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Тематски број 

одрживи РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 

И ЗАПОШЉАВАЊЕ У РУРАЛНИМ СРЕДИНАМА 



Регионална привредна комора Нови Сад 

Пољопривредни факултет Нови Сад 

органuзовали су семинар 

"ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДА 
ОСНОВА ПРОИЗВОДЊЕ ХРАНЕ" 

Иришки Венац (Хотел "НОРЦЕВ"), 14, фебруар 2007, 

Национална служба за запошљавање -Покраинска служба Нови Сад 

Регионална привредна комора Нови Сад 

Задружни савез Војводние 

Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова 

органuзоваЧll су сеЈ1tl1нар 

"ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У ПОЉОПРИВРЕДНИ И 
ПРЕРАДИ ХРАНЕ И РАЗВОЈ РУРАЛНИХ СРЕДЕИНА" 

Скупштина АП Војводине, Нови Сад, 23, новембар 2006. 

На овим семинарима је саопштено укупно 16 реферата, 

од којих у овом броју EKOllOJHllKe llољоnривреде 

објављујемо 1 О изабраних рецензираних радова. 

OpUZl/lla.'llIlI JlаУЧJlll рад 

Интелектуални капитаЈl- кључнп чинилац постизања 

ЕКОНОМИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ 
Број 112007, 

УДК: 165,01:11IA 

ИНТЕЛЕКТУ АЛНИ КАПИТАЛ И ОДРЖИВА 
КОНКУРЕНТНОСТ У АГРОПРИВРЕДИ СРБИЈЕ 

1 7 1 
Д, Томић , Бисерка Комненић-, Д. Лукач 

Резиме: У ово;.,! раду аутори наглашавају да конкурентска предност 

агропривреде Србије у односу на међународно окруже;ье није ~ квантитету 
ресурса, роба и услуга, већ у њиховоМ квалитету, 300Г тога Је подизање 
квалитета знања на виши ниво императив двадесет првог века. Исто мора 
бити уграђено У производ и услугу, чиме се подиже њихов квалитет, Аутори 
се баве питањем: да ли је потенцијал интелектуалног капитала друштвено 

игнорисан, нудећи одговоре и препоруке, 

Кључне речи: знање, квалитет, конкурентност, 

УВОД 

Повећање продуктивности рада током двадесетог века базирано је на 
интензивНОМ коришћењу мануелног (физичког) рада, а током двадесет првог 
века базираће се на интензивнијем коришћењу интелектуалног рада 
(капитала), односно мисаоне супстанце човека. Фактори "старе" еКОНОМИЈе су 
зеЈ\Iљиште, рад и капитал (Смит, Маркс). Алфред Маршал Је ~има додао и 
организацију, а Петер Друкер знање. Фактори "нове" еКОНОМИЈе су: знање, 

идеје и неопипљива, нематеријална средства, 

1. Интелектуални капитал У агропрпвреДII Србије 

Поред фИЗIIЧКОГ капитала (који обухвата земљиште, механиза.цију, 
основна стада, шуме, пашњаке, производне објекте) и фШIaНСIIЈСКОГ 
капитала (на рачунима привредних субјеката, фондова, друштвених буџета и 

1 Др Данило Томић, Драган Лукач дипл, ек" Регионална привредна комора, Нови Сад 
2 Мр Бисерка Комненић, Виша пословна школа, Нови Сад 
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Др Данило Томић Ј! сараднпцп 

пословних банака), агропривреда Србије располаже И значајним 

интелектуалним капиталом. 

Тај капитал је концентрисан на пољопривредним факултетима, у 

научним институтима, агрозаводима, пољопривредним станицама. 

саветодавнш! службама, агробизнис компанијама, земљораДНИЧКИ1\; 
задругама, сеоским Домаћинствима, задружним и привредним асоцијацијама, 

органима управе и локалне самоуправе .. 

2. Подела Iштелектуалног капитала 

Интелектуални капитал се дели на: 1. хумани-људски и 

структурални. 

2. 

1. Хумани - људски капитал обухвата различита знања, способности и 

веш:тине запослених, којима се доприноси успеху предузећа., Дели се на 

идеЈНИ и упра~љаЧЮI. Идејни обухвата знање запослених, које представља 

носи~ца разВОЈ~. То су експерти, истраживачи и иноватори, који имају 

значаЈан утицај на стварање додатне вредности. Управљачки капитал 

представља способност менаџмента да координира и имплементира сегменте 

интелектуалног капитала. 

2. Структурални капитал обухвата патенте, лиценце, стандарде, базе 

података, логотип и бренд предузећа, корпорацијску културу итд. Дели се на 

организацијСЮI и потрошачки. Организацијски капитал се дели на 

IПlOвациони и процесни. Суштина првог је у производњи иновација, што 

представља интелектуалну својину, а другог у процесуирању иновација ради 

стварања додатне вредности у дужем врС'менском периоду и представља 

неопипљива средства. ПотрошаЧЮI капитал обухвата односе и везе са 

посло~ним партнерима, добављачима, дистрибутерима и купцима. Ту још 

спадаЈУ имиџ, бренд и позиционирање предузећа на тржишту. 

3. (Не)ангажованиинтелектуаЛНII капитал 

Пре1\!а најновијим статистичким подацима, само у АП Воiводини има 
71 ">')6 • Ј 
_ . .Ј.с незапослених пољопривредних стручњака са средњом, вишом и 

високом стр~чном спреМО1\! (подаци за август 2006. године). За наше услове 
они су значщан али неискоришћен ресурс. То су млади људи са енергијом, 

жељом, вољом, знањем, маштом, али без радног искуства. Њихово 

ангаж?ва~е у тимском раду са старијим колегама било би обострано корисно. 

СтаРИЈИ ои се освежили новим идејаJ\lа, а млађи би стицали практична 

искуства и знања. Спој младости и искуства је веома пожељан у тимском 

8 ЕП 2007 (54) Ј (7-14) 

Интелектуалнп капитаЈI - кључнп чпнилац постизаља ... 

раду, посебно у тржишној привреди, Овакав приступ био би веома значајан за 
агропривреду Србије. 

Наше учешће у светским реСУРСИJ\lа и светском становништву износи 

свега 1 %0 1, Према ТОJ\lе, квантитет ресурса није наша конкурентска предност У 
односу на међународно окружење. Наша предност J\lора бити квалитет 
производа и услуга, Подизању тог квалитета мора да претходи подизање 

квалитета знања на виши ниво., То знање мора бити уграђено у производ и 
услугу, односно додатну вредност, Ово је изузетно важно с обзиром на стаље 
у којем се налази српска агропривреда, коју карактеришу: 

• низак ниво продуктивности и конкурентности; 

• технолошка заосталост и 

• висок број незапослених, пре свега високо стручних младих људи. 

Стога Србија бележи велики «одлив 1\IOЗГОВЮ>. чиме свету показује да 
(не)свесно игнорише интелектуални капитал, Србија има: пет 
пољопривредних факултета, 9 института и 33 пољопривредне станице и 

агрозавода, 

У пољопривреди Србије је запослено 21.214 стручњака са ВИСОКО1\!, 
вишом и средњом стручном спремом (март 2006) међу укупно 51,.233 
запослена и 635.363 земљорадника, Управо они чине огроман интелектуални 
капитал агропривреде Србије који се не користи рационално. 

4. Шта да се ради? 

Треба да ПРОJ\lеНИJ\lО поглед на реалност данашњег окружења, До 
промене постојеће параДИГJ\lе долази када знатан број људи промени свој 
начин гледања на свет и почне да уочава феномен из нове, заједничке 
перспеК'тиве, Нову парадигму је у почетку веома тешко уочитк Већина људи 
остаје заробљена у старој, а истовреJ\lено покушава да дефинише и прихвати 
нову. Нова еКОНОJ\lија подразумева поимање економије из перспективе нове 
реалности информатичког доба и економије знања. Европска унијаје 2000. 
године усвојила Лисабонску агенду, по којој треба да до 2010. године пређе 
на економију базирану на знању, као најконкурентнију економију на свету, 
како би одржала предност у односу на САД Кину, Јапан. Индију и Русију. 

I У свету данас живп 6,5 мплијарди људи, са тенденцијом раста на 8,3 милијарде до 
2025. године, У Србији живи 7,5 МИЛJlона. са тенденцијом опадања у наредних 20 
година, Због тога је за Србију веома битан интелектуални каПIIТал. 
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Забележен~ динамични десетогодишњи привредни раст развијених 

земаља света НИЈе 1IIогао да се објасни тада примењиваним методама 

Bp~Д~OBaњa, Технолошки прогрес је омогућио процесуирање, складиштење, 

ДООИЈање ~ слање ИНфОР1llација у било КО1\1 облику, невезано за удаљеност, 
време и ооим и уз смањивање трошкова, Овај нови концепт даје могућност 

повећања капацитета људске ~нтелигенције и маште. Постаје ресурс који 

трансформише начине међусооне интеракције и пословања и пружа нове 

могућности запошљавања младих ЉУДЈ;1, што је и тема овог рада. 

5. Нова (са)знања 

Уједињене нације су закључиле како је комбинација људске 

интелигенције и информационих технологија заменила акумулацију 

физичког капитала као водећег фактора репродукције. Нова економија се 

истовремено чини неопипљивом, хаотичном, индивидуалном и глоба~ном, 
малом и великом, механичком, дигиталном и људском. Стога изградња 

система пословања заснованих на постулатима нове економије често захтева 

потпуни раскид са класичним концептима. 

CT~apaњe вредности данас је питање обликовања информација, знања 

и иноваЦИЈа. 

~~фрастру~тура послова~а сели се са физичке на електронску мрежу. 
У "НОВОЈ еКОНОМИЈИ, информаЦИЈе и знање постају под.једнако вредан инпут 
и аутпут. Данашње глобално тржиште захтева другачији квалитет радне снаге 

- извршилаца. Они морају бити компетентни, поседовати адекватне ставове, 

интелекгуалну флексибилност и окретљивост. Морају се на систематски и 

критички начин носити са технолошки оријентисаним окружењем. 

6. Ко су НОСllOЦП промена? 

Из макроекономске перспективе, интелектуални капитал се данас 

сматра једним од водећих f.окретача економског развоја. Управљање 

неопипљивим средствима на нивоу предузећа, градова, регија и нација се 

сматра водећим фактором повећања конкурентности, Према истраживањима 

проф. Пулића, Србија се, по ефикасности коришћења интелектуалног 

капитала. на национаЈ1НОМ нивоу, налази на последњем месту у Европи са 

коефИЦИЈентом 1,54. Интелектуални капитал' нација се састоји од 

ск.рпвених вред~IOСТП појединаца, привредних субјеката, Шlституција, 

заЈедница II реПIЈа који представљају тренутни и потенцијални извор 

стварања богатства. 
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-
Интелектуалнп кашпал кључнп чпнилац постпзања ... 

Интелектуални капитал за Србију представља једини пут у будућност. 
Кључна инвестиција за будућност Србије јесте инвестирање у ИК и његово 
рационалније коришћење, што до сада није био случај. Када се уклоне 
баријере које су постављене и закорачимо у "слободне" просторе европске и 
светске привреде (ЗСТЈИЕ, СТО и ЕУ), где не теку мед и млеко, не очекује 
нас рај, већ бескомпромисан, суров свет отворене тржишне привреде (Томић 
2000). Србија треба да се што боље припреми за тај тренутак, при чему 1\Iора 
да уважи принципе на којима почива данашња еКОНО1\IИј3 знања. 

С обзиром на то да се не 1\Iожемо ослонити на квантитет ресурса, 

једини излаз наи је у квалитету знања којег поседујеl\lО. Бити конкурентан у 
данашње1\1 ТРЖИШНО1\1 окружењу претпоставља константно улагање у 
неопипљив капитал: људске ресурсе, константно самоусавршавање, 
истраживање и развој, нове начине управљања, брендинг, i\lаркетинг, 
едукацију и тренинг... То је једини начин да, у условима глобалне 
конкуренције, поготово у контексту јефтине радне снаге са Далеког истока, 
привучемо квалитетне пословне партнере. Извор наших конкурентских 
предности неће више бити јефтина радна снага, већ њен ниво стручности и 
способност Уl\lрежавања. Најслабија тачка у контексту инпута и аутпута наl\l 
је сектор иновација, тј. истраживања и развоја. У Србији се за истраживање и 
развој издваја 0,6% од укупног БДП, Такође, приметно је да не постоји тесна 
сарадња између института за истраживање и развој, универзитета и привреде 

Главни носиоци ових ПРОl\lена треба да буду из редова врхунског, 

средњег и оперативног менаџмента. Зато они i\lорају бити и додатно 
едуковани, док на сцену не ступе 1\lЛађе генерације, Најуспешнији менаџери 
нове еКОНОl\lије су они који су успели да се ослободе искуства и парадигме 

индустријског доба. 

7. Шта треба знати? 

За агропривреду Србије, а посебно Војводине, постаје од највеће 
важности да зна како да управља својИI\I интелектуаЛНИI\I капиталом. Он је 
претпоставка ефикаснијег искоришћавања физичког и увећања финансијског 
капитала. Да би агропривреда Србије знала како да управља својИ1\! 
интелектуалним капиталом, мора знати како да га вреДНУЈе. 

Због свега напред реченог, у Србији се l\Iорају стварати претпоставке 

за брже укључивање (запошљавање) младих и образованих људи У 
агропривреду у руралним срединаl\lа. Зато је потребно повећано инвестирање 
Домаћег и иностраног капитала у ТИ\1 подручјИl\lа, чиме се стварају 
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могућности већег ангажовања интелектуалног капитала у ОВОЈ области. Те 

могућности су садржане: 

1, у постојећим и новим задругама, општег или специјализованог типа; 

2" у саветодавним службама или пољопривредним станицама по реГИОНИI\Ia 

и општинама; 

3, у агроиндустријским компанијама; 

4" На (сопственим) породичним фармама; 

5. у услужним делатностима (занатске, финансијске, трговачке, туристичке, 

консултанске итд,); 

6, У малим и средњим предузећима у агропривреди,; 

7, У органима локалне самоуправе и 

8, На комерцијалним фармама. 
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Подстиuање унапређења агробизнпса и запослености у ... 

ЕКОНОМИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ 

Број 112007. 
УЦК: 631.153:711.3 

ПОДСТИЦАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА АГРОБИЗНИСА И 

ЗАПОСЛЕНОСТИ У РУРАЛНИМ СРЕДИНАМА 

Н, Новковић I 

Резиме: У раду је спроведена анализа кретања запошљавања у пољопривреди 

и прерађивачкој индустрији Војводине. Посебно су анализирана кретања 

запослености на сељачким газдинствима, а посебно у пољопривредним 

предузећима. Према пописима становништва из 1991. и 2002. године, број 
активног пољопривредног становништва смањен је за 16,10% (са 149.583 на 
125.506), а удео активног пољопривредног становништва у укупном 

активном за 20,35%. Број запослених радника у пољопривредним 

предузећима у Војводини смањен је са 46.238 у 2001. на 41.399 у 2004, 
односно на 35.989 (стање на дан 31.03.2006). 

Могућности заустављања ових негативних токова у пољопривреди 

налазе се у следећем: интензивирању пољопривредне производње 

(наводњавању, развоју повртарства, сточарства, воћарства и виноградарства) 

и развоју малих и средњих предузећа у агробизнису. 

У оба случаја неопходно је створити одговарајуће услове и 

подстицајне мере за њихов развој. У првом случају, за развој пољопривреде у 

Војводини неопходно је: развити прехрамбену индустрију (повећати 

тржиште); стимулисати изградњу и коришћење система за наводњавање; 

стимулисати инвестирање у рурална подручја; уредити земљишни фонд 

(комасација). 

СеЈ\[ наведених мера, за развој агробизниса у руралним подручјима 

Војводине неопходно је и: уредити инфраструктуру (путеви. водовод. 

канализација, телекомуникационе везе); развити институције за развој малог 

бизниса; спроводити перманентну едукацију; пореском политиком и 

политиком запошљавања фаворизовати развој малих и средњих предузећа у 

руралним срединама. 

I Др Не60јша Новковић, редовни професор, Пољопривреднп факултет, Нови Сад 
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Др Небојша Новковић 

Савремена пољопривредна производња је :-'lултифункционална, што 
значи да се пољопривредни ресурси не користе само за производњу хране, 

већ и за друге намене (производњу енергије, гајење лековитог биља, лов, 
риболов, туризам итд.) 

Кључне речи.: развој, агробизнис, запошљавање 

1. УВОД 

Предмет истраживања у овом раду су могућности развоја агробизниса 
и запошљавања у рурапним подручјима. Основна хипотеза на којој се базира 

ово истраживање је да само привредни развој руралних подручја омогућава 
развој запослености .. 

Циљ истраживања је да се, на основу квантитативне и квапитативне 
анапизе запослености, постојећих привредних услова и достигнутог нивоа 

привредног развоја, дефинишу услови и подстицајне мере за унапређење 
агробизниса у рурапним средина1\!а. 

Да би се остварио циљ истраживања, у овом раду било је неопходно: 

сачинити анализу кретања запослености у пољопривреди, и то 

посебно на сељачким газдинствима а посебно у пољопривредним 
предузећима и задругама, 

сагледати реалне i\югућности запошљавања кроз развој 
агробизниса и 

дефинисати потребне услове и подстицајне мере за развој 
агробизниса. 

2. Анализа запослености 

Анализа кретања запошљавања у пољопривреди посебно је 
спроведена за сељачка газдинства а посебно за пољопривредна предузећа и 

прехрамбену индустрију у Војводини. Кретање пољопривредног 
становнишгва, према пописима становништва из 1991. и 2002. године, 

приказано је у табели 1. 
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Табела 1. Промене пољопривредног становништва Војводине 
ТаЫе 1. СI1апgеs iп Agricl1]hlra] popl1]atioI1 оf'Vојvоdiпа Rеgiоп 

Категорија ]991. 2002. Индекс 
% 

промене 

Пољопривредно 
269.438 215.147 79,85 -2,02 

становништво 

Активно становништво 149.583 I 125.506 83,9 -1,58 
У део активног у 

пољопривредном 
55,52 

становништву 
58,33 105,06 0,45 

Удео активног пољ. у 

укупном активном 17,2 13,7 79,65 -2,05 
становништвv 

Удео пољопривредног у 

укvпном становништвv 
13,7 8,6 

I 
62,77 -4,14 

На основу података из табеле 1 може се видети да је пољопривредно 
становништво у периоду између два пописа становника смањено за преко 115. 
Аюивно становништво нешто је спорије смањивано, тако да се повећао удео 

активног становништва у укупном пољопривредном становништву 

Војводине. Такође, приметно је и смањење удела активног пољопривредног 

становништва у укупном активном становништву Војводине, тако да је 

проценат учешћа опао испод 14%. 

Смањен је и удео укупног пољопривредног становништва у укупном 

становништву Војводине на испод 9%. За очекивати је да ће се ове 

тенденције наставити и у наредном дугорочном периоду. 

Промене броја запослених радника у пољопривредним предузећима и 

земљорадничким задругама у Војводини у периоду 2001-2006. година 

приказане су у табели 2. 
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Табела 2. Промене броја запослених радника у пољопривредним 
предузећима и задругама у Војводини 

ТаЫе 2. С]Шl1gе of' АgгiСl1]tша] \Vorkers iп Vоivоdiпа Rеgiоп 

Сектори 

Укvпно Пољопривреда I Рибарство 
Број 

200] . 404.872 46.238 625 

2002. 382.236 44.073 604 

2003 .. I 36] .527 40.563 571 

2004. I 407.842 413.239 
I 871 

2006* 530.279 35.989 I 802 
! 

% 

200] . 100 ] 1.4 I 0.2 

2002. ]00 11 ,5 0,2 

2003. 100 11,2 0,2 

2004. 100 10,2 0,2 

2006.* 100 6,79 I 0,2 

* Стање 31 .03 .. 2006. 

у посматраНО\1 периоду број запослених у предузећима у 
пољопривреди СllIањен је за преко 10,000 радника, односно I\ШЊИ је за 22% и 
учешће запослених радника у пољопривреди у укупном броју запослених 
смањено је са 11.4 на 6.79%. 

Услед незавршеног процеса приватизације пољопривредних 
предузећа и њиховог спорог развоја. реално је очекивати да ће се у наредних 
неколико година и даље смањивати број запослених у пољопривреДНИllI 

предузећима. 

Интересантне су тенденције запошљавања у прехрамбеној индустрији 
у Србији и Војводини у периоду 1998-2003 .. (табела 3 ) .. 

у посматраном периоду. број запослених у производњи 
прехрамбених производа и производњи шећера показује тенденцију 
смањивања и у Србији и у Војводини, док је повећан број запослених у 
ПРОИЗВОДњи кондиторских производа. нарочито у Војводини, Ова делатност 

је једна од ретких у привреди која бележи повећање броја запослених. Ове 
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тенденције су позитивне и охрабрујуће и за очекивати је и у будућности да ће 

се са развојем агробизниса повећати запосленост у ВИШИ1\[ фазама прераде 

пољопривредних производа, 

Табела 3. Запосленост у прехрамбеној индустрији, индустрији шећера и 
кондиторској индустрији Србије у периоду од 1998. до 2003. године 

ТаЫе 3. Nншег of ofWorkers јп Food Indllstry, slligar factories and ConditolY 
Indl1stry iп Ље Period 1998-2003 

Делатност 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 

Србија* 

Производња 

прехрамбених 82.997 79,016 77.891 64.548 62.428 57.969 
производа 

Производња 
5.480 5225 4.783 4.661 4.212 3.734 

шећера 

Производња 

кондиторских 9.071 9,149 9.469 9,114 9.706 9.552 
производа 

Централна Србија 

Производња 

прехрамбених 41.099 41 .. 035 39.586 32.397 31.473 28.555 
производа 

Производња 
1288 1.286 1.133 808 646 580 

шећера 

Производња 

кондиторских 6 .. 808 7,034 7.305 6,531 7.117 6..912 
производа 

Војводина 

Производња 

прехрамбених 39260 37.981 38.305 32.151 30,955 29.414 
производа 

Производња 
4,192 3.939 3.650 3 .. 853 3,565 3,154 

шећера 

Производња 

кондиторских 2.263 2,115 2.164 2.583 2.589 2,641 
производа 

* Без Косова и MeToXIue 
Извор: Стојановић, В. (2005), стр, 40 
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3. Повећање запослености - могућности развоја агробизниса 

Могућности заустављања негативних токова запошљавања у 

пољопривреди налазе се у њеном развоју. Када су у питању сељачка 

газдинства, њихов развој и могућности повећаног запошљавања леже у: 

иm'ензивирању пољопривредне производње и 

развоју малих и средњих предузећа у агробизнису.. 

Основа за интензивирање пољопривредне производње у Војводини 

лежи у повећању наводњаваних површина. То треба да подстакне и 

интензивирање структуре производње, односно повећање површина под 

повртарскш,[ биљем, воћњацима и виноградима и крмним биљем, што је 

предуслов за развој сточарства. Интензивирање, како појединих линија 

производње тако и структуре производње и концентрације сточног фонда, 

могуће је до нивоа "одрживог развоја пољопривреде", односно до нивоа 
оптималне концентрације сточарства и производње стајњака. 

Сељачка газдинства малих капацитета, да би опстала, неопходно је да 

се преоријентишу на виши степен финализације сопствене производње, 

оснивањеи и развојеи lI!алих и средњих предузећа у агробизнису. 

Могућности развоја малих и средњих предузећа у агробизнису Војводине 

налазе се у производњи инпута за пољопривреду (радна одела, алати, 

аибалажа итд.), производњи енергије (уље уљане ре пице, електрична 

енергија из ветра), прерада лековито г биља (чајеви), производња сувенира, 

туристичке услуге, лов, риболов, угоститељство. 

у сфери прехрамбене индустрије у Војводини, сем развоја капацитета 

и повећања степена њиховог коришћења (што је ограничено могућностима 

пласмана), значајан је развој технологија и увођење система квалитета и 

стандардизације. 

4. Услови 11 подстицајне мере за развој агробизниса у руралним подручјима 

Најзначајнији услови и подстицајне иере за развој агробизниса у 

руралним подручјима Војводине су: 

- стимулација изградње и коришћења систеиа за наводњавање, 

- стииулација и повећање инвестирања у рурална подручја, 

- уређење и рационално коришћење земљишног фонда, 

- уређење инфраструктуре и развој установа у руралним подручјима, 

- државне инвестиције у развој предузећа у селима, 
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- развој институција за развој малог агробизниса и предузетништва, 

- едукација руралног становништва и 

- развој задругарства и саветодавства. 

И поред изузетних водних ресурса у Војводини, њихов степен 

искоришћености је изузетно мали. Један од најзначајнијих разлога за њихово 

минимално коришћење (по иишљењу аутора) лежи у еКОНОМСКИlll условима 

за њихову експлоатацију. 

Услуге јавног предузећа за водопривреду су непримерено скупе за 

пољопривреду, у односу на квалитет који јој пружају. И поред изграђености 
примарне каналске иреже, експлоатација водних ресурса за потребе 
пољопривреде је симболична. Републички и покрајински фондови за развој 
пољопривреде требало би да усмере значајнија кредитна средства, под 
повољним условима, у набавку опреме и системе за наводњавање. Фискална 
политка требало би да пореским ослобађењима стимулише газдинства која 
користе системе за наводњавање, а из аграрног буџета требало би 
регресирати услуге водопривредних предузећа газдинствима која користе 
водне ресурсе за наводњавање. 

Стимулативне мере, које би побољшале инвестирање у рурална 

подручја, биле би: ослобађање или смањење доприноса за запошљавање у 

руралним срединаlllа, повољнија пореска и кредитна политка, финансијски 
подстицаји развоја агробизниса од стране државе - републике и локалне 

самоуправе. 

Уређење земљишних ресурса и рационално коришћење зеlllЉИШНОГ 
фонда је у данашње време један од најважнијих проблема пољопривреде 
Војводине. Изопштавање државног земљишта из пољопривредних предузећа 
у процесу приватизације и недоношење Закона о реституцији државног 
земљишта по општинаlllа изазвали су велике проблеме и штете по 

пољопривреду. 

Ублажавање негативних последица нестручних, политичких и 

краткотрајних мера државних институција, како на нивоу Министарства 
пољопривреде тако и локалне са1ll0управе, 1II0гуће је на следећи начик С 
оБЗИРОlll да се овај проблеlll углавном односи на Војводину, на нивоу 
Покрајине потребно је направити биланс државног земљишта и биланс 
државног земљишта које потражују бивши власници. Потребно је, затим, 
формирати стручно тело које би управљало државним земљиштеl\l, али тако 

што би приоритет дало дугорочним интересима пољопривреде, уз уважавање 

законских права сукцесорима. То, превентивно, значи да би било потребно 
спровести неки вид комасације пољопривредног земљишта по општинаlllа 
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Војводине. Државно зеJ\lљиште могло би се користити на различите начине 

(И1\Јајући у виду интересе пољопривреде): 

вратити парцеле ранијим власницима у складу са законом, 

вратити ИJ\l парцеле које не би угрозиле комасационо земљиште, 

исплатити ранијим власницима правичну надокнаду за незаконито 

узето земљиште, 

дати државно земљиште као докапитализовану вредност државе 

пољопривредним предузећима и 

формирати државна предузећа од државног земљишта с циљем 

повећања запошљавања, развоја експерименталног и научног рада 

и пољопривредног саветодавства. 

