње би у 

Србији lреба.по купити најмање 4КООО нових моторних оруђа (око 40.000 
трактора), те још десетине хиљада других машина, 

Потрошља минералног ђубрива. Просечна потрошња вештачког 
ђубрива у Србији последњих година креће се око 160 кг/ха обрадиве 
површине и значајно је смањена (тачније за дуппо) у односу на средину 

осамдесетих, када је ПОlрошња ђубрива била највиша и кретала се око 310 
кг/обрадиве површине (обрачун аутора, на бази података о Домаћој 
производњи и података царинске статистике о увозу и извозу ђубрива) 

Последњих година потрошња активне материје креће се између 50 и 70 кг 
по хalобрадиве површине, док је средином осамдесетих ова потрошња 
достиза.па и 120 кг/ха (СГ Србије 2003, стр 152). Све западне земље имају 
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потрошњу од преко 200 кг/ха активне материје. Холандија и дупло више. 
Не~шчка око 300. Француска око 250 кг активне материје/ха .. 

СистеМII навођавања. Наводњавање земљишта у Србији данас 
значајно заостаје за другим суседним земљама, али и за могућНОСТК\lа и 
потребама наше земље.. Према подаЦЮIa Инстшута за водопривреду 

Србије, системи за наводњавање се продуктивно користе на свега око 1 ОО 
хиљ. ха, што је свега око 2,7% површина које су погодне за наводњавање, 
а оне износе преко 3,6 ыил. ха. Иначе, према подацима статистике у 

Србији се укупно наводњава око 30 хиљ. ха, што је свега 0,9% ораничне 
површине. Поређења ради, највеће наводњаване површине у Евроriи:, у 
односу на повшину обрадивог зе~lљишта (оранице и баште), према 

подацима ФАО статистике, имају Грчка (око 50%), Италија и Шпанија 
(око 30%). Коначно, и у области водопривреде требало би поштовати 
европске директиве, а оне налажу да се до 2009. године направе планови 
менаџмента водама, тако да се до 2015. године имплементирају у цео 
систем. Финансијски захвати који нас очекују у водопривредном систе~1У 

су огро~!Ни. те се оправдано поставља питање да ли по сваку цену 

задржати :-'lрежу вода, да би остала наше власништво или heKO:-'lе дати 

коцесије. с обавеЗО~1 да је оспособи, воду учини квалитетном и ДОСТУПНО~1 
свима којиыа треба, уз одговарајућу надокнаду. 

у HapeДHO~1 периоду економско оживљавање пољопривредне 

производње, биће прюшрно условљено већЮl инвестицијама у 

агротехнику и то путе~1 активирања слободних финансијских средстава 

КО~lерцијалних банака и пласирањем кредита под повољним УСЛОВЮIa, 
односно условима прилагођениы специфичностима пољопривреде. 

3. Услови креДlIтирања пољопривредника на слободном 
фllнансијп:ом тржишту 

Специфичности пољопривредне производње, по економској логици 
и пракси развијених европских земаља, требаЈЮ би да имају и свог 
директног одраза на кредитну политику банака. Примера ради, сезонски 

карактер производње захтева одређену динамику у лагања средстава, а 

спор обрт капитала у пољопривреди захтева и њему примерен период 

коришћења кредитних средстава и период доспећа камата на наплату 

(дужи рокови отплате. уз обавезно кориrIIћење грејс периода и сл.} 

Неуједначена економска оправданост између појединих линија 

пољопривредне производње, утиче на то да банке у процесу кредитирања 

не Mor)' имати исти тређШН према СВЮl линијама производње. Наиме, у 

пољопривреди постоје интензивне производње, које захтевају већа 
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финансијска у лагања и екстензивне производње, које захтевају мања 
у лагања. Истовремено, постоји разлика у профитабилности између 
производње житарица, индустријског биља, повртарске производње, 

сточарске производње, производње воћа итд. Због различите 
исплативности појединих линија производње банке, а посебно оне које за 
ци;ъну групу комитенатз иыају пољопривреду, морају да развију СИСТбl 

селективних кЗ:\штних стопа. 

Наша реалност је таква, да не само да у кредитирању пољопривреде 

банке не уважавају ове специфичности, већ су услови кредитирања на 

слободном банкарском тржишту (висина каматних стопа, грејс период, 

рокови отплате) - крајње неповољни за пољопривредне произвођаче .. Само 
~IaЛИ број банака бави се кредитирањем пољопривредника, а услови су 

знатно неповољнији у односу на кредите који се дају из аграрног буџета 
Примера ради 

• у Војвођанској банци, која мимо програма Министарства 
пољопривреде, кредитира регистроване пољопривреднике, краткорочни 

кредити за обртна средства (до 2 године, износ кредита до 5.000 еура) 
одобравају се са 20% учешћа, 12% годишње камате, уз обавезно 

осигурање кредита и хипотеку на пољопривредно земљиште у двоструком 

износу кредшз. Дугорочни кредити, тзв. кредити за набавку 

пољопривредне ыеханизације (максимални износ кредита је 12.000 еура, 
рок отплате од 3-5 година), одобравају се такође уз учешће од 20% и 
10,7% ефективне каматне стопе на годишњем нивоу. Уз то потребне 
гаранције су и ОСИf)'рање кредита, као и хипотека на пољопривредно 

земљиште у двоструком износу кредита. 

• у Прокредит банци, годишња каматна стопа на l<редите је око 
11 %, при чему, је за веће износе кредита кредитна политика банке 

флексибилна и услови кредитирања зависе од процене солвентности 

сваког појединачног клијента. 

• у Нуро Alpe A(lria Банци, пољопривредницима се одобравају и 
краткорочни и дугорочни кредити, у износи~f3 од 5.000 еура до 100.000 
еура, са роком отплате од 3-5 година и грејс периодом од 6-12 месеци. 
Номинална каматна стопа на годишњем нивоу (без трошкова провизије 

банке) креће се од 8%-11 %, зависно од висине кредита и процене 

солвентности клијента. На износ кредита од нпр. 6.000 еура и период 
отплате од 5 година ефеКПlВна каматна стопа износи 12,55%. За 

коришћење овог кредита 10:шјент мора да плати и трошкове хипотеке и 

трошкове осигурања кредита. 
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Статистички и дугорочно посматрано, што се тиче висине 

haMaTHIIX стопа, према подацима НБ Србије (3, стр, 40-41), активна 
пондерисана годишња каматна стопа банака за краткорочне кредите за 

производњу и залихе пољопривредних производа - износила је у 2004. 
години 14,2%, у прошлој години је смањена на 13,2%, а 2000-те године 
ДОСТИЗаЈIa је и 83.8%, Истовремено, каматна стопа банака на дугорочне 
кредите за пољопривредну производњу у 2004, години износила је 13.9%. 
а у 2005, години 143%, У периоду 2000-2001 каматна стопа на дугорочне 
кредите у пољопривреди била је свега 0,95%, али су истовре~lено и 

кредити би:ти селективни и веома теuП<о или нимало доступни .. Поређења 
ради, у ЕУ -15 каматна стопа на дугорочне кредите је око 5% на годишње:'1 
нивоу (4, стр, 47), а у БиХ кюшта на дугорочне кредите је 6%-7% на 
годишње~1 нивоу ,. 

Табела 1., Активне пондерисане каматне стопе банака у Србији 
у периоду 2001-2005, 

- у % на годишњем нивоу -

2001 2002 2003 2004 2005 

Укупно на краткор., k-реДlпе 34.,5 19,7 15.5 15,5 16,8 

Кратк.кредтпи за произв. и залихе 444 16,8 19.6 14,2 13.2 
ПОЉОПРlшред производа 

Укупно на дугороч. креДlпе 9,3 124 10,9 9,9 14.4 

Дугорочни к-редити за 
0 .. 9 3,5 20.9 13..9 14.3 

ПОЉОПРlшредну производњу 

Извор СШ1ЋСТИЧIШ билтен НБ Србl~е, децембар 2005, 

У погледу могућности кредитирања у нарочито неЈаВИДНО1\1 

поло,кају су породична газДllнства, тј мали произвођачи (а таквих је 

највише у српској пољопирвреди), који до 2004. године нису ни имали 
приступ кредитима, На слободном банкаРСКО;\I тржишту, поред 

неповољних услова под којима се кредити одобравају (рокови отплате, 

период почека отплате, каматне стопе), инструменте и гаранције за 

обезбеђивање кредита које банке траже, често је веома тешко или 
немогуће обезбедити. Примера ради, као једно од средства обезбеђења 

кредита углавном се тражи хипотека на непокретност у двоструком износу 

кредита који банка одобрава, а веома често, услед несређених земљишни~ 
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кљига, земљорадници нису у могућности да приложе доказ о власништву 

над имовином, па према томе, не Mory ни да испуне услов за добијање 
кредита. 

