
 

 1

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ministarstvo inostranih poslova  
 

Program privatnog sektora: 
Podrška voćarstvu i sektoru uzgoja jagodičastog i 

bobičastog voća na jugu Srbije 
 
 

Nacrt finalnog programskog dokumenta 
 

F&B Program 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kopenhagen, 14.04.2010. godine 



 

 2

SADRŽAJ 
MAPA REPUBLIKE SRBIJE ..................................................................................................... 4 
LISTA SKRAĆENICA .............................................................................................................. 7 
IZVRŠNI SAŽETAK ................................................................................................................ 9 

ČINJENIČNI  PODACI I CILJEVI .................................................................................................................... 9 
ZAKLJUČAK ........................................................................................................................................... 9 
PREPORUKE .................................................................................................................................... 10 

1.UVOD ............................................................................................................................. 14 
1.1  ČINJENIČNI PODACI O DANSKOM SUSEDSKOM PROGRAMU  (ENP) U SRBIJI .......................................... 14 
1.2  OPRAVDANOST PROGRAMA: POVEĆANA KONKURENTNOST KROZ MODERNIZACIJU PROIZVODNJE, POBOLJŠANJE 
KVALITETA I SARADNJE .......................................................................................................................... 15 
1.3 DRUGI DONATORI .......................................................................................................................... 17 
1.3  MISIJA PRONALAŽANJE ČINJENICA 21. ‐26. JUN, PRELIMINARNA PROGRAMSKA MISIJA 31. AVGUST ‐4. 
SEPTEMBAR, 2009 I FINALNA MISIJA FORMULACIJE 22.‐26. FEBRUAR, 2010: CILJEVI I ZAKLJUČCI ...................... 18 
1.5 STRUKTURA NACRTA FINALNOG PROGRAMSKOG DOKUMENTA (NFPD) .................................................... 20 

2. KONTEKST ZEMLJE ......................................................................................................... 21 
2.1 ČINJENIČNI PODACI, BDP I IZVOZ ...................................................................................................... 21 
2.2 SRBIJA I EU: RASKRSNICA EVROPE .................................................................................................... 21 
2.3 RURALNE OBLASTI SA OZBILJNIM PROBLEMOM NEZAPOSLENOSTI ............................................................. 22 
2.4 STRUKTURA POLJOPRIVREDE: MALA I FRAGMENTISANA POLJOPRIVREDNA DOBRA ........................................ 23 
2.5 POVOLJNI KLIMATSKI USLOVI ZA VOĆE, JAGODIČASTO I BOBIČASTO VOĆE ................................................... 24 
2.7 POLJOPRIVREDNE ASOCIJACIJE I ORGANIZACIJE ..................................................................................... 26 
2.8 OKVIR NACIONALNIH I SEKTORSKIH POLITIKA........................................................................................ 27 
3.10  DRUŠTVENA SITUACIJA, SIROMAŠTVO, JEDNAKOST POLOVA, ŽIVOTNA SREDINA, DEMOKRATIZCIJA I 
POŠTOVANJE LJUDSKIH PRAVA ................................................................................................................ 29 

3.POMOĆ DONATORA POLJOPRIVREDI, SEKTORU VOĆA, JAGODIČASTOG I BOBIČASTOG VOĆA I 
RAZVOJU PRIVATNOG SEKTORA ........................................................................................ 31 
3.1 MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE ........................................................................................................ 32 
3.1.1 EU Delegacija .................................................................................................................... 32 
3.1.2 Svetska banka ................................................................................................................... 33 
3.1.3 UNDP ................................................................................................................................. 34 
3.1.4 USAID ................................................................................................................................ 34 

3.2 STRANE NACIONALNE ORGANIZACIJE .................................................................................................. 36 
3.2.1 GTZ .................................................................................................................................... 36 
3.2.2 SIDA – Švedska medjunarodna agencija za razvoj ............................................................ 36 
3.2.3 Holandija (SNV) ................................................................................................................. 36 
3.2.4 SDC .................................................................................................................................... 37 
3.2.5 Austrijska razvojna agencija  (ADA) .................................................................................. 38 
3.2.5 Drugi .................................................................................................................................. 39 
3.3.6 Sažetak donatorskih intervencija ...................................................................................... 39 

4.IZAZOVI ZA SEKTOR VOĆA, JAGODIČASTOG I BOBIČASTOG VOĆA .................................. 40 
4.1 OPŠTI IZAZOVI ............................................................................................................................... 40 
4.2 SEKTOR  JAGODIČASTOG I BOBIČASTOG VOĆA ...................................................................................... 41 
4.3 SEKTOR VOĆA ............................................................................................................................... 41 

1.  DANSKI PROGRAM ZA SEKTOR VOĆA, JAGODIČASTOG I BOBIČASTOG VOĆA U SRBIJI 43 
5.1OPŠTA USKLAĐENOST SA NACIONALNOM POLITIKOM ............................................................................. 43 
5.2 NACRT FINALNOG PROGRAMA ZA SEKTOR VOĆA, JAGODIČASTOG I BOBIČASTOG VOĆA .................................. 44 
5.2.1 Programski ciljevi .............................................................................................................. 44 



 

 3

5.2.2 Programske komponente i glavni rezultati ....................................................................... 49 
5.2.3 Aktivnosti detaljno ............................................................................................................ 53 
5.2.4 Budžet programa .............................................................................................................. 56 
5.2.5 Monitoring ........................................................................................................................ 58 
5.2.6 Institucionalna postavka, administrativno upravljanje i potencijalni partneri ................. 63 
5.2.7 Potencijalni partneri .......................................................................................................... 65 
5.2.8 Programski prioriteti ......................................................................................................... 66 
5.2.9 Finansijsko upravljanje i programska nabavka i usklađenost sa nacionalnim finansijskim 
strukturama i procedurama ....................................................................................................... 67 
5.2.10 Procena potencijalnih rizika i pretpostavki ..................................................................... 70 

6. ZAKLJUČCI I PREPORUKE ................................................................................................ 71 
ANEKS 1 ............................................................................................................................ 73 
ANEKS 1.1: OPIS POSLOVA UO PROGRAMA (PSC) .................................................................................... 73 
ANEKS 1.2: OPIS POSLOVA STRANOG KONSULTANTA ZA HORTIKULTURU ......................................................... 75 
ANEKS 1.3: PRELIMINARNA MATRICA PRISTUPA LOGIČKOG OKVIRA UKLJUČUJUĆI KVANTIFIKOVANE CILJEVE ........... 78 
ANEKS 1.4:  NACRT BUDŽETA U DKK I EUR, PODELJEN NA KOMPONENTE I UKUPNO ........................................ 83 
ANEKS 1.5: NACIONALNA STATISTIKA ...................................................................................................... 84 
Table 1:Odabrani osnovni statistički podaci o Srbiji (prema popisu iz 2002.) ........................... 84 
Tabela 2 Osnovne karakteristike ruralnog područja u Srbiji ...................................................... 85 
Tabela 3: Obrazovna struktura seoske populacije sa zaposlenjem prema rodu ....................... 86 
Tabela 4: Aktivno seosko stanovništvo prema profesionalnim veštinama ................................ 86 
Tabela 5: Veličina i izvori prihoda po veličini farme ................................................................... 86 
Tabela 6  Poljoprivredni proizvodi, inostrana razmena u 2005. i 2006. u milionima dolara ..... 86 
Tabela 7: Sorte voća sa najvećim udelom u izvozu 2006. .......................................................... 87 
Tabela 8: Sorte voća sa najvećim udelom u izvozu u 2006. ....................................................... 88 
Tabela 9 Poljoprivredni proizvodi – trgovinka razmena sa inostranstvom u 2006 u mil. USD .. 88 

ANNEX 1.6: USAID PROGRAM HRANE I ARHIVA MARKETINGA ..................................................................... 89 
ANNEX 1.7: ODABRANI PROGRAMSKI REGION SRBIJE ................................................................................. 92 
ANNEX 1.8 NEZAPOSLENOST U ODABRANIM OPŠTINAMA U 4 OKRUGA I POVRŠINA ........................................... 94 
ANEKS 1.9: POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE  U REPUBLICI SRBIJI .............................................................. 95 
ANEKS 1.10: RURALNA MREŽA ZA PODRŠKU RURALNOM RAZVOJU .................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

ANEKS 2 NACRTA FINALNOG PROGRAMSKOG DOKUMENTAERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 
ANEKS 2.1: TOR ZA ZAVRŠNU PROGRAMSKU MISIJU ....................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 
ANEKS 2.2: DOKUMENTA I  WEB‐SAJTOVI KONSULTOVANI TOKOM IZRADE PROGRAMA ....... ERROR! BOOKMARK NOT 
DEFINED. 
ANEKS 2.3: LJUDI I ORGANIZACIJE SA KOJIMA SE SUSRELO I KONSULTOVALO – DRUGA I ZAVRŠNA MISIJA ......... ERROR! 
BOOKMARK NOT DEFINED. 
ANEKS 2.4: OBRADA AKCIONOG PLANA I AKCIJE U SLEDEĆIM FAZAMA................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 
ANEKS 2.5: KOMENTARISANE PREPORUKE TIMA  ZA OCENU ............................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 
ANEKS 2.6: NACRT MOU IZMEĐU MOFA I GOS ........................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

ANEKS 3 NACRTU FINALNOG PROGRAMSKOG DOKUMENTA: PROCEDURE IMPLEMENTACIJE 
ŠEME GRANTA ................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 
ANEKS 3.1: KOMPONENTA 2 – PRIRUČNIK ZA GRANT ...................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 
ANEKS 3.2:NACRT APLIKACIONOG FORMULARA, PRELIMINARNA VERZIJA ............ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 
ANEKS 3.3: EKSTERNA REVIZIJA ‐ TOR – ŠEMA GRANTA .................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 
ANEKS 3.4: PRIRUČNIK O PROCEDURAMA NABAVKE ........................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 
ANEKS 3.5: EKSTERNA REVIZIJA  – KANCELARIJA PROGRAMA ............................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 



 

Mapa R

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

epublikee Srbije 

4

 

4

 



 

 
Mapa i n
 

1. Žitiš
2. Sur
3. Vlas
4. Ma
5. Plan
6. Rač

nazivi m

šte                 
dulica            
sotince         
li Zvornik      
ndište            
ča                    

anje razv

                      
                      
                      
                     
                     
                     

vijenih o

          17. Ma
          18. Vla
          19. Ba
         20. Buj
          21. Do
          22. Pre

opština u

ajdanpek      
adičin Han    
bušnica        
janovac        
oljevac           
eševo            

u Srbiji 

                 33
                 34
                 35
                36
                 37
                 38

. Svrljig 
. Žabari 
. Malo Crniće
. Tutin 
. Trgovište  
. Bela Palaka

e  

a 

5

 

5



 