Дугорочно посматрано, ефекти овакве државне политике према 

пољопривреДНО1\! земљишту били би неупоредиво већи од краткорочног 

"рангирања" овог привредног ресурса и политичких и еКОНО1\!СКИХ интереса 

локалне самоуправе. 

Пољопривредно зеJ\lљиште, као државни ресурс, треба да представља 

основу за приоритете у Државном инвестиционом плану Србије. То значи да 

би Србија, као што улаже у развој планинарског туризма, инвестирањем у 

жичаре и уређење терена за скијање, требало да улаже у оптимално 

коришћење свог пољопривредног земљишта, кроз развој пољопривредних 

предузећа, експерименталних станица, научних института, туристичких 

атракција и других, профитабилних начина мултифункционалног коришћења 

пољопривредног земљишта. 

Посебну улогу у развоју малог бизниса и предузетништва свуда у 

све'ЈУ имају институције. Када је у питању агробизнис, значајне инвестиције 

су технолошки проблеми, гаранцијски фондови и саветодавне институције за 

развој агробизниса. 

Привредни развој руралних подручја мора бити праћен општим 

друштвеним развојем, односно опшrом едукацијом руралног становништва и 

едукацијом у техничком, технолошком, образовном, кулryрном, еколошком 

и, не на последњем месту, економском смислу. 

За опстанак и развој сељачких газдинстава од посебног су значаја 

даљи разВОЈ задругарства и пољопривредног саветодавства, врста, као 

установе која у интересу пољопривреде треба да усклади циљеве државе и 

циљеве сељака и буде институција за ИJ\lплементацију аграрне полиrке. 
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5. Закључак - мултифункционалност пољопривреде 

Као закључак ових истраживања намеће се потреба за 
:vryлтифункционалним развојем пољопривреде. Мултифункционалност 
п~љопривреде подразУJ\lева коришћење ресурса пољопривреде не само .за 
производњу хране, већ и за друге на:\lене које воде ужем привредном развоЈУ, 

односно за производњу енергије, услуга у сфери туризма, угоститељства, 

здравства. риболова, лова ... , 

Да би то било реализовано, неопходна је активна политка државних 

институција у интересу развоја аграра (а не политичких интереса и 

краткорочних циљева). Активна дугорочна аграрна политка подразумева 

формулисање концепта развоја пољопривреде (МУЛТИфУ~lкционални ОДРј:СИВИ 
развој), развој институција. законодавства, субвеНЦИја и инвеСТИЦИја у 

пољопривредне ресурсе. 

Активна аграрна политка развоја пољопривредних ресурса и 

агробизниса J\lора бити праћена адекватним образовањем пољопривредних 

произвођача, подстицањем предузетништва и развојем институција. 
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CONDITIONS AND POSSIBILITIES FOR INCREASNG ТНЕ 
AGRIBUSINESS IN RURAL AREAS 

Nebojsa Novkovic, Ph.D. 

Faclllty of Agriclllrure, Novi Sad 

Abstrakt 

1п tћis рарег, the 111Оvешеl1t of' ешрlоуs iп Vojvodil1a аgгiспltше al1d fOod 
iпdпstгу \\'as al1alysed. TI1e l1egative tгепds iп ешрlоушеl1t сап Ье stoped Ьу devlop 
of аgгiСllltше апd food iпdllstгу. Posibilities foI" dеvееlоршепt аге: IпtепsfiсаtiОI1 
of аgгiСllltшаl ргоdпсtiОI1 to Ље "ecology acceptabIe" lеуеЈ, al1d dеvеlоршеl1t of' 
S.M.E. 

СопditiОI1S апd шеsшеs fOг that аге: 

Dеvеlоршепt of iпfгаSГllсtше, 

Reglllatiol1 of lапd fOпd (especiali state lапd), 

Dеvеlортепt of' iпstit1!tiОI1 of S.M.E. iп а гшаl агеаs. 

Реrпшеl1tlу еdllсаtiоп, al1d 

Мпlty-fuпсtiопаlу llsage of аgгiСllltша геsошсеs. 

Кеу \vords: dеvеlоршепt, agribllsil1ess, ешрlушеl1t 

Authol' 's acid,'ess: 

Nebojsa Novkovic, Ph.D. 
Роlјоргivгеdпi fаkпltеt 

1'гg D. ОЬгаdоviса 8, 
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Прег.Тfедl/1l наУЧНll рад ЕКОНОМИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ 

Број 112007. 
УДК: 631.117:331.5024.54 

Р АЗВОЈ ЛОКАЛНЕ САВЕТОДАВНЕ СЛУЖБЕ И 

ЗАПОШЉАВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ СТРУЧЊАКА * 

Ж. Петровић 1, Марица Миладиновић, Марина Новаков 

Резиме: Пољопривредно саветодавство је један од најважнијих чинилаца од 

кога зависи 1\юдернизација војвођанске пољопривреде и села. Нажалост, 

саветодавство у Војводини није развијено у односу на потребе војвођанских 

сељака/фармера. У Војводини сада делује 13 пољопривредних станица и са1\l0 
82 стручњака чији је примарни задатак саветодавствени рад. Проблем се 

може релативно успешно превазићи стварањем локалне саветодавне службе 

од пољопривредних стручњака који су остали (или ће остати) без посла, као и 

оних који до сада нису били запослени. Локална саветодавна служба била би 

у систему садашњих пољопривредних станица и њихових програма 

саветодавног рада. 

Кључне речи: пољопривредно саветодавство, локална саветодавна служба, 

програм запошљавања пољопривредних стручњака у локалној саветодаВНОЈ 

служби. 

Осврт на пољопривредно саветодавство и његов значај за развој 

пољопривреде и села 

Пољопривредно саветодавство као пракса има дугу традицију, 

нарочито у развијеНИ1\! ДРУШТВИ1\!а са развијеНО1\! пољопривредом. Последњих 

деценија саветодавна пракса уобличила се и као наставна и истраживачка 

• Рад је део !lстраживања на пројеюпма: ,Јvlултифункционалност пољопривреде и 
рурални развој у функцији укључења Р. Србије у Европску Унију" и "Социјално

економске !I културне карактеристике и потенцијали Војводине као чинилац 

репroналног повезиваља и интеграције у Европу", које финансира Министарство 

науке и заштите животне средине Републике Србије. 

[ Др Живојин Петровић, доцент, Марица Мпладиновић, пстраживач-приправник, 
Марина Новаков. истраживач-приправник, Департман за еКОНОМIIКУ пољопривреде и 
социологије села, Пољопривредни факултет. Нов\[ Сад 
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дисциплина под називоы саветодавна наука 1. Као наставни предыет, 
саветодавна наука је саставни и веома битан део образовања пољопривредних 

стручњака у свиы развијеним друштвима, као и неким друштвима у 

транзицији која, реформишући образовање у пољопривредном школству, 

настоје да подстакну развојне процесе у пољопривреди и селi. Истовреыено, 
владе свих друштава настоје да развију и реформишу пољопривредно 

саветодавство и пољопривредна истраживања, с обзиром на познату и 

потврђену чињеницу да се улагаље у овај сектор вишеструко исплати3 . 

На нивоу појыовног одређења саветодавство је еволуирало током 

времена, онако како се развијала саветодавна пракса и отварали проблеми 

које је требало дефинисати и теоријски осмислити. Иако анализа самог 

саветодавства није предмет овог рада, указујеыо само на неке основне 

информације о еволуцији саветодавства, не због доктринарно-теоријских 

разлога, него због циљева овог рада и реформи пољопривредних станица које 

треба да иыају водећу улогу у пољопривредноы саветодавству Војводине. 

Рани концент (и пракса) саветодавства полазио је од тога да су 

саветодавци у улози експерата у односу на сељака/фармера; саветодавци (и 

саветодавна служба) треба да пренесу фармерима производно-техничка 

знања; саветодавци су у улози "пошиљаоца" поруке (знања), а 

сељаци/фармери у улози "слушаоца" и "пријемника". Овакав концепт у први 

план истиче образовну димензију саветодавства у односу на сељаке/фармере, 

а типична одредба овако схваћеног саветодавства јесте схватање Маuпdег-а: 

"Саветодавство је служба или систем који помаже људима на фарми, кроз 

I С . 
аветодавна наука Је веома комплексна дисциплина и заснива се на знању из 

руралне социологије, комуникологије, социјалне психологије, образовања одраслих, 

менаџмента, теорије система, социјалне антропологије и других друштвених наука. 

Вид. Cees Lel1\vis, А. W. vап dеп Вап. (2004), Commll11ication /0/" п/га! in01'atio17.' 
Ret!Jil1kil1g оgгiсu!tlll'о! ехtепsiоп, Black\vell Рl1blishiпg, OxfOrd, UK, стр. 37. 

2 Као наставни предмет пољопривредно саветодавство још увек не постоји на нашим 
пољопривреднтrм факултетима, Тек у новије време једино је на Економском 

фш\.-ултету у Суботици уведено Аграрно саветодавство у образовање студената 

АгроеКОНОI\IСКОГ смера. 

3 Јавна улагања у пољопривредно саветодавство и истраживања битно доприносе 
пољопривредном расту, уз високу стопу повраћаја уложених средстава и за 

релативно кратак период. Неке студије показују да су јавне инвестиције у овај сектор 

допринеле са 25 до 50% расту пољопривреде САД, Вид Rбliпg Niels, (1988), 
ln/огmаtiоn Systems in Ag1"icll/tllпt/ De\'e/opment, Cambridge Uпivегsity Press, Ne\v York, 
стр. 192-193. Такође и А. W. уап dеп Вап, Н. S. На\\'kiпs, (1996), АgгiСll!t1lJ''O! Extension, 
Blach.,vell Sсiепсе, Oxford, UK стр., 15 
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образовне процедуре, У побољшању фармерских :Vlетода и техника, 

повећавајући ефикасност производње и доходак, побољшавајући њихов ниво 
с " I 

живота и подизање друштвених и ооразовних стандарда , 

Овај, као и многи други рани концепти "просвећеног" саветодавства, 
како их дефинише Lell\vis, заснива се на веровању да су пољопривредне и 
друге сродне науке и резултати научних истраживања "матор" модерниз~ције 
пољопривреде, те да ће "усвајањеы научно заснованих иноваЦИЈа, и 

утемељењеы њихових поступака и одлука у рационалне научне вешт~не и 

процедуре, фармери и пољопривреда имати готово ауто:\штску корист". -

Показало се, нарочито од седамдесетих година 20. века и касније, да 
сцијентистички став о значају пољопривредних наука и резултатима њихових 

истраживања као неутралним и објективним чини~щима прогреса 

пољопривреде нема оправдања онолико колико се веровало
Ј

, и да су процеси 
ширења и увођења научно заснованих и других иновација, као и промене које 
тај процес изазива у СаЈ\юј фармерској пракси, веома сложени~ . 

То се одразило и на схватање пољопривредног саветодавства и 

његове улоге. Уместо саветодавства са наглашеноы образовном диыензијоы, 
развија се нови концепт према коые се улога саветодаваца и саветодавних 

организација схвата као подршка фармерима у одлучивању и решавању 

властитих проблема, при чеыу фарме ри, у процесу комуникације са 
саветодавцем, имају врло активну улогу с циљем да се 1\ЮТИВИШУ и оспособе 
да самостално решавају своје проблеме. Типичан пример таквог схватања 

јесте схватање А. W. vап dеп Вапа, који саветодавство, у развијенијој форми, 
дефинише као процес у коме саветодавци треба да помогну фармерима да 
анализирају своју садашњу и очекивану ситуацију; да постану свесни 
својих проблема и остваре увид у њих; да повећају и боље организују своје 
знање; да донесу ОПТlIмалан избор за решавање својих проблема у складу са 
објеюивним 1\югућностима и алтернативама, и да се у складу с тим 

одговорно понашају: да саветодавци повећају мотивацију фармера да 

I Наведено пре~Ia, Cees LeLl\vis, А. W. vап dеп Вап, (2004). стр. 23 
2 Исто, стр. 23 
3 Вид. Richard Lеviпs. (1990), Nallka i ргоgгеs. se(/om ргоgl'еsistiёki/1 mitm'a, Еkопоmikа 
poljoprivrede, Ьгој 7-8, Beogгad, с .. 309-315. Шире о сцнјеНТИСТПЧКО1\l схватању п 
критици тих гледпшта у: Peter Bergeг, (1991)., Soci%gija 11 nт'ОI11 kijШ'lI, Gradil1a, Nis. 
О етичкпм п друпш пробле1\lима истраживања у бпотехнологпјп у: Frel1sis, FllkLIjama, 
(2003), Nasa post/llImal1a bll(!lICI10st, Pos!e(!ice biotel1l7o!oske ге\IО/1Iсiје, СШ, Podgorica. 
4 Cees LeLl\vis, А. W. vапdеп Вап. (2004). стр .. 129-143 
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спроводе своје одлуке и да Њ\I помогну да побољшају властите вештине у 

процесу ОДЛУЧIlвања приликом решавања проблема на својим фармама 1. 

У најновије време развио се и трећи концепт саветодавства. Он је 

настао као последица најновијих промена у пољопривреди и селу, али и 

сазнања да ефекти саветодавства не зависе сш\ю од односа саветодавац

фармер, већ да на промене у фармерској пољопривреди утичу како ендогени 

тако још и више егзогепи чинио ци који произлазе из сфере глобалног 

друштва и регионалних и локалних специфичности. Тај концепт би се могао 

условно дефинисати као динамичан процес изградње мреже односа 

друштвеног учења 11 IIреговарања, у који су укључени сви актери од којих 

зависе промене у фармерској пракси и селу. У те актере спадају фармери и 

њихове породице, њихова локална знања и културе,' саветодавци и 

саветодавне организације, образовне и научноистраживачке организације у 

пољопривреди, фармерске асоцијације и невладин сектор, произвођачи 

инпута за пољопривреду, прометне организације и банке, локалне 

институције и институције глобалног друштва, нарочито ыинистарства 

пољопривреде, од чијих мера директно зависе ПРОЈ\rене у пољопривреди и 

руралним друштвима. 

у оквиру овог концепта полази се од неколико основних принципа 

чије је практично остварење довело до значајних промена циљева, функција 

и садржаја саветодавства, као и карактера саветовадног рада у односу на 

претходне концепте и саветодавну праксу. (1) Саветодавство није 

једносмеран процес који се одвија на релацији саветодавац-фармер, него 

вишесмеран процес у КОЈ\!е учествују фармери, саветодавци и све друге 

институције и организације које су релевантне за промену фаРЈ\!ерске праксе; 

задатак саветодаваца је знатно сложенији јер треба да анимирају све актере, 

препознају њихове разЛWIИте интересе који су често противречни и супротни 

интересима фармера и сл. (2) Сходно овоме, уместо раније оријентације 
према IПIДивидуалним променама (на нивоу појединачних фарми), задатак 

саветодавства је да обезбеди усвајање нових (колективних) образаца 

координације у активностима свих релевантних актера од којих зависе 

промене фармерске праксе. (3) Потребно је напустити ранију праксу, која се 
показала погрешном, по којој је саветодавство функционисало на чврсто 

дефинисаним упутствима, реrулапlВИ и планирању "одозго"; уместо тога, 

цео процес и праксу треба децентрализовати, планирање треба да се одвија 

"одоздо према горе", уз високу патрицппацпју свих актера, пре свега 

фармера и локалних заједница. (4) Потребно је темељно променити само 

I Према А. W. уап den Вап, Н. S. Ha\vkins, (1996), с. 11. Види Cees Lell\vis, А. W. уап 
den Вап, (2004), стр .. 24-25 
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схватање о променама фармерске праксе, иновацијама, ширењу иновација и 
увођењу иновација; кључни моменат састоји се у промени схватања да 

иновације и промене фармерске праксе немају само своју материјално

технИЧКУ комионепту, како се дуги низ деценија мислило, него и 

СОЦllјално-организациону, која је подједнако битна и најчешће пресудна за 

успех саветодавног рада у промени фармерске праксе I . 

Ових неколико основних напомена о еволуцији саветодавства у 

великој мери одсликавају и развој саветодавне праксе појединаЧНIIХ 

земаља. Мање развијена друштва, са својим "саветодавством", још нису 

достигла ни ступањ ране фазе у којој је главни задатак саветодаваца да 

успешно пренесу производно-техничка знања фармерима; саветодавство 

других, развијених земаља је у раној фази или у фази пружања подршке 

фармерима да донесу добре одлуке, развију свест о властитим 

проблемима и знања и вештине како да их иревазиђу; најразвијеније 

земље, као што је нпр. Холандија, већ увелико "практикују" саветодавство 

као мрежу односа друштвеног учења и преговарања свих актера од којих 

зависи промена фармерске праксе, даљи развој пољопривреде и села као 

друштвене заједнице (проблеми односа пољопривредног саветодавства и 

руралног развоја). 

Пољопривредна саветодавна служба Војводине: основна обележја 11 

развој локалне саветодавне организације 11 програм запошљавања 

пољопривредних стручњака 

Окосницу пољопривредне саветодавне службе Војводине чини 13 
пољопривредних станица (агрозаводи, агроинститути). Од раних шездесетих 

година када су основане, пољопривредне станице су првенствено деловале на 

унапређењу друштвеног сектора пољопривреде. Последњих неколико година 

уочљиво је померање тежишта њиховог рада према сељачкој пољопривреди. 

Ако бисмо досадашњи рад пољопривредних станица сврстали преЈ\Ш 

претходно наведеним концептима пољопривредног саветодавства, може се 

I Cees Lешvis, А. W. уап den Вап, (2004), исто, с. 26. О партиципативном приступу 
вид. Самарџија, 1., (2004), Примеllа nарmZЩZll1аmuвfllС( ,1Iеmода у РУРШIllОСОZ/lIOЛОlllЮlМ 
uсmра:JlCuваЊll.ма и I1лаlluрању pypaqf/oz развоја, Економика пољопривреде, година 
LI, број 1-2, Београд. О партиципацијп у контексту пољопривредног саветодавства 
Вид. Cees Leuwis, стр .. 247- 259; такође и Hartmut k, НегЬег! В., Georg О., Eberllard 
G., Volker н., Peter К., Gегћагd Р, Rolf S., (1989), Ru,.al De}'elopment Sel"ias, 
Аgгiсuftll/"Gf Exfension, 1/01.. /, Basic COl1cepts and MetI1Oc/s, Dеl1tsсће Gеsеllsсћаft Љг 
Тесћпisсће Zl1sammenarbeit (GTZ) GmbH, ЕsсћЬоm, стр. 48-51. 
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закључити да се стручњаци пољопривредних станица Војводине претежно 

баве преношењем (трансфером) знања и технологија (рана фаза). То ће 
несумњиво бити њихов основни задатак и у 6удућности, имајући у виду 
налазе из емпиријских истраживања ставова пољопривредних стручњака о 

. ћ 1 
недостатку производно-техничких знања ВОЈВО )анских сељака. 

Констатацију да се стручњаци пољопривредних станица Војводине 
претежно баве преношењем производно-техничких знања потврђују 
информације из таб. бр.l. Подаци показују веома високо учешће (82,6%) 
савета из групе производно-техничких знања, при чему је, последњих 
година, дошло до благог померања у раду стручњака пољопривредних 

станица према новим областима саветодавног рада (комерцијални савети 
9,3%; рад на едукацији - 6,80/0 и рад наоснивању асоцијација произвођача-
13%{ 

1 Вид. Самарџија, Ј, Ж. Петровић, Д. Јанковић, (2003), Знаље II .. 1fодеРFшзацuја 
пољопривредне производље, "Развој и структурне промене аграрне привреде 11 

руралних подручја", Пољопривредни факултет, Департман за економику 

пољопривреде и социологију села, Нови Сад 

2 Информације из табеле бр. 1 настале су на основу Типологије савета и услуга. На 
Типологији су радили Ж. Петровић, Д. Јанковић и Ј. Чикић. за потребе 
пољопривредних станица Војводине и Секретаријата пољопривреде, водопривреде и 

шумарства АП Војводине. На статистичкој обради података радили су Д. Јанковић и 
М. Миладиновић. Податке је презентовао Д. Јанковић на 1 конференцији 
саветодаваца, одржаној 29. 06. 2006. Вид такође и Петровић, Ж., Јанковић, д., 
Самарџија, Ј, (2004), Обеле:)fсја савеmодавног рада noљonpuвpeднzc( cmalllllfa 
ВојводZl1lе, Тематски зборник КАПИТАЛ Ј1 ПОЉОПРИВРЕДИ, Економски факултет 
- Суботица, Институт за економику пољопривреде - Београд, ПољопривреДШI 

факултет, Департман за економику пољопривреде п социолопrју села - Нови Сад, 

Палић. Разлпчита заступљеност савета појединих група стручњака резултат је 
њихове неједнаке заступљености у укупном броју запослених (ратари 43, сточари 25, 
заштитари 24, воћари и виноградари 5). 

30 ЕП 2007 (54) 1 (25-39) 

г 

Развој локалне пољопривредне саветодавне службе и запошљавање .... 

Табела 1. Структура савета и услуга пољопривредних станица Војводине за 
период јул - децембар 2005. године 

ТаЫе 1: Stшсhле of' advises апd services of' аgгiСllltшаl stаtiопs iп Vojvodil1a fOг 
регiоd of"JlIly - December 2005. 

Ратарство Сточарство 
ЗаШТlпа Воћарство и 

УКУПНО Група савета биља виноград. 

JI услуга 
број % број I % број % број % број % 

1. Преноше-
ње произво-

8.582 79 6.712 86,4 4.743 83,3 759 89 20.796 82,6 
дно техни-

ЧКIIХ знања 

2 .. Рад на 
оснивању 

172 1,6 124 1.6 41 0,7 О О 337 1,3 
асоцијација 

произвођача 

3.Коыерци-
1.260 11,6 690 8.9 336 5,9 47 5,5 Ј "'1""'" 9,3 

јални савет!! 
_.ЈЈЈ 

4. Едукација 844 7.8 243 3.1 574 10,1 47 5,5 1.708 6.8 
УКУПНО 10.858 100 7.769 100 5.694 100 853 100 25.174 100 

Извор: Покрајински секретаријат за пољопривреду. водопрпвреду и шумарство АП 

Војводине 

Табела 2. Пољопривредне станице Војводине према основним обеле)f~има 
ТаЫе 2. АgгiСllltшаl stаtiопs of' Vојvоdiпа Ьу basic fеаtшеs 

Обележје Број 

Укупан број запослених 265 

Број стручњака 144 

Број саветодаваца 82 

Укупан број пољ. газдинстава 198.486 

Укупна обрадива површина коју 
1.629.145 

покрива станица у ха 

Извор: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП 
Војводине 
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За пољопривредно саветодавство сваког друштва веома је важно, 

поред осталог, да се успостави оптималан однос између броја стручњака и 

аграрног контекста у коме они делују, У Војводини постоји изразита 

неусклађеност између броја стручњака, посебно броја саветодаваца, и 

укупног броја пољопривредних газдинстава и обрадивих површина (табела 

2)1, Са становишта унапређења призводње, овакво стање је неодрживо, а 
његове последице огледају се у томе што огроман број газдинстава и даље 

неће бити обухваћен саветодавним радом, нарочито "средња" и "мала" 

породична газдинства, којих је у Војводини највише и чији ће привредни и 

социјални значај бити и даље веома важан? 

Пољопривредним станицама Војводине предстоје корените реформе, 

које ће једним делом зависити од самих станица и њихове спреl\fНОСТИ да 

уведу промене, а другим делом од државе и њене саветодавне политике, Те 

реформе несумњиво треба да истовремено обухвате неколико области, почев 

од повећаног издвајања средстава за саветодавство, кадровско јачање -
нарочито успостављање повољније кадровске структуре - планску и 

систематску едукацију саветодаваца, развој саветодавних програма и 

њихово усмеравање према потребама сељака, јачање менаџмента и 

планирања саветодавног рада и друго, па све до решавања власничког 

статуса пољопривредних станица, о чему код нас има неразумевања, 

погрешних и поједностављених схватања који су последица парцијалних а не 

општих (националних) интереса и интереса наше сељачке пољопривреде,3 

1 Примера ради, у Словенији, која је и у СФРЈ имала најразвијеније саветодавство у 
односу на остале републике, 11 Чllја пољопривреда нема НII приближно тако важну 

улогу у привредном развоју као пољопривреда у привредном развоју Војводине, у 

2000 .. годинп У пољопривредној саветодавној служби радпло је 308 пољопривреднпх 
стручњака, (Дејан Јанковић, (2003), Пољопривредно савеmодавсmво развијених 

земаља II зе.НCL ьа у развоју - Примери Не.наЧће и С70веније, "Компатибилност 

аграрне политике СЦГ н заједничке аграрне политике ЕУ" - тематски зборннк, 

Институт за еКОНО~!IIКУ пољопривреде - Београд, Департман за eKOHO~!!IKY 

пољопривреде и социологију села - Нови Сад, Економски факултет - Суботица, 

Београд, стр, 223 .. ) Аграрни контекст њиховог рада је следећи: 86467 газдинстава п 
485,879 ха пољопривреднпх по врши на, Тјпса, S., Volk, (2004), Утицај аграрне 

110лиПlиће на развој пољопривреде СlOвеније у периоду ll1јЮfl3ll1lије иј'/( ьучења у 

ЕВРОnСћ)' )'l/1Ij)', (докторска дисертацнја), Друштво аграрннх економиста Словеннје, 

Друштво аграрних економнста Србије, Београд, стр. 124 
2 О привредном али и социјалном значају саветодавства за мање комерцијална 
породична газдинства вид. Hartmut А, Herbert В, Georg О, Eberl1ard О, Volker Н., 
Peter К., Gerllard Р., Rolf S., (1989), стр .. 21- 41 .. 
3 О јаВНОi\l (државном) 11 приваТНО~I саветодавству, ЊИХОВIЊI предностима и 
недостациыа и условима под којима ~югу да Функционишу внд. А. W. уап den Вап, Н. 

32 ЕП 2007 (54) 1 (25-39) 

г 
Развој локалне пољопривредне саветодавне службе и запошљавање, .. 

Доношењем Правилника о организацији и раду пољопривредне 

саветодавне службе АП Војводине l , стекли су се основни нормативно
институционални услови за рефортvry пољопривредних станица Војводине у 

, . 
правцу стварања Једне ~!OдepHe организаЦИЈе пољопривредног саветодавства. 

У поређењу са досадашњом праксо;-·.1. то је видљиво у најЈ\тање пет юъучних 

области (1) Одвојен је саветодавни рад од делатности које иыају тзв. 

контролну функцију.. Ово има дугорочни значај с обзиром на то што су се ове 

две основне групе делатности до сада "преклапале", онемогућавале да се 

схвати суштина саветодавства. а пољопривредни стручњаци у станицама 

саветодавство често поистовећивали са контролним и другим делатностима. 