Табела 2, Пољопривредна газдинства према изворима прихода и укупно 
коришћеној површини земљишта 

Газдинства укупно 778,891 

Пољопривредна 138,738 

Непољопривредна 484.961 

Мешовита 127.990 

Без прихода 27,202 

Извор Пољопривредна газдинства према активности и изворима 

прихода, књига 2, попис 2002, Републички завод за статистику, 

октобар,2004 

При том, финансијска исцрпљеност пољопривредних произвођача на 
индивидуалном сектору више је него очитледна. Конкретно, висина 

доходка ових произвођача недовољна је за егзистенцију четворочлане 

породице, о чему сведочи и податак о високом проценту мешовитих и 

непољопривредних газдинстава (класификација према изворима прихода) 

у укупном броју пољопривредних газдинстава у Србији (Табела бр, 2), 
Наиме, од 778,891 пописаних пољопривредних газдинстава, свега, око 
18% или 138,738 је чисто пољопривредних газдинстава - према изворима 
прихода, а чак 2/3 од укупног броја газдинстава спада у категорију 
непољопривредних газдинстава, према истом критерију:му Iшасификације., 

Коначно, у проналажењу решења за финансирање пољопривреде, 
мора се знати и шта раде развијене земље Запада, Пре свега, све развијене 

земље, без изузетка примењују сепаратне кредитне схеме за залихе и 

складиштења основних пољопривредних производа, првенствено 

житарица Њтустрације ради, већ деценијама је у разним формама 
селективно кредитирање један од стожерних елемената аграрне политике 

САД, Есеценцијалну улогу у систему кредитирања има нижа тзв, зајмовна 
цена за кредите пољопривреди у односу на тржишну стопу, а ССС 

(Сошшоdity Credit Corporation) је државно кредитно интервентна установа 
(којом управља Министарство пољопривреде САД), која и прописује 
зајмовну каматну стопу за сваку фискалну годину. По правилу, ова 
каматна стопа је нюка од каматне стопе комерцијaJIНИХ банака за 3-5 
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процентних поена .. Осим ССС, још две државне институције одобравају 
по,ъопривредним произвођачима кредите по бенефицираниы УС:ТОВЮIa. И 

већина земаља ЕУ обезбеђује преференцијалне кредитне аранжыане 

својим пољопривредним произвођачюш, а преференцијални треЂШН се 

огледа у ка~IaТНИЫ стопама НИЖЮ1 од осталих зајмовних стопа 

4. Улога ДР;'Iшве у hреДlIтпрању пољопривреде 

По?\юћ у прогрюIY кредитирања пољопривреде последњих година 

долази једино од државе. Министарово пољопривреде од 2004 .. године 
покушава да помогне изградњу тржишта кредита средствима из буuета, 

уважавајући, при том, све специфичности пољопривреде и њене потребе 

за екстерним извориыа финансирања. У УСЛОВИ?\Ia када су могућности 
задуживања пољопривредника на слободном банкаРСКО:'.1 тржишту бисте 

економски незамисливе. Министарство пољопривреде и Фонд за развој 
АП Војводина јавили су се као наповољн~iи финансијери аграра, истина с 

неусаг:ташеНЮ1 наЧИНО\I. односно критеријумом финансирања .. Наиме. док 
Фонд за развој АП Војводина повољне кредите (3% годишње кюraте) даје 
праВНЮ1 ;тициыа која се баве организацијом, производњом или прераДО.\1 

приыарних пољопривредних производа, Министарство пољопривреде 
кредите углавном ус.\!ерава ка фИЗИЧIШIlI лицима, односно искључиво 

регистроваНЮ1 пољопривредницима. Такође, више је него јасно да ова 
средства нису довољна, али битно је да постоји намера и да се увиђа 

ПО1реба за кредитирање~f пољопривреде. 

Кредити ш аграрног буuета у 2004. години. У аграрном буuету за 
2004. годину за потребе кредитирања искључиво регистрованих 
пољопривредника била је предвиђена скоро петина аграрног буuета, 
тачније средства у висини од 3,7 милијади динара или 53 милиона евра. 
Ова средства употребљена су за к-раткорочне кредите (рок враћања до 12 
.\1есеци, без валутне клаузуле, давала су се у износу од 10,000-80,000 
динара, уз камату од 5.5% годишње) и дугорочне банкарске кредите (рок 
отплате је 5 година, уз годишњу камату од 3%, грејс период је од 1 до 3 
године, зависно од намене, уз валутну кл:аузулу; најмањи износ 

дугорочног кредита Ыо је 5,000 еура, а највећи 200.000 еура; гаранције 
враћања кредита су ригорозне од хипотеке, залоге, меница и сл.) .. За 
краткорочне кредите било је предвиђено 1,72 7 lI1ЛРД. динара и око 2 l\!ЛРД. 
динара за дугорочне, односно средњорочне кредите .. Укупно 28 .. 125 
регистрованих произвођача добило је краткорочни кредит у 2004. години 
уз просечно кредитно задужење од 61.421 динара, што је свега 3,6% 
укупног броја пописаних пољопривредних газдинстава у 2004, години 
(\V\y\v,l11il1polj.sr. gOV.Yll), Механизам дистрибуције је показао да су се 
краткорочни кредити добијали брзо и без компл:икованих гаранција. 
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Средњорочни кредити, њих око 600, пласирали су се преко банака и за ове 
Ha~1eHe искоришћена су сва предвиђена средства. 

Кредити из аграрног буuета у 2005. години. Што се тиче кредитне 
поДРшке регистрованим пољопривредним гаЗДИНСТВЮIa у 2005. години 

(услови кредитирања били су непромењени у односу на 2004 .. годину). у 
буuету је за ове намене било предвиђено 3,5 ~fЛрд. динара (2 ~lЛрд. динара 
за дугорочне и 1,5 ?\fЛрд. динара за краткорочне кредите) .. У току прошле 
године (2005) преко Министарства пољопривреде реализована су УКУПНО. 

.. 23.3.51 краткорочна кредитна захтева регистроваНЮl 

ПО.ъопривеДННЦЮIa у износу од 1460.352.000 динара (220 кре;шт до 

10.000 динара, 8.384 кредита до 40 .. 000 Дннара н 11 726 кредита до 80ЛОО 
динара), а истовре\!сно јс 

.. ПРЮI.ъено и 1.926 захтева за дугорочне кредIпе у износу 

2598010Ј60,92 динара; од ових захтева одобрено је њlIX свсга 1ЭО2 у 

юносу од 2.486..957 .. 823,41 динара, а исштаћено је 1 .. 689 :шхтева у юносу 
2 .. 241 180893.03 динара Највише одобрених захтева односило се на 

кредитирање сточарске ПРОII3водње 655 захтева (54,95%) и куповину 
\1Сханшације 408 захтева (34,23%.). Нај~шње је било захтева :13 подизање 

П.тастешша и СТaIС1еника 

При то'.1. свега око 18°;;) регистрованих гаЗДlIнстава, односно око 
3 .. 2'% ПОПllсаних гаЦlIнстава добlI.ТО је у 2005 .. години r,редитну подршк\ 
(у ВIIД) краткорочних НШ! дугорочних зај:\о!ова). Дугорочни зпј\юви. KOjl1 

су ПО.ъопривреди најпотребнији, прошле ГОДlIне бп:ти су на раСПО,1агању 

щ сюю (),2% пописан!!х. односно за свега 1,3% регистрован!!х 
гюдинстава. 

Табела 3, Примљени дугорочни кредити до 15.11, 2005. - по намени-

Намена 
Укупан износ креДИТ'а 

Број захтева 
(ЕУР) 

Механизација 7..519 .. 620 562 

Вишегодишњи засади 1.497.577 80 

Пластеници/ стакленици 654.111 42 

Сточарство 17 .. 928,959 947 

Наводњавање 1 .. 015 . .224 58 

УКУПНО 28.615.491 1 .. 689 

Извор \\ \\\\ .l11illј)l)lј.SГ.20\:.\U 
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КРСДlПII Ш аграрног буџета у 2006. години. Иако је аграрни буџет 
за 2006, години са:\1О незнатно већи у односу на 2005., и иако је у део 
субвенција С:\l3њен, позитивна ставка буџета у 2006. је наставак 
инвестиционе подршке пољопривредним произвођачюш, односно 
зад:ржавање кредитних линија, За кредите у 2006., години предвиђена су 
средства од 3.5 Ы;lрД динара (као и прошле године), што значи да се и 
да.ъе рачуна са CKPO~!НO~1 по;::r.рШКО~1 

Већ kpajC:-1 ШIРТ<l ове ГОДIIНС (200(,) Министарство ПО.ъопривреде. 
Ш~ ;'!<lPCTB<l и водоприврсде да,.1О је инфор;,шцију да је НСП) њеШl KBOT<l '\а 
дугорочне кредитс, у шнос} ОД 2 ~1!I;шјарде динара. Такође, НСП.lаћена је и 
прва транша краТКОРОЧНI1Х кредита преко дсвст пословних банака са 
којИШI је '.шнистарство потписа,10 уговор о краТКОРОЧНО:-1 крсдитирању 
реГllСЧЈОваних ПО.ъопривредних Г<l'цинстава. и то на НЮ1енске текуће 
рачуне по.ъопривредника. у юносу ОД 2 щпијарде ДИН<lра. З<l [6.527 
пољопривреднИlШ који су поднеЛI :щхтеве :щ краТКОРОЧНЮI кредитшш :, 
овој годиНl! исплаћено је 2 ;'lИлијардс динара, од тога 1 .. 5 :\ш.lијарда ДИН<lра 
!п arp<lpHOT буџеТ<l 2006, годинс ијош пола '.1И.lI~iардс динара и3 повраћаја 
по"ъопривредннх КСЈеДI1та ш претходне две године.. У процентшш 
посчаТР<lНО, то знаЧIl д<l су крсд!!ти бнл!! доступни за око 7(~!', 
регистроваНI1Х гацинстава (ДО половине априла регистровано је око 
236.00() Г<l3ДlIнстава). О.:1НОСНО за око 2';;' СТ<lПIСТИЧIШ пописаних 
Г<lЦfrнстав<l Преоста.1ИХ 12045 одобрених захтева ·.Ш KpaTKopo'IHe 
I(ре.:1I !ТС. који се Н<l.lюе у свндснцији У праве :Ш трс,ор, )' износу од [.5 
шоијаРДII биће исплаћени. у наредно;,! периоду, сходно при.шву 
ереДСТ<lва :. аграрни бу !ЈСТ. Ю повраћаја по .ъопривредних кредита 

пу штених у течај токо\! 20()4, и 2005 .. године 

Овогсцишњи краТКОРОЧН!l крсдити одобреНII су реП!строваНЮ1 
ПО.ъопрrrвреДНИЦIша са POKO~! враћања од [2 ;'lссеци и КЮIaТНО:-'1 СТОПОЧ 
ОД б'~'о (5'~i;, качата + 1 'У;, провизија). на годншњс:\! ННВОУ бс:\ ва;lУТНС 
loay .1\ .1С Средства ш кој их сс одобравају кредити пре'.13 подаЦIl:\Ш 
уписаню[ :. Регистар у uе.1.ИНИ обе'3бсђује Министарство. и то: '\(1 