 6

7. Knjaževac                                          23. Blace                                 39. Medveđa 
8. Kučevo                                              24. Žagubica                            40. Bojnik 
9. Gadžin Han                                       25. Sjenica  
10. Nova Crnja                                        26. Ražanj 
11. Žitorađa                                             27. Rekovac 
12. Mionica                                             28. Kuršumlija 
13. Golubac                                             29. Merošina  
14. Lebane                                               30. Crna Trava 
15. Prijepolje                                           31. Knić    
16. Krupanj                                              32. Bosilegrad      

Izvor: Mapa je zasnovana na informacijama RS Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja 
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Lista skraćenica   
 
ADA   Austrijska razvojna agencija 
NPP  Najbolja poljoprivredna praksa 
ZSBP  Zajednička spoljna i bezbedonosna politika 
ZPP  Zajednička poljoprivredna politika 
CARDS  Program pomoći Evropske agencije za rekonstrukciju 
ZOME  Zajednički okvir za monitoring i evaluaciju 
DG Agri  Generalna direkcija za poljoprivredu, Evropska komisija 
DKK  Danske krune 
NPD  Nacrt programskog dokumenta 
EAR  Evropska agencija az rekonstrukciju 
ENP  Danski susedski program  
PUSD  Proces unapredjenosg stalnog dijaloga  
EK  Evropska komisija 
EU  Evropska unija 
FAO  Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih Nacija 
GEF  Globalni fond za ekološke kapacitee 
BDP  Bruto domaći proizvod 
GPS  Globalni poljoprivredni standardi  
GMO  Genetski modifikovani organizmi 
VS  Vlada Srbije 
GTZ  Nemački program tehničke saradnje 
HACCP   HACCP – Analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke  (EU regulativa) 
MMF  Medjunarodni monetarni fond 
IPA  Predpristupni isntrument 
IPARD  Predpristupni isntrument podrške ruralnom razvoju  
IBRD  Medjunarodna banka za rekonstrukciju i razvoj 
JICA   Japanska medjunarodna razvojna agencija 
LEADER  EU instrument za lokalne inicijative  
LEDIB  Program lokalnog ekonomskog razvoja na Balkanu 
LFA  Analiza logičkog okvira  
MPŠVP  Ministartsvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 
MERR  Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 
MIP  Ministarstvo inostranih poslova  
MoU  Memorandum rezumevanja 
NATO  NATO 
NGO   Ne‐vladina organizacija  
NPRR  Nacionalni program ruralnog razvoja 2008‐2013  
PAP  Programski akcioni plan 
ZZP  Zaštićena zemlja porekla 
ZGPP  Zaštićeno geografsko područje porekla 
SSS  Strategija smanjenja siromaštva 
UOP  Upravni odbor programa 
RS  Republika Srbija 
REC  Regionalni centar za životnu sredinu za centralnu i istočnu Evropu 
SDC  Švajcarska agencija za razvoj i saradnju  
SIDA   Švedska agencija za medjunarodnu saradnju 
MSE  Mala i srednja preduzeća  
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SNV  Razvojna organizacija Holandije  
TP  Tehnička podrška 
ToR  Opis poslova 
OT  Obuka trenera 
UNDP  Razvojni program Ujedinjenih nacija 
USAID  Razvoja agencija SAD‐a 
USD  SAD dolar 
VET  Profesionalne obuke 
WB  Svetska banka 
WTO  Svetska trgovinska organizacija 
 
Kurs: 
1 DKK = € 0.1333 
1 € = 7.45 DKK 
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Izvršni sažetak 

Činjenični  podaci i ciljevi  
Danska vlada inicirala je Susedski program (ENP) 2004.  godine za period od 2004. do 2007. godine. 
Trenutno se realizuje druga faza za period od 2008. do 2012. godine. Sa proširenjem EU, javljaju se 
nove  mogućnosti  za  partnerstva  i  saradnju  koja  prevazilaze  nacionalne  granice.  Važan  izazov 
predstavlja političko i ekonomsko približvanje susedskih evropskih zemalja, uključujući i Srbiju, što 
je bliže moguće Evropskoj uniji i Danskoj. 
 
Ekonomski razvoj Srbije tokom poslednjih godina je pozitivan sa godišnjom stopom rasta izmedju 5 
i 8% i pored toga što je svetska ekonomska kriza imala negativne efekte na ekonomiju, zaposlenost 
i  izvoz.  Politički,  Vlada  Srbije  postavila  je  jasne  prioritete  vezano  za  sadržaj  i  smer  reformi 
uključujući prioritete pridruživanja EU I NATO‐u. Srbija je potpisala SSP aprila 2008. godine. 
 
Studije  i konsultacije  izmedju RS Ministarstva poljoprivrede, šumarstva  i vodoprivrede  ‐ MPŠVP  i 
Ambasade Danske u Srbiji pokazala su interesovanje Republike Srbije za razvoj sektora voćarstva i 
jagodičastog i bobičastog voća na jugu Srbije i potrebu za stranom podrškom  kako bi se postigao 
održivi  ekonomski  razvoj  i  stvaranje  novih  radnih mesta  poboljšanjem  konkurentnosti  i  izvoza 
voća. Nakon konsultacija usledile  su 3 posete Srbji u periodu od  juna 2009. godine do  februara 
2010. godine  sa  ciljem da  se prikupe podaci  i  istraži moguć  sadržaj   nacrt programa  za privatni 
sektor  voćarstva  posebno  sektora  jagodičastog  i  bobičastog  voća  u  okviru  Danskog  susedskog 
programa. 
 
Delegacija  je  imala  punu  podršku  ministarstava,  opština  iz  odabranog  regiona  južne  Srbije, 
institucija,  drugih  donatora,  proizvodjača,  obradjivača  i  drugih  zainteresovanih  strana  za  nacrt 
skice programa uključujući dve glavne komponente: izgradnju kapaciteta i planiranje investicionih 
grantova. 
 

Zaključak  
Zaključak  nakon  tri  posete  je  bio  da  ja  pravo  vreme  za  intervenciju  u  sektoru  voćarstva  zbog 
postizanja  veće  konkurentnosti    kako  na  stranim  tako  i  na  domaćem  tržištu.  Različiti  faktori 
pokazuju  potrebu  za  jačanjem  da  bi  se  doprinelo  razvoju  sektora.  Ovi  faktori  obuhvataju 
poboljšanje  savetodavnih  usluga;  jačanje  saradnje  izmedju  proizvodjača  i  uspostavljanje  
pouzdanih  veza  izmedju  onih  koji  obradjuju  proizvode  i  koji  ih  izvoze;  potrebu  za  novim 
investicijama u voćnjake  i tehnike obradjivanja kao  i u bolji marketing svežeg  i obradjenog voća. 
Provera novih vrsta sertifikovanog voća i nove proizvodne tehnike su potrebne na tržištu svežeg i 
obradjenog  voća. U  oblasti  lekovitog  bilja  i  bezbednosti  hrane,  Srbija  još  uvek  treba  da  usvoji 
nacionalnu regulativu uskladjenu sa EU pravnim okvirima. Preduzeti su koraci da se zakonski okviri 
usklade sa EU zahtevima, ali regulativa vezana za kontrolu kvaliteta hrane još uvek kasni. 
 
LEDIB1 program je osnovan u Nišu (južna Srbija). Zaključak studijskih poseta bio je da treba otvoriti 
kancelariju programa u Nišu kako  bi se iskoristila prepoznatljivost danskih programa na jugu Srbije 
i kontakti koji već postoje u ovom sektoru. 
 

                                                 
1 Program lokalnog ekonomskog razvoja na Balkanu 
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Krititična pitanja za dalji razvoj sektora koja su identifikovana tokom studijskih poseta i na osnovu 
dobijenih informacija su sledeća:  
 

1. Izgradnja  kapaciteta,  obuka  i  unapredjenje  saradnje  izmedju  proizvodjača  (grupa 
proizvodjača) kao  i saradnja kroz celi vrednosni  lanac do potrošača  i  izvoznika, uključujući 
saradnju u marketingu; uvodjenje novih sertifikovanih i odobrenih vrsta voća i jagodičastog 
i bobičastog voća kao i nove i moderne proizvodnje, metoda branja i obrade voća. Jačanje 
kontrole kvaliteta, analiza rizika, nadgledanje sigurnosti  i proces sertifikacije u proizvodnji 
voća i jagodičastog i bobičastog voća u Srbiji i korišćenje laboratorija za kontrolu kvaliteta i 
obezbedjivanje bezbednosti hrane.  
 

2. Investicije u primarnu proizvodnju i industrijsku obradu. 
 

Tokom poslednje posete februara 2010. godine, sve zainteresovane strane uključujući Ministarstvo 
poljoprivrede, šumarstva i vodopriovrede MPŠVP i Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja ‐
MERR,  opštine  iz  odabranog  regiona,  proizvodjače  i  prerađivače  u  južnoj  Srbiji,  složile  su  se  i 
podržale  su  okvir  nacrta  programskog  dokumenta  kao  i  njegove  zaključke.  Zajedno  sa  svim 
zainteresovanim stranama, misija  je  identifikovala 4 okruga u  južnoj Srbiji za saradnju  i 5 važnih 
vrednosnih lanaca da budu uključeni u program. 
 
MPŠVP se principijelno saglasilo da postoji potreba za kofinansiranjem programa ali do sada  nije 
stigla  potvrda  o  nivou  njihove  finansijske  posvećenosti.  Okvir  je  priložen  uz  ovaj  programski 
dokument.  Većina  opština  u  odabranim  okruzima  principijelno  se  složilo  da  kofinansira 
kompenentu  granta,  ali    projektni  tim  nije mogao  da  dobije  konačnu  formalnu    potvrdu  usled 
procedura  definisanja  budžeta  za  2011  godinu  koje  treba  da  se  realizuju  tokom  2010.  godine. 
Budžetske linije kofinasiranja i visina kofinansiranja nisu izložene detaljno. 
 
Glavni  rezultat danske  intervencije biće unapredjenje produktivnosti  i konkurentnosti sektora za 
odabrano  voće  i  proizvoda  od  tog  voća  koje  se  gaji  u  južnoj  Srbiji.  Programska  intervencija 
povećaće  prihode  proizvodjača  i  zaposlenost  u  celom  vrednosnom  lancu.  Rezultat  implicira 
povećani izvoz visoko kvalitetnog svežeg i obradjenog voća iz južne Srbije. 
    
Programske  komponente  su  u  skladu  sa Nacionalnim  poljoprivrednim  programom    2008‐2011, 
nacrtom  Nacionalnog  programa  za  ruralni  razvoj  2008–2011  i  Strategijom  regionalnog  razvoja 
2008‐2012.  

