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I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Имајући у виду да агропривреда представља велики развојни потенцијал
Србије, задатак свих чинилаца у наредном периоду ће бити да допринесу
његовом што бољем искоришћењу и унапређењу. Приоритети аграрне политике
Србије у 2014. години биће усмерени на: 1) Израду Стратегије развоја
агропривреде Републике Србије; 2) Привлачење домаћих и страних директних
инвестиција; 3) Капитална улагања у примарну производњу, прерађивачку
индустрију, системе наводњавања, складишне, продајне и дистрибутивне
капацитете. 4) Прелазак на већи степен финализације производа; 5) Као и
отварање преговора са ЕУ по поглављима која се односе на сектор
пољопривреде.
Овакве мере ће првенствено бити у функцији повећања продуктивности и
физичког обима пољопривредне производње у 2014. години што ће обезбедити
већи ниво конкурентности српске пољопривреде, као и подизање нивоа знања о
захтевима које поставља ЕУ. Посебна пажња биће посвећена руралном развоју, и
диверсификацији економских активности на селу. који би требало да допринесу,
смањењу сиромаштва, односно подизању стандарда руралног становништва.
Задружни савез Београда ће радити на афирмацији зацртаних циљева а
посебно на пружању подршке удруживању земљорадника и предлагању решења
за стварање повољнијег пословног амбијента у задружном сектору привређивања.
У центар пољопривредне политике и даље ће бити пољопривредно газдинство
које мора да подигне производњу укрупњивањем поседа и применом савремених
агротехничких мера како би пољопривредници били што спремнији за много већу
конкуренцију која их очекује у процесу приступања ЕУ.
Сходно оваквим определењима Савез ће се у 2014. години ангажовати на
следећим пословима и задацима:

II

ПРАВНА РЕГУЛАТИВА

ЗСБ-а ће активно учествовати у спровођењу јавне расправе ради побољшања
нацрта предложених текстова Стратегија и Закона из области агропривредног
сектора чије се усвајање планира у 2014.години. Расправа ће се организовати о
следећим документима:
 Стратегији развоја агропривреде Србије до 2020.године
 Стратегији развоја задругарства у Србији
 Закону о задругама
 И другим законима предвиђеним агендом МПШВ-е

III

УСЛУГE САВЕЗА
 Организовање округлих столова, семинара, предавања, радионица и
састанака на актуелне теме у пољопривреди у циљу усвајања нових
знања и стандарда у области пољопривреде
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 Упознавање индивидуалних пољопривредних произвођача и задруга са
процедурама увођења ГОСТ- Р, ХАЛАЛ и, КОШЕР стандарда.,
 Едукација произвођача са захтевима Глобал-Гап стандарда
 Едукација индивидуалних пољопривредних произвођача и задруга
са захтевима органске производње
 Едукација индивидуалних произвођача и задруга са процедурама
коришћења и повлачења средстава за пољоприврду из фондова ЕУ ИПА фондова
 Пружање помоћи код регистрације пољопривредних газдинстава
 Израда бизнис планова и развојних програма за пољопривредна
газдинства у циљу коришћења повољних кредитних средстава из буџета
и фондова
 Пружање помоћи при оснивању задруга и израда оснивачких аката
 Заступање задруга и њихових интереса пред државним органима у
републици Србији (повраћај задружне имовине)
 Пружање помоћи задругама у поступку стечаја
 Помоћ задругама за организовани наступ на сајмовима
 Организовање презентације фирми, производа и услуга из сектора
пољопривреде и пратећих делатности
 Рад на изради пројеката из области удруживања земљорадника
 учешће у пројектима и развојним програмаима других институција и
остваривање прихода по том основу
 Давање стручних савета у вези са пољопривредном производњом

IV

ОСНИВАЊЕ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА

Питање удруживања земљорадника је императив савременог развоја
пољопривреде. Носиоци ситних пољопривредних газдинстава не могу опстати на
тржишту уколико иступају појединачно - самостално, већ се морају међусобно
повезивати по хоризонтали и по вертикали како би удружени представљали
озбиљнијег партнера у тржишној утакмици
Оснивање нових задруга и подстицај њиховом функционисању и
пословању, може дати значајан допринос превазилажењу проблема у текућем
пословању и унапређењу положаја пољопривредних произвођача.
Стога ће савез без изузетка пружати стручну и техничку помоћ при
оснивању сваке задруге појединачно.

V ЗАЈЕДНИЧКЕ АКТИВНОСТИ САВЕЗА И ГРАДСКИХ ОПШТИНА
У 2014. Години Савез ће реализовати један број активности у сарадњи са
београдским општинама на територији сваке од њих. Програм активности ће бити
усклађен са потребама и приоритетима саме општине.Приоритет ће свакако бити
на унапређењу пољопривреде, примени савремене агротехнике у производњи,
увођењу стандарда и информисаности произвођача.
Заједничке активности ће се реализовати са општинама: Сурчин,
Лазаревац, Гроцка, Младеновац, Барајево, Сопот, Обреновац и др.
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УЧЕШЋЕ НА САЈМОВИМА И ИЗЛОЖБАМА

VI

У циљу представљања наше привреде на домаћим и регионалним сајмовима
пољопривреде, Савез ће помоћи учешће произвођача на следећим сајмовима:
 Међународном сајму пољопривреде у Н. Саду
 Сајму Етно-хране и пића у Београду
 Сајму хране Фудрекс Кулинарија у Београду
 Пољопривредном сајму у Бања Луци
 Пољопривредном сајму у Крагујевцу

VII НАГРАДЕ У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ
Традиционално ће се доделити награде пољопривредним произвођачима и
пољопривредним стручњацима за резултате остварене у претходној години.
Поступак доделе награда спровешће комисија ЗСБ-а и Удружења
пољопривреде.Награде додељује ПКБ-а.

VIII ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ САВЕЗА
У циљу пружања помоћи пољопривредним произвођачима и задругама у текућем
пословању, Задружни савез Београда ће:






Пратити ефекте мера аграрне политике и економске ефекте подстицајних
мера у пољопривреди и предлагати увођење нових
Инсистирати на спровођењу програма подршке руралном развоју, који
подразумева не само бригу о пољопривредним произвођачима, него и о
целокупном руралном становништву
Пратити реализацију планова пољопривредне производње за основне
ратарске културе
Подстицати земљорадничке задруге
да
у већој мери прибегавају
организованој – уговореној производњи са земљорадницима
Ангажовати се на пословном повезивању и развијању кооперантских односа

Новембар, 2013.године
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