регистровано ПО_ЪОПрНВ[Једно 'Зсмљнште, ОДНОСНО друго 3с:-'!.ыlтеe И.1И 

грађсвинек)' uе.1ИНУ површине до 1 хектар - у шносу до 12.000.00 динара: 
од 1 хектар до 5 хектара - у шносу до 60.000,00 динара: од 5 хектара до 1 О 
хектара - у Ilшоеу до 120 000,00 динара; изнад 1 О хектара - у износу .:10 
24().ОООЛО динара. Дугорочни крсдити и3 аграрног буџета одобравају се 
ПО.ъопрнвредню! га'''ДИНСТВЮlа - фИ'ЗИ'!ЮI:\! и правним .1ИЦIIыа уписаЮI:\! у 
Рсгистар. Креднти су одобреНll под следећю[ условюra рок ОТП.l<lте 5 
година: ефеКТlшна Ka~13тнa СТОП<l је 3'% на годишње:-'l нивоу; прю!ена 
ва.1Утне IClаУ3У;lе - утврђивање износа креДIlта и ОТП.lаТЮIХ ануитета :'
еврю13. C<l обавею\! КОРНСНIIка да доспе.lе ануитсте плаћа у динарској 
ПРОТIIВВРСДНОСТ!!. по средње\! зваЮIЧНО\\ курсу НБС који важи на дан 
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п.1аћања: Од.10:iКСНИ рок враћања Г.lавюще. који се ук.ъучује у рок ОТП;lате 
кредита, 113НОСП до 12 '.!ессци. изузев када се кредити одобравцју :ш 
юградњу и КУПОВННУ система и опре'.-[е :ш наводњавање. подюање 

више~одишњих засада I! креднтирање дела сточарске щюизводње, у који\! 
С.1Уча.lСВII:'IШ Од.l0ЖСНИ ро!, плаћања износп до 3 годинс. Нај:-'ШЊII износ 
средстава по УГОВОРУ О креднту. којII обе'3беђује Министарётво је 5.000 
евра а наЈвећп 200ЛОО евра у динарској противвредности по средње:-'l 

:шанично:\! курсу НБС. 

5. :ЗШ';::ЬУ<IaК 

Више је него јасно да држава нема пара за све. а потребе 'За 
кр~Дитюш су огро:-.!Не (проuењује се да би годишње требало обезбедити 
наршње 1 ОО милиона евра кредита, а ова сума би се из године у годину 
требала и повећавати), На кредите из аграрног буџета могу да 'рачунају 
c~~o регистрована гаЗДИНС1'Ва (до 23.12,2005. регистровано је укупно 
1.)).798 газдинстава, а до полови~е априла 2006 регистровано је око 
~36.000 газдинстава), и то велика, Јака газдинства, окренута тржишту, са 

Јасно ~ефинисаним програмиыа у лагања. С друге стране, за вели](и број 
ситних пољопривредних произвођача, каквих је и највmuе у нашој 
пољо~ивреди: мораће се пронаћи нова стратегија њиховог опетанка или 
преОрИЈентаЦИЈе, 

Требало б~ ис-:аћи да је ~одршка Министарства ПО.ъопрпвреде и 
Фонда за раЗВОЈ BOJBOД~HC, КОЈИ. ПОВОЉНИМ кредитн:\ш покушавају ;]3 
ПОЉОПРI~вреДНИЩI:\Ш ПрПО.1.иже ОВЦI начин финанспрања, иако недовољна. 

:Ја сада Једина, и са ОВО'.-1 щ)аКСО'.1 треба.1.0 бн се наСТ<lВИТИ и у БУ.Ј.уће" 
Истина. у наред!ю;,! r;.ериоду све више би овај извор фпнанспрањ-а тРеба.1.0 
~<l 3Юfенн ~ОСЛОВН<l оанка. прн че'.1) ће се овде увск Ю1О спорно питање 
Јавити проолем сређених 'Земљишњих књита и могућности остваривања 

хипотеке. 

И щвајање .<редстава из буџета за кредитирање пољопривреде не 
представља и наЈООЉИ инструмент за решавање овог проблеыа на Д\'ЖИ 

po~ Оно што недос.таје нашем аграру. а што би могло у мно;оме 
пооо:ъшати финаНСИЈСКИ положај". пољопривреде јесте јака аграрна 
бmњ:а .. Ми имамо, чак, две аграрне оанке - Агробанку и АИК Банку, чији 
називи ~чигледно ни~ ;ч>юrерени И њиховим активностима. Права 
arpapHa оанка морала ои оити способна да финансира пољопривреду, да 
пл;сира I~апитал, како Домаћи, тако и ИНОC'Iрани, да из државних депозита 
суовеНЦИЈе иду преко ње, да бу де привилегована аграрна банка какву 
рецимо има Француска и неке друге западне земље. '-

Примљено: 

10.032006. 
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Огigiпа1 scielltific papers UDC: 338.43(49711) 

CREDIT SUPPORT FOR PRIMARY AGRICULTURAL 
MANUFACTURERS IN SERВIA (PERIOD 2004-2006) 

Vеsпа Paral1si6, M.Sc., Drago С\'iјапоуi6, Ph.D. 
IIlstitute of ЕСОПОl1liсs, Belgrade 

Abstract 

Fiпапсiаl problel1l of dOl1lestic agric111tural is l1l0111el1tary, bl1t iп 111апу 
years ago, сurrепt пшttег iп еСОПОl1lУ iп Serbia. A1l1l0st еуегу problel1l апd 
hiпdгапсе of аgriС111tшаl dеуеlОРl1lепt arise froш dеfiсiепсу fiпаllсе resorurces 
апd 1l0пехistiпg рlаiп l1l0del of аgriС111tша1 fiпапsiпg. Аssistапсе of Ље 
Мiпistгу of аgriС111tша1 апd FШld for Vојуоdiпа dеуеlОРl1lепt is il1sшfiсiепt (iп 
2005. опlу 18% registered еСОПОl11У, apropos 3,2% rostered еСОПОl11У аttаiпеd 
credit Sllpport fгош l1аtiопа1 blldget), bllt this sllpport is уегу illlрогtапt. 

especially. becallse iп Ље dOll1estic l11arket СОll1шегсiа1 bal1ks offer 
lll1fаvошаblе credits for prill1ary аgriСl1ltшаlll1аl1Шасtшегs. Wllat is positi\'e iп 
t11is fie1d is t11at blldgetary sошсе for аgIiСlllша1 fгош years to years get rise, 
апd \Уе lшуе to be1a\'e tllat iп Љtше, \Yith rise of baIlk ПllшЬег апd progress of 
сошреtit\'е, fiпапсiа1 soruse ,уill Ье шоге accessib1e foг dошеstiс аgriСll1tша1 
prodllcers. 

Key,vords аgriСl1lhlЩ credits, blldget, agriteclmical iIlуеstшепts. 

А llthor 's address: 

Мг Vеsпа Parallsi6 
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Abstract: Tlle соогdiпаtiоп for agro-food сlшiпs is ап issue of а laгge iпtегеst iп 
Rошапiа, \Vllere agricultural structures аге atomized and produce Пlоstlу for 
sеlf-сопsuтрtiоп. Соорегаtiоп апd iпtеgrаtiоп, like соогdillаtiоп тесlшпiSl11S, 
must Ье гесопsidегеd iп сlшiпs' efficiellcy temlS. 111 this рарег tlle аге givеп 
l110dels' proposals of agro-food сlшiпs соordiпаtiоп iп Rотапiа. 

Key,vords: соогdiпаtiоп тесlШllisтs, iпtеgrаtiоп, соорегаtiоп, equity, 
еffiсiепсу, tга11sасtiоп costs 

Coordination mechanisms 

Тllе сопсерt of vertical соогdiпаtiоп iпсludеs аН Ље \vays of ћагтопiziпg 
Ље vertical stages of сlшiпs. Тllе соогdiпаtiоп тесlшпiSl1lS аге pricil1g systel1l. 
vertical iпtеgгаtiОl1, соорегаtiоп al1d сопtгасt соогdiпаtiоп, сопsidегеd 

separately ог iп diffегепt СОl11Ьiпаtiоп [5]. А stage il1clude апу value-addil1g 
process, \vllеtћег а сћаl1gе iп lосаtiоп, til1le, ОГ fOffil of Ље agro-food 
c0l11111Odity . 

Тће сопсерt of coordil1atiol1 l11есћаl1isш il1cludes Ље set of il1stitlltiol1 al1d 
аггапgешеl1ts tllat аге used to ассошрlisћ tће ћarmопizаtiоп of аdјасепt stages 
of СОШl110dity systеш. Соогdiпаtiоп l11есћаllisшs iпсludе а шеthоd of ргiсiпg if 
Ље stages аге поt iпtеgгаtеd [4]. А givеп СОШl1lоdity sllb sector тау етрlоу а 
ПUl1lЬег of соогdiпаtiоп шесlшпisшs, tlle ргеdОl1liпапt опе vагуiпg fгош stage to 
stage. 

Tlle сlаssifiсаtiоп llsed is поt exclusive but serve to iIIustrate sigпifiсапt 
diffегепсеs al1d provide а basis for disсussiоп of Ље геlаtiопshiр of соогdi11аtiоп 
шеtllОds to Ље регfoппапсе of СО1llшоdity sub sectors iп Rошапiа. 

I Рто[ Victor Мапо1е, Рl1П., Assist. РгоГ Raluca Andrea, Рl1П., ION, Faculty оЕ 
Agro-f"ood and Environl11ental Econol11ics, Bucl1aгest Асаdешу ofEcOl1Ol11ic Studies 
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Agro-food markets 

ТеГll1iпаl l1larkets for agro-food products l1ауе as distiпgllisl1iпg 

сlшгасtегistiсs pllblic trаdiпg апd products assel1lbly, 'Vllicll lllеапs tlшt lllarket 
is ореп to еvегуопе, and (l1е prodllcts traded аге pllysically asselllbled iп Ље 
l1larket facility at tl1e tiше of sak 

Prices аге establislled Ьу private Ilеgоtiаtiопs Ье1\vееп dешапd апd offer 
гергеsепtаtivеs. оftеп, Ље ргјсе of Ље tеПlliпаl шагkеt гергеsепts а геfегепсе 
for cOlltract еstаЫisl11l1епt оп оЉег шагkеts. 