PREPORUKE 
 
Sadržaj programa 
Za  razvoj ovog  sektora preporučuje  se da program geografski obuhvati  sledeće okruge u  južnoj 
Srbiji: 
 

• Jablanički 
• Nišavski 
• Pčinjski 
• Toplički 
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Takodje  se preporučuje da  fokus budu 5  vrednosnih  lanaca, od  kojih  tri  jesu  reprezentativni  za 
ustanovljene  i važne proizvode,  jedan  je demonstracioni    i dobija sve veću važnost a za  jedan se 
smatra da ima velike potencijale.  Ovi vrednosni lanci uključuju: 
 

• Maline 
• Višnje 
• Jagode 
• Borovnice 
• Šljive 

 
Tehnički program će se fokusirati na sledeće: 
 

• Izgradnju  kapaciteta  i  na  obuku  i  na  poboljšanje  saradnje  izmedju  proizvodjača  (grupa 
proizvodjača); 

• Podrška  razvoju  i  poboljšanju  saradnje  duž  celog  vrednosnog  lanca  od  proizvodjača  do 
potrošača i izvoznika, uključujući anketiranje tržišta i saradnju na polju marketinga; 

• Podrška uvodjenju novih  sertifikovanih  i odobrenih  vrsta  voća,  jagodičastog  i bobičastog 
voća i nove i moderne proizvodnje, berbe i metode obrade. 

• Jačanje kontrole kvaliteta, analize rizika, monitoring bezbednosti i sertifikacije  proizvodnje 
voća,  jagodičastog  i bobičastog voća u Srbiji  i  laboratorijsko testiranje kontrole kvaliteta  i 
bezbednosti hrane; 

• Investicije u  primarnu proizvodnju i obradu. 
 
Dve komponente 
Preporučuje se da se program podeli u dve glavne komponente. Svaka komponenta može da se 
primeni  na  svaki  od  pet  vrednosnih  lanaca  u  celosti  ili  delimično  u  zavisnosti  od  sektorske 
potražnje za podrškom. 
 
1. Izgradnja  kapaciteta  poljoprivrednih  stručnih  službi,    obuke,  poboljšanje  saradnje  izmedju 

proizvodjača,  uključujući  podkomponentu  za  razvoj  i  poboljšanje  saradnje  duž  celog 
vredonosnog  lanca od proizvodjača do potrošača  i  izvoznika, uključujući  anketiranje  tržišta  i 
saradnju na pitanjima marketinga.   Program će biti  fokusiran na celi vrednosni  lanac za nove 
vrste  voća  koje  obećavaju  a  koje  se  proizvode  u  regionu  južne  Srbije.  Odabrano  voće, 
jogodičasto  i bobičavo  voće  ima dobro potencijalno  tržište u Srbiji kao  i dobar potencijal  za 
izvoz.  Ova  komponenta  obuhvatiće  tehničku  podršku  uvodjenju  novih  sertifikovanih  i 
odobrenih vrsta odabranog voća, jagodičastog i bobičastog voća i moderne proizvodnje, berbe 
i metoda  obrade,  uključujuću  podkomponentu  za  jačanje  kontrole  kvaliteta,  analizu  rizika, 
monitoring bezbednosti i sertifikaciju odabranih sorti  voća, jagodičastog i bobičastog voća. 
 

2. Grant šema za investiranje u primarnu proizvodnju i obradu. Ova komponenta biće fokusirana 
na  investicije  u  nove  proizvodne metode  i  poboljšanje  kvaliteta  i  konkurentnosti.  Doprinos 
investicija  očuvanju  životne  sredine,  rodnoj  ravnopravnosti,  pitanjima  mladih,  smanjenju 
migracija i siromaštva treba razmotriti prilikom odabira investicija. 
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Rezultat 
Glavni  rezultat danske  intervencije biće poboljšanje produktivnosti  i konkurentnosti proizvodnje 
srpkog  voća,  jagodičastog  i  bobičastog  voća,  posebno  onog  koje  se  uzgaja  u  južnoj  Srbiji.  Biće 
povećani  prihodi  proizvodjača  kao  i  zaposlenost  duž  celog  vrednosnog  lanca  i  smanjiće  se 
siromaštvo i migracije. Biće povećan izvoz visoko kvalitetnog svežeg i obradjenog voća iz Srbije što 
znači povećanje prihoda od izvoza i poboljšanje trgovinskog balansa. I na kraju program će pomoći 
pridruživanje Srbije EU. 
 
Komponenta specifičnih ciljeva programa je u skladu sa NPP za 2009 – 2011 i drugim nacionalnim  
strategijama.  Podrška  ovom  sektoru  voćarstva  i  celom  vrednosnom  lancu  biće  realizovana  uz 
pomoć MPŠVP‐a, MERR‐a, proizvođača i prerađivača u južnoj Srbiji. 
 
Očekuje  se  da  će  se  ostvariti  sledeći  kvantifikovani  ciljevi  nakon  četvorogodišnjeg  perioda 
implementacije programa: 
 
• Minimum 160 projekata biće podržano  sa 5.4 million € javne podrške od ukupne investicije 

od 10 million € 
• Najmanje 15,000  ljudi (poljoprivrednika, prerađivača, radnika, savetnika) proći će obuku 
• Povećanje od 5 % u neto dodatoj vrednosti podržanih farmi/preduzeća/kooperativa 
• Povećanje od 10 % u  obimu izvoza onih preduzeća koja investiraju sa ovim ciljem 
• 250 – 500 poslova novih ili zadržanih starih, i to 50% poslova za žene 
• Povećanje 5 %   u produktivnosti  radne  snage  (bruto dodata vrednost/ puno  radno vreme 

ekvivalent) 
• 75 %  podržanih korisnika i obučenih poljoprivrednika, preradjivača i drugih navode u anketi 

da su njihove EU kompetencije povećane kroz ovaj program. 
 
 
Finansijske ulazne informacije i rokovi  
Program  će  biti  realizovan  tokom  4  godine  od  kraja  2010  na  osnovu  ovog  finalnog  nacrta 
programskog dokumenta.  Finansijski doprinos Danske biće njamanje 40 miliona DKK  (5,360,000 
EUR)   uz dodatak   nacionalnih sredstava od MPŠVP‐a  i opština kao  i   od privatnog kofinansiranja 
investicaja kod kojih se može naplatiti porez.  
 
Očekuje  se  da  planirani  doprinos  Danske  od  5.35 miliona  €  bude  dopunjen  sa  3.9 milion  €  iz 
državnih srpskih izvora, posebno iz postojećih i novih mera MPŠVP‐a  (3.3 miliona  €) i finansijskih 
izvora dostupnih lokalnim opštinama za podršku poljoprivrednom razvoju (procenjeno 0.3 miliona 
€  iz  lokalnih  fondova  za  razvoj  poljoprivrede).  Količina  dostupnih  sredstava  u  svakoj  opštini 
razlikuje se u zavisnosti od veličine opštine, ali je zasnovana na opštinskim budžetima iz 2008.  I te 
cifre su korišćene za kalkulaciju kofinansiranja. 
 
Takodje doprinos u  radnoj  snazi  i  to 4  čoveka na godišnjoj osnovi  iz  regionalnih poljoprivrednih 
stručnih službi i 3 čoveka na godišnjoj osnovi iz tri regionalna centra za ruralni razvoj jednak je 28 
ljudi/godišnje  i to značajno doprinosi kofinansiranju  (procena 0.3 miliona €),    i ovi  ljudski resursi 
imaće veoma važnu ulogu u implementaciji programa.2  
                                                 
2 Sastanak je održan  13. aprila, 2010. godine sa državnim sekretarom Mirjanom Milošević iz MPŠVP‐a, predstavnicima 
MPŠVP‐a,  Ambasade  Danske  u  Beogradu  i  danskim  ekspertima.  Kofinansiranje  navedeno  u  ovom  nacrtu  finalnog 
programskog dokumenta  je potvrdjeno  i potvrde u pisanom obliku biće dostavljene Ambasadi Danske u roku od 14 
dana.  
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Dalje,  predvidja  se  dodatna  javna  pordška  iz  drugih  javnih  programa:  podrška  MPŠVP‐a 
standardizaciji i sertifikaciji  i podrška razvoju kooperativa i klastera MERR‐a. 
 
Na  kraju, očekuje  se da  će  grant  šema mobilisati do 5 miliona evra u privatnom  kofinansiranju 
tokom programskog perioda. Ukupno, program bi trebalo da ima na raspolaganju 15 miliona evra. 
 
 
Sledeći koraci 
Preporučuje se da se potpiše MoU izmedju Vlade Srbije i Danskog MIP‐a vezano za implementaciju 
programa. Nacrt MoU nalazi  se priložen uz ovaj dokument kao Aneks 2.6. Videti  takodje kratak 
programski akcioni plan  u Aneksu 2.4. 
 
Preporučuje  se  iz operativnih  razloga da  se  formira  kancelarija u Nišu  (jug  Srbije)  i da  se blisko 
saradjuje  sa  već  formiranim  LEDIB  programom  za MSP  u  Nišavskom  okrugu  i  poželjno  je  da 
kancelarije budu u istoj zgradi. Program će imati koristi od već prepoznatljivog danskog programa 
u južnoj Srbiji  i može da iskoristi koordinaciju aktivnosti u okviru LEDIB programa. Preporučuje se 
da  se  formira  kancelarija  koju  bi  vodio  medjunarodni  konsultant  za  hortikulturu  koji  ima 
kompetencije u oblasti  marketinga i tržišta kao i vodjenja programa. 
 
Takodje    se  preporučuje  saradnja  sa  USAID  programom  i  drugim  programima  koji  se  bave 
poljoprivredom, hortikulturom  i  ruralnim  razvojem.  Saradnja  treba da bude  zasnovana na MoU 
izmedju  USAID‐a  i  danskog  MIP‐a.  USAID    je  jedini  medjunarodni  donator  aktivan  u  oblasti 
privatnog  sektora proizvodnje  voća,  jagodičastog  i bobičastog  voća, mada  i drugi medjunarodni 
donatori pripremaju svoje programme. Takodje se preporučuje održavanje redovnih kontakata sa 
EU delegacijom u Srbiji. 
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1.Uvod 
 

1.1 Činjenični podaci o Danskom susedskom programu  (ENP) u Srbiji  
Vlada Danske pokrenula je Susedski program 2004. godine za period 2004‐2007. Program realizuje 
MIP. Druga faza je trenutno u toku  za period od 2008 do 2012. Kao posledica povećanih evropskih 
integracija tokom devedesetih godina, javljaju se nova partnerstva i mogućnosti za saradnju  preko 
nacionalnih  granica.  Stalni  izazov predstavlja približavanje  zemalja  EU  koliko  god  je  to moguće. 
Susedski  program  podržava  promociju  evropskih  integracija  i  tako  podržava  prioritete  spoljne 
politike Danske: mirnu  i  stabilnu Evropu koja uživa u ekonomskom napretku. Program podržava 
susedske  zemlje  u  njihovim  naporima  da  implementiraju  neophodne  političke  i  ekonomske 
reforme  i  da  u  isto  vreme  doprinesu  izbegavanju  sukoba  interesa  i  stvaranju  novih  barijera  u 
Evropi. Partnerstva zasnovana na  zajedničkim vrednostima i naporima da se odgovori na potrebe 
susedskih zemalja jesu važni preduslovi za efikasnu razvojnu pomoć. 
 
