ГРАД БЕОГРАД – Градска управа
Секретаријат за привреду
Тијана Јакшић, секретар
Масарикова 5/XVIII
Београд

Предмет: Извештај о реализацији пројекта "АГРО ИНФО ПУНКТОВИ"

Поштована госпођо Јакшић,
Достављамо Вам извештај о реализацији пројекта "АГРО ИНФО ПУНКТОВИ",
за период 23. јун – 23. децембар 2009. године.

С поштовањем,
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР
ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА
Ивана Зељковић
Прилог:
Извештај о активностима за период
23.06.2009. до 23.12.2009. године

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА "АГРО ИНФО ПУНКТОВИ"
ЗА ПЕРИОД 23. јун 2009. године – 23. децембар 2009. године
Пун правни назив
(пословно име)

Привредна комора Београда

Правни статус

пословно удружење

ПИБ

100045959

Матаични број

07002785

Званична адреса
(седиште)

Кнеза Милоша 12
11000 Београд
Ивана Зељковић, генарални секретар
011 2643 655
011 2642 599

Особа одговорна за пројекат
(име, презиме и телефон)
Број телефона

011 2641 355

Факс

011 2642 029

Е-mail

ivanaz@kombeg.org.rs

Интернет сајт

www.kombeg.org.rs

ИЗВЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА
1.

Припреме за отварање агро инфо пунктова

прилог 1

2.

Припрема и штампање промотивног лифлета и
информативне брошуре

прилог 2

3.

Рад агро инфо пунктова

прилог 3

4.

Промотивне активности

прилог 4

5.

Орагнизација семинара

прилог 5

6.

Финансијски извештај

Прилог 6

7.

Очекивани резултати

Прилог 7

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА "АГРО ИНФО ПУНКТОВИ"
ЗА ПЕРИОД 23. јун 2009. године – 23. децембар 2009. године

ПРИЛОГ 1.
ПРИПРЕМЕ ЗА ОТВАРАЊЕ АГРО ИНФО ПУНКТОВА

У оквиру припрема за отварање агро инфо пунктова спроведене су следеће
активности:
1. Сачињен је Уговор о поклону рачунара Привредне коморе Београда агро инфо
пунктовима, отпремљени су и инсталирани рачунари у агро инфо пунктовима у
ЗЗ "Терра Вива" – Палилула, ЗЗ "Барајево" – Барајево, ЗЗ "Јаково" – Сурчин, ЗЗ
"Гроцка" – Гроцка, уз сагледавање техничких могућности за интернет конекцију,
по следећем распореду:

агро инфо пункт

датум

ЗЗ
ЗЗ
ЗЗ
ЗЗ

8. јул 2009. године
13. јул 2009. године
14. јул 2009. године
15. јул 2009. године

"Терра Вива", Палилула
"Барајево", Барајево
"Јаково", Сурчин
"Гроцка", Гроцка

2. Обављена је бесплатна информатичка обука у Привредној комори Београда за
лица из земљорадничких задруга задужених за дежурство у агро инфо
пунктовима.

агро инфо пункт
ЗЗ
ЗЗ
ЗЗ
ЗЗ

"Терра Вива", Палилула
"Барајево", Барајево
"Гроцка", Гроцка
"Јаково", Сурчин

лице из задруге задужено за
дежурство у агро инфо пунктовима
Јованка Орлић
Гордана Васић
Томислав Радосављевић
Рада Гајин

3. Обезбеђена је интернет конекција за агро инфо пунктове у ЗЗ "Терра Вива", ЗЗ
"Јаково" , ЗЗ "Гроцка" и ЗЗ "Барајево"
4. Сачињен је образац за евидентирање и обраду захтева и питања постављених
од стране пољопривредних произвођача агро инфо пункту, односно пројектном
тиму Привредне коморе Београда. Образац је дистрибуиран агро инфо
пунктовима.
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ПРИЛОГ 2.
ПРИПРЕМА И ШТАМПАЊЕ ПРОМОТИВНОГ ЛИФЛЕТА И
ИНФОРМАТИВНЕ БРОШУРЕ