ТеГllliпаl agro-food lllarkets lшvе Ље Iole of сl1аiп's соогdilщtiоп 

becal1se of l1igll [еуе! of trапsасtiОl1S оссuпеd ОIl tllese cllal1l1els. Tlley presel1t 
adYaIltages апd disadYaIltages. Tlle adYaIltages refer ЬоЉ prodllcers апd 

СОПSUlllегs. Iп strllctural сопditiопs of Ље RОl1lапian agriclllture, Ље sшаll 
fапllегs, ,ујЉ lo\y leyel of ргоdllсtiоп traded, fiпd оп tllis type of l11aгket 
оррогtuпitiеs to deliyer Ље part of рrodl1сtiоп tllat exceed Ље self-СОПSUlllрtiоп. 
Also, Љеу casll оп spot Ље шопеу for Љејг sold C0l111110dity, аssшiпg Ље 
firШlсешепt for Ље пехt cycle of ргоdl1сtiоп. Tlle СОПSШllегs ћауе tlle 
орроrtuпity to acquire fresll аgriсultшаl prodllcts, directly frolll Ље prodllcers, 
Ње price leyel beil1g lo\ver iп СОll1рarisоп ,vitll оЉег lllarkets.. Аl11опg 

disаdуапtаgеs, Његе is Ље сошшегсе deyeloped iп llПSllitаЫе llуgiепе 

СОllditiоп, Шl-orgапizеd, sошеtil11еs speculatiye. Iп аdditiоп, Ље fагшегs аге 
tаkiпg саге of sеlliпg Шl ill1portant paгt of tlleir tiше, iпstеаd of dеуеlорiпg 
рrodl1сtiоп орегаtiопs .. 

Contract coordination 

Сопtгасt соогdiпаtiоп of Ље cllaill гергеsепts ап illterlllediate РОSltIOП 
bet,yeell spot agro-food шагkеt's соогdiпаtiоп aIld il1tеgrаtiоп. Tlle cOl1tracts 
соуег а yariety of аПaIlgещепts апd СОШll1itшепts to deliver апd гесејуе goods 
at some later tiше. Tlle cOl1tracts establisll Ље аlllОllпt, tiше, quality aIld place 
for а futше delivery. Prices cOllld Ье establislled spot ог futше. 

Тllе reasolls ,Ућу Ље cOIltracts аге used iIl Ње соогdiпаtiоп of Ље agro
food сlшiп шау vary Шldег appropriate сопditiопs. Тlle cOlitracts аНо,у 

participaIlts to сарtше sOll1e of Ље beIlefits of iпtеrnаliziпg соогdiпаtiоп ,Yl1ile 
геtаiпiпg Ње Ьепеfits of гешаiпil1g as separate Ьusiпеss el1tities l4 Ј COl1tracts 
шау redllce Ље transactiol1s costs al1d Ље risks associated ,Yitll qнality уагiаtiоп. 
COl1tracts шау also cOl1tribute to Ље stability of tlle ыliпеsss iпуоlуеd, тау 
restrict sllort-rnl1 access to шагkеts but l10t iп Ње 1011ger tегш. .. 
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Government Programs 

Gоуеrnшепt ргоgгашs llауе direct iшрасts оп coordillatiol1 of Ље agro
food сllајl1 tllГOllgll price Sl1pports, direct рroduсtiоп сопtrоls, direct раушеl1ts 
etc. Prices' distortiol1 Ьу subsidies аНосаtiоп шау iпсгеаsе costs iп sllort ГUП. 

11ltegration 

Wllile agro-food шагkеts, сопtгасts al1d gоуеmшеl1t ргоgrarпs аге 

alternative шеans to соогdiпаtе Ьу шагkеt price, il1tegratiol1 гергеsепts Ље 

opposite sоllltiоп, ,yllere 1\УО ог шоге аdјасепt stages of Ње сlшiп аге 

соогdiпаtеd Ьу iпtгаfiПll аdшil1istrаtiуе directiol1 (vertical iIltеgгаtiоп). 

1пtеgгаtiоп lшs tl1e big аdуапtаgе of reducil1g Ње profit's уагiаtiоп. 

Ecol1oll1ical tl1eory dешопstrаtеs tllat cOll1petitive ll1агkеtiпg fiПll ll1агgiпs ,уill 
Ье lo,v \vћеп qualltity is lo,y апd producer prices and profit аге lligll. 1п 

opposite, marketiIlg шагgiпs аге l1igll \ућеп qual1tity is large and Ље prodllcer 
prices аге lo\y (illtеgгаtiоп case). Also, СОll1Ьiпil1g Ље ргоduсtiоп and шагkеtiпg 
stages ll1ау redllce iПСОll1е variatiol1, as \уеН as trапsасtiоп costs. 

1пtеgгаtiоп сan Ье folll1d iп all110st аН СОП1l110dity sllb sectors. Iп meat 
sector, ргосеssiпg and distriыliопп аге iпtеgrаtеd; some геstашаl1t сћаiпs lшуе 
iпtеgrаtеd Ље distriыliопп of food апd supplies to tl1e stores; grocery сћаiпs 
lшуе il1tegrated iпtо milk ргосеssiпg; ,viпе ll1akiпg сепtегs ћауе iпtеgгаtеd Ље 
grapes ргоduсtiоп, ,уiпе l1lаkiпg апd distributioIl, il1сludiпg export. 

Тllе шаiп adyantage of iпtеgrаtiоп сопsists iп Ње геаsоп of Љејг о\уп 
еstаы1slullепt:: traIlsасtiопs costs' геdllсtiоп, l1lеапiпg еffiсiепсу iшргоуетепt 
оп Ље сћаiп. 

СоорегаБОl1 

Wllile t1lе l1lаiп reaSOl1 of illtеgrаtiоп is геduсiпg tl1e tгапsасtiоп costs, Ље 
геаsоп of cooperatioll is related to fаПllегs' регсерtiоп of а шагkеt ро,уег 
iшЬаlаllсе Ьеt\уееп tllelllselves апd Ље sl1laller ll11шЬег of bllyers of tlleir 
products апd Ље sellers of tlleir productioll sllpplies. Соорегаtiоп appeaIs, 
gепегаllу, Ьећуееl1 farl1lers апd is Pllt iп геlаtiоп \vitll sllагiпg tlle ро\уег оп Ље 
сlшill. 

Iп RОlllапiа, Љеге аге а 101 offaгl1lers \уl1О О\VП slllall areas апd liyestock 
Тl1е lеуеl of рroduсtiоп is 10\у апd поп-l1Оl1l0gеПОllS. Excessive atOl1lizatioll of 
fаПllегs is Ље геаsоп \yllY Љеу SllOllld cooperate Ьу uпifуiпg Љејг forces iп 
order to пеgоtiаtе better sеlliпg aIld Ьuуiпg сопditiопs upstreal1l апd 
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dо\vпstrеаш. AnоЉег геаsоп for соорегаtiоп is tllat fагшег lшs по шоге tlle 
sеlliпg fШ1сtiоп, foспsil1g оп рrodпсiпg. 1п Љis \уау, а шагkеtiпg cooperative iп 
а раrtiспlаг агеа шау resolve Ље illрпts' sпррlуiпg апd sеlliпg issпеs of its 
шеl11Ьегs. 

Тl1е cooperative 1l1ау сапу опt diffегепt services: iпрпts Sl1ррlуiпg, 

0l1tP11ts sе1liпg, fiпапсiIlg, l11есlшпiсаl lапd \vork, storage, СОlllШОП l1se of Ље 
шасl1iпегiеs etc. 

Cooperatives тау divide illtO [6]: 

Marketing cooperati1Jes, [ог аgriС11ltшаl prod11CtS' соllесtiпg, ргосеssiпg 

апd sе1liпg; 

Supp(ying coopemti1Jes, carryiIlg Ol1t iПР11ts Sl1ррlуiпg for fanners: seeds, 
cllel11icals. COllStr11CtioIl шаtеriаls, feed, шасl1iпеriеs, еq11iРl11епts, tractors 
etc .. ; 

SenJices coopemti1Jes, carryil1g OHt шесl1апiсаl services, artificial 
iпsешiпаtiопs, agro-food storages, sеl1iпg, sсiепtifiсаllу геsеагсћ. 

аgriСl1ltшаl tгаiпiпg etc., 

Credit coopemti1Jes, for fiпапсiпg Ље activities; 

Coopemtz\'es Jor соmmоn !ands' exp!oitation, шеt jl1st iп Еаstеrп Gеппапу. 

Тl1е геlаtiопsl1iрs Ьеhvееп шагkеtiпg cooperative апd its шешЬегs refer to 
СОПШlOditiеs' sеl1iпg сопditiоп: pr1ces, раушепts' tenns, qHality stапdагds, 

гigћts апd оЫigаtiопs dшiпg trапsасtiОIlS, ргiшеs апd diSСОШ1ts. Cooperatives' 
objectives аге: il1соше il1сгеаsiпg, prices stabilizatiol1, gail1il1g al1d kеерiпg Ље 
шагkеts, раrtпегslliрs апd l11arkets' ехtепsiоп, iшргоviпg Ље process of l11arket 
iпfoгшаtiоп gеttiпg Ol1t etc. 

We сопsidег cooperatives ver}' il11роrtапt for RОll1апiап agro-food systеш, 
cllaracterized Ьу sl11all апd po\verless farl11s. 1п Rошапiа, cooperatiol1 process 
lшs а \vrol1g il11age tllf011gll fanl1ers, becaHse Љеу \уеге forced to cooperate iп 
СОl11l1шпist period [2]. 111 Ље Љtше, iп СОl11ll10П Магkеt Огgапizаtiоп' s 
сопditiОI1. \уЫсll iшрliеs particHlar r11les like restrictiol1s геgагdiпg deliyeries 011 
tlle шагkеts, Ње cooperatiol1 ргосеss Sl10111d Ье гесопsidегеd.. 111 presel1t 
сопditiопs. sl11all fагшегs Pl1t Ље prod11cts оп Ље lllarkets iп lШS11itаЫе 
сопditiО11 of llуgiепе 'Лlis type of СОПlIl1егсе \vill Ье foгЬiddеп \уllеп Rошапiа 
\vill јоiп Е11гореап Uпiоп. 