Ekonomski razvoj u Srbiji tokom poslednjih godina imao je pozitivnu godišnju stopu rasta od 5 do 
8%  do  2008.,  i  pored  toga  što  je  svetska  ekonomska  kriza  imala  ozbiljne  negativne  efekte  na 
ekonomiju,  zaposlenost  i  izvoz. Da bi  se obezbedila  stalni ekonomski  i politički napredak, Vlada 
Srbije postavila je jasne prioritete vezano za tok reformi i pridruživanje EU i NATO‐u i potpisala je 
SSP aprila 2008. godine.  

Srbija je imala koristi od EU kroz autonomne trgovinske mere od 2000. Kao rezultat odluke Srbije 
da počne da sprovodi odredbe prelaznog Sporazuma, pristup srpskim tržištima za EU izvozne firme 
očekuje  se da bude povećan  značajno. EU  je  glavni  trgovinski partner  Srbije  i  razmena  izmedju 
Srbije i EU raste od 2000. Trgovinska integracija sa EU je veoma visoka. Tokom 2007., izvoz i uvoz 
roba  i usluga u/iz EU porastao je do nivoa od 56% od ukupnog  izvoza  i 54% od ukupnog uvoza, u 
poredjenju sa  brojkama iz 2006. godine od 53 % i 49 %. Srbija ima veliki trgovinski deficit  sa EU: 
2007, vrednost izvoza u EU bio je € 3.6 milijarde a uvoza iz EU  € 7.4 milijarde. Srbija je uglavnom 
izvozila  poljoprivredne  proizvode  (šećer,  voće,  jagodičasto  i  bobičasto  voće,  i  to  uglavnom 
smrznute maline), gume,  čelik, gvožđe  i mašine u EU a uvozila  iz EU vozila, dizel goriva  i  lekove. 
Neto vrednost direkstini stranih investicija iz EU  zemlaja u Srbiju 2007 biila je € 2.3 milijarde.   

18.  februara  2008.  godine,  Savet  Evrope  usvojio  je  novo  evropsko  partnerstvo  sa  Srbijom. 
Konsultacije sa srpskim vlastima o pitanjima reformi vode se preko  procesa stalno unapredjenog 
dijaloga. Puna  implementacija procesa predstavlja osnovni korak   prema  integracija u EU. Zemlja 
ima slabu administrativnu strukturu i slab privatni sektor. 

Danska  podržava  proces  reformi  u  Srbiji  i  želju  Srbije  da  uskladi  svoje  zakonodavstvo  sa  EU 
zakonodavstvom.   Danska    je važna poljoprivredna  zemlja u EU  i  ima  značajno  iskustvo  i dobru 
tradiciju  tako  da  može  značajno  da  doprinese  ekonomskom  razvoju  u  ruralnim  oblastima 
uključujući  razvoj  poljoprivrednih  farmi,  razvoj  organizovanja  proizvodjača  i  organizovanja 
marketinških  inicijativa  sa  promocije  ekonomskog  razvoja  i  stvaranja  novih  psolova  u  ruralnim 
oblastima. Posebna ekspertiza Danske iz poljoprivrede obuhvata savetodavne usluge, proizvodnju 
voća,  organsku  proizvodnju  i  edukaciju  proizvodjača  i  poslodavaca,  marketing  poljoprivrednih 
proizvoda  visokog kvaliteta i visoki standardi bezbednosti hrane. Ove kompetencije biće korišćene 
tokom realizacije Danskog programa.   
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1.2 Opravdanost programa: povećana konkurentnost kroz modernizaciju 
proizvodnje, poboljšanje kvaliteta i saradnje  

 
Više  of  80000  poljoprivrednika,  250  hladnjača  i  100  prerađivača  bave  se  proizvodnjom 
jagodičastog i bobičastog voća u Srbiji. Klimatski uslovi i kvalitet zemljišta su veoma pogodni da se 
potencijalno  poveća  gajenje  voća  i  proizvodnja  voća,  jagodičastog  i  bobičastog  voća.  Trenutna 
proizvodnja  u  Srbiji  i  izvoz  posebno  smrznutih malina  je  značajna  i  doprinosi  značajno  srspkoj 
ekonomiji. 
 
Maline i višnje su proizvodi koji se najviše izvoze i to u EU i Rusiju. Proizvodnja jagoda je već danas 
značajan  podsektor  prerađivačke  indutrije  u  Srbiji  i  značajna  je  za  domaće  tržište.  Sve  je  više 
oblasti gde se gaje borovnice i one predstavljaju dobru alternativu za uzgajanje tradiconalnog voća 
i  sitnog  voća.  Podsektori  jagoda  i  borovnica  sve  više  rastu  a  očekivanja  su  povezana  za  razvoj 
proizvodnje ovog jagodičastog i bobičastog voća u Srbiji. Do sada, samo male količine svežeg voća i  
jagodičastog i bobičastog voća se prodaju na stranim tržiptima u Evropi i Rusiji. Tokom poslednjih 
godina, proizvodnja malina, višnja  i jagoda je stabilna  iako   su otkupne cene za uzgajivače veoma 
nestabilne    pa  su  proizvodnja  i  izvoz  skoncentrisane  na  nekoliko  obrađenih  (tipično)  smrznutih 
proizvoda tokom kratkog perioda berbe. 
 
Većina voćara uzgaja šljive i većina voća se izvozi van Srbije na obradu kako bi  se dodala vrednost 
van Srbije,  iako već postoji veliki potencijal za već prepoznatljive suve šljive  i druge proizvode od 
šljiva pout raznih rakija. 
 
Proizvodnja  šljiva,  ali  i druge proizvodnje, ozbiljno  su ugrožene  virusima  i  gljivičnim  infekcijama  
usled čega slabo radjaju i daju slab kvalitet proizvoda. 
 
Konkurencija raste na svetskom tržištu. Konkurenciju čine Poljska, Mađarska, Turska ali i Čile. Bez 
intervencije  i  poboljšanja  uslova  u  vezi  sa  količinom  roda,  kvalitetom,  produktivnošću, 
organizacijom  i  marketingom,  opravdan  je  strah  od  smanjenja  proizvodnje  i  izvoza  voća, 
jagodičastog i bobičastog voća, u skoroj budućnosti sa  ozbiljnim negativnim efektima na prihode i 
zaposlenost posebno u južnoj Srbiji. 
 
Većina vrsta voća, jagodičastog i bobičastog voća u Srbiji su vrste koje je pogodno obraditi i koje se 
ne  izvoze  sveže.  Jagodičasto  i  bobičasto  voće  se  uzgaja  na  otvorenim  poljima  uz  korišćenje 
zastarele tehnologije tako da se dobijaju relativno mali prinosi. Prosečan prinos jagoda je 20 puta 
manji  od  prinosa  u  konkurentskim  zemljama.  Za  drugo  voće  taj  prinos  iznosi  25%  prinosa  kod 
dobro organizovanih proizvođača,  i pored  toga  što  je  zemlja plodna  i kliamtski uslovi  suv eoma 
pogodni. 
 
Voće i jagodičasto i bobičasto voće se u južnoj Srbiji uzgaja na malim parcelama i uzgajaju se stare 
vrste. Nove sertifikovane vrste sa većim prinosima, boljim kvalitetom i one koje mogu da se koriste 
u druge svrhe – na pr. mogu da se izvoze sveže – su od suštinskog značaja za povećanje prihoda  i 
povećanje  zaposlenosti.  Borovnice  i  kupine  kao  i  crvene  i  crne  ribizle  se  još  uvek  uzgajaju  u 
zanemarljivim količinama i imaju potencijal za povećanje i rast. Uzgajanje jagodičastog i bobičastog 
voća u  staklenicima  takodje predstavlja  jednu od mogućnosti  za povećanje kvaliteta  i kvantiteta 
prinosa i poboljšanje konkurentnosti na tržištu. 
 
Proizvođači voća, jagodičastog i bobičastog voća u  Srbiji pate od istih  marketinških problema kao i 
ostali  fragmentisani  poljoprivredni  proizvođači  i  izvoznici  u  Srbiji;  nemogućnost  da  se  postigne 
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visoka  tržišna  cena  zbog  loše  organizacije  proizvođača,  zbog  lokalnih  monopola  hladnjača  i 
prerađivača i ograničenih znanja o izvoznim tržištima.  Proizvođači voća, jagodičastog i bobičastog 
voća u Srbiji su frustrirani, jer su komercijalni kontakti sa evropskim kupcima ograničeni. 
 
Posrednici  u malim  kamionima  kupuju  čitave  prinose  po  niskim  cenama  tokom  perioda  berbe. 
Kupci plaćaju u  gotovini  i  koriste povoljnosti ograničenja ptotoka  gotovine  zbog  činjenice da  je 
proizvođačima  uvek  potreban  novac  i  to  što  pre. Na  ovaj  način  proizvođači  ne mogu  da  imaju 
koristi od mogućnosti da prodaju svoje proizvode po većoj ceni kasnije tokom sezone  i nikada ne 
znaju finalnu destinaciju svojih proizvoda. Neki proizvođači sumnjaju da se njihovo voće etiketira 
da  ima  EU  poreklo  i  da  se  prodaje  u  Austriji,  Nemačkoj  i  drugim  EU  zemljama  po  većim 
maloprodajnim cenama.   
 
Potreba  da  se  proizvođači  organizuju  u  grupe  je  sada  najpotrebnija  posebno  za  sektor  voća, 
jagodičastog  i bobičastog voća. Ovo  je podvučeno u NPRR 2009‐20113  i RSNPP za 2009‐2011 kao 
ozbiljno ograničenje razvoju ovog sektora. Nacrt   NPRR‐a 2009‐2011   ukazuje da  treba primeniti 
odgovarajuće mere  kao  i  investicije  u modernizaciju  farmi    i  procesa  obrade  i  u marketinške 
aktivnosti. 
 
Srbija danas poseduje 25% svetskog tržišta malinama iako se one uglavnom izvoze i prepakuju van 
Srbije  za  potrošnju  i  dalju  obradu.  I  za  višnje  postoje  već  formirana  izvozna  tržišta.  Suve  šljive 
predstavljaju značajan izvozni proizvod i njihov kvalitet je visok. USAID je tokom poslednjih godina 
pomagao primarne proizvodjače i preradjivače oko marketinga njihovih proizvoda pomažući im  da 
razviju proizvodnju, dizajn pakovanja, reklamu, promotivnu prodaju    i analizu tržišnih potencijala 
(detalji u Aneksu 18). USAID  je finansirao informacioni  materijal o dobrim proizvodnim praksama, 
HACCP‐u,  organskoj  proizvodnji  i  finansirao  štampanje  uputstava  za  uzgoj  malina,  borovnica, 
jagoda  i drugog  jagodičastog  i bobičastog voća  sa priloženim  informacijama o kvalitetu  različitih 
vrsta  i potencijalima  tržišta  svežeg voća. USAID program  je  takodje uradio analizu  tržišta  svežeg 
voća  za  voće,  jagodičasto  i  bobičasto  voće  u  zapadnoj  Evropi  i  pomagao  je  proizvođačima  i 
prerađivačima da predstave svoje proizvode  na sajmovi hrane u Evropi i drugim zemljama. Sve je 
to radjeno kroz radionice i informativne materijale (uključujući web site‐ove). 
 