(2) Унутар пољопривредних станица, сходно овоме, дошло је до "издвајања" 
стручњака који ће се бавити само и.'1и највећим делом саветодавниы 

пословима, што до сада није било могуће .. (3) Постигнута је сагласност да 
сваки саветодавац, током сваке три године. обавља саветодавне активности са 

50 тзв. одабраних (огледних) газдинстава: ово је значајно повећање у односу 
на претходни период, јер ће ТИJ\lе у сваком трогодишњем циклусу 

саветодаВНИЈ\I радом бити обухваћено око 3,500 породичних газдинстава 
Војводине. (4) Уведене су новине у саJ\lОJ\l саветодавном раду, при чему су 
најзначајније оне које захтевају од саветодаваца да примењују савремене 

методе саветодавног рада, и обавезују их да пролазе кроз континуирану 

едукацију. (5) У овој години биће успостављен јединствен информациони 
систем који ће бити моћно аналитичко средство за даљи развој саветодавства, 

повећање одговорности у раду и успостављање рационалне и оптималне 

саветодавне политике ВојвоДине.2 

S. Hawkins, (1996), с. 254-259; Cees Lell\vis, А. W .. vап dеп Вап, (2004), стр. 329-350; 
Hartmut А., Herbert В .. Georg О., Eber!lard О, Volker Н, Peter К" Ger!lard Р, Rolf S, 
(1989), стр. 201-209. У САД држави II друштву где је прпватна својина основна II 

најбоље заШТllћена вредност, пољопривредно саветодавство је на пољопривредним 

државНlШ унивеРЗ!IТепша, У Словенији је у оквиру Пољопривредно-шумарске 

коморе. у Хрватској и Мађарској при ЊИХОВIШ МIIНlIстарствима пољопривреде .. Став 
је ових аутора да би држава Србија своје пољопрпвредно саветодавство требало 

пнтензпвно да јача најыање наредну деценпју, п да тек после тога почне евентуално 

да разматра модалптете његове ,.прпватпзацпје" Од развијених зеыаља једино је 

Холандија "прнваТlIЗовала" своје саветодавство. Тај процес је трајао скоро десет 
година, а ХолаНДI~iа је пре тога ШIa.па готово СТОГОДIIШЊУ 11 успешну традицију 

јавног саветодавства. Шире о искуству Холандије ВlIД. Дејан Јанковић. (2006), 
ОргаllllзаЦllOlIl1 .ноде.711 nољоnрuвредllог савеmодавсmва у Не.наЧћој, Економпка 
пољопривреде, год .. 53, Тематски број (13-667), Београд 
1 Вид, Службенп лпст АПВ, бр 21102, 2006 .. 
2 На I!нформационом СlIстему од 2005. године радп истраживачки тим Центра за 
рураЛНII развој 11 едукацпју ПОЉОПРlIвредних саветодаваца при Департману за 
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И поред ових институционалних решења и побољшања која су већ 

сада видљива, пољопривредном саветодавству Војводине недостаје 

адекватна територијална организација, која нема само просторне атрибуте 

него суштински упућује на недостатке системског карактера. Искуства 

показују да оптимална организација саветодавства, која би била делотворна 

тако што ће омогућити да саветодавном службом буде обухваћен што је 

могуће већи број фармера (најважнији циљ саветодавства), нужно 

подразумева развој локалне саветодавне службе унутар целовитог 

саветодавног система. Овај недостатак није непознат и он је констатован и у 

једном ранијем истраживању на основу упитника којим су испитивани 

ставови пољопривредних стручњака у 13 пољопривредних станица 

Војводине. 1 У организационом погледу слично решење постоји и у 
Хрватској. У саветодавној служби при министарству пољопривреде те 

државе запослено је укупно 216 особа, при чеl\IУ су 22 саветодавца у 1 О 
одељења са седиштем у министарству и 194 (89,8 %) саветодаваца у 21 
подружници и 94 подручних уреда на нивоу жупанија и локалних заједница2 • 

економику пољопривреде и СОЦИОЛОГllју села Пољопривредног факултета у Новом 

Саду. Информациони систем обухвата: типологију савета п услуга којим се 

региструје саветодавни рад, Картон одабраног (огледног) газдинства којим се 

региструје широк круг свих релевантних инфорыаЦllја/обеле)Јgа газдинства и 

наменски софтвер КОЈII омогућава повезивање свих информација и њихову 

статистичку обраду. 

, Вид. Петровић, Ж., Јанковић, Д" (2002), ОргC/llllзација савеmодавсmва у 
пољопривреди ВојводZlllе, Летопис научнпх радова Пољопривредног факултета у 

Новом Саду, година 26, број 1, Нови Сад, стр. 141-142. Истражпвање на основу 
упитника обављено је 2002. године, на основу потпуног обухвата пољопривреднпх 
стручњака у свим станицама Војводине. На шпање На који би начин требало 

оргаНlВовати локалну ПОЉОПрllвредну службу у селу/селима, 23% стручњака је 
навело да треба форыиратп потпуно нову локалну службу, 38% да је то могуће 
остварити темељном реорганпзацијом тадашњих земљорадничкпх задруга, 19% је 
мпшљења да ту улогу могу да преузму постојеће земљорадничке задруге, 20% није 
Иl\Iало став или није одговорило на питање. 

1 Инфорыације су добијене љубазношћу Марине Миксић из ХЗПСс. Вид. 
W\V\v.hzpss.hr. У реконструкцији саветодавства Хрватске учествовала је Светска 

банка за развој, техничкоы помоћи и фпнанспјским средствпма. Од 1994 .. до 2004 .. 
године, индекс пораста запослених у саветодавству ове државе је 1,84. У Србпји и 
Војводпни кретање броја запосленпх од 1990. креће се обрнуто, "силазном 

путањом". Вид. М Шеварлић, (2003), Нова У70га саветодавне службе у развоју се.Ю 
Србије, Економика пољопривреде, бр. 2, Београд, стр .. 148 
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Због недостатка средстава' али и других разлога, територијално 
уобличавање саветодавне организације Војводине највероватније неће бити 

могуће у догледно време. Проблем се, ипак, може превазићи тако што ће се 

постепено стварати локална саветодавна организација која, под повољнијим 

околностима, може да прерасте у професионалну организацију, и која би се 

развијала и била у систему садашњих пољопривредних станица. 

Табела 3. Незапослена стручна лица у пољопривреди на територији АПВ на 
дан зо. 09. 2006. године 

Таblе З. Uпеll1рlоуеd expert регsопаl iп аgгiСllltше оп АРУ tепitогу оп 

30.09.2006. 

Степен 
Произвођачи Сточари, 

стручне Ветеринари Остало Укупно 

спреме 
биља живинари 

Виша 

школа и 1.125 218 78 З47 1.768 
факултет 

Остало 7.634 784 1.177 8.965 18.560 
УКУПНО 8.759 1.002 1.255 9.312 20.З28 

Извор: Прерачунато на основу података Националне службе за запошљавање, 

Покрајинска служба за запошљавање, Нови Сад 

Локалну организацију је мотуће фОРЈ\шрати од сада незапослених 

пољопривредних стручњака. Према подацима Националне агенције, у 2006. 
години (таб. бр. 3) има укупно 20 З28 незапослених стручњака 

пољопривредне струке, при че1v1У је за локалну саветодавну организацију 

битна група од 1 768 незапослених стручњака са факултетским и вишим 
образовањем. Већина из ове групе незапослених живи у селима или мањим 

градовима. Већ у овој години могуће је фОРМИРЮИ Ј\lрежу од најмање 80 
локалних саветодаваца од незапослених пољопривредних стручњака. У 

, У 2006. ГОДИНII укупан покрајинсК!т буџет за саветодавни рад 13 пољопривредних 
станица ИЗНОСIТО је 112 300 000 ДlIнара. Поређење са развијеНlIl\I земљама је крајње 
неПРlIl\lерено, али, као илустрацију, треба навести да је крајем 90-их ГОДlIна учешће 

буџетских средстава за пољопривредно саветодавство (п нстраживања) у Холандији 
износило 360 милиона УСА долара, п да је тпх година у влаДИНОl\l сектору 

саветодавства те државе радпло 600 теренских саветодаваца, 200 саветодаваца за 
социјално-економска шпања 11 проблеые 11 2.500 консултаната 11 теХНIIЧКИХ 
савеТНlIка. Вид. Rбliпg Nie1s, (1988), стр. 197-198 
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наредне две године та група би могла бити двоструко већа., У различитим 

модалитетима запошљавања, цена радног места локалних саветодаваца и 

стандарди њихових радних места осетно су мањи него сада запослених 

стручњака-саветодаваца у пољоривредним станицама, Потребно је осмислити 

програм развоја локалне саветодавне службе и запошљавања локалних 

саветодаваца, а основне претпоставке од којих зависи реализација ове идеје 

су следеће: 

1, Неопходно је да се локална саветодавна служба, у институционалном и 

свакоЈ\.\ другом погледу, формира и развија у систему садашњих 

пољопривредних станица; потребно је увести менторски рад саветодаваца из 

пољопривредних станица у односу на локалне саветодавце, донети 

одговарајуће програме саветодавног рада, установити поделу рада и 

одговорности. 

2. Неопходно је да се програмски обједине делатности и сви релевантни 

ресурси Националне службе 'за запошљавање, Секретаријата за 

пољопривреду, водопривреду и шумарство и других секретаријата ИВ 

Војводине, као и институција и организација локалне самоуправе у местима 

живљења локалних саветодаваца, 

3, Пресудан значај за реализацију ове идеје имаће едукација локалних 

саветодаваца, посебно едукација о томе шта је саветодавство, који су његови 

циљеви и значај и нарочито едукација о савременим методима саветодавног 

рада у пољопривреди, Едукацију у вези са овим проблемима успешно може 

да обави екипа Центра за рурални развој и едукацију саветодаваца при 

Департману за економику пољопривреде и социологију села 

Пољопривредног факултета у Новом Саду, Едукација треба да се одвија 

континуирано, током наредне три године, и да следи идеје које су већ познате 
I и потврђене у искуству других земаља, 

4, Потребно је обезбедити еВ~1Луацију и мониторинг програма развоја 

локалне саветодавне службе и саветодавног рада локалних саветодаваца, с 

циљем да се на време уоче и отклоне проблеми у раду, Евалуацијом и 

мониторингом треба обухватити не само локалне саветодавце и њихове 

менторе (саветодавце из пољопривредних станица) него и њихове клијенте

сељаке из локалних средина који су "објекти" саветодавног рада, 

I Внд, НагtП1llt А. Herbert В. Georg О" Eberhard G" VoIker Н" Peter К,. Gerhard Р" 
RoIf'S,. (1989), стр .. 209-233, 
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DEVELOPMENT OF LOCAL AGRICUL TURAL EXTENSION 
SERVICE AND EMPLOYMENT OF AGRUCUL TURAL EXPERTS 

Zivojin Реtгоviс, Pll.D.assistant ргоfessог 
Магјса Miladinovic, геsеагсllег 
Магјпа Novakov, researcller 

Dерагtl1lепt for econol1lics of" ugгiСllltuгеапd гшаl sociology 
Faclllty of" АgгiСllltше, Novi Sad 

Abstract 

АgгiСllltшаl ехtепsiоп is опе of' the most il1lрогtапt aspects оп \vhicll 
шоdегпizаtiоп of" аgгiСllltl1Ге апd гшаl areas iп Vојvоdiпа dерепdе U пfoгtllпаtеlу, 
јп relation to Ље fаГl1lег' s needs, ехtепsiоп јп Vојvоdiпа is поt developed еПОl1g11е 
Iп Vојvоdiпа, сшгепtlу operate 13 аgгiСllltшаl stаtiопs апd опlу 82 experts \VllOSe 
ргјтагу goal is to ргоvidе ехtепsiоп. Ргоblет cOllld Ье {"elatively sllccessfнlly 

solved Ьу creating 'осаl ехtепsiоп sегviсе сопsistiпg of" аgгiСllltнгаl ехрегts WllO 
ћауе lost lог \viII loosel tl1ејг jobs al1d those \VllO \уеге 11llemployed 11lltil ПО\Vе 

Local ехtепsiоп seгvice wotlld Ье part of" сштепt system of аgгiСl1ltша! stаtiопs апd 
tIleir ехtепsiоп pгogral1ls. 

Key-\vords: аgгiСllltl1Гаl ехtепsiоп, !оса! ехtепsiОI1 service, еl1lрlоуmепt prograll1 
for аgгiС111tшаl experts iп 'осаl ехtепsiоп seгvice. 
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Прегледllll рад 

3емљорадничко задругарство н рурални развој 

ЕКОНОМИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ 

Број 1/2007. 
УДК: 349.422.2:7113 

ЗЕМЉОРАДНИLIКО ЗАДРУГ АРСТВО И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

с. Шљукић l 

РеЗIlме: У овом раду аутор најпре разобличава још увек присутне и бројне 

предрасуде о задругарству. Извор ових предрасуда је историјски период у 

којем је држава стаВИЛа задружни покрет под своју потпуну контролу, чиме 

га је КО1\rпромитовала и умногоые уназадила. Задруга, рачунајући И 

зеыљорадничку задругу, је установа модерног друштва, чијоы организацијом 

друштвени актери настоје да повећају своју моћ На тржишту. Пољопривредне 

задруге веома су присутне међу фарме рима у САД и зеМЉама Евгопске уније. 

Свако друштво настоји да повећа своју ыоћ, која се, између осталог, 

показује и као КОЛИЧИНа ресурса којиыа одређено друштво располаже. Ти се 

ресурси могу назвати и економским, социјалним и културним КаПИТаЛОМ. 

Земљорадничке задруге могу се посматрати Као полуга руралног развоја, тј. 

једна од установа путе1\! којих се у одређеном подручју може повећати 

економски, социјални и културни каПитал. Утицај земљорадничких задруга 

на заПОШЉаВање у руралним областима очитује се у подстицај у за 

самозапошљаВање (бављење пољопривредом уз ЧЛанство у организацији -
задрузи) и у могућем повећању броја индустријских радника (инвестирање 

задружних средстава у нове индустријске капацитете). 

Кључне речи: зе1\!љорадничке задруге, рурални раЗВОЈ, модерно друштво, 

капитал, запошљавање. 

Настанак и конституисање социологије као науке везани су за појаву 

и развитак модерних друштава, која су и њен предмет. Друштвене појаве 

улазе у видокруг социологије оним редом којим пролазе кроз процесе 

модернизације, редом којим се укључују у (глобална) модерна друштва и 

постају њихов интегрални део. То је управо СЈТучај и са селом и сељаштвом: 

1 Др Срђан Шљукић, доцент, Филозофски факултет у Новом Саду 
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социологија села ка социолошка дисциплина постаје \lOгућа и потребна оног 

тренутка када започну процеси модернизације друштвених структура 

традиционалног сељачког друштва, тј. када сеоско друштво престаје да бива 

нека врста паралелног друштва са модеРНИ~1 и почне његова интеграЦИЈа у 

ыодерно глобално друштво, интеграција која је не ca:v1O ekol-!О\IСI\а и 

политичка, већ и културна, у сыислу културе као начина живота. Ваља такође 

при\!етити да је ,.природни" амбијент деловања социологије друштво са 

демократским политичким систеыом, који претпоставља постојање слободе 

изражавања, политичког оргаНИЗ0вања и сыењивост властк Ово због тога 

што социологија настоји да продре иза оног што је појавно, да открије 

суштину друштвених појава, њихову истину која је, по правилу, управо 

супротна од "истине" коју нуде разни идеолошки апарати којима је модерно 

друштво пребогато. Критичност социологије састоји се управо у ОВО\Iе, а не у 

јаловом критизерству које са својим "треба да" заправо не излази из оквира 

идеологије. Политички поредак у коме не постоји слобода изражавања, 

политичког организовања и Сi\lењивост власти разарајуће дећује на 

социологију, настојећи да је и3 науке претвори у идеологију или, још горе од 

тога, у пуку апологетику владајућих политичких структура. 

У CBO~! настојању да објасни/разуме друштвени свет, социологија се 

увек најпре суочава са чиљеницом да је тај исти друштвени свет већ 

ПРОТУi\lачен од стране друштвених актера. Тумачеља актера често су оно што 

називамо предрасудаl\lа, против којих социологија i\lOpa да наступи уколико 
не жели да остане на нивоу такозваног "здравог разума"'. Један од најпречих 

задатака социологије је "развејаваље магле" коју стварају предрасуде. 

Предрасуде о задругама и љихова неоснованост 

Пример предрасуда које тако често креира такозвани "здрав разум"' су 

ставови о земљорадничким задругама (кооперативама) који постоје у БИВШИl\I 

социјалистичким земљама, укључујући и Србију. Премда је од слома "тврдог 
КО;\1унизма" прошло већ више од петнаест година, земљорадничке задруге се 

у главама великог броја људи још увек везују искључиво за социјализам, тј. 

за период социјалистичког система у којем је доминантну улогу имала 

Комунистичка партија. Према тим ставовима оне су, као и социјализам сам, 

биле економски и друштвени промашај, те треба да нестану као што је нестао 

и социјалистички систем .. Удруживање у задругу, каже се, заправо значи 

удруживање зе~lље, стоке и средстава за рад, те сходно томе неку врсту 

комунизма и негације приватне својине. 

Извор ових предрасуда није тешко пронаћи. Он се, без сумње, налази 

у судбини коју су доживеле задруге и читав задругарски покрет у свим оним 
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земљама У којИi\lа су на власти дуго година биле политичке елите 

организоване У комунистичке партије и које су "изграђивале социјализам"". 

Премда је бивша Југославија (СФРЈ) имала свој "специфични пут у 

социјализам", У OBOi\1 погледу она није изузетак. СаСВИi\l укратко, КОл1УНИСТИ 
су најпре "утеривали" сељаке у сељачке радне задруге (СРЗ), које су биле 

само југословенска варијанта руских колхоза, да би након неуспеха 

колективизације (195З) наставили да експлоатишу сељаке путем квази

задруга које је и даље контролисала држава. Истовремено, сваки покушај 

сељака да сами организују (и контролишу) задругу био је систематски 

угушиван. 

Начине за "развејавање магле" КОЈУ стварају наведене предрасуде о 

земљорадничким задругама проналазимо у суштини и историјском развоју 

задруга и задружног покрета. Задруге (кооперативе) су творевине i\lодерних 

друштава, настале у данас развијеним зеi\lљама Запада. Задружни покрет, 

настао у Енглеској половином деветнаестог века, данас је високо 

институционализован. Међународни задружни савез (ЈСА - Iпtешаtiопаl 

Cooperative Alliallce), основан 1895. године, имао је до сада више од тридесет 
конгреса и чине га више од две стотине националних, са преко 750 t\шлиона 
чланова из деведесет држава на свих пет континената. 

Задруге у руралним областима (пољопривредне, земљорадничке, итд) 

су битан чинилац пољопривреде у најмоћнијим друштавима. Прве задруге 

међу америчкиt\! фармерима формиране су још почетком деветнаестог века, 

да би до процвата земљорадничког задругарства дошло ·током прве две 

деценије двадесетог. Године 2002. у САД је било З 140 фармерских 

кооператива са 2 79З 000 чланова" Њихов годишљи обрт износио је 1 1 1,5 
милијарди долара" Ове кооперативе контролишу, између осталог, 27% 
тржишта пољопривредних инпута, 78% тржишта млека и млечних производа 
и 41 % тржишта житарица (USDA, 2006). 

Европски фармери развили су веома моћан задружни систем: 1999. 
године у петнаест држава ЕУ било је 29 60З пољопривредне задруге са 8 891 
000 чланова. 

Пољопривредне и све друге задруге у руралним пределима САД и ЕУ 
Tel\IeJЬe се управо на приватној својини. Земља и средства за рад остају у 
власништву фармера, који удружени у задруге често организују и прераду 

пољопривредних производа, тј. индустријске погоне (ЮЈанице, млекаре). Ови 

погони раде по чисто капиталистичким принципима: власници капитала су 

фармери-задругари (којима припада и остварени профит), док у љима за 

плату раде најамни радници. У Данској је скоро 100% капацитета КТIaничне и 
млекарске индустрије у власништву задруга. 
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ЗемљораДНIIчке задруге 11 повећавање економског, културног и 

социјалног капитала у сеоским областима 

Економисти обично сматрају тржиште 1\Iеханизмом путем којег се на 
ефикасан начин дистрибуирају робе и услуге. Међутим, не сме се испустити 
из вида да се на тржишту пре свега сусрећу и такмиче људи, било као 
појединци, било као представници појединих организација (фирми, 
предузећа). Свако износи на тржиште оно што И1\!а: неко капитал (у разним 
облицима), неко знање и диплому, неко само своју голу радну снагу, 
Тржиште је место на коме се одвија борба за моћ: B~ћa "риба" једе мању. 
мање способан уступа пред способнијпм. неуспешни "испадају из игре" и 
бивају осуђени на таворење или чак на пропадање; правила игре која диктира 
тржиште веома су сурова и не трпе нпчију лењост и тромост, На тржишту 
нипошто нису сви једнаки: једни -су богати и 1\lOћни, док други имају сасвим 
ограничена средства, Они који су слабији имају, врло често, са1\1O један начин 
да свој положај поправе: да се удРУ:Jlсе и тако повећају своју снагу, 

Распадање1\I феудалног поретка, сељаци су се нашли на ветрометини 

тржишта на којем главну реч воде крупне трговачке фирме, моћна 
прехра1\Iбена индустрија и власници великих имања. Алтернатива брзом 
пропадању за сељаке је било са1\!О дугогодишње економско искоришћавање, 
исцрпљивање и заДУживање, Стога је' једини излаз био и данас јесте -
формирање земљорадничких задруга. 

Земљорадничке задруге су средство помоћу којег је ыогуће повећати 
укупну друштвену моћ сеоских подручја, изражену кроз еконоыске, али и 

социјалне и културне ресурсе (капитал), 

Теорија капита.rта везује се најчешће за Пјера Бурдијеа (Вошdiеl1, 
1983), за кога капита.rт представља акумулирани (и отелотворени) рад. 
Бурдије разликује економски, социјални и културни капитал. Економски 
капитал директно се може конвертовати у новац и институционаЛИЗУЈе се У 

форыи права својине (pl'opaty l'ig!Its); културни капитал је акумулирано 
знање, КОЈе се може институционализовати у форыи образовних 
квалификација; социјални капитал чине постојеће друштвене везе и 
међусобно поверење чланова друштва (заједнице). Различити облици 
капитала (друштвене моћи изражене у облику ресурса) могу бити 
трансформисани један у други, с тим да Је у корену ефеката културног и 
социјалног капитала - економски капитал, 

Најпре ћемо видети како земљорадничке задруге могу повећати 
економски капитал на сеоским подручјима (Scllrader, 1989). 
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Прво, тржиште готово никада није "савршено", тј. на тржишту ретко 

има велики број како активних купаца, тако и активних продаваца. У случају 

сељака, то значи да њиыа вештачко ђубриво, семе и други репродукциони 

материјал нуди свега неколико великих фирми, или чак само једна, што води 

ценама ]\[ного већим него што би биле у условиыа "савршеног" тржишта. 

Истовре1\Iено, дешава се да је оних који откупљују пољопривредне производе 

мало, што води смањењу цена услед монопола. У обе наведене ситуације, 

мали број крупних фирми налази се насупрот масе неорганизованих сељака. 

Сељаци појединачно нису кадри да се изборе за боље цене, јер су 

транспортни трошкови за њих превелики, или су им недоступне инфорыације 

и сл. Али, што не може сељак са1\I, може задруга. Удружени сељаци ыогу да 

умногоме смање трошкове транспорта. задруга је кадра да дође до 

правовремених и поузданих информација о ценама на тржишту и тако својим 

члановима .0беЗбеди већи приход. Уместо да трговци остварују велике марже, 

новац остаЈе у џеповиыа сељака и економски капитал целе сеоске заједнице 

се повећава, 

Друго, познато је да су цене прерађених (индустријских) производа 

по правилу веће од непрерађених. Сељаци своје производе најчешће продају 

у ~ировом, непрерађеном стању, док прерађивачи (прехраыбена индустрија), 

КОЈИ су неретко у позицији да намећу цене ПРИЛИКОЈ\! откупа, узимају разлику 

између цене прерађених и сирових производа. Уколико су удружени сељаци 

способни да организују индустријски погон (са најамном радноы снагом), 

разлика у цени остаће њима. ОВИЈ\I путем повећава се и број запослених на 

селу, па.у увећању еконоыског капитала учествује већи број припаДНИI<а 

сеоске заЈеднице, а не само задругари. 

Треће, задруга може да својим члановима обезбеди како услуге и/или 

робе којих једноставно нема у понуди у најближеЈ\I окружењу, тако и удаљено 

тржиште за њихове производе, Ово је нарочито важно за оне 

пољопривреднике чији су производи релативно лако и брзо кварљиви и који 

услед недостатка купаца у критичном моменту могу да изгубе цео род. 

Четврто, добро организована задруга на одређеном подручју, које 

покрива, нпр. неколико сеоских заједница, може чак да дође у положај сличан 

монополском и да ту моћ употреби на корист својих чланова, тако што ће 

диктирати цене. 

Видимо да земљорадничке задруге заправо задржавају створени 

економски капитал унутар одређеног подручја (села, групе села и сл) и да он 

не бива "исисан" од стране спољних актера. Задржавање еконоыског 

капитала унутар сеоских подручја даље води убрзаном економском развоју. 

ЕП2007 (54) 1 (41-51) 45 



Др Срђан Шљукпћ 

Социјални капитал Бурдије (BollГdiell, 1983) дефинише као " ... агрегат 
актуелних или потенцијалних ресурса који су повезани са поседовањем 

трајне 1\lреже више или мање инстиryционализованих односа узајамног 

познавања и признавања". У време социјаЛ}ЈСТИЧКОГ система држава је 

негативно утицала на социјални капитал јер је предузимала активности које 

је боље оставити приватном сектору или ЦИВИЛНО1\1 друштву Држава је 

свесно поткопавала све облике хоризонталних асоцијација, а у корист 

вертикалних веза партија/држава - појединац (Fl1kl1уаша, 1999). На примеру 
пољопривреде то је веома лако видљиво: држава је практично угушила 

задружни покрет и оснивала своја предузећа којаје називала "задруге". Други 
елемент социјалног капитала, друштвено поверс:ње, систематски је разарано 

када се ради о односу државе и сељаштва. Након обавезног откупа и неуспеле 

колективизације, следило је ограничавање поседа, ускраћивање здравственог 

и социјално.' осигурања за сељаке, фаворизовање "друштвене" 

пољопривреде, ",маказе цена", систематско закидање на мери и цени и сл. 