Сlшiпs' ро\уег dерепds 011 tlleir соогdiпаtiоп [7]. Progress dерепds оп 
dеvеlорiпg ап eqHilibrate рагtпегsl1iр Ьеhуееп аН participal1ts, рагtпегsl1iр tllat 
respects Ље iпtегеst of еуегуопе апd slшгеs added valHe eqHitably for аН аgепts. 
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Models of agro-food chains' сооrdiпаtiоп 

Ртјсе апd соогdil1аtiоп аге iпtег-геlаtеd, Still, as \уе'уе j11St sееп, tllere аге 
otllers соогdiпаtiОI1 шесlШl1isшs, too. Tlleir l1se dерепds fгош опе stage of tlle 
сћаiп to аноЉег апd lшs diffегепt iшрасt оп efficieIlCY· 

Тllеге аге elaborated sсепariоs еstiшаtiпg соогdiпаtiоп iшрасt 011 Ље 
agro-food сllаiп, especially ргјсе il11pact [1]. Тllе iшрасt \vas assessed iп 
геlаtiоп \yitll Ље шаiп cllaracteristics of регformапсе: еffiсiепсу, eq11ity, 
tганsасtiоп costs, l11агkеt access апd prices aнd iпсоше stability. 

Ejjiciency 11as t\yO diffегепt fonl1s: allocative aнd tесlшicаl. Тllе first опе 
refers to Ље геsошсеs аllосаtiоп related to еСОПОll1icаl орtiшаl роiпt. Тllе 
sесопd оне is related to tесћпiсаl шахiшаl роiпt. 

Equity шеапs Ље eqllal trеаtll1епt of аll sуstеш participaнts. Wllile 
еffiсiепсу reqllires гесоgпitiоп of diffегепсеs iп val11e to users геS11ltiпg frош 
diffегепсеs i11 q11ality, lосаtiоп апd till1iпg, eq11ity шеапs iliat tllese re\:v-ards 
ассше to Ље регsопs \уll0 сопtгоl tlle prod11ct attrib11tes iпуоlуеd [4].. For 
ехашрlе, сопtrасts tlшt рlасе рrodllсtiоп ог llагуеstiпg practices 11пdег сопtrоl of 
tlle ыlегr апd репаlizе Ље gro\yer for рroЫеПlS callsed Ьу tlle ыlегr аге 
сопsidегеd iпеqllitаЫе. 

Tmnsaction costs iпсl11dе Ље costs of sеагсlllпg foг alternatiyes, Ље costs 
associated \уiЉ pllysical ехсlшпgе, апd Ље costs added beca11se of llпсегtаiпtу 
associated \уiЉ ехсlшпgе. Tllese costs аге deeply iпflнепсеd Ьу Ље iпfoПllаtiоп 
ayailability. If аll рагtiсiрапts \уеге а,уаге of аН offers iп agro-food syste111, 
tгапsасtiоп costs шау Ье slllall, аlшоst eq11al to pllysical distгib11tiоп costs .. 

Accessibllity оЈ mшkеts is а key сгitегiоп iп реrfоrmапсе аssеssшепt. 
Access to b11yers al1d sellers is песеssагу to епtег апd to гешаiп а stage of а 
сlшiп. РroЫешs тау арреаг \vllеп а ыlегr ОГ а seller \vaнts to епtег а шагkеt 
al1d Љеге аге геstгiсtiопs, еуеп if llе сан sell ог Ь11У iп better еШсјеl1СУ 
сопditiопs, tllose otllers аgепts already el1tered оп tllat шагkеt. Iп Romal1ia, tllis 
sitl1atio11 OCCllТS \vl1еп sшаll fапllегs \yaнt to el1ter tеппil1аl ll1arkets tllf011gll 
large Sl1регшагkеts, altllOl1gl1 Љејг prices ш'е lо\уег iп СОll1рагisоп \yitll tllOse of 
Ље епgrоss-sеllегs ог iшроrtегs. Access to il1formаtiоп is iшрогtапt iп tllis case, 
too .. Wllile поt аН kllО\УП шагkеts аге accessible, tllOse tllat аге 110t kпо\уп аге 
сеrtаiпlу IlOt accessible .. 

Stabllity refers to геdl1сiпg Ље prices апd iПСОl11е уагiаtiопs for аН сllаiп's 
рагtiсiрапts. 
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Тће 1110del Agm-food tel'minal mшkеts chain 's реУјо,.таnсе 

1 
ЕШсiепсу 11 Equity 1 Transactioo Markct Stability 

1 Тесlшiсаl 1 costs access 
Аllосаtiоп 

.~ 
1 II~ћigll 1 11 1 

I~II 1 1 ~111 1 1 

1 11 11 11 1 
Flo,v 

Agro-food tеПl1illаll11агkеts offer to fаПl1егs апd СОПSl1l11егs lligll levels 
of eql1ity апd efficiellCY. Тl1е prodl1cer asks for а геаl ргјсе tћat covers 
ргоdl1сtiоп alld tгапsасtiоп costs [ог Ље prodl1cts sold directly to Ље СОПSUll1ес 
Tllis опе fillds Ље ргјсе геаl, too" Тгапsасtiоп costs аге 11ig11 becal1se Ље 
altemative searcћillg for сorШ110dity sеlliпg is а llaгd \vork process. lп additioll, 
Ње expel1ses \ујЉ tгапsрогtаtiоп, storage, апd sеlliпg аге directly sl1pported Ьу 
Ље fагшег.. A1tl1Ougll Ље access to tlle l11aгket S110Uld Ье [гее, still, Љеге аге 
speculative аgепts \уl1О raise restrictiollS for faгшегs епtегiпg оп tеПl1illаl 

шагkеts, lшviпg 111011Opole for SOl11e СОI1lПlоdity sellillg" Prices апd iПСОl11е 

stability is 10\\', because of restrictive access to Ње l11arkeC 

Тl1е Illodel Есоnотјсаl contYCIcts - chain 's ре,-јо,.таnсе 

Market Stability 
access 

ЕШсјепсу 11 Equity 1 Tran'action 
':======;r====~1 costs 

Тесlшiсаl . 

,~==~~==~I I~I ==~~~~~I 

ЕСОll0l1lјсаl сопtгасts offer а уагјаЫе eqllity tlшt iпсliпеs to iпdl1stгу ог 
distriblltiоп" lllсоше stabili ty iпсгеаsеs becalIse of sеlliпg iпsшапсе iпсгеаsiпg. 
Market access is 10\\ Гог farl1lers апd шеdiШll for оЉег раrtiсiрапts of 
СОП1I11Оditу systel11 .. ТгапsасtiОll costs аге lо\уег; Љеу епtегiпg iп distriblltors' 
respol1sibility. so tl1e аgriСllltшаl prodllcers сап foclls оп faгшil1g. 
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Тће 1110del G01lemmental pmg,.ams chain 's реifшmаnсе 

1 EfficieoC)' 11 Equity 1 TransactioD Market StаЬШtу 

1 Allocatiol1 11 Тесlll1јсаl 1 costs 
access 

1 11 11 ~ I~gll 

1 11 ~diUlllll 1 
~ 

1 1 

11 10,У 1 10\У 
11 11 11 11 1 

Gоvеml11епtаl progral11s offer l1igl1 stability for iПСОl11е апd ргјсе, tћis 

гергеsепtiпg Ље reaS011 for \vl1at tћey аге issued. ЕШсiепсу is 10\У becal1se 
геsошсеs' аllосаtiоп is поt realized tћrougl1 еСОПОl11iсаl сгitегiоп, bl1t 
сепtгаlizеd опеs. Accessibility to l11arket l11ау уагу al1d trапsасtiоп costs аге 
ћigl1, becal1se Љеге аге по сопtrасts ог iпtеgrаtiоп ог соорегаtiоп process .. 

Тће шоdеl Integration - chain 's ре,.јоутаnсе 

1 
ЕШсiепсу 

11 Equity 1 
Transaction Market Stability 

Аllосаtiоп 11 Тесlшiсаl I 
costs access 

ћiglr 

11 

lriglr 

f~~,~,~'~S~i= I 11 

1 11 

Vertical il1tegratioll of сl1аiп' s activities froш differellt stages redlIces Ље 
tгапsасtiоп costs to О Rеsошсеs' аllосаtiоп is l1igl1" Accessibility to шагkеts is 
easy becallse пеgоtiаtiОl1 ро\уег of iпtеgrаtеd participallts is lligll .. Ргјсе al1d 
iпсоше stability is шеdiШl1, апd depel1ds оп equity vаriаtiоп: power sl1arillg 
depellds оп Ље il1tegrator agel1t tlшt cOllld Ье tћe iпdlIstгу ог distriblltors" 

Соорегаtiоп offer bellefits \vitl1011t гiskiпg ргоblешs related to рпсе ог 
е ql1 ity , oftel1 шеt iп tћe case of еСО110шiсаl сопtrасts. Resources' аllосаtiоп 
efficiellcy is l1igll апd trапsасtiоп costs аге lо\у" Тllеге аге шаdе iшрогtаl1t 
еСОl1ошiеs of ехрепsеs for fагшегs \уl1О perfoIm sоше services - Sllррlуiпg, 
storage, sellillg - togetћer \ујЊ otllers. Accessibility to шагkеts is ћigll becallse 
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tlle cooperative реrfОПllS Ље service of iнfonнation providing about diffегепt 
possibilities of commodity delivery. 1псоmе stability is higher Љan iп tеПlliпаl 
l11arket case, but lо\уег tlшt iпtеgrаtiоп опе [3]. 