Rezultati  promotivnih  aktivnosti  i  analiza  su  obećavajući  za  srpske  proizvođače  i  prerađivače. 
Tokom narednih godina, USAID će se fokusirati na pomoć proizvođačima i prerađivačima u analizi 
tržišnih  potencijala  i  unapredjenje  prodaje  voća,  jagodičastog  i  bobičastog  voća  i  svežeg  i 
obrađenog. Danski program koordinisaće aktivnosti  i saradjivaće sa USAID‐om vezano za pitanja 
plasmana  na  tržista  i marketing  kako  bi  se  izbeglo  preklapanje  programa  i  iskoristila  prednost  
efekta sinergije. 
 
Prema dostupnim analizama  i  informacijama ne postoji sumnja da postoji sve veće tržište visoko 
kvalitetnog  svežeg  i obrađenog voća u  svetu. Da bi  se  to maksimalno  iskoristilo, Srbija mora da 
poboljša svoje usluge, sardanju  izmedju proizvođača i prerađivača voća, jagodičastog i bobičastog 
voća.  Potrebno  je  još  analizirati  tržišta  i  unaprediti  prodaju  posebno  za maline,  trešnje,  šljive, 
jagode i višnje. I ne treba to raditi samo za smrznute maline i borovnice koje se proizvode na jugu 
Srbije.  I proizvođačima  i prerađivačima su potrebne  investicije koje su dostupne u vidu grantova.  
 

                                                 
3 MPŠVP priprema višegodišnji nacionalni program za ruralni razvoj I očekuje se da ga Vlada Srbije usvoji  pre kraja 
2010 a da  bude započet početkom 2011 
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Takođe je potrebna tehnička pomoć u istraživanju voća, institutima za tehnologiju obrade hrane za 
razvoj zdravog semena  i biljaka visokog kvaliteta  i prinosa, pomoć oko procedura za bezbednost 
hrane, unapredjenje metoda berbe voća,  jagodičastog  i bobičastog voća,  transporta, planiranja  i 
logistike. 
 
Danski  program  podrške  treba  da  stvori  još  poslova  u  ovom  sektoru  i  da  doprinese  smanjenju 
siromaštva u regionu. Takodje treba da smanji migracije iz regiona. 
 
Nacionalna  strategija  regionalnog  razvoja   NSRR  za  južnu Srbiji   posebno  Jablaničkog  i Pčinjskog 
okruga  je pripremljena na osnovu   partnerstva  javnog  i privatnog  sektora,  lokalnih  samouprava, 
regionalnih organizacija, poslovnih asocijacija i predstavnika privatnog sektora. NSRR daje okvir za 
donošenje odluka o primeni ključnih regionalnih programa za razvoj ekonomije  i preduzetništva, 
infrastrukturni razvoj, ruralni i poljoprivredni razvoj, razvoj veština i povećanje zaposlenosti i razvoj 
turizma. Postoji pozitivan pomak od početka razvojnog programa 2005. ali se on jos uvek nalazi u 
svojoj inicijalnoj fazi i potrebni su dodatni strateški napori i jasni ciljevi tokom narednih godina da 
bi  se  poboljšali  uslovi  života,  smanjila  nezaposlenost  i  migracije  posebno  mladih  i  visoko 
obrazovanih ljudi. Danski program privatnog sektora može da bude komplementaran  NSRR‐u. 
 

1.3 Drugi donatori 
Osim USAID nijedna medjunarodni donator  trenutno nije aktivan u pružanju podrške privatnom 
sektoru  uzgajanja  voća,  jagodičastog  i  bobičastog  voća4.  USAID  implementira  program  koji  je 
aktivan u većini regiona u Srbiji sa posebnom pažnjom poklonjenom siromašnim regionima južne i 
istočne Srbije. Danski program će aktivno raditi sa USAID programom za sektor voća, jagodičastog i 
bobičastog voća da bi se izbegla preklapanja id a bi se maksimalno iskoristili potencijali sinergije. U 
okviru  sektora  voća,  jagodičastog  i  bobičastog  voća,  USAID  se  fokusirao  na  pružanje  podrške 
srpskim  proizvodjačima  i  preradjivačima  u  procesu  ispitivanja  tržišta  i  marketinja  njihovim 
proizvoda na stranim  tržištima. USAID program ne podržava primarne proizvodjače kao ni  jedan 
drugi  program  trenutno  u  Srbiji.  Tokom  studijskih  poseta  održana  su  tri  sastanka  sa  USAID 
projektnim timom vezano za pojašnjenja  i saradnju. Dogovoreno  je da se pripremi MoU  izmedju 
Vlade Danske i USAID‐a tokom uvodne faze danskog programa, nakon što se urade detaljni planovi 
u koordinaciji sa USAID‐om.  
 
Nekoliko EU program podržava Srbiju u izgradnji kapaciteta MPŠVP‐a, i Direkcije za zaštitu biljaka i 
veterinarske  direkcije.  Srbija  je  u  proleće  2009.  godine  usvojila  nekoliko  novih  zakona  o 
bezbednosti hrane, zdravlju biljaka, zaštiti biljnih proizvoda kao i zakon o organskoj poljoprivrednoj 
proizvodnji  i  organskim  poljoprivrednim  proizvodima.  Različiti    tekući  programi    podržavaju 
izgradnju kapaciteta veterinarske direkcije  i direkcije za zaštitu biljaka. Primena odredaba  i kao  i 
izgradnja kapaciteta laboratorija za kontrolu hrane takodje su u toku. 
  
Danski  susedski  program  je  već  uspostavio  dobru  saardnju  sa  Srbijom  psoebno  sa  LEDIB 
programom. Programska kancelarija je locirana u Nišu. LEDIB program je petogodišnji program koji 
podržava  lokalni  ekonomski  razvoj  fokusirajući  se  na  mala  i  srednja  preduzeća.  U  skladu  sa 
strategijom  Danskog  susedskog  programa,  LEDIB  program  pokriva  Nišavski  okrug  i  utiče  na 
smanjenje  siromaštva  u  Srbiji.  Razvojni  cilj  program  je  da  doprinese  društveno  izbalansiranom 

                                                 
4 Austrian Development Association (ADA) is preparing a programme for Serbia with linkages to the content of the 
Danish programme, and coordination will be ensured during implementation, if relevant. 
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ekonomskom razvoju i stvaranju novih radnih mesta u Nišavskom okrugu. Program traje do 2012. 
godine i raspolaže sa 10 miliona evra i obuhvata kreditni liniju od 2 miliona evra. 
 

1.3 Misija pronalažanje činjenica 21. ‐26. jun, Preliminarna programska misija 31. 
avgust ‐4. septembar, 2009 i Finalna misija formulacije 22.‐26. februar, 2010: 
Ciljevi i zaključci  

Ambasada Danske u Srbiji zajedno sa MPŠVP  i drugim srpskim ministarstvima  je u proleće 2009. 
godine  istraživala  da  li  je  postoji  potreba  za  programom  koji  bi  podržao  privatni  sektor  voća, 
jagodičastog i bobičastog voća i južnoj i jugozapadnoj Srbiji. Zatim je usledila identifikaciona poseta 
Srbiji u periodu od 21. do 26. Juna, 2009. godine sa ciljem utvrdjivanja ciljeva. Održani su sastanci 
sa više  zainteresovanih  strana  i prikupljene  su vredne  informacije.   Delegacija  je  zaključila da  je 
vreme za podršku sektoru voća, jagodičastog i bobičastog voća u južnoj Srbiji i da Danski susedski 
program može  da  pomogne. Misiju  su  vodili  gospodin  Thomas  Djurhuus  i  gospodin  Jørgen  V. 
Andersen, iz Danskog MIP‐a praćeni ekspertima gospodinom Jens Skrumsager Skau i gospodinom 
Morten  Kvistgaard,  uz  pomoć  nacionalnog  konsultanta  gospodina  Gorana  Pastrovića. Misija  je 
imala  konsultacije  sa  ministarstvima  VRS  i  drugim  zainteresovanim  stranama  i  potencijalnim 
korisnicima i predstavnicima donatorske zajednice u Srbiji. 
 
Druga misija  sa  ciljem  formulisanja  finalnog  nacrta  programskog  dokumenta  sprovedena  je  u 
periodu od 31.  avgusta do 4.  septembra. Misiju  su predvodili  gospodin  Jens  Skrumsager  Skau  i 
gospodin Morten  Kvistgaard  uz  pomoć  nacionalnog  konsultanta  gospodina  Gorana  Pastrovića.  
Delegacija  je  dobila  punu  podršku  ministarstava,  opština  iz  odabranog  regiona  južne  Srbije, 
institucija,  drugih  donatora,  proizdodjača,  preradjivača  i  svih  drugih  zainteresovanih  strana  za 
nacrt programskog dokumenta. Glavni cilj druge misije bio  je da se verifikuje  izvodljivost  i značaj 
implementiranja programa u  sektoru  voća,  jagodičastog  i bobičastog  voća  sa  ciljem da  se ojača 
produktivnost  sektora  i  na  taj  način  unapredi  ekonomski  rast  i  zaposlenost  u  ovom  sektoru  u 
regionu  južne  Srbije.  Ciljevi  su  bili  i  da  se  identifikuje  nekoliko  relevantnih  i  važnih  vrednosnih 
lanaca  u  ovom  sektoru  i  da  se  dobije  pristanak  o  kofinansiranju  posebno  grant  komponente. 
Takodje  treba  uzeti  u  obzir  i  uskladjenost  programa  sa  srpskom  nacionalnom  politikom  i 
prioritetima.  
 
Glavni zaključci 1. I 2. misije 
Zajključci misija bili su da je tajming za intervenciju u sektoru voća, jagodičastog i bobičastog voća 
adekvatan  imajući  u  vidu  da  se  plan  pridruživanja  EU    odvija  nesmetano  i  da  konkurencija  na 
medjunarodnim  tržištima  raste.  Takodje  je  bilo  jasno  da  se  nivoi  kompetencije  i  kapaciteta 
proizvodjača  i  preradjivača  razlikuju  po  okruzima  i  da  pristup  finansijskom  kapitalu  u  svim 
okruzima kao i povećanje ljudskog kapitala u drugim okruzima prenošenjem lokalnih kompetencija 
i praksi iz jačih regiona u slabije regione treba da bude nešto čime bi se bavio danski program.  
 