3емљорадничке задруге могу да утичу на повећање социјалног 

капитала на сеоским подручјима на неколико начина (Sогепsеп, 2000): 

заједничко коришћење одређених ресурса (нпр. воде и шуме) умногоме је 

олакшано уз постојање друштвених мрежа које креира и задруга, Јаке 

друштвене мреже и јаке локалне 'институције смањују могућност 

опортунистичког понашања (oppOI'fUllisfic beI1m'iol'); 

задруга као удружење сељака може да смањи ризике којима су сељаци 

изложени (временске прилике, тржиште) - такозвано "управљање 

ризиком"; 

постојање задруга доприноси успешнијем ширењу иновација и лакшем 

добијању неопходних кредита и 

задруга као локални актер може да упостави добре односе са државом, да 

повећа степен поверења и убрза рурални развој. 

Културни капитал српског сељаштва битно је већи него културни 

капитал сељаштва у друштвима у КОЈима Је пољопривреда била 

колективизована, јер се српско сељаштво није претворило у раднике колхоза, 

већ је задржало потребна разноврсна знања, чак их и увећало. Једнако је 

важно и то што је задржало и одређени степен предузимљивости, не 

ослањајући се искључиво на државу. 

Један од принципа организовања и деловања савремених 

земљорадничких задруга управо су образовање, обука и информисање. 

3емљорадничка задруга не може да успешно послује уколико не ради на 

образовању и обуци како менаџмента, тако и самих задругара и запослених у 
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задруЗИ. Оваквим деловањем, задруга увећава културни капитал појединаца 
везаних за задругу, али и целе сеоске заједнице (друштва). 

Увећани социјални и културни капитал сеоских заједница (друштава) 
може бити, под одређеНИi\1 УСЛОВИi\lа, траНСфОРi\lисан у економски, што води 
до 1II1111ег/НПllO<" дрУlIlIlzвеllог развоја lfе,юг подРУЧЈа. Када се све три врсте 
капитал.а (~ecypca) нађу заједно, они се трансформишу један у други и 
увећаваЈ)' уорзано, чиме расте i\юћ одређеног друштва. 

ЗемљораДНIIчке задруге у Србији и њихов утицај на рурални развој 

Задружни покрет у Србији И1\Ia завидну традицију. У последње две 
декаде деветнаестог века зе1\lJьорадничке задруге су се појавиле и почеле да 

раз~и}ају K~KO у Краљ~в~ни Србији, тако и на територији садашње северне 
СрОИЈе (ВОЈводине), КОЈа Је тада била у саставу Хабзбуршке монархије. Развој 
земљорадничког задругарства прекинут је након што је на власт, после 

Другог CBeTCKO~' рата, дошла нова политичка елита, која је стремила изградњи 
ново:' другаЧИЈег друштвеног систеыа, Као што смо већ истакли, токоы 

СОЦИЈалистичког периода задружни покрет у СРПСКО1\1 сељаштву не само што 

је потпуно угушен, него је и озбиљно компроыитован формирање1\1 квази
задруга под држаВНО1\1 (партијском) контролом" 

Слом социјалистичког систе1\Ia (1989) донео је промене и у сфери 
земљорадничког задругарства. Велики број такозваних "основних 

?рганизацИја к.оопераната'" заправо некадашњих ,.државних задру'~а", успео 
Је да. се ИЗДВОЈИ из агроиндустријских комбината и региструје као задруге 

(ово Је нарочито било изражено у Војводини). Истовремено, држава је донела 
нови закон (законе) о задругаыа (1989, 1990. и 1996), што је створило 
могућност да се зеыљорадничке задруге, први пут после скоро пола века, 
формирају ,.одоздо", што се и догодило. 

"CTap~" земљорадничке задруге, обновљене њиховим издвајањем из 
аГРОИ~ДУСТРИЈ~КИХ коыбината, јесу део социјалистичког наслеђа. У већини 
СЛУ'-faЈева реч Је о предузећима, а не о задругама, у којима главну реч воде 
управа и запослени, док је чланство I\шргинализовано и изједначено са 
~оо~ерантима. Њихова трансформација у истинске Iсооперативе није успела, 
Јер Је у ствари реч о предузећима садруштвеном ~војИНОЈ\I. Мањи број 
"старих" задруга се трансфомисао у акционарска друштва, док известан број, 
нарочито у последње време, одлази у стечај. Тешко је говорити о томе како 
су "старе" задруге кадре да повећавају економски капитал на сеоским 
подручјима, јер оне углавном послују рђаво. Будућност ових задруга је 
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неизвесна, између осталог и због тога што није ыогуће основати нову "стару" 

задругу .. Њихов утицај на рурални развој је, најблаже речено, дискутабилан. 

,,нове" земљорадничке задруге, назване још и "приватне", осниване 

су од 1990. године .. 

Први подтип чине оне .,нОве" задруге које су у СВОЈОЈ суштини НОВИ 

тип квазизадруга, :\!аска за приватна предузећа. И у љиыа је чланство са:\1О 

формално, без утицаја и изједначено са кооперанпн.13.. Задругу најчешће 

контролише директор, који се понаша као приватни власник. Иако донекле 
увећавају еКОНОi\!СКИ капитал, ове задруге не увећавају СОЦИЈални капитал 

сеоских заједница (друштава). 

Други подтип су истинске сељачке кооперативе, у којима чланство 

бира директора, а не обрнуто. Број коопераната је I113ЉИ, а чланови међусобно 

много сарађују. Нема сумље да земљорадничке задруге овога (п?д)т.ипа 

увећавају економски, социјални и културни капитал сеоских заЈедница 

(друштава), представљајући наду да је у Србији I1югуће изградити јак систе~! 

земљорадничких задруга који §и служио интеграШlOtI! друштвеНОIl! развоју 

руралних области. 

Изградља јаког систеыа земљорадничких задруга свакако би повећала 

еволутивни капацитет српског друштва. У овоме би могла да одигра битну 

улогу најмоћнија организација i\rодерног глобалног друштва - држава. При 

томе би држава ыорала да се чува како Сциле (настојаља да ca:v13 организује 
или контролише земљорадничке задруге, што је "већ виђено"), тако и 

Харибде (заузимаље неутралног или деструктивног става према 

зеыљорадничким задругама) и да следи политику подршке земљорадничким 

задругама тако што ће доносити прописе који ће олакшавати и стимулисати 

осниваље и рад земљорадничких задруга и тако што ће иницирати и 

спроводити истраживачке и едукативне програме како би потпомогла 

задружни покрет. 

Земљорадничке задруге и запоmљавање 

Готово сва друштва источне и југоисточне Европе су након 1989. 
године и слома комунистичких режима ушла у процес крупних друштвених 

промена, који се често назива "процес транзиције". Под процесом транзиције 

најчешће се подразумева изградља демократског политичког система у којем 

су једна од главних институција вишесграначки избори и тржишног 
економског система са доминацијом приватне својине, а све по угледу на 

развијена западна друштва. "Транзит" овде заправо означава прелаз друштва 

из једног стаља (монопартизма и планске привреде) у друго (мултипартизам 
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и тржишна привреда). Међутим, уз ове, заиста крупне промене, долази и до 
прОl\lена друшг~ене структуре, (ттто је главни предмет интересоваља 
социолога. ЗначаЈ промена друштвене стуктуре недовољно се наг:тташава, као 
што се ~eДOBOЉHO наглашава и чиљеница да је "транзиција" само најновији 
покушаЈ друштава. Источне и југоисточне Европе да се модернизују, да 
"ухвате прикључак" и тако повећају свој еволутивни капацитет: таквих 
покушаја било је неколико у последњих две стотине година. Не треба 
заборавити ни то д~ израз "транзиција" и није најпрецизнији, јер исход 
промена нипошто НИЈе унапред одређен, ма како неки били у то апсолутно 
убеђени. 

Промена облика својине (државна-друштвена у приватну) доводи до 
великих Ломова у еКОНОlI!ији (као што је то иначе случај у историји) и до 
великог повећања броја незапослених. Државне (друштвене) фирме пропадају 
из раз~их разлога (приви~на запосленост, немогућност да се супротставе 
страНОЈ производњи, наСТОЈаља лидера првобитне акумулације да их "срежу" 
како би их купили под повољнијим условима, итд), индустријски сектор се 
убрзано сужава, незапосленост расте. Нови економски раст и развој нису 
толико брзи да б~ успели д~ апсорбују све оне који су остали без посла. При 
томе, нови разВОЈ креће наЈпре у граДОВИlI!а (нарочито оним највећим), док 
руралне области остају "на репу", са изузетно малим I\ЮГ\'ћностима за 
запо~љавање, што изазива миграције према градовима и апат~ју оних који 
остаЈУ на селу. 

'-' Интегрални рурални развој подразумева, између осталог, повећање 
ОрОЈа запос~ених на селу. Земљорадничка задруга појављује се као један од 
фактора КОЈИ може да позитивно утиче на запошљавање. Док "старе" 
земљорадничке задруге најчешће имају вишак запослених и не баш 
ружичаС1У. п~рспективу, "нове", истинске сељачке кооперативе су 
ИНСТИТ)'ЦИЈа КОЈа може бити кадра да повећа број запослених. 

Први ви? утицаја огледа се у томе што евентуално постојање 
релативно разВИЈеног система земљорадничког задругарства подстиче само
запошљавање. Појединци (са својим породицама) који намеравају да се баве 
пољопривреДО1\! унапред знају да на тржишту не морају наступати 
самостално, B~ћ то могу да чине кроз организацију (задругу). Положај 
из?лованог ПОЈединца са невеликим капиталом на тржишту је веома слаб, а 
таЈ положај може бити знатно поправљен удруживањем. Свесни ове 
чињенице, људи се лакше одлучују да у неки посао уђу уколико знају да се са 
суровим тржиштем неће носити сами, да им велику помоћ може пружити 
"кишобран" организације (задруге). 
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Други вид утицаја земљорадничког задругарства на запошљавање 

долази до изражаја у ситуацији у којој земљорадничке задруге, у настојању 

да за своје чланове узму и онај део добити који припада индустријском 

предузетнику, инвестирају у индустријске капацитете (млекаре, месаре, итд), 

Овакве инвестиције повећавају тражњу за (најамном) радном снаГО1\[ на селу, 

Добит руралних области овде је двострука: не само што чланови задруге за 

себе присвајају већи део добити пошто и прерађују пољопривредне ПРОизвое, 

него и њихова акумулирана средства остају на селу, у виду инвестирања у 

зграде, машине, радну снагу. 
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UDC: 349.422.2:711.3 

AGRICULTURAL COOPERATIVES 
AND RURAL DEVELOPMENT 

Sгdап Sljl1kic 
Facl1lty оГ Pi1ilosopI1Y, Novi Sad 

Summary 

lп Љis рарег Ље al1tl1Or firstly talks abol1t ПLlI11еГОL1S ргејL1diсеs t11at still 
exist aboL1t cooperatives. ТI1е sошсе of' t1Jese ргејпdiсеs is Ље l1istогiсаl period iп 
\VI1iCI1 Ље state Љllу сопtгоllеd cooperative 1110vеl11епt, СОl11ргошisiпg апd 
iшреdiпg it. А cooperative, iпсlпdiпg ап аgгiСL1ltшаl соорегаtivе, is ап iпstitl1tiоп 
of' а шоdеш society, Ьу ууЫсl1 social actoI' аге tгуiпg to iпсгеаsе Љејг po\ve!' at tI1е 
market. АgгiСl1ltшаl cooperatives exist ашопg taПllегs ЬоЉ Ље iп Ље USA апd iп 
Ље EU. 

Еасl1 society l1as Ьееп tгуiпg to iпсгеаsе its ро\vег, \уl1јсl1 сап Ье sееп, 
besides оЉе!' foгшs, as а ql1апtity оГ геSОl1гсеs tlшt а society possesses., Tllese 
геsошсеs сап Ье called есопошiс, СL1ltшаl апd social capital. АgгiСl1ltlll'аl 
соорегаtivеs гергеsепt а lever оГ гшаl dеvеlОРl11епt, ј.е. опе оГ Ље iпstitl1tiопs tlшt 
сап Ье l1sed to iпсгеаsе еСОПОl11iс, Сl1ltшаl апd social capital iп ап агеа. ТI1е 
iпfll1епсе оГ аgгiспlturаl cooperatives to el11ploYl11el1t 11as t\vo fОП11S: fiгst, tћey 
stiпшlаtе sеlf~еl11рlоуmепt (tl1Ose \Vl1O wапt to епgаgе t11el11selves iп аgгiСl1ltшаl 
ргоdl1сtiоп kпо\v tћey сап јоiп ог establisl1 ап огgапizаtiоп); sесопd, \vl1еп 
agricl1ltlll'al cooperatives iпvеst iп iпdнstгiаl рlапts, Ље dеl11апd Љг 11ired lаЬог 
iпсгеаsеs. 

Кеу words: аgгiСl1ltшаl cooperatives, 1111'31 dеvеlорmепt, 1110dеrп society, capital, 
еmрlоушепt. 
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3апошљаваље у задругарсТву- .... 

ЕКОНОМИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ 

Број 112007. 
УДК: 349.422.2:331 S024 . .54 

ЗАПОШЉАВАЊЕ У ЗАДРУГАРСТВУ -СПРЕЧАВАЊЕ ОДЛИВА 

МЛАДИХ КАДРОВА ИЗ РУРАЛНИХ ПОДРУЧЈА 

Јелена Несторов-Бизоњ 1 

Резиме: Могућности за запошљаваље у земљорадничко]\[ задругарству 

постоје, и то посебно за кваЈтификовану радну снагу.. У сваком војвођанском 

насељу постоји најмање једна задруга, при чеJ\lУ већина њих има потребе за 

запошљавањеJ\l стручних и младих људи. Нажалост, већини задруга недостају 

финансијска средства за повећање запослености, те је за ову сврху неопходна 

финансијска и свака друга подршка надлежних државних органа. 

Повећање запослености у земљорадничким задругама допринело би 

постизаљу бољих резултата задруга, њиховој већој конкурентности, као и 

побољшању животног стандарда у руралним срединама због смаљења 

незапослености. 

Кључне речи: земљорадничке задруге, запосленост, руралне средине. 

Увод 

Развојем различитих облика савремених задруга у скоро свим 

областима људских делатности, задружни покрет је у земљама тржишне 

привреде успео да се наметне као значај на аутономна снага тзв. «трећег 

сектора» у решавању неких глобалних проблема, као и у постизању више 

СОЦИЈалне правде. 

Одлике друштвено-економског и политичког уређења и развојни пут 

задругарства и пољопривреде разликовали су се између држава и региона 

света, што је резултирало постојање1l1 различитих типова задружних 

организација у пољопривреди. Уважашiјући разлике и спеuифичности у 
задружном организовању у појединим земљама и регионима, полази се од 

јединствене дефиниције Међународног задружног савеза да је: »3адруга 

аутономна организација добровољно удружених лица са циљем остварења 

1 Мр Јелена Несторов-Бизоњ, Задружни савез Војводине, Нови Сад 
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њихових заједничких економских, социјалних и културних потреба и жеља, 
кроз заједнички поседовано и демократски контролисано предузеће». 

Са аспекта запослености у задругарству, за већину врста задружних 

организација карактеристично је запошљавање лица која немају својство 
задругара. већ су запослени као стручњаци на одређеним радним ~!естима, 

али задруге карактерише и самозапошљавање њихових чланова у функцији 

остваривања циљева задружног организовања. 

Из података да Међународни задружни савез данас има у чланству 

234 националне и међународне организације, са око 800 милиона чланова и 
око 1 ОО милиона запослених, може се уочити да је у савременом свету 
изузетно велики број људи егзистенцијално везан за задругарство.. Овај 

облик организовања, поред јавног и приватног сектора, представља једну од 

области где се могу унапређивати услови за подстицање запослености. 

Стални раст броја новооснованих задруга, како у свету, тако и код нас, 

изискује потребу за повећањем запослености и самозапошљавања у 

задругарству. Осим што представљају једну од могућности за запошљавање, 

задруге (према ставовима Међународног задружног савеза) пружају својим 

члановима и запосленима адекватну заштиту од негативних ефеката 

глобализације и економског либерализма. 

Ставови и препоруке Међународне организације рада (ИЛО) 

Међународна организација рада је још средином шездесетих година 

20. века објавила да је оснивање задруга пожељно, с обзиро~! на то што може 
да послужи као значајно средство за подстицање раста националног дохотка, 

запослености и потпунијег коришћења производних капацитета. 

Анализом задругарства као облика организовања који представља 

капацитет за запошљавање, између осталог, Међународна организација рада 

Је закључила да: 

54 

задружне организације промовишу фундаменталне принципе и 

права у вези са радом, обезбеђујући слободно удруживање, 

сарадњу и демократичност у раду; 

задруге обезбеђују ефективну социјалну заштиту и остваривање 

социјалних интереса запослених и чланова задруге и 

задруге јачају социјални дијалог, бранећи интересе сиромашног 

сеоског становништва и незаштићених радника. 
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Нове «ИЛО Препоруке у вези са радом у задругарству» из 2002. 
године између осталог укључују пропагирање задругарства у циљу јачања 

опште свести о значаЈУ задругарства; промоцију задружних принципа и 

задружНИХ вредности; техничку сарадњу и активности у вези с раЗВОЈем 

људских ресурса и локалног економског развоја кроз рад у задругарству. 

Из наведених ставова и препорука Међународне организације рада 

може се закључити да задруге представљају организације које омогућавају 

својим запосленима и члановима остваривање квалитетног запошљавања и 

самозапошљавања, са високим стандардима у вези с правима заснованим на 

раду и из рада, која потичу из саме суштине задружних принципа и 

вредности. 

Запосленост у земљораДНIIЧКIIМ задругама у АП Војводини 

Задружни' савез Војводине има у чланству 629 земљорадничких 
задруга, од којих око 500 активно послују. Највећи број земљорадничких 
задруга у АП Војводини је општег типа, односно нису специјализоване за 

производњу и промет одређене врсте пољопривредних производа. 

Од укупног броја земљорадничких задруга, око 190 је основано у 
годинама непосредно након Другог светског рата, док је, са друге стране, 

више од 400 земљорадничких задруга основано од 1990. године до данас. . 

Већина задруга са дугом традицијом располаже покретном и 

непокретном имовином у СВОЈИНИ задруге, а управо у овим задругама се 

налази и највећи број запослених у задружном сектору. Задруге које су 

основане у последњој деценији најчешће не поседују имовину, а при томе 

запошљавају минималан број запослених, или немају запослених, већ све 

послове обављају задругари који нису у радном односу у задрузи. 

Према подацима Задружног савеза Војводине, земљорадничке задруге 

у АП Војводини У просеку располажу следећим људским капацитетима: 

просечан број запослених у земљорадничким задругама је око 20 
радника; 

задруге имају у просеку 45 задругара и око 300 коопераната. 

Уз наведене податке, битно је нагласити да више од сто задруга нема 

ни једног запосленог, а поред тога, већина «нових» задруга има 1 О - 15 
задругара и у просеку само два запослена радника. 

Из приказаних података уочљиво је да у «нови]\(» задругама има мање 

запослених и задругара од просека, док је већина људских капацитета 
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ангажована у земљорадничким задругама са дугом траДИЦИЈОМ. Иако тзв. 

старе задруге располажу са довољним људским и имовинским капацитетима, 

већина ових организација се у току транзиционог периода сусрела са 

многобројним тешкоћама, од којих су неке објективно условљене са;\IИм 

карактеристикама транзиције и укупног друштвено-економског система, док 

је део проблема у овим задругама наслеђен из ранијих периода. Кретање 

броја запослених у овим задругама у будућности зависиће од много 

чинилаца, међу којима су значајнији регулисање правног и економског 

положаја ових организација кроз нова, унапређена законска решења у 

области задругараства, али пре свега оперативна подршка овом облику 

организовања од стране надлежних државних органа. 

Највећи број земљорадничких задруга послује у сеоским срединама 

где је проблем незапослености посебно изражен. Међутим, сеоске средине 

истовремено карактерише недостатак висококвалификованих стручњака у 

областима за које постоји потреба за запошљавањем у земљорадничком 

задругарству. У складу са наведеним, за већину тзв. старих земљорадни:!ких 

задруга је карактеристично да имају ВТefшак укупног броја запослених у 

односу на обим пословања, при чему у структури запослених недостаје 

стручна и висококвалификована радна снага. Са друге стране, код 

земљорадничких задруга основаних у последњој деценији најчешће нема 

довољно запослених у односу на обим пословних активности, најчешће услед 

недостатка извора за финансирање радне снаге. 

Из табеле бр.. - Квалификациона структура запослених у 

земљорадничким задруга1-.Ia у АП Војводини - на узорку од 193 задруге, могу 
се уочити квалитативни проблеми запослености у области земљорадничког 

задругарства Војводине. 

Табела 1. Квалификациона структура запослених у земљораДНИЧКИI\I 
задругама у АП Војводини 

Р.б. Квалификација радника Број радника Структура у % 

96 
.., 
.Ј 

2 1.302 44 
.., 

410 14 .Ј 

4 1.159 39 
5 2.967 100 

Извор: РСЗ Србије 

Напомена: подаци су приказан!! на основу узорка од 193 земљорадничке задруге 
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Квалификациона структура запослених у зеl\lљорадничким задругама 
је изузетно неповољна. Из приказаних података у табели бр. 1 уочљиво је да 
задругаl\lа највише недостају стручни, висококвалификовани радници, док је 
више од 50% запослених неквалификовано или полуквалификовано. 

На основу актуелног стања запослености у земљораДНИЧКИI\I 
задругама, може се закључити да већина тзв. старих задруга Иl\lа вишак 

укупног броја запослених, при чеl\lУ квалификациона структура запослених 
није одговарајућа потребама задруга, што се посебно огледа у недостатку 
висококвалификованих стручњака. Нове задруге немају вишак запослених, 
аЈ[И такође имају проблеl\l у обезбеђивању висококвалификоване радне снаге, 
и то због недостатка стручњака у сеоским срединама, али и услед недостатка 
финансијских средстава за њихово ангажовање. 

Оси1-.! неповољне квалификационе структуре запослених у 
зеr-.!љораДНИЧКОI\l задругарству, старосна структура запослених такође није 

повољна. ПРИl\lетан је значајно l\Iањи број младих људи у односу на средњу и 
старију генерацију, што је условљено са једне стране наслеђеНИI\I ВИШКО1-.1 . . 
запослених из раНИЈИХ децеНИЈа, а са друге стране недостатком младих 

стручњака у сеоским срединаl\lа. 

Потенцијали и ограничења за ·запошљавање у земљораДIIИЧКОМ 
задругарству 

Упоређивањем броја активних земљорадничких задруга са бројем 
насеља у АП Војводини, зак..rъучује се да у просеку постоји најмање једна 
земљорадничка задруга по насељеНОI\I месту, односно присутна је добра 

територијална заступљеност задруга. С обзиром на то што је проблем 
незапослености посебно изражен у сеОСКИ1\! срединама, добра територијална 

покривеност ових насеља задругама - којима недостају стручни и 

висококвалификовани кадрови - свакако је један од потеНЦИЈала за њихово 
запошљавање. 

Један од потенцијалних начина за повећано ангажовање 
висококвалификоване радне снаге у зеl\lљораДНИЧКИI\I задругама је и 
могућност преквалификације (или додатног образовања) незапосленог 
сеоског становништва, а у складу са потребама задруга. 

Иако у земљораДНИЧКИI\I задруга1-.Ш неспорно постоји потенцијал за 
запошљавање, постоји низ ограничавајућих чинилаца услед којих овај процес 
не тече, или се одвија испод ;\югућности. 
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Ограничавајући чиниоци за запошљавање у земљораДНИЧК01\l 

задругарству налазе се првенствено у општем друштве~0-еКОН01\lСКОМ и 

социјалном амбијенту, а делом и у самим задругама, КОЈе су оптерећене 
финансијским тешкоћа1\13 и неодговарајућом структуром запослених из 

ранијих периода пословања. Неки од најзначајнијих чинилаца који 
условљавају неповољну квалификациону и старосну структуру запослених у 

задругама, као и фактори који ограничавају запошљавање у задругама у 

сеОСКИ1\! подручјима су следећи: 

неадекватна стратегија руралног развоја, уз непостојање 
стимулативне социјалне и економске политике за унапређење 
запослености у руралНИ1\! срединама; 

дугогодишње континуиране миграЦИЈе висококвалификованих 
стручњака и младих људи са села у градове, праћене 
не1\!огућношћу привлачења младих и стручних људи за 

запошљавање у сеОСКИ1\! срединама; 

недостатак финансијских средстава код задруга за ангажовање 

стручне радне снаге, са једне стране, као и оптерећеност вишком 
запослених (са неодговарајућом квалификаЦИОНО1\1 структуром), 

са друге стране и 

ставови и схватања о пољопривреди, као недовољно атрактивној 
делатности за запошљавање, уз тежње (посебно млађе генерације) 
за запошљавање у градовима и трајно напуштање сеоских 

средина. 

Закључак 

За запошљавање и друге врсте радног ангажовања у зе1\!љорадничким 

задругама постоје потребе и могућности. Ипак, запосленост У задругама 

често представља критичну тачку управљања, која Иi\Ia утицаја како на 
успешност задружног организовања, тако и на ширу локалну заједницу чији 
радни капацитети остају неискоришћени, или се не користе рационално. 

Повећање запослености у земљораДНИЧКИ1\! задругама утицало би на 
унапређење укупне друштвено-еКuНО1\!ске позиције задруга, сеоског 

становништва, а тиме и целокупне локалне заједнице. Задруге би са 
запошљавање1\! квалификованих стручњака унапредиле квалитет и кв, нтитет 

услуга које пружщу СВО1\! чланству и локаЛНОi\1 становништву, што би 
допринело њиховом бољем еКОНО1\!СКО1\! позиционирању у будућности. Један 
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ОД општих интереса за запошљавање у земљорадничком задругарству је 

свакако смањење незапослености у руралНИ1\! подручјима. 

Могућности за повећање запослености у земљорадничким задругама 

постоје, али ограничени извори финансирања задруга онемогућавају њихову 

реализацију. Због тога је неопходна свака врста подршке и помоћи 

надлежних институција, као и специјализованих пројеката, за смањење 

незапослености у руралним срединама. Унапређење запослености у 

земљорадничким задругама допринело би већој успешности ових 

организација, али истовремено би се побољшала запосленост у сеоским 

срединама, где је проблем незапослености посебно изражен, те је неопходно 

у будућим напорима за смањење незапослености одабрати земљорадничке 

задруге, као облик организовања који има капацитете за превазилажење овог 

општег друштвеног проблема. 
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Jelena Nestol'ov-Bizonj, Ш.а. 
Cooperative Ul1ion of'Vojvodina, Novi Sad 

Summary 

Possibilities fOг ешрlОУl11епt iп аgгiсt1ltшаl cooperatives exists, specialli 
fOг skilled lаЬош. 1Ъеге аге at least опе соорегаtivеs iп еуегу village, \УћегеЬу 
шоst оГ tl1еш пееd to el11ploy skilled апd YOt1l1g labollГ. Rеgгеttаblу, 1110st of 
соорегаtivеs 11ave iПSl.1ffiсiеl1t final1sial геsошsеs for iпсгеаsil1g еl11рlОУl11епt, апd 
l1eed patrol1age апd еуегу st1ррогt fi'om state аt1tогity for tl1is iпtеl1tiОI1. . 