Tlle 1l10del Cooperation chain 's performance 

1 Efficiency 11 Equity 1 Transaction 

1 Аllосаtiоп 11 Tecllllical 1 costs 
access 

Market StаЬШtу 

11 

11 тe~ 
II~ lligll 1 1 ~ l 
1 11 ~~=A~;;Z==~~::==1l1 =iiШ~l1 1 

1 11 11 1 ~ 1 

As \уе Sa\V iп Ље 1l10dels ргеsепtеd, Ље lligllest level of performallce is 
acllieved iп Ље case of i11tеgгаtiоп апd cooperatioll .. 

Соогdiпаtiоп ll1есћапiSl1lS, ргеsепtеd iп pa1"ticlllar сопditiопs of 
Rоmаlliап agriculture, dеtеПl1iпе diffегепt leyels of регfoпшшсе оп agro-food 
сlшiпs. 1п l1l0dern cOl1l1l10dity systel11s, tlle гоlе of tе1"miпаl lllarkets lшs 
redllced, Ње l1lаiп roЈе lшуе iпtеgгаtiОll апd соорегаtiоп of аН сlшiп' s 
рагtiсiрапts. 

Примљено: 

17.02.2006. 
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3акључци са скупова 

ЗАКЉУЧЦИ СА МЕЂУНАРОДНОГ НАУЧНОГ СКУПА 

"МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ПОЉОПРИВРЕДА 

И РУРАЛНИ РАЗВОЈ" 

Међународни научни скуп Мултифункционална пољопривреда и 

рурални развој одржан је 08-09, децембра, 2005. године на 

Пољопривредном факу лте1У у Зем:уну, односно у МЗ Глогоњ, општина 
Панчево, у организацији наших реномираних научних институција и 

асоцијација из ове области - Института за економику пољопривреде, 

Београд, Департмана за економику пољопривреде и социологију села 

Пољопривредног факултета, Нови Сад, Економског факултета, Суботица, 
Института за агроекономију Пољопривредног факултета, Земун, Друштва 

аграрних економиста Србије и Друштва аrрарних економиста Србије и 

Црне Горе .. 

Више од 90 аутора из Србије и Црне Горе, Босне и Херцеговине, 
Македоније, Словеније, Румуније, Бразила и Грузије у 50 радова 

саопштених у OImиру 5 секција (Пољопривреда и концепт 

лtултиФункционаЛ1/0СПlll, МултиФУlшционална пољопривреда 

искуства ЕУ и ЦИЕ зе.маља у тратицији, МУЛПlllФУllкционалllа 

пољопривреда и аграрно nредузеПl1lиштво, Стаllдарди и саветодавство 

- предуслови конкуреUПl1lе .иултиФункционалllе пољопривреде, Руралllа 

.1tултиФУllкционалuост у теорији и пракси) имали су задатак да пруже 

заокружену сшш:у: а) ыултифУн/<'.1{uоналног карактера пољопривреде, који, 

поред примарне, производне фующије пољопривреде, има у виду и остале 

њене функције: поспешивање регионалног и социјалног развоја и очување 

биодиверзитета, природних ресурса и руралног амбијента; б) 

Јнултuфункционалног карактера руралног развоја у целuни, који почива на 

диверсификацији активности у руралном окружењу, респеК1ује просторни 

аспект и улогу људског фактора у развоју руралне економије и промовише 

локалну иницијативу као незаобилазну стратегију ендо-развоја руралних 

области, допуњену неопходном компонентом одрживости која 

подразумева вредновање еколошког и етнографског богатства руралног 

окружења у процесу регионалног планирања развоја руралних заједница 
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Познато је, наиме, да је )'>lулmUФУflКЦUОflШlflU о'>lOдел пољопривреде од 
краја 90-тих година зваllиЧllU модел развоја пољопривреде Европске у"ије и 

база њеног преговарачког става у текућим преговорима о пољопривреди 

СТО а Политика руралног развоја други тзк "темељни С1уб" Заједничке 
аграрне политике ЕУ Промене у Домаћој аграрној политици у ошслу 

опредељености за развој усклађен са глобалним трендовима а посебно 
ангажовање у процесима међународних интеграција (СТО, ЕУ) СТВОрЊIИ 

су услове за интензивирање активности на побољшщьу и кохерентности 

политике руралног раЗВОЈа и јачању регионалне и прекограничне сарадње 

у овој области. 

Како је Институт за економику пољопривреде, заједно са 
ДепартмаНО:lI за еКОНО:lШКУ пољопривреде и социологију села 
Пољопривредног факултета из Новог Сада, Економским факултетом из 

Београда и Економским факултетом из Суботице, носилац изузетно 

значајног, пројекта Основних истраживања Министарства науке и заштите 

животне средине 149007 - МУЛ11lиФУllкциОllалllа пољопривреда 11 рураЛll11 
развој у фУllкциј1l укључења Републике Србије у Европску Уllију, то је 
замисао организатора били да се овом приликом покрене свеобухватна 

научно-истраживачка опсервација, анализа, оцена стања и предлог 

трепraна за унапређење и развој мултифующионалне пољопривреде, 

односно руралне економије и ТЮlе обележи успешан старт вишегодишњег 

рада на поверено?>! нам Пројекту. У складу са горе наведеним донети су 

следећи закључци СUУllа 

1 му лтифующионална пољопривреда поред примарне, производне 
фующије пољопривреде, има у виду и остале њене фующије: 

поспешивање регионалног и социјалног развоја и очување 

биодиверзитета, природних ресурса и руралног амбијента; 

2 му лтифункционални рурални развој почива на диверсификацији 
активности у рураЛНО:l1 окружењу, респектује просторни аспект и улогу 

љу дског фактора у развоју руралне еконо!>.шје и промовише локалну 

иницијативу као незаобилазну стратегију ендо-развоја руралних области, 

допуњену неопходном компонентом одрживости која подразумева 

вредновање еколошког и етнографског богатства руралног окружења у 

процесу регионалног планирања развоја руралних заједница; 

3. у Србији још увек доминира традиционална, монофующионална 
пољопривреда, а рурална економија и рурални развој једва да су и у 

зачетК)'. Треба избећи сценарио транзиције наше пољопривреде путе"'I 
радикалног слома ситног газдинства, односно пустошењем нашег села и 

пољопривреде већ, пак, њеном постепеном (пост)модернизацијом и 
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прилагођавањем европским стандардима и стандардима Светске 
трговинске организације; 

4. истичући да рурална подручја располажу капацитеТЮIa за 

саморевита.i1Изовање, аутори се залажу за програме који охрабрују у лагања 
у обуку фармера и нове облике рураЈТНОГ бизниса, чиме се потенцира 

значај аграрног предузетништва у реализацији концепта 

му лтифующионалне пољопривреде; 

5. диверсификацијО:-'1 активности (производња хране/туризам), 

производних линија (ратарство/повртарство/сточарство) и већЮI степеном 
КО:llерцијализације производње, земљорадничка газдинства остварила би 

значајне ефекте. Међутим, по природи ствари, нису у стању да са:-,ш 

спроводе концепт ~ry лтифующионалног развоја обзиром на cKpo~IНe 
потенцијале које (појединачно) юraју и низак степен КО:lшетенције и 
одговорности у TO:lI погледу. Сюry лација различитих производних 

опреде)ъења зе~lљорадничких газдинстава и процена њихових 

производних, социјалних, еколошких и организационо-економских 

ефеката су аналитичка средства која ыорају наћи пут од науке до фаР!>.Iера, 

6. саветодавство је битно у преносу знаља у производњи и умећа да 
се проблеми решавају самостално. Саветодавне службе морају бити 
активни посредници између државне аграрне и руралне политике и 

фармерске пољопривреде и развоја сеоског друштва. Посебно се истиче 
пробле:ll нерешавања статуса пољопривредних станица и завода који су 
стварне саветодавне службе са великим кадровским потенцијалима; 

7. глобализација и Светска ТРГОВИНСI<а организација (WTO) донели 
су и доносе чврста правила о квалитету производа и производних процеса 

као предуслова конкурентности, под.једнако важећа за све оне који се 

појављују на тржишту. У TO~1 контекиу, треба посветити пажњу 

:'lOгућностюra ~raњих целина, тзв. микро производних ћелија у руралним 

средина~Ia Србије да се интегришу у производне целине које у сваком 

ПОГ,lеду могу да обезбеде одрживи развој и својом специфичношћу 

допринесу безбедности хране, како је то дефинисано стандардима за 

управљање систе:'lюra квалитета и НАССР плановима за безбедност 

xpaHe~ 

8. анализа искустава појединих земаља ЦентраЈтне и Источне Европе 
(РУ!lryнија, Македонија) и нових држава чланица ЕУ (Словенија) у 
областима :-.ry лтифующионалне пољопривреде и руралног развоја, те 

демографских и друштвених проблема који егзистирају у посматраним 

земљама незаобилазан су вид сагледавања решења и за нашу политику 

му лтифующионалног развоја руралних подручја; 
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9. с обзиром на чињеницу да се налазимо на почетку вишегодишњег 
истраживачког пројекта посвећеног му лтифУНIщионалној пољопривреди и 

руралном развоју, у наставку рада на овом пројекту истраживачи своју 

пажљу треба примарно да усмере на емпиријска истраживања стања на 
нашим рураЛНЮf подручјима и ка што конкретнијим предпоставка~fa за 

профилирање модела њиховог му лтифующионалног развоја 
компатибилних са одговарајућима у Европској унији. 

76 

Приредила 

Др Весна Поповић 

ЕП 2005 (53)1 (73-76) 

Обавештења 

10{kd ЕААЕ Sешiпаr. Novi Sad (Serbia alld MOlltel1egro) 
Wedllesday 21st- Friday 23rd ]иl1е 2007 

DEVELOPMENT OF AGRICULTURE AND RURAL AREAS 
IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE 

РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНИХ ОБЛАСТИ 
У ЦЕНТРАЛНОЈ И ИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ 

21-23. јуни (среда-петак) 2007 . 

1. Тема 

Семинар настоји да стимулише дискусију о циљевима, преДНОСТЮfa, 

ограничењима и пробле~ш:ма који постоје у руралном и пољопривредном 

развоју европских земаља које се налазе у раЗЛИЧИТИ~f фазама процеса 
европских интеграција. Очекује се да аграрни економисти и други 

научници из области друштвених наука у једном мулти-дисциnлинарном 

приступу допринесу новонастаЛЮf политикама и стратегија~fa за 
побољшање руралног и пољопривредног развоја у земљама које се налазе 
изван процеса еВРОПСIШХ интеграција, али такође и у оним земљама које су 
се недавно прикључиле Европској унији. 