Različiti faktori ukazuju da postoje dobre mogućnosti za poboljšanje rada stručnihslužbi nadležnih 
za ovaj sektor; za  jačanje saradnje  izmedju proizvodjača  i uspostavljanje pouzdanih veza  izmedju 
preradjivača  i  izvoznika;  potreba  za  novim  investicijama;  za  boljim  marketingom  svežeg  i 
preradjenog  voća,  jagodičastog  i  bobičastog  voća.  Takodje  je  potrebno  isprobati  nove  vrste 
sertifikovanog  voća,  jagodičastog  i  bobičastog  voća  i  nove  proizvodne  tehnike.  Zakoni  o 
fitosanitarnoj kontroli  i bezbednosti hrane postoje ali primena kontrole kvaliteta  i hrane  još uvek 
kasni.  
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LEDIB program je osnovan u Nišu (jug Srbije). Zaključak je da treba otvoriti programsku kancelariju 
za sektor voća, jagodičastog i bobičastog voća u Nišu kako bi se iskoristila prepoznatljivost danskih 
programa u Srbiji i već uspostavljeni kontakti. 
 
Krititična pitanja za dalji razvoj sektora koja su identifikovana tokom studijskih poseta i na osnovu 
dobijenih informacija su sledeća:  
 

1. Izgradnja  kapaciteta,  obuka  i  unapredjenje  saradnje  izmedju  proizvodjača  (grupa 
proizvodjača) kao  i saradnja kroz celi vrednosni  lanac do potrošača  i  izvoznika, uključujući 
saradnju u marketingu;  
 

2. Investicije u primarnu proizvodnju i industrijsku obradu. 
 

3. Uvodjenje novih sertifikovanih i odobrenih vrsta voća i jagodičastog i bobičastog voća kao i 
nove  i moderne  proizvodnje, metoda  branja  i  obrade  voća.  Jačanje  kontrole  kvaliteta, 
analiza rizika, nadgledanje sigurnosti i proces sertifikacije u proizvodnji voća i jagodičastog i 
bobičastog  voća  u  Srbiji  i  korišćenje  laboratorija  za  kontrolu  kvaliteta  i  obezbedjivanje 
bezbednosti hrane. 

 
Tokom druge misije  sve  zainteresovane  strane, uključujući MPŠVP, MERR, opštine u odabranom 
regionu,  proizvodjače  i  preradjivače  iz  južne  Srbije,  složile  su  se  i  podržale  su  nacrt  prvobitnog 
programskog dokumenta napravljenog na osnovu prve misije i njenih zaključaka. Zajedno sa svim 
relevantnim  akterima  tokom  druge misije  odabrana  su  4  okruga  u  južnoj  Srbiji  za  saradnju  i 
identifikovana su 5 vrednosna  lanca pogodna za ovaj program: malina, višnja, jagoda, borovnica  i 
šljiva. 
 
MPŠVP  se  principijelno  saglasilo  o  potrebi  kofinansiranja  programa  i  u  pismu  koje  je  poslato 
konsultantima  nakon  druge  misije  dostavljen  je  okvir  srpskog  kofinansiranja  u  iznosu  od  3.9 
miliona  evra,  videti  Aneks  1.11    Većina  opština  u  odabranom  regionu  takodje  se  principijelno 
saglasilo o kofinansiranju i misija je dobila preliminarne potvrde posvećenosti, iako budžetske linije 
za kofinansiranje i iznosu nisu dogovoreni detaljno. 
  
Tokom misije finalne formulacije u peridou od 22. februara do 26. februara (videti opis poslova za 
misiju  finalizacije  u  Aneksu  2.1),  predložen  je  sadžaj  programa  svim  relevantnim  akterima  u 
MPŠVP‐u,    MERR‐u  i MIP‐u,    kao  i  svim  lokalnim  akterima  u  južnoj  Srbiji.  Razgovarano  je  o 
finansijskim modalitetima i oni su dogovoreni sa MPŠVP‐om, MIP‐om, i Nacionalnom revizorskom 
kancelarijom  (videti  programsku  agendu  i  sastanke  održane  sa  zainteresovanim  stranama  u 
Aneksu 2.3). Dogovoreno  je da program bude  implementiran u skladu sa predlogom, uzimajući u 
obzir eventualna prilagodjavanja i promene koje mogu da se jave nakon misije procene koja treba 
da se sprovede u  istom periodu  , videti Aneks 2.5   ovog  izveštaja, gde su preporuke  iz  izveštaja 
misije procene date sažeto kao i komentari tima za formulaciju, ukazujući na to koje je preporuke 
formulacioni tim uzeo u obzir a koje nije i zašto.  
 
MoU biće pripremljen i potpisan izmedju MIP‐a i MPŠVP‐a, kada danski program bude odobren u 
Danskoj i Srbiji (videti predlog MoU u aneksu 2.6). 
 
Glavni rezultati danske  intervencije biće poboljšanje produktivnosti  i konkurentnosti za odabrano  
voće,  jagodičasto  i  bobičasto  voće  koje  se  proizvodi  u  južnoj  Srbiji.  Programska  intervencija 
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povećaće prihode proizvođača  kao  i  zaposlenost duž  celog  vrednosnog  lanaca.  To  će uticati na 
povećani  izvoz  visoko  kvalitetnog  svežeg  i  obradjenog  voća  i  jagodičastog  i  bobičastog  voća  iz 
Srbije. 
 
Programske komponente su u skladu sa Nacionalnim Programom Ruralnog Razvoja za period od 
2009 do 2011 i Strategijom Regionalnog Razvoja (2008‐2012). 
 

1.5 Struktura nacrta finalnog programskog dokumenta (NFPD) 
Struktura nacrta  finalnog programskog dokumenta  je  sledeća: na početku  je  izvršni  sažetak koji 
predstavlja  glavne  zaključke  i  preporuke.  Poglavlje  1  opisuje  činjenične  podatke  o  danskom 
programu podrške u Srbiji. Poglavlje 2 daje kratak opis činjeničnih podataka o zemlji sa posebnim 
fokusom na pitanja vezano za sektor voća i jagodičastog i bobičastog voća. Poglavlje 3 predstavlja 
pregled programa donatorske podrške u Srbiji u okviru sektora poljoprivrede i hortikulture  gde je 
ciljna grupa privatni sektor. Poglavlje 4 opisuje glavne  izazove   sa kojima se susreće sektor voća  i 
jagodičastog  i bobičastog voća u Srbiji. Ovo poglavlje daje uvid u opis nacrta danskog programa 
koji  je  predstavljen  u  poglavlju  5  sa  aspekata  ciljeva,  aktivnosti  i  rezultata  kao  i  organizacije  i 
finansiranja. Poglavlje 6 daje kratak pregled  zaključaka  i preporuka nacrta  finalnog programskog 
dokumenta. 
 
Konačno,  NFPD  sadrži  tri  glavna  aneksa  koji  podržavaju  glavni  tekst  sa  detaljnim  statističkim 
podacima, opisima poslova u okviru predloženog programa  i detaljnom  listom    kontakt osoba  i 
glavnih  aktera  sa  kojima  su  održani  sastanci  tokom misija,  lista  literature  i  posećenih  internet 
stranica kao i nacrt implementacionih procedura.  
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2. Kontekst zemlje 
Ovo poglavlje NFPD daje  kratak opis podataka o  samoj  zemlji  fokusirajući  se na pitanja  koju  su 
relevantna  za  opšte  ciljeve  programa:  pružanje  podrške  privatnom  sektoru  uzgajanja  voća  i 
jagodičastog i bobičastog voća u južnoj Srbiji. Dodatne informacije nalaze se u aneksima a vezane 
su za statističke podatke. 
 

2.1 Činjenični podaci, BDP i izvoz 
Republika Srbija nalazi se na Balkanskom poluostrvu i deo je jugoistočne Evrope, Beograd je glavni 
grad. Ukupna površina  je 77,508 km2, bez  teritorija Kosova  i Metohije  (prema Rezoluciji Saveta 
bezbednosti  1244).  Prepma  popisu  iz  2002.  godine,  RS  ima  7,5 miliona  stanovnika.    1.135.000 
stanovnika  čine  manjine.  Čirlično  i  latično  pismo  se  zvanično  koriste.  Većina  stanovnika  je 
pravoslavne konfesije ali ima i katolika, muslimani, jevreja, protestanata i drugih. 
 
2008. godine BDP  je  iznosio 34.259 miliona evra   a 2009. godine sektor agro hrane  činio  je 20% 
ukupnog srpskog izvoza i 7%  uvoza sektora agro hrane. 2008. godine stopa nezaposlenosti je 18% 
(prema podacima Narodne Banke Srbije). Prema  izveštaju UNDP‐a  iz 2007. godine, 2.643  je bilo 
zaposleno  i  od  tog broja  23.36% u primarnom,  30.08% u  sekunadrnom  i  43.76% u  tercijarnom 
sektoru. 2.18%  je klasifikovano da radi u nepoznatom sektoru.  
 
Od ukupno obradive poljoprivridene zemlje u RS, odabrana 4 okruga čine : 
 

• Jablanički okrug 2.98% 
• Pčinjski okrug 3.83% 
• Toplički okrug 2.33% and  
• Nišavski okrug 3.44% 

 
Voćnjaci zauzimaju sledeće površine: Jablanički 3.96%, Pčinjski 2.93%, Toplički 4.80% i Nišavski  
3.72% prema podacima opštinskih statističkih službi. 

2.2 Srbija i EU: Raskrsnica Evrope 
Nakon dugog perioda socijalizma i ratova na Balkanu, RS je danas potencijalni kandidat za članstvo 
u EU  i zvanična aplikacija  je prihvaćena  tokom švedskog predsedavanja decembra 2009. godine. 
Proces stabilizacije  i pridruživanja zvanično je započeo u RS 2001. godine formiranjem Zajedničke 
konsultativne radne grupe što predstavlja mehanizam koji treba da omogući Evropskoj komisiji da 
preispita  trenutnu  političku  i  ekonomsku  situaciju.  Savet  Vlade  Srbije  za  evropske  integracije  
osnovan  je  4.  septembra,  2002.  godine  kao  vladino  savetodavno  telo  koje  treba  da  promoviše 
efikasniji  pristup  EU  standardima.  Komisija  za  koordinaciju  procesa  EU  integracija  je  takodje 
osnovana kao operativno telo. 
 
2003. godine, zajednička deklaracija o političkom dijalogu  izmedju EU  i Srbije je usvojena  i ona je 
omogućila formalizaciju bilateralnog političkog dijaloga sa EU na nivou ministara spoljnih poslova. 
Cilj  ovog  prvog  koraka  bio  je  da  se  Srbija  pripremi  za  buduće  učestvovanje  u  spoljnoj  i 
bezbedonosnoj politici i da se neguje process pristupanja EU.  
 