Iпсгеаsе of еl11рlОУl11епt iп agricllltllГal cooperatives wot11d ћеlр 
cooperatives асћјеуе better res1.11ts, ЬеСОl11е тоге competitive, al1d јтргоуе tlle 
livil1a stапdагd iп гшаl areas becallse of' decrease оГ t1пешрlОУl11еl1t. 

1:0 

Кеу \vords: аgгiС1.11tшаl соорегаtivеs, ешрlОУl11еl1t, гшаl геgiоl1s 

AulOl"s addl'ess: 

Мг Јеlепа Nestorov - Bizol1j. 
Cooperative Ul1iol1 of Vojvodil1a, 
Novi Sad 
РI1Опе 11l1111Ьег: 064/14-10-570; 
Е-таlј: јеlепаzsvi(;1,пs l.sblJ.cO.\lJ 
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Прегледlllf рад ЕКОНОМИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ 

Број 1/2007.. 
УДК: 331.5.024.54:711(497.11) 

ЗАПОШЉАВАЊЕ У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА СРБИЈЕ

ЧИНИЛАЦ ПОВЕЋАЊА ПРОИЗВОДЊЕ И ИЗВОЗА ХРАНЕ 

Д. Цвијановић, Ј Б. Влаховић,2 Д. Милић3 

Абстракт: Ресурси који се налазе у руралним срединама Србије, као што су: 

стамбени објекти, задружни домови и други неискоришћени сеоски објекти, 

производни објеюи за пољопривредну и друге производње, бање које још увек 

нису у функцији или су делимично у функцији, планине, реке, објеюи за 

разноврсну туристичку понуду, културно-историјски објеЈ.1И и здрава 

природна околина, представљају веоиа значајан и специфични потенцијал за 

будући развој и запошљавање. 

Овај рад је покушај сагледавња могућег запошљавања у руралНИ1\f 

подручјИ1\fа Србије у функцији повећања производње и извоза хране, како кроз 

директни извоз пољопривредно-прехрамбених производа, тако и кроз развој 

свих облика ТУРИЗ1\fа и то са акцентом на стране госте. Са развојеl\! ТУРИЗ1\fа у 

руралним подручјима се оставарује значајни девизни прилив, како кроз 

потрошњу хране у туристичким објеКТИ1\fа, тако и кроз повећани промета 

трговине, интезивнији саобраћај, аюивирање Домаће радиности и др., а све то у 

функцији већег запошљавања .. 

Да би се ова хипотеза и потврдила неопходно је урадити Пројекат који 

би показао реалне могућности запошљавња у руралним срединама Србије. 

Аутори ових редова предлЮl\.)' садржај Пројеюа који би дао одговор о 

могућности запошљавња у руралНИ1\f подручјима Србије. 

Кључне речи: запошљавање, развој, извоз, туризам, пројекат 

I Др Драго Цвијановић, научни саветник, Инстптут за економику пољопрпвреде, 
Волгпна 15, 11060 Београд, e-mail: оГlЈсс"(ј)Лlaiјј~љlН!."ll:.., 'iLI, 

drago С@П1аil.iер.Ьg.ас.ув 
2 -
Др Бранислав Влаховић, редовни професор, Пољопривредни факултет, Трг Д. 

Обрадовпћа 8, 21000 Нов!! Сад 
3 Душан МИЛllћ, редовни професор, Пољопривредни факултет, Трг д. Обрадовића 8, 

21000 Нови Сад 
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1. Увод 

Својинска трансформација као основна институционална промена у 
иницијалној фази отворила је низ проблема са неПОВОЉНИ1\! ефектима на 
развојне перформансе пољопривреде и са очигледним и крупним социјалним 
проблемима, посебно у виду отворене и прикривене незапослености. 
ДИ1\lензије прикривене и отворене незапослености по обиму и сложености и 
по могућности да се реши су различите и по секторима привреде и по 
регионима. Размере социјалних проблема у целини (а не само отворене и 
прикривене незапослености), које неизбежно прате крупне институционалне 

промене и структурно прилагођавање привреде су такве, да се не 1\!ОГУ 

решити искључиво социјалном политиком. Разлике између социјалних 

потреба и економских могућности су таквих раз1\!ера да би присгуп решавања 
социјалних последица структурног прилагођавања привреде требало да се 
те1\!ељи на еКОНО1\!ској и развојној политици која ће подстицати привредни 

развој и на тој основи друштвени трошак инстИ'гуционалних реформи и 
структурног прилагођавања привредне свести и на прихватљиву меру и на 
што краћи период. 

Овај рад И1\!а за сврху управо да иницира Пројекат у коме би се 
проценила и утврдила тежина проблема затворене и прикривене 

не3апослености као једног од КЉУЧНИ'Х аспеката социјалних последица 

институционалних реформи и структурног прилагођавања агроиндустријског 
сектора (сектора производње хране), и СВИ'Х ДРУГИ'Х сектора који су присутни 
у руралним срединама Србије али и да утврди могућност решавања овог 

крупног питања, превасходно економским мерама које ће подстицати 

привредни развој руралних подручја Србије. 

2. Запосленост (незапосленост) у Србији 

Укупна запосленост у привреди Србији, нажалост, у периоду који је 
анализиран перманентно опада. 

У ИСТО1\! периоду број запосленИ'Х у ванпривреди је повећао своје 
учешће. У Републици Србији у пољопривреди, рибарству, шумарству и 
водопривреди број запосленИ'Х је у сталном опадању од 1995. до 2004. године. 

Кретање броја запослених у свим оБЛИЦИ1\!а својине, анализирано је у 
периоду од 1995-2004. године, као и запосленИ'Х у предузећима, установама, 
задругама и другим организацијама по делатностима: у Републици Србији и 
Централној Србији. 
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Табела 1. Запослени по секторима делатности од 1995. до 2000. год. 

Делатности 

Година 

Привредне делатностп 

Индустрија и рударство 

Пољопривреда. рпбарство, 

шумарство п водопривреда 

Грађевинарство 

Остале привредне делатности 

Ван привредне делатности 

Запослени у СВИЈ\I облицима 

својине 

Запослени у приватним 

радњама 

Година 

Прпвредне делатности 

Индустрија и рударство 

Пољопривреда, рибарство, 

шумарство и водопрпвреда 

Грађевпнарство 

Остале привредне делатност п 

Ванпрпвредне делатности 

Заиослени у свим облицима 

својине 

Запослени у приватним 

радњама 

1995. 
79.6 79.6 
41.9 42.0 

5,5 3,1 

6.6 7.1 
25.7 27.4 
20,4 20,4 

88,7 90,3 

11,3 9,7 

1998. 
76,9 76,9 
41,2 41.3 

5,0 2,8 

6.0 6,5 
74,7 26.3 
23,1 23,1 

85,5 86,9 

14,5 13,1 

1996. 
78,8 
41,6 

- 7 ),-

6.3 
25.7 
21.2 

87,6 

12,4 

1999. 
76,5 
40,7 

5,0 

5.8 
25,0 
23,5 

85,1 

14,9 

78,9 
41,7 

2,9 

6.8 
27.5 
71,1 

89,2 

10,8 

76,2 
41,1 

2,7 

6.2 
26,2 
23,8 

86,3 

13,7 

(%) 

1997. 
77,8 77,8 
41,4 41,4 

5.0 2,8 

6.2 6.7 
25.2 26,9 
777 ---,- 22,2 

86,1 87,9 

13,9 12,1 

2000. 
75,4 75,0 
40,3 40,5 

5.0 2,7 

5,5 5,8 
24,6 26,0 
24,6 25,0 

83,7 84,9 

16,3 15,1 

Извор: Општине у Србији за оДговарајуће године, Републичкп завод за статистику, 

Београд 

Напомене: 1 .. Привредне делатносТII + ванпрпвредне делатности = 1 ОО, односно 

запосленим у свим облпциr-.лi својине. 2 .. Запослени у свим облицпма 
својине + запослени у приватним радњама = 1 ОО. односно укупан број 
запослених. 3. Процењени подаци за Косово и Метохију за 1998. годину. 
4. Нису обухваћеЮI подаци за Косово п Метохију за ГOДIгнe 1999-2000., 
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Табела 2. Запослени по сектори:v!а делатности од 2001. до 2004. год. 

(%) 

Година 

2001 .. 2002. 7003. 2004 .. 

~елатностп S с;: 

~ 
с;: 

~ 
с;: с;: с;: 

:: :: §.~ 
'/ 

§.~ ::;: w с;: :::: ,,:з.. 
_ w 

~ 
с;: с;: 

t::; '-' '-> . ......, -=- ~ ':;::;0 ~'? с;: ~ ::::' ?1::: ~ ::;:' ro '":"" 
\0\0 о...ю ~O \о .... \0 136 -\О \06 с..6 
>->с.. t Q.. >->с.. ~C 

>. с:.. ь '" ~o... ь '"' 
~u ~u ~u ~u ~U ~u ~u 
~ ::f ~ ::f ~ ::f ~ ::f 

Пољопрпвреда, лов, 4,0 2,1 3,9 2,0 3,6 1,8 3,4 1,8 
шумар. !! воДопр!!в .. 

Рибарство 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0.0 0,1 0,0 
Вађење руда и камена 1,9 7,4 1,0 7 ~ 

_,Ј 1,8 7 ~ 
_,Ј 1,6 2,0 

Прерађ. IIнДУстрпја 30,0 29,7 27,7 27,4 25,7 25,3 23,6 23,1 
Производња ел. 2,5 2,8 7 - 2,8 2,6 2,8 7 ~ 2,5 -,) _,Ј 
еН .. гаса и воде 
Грађевинарство 4,4 4,7 4,2 4,4 4,1 4,3 4,3 4,5 
Трговина на велпко и 

6,6 7,1 6,1 6,6 6,0 6,5 10,2 10,7 
мало 

Хотелп и ресторани 1,9 7,2 1,8 7,1 1.5 1,8 1,4 1,6 
Саобраћај, 

6,1 6,4 6,0 6,3 5,8 6,1 5,8 6,1 
складиштење и везе 

Фпнансиско 2,2 2,1 1,7 1,5 1,6 1,6 1,4 1,4 
посредовање 

Послов!! са 
некретнинама, 2,1 7 ~ 

-,ј 2.1 7 ~ 
-,ј 2,0 2,2 2,9 ~ 7 

ј,-

изнајмљивање 

~ржавна управа и 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,5 3,6 
СОЦИ.оспг. 

Образовање 6,0 6.1 6.7 6,9 6,8 6.9 6,4 6,5 
Здравствени п 

8,4 8,6 8,7 9,0 8,9 9,1 8,0 8,2 
соцјални рад 

Остале комуналне, 77 2,2 77 2,2 2.2 77 2,4 2,4 
iдрушт, и личне услуге -,- -,- -,-

Запослени у предузећ. 
!Установама, задругама 81.7 82,2 78,9 79,5 76,3 76,8 77.0 77,5 
и другим организац. 

~пца која самостално 
18,3 17,8 21,1 20,5 23,7 23,2 23,0 22,5 

обављају делатност 

Напомена: Нису обухваћени подаци за Косово и Метохију за године 2001-2004. 
Извор: Општине у Србији за одговарајуће године, Репубш!чки завод за статистику, 
Београд 
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у ПОСJ\fатраНОЈ\! временскои периоду ИЗJ\fењена је класификација 
делатности, па је у складу са ТИJ\f одвојено приказано кретање и структура 
запослености (табеле бр.1 и 2). 

Број запослених у приваТНИJ\f радњама, односно број лица која 
самосТално обављају делатност се у анаЛИЗИРЮ-101\! периоду перманентно 
повећава (табеле бр. 1 и 2), 

Број запослених у односу на укупан број становника у нашој 
Републици у анализираНОJ\f периоду (уз одређена колебања) стално се 
повећава (табела бр, 3). Број незапослених лица у односу на укупан број 
становника у истом периоду (уз одређена колебања) има тренд повећања, 
(табела бр. 4). 

Табела 3. Број запослених у односу на укупан број становника (%) 

Година Република Србија Централна Србија 

1995 22,5 26,3 
1996 22,3 26,2 
1997 21,9 25,8 
1998 27,6 25,4 
1999 26,0 26,2 
2000 25,4 25,4 
2001 25,4 25.6 
2002 24,7 24.8 
2003 24,2 24,4 
2004 27,5 27,8 

Напомена: Процењени подаци за Косово и Метохију за 1998. годину. Нису 
обухваћени подаЦII за Косово и Метохију за године 1999-2004. 
Извор.: Општине у Србији за oдroBapajyћe године, Републички завод за статистику, 
Београд 
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Табела 4 . Незапослена лица у односу на укупан број становника (%) 

Година Република Србија Централна Србија 

1995 7.2 6.8 
1996 7,7 7,0 

1997 7.3 7А 

1998 10.0 7,9 

1999 9,2 8,7 

2000 9,7 9.1 
2001 10,4 9,8 

2002 12,1 llА 

2003 12,6 11.9 
2004 13,0 12А 

Напомена: Процењени подаЦII за Косово 11 Метохију за 1998. годину. 
Нису обухваћени подацll за Косово и Метохију за године 1999-2004 .. 

3. МогућНОСТII запошљавања у руралним подручјима Србије 

Реформа институционалне основе наше привреде има за циљ 

успостављаље отворене и тржишне привреде. Својинска трансформација је 

означена као основна претпоставка друштвеног пројекта транзиције, пројекта 

обликоваља и успостављаља критеријума, Ј\lеханизма и института тржишне 

привреде. Својинска трансформација као процес деколективизације 

(транформација друштвене својине и државне својине), или процес 

индивидуализоваља (својинска овлашћеља), омогућава да се појединци као 

приватни власници (својинска власт која припада само титулару) самостално 

(као аутономни привредни субјекти) сучељавају на тржишту. Јасна 

номинација титулара својинских овлашћеља представља основни, али не и 

једини циљ у друштвеним пројектима којим се нормативно операционализује 

својинска трансформација. Као циљеви својинске трансформације означе ни 

су сасвим јасно и интерес и потреба да се обезбеди додатни капитал и 

обликују и успоставе претпоставке компетативне и ефикасне привреде 

(тржиште роба, капитала и радне снаге, корпоративни облик управљаља, 
аутономност привредних субјеката-предузетничких организација, 

дерегулација, демополизација и др.). 

Развојно искуство потврђује да се учинак својинске трансформације 

јавља са временским помаком .. Крупне институционалне промене, попут 

својинске трансформације, као непосредни краткорочни ефекат изискује већи 
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трошак од користи. Да би се ваљано верификовали ефекти крупних 

институционалних промена попут својинске трансформације и утврдила 

љихова прихватљивост неопходно је да се попут оцене инвестиционог 

пројекта утврде и обухвате сви ефекти (трошкови и користи) будућих 

промена. Неповољни и непожељни ефекти назначени стагнацијом, па чак и 

падом производње (друштвеног производа) представљају трошак реформе 

све до досезања обртне тачке којом се коначно успоставља консолидација и 

остварује већа корист од трошка. 

Могућност и приступ решаваљу социјалних импликација, 

структурног прилагођаваља привреде (поред већ постојећег програма 

пасивних и активних J\lepa социјалне политике, попут програма 

самозапошљаваља. програма преквалификације и дошколовавања, програма 

запошљаваља инвалида, програма запошљавања младих са високим 

образовањем без радног искуства (нарочито талента), програм 
субвенционираља приправника, програм отвараља нових радних меса са 

финансијском партиципацијом, програм посредовања и ПОJ\lоћи запошљаваљу 

и други програми активних мера социјалне политике у циљу додатног 

запошљаваља у пољопривреди (и селу) теJ\lељи се на ОНИЈ\I програмима 

агроиндустријске производље (пољопривреде, дораде. прераде и других 

комплементарних услужних делатности Ј\IaЛИХ капацитета) који 

потенцијаЛНИJ\l инвеститорима, пољопривреДНИJ\l произвођачю,ш, 
предузеТНИЦИJ\lа омогућава рационалну употребу производних потенцијала. 

Избор производних програма (у виду инвестиционих препорука са утврђеном 
висином улагаља, трошковима и приходима, ангажованом радног снагом и 

могућОJ\l добити) предодређен је потребом да се оствари додатно 
запошљаваље, али и потребом да се валоризује производни потенцијали 
руралних подручја Републике Србије. 

4. План истраживања (садржај IIстраЖlIвања) 

Оријентациони садржај Пројекта би био следећи: 

1. Структурно прилагођаваље и развојне перформансе пољопривреде и 
прехраJ\lбене индустрије 

1.1. Ниво у темпо развоја пољопривреде и прехраJ\lбене индустрије 

1.2. Промене у структури производље 

1.3. Продуктивност рада и техничко технолошки развој 

1.4. Обим и ефикасност инвестиција 

1.5. Институционалне претпоставке развоја 
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1.6. Оцене (не) успешности развоја пољопривреде и прехрамбене 

индустрије (социјалне импликације) 

2. Оби]\( И структура отворене (регистроване) незапослености 

1 .1. Обим и структура отворене незапсолености привреде по 

делатностима 

2.2. Обим и структура отворене незапослености пољопривреде и 

прехрамбене индустрије по квалификацијама, полу, старосној 

структури и дужини тражења посла 

3.3" Разлози престанка радног односа 

3.. Могућност решавања прикривене и отворене незапослености: програм 

68 

развоја агроиндустријске производње и села у функцији повећања 
запослености 

1.1. Развојни потенцијал и могућности раЗВОЈа пољопривреде и 

прехрамбене индустрије (пројекација развоја пољопривреде и 

прехрамбене индустрије као основ за утврђивање тражње за радном 

снагом) 

2.2. Институционалне претпоставке развоја пољопривреде и прехрамбене 
индустрије (развојна и економска политика) 

3.3" Производни програ~1И за сектор пољопривреде, прехра~Јбени и 

услужни сектор у функцији повећања производње и извоза 

1.3 1 .. Производни програми за ратарску производњу 

2.3 . .2 .. Производни програми за семе неки материјал 

3.3.3. ПРОИЗВОДНИ програJVfИ за сточарску производњу 
1 .3.3 .. 1.1. Модели фарми у говедарству 

- Фарме музних крава (различити капацитети) 

- Фарме за тов јунади (различити капацитети) 

2.3.3 .. 1..2.. Модели фарми у свињарству 

- Фарме за производњу прасади 

- Фарме за тов свиња (различитих капацитета) 

3.3.3.1.3. Модели фарми оваца и јагњади у тову (различитог 

капацитета) 

4.3.3.1.4. Модели фамри коза 

- Стајско пашњачки начин држања 

- Стајски начин држања 

5.3.3 .1.5 Производни програми у живинарству 

Производња конзумних ЈаЈа (различити 
капацитети) 
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Тов пилића (различити капацитети) 

6.3.3.1.6. Производни програми у пчеларству 

- Производња меда (стабилно пчеларство) 

- Поизводња меда (мобилно пчеларство) 

- Алтернативне производње (пужеви, кунићи, 

нојеви, лековито и зачинско биље и др.) 

3.3.4. Производни програми у воћарској и виноградарској производњи 

3.3.4.1. Производни програми за производњу различитих врста 
воћа 

3.3.4.2. Производни програми за производњу воћних садница 

3.3.4.3. Производни програми за производњу винских сорти 
грожђа 

3.3.4.4. Производни програми за производњу стоних сорти 

грожђа 

3.3.4.5. Производни програми за производњу лозних калемова 

3.3.5. Производни програми у повртарству 

3.3.5.1. Производња раног поврћа у заштићеном простору 

3.3.5.2. Производња печурака 

3.3.6. Производни програм производње украсног биља 

3.3.7. Производни програми у рибарству 

3.3.8. Производни програми у преради пољопривредних производа 
(вино, ракија, сушено воће и поврће) 

3.3.8.1. Производни програми у преради житарица 

3.3.8.2. Производни програми у преради и конзервирању воћа и 
поврћа 

3.3.8.3. Производни програми у преради млека 

3.3.8.4. Производни програми у преради меса 

3.3.8.5. Производња уља (капацитети на основу различитих 
сировина) 

3.3.8.6. Производни програми за производњу амблаже 

3.3.8.7. Производни прогрю!И за паковање пољопривредно 

прехрамбених производа 

3.3.8.8. Програми за развој капацитета техничких услуга 

(сервиси за одржавање пољопривредних машина и 

опреме) 

3.3.8.9. Програми за развој мањих енергетских {Сапацитета 
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3.3 .8.1 о. Програми за разВОЈ сеоског туризыа (сезонски и 

стални) 

3..3 .8. 11 .. Остапи програми 
3А Институционалне претпоставке као фактор иыплементаЦfuе 

производних програма (развојна и економска политика, регионална 

политика и политика финансирања) 

3 S Облици предузетничких организација и имплементација производних 

програма у функцији повећања запослености (породично газдинство, 

задруге, друштво капитала, друштво лица) 

4.. Могућности извоза пољопривредно прехрамбених производа кроз разне 

видове 

5.. Асоцијације пољопривредних произвођача (привредне коморе, задружни 

савези, посебни облици повезивања предузетничких организација) и 

имплеыентација производних програыа (ыалих капацитета) у функцији 

повећања запоспености. 

5. Уместо закључка 

Неыа сумње, да се у руралним подручјиыа Србије крију реалне 

могућности запошљавања великог броја незапоселних лица. 

Део прихода који су настали приватизацијом друштвеног (читај 

државног) капитала требало би уложити у рурална подручја Србије, јер је то 

место где се уз нај1\шнње улагања могу постићи највећи ефекти запошљавања. 

То запошљавање би покренуло не смао развој руралних средина 

Србије које су неоправдано заостале у односу на урбане средине већ би 

дошло до уравнотећенијег развоја подручја Републике, повећала би се 

пољопривредна производња и оставрио већи извоз пољопривредно

прехрамбених производа, развиле би се и остапе делатности (туризам, 

саобраћај, трговина, угоститељство и др.) које би довеле до значајног припива 

девизних средстава. 

Аутори ових редова предпањ.'У да се уради један свеобухватни 

пројекат који би ове претпоставке потрвдио или одбацио. 
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UDC: 33ISU24.54:71 1(497.11) 

EMPLOYMENT POSSIBILITIES IN RURAL AREAS 
OF SERBIA-THE FACTOR OF' PRODUCTION 

INCREMENT AND FOOD EXPORT 

Drago Сviјапоviс l , Ph.D., Вгапislаv Уlаl1Оујс2 , PI1.D., DlIsап МШС2, РI1.О. 

1 Iпstitutе оГ есопошiсs, Belgrade 
2 Faclllty of' Аgгiсultше, Novi Sad 

Abstract 

ТЪе геsошсеs \уl1јсl1 аге situated iп гшаl areas of' SегЬiа, like as: 11011sil1g 
stГllсtше, cooperative шоvешепt l1alls апd otl1er llПllsеd гшаl objects, ргоdllсtiоп 
objects fOг аgгiСllltшаl апd оЉег aspects of ргоdllсtiоп, l1ealtl1 геsогts (spa сепtегs), 
\ућјсl1 аге поt yet, ог аге jllSt partly лшсtiопаЫе, ШОllпtаiпs, rivers, vагiоus 
tошistiс objects, Сllltнг-11 istогiсаl objects апd 11еаltl1у епviгопшепt гергеsепt уегу 
sigпifiсапt апd specific роtепtiаl Љг fшtI1ег dеvеl0ршепt апd ешрl0Уl11епt, 

Tl1is paperwork is ап atte111p оГ possible е111роушепt iп sегЫап гшаl areas 
регсерtiоп, \ујtl1 а view to ргоdllсtiоп iпсгешеl1t апd food export, as tЬrollgl1 direct 
export of аgгiСllltшаl-Пlltгitivе ргоdllсts, so tI1ГОllgl1 Ље dеvеl0ршепt of' аll tошisш 
aspects \vitl1 ассепtllаtiоп оп foreigl1 guests. Alol1g \ујЉ гшаl areas tошisш 
dеvеlоршепt сошеs to actllalizatiol1 of' sigl1ifiсапt export еагпiпgs, as t11ГОllgI1011t 
Ље fOod СОl1sшпрtiоп iп tошistiс objects, as well as tI1rollgl101It iпсгеаsеd trade 
tшпоvег, шоге iпtепsivе traffic, асtivаtiоп оГ cottage iпdllstгу etc., апd all iп 
fнпсtiоп to iпсгеаsе ешрlоушепt. 

То viпdiсаtе tI1is 11ypot11esis, tI1еге is песеssагу to шаkе а Project \VI1iCI1 
\vollld sho\v sоше practically ешрl0ушепt possibilities iп гшаl areas of' Serbia. Тl1е 
alltl10rs of' tI1is \vork sllggest Ље Pгoject сопtехt, \vl1icl1 cOllld give апs\vегs abol1t 
ешрlоушепt possibilities iп sегЫап гшаl aJ'eas. 

Кеу ,vords: ешрl0уmепt, dеvеlорmепt, expoгt, tошism, Ргојесt. 

Autl101' 's addl'ess.: 

Вгапislаv Уlаl10ујс, РI1.О. 

АgгiСllltшаl Faclllty 
Trg О. Obradovica 8 
21000 Novi Sad 
Serbia 
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Пподност пољопрпвредних површпна на прпватном сектору у ВојвоДпнп 

ОРlIгllllCl.'llIU llC/Чllll рад ЕКОНОМИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ 

Број 1/2007. 
УЦК: 631.452(497,113) 

ПЛОДНО СТ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПОВРШИНА НА 

ПРИВАТНОМ СЕКТОРУ У ВОЈВОДИНИ 

П. Секупић 1, И. Курјачки, 1. Васин, С. Шеремешић 

Резиме: Систем контроле плодности земљишта и употребе ђубрива (у даљем 

тексту Систем) са научног аспекта заснован је 1980. године, а законски је 
заживео 1985. године, Систем обухвата контролу, евиденцију и праћење свих 
параметара који одређују пподност земљишта и дејство ђубрива, као и мере 

за остваривање високе и стабилне производње, доброг ква.питета, уз 

еКОНО1\lИЧНОСТ и заштиту животне средине - биосфере уопште. У току 

протеклих 18 година због економске кризе СистеЈ\I није спровођен у довољној 
мери у пољопривредној пракси. У току 2002-2006. године спроведена је 
акција бесплатног анализирања земљишта у Војводини у приватнm.! 

власништву. Иницијатори и организатори су били Покрајински секретаријат 

за пољопривреду, водопривреду и шуыарство и Научни институт за ратарство 

и повртарство, као водећа научна установа из области пољопривреде у 

зе1\lЉИ. Резултати акције показују пуну оправданост на даљем раду 

оживљавања Система. 

Кључне речи: Систем контроле плодности земљишта, Војводина, приватни 

сектор. 

Увод 

Систем контроле плодности земљишта и употребе ђу6рива (у даљем 

тексту Систем) са научног аспекта заснован је УТ конгресу Југословенског 

друштва за проучавање земљишта (Резолуција Конгреса, 1980.)., Скупштина 
Аутономне Покрајине Војводине је 1985. године усвојила Закон о 

1 Проф. др Петар Сеl{улић, научни саветник, мр Игор Курјачки, асистент, мр Јовица 
Васин, истраживач сарадник, мр Срђан Шеремешић, асистент, Научни ИНСТlIТут за 
ратарство и повртарство, Нови Сад 
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искоришћавању пољопривредног земљишта којим су кодифициране одредбе 

Система. 