2. Полазиште 

Европа се налази у једном градуираном процесу интеграције. 

Граду иран ПРИС1}'П интеграцији имплицира да постоји неколико група 

хетерогених држава, са различитим полазиштима, економским условима и 

проблемима: "старе" чланице, "нове" недавно интегрисане чланице, земље 
које су аплицирале за пријем и земље које се припремају за аплицирање у 
бу дућности, као и оне земље које су ван тог процеса.. Проблематика 
руралног и пољопривредног развоја је веома значајна у свим ПО~IеНУТЮf 

земљама, имајући у виду релативно висок проценат руралног 

становништва у овим земљама као и значај пољопривреде и руралних 

активности за привреде у овом региону. Због тога је веома релевантно 
дискутовати и анализирати разлике у развоју пољопривреде и руралних 

подручја између различитих земаља и истраживати разлике које настају 

услед различитих примењених политика. 
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3. Циљеви 

Истраживање развоја пољопривредног сектора и руралних 

економија у различитю! условима представља значајан предуслов за један 

виши ниво разу:.!евања процеса друштвено-економског развоја у земљама 

које се налазе у ПОС1упку пријема, као и у оним зе:\!љюш које то нису, 

Разу:.!евање покретача руралног развоја ће довести до ефикаснијих 

руралних политика, Због бројних питања која су у ово укључена, потребан 

је један му лтидис циплинарни приступ овој проблематици, 

Пољопривредни и рурални развој мора да се бави физичкю!, Л)'маним, 

природним и културню! капитало:\!, Мултифункционални приступ 

руралном развоју и оцена улоге пољопривреде у привредном развоју 

представљају кључна питања овог Семинара, која треба да бу ду 

платформа за интерющију између аграрних економиста и осталих 

стручњака по питањима руралног развоја у земљама које се припремају за 

прије:.! у чланство ЕУ и оню! земљама које још нису у тој фазк 

Премда се преферирају радови концепцијске и методолошке 

природе, такође су добродошли и радови који имају превасходно 

приыењени карактер, као и радови у којима су адекватно описане 

методологије истраживања која се налазе тек у фази развоја, 

-t. Те:\штска подручја 

Следећа те:"штска подручја ће бити разматрана током Семинара, од 
којих ће свако бити прею!ет серије сесија током којих ће бити дискутован 
одређен број проблема .. 

Прва те\!а се бави концептом улоге РУРШl1llLX nодРУЧјО II 
nољоnривредllог сектора у друщтвеllо-еКОIlОМСКОМ развОЈУ зе;наља у 

процесу nрuстуnања II Оllих КОЈе још нису у тој фази. Да ли је 
, , 

пољопривреда у ОВЊ\! зе~!љш\ш покретач разВОЈа руралних ПОДРУЧЈа; у 

ко\! обиму различите руралне политике у овю! земљама мењају тај 
допринос? 

2" Каква је улога руралllUХ nодручја као аморmuзера cupO.Malllmea и да 
ли је допринос руралног развоја од битног значаја за смањење 
сиромаштва у овим подручјима? Да ли се дешава назадна юrиграција 

и какве то ефекте изазива на рурални развој и развој пољопривредног 
сектора? Да ли ће се ова рурална подручја развијати као места за 
пољопривредну производњу, за стално место становања и боравка, или 

ће она постати углавно!\! ыеста за туризам, природу и рекреацију? У 
то:.! контексту важно је идентификовати који је сектор данас промотер 

руралног развоја - пољопривредни или непољопривредни? 
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3, У КОЈОЈ мери различито стање и развој руралних подручја у 
различитим земљама зависи од величuне nољоnривредних гаЗдuнста~а 
а што је уско повезано са различитим процесима приватизаЦИЈе, 

Ставови који се односе на повећање величине фарме, балансиран 
регионални развој, потребе за развојном подршком за пољопривреди 
и/или руралне регионе су у то:.! погледу релевантне пробле:,!ске те\!е, 

4, Четврта те:.!атска област се бави llнтеграЦ1УО.н пољопривреде II 
nрехр аl1 бе 11 е Ullд}Јстрще са осталu},! РУРШl1l1LМ еКОIIОЛIСКlI.11 

аl\тUGllостlша (турuзсш, малоnродаја, итд ) као 11 захтевш.Ю обуке 

за ШlтеграЦl!Ј)1 у nо_неllутu.;и ceKmopn;HCI Могућности 

диверсификованог руралног развоја у различитим ПОДРУЧЈЮШ, 
одговорност одређених организација за промене У рурюним 

подручјюш, мере политике за јачање улоге и одговорности локалне 
власти су са:\!о нека од релевантних питања у оквиру ове теме, 

Тржишна оријентација и комерцијализација, укључијући улогу и 

структуру сектора малопродаје, такође представљају теые које 

изазивају интерес, Могу ли мале породичне фарме преживети у 
оваквом окружењу и који степен виталности и способности за живот 

се \lОже очекивати? 

5, Пета те:,штска област се односи на проблеме :JlCиGоmне средине и 

nuтања како рурални развој МОЈ/се допринети ЊllХОGт,( решавању. 

Посебна пажња ће бити посвећена питањима земљишта и воде, с 

обзиром да се ради о два ресурса која су најзначајнија за бу дућност 

руралних ПОДРУЧЈа, 

6, Најзад требало би да буде оцењен утицај различитих политика и 

приступ фондовюш ЕУ У решавању руралних проблема, Колико 

далеко су досегли напори у хармонизацији политика са европских 

стандарди:.ш и прилагођавању заједничкњ'У! правилЊ\ш? Која је улога 

ЗАП-а у "нови:\!" земљама члницама у погледу РУРШIНог или 

рољопривредног развоја, затим улога коју има САПАРД за ове зе:.!Ље 

у предприступној етапи, као и улога коју он још увек игра у земља:.ш 

које су у поступку тражења прије:.ш у ЕУ 

Радови који разматрају наведене и друге релевантне теме биће 

добро дошли на Семинар, 

5. ПОЗllв за радове 

Позив за радове ће бити објављен маја 2006, године, Рок за слање 
радова ће бити 1, јануар 2007, године Избор радова ће бити обављен на 
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бази апстраката који треба да бу ду достављени на 2 странице. Аутори ће 
бити обавештени о пријему њихових предлога до краја фебруара 2007. 
године о У колико су прихваћени апстракти, радови у целини треба да бу ду 

достављени до 10 маја 2007. године о 

6. ЈеЗIIК 

Званичан језик Семинара ће бити Енглески. 

7. Органпзација 

Конференцију ће заједнички организовати Друштво аграрних 

еконо~!Иста Србије (ДААС) и Регионална привредна комора - Нови Сад 

(РПКНС) Семинар ће се одржати у Србији и Црној Гори СУ Новом Саду).. 

Локалнu организационu колиmеm 

Миладин Шеварлић, председник (Пољопривредни факултет, Београд, СЦГ) 

Бранислав Веселиновић, ЗЮIеник председника, (Центрославија, Нови Сад) 
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Чланови 

Ковиљко Ловре (Економски факултет, Суботица) 

Весна Родић (Пољопривредни факу лтет, Нови Сад) 

Радован Тоыић (Висока пословна школа, Нови Сад) 

Вељко Радојевић (Факултет за ыенаџмент, Нови Сад) 

Драган Лукач (Регионална привредна комора, Нови Сад) 

Драго Цвијановић (Институт за еконо\!Ику пољопривреде, Београд) 

Милан Милановић (Економика пољопривреде, Београд) 

Програ.мскu ко,ниmеm 

Маргарет Лосебу. председник (Универзитет Тусциа, ИтаЈIуЧа) 

Данило То~!ић, заменик председника (Регионална привредна комора 
-Нови Сад, СЦГ) 

РгаllСО Sotte, (Универзитет Анкона, Италија) 
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Тошаs DОllсlш (Истраживачки институт за аграрну е коно:чију . 
Чешка Република) 

Ellgellia Serova (Институт за транзицију и привреду, Русија) 

ЈоlШll S,villllell (Католички универзитет Леувен, Белгија) 

Катарина Чобановић (Пољопривредни факултет, Нови Сад СЦГ) 

ЗОРIЩа Васиљевић (Пољопривредни факултет, Београд, СЦГ) 

НатаЈIИја Богданов (Пољопривредни факултет, Београд, СЦГ) 

Четрдесет до педесет учесника се планира да буде активно )'кључено 

у програм Семинарао 

8. РеГIIстрацпја 

Рок за регистрацију ће бити 1 .. \шј 2007 .. године. 

9. Котизацllја 

Котизација ће износити € 250 - за чланове ЕААЕ, која у кључу је 

регистрацију, освежавајуће напише током Семинара, примерак копије 

свих радова, ручак и вечеруо За младе чланове ЕААЕ (до 30 година 
старости) котизација ће износити € 1500 Сви ушесници ће сами сносити 
трошкове пута и смештајао Учесници Семинара који нису чланови ЕААЕ 

платиће додатних € 40 на ЮIе чланарине и на тај начин ће постати чланови 
ЕААЕ.. 

10. Важни датуми 

.. 1 о \ШУ 2006.. 

.. 1 .. јануар 2007. 

.. 280 фебруар 2007 

.. 1 \шу 20070 

.. lоыау2007.. 
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Рок за Доставу радова у целини 

Рок за регистрацију учесника 
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11. Контакт особе 

Данило ТО:\lић, Регионална привредна комора - Нови Сад, 

Булевар МlLхајла Пупина 6, 

21000 Нови Сад 
Србија и Црна Гора 

ТејТ: + 381 21 468-277,468-699; Фах: + 38121466-300 
Мобилни: + 381 658478965; E-mail: dtОllliсЙгрkl1s.со.\'tI и dtl1S'Ci. .. CllIlt:l.\- LL 

ИЈIИ 

Зорица ВаСllљевић, Пољопривредни факу јТтет, Универзитет у Београду, 

Немаљина 6, 

11080 Београд - Земун 

Србија и Црна Гора 

Тел + 381 11 198-135,3671-231; Фах: + 381113161-730 
E-mail \ а;:ог '{uщгi Г<1С 11!(\ .Ь9..ас.уи и "<1/01([ SСZШl1РГО.\l! 