2004.  godine  osnovana  je  kancelarija  za  EU  integracije  kao  specifična  služba  Vlade  Srbije  za 
pristupanje EU. 
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Savet Evrope  je 2007. Godine izjavio da ”smatra da stabilna i perspektivna Srbija koja je potpupno 
integrisana u porodicu evropskih naroda je važna za stabilnost regiona”. Imajući to u vidu, Srbija se 
podstiče da  ispuni sve neophodne uslove kako bi se SSP što pre potpisao. Aprila 2008. godine  je 
potpisan je SSP i prelazni Sporazum o trgovini. 
 
EU  pruža  smernice  Srbiji  vezano  za  prioritetne  reforme  u  okviru  evropskog  partnerstva.  Srpska 
vlada  je  usvojila  Nacionalni  program  za  evropske  integracije  koji  takodje  pokriva  prioritete 
evropskog  partnerstva.  Napredak  u  reformama  prati  se  kroz  process  stalnog  unapredjenog 
dijaloga.  
 
Srbija  je dobila predpristupnu  finansijsku pomoć  iz  IPA  Instrumenta za period od 2007 do 2013. 
Srbija  kao potencijalni  EU  kandidat može da  koristi  fondove  za prve dve  komponente  (podrška 
procesu  tranzicije  i  podrška  uspostavljanju  prekogranične  saradnje).  Postoji  opcija  finansiranja 
programa/projekata  vezano  za  preostale  dve  komponente  koristeći  fondove  prve  komponente. 
Praktično gledano, to znači da je Srbiji u procesu tranzicije ostavljeno da definiše svoje nacionalne 
prioritete prilikom korišćenja fondova sa liste opcija.  
 
Programe  IPA  fondova  sprovodi  delegacija  Evropske  komisije  u  Beogradu,  koja  je  preuzela 
odgovornost  za  tekući  CARDS  program  od  Evropske  agencije  za  rekonstrukciju  i  razvoj. 
Decentralizovano  upravljanje  pomoći  je  srednjeročni  cilj  za  Srbiju  i  još  uvek  zahteva  obimne 
pripremne  radove  od  strane  srpskih  vlasti.  Delegacija  EK  trenutno  finansira  studije  tri  glavna 
sektora,  uključujući  i  sektore  voća  i  povrća,  za  pripremu  IPARD  programa  poljoprivrednog  i 
ruralnog razvoja čija implementacija treba da krene od dana kada RS postane zemlja kandidat. Ove 
sektorske studije  iskoristiće se  tokom  implementacije  IPARD programa, a u okviru  tog programa 
danski doprinos ogleda se u pružanju tehničke podrške MPŠVP. 
 
Dalje, Srbija  se nalazi na  raskrsnici   u  svom procesu pridruživanja EU –  to  je važna  raskrsnica u 
geopolitičkom kontekstu Evrope. Kroz Srbiju prolaze putevi  i pruge koji na najkraći mogući način 
povezuju zapadnu i centralnu Evropu sa srednjim istokom, Azijom i Afrikom. Postoji potencijal i u 
rečnom saobraćaju (reke Dunav, Sava, Tisa) zbog važnih veza sa susednim zemljama, centralnom 
Evropom i Crnim morem.  
 
Danski  susedski  program  ima  kao  svoj  primarni  cilj  doprinos  pozitivnom  razvoju  EU  susedskih 
zemalja. Danska podrška privatnom sektoru u Srbiji predstavlja savršenu vezu izmedju ekonomskih 
i političkih potreba Srbije za stalnim razvojem prema na putu ka EU  i danskih političkih prioriteta. 
 

2.3 Ruralne oblasti sa ozbiljnim problemom nezaposlenosti 
Jedan  od  glavnih  izazova  sa  koji  se  suočava  Vlada  RS  jeste  nezaposlenost  uopšte  a  posebno  u 
ruralnim  delovima.  Prema  definiciji  OECD‐a,  85%  teritorije  Srbije  čine  ruralne  oblasti.  55% 
stanovništva živi u ovim oblastima. Gustina stanovništva u ruralnim oblastima je 63 stanovnika na 
km2    i  on  je  ispod  nacionanalnog  proseka  za  1/3.  Ipak,  i  pored  brojnosti  populacije,  ruralno 
stanovništvo  doprinosi  samo  40%  BDP‐a  (UNDP,  2007).  Deo  koji  se  odnosi  na  primarnu 
poljoprivrednu proizvodnju iznosi 23.8% ukupnog nacionalnog dohotka. 
 
Stopa zaposlenosti ruralne populacije u poredjenju sa stopom zaposlenosti u različitim sektorima 
iznosi  32.98%  u  primarnom  sektoru,  30.69%    u  sekundarnom  sektoru  i  33.44%    u  tercijarnom 
sektoru.  2.89%    ruralne  populacije  je  neklasifikovano  prema  sektoru  zaposlenosti.  Što  se  tiče 
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ekonomski aktivnog ruralnog stanovništva, stopa nezaposlenosti u ruralnim oblastima je 21.32 % a 
kod žena  23.44 % (UNIFEM). 
 
Ekonomija u ruralnim oblastima u Srbiji zavisi od primarnog sektora i zasnovana je na eksploataciji 
prirodnih  resursa.  Glavne  karakteristike  ekonomske  strukture  ruralnih  oblasti  u  Srbiji  jesu 
poljoprivreda, industrija prerade hrane, rudarstvo i energetika, kao i nizak nivo tercijarnog sektora 
u  BDP‐u.  Prema  FAO  izveštaju,  najmanje  10 %  trenutne  populacije  u  Srbiji  (  7.5 million)  živi  u 
siromaštvu ( sa manje od US 1$ dnevno) i postoji stalna nesigurnost svakodnevnog preživljavanja.  
Više  od  polovine  stanovnika  koji  žive  u  ruralnim  oblastima  ima  nesigurnu  budućnost  a  to  se 
posebno odnosi na mlade generacije. Značajne migracije  iz ruralnih oblasti u gradove  i promena 
poslova  napuštanjem  poljoprivrede  značajno  su  doprineli  demografskim  promenama  strukture 
stanovništva i poljoprivrednih domaćinstava. 
 
Vezano za starosnu strukturu, stariji  članovi porodica uglavnom vode poljioprivredna gazdinstva.  
45 % ruralnog stanovništva se uglavnom bavi poljoprivredom već pedesetak godina ili više.  
 
Za   Vladu Srbije veliki  izazov predstavlja kako da  iznadje načine da zaposli  ljude, posebno mlade 
ljude  u  ruralnim  oblastima  kako  bi  se  promenio  trenutni  strukturni  proces migracija  iz  ruralnih 
oblasti  i  iz primarne proizvodnje u urbane delove  i druge sektore zapošljavanja. Danski program 
ima nameru da pomogne oko ovog izazova u sektoru voća, jagodičastog i bobičastaog voća.  
 
Vezano  za  odabranu  oblast  iz  predloga  projekta,  4  okruga  u  južnoj  Srbiji,  i  prema  statističkim 
podacima opština, situacija je sledeća: 
 
1.5%  ukupnog  broja  stanovnika  Srbije  živi  u  Topličkom  okrugu,  1,88%  od  ukupnog  broja  
nezaposlenih u Srbiji  živi u Topličkom okrugu i  1.67%  od ukupnog broja nezaposlenih žena živi u 
Topličkom okrugu. 
 
5.30%  ukupnog  broja  stanovnika  Srbije  živi  u  Nišavskom  okrugu,  8.78%  od  ukupnog  broja  
nezaposlenih u Srbiji živi u Nišavskom okrugu, odnosno 6.64% od ukupnog broja nezaposlenih žena 
živi u Nišavskom okrugu. 
 
3.40%  ukupnog  broja  stanovnika  Srbije  živi  u  Jablaničkom  okrugu,  4.67%  od  ukupnog  broja  
nezaposlenih u Srbiji  živi u  Jablaničkom okrugu, odnosno 4.31% od ukupnog broja nezaposlenih 
žena. 
 
3.22%  ukupnog  broja  stanovnika  Srbije  živi  u  Pčinjskom  okrugu,  4.14%  od  ukupnog  broja  
nezaposlenih u Srbiji živi u Pčinjskom okrugu, odnosno 4.06% od ukupnog broja nezaposlenih žena. 
 

2.4 Struktura poljoprivrede: mala i fragmentisana poljoprivredna dobra 
Jedna važna  strukturna karakteristika  srpske poljoprivrede  i hortikulture  je veličina  farmi  i  tu  se 
zemlja suočava sa istim problemima kao i nekoliko novih  EU država članica i  država kandidata:a to 
je potreba strukturnog prilagodjavanja i modernizacije primarnog sektora.  
 
Na osnovu popisa iz 2002. godine, 5.1 milion hektara je poljoprivredna zemlja i  4.2 milion hektara 
je  zemlja  pod  kulturama,  od  tog  broja  3.717 miliona  hektara  je  obradiva  zemlja  i  zemlja  pod 
stalnim usevima  (FAOSTAT, 2003). 
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Struktura  eksploatacije  poljoprivredne  zemlje  od  strane  porodičnih  domaćinstava  zavisi  od 
prirodnih  uslova    kao  što  su  tip  zemlje,  plodnost,  konfiguracija  terena  i  sl.  Kao  i  od  nekoliko 
društveno ekonomskih uslova.  Sa jedne strane, poljoprivredna zemlje se eksploatiše u ravnicama, 
gde  plodna  zemlja  čini  80‐100%  ukupne  poljoprivredne  zemlje.  Sa  druge  strane  poljoprivredna 
zemlja koja se obradjuje u brdsko planinskim regionima čini 10‐30% ukupne poljoprivredne zemlje.  
 
Prema  popisu  iz  2002.  godine  broj  poljoprivrednih  domaćinstava  bio  je  778,891  i  taj  broj  se 
vremenom  smanjuje, mada  podaci  nisu  dostupni  za  veći  broj  domaćinstava.  Veličina  prosečne 
farme/poljoprivrednog dobra je samo 2.42 ha po poljoprivredniku    i zemlja je često podeljena na 
nekoliko malih parceli. Situacija u Vojvodini je nešto malo drugačija  ‐ 3.38 ha po poljoprivredniku.   
 
Većina farmi su male farme i 60 %  ukupnog broja domaćinstava su poljoprivredna dobra veličine 3 
ha, i čine 23.9 % ukupne obradive zemlje. Najveće porodične farme (preko 20 ha) čine 1% ukupnog 
broja farmi i 7.2 % ukupne raspoložive obradive zemlje.  
 