Систе;"1 обухвата контролу свих фактора који одређују плодност 

зеl\lљишта и дејство ђубрива, односно преко ис хране ути чу на раст, развој и 
приносе биљака, као и "Iepe којима се ови усмеравају с циљем остварења 
високе и стабилне производње, уз примену економичности и заштиту 

биосфере (Манојловић, 1986.). 

Систем је показао веома добре резултате, поготово на ондашњем 

друштвеном пољопривреДНОЈ\! сектору (Манојловић, 1986), У току протеклих 
18 година због економске кризе Систем није спровођен у довољној l\Iери, 
нарочито на приватном сектору, у пољопривредној пракси, Услед тешких 

услова привређивања дошло је до смањења и изостављања ђубрења као 
агротехничке мере, што је опет довело да пада природне плодности 

зеl\lљишта, Рационална примена врста и формулација ђубрива преl\lа стању 

плодности земљишта и специфичним потребама поједине биљне врсте у 
приваТНОI\! сектору представља реалан извор повећања приноса биљака уз 
максималну еКОНОI\IИЧНОСТ и заштиту биосфере, 

Са жеЉОI\I да се анализирање земљишта, као један од елемената 

Систеlllа контроле плодности, поново уведе у широку праксу, Покрајински 
секретеријат за пољопривреду и Научни институт за ратарство и повртарство 

у НОВОЈ\! Саду су у току 2002, године покренули акцију бесплатног 
анализирања зеЈ\lљишта у приватном власништву на територији Војводине. 

Унапређење пољопривредне производње на зеМЉИШТИl\lа у 

приваТНO?II власништву, нпр, рационализацијом ђубрења при]\[еном Систеl\'ш, 
представља велики потенцијал развоја пољопривреде уопште, јер учешће 
приватног сектора у власништву ораница и башта у Војводини износи 69.7 % 
(РЗС, 2005), са тенденцијом повећања, 

Материјал и метод рада 

У току периода од пет година (2002-2006. год,) власници парцела, као 
и стручњаци из регионалних пољопривредних служби, узорковали су 

зеl\lљиште у приватно]\[ власништву, Узорци су анализирани у Научном 

институтуту за ратарство и повртарство и мрежи регионалних 

пољопривредних стручних служби (слика 1), 

Методе испитивања земљишта које су примењиване УСВОЈИЛО је 
Југословенско друштво за проучавање земљишта (ЈДПЗ, 1966). 
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Укупно је прикупљено и анализирано преко 89825 узорака, од чега 
ораничном начину коришћења припада 75722 узорака (84,3 %), 

Према новом Закону о пољопривреДНОЈ\[ земљишту из 2006. године 
(Сл. гл, РС 62/06), ради заштите и очувања хеl\lијских и биолошких својстава 
пољопривредног зе;,,[љишта од 1 до V катастарске класе земљишта и 

обезбеђење правилне употребе минералних и органских ђубрива и пестицида, 

власник, односно корисник, обрадивог пољопривредног земљишта врши 

контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта и евиденцију 

количине унетог минералног ђубрива и пестицида. Контрола се врши по 

потреби, а најмање сваке пете године, 

S1.JSQТlC:\ 

+ 
\ 
\ 

Слика 1, Мрежа пољопривредних служби у Војводини 

Fig, 1. Тће netvvork of" аgгiСl1ltшаl stаtiопs iп the Vојvоdiпа Ргоviпсе 

Испитивање плодности обрадивог пољопривредног земљишта и 

утврђивање количине унетог минералног ђубрива и пестицида може да врши 
привредно друштво, односно предузеће, или друго правно лице које је 
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регистровано за обављање одговарајуће делатности, располаже 

одговарајућим техничкиt-.I и стручним капацитетима и које има овлашћење 

Министарства пољопривреде Републике Србије. 

У лабораторијама су анализирани следећи параметри плодности 

земљишта: 

рН вредност у суспеНЗИЈИ земљишта са калИЈУМ хлоридом и у 

дестилованој води, потенциометријски 

садржај СаСОз - калциметром по Scl1eibler-y 

садржај хумус а - методом Тјурин-а 

лакоприступачни фосфор (екстракција са амонијум лапатом) - АЛ 
методом; садржаЈ фосфора одређен плавом методом на 

спектрофотометру и 

лакоприступачни калијум (екстракција са амонијум лапатом) - АЛ 
методом; садржаја калијума одређен пламенфотометријски. 

РезултаТII 

На графикону 1 приказане су рН вредности земљишта Војводине из 
којих се може закључити да су земљи шта киселе реакције заступљена на 

нивоу 14,81 % (класе са врло киселом, киселом и слабо киселом реакцијом
рН до 6,5). Неутрална земљишта, која су и најповољнија за биљну 

производњу, заступљена су са нешто више од трећине укупног броја узорака 

земљишта. Неповољна је висока заступљеност алкалних земљишта (скоро 

половина узорака), која представљају ограничење за усвајање већине биљних 

хранива као и за примену појединих врста минералних ђубрива. Учешће 

узорака са екстремним вредностима реакције земљишта је занемарљиво. 
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Реакција земљишта 

80 

60 
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0-' 
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<45 45-55 5.5-65 6.5-7.2 72-82 

класе реакције земљишта (рН) 

>82 

Граф. 1. рН вредност у испитиваним узорцима 
на обрадивом земљишту у Војводини 

Gгарl1 1. рН value iп the апаlуzеd агаblе soil sашрlеs 

Значај ниског садржаја СаСОз у земљишту (око 27,3 % испитиваних 
узорака) огледа се пре свега преко смањеног позитивног утицаја Са јана на 

структуру (граф.2). Екстремно високе вредности (учешће од 29,9 %) су 

штетне због иt-.юбилизације усвајања појединих микроелемената од стране 

биљака. 

Просечан садржај СаСОз у земљишту је 7,04 %. Изузев на 8 % 
површина на којима нема СаСОз , на свим осталиы парцелама непотребно је 

уносити СаСОз кроз ђубриво. 

На површини од једног хектара земљишта, обрачунато до 30 цм 
дубине, иыа 3000 t-.,з запремине зеыљишта. При запреминској ыаси од 1,33 
г/цмЗ површински слој има укупну масу 4000 т. То значи да просечан хектар 
у Војводини има 280 т СаСОз . Уношењем 400 кг/ха КАН-а који садржи 27 % 
N, али и 36 % СаСОз унесе се 108 кг/ха N и 144 кг/ха СаСОз . Ових 144 кг/ха 
СаСОз је количински занемарљиво у односу на просечних 280 т/ха у 
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зе1\lЉИШТУо С оБЗИР01\l на то даје КАН по килограму чистог азота скупљи и да 

је СаСОз из њега на највећеТ\! делу површина непотребан, долазш1О до 

следеће рачунице: 

Садржај СаСОз 

40 

30 

10 

! 
O---~---~~~-_o_~--~._--~_o_-- ---~~--~----~-

0% 0-2 % 2-5 % 5-10 % >10 % 

класе земљишта (% СаСОз) 

Графо 2. Садржај СаСОз на обраДИВИ1\l зе1\lљиштима у Војводини 

Grapl1 2., СаСОз 11 сопtепt iп Ље агаЫе soils from tће Vојvоdiпа Рюviпсе 

Ако се у Војводини прихрањује 350000 ха пшенице са 400 kg КАН-а 
по џа, а на сваки хектар се унесе 144 кг СаСОз , онда је то укупно 50400 т 
СаСОз или око 2000 ка1\lиона .. Непотребан трошак за превоз тих 2000 каыиона 
је око 600000 еврао 

Пошто цена КАН-а у фебруару 20070 износи око 176 ебра по тони 
(И1\lа 27% N), а цена АН-а 184 евра по тони (има 34% N), разлика у цени 
ђубрива за 350000 ха по 108 кг/ха чистог N по ха износила би око 40500,000 
ебра, 

Уколико би за прихрану пшенице користили АН уместо КАН-а, 
пољопривреда би у Војводини уштедела око 5 Ј 000000 евра годишње кроз 
уштеде за превоз непотребног СаСОз и кроз јефтиније ђубриво., 
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Забрињавајући је удео зе1\lљишта са мање од 3 % ХУ1\lуса (граф.3), 
односно класа слабо и врло слабо хумозних земљишта (око 42,7 % узорака), 
Да би се садржај хумуса задржао на постојећем нивоу или повећао, 
неопходно је зе1\lљиште ђубрити оргаНСКИ!'.1 ђубривима и заоравати жетвене 
остатке о 

Опадање садржаја хумуса је између осталог резултат спаљивања 
жетвених остатака, које је законо:\! забрањено али се сваке године ПРИ1\lењује 
на велики!'.! површинама, То представља врсту геноцида над 
микрооргаНИЗМЊ\lао 

Просечно у зе1\lЉИШТУ има око 107 микроорганизаЈ\ra (таб,I), Ако 
ПОС1\lатра1\l0 са1\l0 површински слој зе1\lљишта до 1 цм дубине (око 130 т 
земљишта). при спаљивању жетвених остатака са 1 ха угине око 1 Ј х 1 О 13 

микроор ганиза:\raо 

Они 1\Iикроорганизами који преживе спаљивање жетвених остатака 
хране се органским делом хумуса јер не1\lа органске материје којом се иначе 
хране., 

Табела 1 о Заступљеност микроорганизаJ\lа у зеi\IЉИШТУ 
до 30 Ц1\l дубине у Војводини 

ТаЬо 1 о Сопtепt of П1iсгоогgаl1isтs iп soil (dерtћ 0-3 О ст) iп Vojvodil1a Ргоviпсе 

Тип 
Број микроорганизаJ\lа по граму апсолутно сувог земљишта 

земљи шта Број Azotobacte Амонификатор АКТИН01\lицет 
Гљиве мо г и е 

Чернозем 106_109 102_ 103 106 - 107 104 - 105 103 _105 
Ритска 

црница 
106 _108 00- 1 о" 105- 106 103 - 104 103 _105 

Ливадска 106_109 00- 102 106_ 107 
I 

103 - 105 103 _105 
црница 

мо - Ј\lИкрооргаНИЗJ\lИ 
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Садрж ај хумуса 
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о 
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класе земљишта (% Х}'М}Са) 

Граф. 3. Садржај xY1v!yca у обрадивим земљиштима у Војводини 

Grapl1 3. Hl!111l1S сопtеl1t iп the агаЫе soils fгоlП tl1е Vojvodil1a Ргоviпсе 

Садр:r!'ај лакоприступачног фосфора је својство земљишта које 
директно показује утицај пољопривредних произвођача ђубрењем у 
протеклом периоду. Вредности садржаја лакоприступачног фосфора према 
класама обезбеђености показују распоред нормалне дистрибуције (графА). 
Само трећина узорака земљишта припада класи са оптимаЛНИI\! садржајем 
фосфора за већину ратарских и повртарских биљака (15-25 Mrl1 ОО г). 
Забрињавајући су подаци да 19,3 % узорака земљишта (испод 1 О мг/1 ОО г) 
припадају класама са врло сиромашним и сиромашним садржајем фосфора. 
На 8,5 % површина садржај фосфора је у класаl\lа са штетним и токсичним 
садржајем овог елемента те ђубрење фосфорним ђубривима на овим 
површинама смањује принос гајених биљака. 
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Садржај лакоприступачног фосфора 
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Граф. 4. Садржај лаколриступачног фосфора 
на обрадивим земљиштима Војводине 

Graph 4. AvailabIe рhоsрlЮГl!S сопtепt iп the агаЫе soils 
ЙОI11 Ље Vојvоdiпа Ргоviпсе 

Према садржају лакоприступачног каIшјума, узорци земљиurrа 

доминантно припадају класама са оптималном и високом обезбеђеношћу 

овим макроелементом (граф.5). Већина земљишта Војводине формирана на 

матичном супстрату богатом у калијуму. Резултати ових анализа указују на 

могућност значајне уштеде у ђубрењу ови!'.! елементом. 
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Граф. 5. Садржај лакоприступачног калијума 
на обрадивим земљиштима Војводине 

Gгарl1 5. AvailabIe роtаssiшп content јп Ље агаЫе soils 
fгоm Ље Vojvodina Province 

Закључак 

На основу резултата анализа 89825 узорака може се закључити да је 
плодно ст земљишта Војводине различита. То је последица стварања типова 

земљишта у процесу педогенезе, различито г начина коришћења, а посебно 

ђубрења, у последњих 18-ак година. 

Земљишта Војводине су доминантно неvтралне и алкалне реакције. 

Посебну пажњу треба посветити спречавању' даље алкализације, а 

коришћењем физиолошки киселих азотних ђубриiза (уреа и АН) могу се 
постићи велике уштеде. 

Садржај хумус а је код ораница доминантно изнад 3 %, али га и даље 
треба одржавати заоравањем жетвених остатака и органским ђубрењем. 
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Садржај приступачног фосфора је задовољавајући и Оi\югућава да се 

управо оваквим акцијама рационализује његова примена. 

Садржај калијума је доминантно у распону од оптималног. па чак и до 

врло високог и омогућава значајну рационализацију ђубрења овим 

елементом. 

На основу резултата испитивања може се закључити да би убудуће у 

Војводини требало производити ђубрива са повишеним садржајем фосфора 

типа 1:3 :2, а никако ђубрива типа 1: 1 : 1 или са наглашеним калијумом, осим у 
случајевима гајења калофитних биљака (шећерна репа, дуван, КРОi\lПИР и др .. ) 

Литература 

1. Богдановић Дар инка, Убавић М., ДО'3ет Д. (1993.): Хе.lIцјска својства u 

обезбеђе1l0СlIl зе.нЈыll/Jшш BojGoJZllle HeOIlXOJ,I1L11 .1шкрое7е.lIе1l1ll1ша 

TelllKlI .1IеmаЛll 11 lleClIIlIlfllJ1l у зе.lIЉ1l1lll1lУ (Кастори Р., ур .. ), Институт за 
ратарство и повртарство Нови Сад, стр 197-215. 

2. Југословенско друштво за проучавање земљишта (1966.): ПРllРУЧllllК за 
lICII1Il71l1Gaтbe зе.lIЈыlllmа,' Књига I. Методе истраживања хемијских 

својстава зем .. 

3.. Манојловић С. (1986.): CZlcme.lI КОlllllРО.7е l1лодllОСll1Zl зе.1IЈЬZlllll11С1 II 

УПОlllребе ђуБРllва у BOjGOJZllIlI од lШУЧНlIХ Zlcmpa.J/C1lGalba, IIреко 

развој1lUХ Zlcmpa:JlClIGafba до ФУНКlfZ/О1/uсања у "0љоривредllOј "роmводњZl 

Војводllне.. Зборник радова Покрајинског комитета за науку и 

информатику, књига број 18. стр. 123-127. 

4. Републички завод за статистику (2005.): Саопштење 2005 .. 

5. ххх (1980.): Резолуција УТ конгреса Југословенск5г друштва за 

проучавање земљишта. Публикација "VI конгрес Југословенског друштва 
за проучавање зеl\lљишта", Нови Сад, стр. 26-27 

Примљено: 23.12.2006 .. Одобрено: 30.03.2007. 
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SOIL FERTILITY OF AGRICULTURE LAND ON PRIV АТЕ
OWNED SECTOR IN VOJVODINA 

S k 1·' Р 1 К . vk' r 7 V . Ј I SV ," 7 е 'l1 IC, ., l1ГЈас"1, .-, аsш, . , егешеSlС, S. -

'rnstitl1te ofField and VegetabIe Crops, Novi Sad 
2Facl11ty of' АgгiСl1ltше, Institllte оfЋеld and VegetabIe Crops, Novi Sad 

Abstract 

Scientific basis оУ the Soil Fertility апd Fertilizel" Use Сопtгоl System (јп 
ЉгЉег text, 'tl1e Sуstеш') was established iп 1980 апd it \vas legislated iп 1985. 
ТЪе Sуstеш el1compasses Ље control of all factors that dеtеппiпе soil fertilitv and 
tertiliz~r actiol1, ј.е., 110W soil affects Ље growih, dеvеlоршепt апd yield of vcrops 
al1d wllIcl1 шеаsшеs Шllst Ье lIl1dегtаkеп to епsше I1igh, stabIe апd еСОl10шiс yields 
al1d аdеqпаtе protectiol1 of the Ыоsрhеге. Becal1se of tl1e есопошiс crisis that 
pestered Ље COll11try ovel' last 18 уеагs апd Ље гесепt waI" dеvаstаtiопs, Ље System 
\vas поt Љllу exploited. Dнriпg 2002-2006, а саmраigп \vas lаl1псl1еd to сопdllсt 
soil апаlуsеs iп the private sectoI" fi'ee of charge. ТЪе сашраigп was огgапizеd Ьу 
tl1e Sесгеtагiаt of АgгiСl1ltше of Ље Vојvоdiпа Ргоviпсе апd Ље 1I1stitllte of' Field 
апd VegetabIe Crops. Тl1e latter is Ље COl1l1try'S lеаdiпg sсiепtifiс еstаЫisl1mепt iп 
Ље field of аgгiСllltше. The РllЫјс respol1se to Ље сашраigп ftJlly jllstifies ftJtllre 
il1tеl1tiопs to reil1state Ље Sуstеш. 

Кеу \vords: Soil Feгtility al1d Feгtilizer Use COl1trol Systel11, the Vојvоdiпа 
Ргоујl1се, private sector 

AutllOl' 's add,.ess: 

Мг Јоујса Vasil1 
Nal1cl1i iпstitut za 
Ratarstvo i povrtarstvo 
Novi Sad 
Теl. 021 4898 462 
е-тајl: \'<lsiп([i! i j'VC!JS.J1S.ac. \'11 

84 ЕП 2007 (54) I (73-84) 

Одржива пољопривреда - основа руралног развоја: европска искуства 

Прегледml наУЧllU рад ЕКОНОМИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ 

Број 1/2007. 
УДК: 631.95:711.3 

ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДА - ОСНОВА РУРАЛНОГ 
Р АЗВОЈА: ЕВРОПСКА ИСКУСТВА 

Д. Томић 1 , Весна Поповић2, Мирјана Шуљманац-Шећеров3 

Резиме: У овом раду аутори указују на међузависност одрживог и руралног 

развоја на глобалном нивоу. Посебно указују на динамичан привредни раст, 

раст броја становника на планети у периоду 1900-2050. година, као и на 
неминовност привредног раста и развоја, с једне стране и раубовања 

природних ресурса, с друге стране .. Истичу да су одржива пољопривреда и 
рурални развој перспективе европске, а у оквиру ње и српске пољопривреде. 

Кључне речи: одрживост, село, развој, ресурси. 

К . 4 
раЈ света за унуке 

У јапанском граду Кјото 17.02.2005. потписан је Протокол којим се 
предвиђа смањење емисије штетних гасова за 2% до 2012. године5 . Повећана 
емисија СО2 у ваздуху (атмосфери) тзв. "стаклена башта", могла би у дужем 
временском периоду да повећа просечну годишњу температуру ваздуха за 2 -
4 СО. То би проузроковало брже топљење леда на Гренланду и раст нивоа 
мора за 0,5 метара у наредних 50 - 1 ОО година. Последице тога су оштећења 
приобалних области Европе (Холандија, Шпанија, Италија).. У Италији су 3-4 
регије претворене у пустиње. Очигледно је да су у току значајни климатски 

поремећаји на планети. 

1 Др Данило Томић, Регионална привредна комора, Нови Сад 
2 
Др Весна Поповић, Институт за економику по:ъопривреде, Београд 

3 Мр Мпрјана Шуљманац-Шећеров, ПСЗ, Нови Сад 
4 " Питер Барет, Новости, 3. децембар 2004 .. СТр. 7 
) Протокол нису потписале САД Кина, Јапан и Аустралија. Оне МlIсле, а посебно 
САД да би потписивање овог протокола било омча око врата за ЊIIХОВУ економију. 
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Шта се (не)мења? 

Планету Земљу чине водени и копнени део. Водени заузима 60%, а 
копнени 40% њене површине. Те пропорције се не мењају од постанка 

планете до данас. Укупна њена површина износи 13 милијарди хектара 

(шуме, прашуые, пустиње, степе итд.). Обрадива површина се креће од ].3 
милијарде хектара (1950) до 1,5 ыилијарди хектара (2002. година). Укратко. 
она износи око] 0% од укупне позршине планете и ыање-више је константна: 
Међутим, број становника се драматично 1\lења. У ] 900. години живело је ] ,5 
милијарди: 1985., пет милијарди, а 2050. године процене су да ће на планети 
живети 9,3 милијарди становника. У периоду 20] 5 - 2030. година просечна 
годишња стопа раста броја становника износиће 0,9%, а у периоду 2030 -
2050. година, 0,6%. То значи да ће се обрадиве површине ре/' capita 
смањивати са 0,23 (2002) на 0,16 хектара (2050 - према подацима FAO). 

Ради поређења, Србија данас иыа 3,5 ыилиона хектара обрадивог 
земљишта и 7,5 милиона становника са тенденцијом смањења истих до 2020. 
године. 

Укратко, на глобалном нивоу, у порасту су: 

број становника на планети; 

тражња за храном: 

животни стандард грађана; 

притисак на ресурсе и 

деградација земљишта, воде, ваздуха и биодиверзитета. 

Због свега реченог, на глобалном нивоу се ыења начин размишљања. 

Заштита окружења, животне средине (земљишта, воде, ваздуха и 

биодиверзитета) постаје изузетно значајна. Земљиште, вода и биодиверзитети 

су природни ресурси. Биодиверзитет постаје један од најважнијих природних 

ресурса, И1\тајући ово у виду, земље (старе чланице Европске уније - њих 15) 
воде политику С1\тањења притиска на ресурсе и екстензификације производње, 

пре свега због хиперпродукције хране и високог индекса самодовољности. 

Земље - новоприыљене чланице ( 12) воде политику интензификације 

производње и потенцијала, ради раста извоза хране и прилива девизних 

средстава. Укратко, у Европској унији је повећана одговорност друштва 

преыа пољопривреди и, обрнуто, пољопривреде према друштву. Важну улогу 

у томе имају одговорно предузетништво и интелектуални капитал. Према 

Лисабонској агенди усвојеној 2000. године, Европска унија прелази на 
економију базирану на знању до 2010. године (Томић, 2003, 2007). 
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Ради бољег разумевања појма одрживости, важно је разликовати 

мотиве (интересе) произвођача, потрошача хране и националних влада. На 
пример, основни мотив произвођача хране је новећање нрофита 11 додатне 
вредности, I10трошача нристун R:валитеТНllјој, безбеднијој II јефтинијој 
храни, а националних влада УСR:лађивање интереса произвођача и 
потрошача, уз јавну бригу о природним ресурсима - што Је суштина 

одрживог развоја (Томић, 2003). 

Шта је и зашто одрживи развој? 

Светски привредни раст и развој су незаустављиви. Тржишна 

привреда и капитал-однос, показали су се до сада као највиталнији 
друштвени однос и систем. Мултинационалне компаније се шире и освајају 
нова тржишта и ресурсе. Само је питање усклађености привредног раста и 

развоја, с једне стране и коришћења природних ресурса, с друге стране, 

Управо тиме се бави теорија одрживог развоја. Консултовањем стручне 

литературе, дефиниције одрживог развоја ыогу се свести на следеће: 
Одрживи развој је концепт заснован на мећугенерацијској праведности,тј. 

садашња генерација не сме компромитовати могућност будућих генерација 
да задовољавају .. материјалне" потребе и да уживају у здравој и лепој 
средини (Sапdга S. Batie, ] 989), или одрживи развој представља бригу о 
будућим генерацијама пропраћену питањем: Какав ће бити траг који ћемо 
оставити иза себе и по чеыу ће нас будуће генерације памтити? (Баћановић, 

2004) 

Проблеми одрживог развоја су заоштрени крајем 20.-ТОГ и почетком 

21.-0Г века. Значајни су и у области производње хране, У овој области су 
током 20.-ТОГ века, посебно у његовој другој половини, развијане теорије које 
су често поистовећиване са митовима. R. Lеviпs (1986) наводи и критикује 7 
развојних митова. То су: 

Први: радно интензивна пољопривреда је назадна, R:апитално 11 
енергеТСЮI интензивна пољонривреда је нанредна. Овај мит је неодржив 

јер научно - стручно и мисаоно интензивна пољопривреда су такође радно 

интензивне, с тим што се интензитет активности помера са мишићне на 

мисаону супстанцу. 

Други: диверзифИR:ованост је назадна, а МОНОR:УЛIура напредна. И 

овај мит је напуштен, с обзиром на то што биодиверзитет постаје најважнији 

природни ресурс. 

Трећи: ситан носед је назадан, R:рупан носед је савремен. Савремен 

Је онај посед на којем се може успоставити економски и агроеколошки 
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ОПТИМУi\1 (при које!'.1 су позитивни ефекти максимални, а негативни 

минимални), и организовати фармерски начин производње, уз адекватну 

заступљеност биљне и сточарске производње. 

Четврти: пазадно је потчиљаваље природи, савремено је 

овладаваље ириродпом. Треба се ослободити заблуде да човек l\lOже да 

победи природу. Човекје производ природе. и са ЊОi\1 i\lора да мудро и тесно 

сарађује. 

Пети: народно знаље је назадно, научно знаље је модерно. Да ли 

традиција и искуство стварани вековима могу бити назадни? То знање треба 

научним методама ,.,оплеменити", усавршити и подићи на виши научни ниво. 

Шести: специјалисти су 1VIOдерни, генералисти су назаДНlI. 

Поставља се питање како остварити синтезу између појединих специјалности. 

Где је граница између општости и посебности? 

Седми: што је ужа област истраживаља, то је модерније .. Да ли 
приоритет у истраживању дати атому, молекули, ћелији или организму? 

Потребна је демистификација ових митова и заговорници теорије 

одрживог развоја управо то и чине. 

Одрживи развој и рурална иодручја у Србији 

Руралне средине (подручја) у Србији су наша компаративна предност 

у примени концепта одрживог развоја у области производње хране. Око 85% 
територије Србије чине рурална подручја. У њима живи око 45% становника 
Републике. У досадашњеi\l развоју ова подручја су била занемаре на и 

девастирана, првенствено у економском и демографском Сi\lИСЛУ речи, 

међутим, у еколошком - не. На нама је да досадашњу заосталост If 

девастираност сеоских средина преТВОРИi\1O у нашу предност. То је 

неискоришћена шанса коју морамо искористити. Због тога је потребан 

заокрет према селу, пре свега, развојни, праћен финансијском подршком. 