12. Допринос 'Ја ЕААЕ 

Значај проблематике 

процесе за рурални развој 

процеса.. С обзиром на то 

која се односи на европске интеграционе 

унутар и широм европских интеграционих 

да ли постоји потреба за европску аграрну 

еI<ОНОМИЈУ да започне размену мишљеља у погледу стартешких. 

:'I!етодолошких и емпиријских питања везаних за тему која је прещ!ет 

ра3:\штрања. Ова питаља завређују подршку од стране ЕААЕ. Семинар ће 

такође учинити ЕААЕ више видљивом и присутном на подручју западног 

Балкана и Источне Европе. 
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ПРИКАЗИ КЊИГ А 

Др Лазо Михај;rовић и др Христивоје Пејчић 

"ПОЉОПРИВРЕДНО ЗАДРУГАРСТВО 
- ИЗМЕЂУ ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ" 

Прикази књига 

Издавач: ЗаДРужни савез Војводине, Нови Сад, 2005, 150 страна 

Кљига Пољопривредно задругарство-између теорије и праксе, још је 

једна у низу књига која се бави проблемом задругарства. То свакако не 

у~шљује вредност ове кљиге у односу на остале радове везане за 

проблематику задругарства, већ напротив, то показује колико је актуелна 
проб;rематика задругарства данас у Србијк Ова књига је настала као 

напор два аутора др Лазе Михајловића и др Христивоја Пејчића. 

Аутори су кљигу, као што ВИДlL\Ю из предговора, наменили 

првенствено пољопривредницима, садаШЉЮ1 и бу дућим диреКТОРlL\!а 

задруга. руководиоцюra и другим заинтересованим ЛИЦlL\!а (физичким и 

правним) која имају пробле~ra око превази;rажеља актуелних тешкоћа које 

су изазване транзиционим кретањима у којима се налази наша земља. 

Кљига је подељена на два дела Први део са насловом «Задругарство 

као колективни облик економије» написао је др Лазо Михајловић. У овом 

делу књиге обрађени су колективни облици економије кроз историју и 

генеза задружне идеје у пракси. Такође, обрађен је и утицај теоријског 

приступа на генезу и развој задружне форме. Даље, аутор обрађује питаље 

развоја задругарства у Европи и САД. На крају овог дела, аутор обрађује 

пробле:\!атику операционализације рада задруга, транзициона кретања као 

и услове за почетак осниваља и развоја земљорадничког задругарства у 

Срб.ијк 

Други део књиге са насловом «Појмовно одређеље, осниваље, 

пратеће појаве и проблеми у функционисаљу пољопривредног 

задругарства» написао је др Христивоје Пејчић.. У овш! друго,,"! де;ry 

ca~HajeMO нешто више о пој~[у и врсти пољопривредних задруга и 

ПОЈединачним. као и друштвеню! интересюra у пољопривредном 

задругарству Са актуелню[ нормативним регулисаљем задругарства аутор 

нас упознаје у следећој главк У наставку другог дела кљиге сазнајемо ко 

~юже и треба да ПО:'lюгне у осниваљу пољопривредних задруга, посебно ко 
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од државних институција може и треба да помогне у оснивању задруга, У 
наставку је обрађено ос нивање пољопривредне задруге У пракси, 

образовање и задругарство, пољопривредна задруга и ризици, П~себн~ 
пажња посвећена је управљању и руковођењу задругом, Занимљив Је онаЈ 
део ове књиге који се односи на негативне појаве у пољопривредном 
задругарству Овде се даје својеврсна критика задругарства у 

социјалистичком периоду, али се такође обраћа пажња на питање 
задругарства у периоду транзиције и повратка на капиталиСТИЧКИ начин 

привређивања, У прилозюш из праксе самоорганизовања, задружне и 

пољопривредне прошлости. сазнајемо и нешто више о формирању бачија 
_ данашњих изворних сточарских задруга у југоисточној Србији, али исто 
тако и о првој Шајкашкој земљоделској задрузи у Тителу, 

Књига се завршава прилогом Катарине Марковић, а односи се на 
«Огледне оснивачке списе за пољопривредну задругу општег типа», У 
овом прилогу су дата комплетна узорна документа која су утврђена према 
постојећој законској регулативи, неопходна за оснивање и рад нове 

пољопривредне задруге општег типа, 

Ова юьига је наС1аЈЈа у времену када се очекује доношење новог 
закона о задругама, Аутори су у вези са тим понудили нека своја виђења 
решења бу дућю! писцима новог закона, Та решења би свакако требало 

узети у обзир" 

Према нашем скромном мишљењу аутори су овом књигом дали 

допринос афирмацији не само задружне идеје већ и збиље, Из тог разлога 
:.ш ову КЊИГУ топло препоручујемо, На крају сматрамо да ће она побудити 
интересовање не само стручне. него и шире јавности" 
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Мр Зоран СЮlOновић 

Институт за економшсу пољопривреде - Београд 
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Комеморативна седннца поводом смртн 

проф. др Деснмнра Обреновнћа 
(7.08.1940 -12.03.2006) 

Пољопривредни факултет, Нови Сад 
Четвртак, 16,03,2006, у 12,00 сати 

In Мешогiam 

Друштво аграрних еКОНО:lшста опрашта се од уваженог професора др 
Десю!ира Обреновића, Изненадна смрт професора Обреновића је 
ненадокнадив губитак 

Q брижног оца за ћерке ВиолеТ)' и Весну и пажљивог деде за његову 

унучад, 

Q цењеног редовног професора Пољопривредног факултета 
Универзитета у Новом Саду за професоре, сараднике и бројне 
генерације његових СТУ дената, магистраната и докторанада, 

познатог аграрног економисте и дугогодишњег посленика и 

потпредседника Друштва аграрних економиста Србије за све чланове 
научно-стручне асоцијације наших аграрних економиста, 

Као припадник првих генерација дипломираних агроеКОНО:lшста са 
Пољопривредног факултета у Београду, професор Обреновић је, по узору 
на његове старије професоре Стевана Рељина и Прокопија Миленковића. 
био и стална спона и иницијатор свестране сарадње ИЗ:llеђу два 
најзначајнија и највећа, а подједнако његова пољопривредна факултета у 
Србији - беоrрадског и новосадског, 

У својству дугогодишњег потпредседника Друштва аграрних 

еКЩЮ:lшста Србије (од оснивања 1992, године), професор Обреновић је 
оставио незаборавни допринос развоју агроекономске науке и струке, 

успостављању сарадње међу све бројнијИl\1 аграрним економистима у 
Србији и Југославији и посебан допринос у још увек неадекватној 
инстиТ)'ционалној заштити позиција дипло:\шраних агроеконо:\шста као 
високошколских кадрова економске струке, 

За све што је пружио својој породици, Пољопривредном факултету у 
Новом Саду и нашој научно-стручној асоцијацији - Друштву аграрних 
еконо:\шста Србије, професору др Десимиру Обреновићу дугујемо велико 
ХВАЛА 
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Белешке / Notes 



На основу ~rишсъсња Рспубличког секретаријата за кycl1)'PY СРС 

број: 413-4577-02. од 17. јуна 1973. године, часопис је ос.lобођен 
порсза на прол!ет. 

Тираж: 250 ПРЮlерака 

Штампа: DIS PPBLIC, Beograd 

УПУТСТВОАУТОРИМА 
(за израду наУЧНIIХ 11 СТРУЧНIIХ радова) 

Часопис ЕКОНОМИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ објављује научне и стручнс 

радове, претходна сопштења, приказе књига и осврте. Сви радови ПОД;lежу 

рецензI-dи. Уредништво се обавезује да прю!ерак рецензираног рада са 

ПРЮlедбюш рецензената благовремено достави ауторюra на исправке. 

Молшо сарадникс да се придржав~iУ следећих упустава .. 

- Рад се предаје у два ПРЮlерка откуцана на рачунару у ПРОГРЮIУ Wопl 
fol' Windo\vs са ДНCKeTO~! 35". у фонту Timcs Ne\," Roman - ћирилица sizc 

11 Латиничне називе и апстракт на енглеском јеЛ-il<; ку цати у фонт) Timcs 

Ne\v Roman, латиница sizc 11.. (с-mаil: iepbgclyu@cunct.yu) 

- Наслов рада: цснтрпран, sizc 12, bo\d; ыеђунаслови sizc 11, ЬоlсЈ italic 

На3lши-наС.'1ОВII II заглавља табела морају бити на С\ШСh:ОМ и СПГ,lССКО:\1 
језику. 

- Обим рада: до 10 страница (}кључујући табеле, rрафшшне и С)lИке), са 
проредом 1..5, највише 30 редова на страници .. Препоручује се ауторюш да у 
раду приказују само сводне, односно најнеопходнI-dе табеле. 

- Име аутора наводи се испод наслова рада са академскю!, односно наУЧНЮl 
звањем, седиштем и наЗИВО.\I организације запослења. 

- ЛIIтература се даје на крају рада пре резиме а на енглескоы. Библиографска 

јединица треба да садржи: преЗЮlе И Юlе аутора. година издања, Hac.loB 
рада. нздавач, место издања и број стране. УКОЛШШ је реч о pa.=ry и3 

часописа. неопходно је навести и назив час описа и број свеске. 

Библиографске јединице слажу се азбучни:м редом преЗЮlена аутора. 

односно наслова. 

- Абстра..:т II К'ъучнс реЧIl, са наслово:'.! рада и адресоы аутора на енглеСКО:\l 
језику дају се на крају рада (обима до 150 речи). 

На крају рада се наводи пуна адреса аутора, са бројем телефона 11 Е-mаil 

адресом. 

УРЕДНИШТВО 


