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I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Током 2013.године програмске активности Савеза реализоване су уз пуну сарадњу
и координацију са земљорадничким задругама са подручја Београда, Удружењем за
пољопривреду и прехрамбену индустрију Привредне коморе Београда, одговарајућим
органима Скупштине града Београда и београдских општина, Министарством за
пољоприреду Владе Републике Србије, другим државним органима и научно-образовним
институцијама.
Највећи део активности савеза био је посвећен афирмацији задругарства у региону
Београда и потреби удруживања пољопривредних произвођача у циљу повећања
производње на њиховим газдинствима и смањења трошкова пословања ради повећања
нивоа конкурентности њихових производа.
Имајући у виду да основни проблем у функционисању и пословању задруга већ
дужи низ година представља неријешено питање власништва над имовином у задругама,
Савез је добар део својих активности посветио пружању помоћи задругама у поступцима
повраћаја задружне имовине пред надлежним државним органима и њеног уписа у јавне
књиге.
Нормативно уређење задругарства је актуелно питање већ дужи низ година у
Србији. Рад на доношењу новог Закона о задругама не иде очекиваним темпом што се у
доброј мери негативно одражава на функционисање целокупног задружног сектора. Савез
је тим поводом иницирао и одржао више јавних расправа о Нацрту Закона о задругама,а
све примедбе и сугестије за побољшање текста доставио надлежном министарству.

II ТЕКУЋИ ПОСЛОВИ САВЕЗА
Током 2013.год. Савез се посебно посветио реализацији оних питања која су била
од приоритетног значаја за обављање делатности задруга и задругара, а која се односе на:
 Упознавање са новим прописима из области пољопривреде, првенствено оним који
се односе на подстицаје и субвенције
 Упознавање са могућностима коришћења средстава аграрног буџета
 Представљање најповољнијих програма за кредитирање пољопривреде, које
реализују банке и фондови
 Упознавање са новим решењима у нацрту закона о задругама
 Имплементација стандарда упримарној пољопривредној производњи
 Пружање помоћи задругама у превазилажењу њихових пословних проблема.
 Анализа стања пољопривредне производње у Београду (сетва, жетва, биланси,
цене, проблеми и предлог мера.)
 Упознавање задруга са мерама аграрне политике
 Праћење стања у пољопривреди и задругарству и редовно упознавање задруга са
новим решењима.
 Пружање помоћи пољопривредницима при оснивању земљорадничких задруга
 Организовање округлих столова, стручних скупова и састанака
 Учешће на пољопривредним сајмовима и изложбама и др.

III ЈАВНЕ РАСПРАВЕ, СТРУЧНИ СКУПОВИ, ОКРУГЛИ СТОЛОВИ И
САСТАНЦИ
У организацији Савеза у 2013. год. одржани су скупови на следеће
теме:
1. Одржива пољопривреда као фактор развоја периурбаних подручја Републике
Србије(међународни сајам пољопривреде Н.Сад)
2. Потенцијали и изазови агропривреде Србије након уласка Хрватске у ЕУ (у
сарадњи са удружењем пољопривреде)
3. Подизање конкурентности кроз систем заштите ознака географског порекла (у
сарадњи са удружењем пољопривреде)
4. Јавна расправа о Нацрту закона о задругама.
5. Одрживи развој сеоских подручја града Београда
6. Групна сертификација изазов за подстицање органске производње у Србији.
7. Примена Правилника о минимално – техничким условима за трговину на
откупним местима.
8. Задругарство – шанса за унапређење руралног развоја Србије
9. Производња биомасе као обновљивог извора енергије на запуштеним и
девастираним земљишним површинама

IV УЧЕШЋЕ НА ФОРУМИМА, КОНФЕРЕНЦИЈАМА И ДР. СКУПОВИМА
ПОСВЕЋЕНИМ ПОЉОПРИВРЕДИ
1. Трећи пољопривредни форум „ХРАНА ЗА ЕВРОПУ“
2. V Национална конференција о агробизнису Србије „Перспективе развоја сточарске
производње у Србији“
3. Научни скуп у Српској Академији Наука „Генетички модификовани организми“
4. 135. Семинар европске асоцијације агроекономиста

V САЈМОВИ И ИЗЛОЖБЕ
ЗСБ је учествовао на следећим пољопривредним сајмовима и манифестацијама у земљи и
региону:
1. 80. Међународни пољопривредни сајам, Нови Сад
2. Сајам хране и пића „FUDREX CULINARIJA“, Београд
3. Сајам етно хране и пића, Београд
4. Mеђународни сајам пољопривреде, Бијељина

VI НАГРАДЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ
У 2013. години додељене су награде пољопривредним произвођачима и
пољопривредним стручњацима за најбоље остварене резултате у 2012. години.
Награђено је 8. пољопривредних произвођача и 2. пољопривредна стручњака.
Награде је обезбедила Привредна комора Београда

VII РАД ОРГАНА САВЕЗА
У 2013.години одржане су: 2. седнице Скупштине ЗСБ и 2.Седнице УО ЗСБ. Одржане су и
2.седнице Скупштине Задружног савеза Србије и 1. Седница УО ЗСС. На седницама се
расправљало о актуелним питањима у задругарству као и питањима организације задруга
и савеза у Србији.

VIII ИНФОРМИСАЊЕ ЗЕМЉОРАДНИКА
Питање информисања пољопривредних произвођача је једно од предуслова за
успешност пословања. Информисање се реализује како путем непосредних сусрета на
терену, преко активности задруга, кроз информације на сајтовима ПКБ и ЗСБ, путем
билтена као и на друге прикладне начине.
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