Ово је европски тренд. У Салцбургу је 2003. године одржана конференција о 
руралном развоју. Формиран је и европски аграрни фонд за те намене. У 
Европској унији политика руралног развоја чини стуб број 2 / ЗАП. И код нас 
је у структури коришћења средстава Аграрног буџета, после 2003. године 
дошло до позитивних помака у издвајању средстава за рурални развој до 25% 
од укупних. Посебну пажњу све више завређује мултифункционални 

карактер пољопривреде и њен неробни карактер, који може битно да увећа 
богатство фарми. У агроекономској литератури се поставља питање шта је 
аутпут мултифункционалне пољопривреде и како се вреднује? 
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Поред прехрамбених производа, село нуди производе од дрвета, 
екстрактивне индустрије, Домаће радиности и могућности организовања 

разноврсне непољопривредне производње. Поред производног аспекта, села 

су места за одмор, рекреаЦИЈУ, туризам, живот, перманентни боравак и 

становање, и повремено уживање у природним лепотама, пејзажима, 

слушању цвркута птица, итд. 
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Прегледllи lIауЧНlI рад 

Еkолошки менаџмент консалТИНГ и заштита средине 

ЕКОНОМИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ 

Број 1/2007. 
УДК: 65.012.32:631.95 

ЕКОЛОШКИ МЕНАЏМЕНТ КОНСАЛТИНГ 

И ЗАШТИТА СРЕДИНЕ 1 

Б" Михаиловић, Весна Параушић, Владана Хамовић :: 

Резиме: ДОl\шћа предузећа су годинама своје функционисање базирала на 

нетржишним принципима. То је довело до све већег заостајања Домаће у 

односу на тржишне економије. Конкуренција и пословни успех I\ютивисали 

су предузећа у Србији да примењују принципе тржишног пословања. 

Консалтинг је један од значајних фактора ефикасне алокације ресурса 

предузећа и унапређења пословне праксе. Као модел учења и развоја 

менаџерских способности и вештина, омогућава решавање пословних 

проблема и побољшање пословних перформанси предузећа. Нове методе 

инвестиционог одлучивања захтевају успостављање везе између економских, 

социјалних и еколошких критеријума алокације ресурса. Помоћу консалтинга 

који уважава ситуациони приступ у раду може се постићи баланс између 

економске ефикасности, друштвено одговорног пословања и стандарда 

органске производње. 

Кључне речи: пословне перформансе, стандарди, одрживи разВОЈ, 

консалтинг, консултантска услуга. 

Увод 

Консултантска услуга представља препорут-)! одговарајуће мере, као и 

помоћ у остваривању те препоруке, која је резултат истраживања, 

идентификовања и анализирања проблема у одређеном предузећу. 

Консултант је стручно лице које даје консултантске услуге. Његово 

Рад представља део резултата истраживања на пројекту 149007 
"МУЛllluфункционаЛllа nо.ъоnривреда и рура7ни развој у функцuји укључења Реnублuке 

Србије у Европску унију", финансираног од стране мнзжс. 

2 Мр Бранко Михаиловпћ, Мр Весна Параушић, истраживач сарадник, др Владана 
Хамовић, научни саветник, Институт за еКОНОМПI\)' пољопривреде, Београд. e-mail: 
iерЬgdуu@еuпеt.Уll 
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образовање и искуство, у комбинацији са реалним и комплетним 

упознавањем са конкретноы ситуацијом, омогућавају пружање адекватне 

помоћи предузећу.. Ангажовање консултанта мотивисано је стањеr--r v 
преду:ећу које се може окарактерисати као незадовољавајуће а, при TOM~, 
ПОСТОЈе реални изгледи да се може поправити. 

Неопходност консалтинга произлази из природе проблема са којим су 

се суочила наша предузећа. Наиме, ради се о трансфорыационим процесима 

код којих се не ~lOгy применити рутинска решења. Истовремено, велики је 

обим сукобљених интереса који отежавају проналажење задовољавајућег 

решења. Консултанти су објективни и непристрасни, те лакше идентификују 
проблем, а затим генеришу идеје на основу којих предлажу конкретне акције. 

Консултантска услуга служи интересу клијента само уколико консултант 

професионално обавља своје активности. Професионализам се огледа у неза

висном мишљењу чак и кад се оно разликује од онога што би клијент желео 

да чује. Непристрасност консултанта захтева значајну самоконтролу, 

нарочито у раду са људима различитих религија, националНОСПЈ или 

политичке опредељености.. Консутантска услуга не сме да буде 

емоционално обојена или базирана на предрасудама. 

У претходном периоду код предузећа у Србији је доминирала 

производна оријентација која није уважавала захтеве тржишта. Домаћа 

предузећа су изгубила бренд и традиционална тржишта. Излазак из кризе 

захтева конституисање тржишно оријентисаних предузећа, што подразумева 

низ структурних промена, усмерених ка унапређењу ефикасности пословања 

и прилагођавању захтевима тржишта .. Развој предузећа у УСЛОВИI\lа транзиције 
захтева много више експертских знања, способности и вештина у поређењу 

са развијеним тржишним економијама, где постоји велико акумулирано 

знање и искуство. Савремена производња подразумева савремене 

технологије. У том смислу, ради испуњења стандарда ЕУ потребно је да 
консултанти поседују нова уско специјализована знања. У овом раду ће се 

анализирати улога консалтинга који је фокусиран на еколошки менаџмент и 

заштиту средине. 

Концепт ОДРЖIfВОГ развоја 

Светска конференција за заштиту животне средине и разВОЈ Је ] 987. 
године презентовала јавности свој извештај "Наша заједничка будућност" 

("Oнr СОП1l11ОП Fl1tше"), познатији као "Впшdtlаl1d - герогt", по имену 

норвешке председнице која је председавала тој КОlI!исији. Овај извештај дао је 
велики подстрек дискусији о критеријумима и условима одрживог развоја, 

као нове концепције светске еКОНОlI!ске и еколошке политике. Одрживи 

92 ЕП 2007 (54) 1 (91-100) 

ЕkОЛОШКI! менаџмент консалТI!НГ и зашппа средине 

развој као могућа етапа ка главном циљу глобалног опстанка захтева 

темељито преуређење еколошког учинка свих привредних активности. 

Спецификација и дефинисање конкретних задатака Ј\lOже се наћи у 110с.70вlюј 

повеЉll за одР.Ј/СllGli развој донетој 1991. г. на Другој конференцији светске 

индустрије о eKO-J\Iенаur-.rенту .. Већина тамо постављених захтева већ је vшла 

у постојеће еко-менаџмент систеr-.lе (BS 7750, EVRO-EMAS, rso 14000). -

Приватизација и реструктурирање предузећа стварају основне услове 

за одрживи развој. У Извештају Европске банке за обнову и развој за 2005. 
годину транзиција у Србији је оцењена високом оцеНО1\! (Рогtег, 2004). 
МеђУТИJ\l, производња предузећа у Србији недовољно испуњава захтеве 

тржишта у погледу квалитета, цена, асортимана, рокова испоруке производа 

и стандарда ЕУ. Ниско коришћење капацитета и неll!огућност пласмана 

производа последица су пословне филозофије по којој је производња циљ за 

себе, при чеJ\lУ је еколошка ДИЈ\!ензија производње била потиснута у други 

план. Такав став пре;\!а еКОНОJ\lији довео је до повећаних залиха, које су 

додатно увећале и онако већ високе трошкове производње. Притом. потребне 

пословне одлуке нису доношене на време .. Истовремено, технолошка, радна и 
производна дисциплина нису биле на задовољавајућем нивоу. У слов за 

постизање одрживог развоја је увођење аутоматизације, флексибилнијег 

технолошког систеJ\lа. постизање високог квалитета производа, ревитализа

ција средстава за рад и др. Од непроцењиве важности је коришћење 

трансфера знања, примена принципа и J\lетода нове производне филозофије, 

коришћење погодности информатике и др. Наша предузећа у периоду 

транзиције треба да обезбеде услове за истраживање нових техника и 

технологија. Сврха истраживања је побољшање технолошког тржишта. За 

продужење животног века производње на тржишту неопходно је побољшати 

изглед производа и креирати разна конструкцијска побољшања и др. Улога 

консултаната у таквој ситуацији огледа се у анализи насталог стања и 

предлагању активности ради продужења животног циклуса производа. При 

тоые се дщу следеће препоруке (Живановић, 1994: 34): 

потребно је чешће промовисати употребу производа међу 

постојећИJ\l КУПЦИ1\!а; 

пронаћи нове купце за производе, развијајући на таЈ начин 
тржиште и 

предузеће J\lора одмах да реагује на ПРИJ\lећено губљење 

конкурентности производа или услед појаве система зрелости 

производа и др. 

У ТОJ\l случају неопходно је извршити измену на техничко

теХНОЛОШКИJ\l систеJ\lИJ\lа, како би се примењивали међународни стандарди и 

прописи. Технологија мора бити у функцији испуњења захтева тржишта као 
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што су: побољшање квалитета, дизајна и повећање конкурентске позиције 

производа на тржишту. Притом, ыора се радити на смањењу цене постојећих 

технолошких процеса, отклањању грешака на улазу технолошког процеса, 

као и на самом унапређењу технолошког процеса кроз повећање технолошког 

нивоа. Консалтинг помоћ у сфери технике и технологије захтева од 

консултаната да упознају запослене и ыенаџере у нашим организација1\!а са 

стандардиыа, нарочито у области пројектовања производа. Примена . . 
стандарда, прописа или препорука иыа значаЈНУ улогу У ЩЈОЈектантском 

послу и заштити средине. Најчешће коришћени стандарди су: међународни 

(ИСО), стандарди зеыаља ЕУ, национални (државни, нпр. ЈУС), 

предузетнички и др. 

Значајан фактор јачања одрживог развоја у Србији је афирыација 

друштвено одговорног пословања (ДОП). Реч је о релативно НОВО1\! концепту 

који је веома ефикасан у условима глобалне конкуренције.. Концепт 

друштвено одговорног пословања доприноси остварењу економског успеха 

уз уважавање интереса појединца, друштва и окружења. Наиме, омогућава се 

алокација ресурса која уважава /гiрlе ЬО//ОI71 lille критеријум (еконоыски 
развој, социјални развој, одговоран однос према околини). Одржавање 

тананог баланса између индустријског развоја и очувања околине доводи до 

редефинисања постојећих ресурсних коыбинација услед нових Трошкова 
преласка на технологије пријатељски настројене према околини (Ђуричин, 
2006). 

Претпоставка концепта друштвено одговорног пословања је 

добровољно усвајање 1\!ера које доприносе решавању друштвених и 

еколошких проблема. Ради се о стратеШКО1\! приступу друштву и 

партнерском односу према осталим компанијама у окружењу .. Истраживања 
друштвено одговорног пословања КО1\!панија у Србији, путе1\! анализе односа 

и ставова јавности и лидера пословног, непрофитног и јавног сеюора, указују 
на следеће закључке3 : 

основне теме ДОп' најчешће прве на уму, биле су: очување околине, 

односи са заједницом и оп шта етика пословања. Две најчешће спонтано 

помињане теме ДОП ретко су Ct нашле међу темама од највећег значаја за 

сопствену КО1\шаНИЈУ; 

иако је већина компанија изјавила да, поред стицања профита, има и јасно 

дефинисане друге 1\lИсије, већина наведених мисија тешко се може 

одвојити од њихове директне улоге у стицању профита; 

Резултати I!страживања разВI-Uености друштвено одговорног пословања у Србији, 

које је спровео Стратеuпк маркетинг у периоду јануар-јун 2005 године. 
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досадашњи ангажман на пољу ДОП, који је већина комапнија могла да 

наведе, углавном се своди на повремене филантропске акције (донације и 

спонзорства) ; 

већина комапнија изјавила је да има јасно дефинисан план акција на пољу 

ДОП за наредне две године, али и у тим плановиыа доминирају готово 

искључиво филантропске акције, упркос декларативној тврдњи компанија 
да се систематски и организовано баве свим основниы темама везаним за 

ДОП; 

већина комапнија, 65%, изјавила је да има блиску сарадњу са локалном 
заједницом; 

релативно сужена перспектива у поимању ДОП и ширини његовог 

значаја препознаје се и у опажању мотива компаније за ДОП. Основни 

мотив КО1\!панија за ДОП је слика компаније у јавности - боља позиција 

на тржишту; 

иста, релативно сужена перспектива у ПОИ1\!ању ДОП и ширини његовог 

значаја види се и у схватању главних аюера (корисника) ДОп' Као аюери 

ДОП најчешће су навођени потрошачи, запослени и локална заједница. 

Само седам КО1\!панија навело Је друштво у целини као главног аюера 

(корисника) ДОП; 

упадљива је дискрепанца између позитивних оцена стања ДОП у 

сопственој компанији и негативних оцена стања ДОП у Србији; 

иако је недостатак свести о значају ДОП опажен као главна препрека 

већој иницијативи за ДОП, далеко мањи број фирми наводи едукацију као 

најважнији подстрек компанијама за ДОП; 

знатно више компанија изјавило је да при избору партнера веома води 

рачуна да ли се партнер понаша друштвено одговорно, него што има 

потпуни увид у њихово пословање и 

већина компанија ипак сматра да је активно спровођење кодекса 

одговорног пословања јачи мотив за рад и лојалност од добрих плата. 

Резултати претходног истраживања указују на неразвијну свест о 

друштвено ОДГОВОРНО1\! пословању, мада су уочљиви одређени позитивни 

помаци у смислу развоја компатибилности са актуелним концептима 

пословања у развијеним тржишним економијама. За масовну примену 

претходног концепта потребан је завршетак транзиције који би створио 

претпоставке за примену tl'iple bo/tom linc принципа. 
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Консултантске услуге у области еколошког :ненаџ:нента 

Консалтинг се у развијеним земљама Западне Европе и Америке 
развијао деценијама уназад, У овим земљама активне су консултаНТСI<е 

организације које се међусобно разликују по моделу финансирања, 
организованости и процесу консалтинга, Различити модели саветодаВства 

увек су посредно и непосредно детеР'минисани друштвеним контекстом у 

КОЈ\те институције саветодавства треба да делују (Јанковић, 2006: 581), 
Истовремно, значајно је истаћи и постојање све веће специјализације 

консултаната за одређене области, Консултантске услуге у области заШтите 

средине и еколошког менаџмента пружају одређене научноистраживачке 

организације (институти), Привредна комора Србије (ПКС), саветодавна тела 

појединих министарстава, као и приватне консултантске организације које у 
оквиру пословне понуде имају услуге еколошког менаџмента, У области 

еколошког менаџмента постоје најмање три облика консалтинг пројеката: 1) 
дијагноза стања еколошких услова. друштвено одговорног пословања и 

одрживог развоја; 2) едукација и имплементација стандарда. еколошке 

производње; 3) интервенције у производњи и технологијк Понуда 

консултанских организација зависи од потреба, тј, тражње на тржишту кон

султантских услуга, Истовремено, понуда је условљена и кадровским потен

цијалом консултантске организације, Најбитнији су искуство и стручност 

консултанта, који омогућавају да се изађе у сусрет захтевима клијената по 

питању еколошког менеџмента. Еколошки фактор добија на значају, што 
ствара тражњу за посебним консултантским услугама везаним за 

пројектовање и инсталирање опреме за смањење/спречавање загађења. 

Вредност инвестиција на светском еколошком тржишту је порасла са 379 
милијарди долара у 1995, години на 518 милијарди долара у 2000, години 
(UNDO, 1995: 4), 

Савремена пољопривреда подразумева савремене технологије. У том 
смислу, ради испуњења стандарда органске производње, потребно је да 

консултанти поседују нова уско специјализована знања. Специјализација 
консултаната (тзв .. СМС - Subject Matfer Specialist) подразумева познавање 
специфичних области, попут социо-економског консалтинга, еколошког 

консалтинга, као и упознавање са новим прописима и стандардима у ЕУ. 
Последично, претпоставка успешног консалтинга је континуирана едукација 
консултаната и размена пословног искуства и иновација путем 

консултантских удружења, С ТИЈ\I у вези је и постојање стратешког 

планирања развоја и повезивања АКИС-а (Система знања и информација у 
пољопривреди) и различитих центара за едукацију саветодаваца. То могу 

бити посебни центри за ту намену, али најчешће су то факултети, 

истраживачки институти, школе и различите институције које, зависно од 
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потреба саветодаваца, пружају додатну едукацију (Јанковић, 2006: 584). На 
тај начин консултанти обогаћују своје знање и оплемењују пословно 

искуство.. Стечена знања се даље преносе и омогућавају решавање 

конкретних пословних проблема клијената, 

Ангажовање консултаната од стране компанија у Србији може се 

разумети као њихова инвестиција у hЮIР-IzО1Р, тј, нематеријална средства 

сопствене компаније. Економска ефективност тако схваћене инвестиције биће 

већа уколико у процесу консалтинга дође до трансфера знања од консултанта 

ка клијенту, који ће убудуће моћи самостално да реши или избегне настајање 

сличног пословног проблема. Тиме не престаје потреба за консалтингом, јер 

постоје и други аспекти пословања компанија који захтевају додатну стручну 

помоћ и трансфер знања. У сектору агробизниса консалтинг представља један 

од значајних фактора модернизације пословања .. У прилог овој констатацији 
треба навести потврђену чињеницу да улагање у саветодавство (и 

пољопривредна истраживања) доноси око 40% просечне стопе зараде, што је 
"много више него друге инвеСТИЦИЈе у пољопривреДНОЈ\1 развоју" (Уап den 
Ваl1, Ha\vkil1s, 1996: 13), 

Унапређење менаџерских способности и вештина може се постићи 

путем квалитетне обуке и едукације, Steeve Gosss, консултант Европске 
агенције за реконструкцију и Министарства за пољопривреду, шумарство и 

водопривреду PL, истиче да су добра обука и савети пољопривредним 

произвођачима најбитнији и најкориснији начин подршке од стране државе4 , 
Развој консултантских услуга у области заштите околине под утицајем је 

приближавања Србије Европској унији. Тржиште ЕУ чини око 500 милиона 
купаца. Приступање овом тржишту намеће строжије услове пословања, који 

се огледају у оштријој конкуренцији и бројним прописима из области 

заштите животне околине, заштите произвођ-ача и потрошача и сл., 

Досадашња искуства указују да одређени сектори ПРf';СЈ'ављају потенцијалне 

победнике након прикључења ЕУ. Потенцијални победници су: туризам, 

транспорт, грађевинарство, финансијске услуге и консултантске услуге у 

области заштите околине., Традиционалној прерађивачкој индустрији 

неопходна је модернизација и упознавање са маркетиншком логиком, 

~ у Привредној комори Србије, тј, њеном Центру за едукацију и стручно образовање, 
за нешто више од три године реализовано је 234 семинара са 102 различите теме, на 
којима је присуствовало преко 1 0,000 пр~mредника. Развојем новог пројекта е
Leaminga, учење на даљину путем интернета, биће омогућена савремена едукација 
свих корисника, којима ће пнформације бити доступне 24 сата дневно, 7 дана у 
недељи, Образовање на даљину, уз доследну примену Болоњске декларације, 

обезбеђује оспособљавање са стандардизован им садржајем .. 
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Консултантске услуге повезане са екологијом и захтевима окружења 

су релативно нове, али се сматра да ће у будућности овај сегмент трЖИшта 

консултантских услуга имати већи значај о У прилог овој констатацији иде 

чињеница да овај сектор јача код ;\1НОГИХ земаља које су се прикључиле ЕУ. 

Оно што је сигурно. то је да су ове услуге интердисциплинарне (Блечић. 

2005)0 Консултантске организаЦИЈе ЧИЈа је основна делатност 
рачуноводствени, управљачки и инжењеринг консалтинг присутне су и на 

овом тржишном сегментуо 

Задатак менаџера је да мења производњу, маркетинг, као и 

коришћење производа или услуга, односно да обавља активности у складу са 

научним и техничким сазнањима, тако да се спречи озбиљна или неповратна 

деградација животне средине, Истовремено, потребно је мерити учинак на 

заштити околине, редовно проверавати заштиту животне средине и 

оцењивати усюшђеност са интерним захтевима компаНИЈе, законским 

захтевима и другим прописима о 

Закључак 

Консултантска делатност представља форму преношења знања, како 

би се елиминисало или бар ублажило непотребно лутање или евентуални 

промашаји у пословању предузећа у периоду транзиције наше економије. 

Захтеви ЕУ 1II0рају да се преведу на разУIIIЉИВ језик за компаније, којима су 

фактички потребни савети у вези са прихватањем нових пословних правила. 

Последично, постоји растућа тражња за асистенцијом у имплементацији 

стандарда ЕУ. Истовремено, односи са клијентима се граде на бази поверења, 

знања, кредибилитета, разумевања и креативности. Консултанти фактички 

постају део организације клијента на одређени периодо Истовремено, 

присутан је тренд јачања улоге консултаната током Иi\lПлементашuе 

предложених мерао Њихов значај огледа се у подршци Иlllплементацији 

пројекта, контроли и евентуаЛНИIII корективним мерама које побољшавају 

спровођење консалтинг интервенцијао 
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UDC: 65.012.32:631,95 

ТНЕ ECOLOGICAL MANAGEMENT CONSULT ANCY AND 
ENVIROMENTAL PROTECTION 

Branko Miahilovi6, 111Љ., Vеsпа Paral1si6, 111Љ., Vlаdапа НаПlОvi6, Рћ.D. 

Iпstitl1tе of' АgгiСl1ltше Ecol1ol11ics, Belgrade, Vоlgiпа 15 

Abstloact 

The \уау of' dоiпg ы1iпеsss iп dOl11estic firl11s lJas Ьееп based оп tћe 110П
шагkеt ргiпсiрlеs Љг а lопg til11e. It lшs created gI'О\viпg iшЬаlапсе Ьеtwееп 
dошеstiс апd 111arket еСОI10I11У. Tl1e сошреtitiоп al1d ы1iпеsss Sl1ccess ћауе 
l110tivated tће fiгшs јп Serbia to apply tћe ргil1сiрlеs of l11arket еСОПОI11У. 
СОПS111tапсу is опе оГ Ље 1110st il11рогtапt factors оГ effective lосаtiоп оГ сошрапу 
геsошсеs апd i111ргоviпg ы1iпеsss practice, As lеаrппiпg апd dеvеlорmепt шоdеl 
of' l11al1ager's abilities апd skills епаЫеs sоlviпg ргоblешs оГ ы1iпееss al1d 
iшргоviпg bl1sil1ess реГЉПl1апсе of сошрапу. New iпvеstiОI1 шеtllОds оГ decisiol1 
шаkiпg reql1ire еstаЫis11iпg relatiol1 Ьеhvееп criteria lосаtiоп of' есопоmiсs, socials 
апd ecologicals tactors. СОПSllltаl1СУ Љаt respects sitllatiol1 appгoacl1 iп practice 
сап gаiп Ьаlапсе of' есопошiс efficiel1cy, social геsропsiЫе \vork апd огgапiс 

ргоdllсtiоп stапdагds. 

Кеу ,vords: Ьt1siпеss реГЉГl11апсеs, standards. st1stail1able dеvеlОРl11епt, 
СОПSllltапсу, СОПSl1ltiпg service. 

Alltl101' 's addl'csS: 

Мг Вгапkо Мјаћјlоуј6, 

Iпstitlltе of' АgгiС111tше Есопошiсs, Belgrade, 
Vоlgiпа 15 
Е-шаil: ЬгапkошЉ@пеоЬее.пеt 

Теl: +381 112972858 
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Коришћење пољопрпвредног земљпшта у државној својини према новом ... 

СmРУЧflU Ч.7(шак ЕКОНОМИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ 

Број ]/2007. 
УДК:631.115.7 

КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ПРЕМА НОВОМ ЗАконуl 

З. Симоновић, д. Цвијановић2 

Резиме: Аутори у овом раду говоре о коришћењу пољопривредног земљишта 

у државној својини према новом Закону о пољопривредном земљишту. Закон 

даје нова решења и погледу начина издавања у закуп пољопривредног 

зе~lљишта у државној својини. Ова решења су изазвала и неке од примедби 
КОЈе се односе првенствено на начин давања у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини. На крају рада дају се нека од искустава земаља 

у окружењу, у ПРВОЈ\I реду Мађарске, Словеније и Хрватске кад је у питању 

давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини. 

Кључне речи: kоришћење пољопривредног земљишта, државна својина, 

закуп. 

Увод 

Актуелна настојања наше земље садржана су у жељи да Србија 

постане члан Европске уније у неком скоријем времену. Надлежни државни 

органи у духу ових настојања прате, примењују и прилагођавају нашу 

законску регулативу регулативи Европске уније. У складу са овом политиком 

су и мере које је предузело Министарство пољопривреде, које се огледају у 

регистрацији сељачких газдинстава и давању краткорочних и дугорочних 

кредита, као и у успостављању система директних плаћања на рачуне 

произвођача. Министарство је читаВИЈ\1 низом системских закона и уредби 

покушало да отклони вишедеценијске пропусте у пољопривреди. У свајањем 

Стратегије развоја пољопривреде Србије, остварени су услови за доношење 

1 
Рад представља део резултата истраживања на пројекту бр. 149007Д 

"Мултифункционална пољопривреда и руралmт развој у функцији укључивања 

fепублике Србије у Европску унију" финансираног од стране МНЗЖС 

Мр Зоран Симоновић" др Драго Цвијановић, Институт за економику пољопривреде 
- Београд, Волгина 15, 
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низа нових прописа. Међу овим прописима нарочити значај имају Закон о 

пољопривреди и Закон о пољопривредном земљишту. 

Закон о пољопривреДНОi\1 земљишту донет је током 2006. ГОДине. 

Закон садржи нова решења која су прилагођена принципима У става 

Републике Србије из 2006. године.3 Ипоред тога, овај закон је изазвао I\!HOre 
полемике у наШОЈ Јавности. 

у нашим даљим излагањима посветили смо пажњу новим решеЊима 

КОЈа су дата према Закону о пољопривредном земљишту, а односе се 

нарочито на област коришћења пољопривредног земљишта у државној 

СВОЈИНИ. 

1. Право располагаља и управљаља земљиштем 
које је у државној својини 

Помоћу Закона о претварању друштвене својине на пољопривредном 

земљишту у друге облике својине, држава је извршила подржављење 

друштвене својине. На овај начин држава је себи олакшала управљање 

пољопривредним земљиштем.4 На основу овог закона уводи се државна 
својина на пољопривредно земљиште. Друштвена својина, која је до 

доношења овог закона имала доминантан карактер, Је укинута. 

Држава преко ресорног министраства управља и располаже 

пољопривредним земљиштем које је у државној својини. Програм заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта поверен је надлежном 
органу јединице локалне самоуправе (члан 60). Наредни члан омогућава да се 
пољопривредно земљиште у државној својини може дати без надокнаде на 

коришћење образовним установама - школама, стручним пољопривредним 
службама и социјалним установама у површини од 1 ОО до 1000 хектара, у 
зависности од типа установе. Одлуку о давању :земљишта на коришћење 

доноси орган локалне самоуправе уз сагласност Министарства. 