Сачињен је и одштампан лифлет (3.000 комада), којим се промовише пројекат
"Агро инфо пунктови". У лифлету су описани основни подаци о пројекту – циљ,
буџет, трајање, главне активности, очекивани резултати и контакти пројектног
тима.
Сачињена је информативна брошура (3.000 комада) у којој је обрађено десет
тема од интереса за пољопривреднике, са циљем подизања њиховог нивоа знања,
информисаности и иницирања интересовања за примену нових технологија и
европских стандарда. У брошури су дати извори финансирања пољопривредне
производње,
значај
агрохемијске
анализе
земљишта
и
употребе
високопродуктивних сорти и хибрида, ГлобалГап стандард, правилна употреба
минералних ђубрива, средстава заштите биља и пољопривредне механизације,
тестирање машина за заштиту биља, сушење биљних производа, органска
производња, производња млека на породичним фармама и удруживање
пољопривредника.
Теме су изабране на основу сазнања Удружења пољопривреде и прехрамбене
индустрије и Задружног савез Београда о потребама и проблемима
пољопривредних произвођача, као и стању аграрног сектора у Београду.
Евидентно је да мали број произвођача прати савремену технологију производње,
да пољопривредници немају довољно знања када је у питању коришћење
средстава за заштиту биља, да има много непознаница око остваривања права на
субвенције, да постоји велико заостајање по питању примене стандарда GlobalGap,
а пре свега да је лоша информисаност пољопривредних произвођача.
Током израде брошуре консултовани су професори Пољопривредног факултета
Универзитета у Београду.
У информативној брошури су наведени и корисни контакти институција везаних за
пољопривреду, контакти пројектног тима и подаци о агро инфо пунктовима.
Промотивни лифлет и информативна брошура дистрибуирани су агро инфо
пунктовима, дељени на 39 састанака у Комори и на скуповима ван Коморе, којима
су присуствовали чланови пројектног тима. Промотивни лифлет и информативна
брошура достављени су и Секретаријату за привреду Града.
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ПРИЛОГ 3.
ОТВАРАЊЕ И РАД АГРО ИНФО ПУНКТОВА

Отварању свих агро инфо пунктова, чиме је и званично означен почетак њиховог
рада, присуствовали су: руководство и запослени у задругама, задругари и
пољопривредници са општина обухваћених пројектом, као и чланови пројектног
тима Коморе. Поред њих отварању агро инфо пункта у Барајеву присуствовали су
представници Секретаријата за привреду Града Београда и општине Барајево.
Отварање агро инфо пунктова пратили су и медији.
Агро инфо пунктови су отворени и почели су са радом по следећем распореду:

агро инфо пункт

датум

ЗЗ "Терра Вива", Палилула

20. јул 2009. године

ЗЗ "Барајево", Барајево

21. јул 2009. године

ЗЗ "Гроцка", Гроцка

22. јул 2009. године

ЗЗ "Јаково", Сурчин

23. јул 2009. године

У току рада агро инфо пунктова, у периоду 23. јул – 23. децембар 2009. године,
чланови пројектног тима контактирали су и посетили агро инфо пунктове у циљу
пружања информација и помоћи, као и обраде упита постављених од стране
пољопривредника. Том приликом вођени су разговори с једним бројем
пољопривредника, о актуелним проблемима с којима се сусрећу у раду.
Укупно је у том периоду било 315 упита од стране пољопривредних произвођача.
Кроз већину питања произвођачи су изразили незадовољство ниским ценама
основних пољопривредних производа и неповољним паритетима у односу на
инпуте. Интересoвало их и зашто се цене не утврде пре откупа, како да дођу до
повољних кредита и како под повољним условима да набаве репроматеријал за
јесењу
сетву
и
замене
пољопривредну
механизацију
за
пшеницу.Пољоривредници очекују помоћ државе, посебно у вези с откупом касних
усева, јер ће, уколико помоћ државе изостане, тешко обавити јесењу сетву и
засновати нову производњу. Поједини пољопривредници су се интересовали и за
субвенције за набавку нове механизације, али су од куповине одустали због
изузетно ниских цена основних пољопривредних производа, којима не могу да
надокнаде ни трошкове производње.
Поред тога, чланови пројектног тима су у директним и телефонским разговорима
појашњавали предности удруживања пољопривредника и улогу пословног
повезивања као и надлежности Коморе, односно Удружења пољопривреде и
прехрамбене индустрије и Задружног савеза Београда.
Посебна пажња посвећена је информисању пољопривредника телефонским путем,
као и информисању агро инфо пунктова путем електронске поште. Агро инфо
пунктовима су достављене информације везане за:

-

финансијска средства која за пољопривреду издвајају Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде Србије и Град Београд,
попис пољопривреде 2011. године,
актуелне проблеме у аграру,
пољопривредне радове,
семинаре и едукацију,
друге пољопривредне теме.

Пунктовима је дистрибуиран лист "Пољиондистрија" (бројеви 1659,1660,1661,1662
и 1663) у којима су, поред информација о агро инфо пунктовима објављене и
информације везане за: финансијска средства која Град Београд издваја за
пољопривреду, давање земљишта у закуп, актуелнe проблемe у производњи млека
и меса, жетву 2009, припрему силаже, примену обновљивих извора енергије у
пољопривреди, органску прозводњу и друге пољопривредне теме.
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ПРИЛОГ 4.
ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ

Промоција Пројекта на састанцима и стручним скуповима
Током реализације пројекта континуирано су спровођене промотивне активности
кроз презентације на састанцима у Комори (39 састанака одржаних у извештајном
периоду). У Привредној комори Београда, 7. јула 2009. године одржан је састанак
на коме су госпођа Станија Вишекруна, заменица секретара за привреду Града
Београда и госпођа Биљана Чукић, директорка Управе за пољопривреду,
представиле мере и активности Скупштине града Београда на унапређењу и
подстицању пољопривредне производње на територији Београда. На овом
састанку, коме је присуствовало око 50 привредника, директора задруга, научних
радника, пољопривредника и медија, извршена је и презентација пројекта "Агро
инфо пунктови".
Промотивне активности вођене су и на скуповима ван Коморе, којима је
присуствовао Пројектни тим. Истичемо 5 најзначајнијих скупова на којима је
промовисан Пројекат:
-

Дани поља ЗП хибрида, 2. септембра 2009. године
X Изложба оваца у Младеновцу, 12. септембра 2009. године
Округли сто о попису пољопривреде 2011, 25. септембра 2009. године
Међународна конференција: Агробизнис Србије 2010 – међународне
интеграције и перспективе, 28. септембра 2009. године
Међународна конференција поводом Светског дана хране 2009: Актуелно
стање у пољопривреди Србије са предлогом мера, 16. октобра 2009. године
Објављивање информација у медијима

Информације о Пројекту и току реализације редобно су објављиване на сајту и
Информативном билтену Коморе, и у медијима. Пројекат "Агро инфо пунктови"
представљен је у Блицу, Прегледу, Вечерњим новостима, Пољоиндустрији,
Agronews, Bussines News, Е – капији. Већину састанака у Комори пратиле су ТВ
екипе Студио Б, Б92 и Agronews, који су емитовали прилоге.
По 50 примерака "Пољоиндустрије", у којој је представљен пројекат,
дистрибуирано је агро инфо пунктовима, а "Пољоиндустрија" је дељена и на
скуповима у Комори. Са овим новинама је реализовано редовно праћење Пројекта
и свих активности, као и представљање по једног агро инфо пункта у сваком броју.
Представљање на сајмовима
У току трајања Сајма књига, од 27 до 31. октобра 2009.године, Привредна комора
Београда је учествовала на Сајму образовања и Сајму учила, и на свом штанду на
Београдском сајму промовисала активности Пројекта и дистрибуирала лифлете и
информативне брошуре.
Привредна комора Београда – Удружење пољопривреде и прехрамбене индустрије
и Задружни савез Београда већ традиционално, по четврти пут, су организовали
сајам ''Етно храна и пиће''. Ова специјализиована манифестација произвођача
хране и пића, који се производе по традиционалним рецептурама и у органиченим
количинама, одржана је од 26. до 28. новембра 2009. године на Беградском сајму.

Под слоганом ''Утемељење робне марке етно производа'', окупило се око 300
излагача, који су своје производе представили власницима и набављачима
ресторана, хотела и трговинских радњи, у циљу препознавања, брендирања и
бољег пласманана на домаћем и иностраном тржишту. На штанду Привредне
коморе Београда своје производе представило је 35 излагача.
Током трајања сајма, кроз програм и промотивне активности манифестације
представници пројектног тима су активно учествовали у промовисању пројекта
Агро инфо пунктови, са посебним освртом на едукацију произвођача из области
стандардизације, заштите имена и географског порекла, а све у циљу унапређења
пољопривредно – прехрамбене производње.
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ПРИЛОГ 5.
ОРГАНИЗАЦИЈА СЕМИНАРА

Једна од активности пројекта "Агро инфо пунктови " био је и завршни семинар,
одржан 17. новембра 2009. године у Привредној комори Београда. На семинару су
еминентни предавачи изложили теме, за које су пољопривредници током трајања
Пројекта исказали највеће интересовање.
Станија Вишекруна, заменица секретара за привреду Скупштине града Београда,
извршила је презентацију активности Скупштине града Београда на унапређењу и
подстицању пољопривредне производње. Током 2008. године, финансирано је 5, а
ове године још 5 пројеката. Поред тога, Скупштина града Београда је током 2008.
године финансирала посету 50 пољопривредних произвођача Међународном сајму
сточарства у Барцелони, а сваке године 14 пољопривредних изложби и премије за
млеко и првотелкиње.
Миодраг Весели, секретар Удружења пољопривреде и прехрамбене индустрије
Привредне коморе Београда и менаџер Пројекта, представљајући резултате
Пројекта, истакао је да су, захваљујући Пројекту, отворени агро инфо пунктови у
четири земљорадничке задруге - Гроцка, Барајево, Терра Вива и Јаково, у
општинама које се налазе међу првих осам по учешћу пољопривредних површина
у укупним пољопривредним површинама Београда. Агро инфо пунктови су места
на којима пољопривредници могу добити све врсте информација, стручних савета
и услуга, који су им потребни за успешну производњу, конкурисање за добијање
кредита или субвенција, набавку адекватног репроматеријала или механизације,
адекватан третман земљишта, примену нових технологија, стандарда и прописа.
Агро инфо пунктови су опремљени рачунарима и извршена је информатичка
обука лица из земљорадничких задруга, а пунктови су снабдевени и довољним
бројем примерака промотивног лифлета и информативне брошуре који су написани
и штампани у оквиру Пројекта. Чланови пројектног тима редовно су обилазили
агро инфо пунктове, где су у непосредном разговору са пољопривредним
произвођачима пружали стручне савете и помоћ, и извршили избор најактуелнијих
тема за завршни семинар.
На овом састанку, коме је присуствовало око 80 привредника, директора задруга,
научних радника, пољопривредника и медија, угледни професори и стручњаци су
обрадили следеће теме:
Проф. др Глигорије Трифуновић, Пољопривредни факултет Београд
Стање и могућности унапређења сточарства Србије у процесу транзиције
Проф. др Душан Радивојевић, Пољопривредни факултет Београд
Савремени објекти и опрема за држање музних крава са пратећим
категоријама на породичним и комерцијалним фармама
Јанош Варга, извршни директор консултантске куће „ConsAct“
Основне информације о потреби увођења GlobalGAP стандарда
Мр Сњежана Пупавац, директор лабораторије „ЕКО-ЛАБ“
Значај агрохемијске анализе пољопривредног земљишта у циљу заштите
уређења и коришћења
Дипл. инг. Бобан Ђорђевић, Пољопривредни факултет Београд
Савремени системи гајења јабуке и брескве
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ПРИЛОГ 6.
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