3 У члану 88 Устава Републике Србије истиче се следећи став: «Коришћење и 
располагање пољопривредним земљиштем, шумским земљиштем и градским 

грађевинским земљиштем у приватној својини. је слободно. ЗаКОНОI\! се могу 
ограничити облици коришћења и располагања, односно прописати услови за 

коришћење 11 располагање да би се отклонипа опасност од наношења штете Ж!Iвотној 
средини или да би се спречила повреда права и на законом заснованих интереса 

других лица», W\V\v.parlament.sr .. gov .yl1/contentllatlaktall1stav/Ustav _ Srbije Jat .. pdf' . 
4 Закон о претварању друштвене својине на пољопривредном земљишту у друге 
облике својине, СлужбеНII гласник РС, бр 49/92. 
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2. Начин издаваља у :закуп пољопривредног земљпшта 
у државној својини 

Закон о пољопрпвред!то:--.r :земљишту посвећује доста пажње питању 

закупа пољопривредног зе:--,!љишта. 11 то од члана 62 до члана 71. Кад је у 
питању коришћење ПО.ъопрнвредног зе:--,!љишта у државној својини. Закон по 

први пут изједначава пољопривреднике (физичка лица) и ко:\!бинате и 

омогућава ИЈ\! да под једнаюш условима користе пољопривредна земљиште, с 

тим што се то исто пољопривредна зе:\!Јьиште не i\lOже дати у подзакуп. 

Стари закон није познава ова решења. По старом :закону још увек је 

фигурирала друштвена својина као облик својине. З~куп пољопривредног 

:зеi\!љишта такође није био уређен пре:\Ia CTapOI\! закону.) 

Поступак за издавање пољопривредног зеIIIљишта ПРС7\!а Закону је 

регулисан тако што локална са?lюуправа распису је огласе за давање у закуп 

овог типа зеi\!ЉИШП1, а Министарство по,ъопривреде одлучује са којИJ\f ће 

понуђаче:--.! :закључити уговор. ЗаКОНОJ\f није прописано. али се из постојећих 

решења у законима која се односе на оглашавање располагања Иi\1Овино:\! у 

државној својини IIюже закључити да било исправно да то буду неке од 

дневних новина које се продају у Републици, а не у локаЛНОI\! јавном гласилу, 

Уговор бп по правилу требало да буде закључен са понуђачем који је 

понудио најповољније услове. 

Површине које се дају у закуп нису ЗаКОНОi\f ограничене, 

Поља привредник који је заинтересован ?llOже да УЗl\!е у закуп хиљаду и впше 

хектара уколико I\юже да их обради. Пре:\Ia ОВОI\! :закону, пољопривредници 

ће :'vюћи први пут да закупе у аренду пољопривредно земљиште које је у 

државној својини, и то на период од једне до 20 година. у зависности којом 
делатношћу ће да се баве. За засаде воћа (јабука, шљива, вишња) или 

винограда, или за рибњаке одобрава се закуп од двадесет година. За 

производњу ратарских култура период :закупа се одобрава на пет година. 

Почетна цена за закуп зеl\!љишта не може бити нижа од 70% од 
тржишне цене закупа на ПОДРУ'чју на које1\! се земљиште налази, Подаци о 

тржишној цени треба да се добију од надлежних органа. 

Законо:\! су одређени случајеви у којИI\Ia, под одређеним УСЛОВИi\fа, 

поједина лица имају право првенства закупа пољопривредног зеl\!љишта. 

Битно је да лице које испуњава услове :за право првенства закупа то право 

може да оствари ако прихвати највишу понуђену цену. Испуњеност услова за 

добијање, права првенства закупа доказује се исктьучиво изводима из 

5 Закон о пољопривредно,,! земљишту, Сл:ужбенн гласник РС, бр. 49/92, 53/93, 67/93, 
48/94,46/95,54/96, 141200011 10112005 - др. закон) 
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одговарајућих јавних књига о евиденцији непокретности, што би требало да 

смањи злоупотребе у досадашњој пракси давања на коришћење 

пољопривредног земљишта у друштвеној својини. 

На основу одлуке о давању у закуп пољопривредног зеi\lљишта у 

државној својини, закључује се уговор између Министарства и закупца. 

Садржина уговора је прописана Законом, што подразумева да се закључује у 

писаној форми, али није предвиђена овера потписа на уговору у суду, што би 

с обзиром на предмет уговора и могући дуг рок трајања било целисходно. 

Средства остварена од давања пољопривредног земљи шта у државној 

својини у закуп у висини од 60% приход су буџета Републике Србије, а у 
висини од 40% буџета јединице локалне самоуправе. 

Средства остварена од закупа зеi\Јљишта које се налази на територији 

аутоноыне покрајине, у висини од 30% приход су буџета Републике Србије, у 
висини од 30% буџета аутоноыне покрајине, а у висини од 40% јединице 
локалне самоуправе. 

Пољопривредно земљиште у државној својини може се заменити са 

пољопривредним земљиштем у другом облику својине, под условоы да имају 

исту тржишну вредност. Уговор о замени закључују Министарство и власник 

зеыљишта које се заыењује. 

3. Неке од примедби на начин давања у закуп 
пољопривредног земљи шта у државној својини 

Изједначавање физичких лица са правним лицима у погледу права 

узиыања у закуп пољопривредног зеыљишта у државној својини данас се 

оспорава највише из разлога што се овим законом омогућава цепање 

репроцелине у производњи, долази до спречавања веома уносне семенске 

производње, концентрације квалитетних стада говеда и свиња, смањује се 

тендерска цена комбината, угрожава опстанак већ приватизованих предузећа 

и задруга .. Цепање државног земљишта на табле од по 50 ха чини немогућим 
примену интензивне ратарске производње, са крупном механизацијом. 

Најбољи начин за опстанак ситних газдинстава не би требало тражити у 

устињавању државног пољопривредног земљишта, јер је излаз у његовом 

повезивању у задруге или у пословном повезивању са крупним фирмама и 

систеыима, сматрају противници овог закона.б 

G Зелене стране, Закон - на поправни, издаје Фонд Рибникар - Политика, број 51, 30. 
јануар 2007, 4 - 6. 
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Примедбе Закону су упућене и на начин одлучивања о тоые коме 

издати пољопривредно земљиште у државној својини. Одлучивање о 

стратешким питаЊИ1\!а везаним за овај закон спуштено је на ниво локалне 

самоуправе .. На овај начин наша земља уводи јединствени систем лицитације 
о државном пољопривредном земљишту, какав не постоји нигде у Европи. У 

зе1\!љама Европске уније цена закупа се одређује на државном нивоу, на бази 

реалних економских параметара. 

4. Искуства земаља у окружењу о питању давања у закуп 
пољопривредног зеМЉllшта у државној својини 

Преыа хрватском Закону о пољопривредном земљишту из 1994. 
године, допуњеном 2005. године, није регулисано питање издавања државног 
пољопривредног земљишта у закуп. Решења која су дата у Закону односе се 

првенствено на необрађено пољопривредно земљиште. Овакво земљиште се 

може давати у закуп правним и физичким ЛИЦИI\!а на период од три године. О 

издавању оваквог државног пољопривредног земљишта одлучују органи 

јединице локалне самоуправе. 7 

Словенија је, за разлику од других земаља у транзицији, задржала 

своју традиционалну власничку структуру пољопривреде. Више од 99% 
пољопривредних газдинстава остало је у приватном власништву. Мањи део 

пољопривредног земљи шта је био национализован. На национализованом 

зеl\ЈЉИШТУ развила су се друштвена газдинства.. Овакве карактеристике у 

периоду транзиције довеле су до тога да није дошло до веће власничке 

трансформације пољопривреде. У поступку денационализације и 

приватизације, који је у Словенији започео 1991. године усвајањем Закона о 
денационализацији, сва пољопривредна зеыљишта и шуме, са којима су 

располагала друштвена газдинства и комбинати, постали су државно 

власништво. Формиран је посебан Фонд пољопривредних земљишта и ШУ1\!а 

Републике Словеније, који газду ј е тим земљиштима. Пољопривредна 

предузећа од њега унајмљују земљишта за своју производњу. Фонд такође 

има функцију да враћа земљиште првобитним власницима у постопку 

денационализације.8 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~II 
ћttp://\V\yw.hzpss.hr/zakoni doc/zakonizef111j iste 008.htf11 
8 Тинца С Волк, Уmlll{;ј аграр"е nОЛllll111к7: на развој пољопривреде СловеНllје у 
nерZlOду mраJlЗll1{llје II укључења у Европску унију, Друштво аграрних економистов 
Словеније и Друштво аграних економиста Србије, Љубљана, Београд 2004, 112. 
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У Мађарској је, после првих почетних грешака у приватизацији 

великих земљишних комплекса, нађено решење да се све земљиште које није 

имало власника прогласи за државно> ПОТОi\l је земљиште уступано, без 

лицитације, на основу права пречег корисника, великим пољопривредним 

организацијаi\lа на коришћење на период од 20 година, за цену од 1 ОО евра по 
хектару. На овај начин држава је сачувала репродукциону целину која је 

полазила од биљне и сточарске производње а завршавала се са 

прерађивачким капацитетима, који су пројектовани на бази постојећих 
сировина у непосредној близини>9 

Закључак 

Закон о пољопривредном земљишту донео је нова решења о начину 

коришћења земљишта у државном власништву. Омогућио је физичким 

лицима да државно земљиште узимају у вишегодишњи закуп. Одлуке о 

давању закупа на државном земљишту препуштене су Јединицама локалне 

самоуправе> Управо ова решења су највише оспоравали противници овог 

закона> Оно што се може одмах приметити је да ова решења доприносе 

уситњавању великих парцела, доводе до губитка површина обрадивог 

земљишта> Јер, за сваку пар целу 1\юраће да се ураде прилаз ни путеви или 

комуникације> На овај начин онемогућиће се примена агротехничких мера, 

најсавременије механизације итд, Препуштање одлука о издавању државног 

пољопривредног земљишта у закуп органима јединица локалне самоуправе 

може да доведе до многих злоупотреба> Штетна и контрапродуктивна 

примена овог Закона у крајњој мери може да учини велику штету државним 

пољопривредним комбинатима. 

На основу искустава земаља у окружењу, можемо да видимо да друге 

земље немају оваква решења каква даје наш Закон о пољопривредном 

земљишту. По свему судећи, ова решења су оригиналне идеје наших 

стручњака. Вероватно је идеја законописаца била да и фИЗИЧКИ1\f лицима 

омогуће лакше и равноправно коришћење пољопривредног земљишта у 

држаВНОi\l власништву, али се није гледало на општи интерес државе и 

државних пољопривредних комбината .. МОЖда је излаз у томе да се овај закон 
измени или допуни неким новим решењима, која би била у општедржавном 

интересу, а уједно би била прихватљива за све. 

9 Пик Бечеј, Пољопривреда у Бечеју, Двоброј 461 - 462, 19. јул 2005, Бечеј, 2. 
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5. \у\,туу. рагlаmепt>sг.gоv..Уll/сопtепt/lаt/аktalLlstаv!U stay _ SгЫје _Iat.pdf 

6. Закон о пољопривредном земљишту, Службени гласник РС, бр. 49/92, 
53/93, 67/93,48/94,46/95, 54/96, 14/2000 и 10112005 - др. закон» 

7> Закон о претварању друштвене својине на пољопривредном зеi\lЉИШТУ у 
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о увозној заштlТТП и подршци извозу пољопрпвреде Србије 

ЕКОНОМИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ 

Број 1/2007, 

О УВОЗНОЈ ЗАШТИТИ И ПОДРШЦИ 

ИЗВОЗУ ПОЉОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ 

М. Милановић l 

У издању Института за економику пољопривреде - Београд, почетком 

2007. године изашла је монографија «УВОЗНА ЗАШТИТА И ПОДРШКА 
ИЗВОЗУ ПОЉОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ У ПРОЦЕСУ ПРИСТУПАЊА СТО И 

ЕУ», чији су аутори др Весна Поповић и мр Бранко Катић. Ова обимна 

монографија (218 страна са анексима-табелама, формат Б5) изложена је, 

поред Предговора и Закључних разматрања, у пет посебних аналитичких 

поглавља, у којима се свеобухватно и детаљно разматрају комплексна питања 

економске и аграрне политике, КОЈа ће суштински утицати на будућност 

аграрног и руралног развоја Србије. 

Овде се заправо детаљно анализирају специфични унутрашњи и 

спољни услови и ограничења у којима су започета и паралелно теку два, за 

пољопривреду и укупну економију Србије изузетно значајна, паралелна 

процеса - преговори о ПРИС'тупању Светској трговинској организацији (СТО) 

и о придруживању Европској унији (ЕУ). Преговори Србије са СТО отпочели 

су фебруара 2005. године, подношењем захтева Генералном савету СТО за 
одвојени пријем Србије у СТО и интензивирани подношењем Меморандума о 

спољнотрговинском режиму о приступању СТО. С друге стране, Савет 

министара ЕУ, почетком октобра исте године, одобрио је почетак преговора о 

закључивању Споразума о стабилизацији и придруживању ЕУ Аутори 

полазе од премисе да пуноправно укључивање у међународне организације и 

институције, са посебним тежиштем на укључивање у СТО и ЕУ, представља 

један од приоритетних економско-развојних и политичких циљева Републике 
Србије. 

Досадашња искуства су показала да се у оваквим преговорима 

најтеже долази до усаглашених решења управо у области пољопривреде. То 

је узроковано низом биотехнолошких, производно структурних, економско-

l Др Милан Р. Милановић, редовни професор Мегатренд универзитета, Београд 
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тржишних, али и социјално-политичких специфичности пољопривреде, због 

чега је, последично, овај сектор "високо осетљив", не СаЈ\1O са аспекта 

либерализације увозне заштите, него и са аспекта интерних субвенција и 

директне подршке извозу аграрних производа. 

Аутори Ј\lOнографије су се прихватили подухвата да аналитички 

детаљно сагледају управо ова два КОI\IПлексна питања - увозна заштита и 

извозни подстицаЈИ пољопривреде - с HaJ\lepoM да понуде поуздану 

аналнтичко-документациону основу и одговарајуће препоруке за 

формулисање конкретних националних одлука у овим областю.Ia .. Стога су 
приступили свеобухватној анализи. првенствено институционалних услова 

међународног окружења (захтева СТО и ЕУ), билатералних споразУ1'.Ia о 

слободној трговини са зеl\lљама у региону, Споразума о аУТОНОl\lНИМ 

трговинским 1'.lepabla са ЕУ. затим анализи важеће законске 

спољнотрговинске регулативе. царинских тарифа изабраних зеl\Iaља у 

окружењу и ЕУ и регионалних искустава у припреыи Споразума о 

стабилизацији и придруживању са ЕУ. као и анализи извозно-увозних токова, 

обрачуна оБИ1'.lа извозних субвенција и, на крају, комплексној анализи нивоа 

конкурентности по појединим секторима пољопривреде. 

У поглављу П - ДОХА РУНДА СТО ПРЕГОВОРА - разЈ\Iaтра се ток 

ових преговора у сектору пољопривреде, посебно са аспекта увозног 

приступа који је регулисан СпоразУl\lоr-.1 о пољопривреди (тарифе. тарифне 

квоте. управљање таРИфНИI\I квотаl\lа, заштитна клаузула) и даје посебан 

осврт на економије у транзицији и нове чланице .. Такође се ови преговори 
детаљно раЗl\lатају и са аспекта извозних субвенција пољопривреде (директне 

извозне субвенције. извозни кредити, извозне гаранције и осигурање извоза. 

помоћ у храни, државна извозна трговинска предузећа. извозна ограничења). 

Разl\lатрања у овом поглављу омогућавају сагледавање сложености укупне 

проблеl\lатике преговора у оквиру СТО, посебно преговора у области 

пољопривреде. које иначе карактеришу спори ПОl\lаци и чести застоји. 

Поглавље ПI - СТРУКТУРА ТАРИФНЕ ЗАШТИТЕ У СЕКТОРУ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ - посвећено је детаљној анализи целокупне 

регулативе у овој области: Закон о спољнотрговинскоы пословању, Одлука о 

разврставању робе на облике извоза и увоза, Закон о посебној дажбини при 

увозу пољопривредних и прехраыбених роизвода, Одлука о висини посебних 

дажбина при увозу пољопривредних и прехраыбених производа. Закон о 

деВИЗНОI\I пословању, Царински закон, Одлука о сезонским царинским 

стопама на увоз одређених пољопривредних производа, Закон о царинској 

тарифи, Царинска тарифа. Поред анализе институционалих решења и оцене 

токова и нивоа либерализације спољнотрговинских реЖИl\lа, овде су изведене 

и прецизне рачунице о висини просечне царинске заштите по СВИI\I главама 
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хармонизоване царинске тарифе (1-24), односно по тарифним ставовима из 
прве 24 главе које се односе на пољопривреду. 

У поглављv ТУ - НИВО Т АРИФНЕ ЗАШТИТЕ И МОДАЛИТЕТИ 
ТРГОВИНСКИХ пРЕФЕРЕНЦИЈАЛА У СЕКТОРУ ПОЉОПРИВРЕДЕ - се, 
полазећи од опредељења СТО да се увозна заштита хармонизује исказивањеЈ\! 
преко ad valOl'em тарифа. КОl\lпаративно анализирају ниво и структура увозне 
заштите (преко тарифних еквивалената) између Србије и ЕУ. Затим се 
анализирају циљеви и ефекти седам важећих билатералних споразума о 

слободној трговини које је Србија (СРЈIСЦГ) закључила у оквиру Пакта 
стабилности ЈИЕ, У којима су (иако на истим принципима и у 

стандардизованој форми) примењени различити модалитети либерализације 
аграрног тржишта. Посебно се анализирају Споразум са Руском Федерацијом 
и Споразум о аУТОНОI\IНИ1'.1 трговинским I\lepaMa ЕУ. Разматрана су и нека 
решења из Споразума о стабилизацији и придруживању Хрватске и ЕУ, која 
могу бити коришћена у преговорима Србије и ЕУ 

Пето поглавље - СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА И ПОДРШКА 
ИЗВОЗУ У ПОЉОПРИВРЕДИ СРБИЈЕ - представља врло занимљиву и 

корисну. анализу спољнотрговинске раЗl\lене пољопривреде и прехрамбене 
индустрије у периоду 200] -2005. година, при чему се детаљније анал:изирају 
извозно-увозни токови и степен концентрације извоза и увоза пољопривреде 

и прехраыбене индустрије, са употребљивим налазима и констатацијама (нпр. 
само 69 производа се јавља у извозу а да исти нису и увожени; 279 производа 
је само увожено а да их неl\lа у извозу, итд). Посебно се анализира систеl\l 
подстицаја извоза пољопривредних и прехрамбених производа, односно 

обрачун нивоа извозних субвенција у сектору пољопривреде, указујући на 
значајне разлике зависно од извора података. 

У поглављу УТ - КОНКУРЕНТНОСТ ПОЉОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ 
(које је и најоБИl\Iније - око 70 страна) - извршена је комплексна анализа 
"осетљивости" сектора пољопривреде у условима неминовне либерализације, 
и то за десет назначајнијих линија/група производа: говедарство, овчарство, 

свињарство, живинарство, жита и производи од жита, уље и шећер, 
повртарство, воћарство, вино и дуван. Аутори с правом полазе од става да се 

либерализација дОl\lаћег тржишта може извршити на више начина, те да 

изабрани l\Iодел либерализације мора бити у складу са предностима односно 

недостаЦИl\lа производalгрупе/сеh.iора производа, СПОЉНОТРГОВИНСКИI\I 

билансом одређеног производа или хомогене групе (исте карактеристике за 

више производа, супстигутивни карактер, сличан спољнотрговински биланс, 
сличан социјални ефекат на ширу заједницу), тренутним и потенцијалНИI\I 
нивоом конкурентности и другим факторима БИТНИI\I за креирање оптималног 

нивоа увозне заштите. Стога је овде, на основу сагледавања свих наведених 
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фактора, разыатрано пет могућих ыодела либерализације доыаћег тржишта, 
који би били ПРИ~lењени на све пољопривредно-прехра~lбене производе из 

ЕУ, и то: (1) интензивна либерализација, (2) интензивна у корациыа (фазна) 
либерализација, (3) прогресивни ыодел либерализације, (4) одложени ыодел 
либера.пизације и (5) одложени у корациыа (фазни) ыодел либерализације. 
Суштински квалитет раз~lатрања у овоы поглављу чине конкретне, добро 

аргуыентоване и веоыа употребљиве препоруке о начину и дина~IИЦИ 

либерализације тржишта за готово све пољопривредне и прехраыбене 

производе. 

На основу свеобухватних анализа у овој монографији, фОРi\'Улисани 
су конкретни ставови, препоруке и сценарији за доношење стратешких 

одлука које се односе на либерализацију аграрног тржишта, значајних за 

остваривање приоритетних циљева Србије у овој области - приступање СТО 

и придруживање ЕУ: у преговориыа о прикључењу Србије СТО, дефинисање 

Листе концесија ускладити са обавезама из започетих преговора о Споразуму 

о стабилизацији и придруживању са ЕУ и обратно; узети у обзир да ће 

пољопривреда ЕУ и даље бити заштићена релативно високиы царинским 

стопама; да ће у оквиру асиыетричног приступа бити дозвољен 

преференцијални приступ пољопривредним производима пореКЛОJ\l из Србије 

тржишту ЕУ (са изузеТКОJ\l неколико производа за које су одређене квоте -
јунеће J\lесо, шећер и вино); да ће Србија за известан број производа који се 

увозе из ЕУ примењивати снижене прелевмане (50% до 80% нивоа на увоз из 
трећих земаља). 

Наглашава се да Србија може да прихвати само постепену 

либерализацију, уз уобичајену поделу производа на три групе: неосетљиве, 

мање осетљиве и посебно осетљиве. 

У дефинисању прве групе, тзв. неосетљивих производа, код којих се 

царине и друге дажбине истог дејства укидају даном ступања на снагу 

Споразума, Србија ће имати највише могућности да одговори захтевима за 

либерализацијоы, јер ту су: производи које не увозимо; производи са 

најНИЖИJ\l степеном постојеће заштите (стопа од 1 -3 %); производи које 

извозимо а не увозиыо; производи код којих је степен заштите у Србији нижи 

него у ЕУ; производи које увозиыо а не производе се у Србији; неки 

производи значајни за процес репродукције (приплодна грла, дефицитарна 

семенска роба и сл.). 

У другу групу, тзв. .наље осетљивих производа, спадали би 

производи код којих ће се либерализација остваривати постепено, водећи 

рачуна да рок буде што дужи, до пред само укључење у ЕУ, уз ыотућност 

увођења квота. Сагледавање листе ових производа захтева веома пажљиву 

анализу. 
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Трећа група, тзв. OCCI71JbUGllX производа, обухватала би про~зводе који 
дају највећи допринос пољопривреде и прерађивачке ИНДУСТрИЈе УКУП:ЈОм 
Бдп, основ су доходовне стаби;тности произ~ођача и пр.е~рам.оене 
сигурности становништва, и за њих ои свакако треоало увести реfl~ИМ квота 

уз постепено снижавање царинске заштите 

На основу учињених анализа, проистиче ,општи закључа~ да,.. н:гла 
либерализација увозне заштите пољопривреде НИЈе прихватљива, Јер ои оила 
погvбна за цео сектор, посебно за поједине гране (нарочито сточарст~о), као 
шт~ ни несразмерна заштита није прихватљива (за п~ртнере са КОЈима", се 
преговара, а дугорочно и за наше тржиште). Неопходна Је ПОСТУПНОСТ у дооро 
(оптимално) одмереном периоду, У KOl\le би се са повећањеы ефикасности 
постепено смањивао степен заштите, односно повећавао степен 
либерализације ДОl\Iaћег аграрног тржишта. Стога ће се заштита 
пољопривреде Србије базирати на тарифним стопаl\Ia и УВО~НИ;\I квотаl\lа, уз 
моГУћност комбиновања нивоа и динаыике, а такав приступ Је оио приыењен 
и V -преГОВОРИl\Ia других држава/наших суседа за закљ учивање Споразума о 
ст~билизацији и придруживању и прикључивање сто. 

У политици прилагођавања политике подстицања аграрног из~о;а,

имајући у виду важеће аутономне трговинске олакшице ЕУ на увоз из СР~ИЈе; 
рег~оналну оријентацију и спољнотрговинску и конкурентску ПОЗИЦИЈУ У 
извозу субвенционисаних производа; важећу административну ше1'vl)' 
обрачуна извозних субвенција и, нарочито, одлуку YI министарске 
конференције сто (децеl\lбра 2005) о утврђивању рока за уки~ање извозн~х 
субвенција до краја 2013. године - треба приступити постепеНОЈ елиминаЦИЈИ 
извозних сvбвенција у прелазном периоду и преусмеравању средстава з~ ове 
намене у' подршку инфраструктури, едукацији, тржишној ПрОМОЦИЈИ и 
маркетингу пољопривредних производа, ЧИl\lе ће се индиректно оснажити 

извозни потенцијали пољопривреде. 

Истраживања и свеобухватне анализе комплексних питања економске 
и аграрне политике изложене У овој ыонографиј~, као и њихови резултати 
саопштени у фОРl\lИ ставова, препорука и сценарИја за доношење стратешких 
одлука о модалитетиыа либерализације аграрн,ОГ тр:~шта, у OKB~PY ~Ba 
паралелна, за пољопривреду и укупну еКОНОМИЈУ СРОИЈе изузетно значаЈ на 
процеса - преговори о приступању сто и придруживању ЕУ - чине ову 
монографију једним од најквалитетније припремљених аналитичких 

фОР"IИ сис'тема vвозне заштите и докумената КОЈИ су, на тему ре ју Ј Ј 

либерализације спољнотрговинских реЖИJ\lа, припремљени код нас 
последњих година. Монографија представља не само поуздану аналитичко
документациону основу, него и инструкrивни обр~зац за конципирање 
конкретних ыера и избор одговарајућих сценарИЈа рефорыи у овим 
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секторима. Колико је овако детаљан аналитички материјал недостајао, могу 

да посведочим личним искуством својевремено главног преговарача за 

пољопривреду у припреми споразума о слободној трговини које је Србија 

(СРЈ/СЦГ) закључила са девет земаља у оквиру Пакта стабилности ЈИЕ, у 

којима су (иако припремани на истим принципима и у стандардизован ој 

фОРЈ\IИ) примењени различити модалитети либерализације аграрног тржишта 

(уосталом као и каснији модел споразума ЦЕФТ А, који је и настао на 

искуству из поменутих споразума), а који се очекују као решења и у 

Споразуму о стабилизацији и придруживању са ЕУ, као и у процесу 

приступања СТО. 

Због свега наведеног, а првенствено због њене практичне 

употребљивости у процесу преговора о приступању СТО и придруживању 

ЕУ, ова монографија несумњиво заслуњ.)'је посебну пажњу. Нарочито је 

значајно што ће резултати овог свеобухватног истраживања једног неспорно 

веома осетљивог сегмента аграрне и укупне економске политике бити 

доступни не само надлежним држаВНИI\! органима који ће учествовати у тим 

процесима преговарања (који ће вероватно обележити блиску будућност 

Србије), него и најширој стручној јавности - l\!енаџеРИl\!а у привредним 

друштвима, аналитичарима у институтима, коморама и министарствима, као 

и наставницима и студентима на високошколским установама, дакле свима 

који се баве проучавањем (неизвесне) европске будућности Србије. 

Примљено: 05.03.2006. Одобрено: 26.03 .. 2007. 
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