Сходно планираном буџету Пројекта, на основу уплаћених средстава Града
Београда у износу од 338.898,40 РСД, што чини 80% предвиђеног буџета Пројекта,
у периоду од 23. августа до 23. децембра 2009. године, потрошена су сва
предвиђена средства пројекта у укупном износу од 423.623 РСД, односно
у следећим износима и за следеће намене:

Буџет пројекта
ТРОШКОВИ

јединица

број
јединица

јединична
цена РСД

укупно
ПДВ

Укупно РСД
(са ПДВ-ом)

1.1 Координатор пројекта - Миодраг
Весели

месец/30%

6

10.000

60.000

1.2 Експерт 1 - Велимир Радојевић

месец/30%

6

10.000

60.000

1.3 Експерт 2 - Емил Чукић

месец/30%

6

10.000

60.000

1.4 Експерт 3 - Ирена Каљевић Зимоња

месец/30%

6

10.000

60.000

1. Пројектни тим - надокнада за рад
(бруто износ)

Међузбир 1

240.000

2. Трошкови пројекта
2.1 Трошкови превоза - гориво

месец

6

2.100

12.600

2.2 Услуге: Интернет

пункт

4

3.060

2.203

14.443

2.3 Штампање лифлета

ком

3000

9

4.860

31.860

2.4 Штампање брошура

ком

3000

18

9.720

63.720

2.5 Хонорари предавача

предавач

5

10.000

40.000

2.6 Трошкови семинара

0

2.7 Банкарске гаранције

21.000

Међузбир 2
Укупни трошкови пројекта

183.623
16.783

423.623
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ПРИЛОГ 7.
ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Квантитативно мерљиви резултати су следећи:
- агро инфо пунктови: 4
- промотивна брошура: 3000 примерака
(информације о пројекту, агро инфо пунктовима, њиховим услугама и контакт
детаљима)
- информативна брошура: 3000 примерака
(укратко обрађено 10 тема од већег значаја за пољопривредне произвођаче)
- 1 семинар: учешће око 80 пољопривредних произвођача
- број упита и захтева пољопривредника за стручну помоћ током трајања пројекта:
315
Преко пунктова пољопривредници су добијали све врсте стручног консалтинга,
услуга и корисних информација (субвенције, законска регулатива, правилна
употреба пестицида, нове технологије, хемијска анализа земљишта, итд.). Пројекат
је остварио едукативне и еколошки значајне резултате, пре свега у смислу
смањења загађења земљишта и унапређења пољопривредне производње.
Агро инфо пунктови отварају могућност за проширење и даљи развој обима,
садржаја и врста услуга, тако да се резултати овог пројекта могу надграђивати
годинама.
Агро инфо пунктови се могу успоставити на свим општинама Београда, према
релизованом моделу, јер су пољопривредници као значајан проблем истакли
недостатак организоване саветодавне службе. Ови пунктови могу послужити као
језгра за стварање регионалног центра за рурални развој за подручје града
Београда.
Привредна комора Београда као носилац Пројекта наставиће са радом на
пунктовима и после завршетка Пројекта. Задруге у којима су отворени ови
пунктови су активне и ликвидне, што значи да као седишта агро инфо пунктова
могу само добити на стабилности.