Specifične  oblasti  plodne  zemlje  gube  se  svake  godine  zbog  napuštanja  poljoprivredne 
proizvodnje, urbanizacije,  industrije  i  i sve rasprostranjenije erozije.   Irigacija  i korišćenje vodenih 
kapaciteta  (površinskih  i podzemnih voda) u poljoprivredne  svrhe  je  jako mala. Prema FAOSTAT 
2003 samo 0.3 %  poljoprivredne zemlje navodnjava se irigacijom. Pored toga postoji stalni trend 
zagadjenja voda  iz urbanih centara,  industrije  i poljoprivrede. Veliku pretnju srpskoj poljoprivredi 
irigaciji,  korišćenju  i  očuvanju  vodenih  resursa  jesu  globalne  klimatske  promene.  Od  vitalnog 
značaja za održivu poljoprivrednu proizvodnju  i stalnu  isporuku hrane  jeste biodiverzitet. Tokom 
poslednjih godina šume se neplanski koriste. 
 
Da bi se suočili sa izazovima zapošljavanja potrebno je da poljoprivreda i hortikultura budu održivi, 
i zato treba rešiti problem konsolidacije zemljišta i treba poboljšati tehnologiju, načine upravljanja 
i modernizovati sisteme  i sve to treba da bude rasprostranjeno  medju poljoprivrednicima u svim 
okruzima i svim sektorima.  Danski program može da doprinese ovom procesu. 

2.5 Povoljni klimatski uslovi za voće, jagodičasto i bobičasto voće 
Dugačka  tradicija  Srbije  kao  važnog  svetskog    proizvođača  i  izvoznika  voća,  jagodičastog  i 
bobičastog  voća  zasnovana  je  na  klasičnim  prirodnim  prednostima  koje  su  poznate  iz 
tradicionalnih  teorija  spoljne  trgovine.  Srbija  ima  umerenu  kontinentalnu  klimu  tokom  sva  4 
godišnja  doba.  Povoljni  klimatski  i  prirodni  uslovi  pomažu  poljoprivredi  u  Srbiji.  Ravnice  imaju 
fantastične uslove za mašinsku obradu useva, voća i povrća kao i za uzgajanje stoke.  U brdovitim 
terenima više se gaje voćnjaci, voće,  jagodičasto  i bobičasto voće. Brdoviti predeli su pogodni za 
čuvanje stoke, šumarstvo i sakupljanje voća koje raste po šumama.  
 
Iako  klimatski  uslovi  i  uslovi  zemljišta  pogoduju  srpskoj  poljoprivredi  i  hortikulturi,  treba  rešiti 
nekoliko izazova. Ruralna transportna infrastruktura nije dovoljno razvijena. Poljoprivredne mašine 
i  oprema  su  generalno  u  lošem  stanju  usled  dugogodišniih  političkih  i  ekonomskih  poteškoća 
izazvanih  lošom  političkom  praksom.  Traktori  su  u  proseku  stari  12  godina,  kombajni  15. 
Poljoprivrednici  obično  čuvaju  stoku,  dok  su  polja  i  bašte  pretvorena  u  oranice.  Pašnjaci  su 
uglavnom zanemareni jer se koriste za čuvanje stoke (prema izveštaju Vlade RS).  
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Važnost voća, jagodičastog i bobičastog voća za prihode  
 
Od   ukupne poljoprivredne  zemlje u RS,  voćnjaci  i  vinogradi pokrivaju  313.661 hektara  što  čini 
6.14% poljoprivredne odnosno 7.4%  obradive zemlje. Voćnjaci čine 245.048 hektara, što čini 4.8% 
poljoprivredne odnosno  5.8% obradive zemlje. Iako broj stabala voćaka varira iz godine u godinu 
može se reći da dominantno voće čini koštunjavo voće. 
 
Od koštunjavog voća, šljiva je dominantno voće sa 42.383 miliona stabala (prema popisu iz 2002), i 
pokriva  35%  ukupne  proizvodnje  voća.    Na  drugom  mestu  je  jabučasto  voće  gde  dominira 
proizvodnja  jabuka sa 14.445   miliona stabala što  čini 11%   ukupne proizvodnje voća.  Iako su se 
kruške više proizvodile u prošlosti, danas zajedno sa kajsijom i breskvom čine 10%  ukupne količine 
proizvedenog voća u Srbiji. Prosečan broj stabala višanja u Srbiji je 8.6  miliona i taj broj doprinosi 
sa 9% ukupnoj proizvodnji voća. Jagodičasto i  bobičasto voće je takodje veoma važno, uključujući 
maline, kupine, jagode i u poslednje vreme borovnice. Proizvodnja jagodičastog i bobičastog voća 
čini 9.2%.   ukupne proizvodnje. Malina  je važan  strateški proizvod  i gaji  se na 15, 2 hektara  što 
predstavlja 6.2%   površina pod voćem. Vezano za gore pomenuti deo sektora agro hrane uvoza  i 
izvoza  (20% i 7%), sektor voća ima veoma važnu ulogu. Deo izvoza voća i povrća u okviru ukupnog 
izvoza čini 4.30%  odnosno 272.4  milion evra za period januar – oktobar 2008 prema SIEPA‐i.  
 
 
Grafikon : Proizvodnja malina i višnji za period  2000 – 2007 

 
 
 
Proizvodnja dva najvažnija proizvoda, višnje i maline pokazna  je na grafikonu  u  hiljadama tona . 
Plava  linija  označava  proizvodnju  višnje  a  crvena  proizvodnju malina.  Iako  godine  nakon  2000. 
pokazuju  fluktuaciju, trend raste za oba proizvoda (izvor: NPP, MPŠVP, 2008). 
 
Pozitivan razvoj spoljne trgovine takodje je pokazan u tabelama ispod (prema NPP 2008). Pokazan 
pozitivan  trend  ukazuje  na  potencijale  sektora  voća  i  sektora  jagodičastog  i  bobičastog  voća  u 
Srbiji, ukoliko se ovaj sektor prilagodi da bude konkurentan na medjunarodnim tržištima.  
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Grafikon  2 
Trendovi u spoljnoj trgovini voćem i voćnim proizvodina  Trendovi u izvozu voća crops u milionima SAD dolara

U dolarima / spoljna trgovina /  izvoz / uvoz / 
ukupno 

Jabuke (plavo) / Maline (crveno) / Višnje (zeleno) 

Izvor : NPP, MPŠVP, 2008 
     

Informacije  prikupljene  od  svih  aktera  u  okviru  sektora  tokom  preliminarnih  programskih 
misija/poseta pokazuju da  se  sektor voća,    jagodičastog  i bobičastog voća,  susreće  sa  izazovima 
kako  zbog  unutrašnjih  tako  i  zbog  spoljašnjih  razloga.   Mali  prinosi, mala  produktivnost  radne 
snage, mala efikasnost upotrebe resursa i proizvodnje, loš kvalitet proizvoda su otežavajući faktori 
za postizanje visokih cena kako na  lokalnim  tako  i na  svetskim  tržištima.   Spoljašnji  faktori, novi 
proizvodjači  iz  EU  kao  i  van  EU    imaju  dobre  cene  (usled  malih  troškova)  i  dobar  kvalitet. 
Proizvodjači  iz  Srbije mora da  se  suoče  sa ovim  izazovima  kroz modernizaciju proizvodnje  kao  i 
samog procesa prerade  i kroz uvodjenje novih marketinških  strategija kako bi mogli da dobiju  i 
zadrže  deo  svetskog  tržišta.  Upravo  u  tome  želi  da  im  pomogne  danski  program:    da  bude 
instrument  koji  će  da  olakša modernizaciju  proizvodnje  voća,  jagodičastog  i  bobičastog  voća  u 
južnoj Srbiji.  

2.7 Poljoprivredne asocijacije i organizacije 
Poseban  problem  predstavlja  organizacija  proizvodnje  i  prerade  kao  i  same  prodaje.  Kao  bivša 
socijalistička  zemlja  Srbija  ima  veliki  broj  različitih  agrarnih  organizacija  kao  što  su  regionalne 
privredne komore, kooperative, grupe proizvodjača i asocijacije, uslužne službe, ruralne mreže i sl.  
 
Postoji  35  republičkih  savetodavnih  službi/poljoprivrednih  stručnih  službi  koje  se    bave  
stočarstvom  i uzgajanjem biljaka  (useva, povrća,  voća  i  vinograda)  i one  su u  vlasništvu države. 
Postoji  nekoliko  privatnih  službi    i  nezavisnih  savetnika.  Državne  službe  su  teritorijalno  tako 
rasporedjene tako da svaka pokriva po jedan okrug. Oni imaju dosta terenskih službi imajući u vidu 
da pokrivaju više opština u isto vreme, videti Aneks 1.9  gde je dat kratak opis savetodavnih službi 
u Srbiji.  
 
Asocijacija  proizvodjača  postoji  kao  NVO  organizacija.  Postoji  nekoliko  takvih  organizacija  u 
sektoru  voća  koje  okupljaju  različite  interesne  grupe  poput  asocijacije  hladnjača,  asocijacije 
proizvodjača  malina,  asocijacije  proizvodjača  jabuka  i  slično.  Kod  regionalizacije  različite 
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proizvodnje voća, ne postoji nikakva vrsta kišobran organizacije za bilo koju specifičnu  interesnu 
grupu.  
 
Kooperative  su  privatizovane  tokom  poslednje  decenije.  Prema  RS  Statističkom  zavodu  2006. 
godine, broj kooperativa koje sa bave poljoprivredom i ribarstvom bio je 2,108 sa 9,731 zaposlenih  
i  sa  preko    100  000    kooperanata.  Samo  je  20%  finalizovalo  proces  privatizacije  kroz  legalne 
procese  prenosa  vlasništva  nad  zemljom.  Novoformirane  kooperative  čine  se  funkcionalnim  i 
slične su EU modelu kooperativa. 
 
Kao odgovor na  slabo partnerstvo  i komunikaciju  izmedju urbanih delova odnosno RS MPŠVP    i 
ruralnih delova, ruralna mreža podrške ruralnom razvoju je osnovana. Pokriva skoro celu teritoriju 
Srbije.  Formirana  je  u  skladu  sa  strategijama  i  programom  razvoja  ruralnog  i  poljoprivrednog 
sektora   MPŠVP  ‐a  i  na  lokalnom  nivou  treba  da  se  pozabavi  najvažnijim  pitanjim  za  ruralna 
društva, podržavajući decentralizovani model upravljanja, videti Aneks 1.10  za detalje.  
 
Fragmetisana  struktura  primarnih  proizvodjača  i  nedostatak  transparentnosti  u  organizacionoj 
strukturi i načinu na koji ljudi rade otežavaju individualnim poljoprivrdnicima da donesu pametne  i 
informisane  izbore po pitanju prodaje, cena  i kanala.   Ovaj problem  je dobro poznat u nekoliko 
zemalja gde postoje male farme  i monopoli   u razvoju sektora trgovine  i prerade. Odnos postaje 
neizbalansiran  zbog  asimetričnih  informacija  izmedju  proizvodjača  i  preradjivača.  Posledica 
ovakvog  odnosa  je  nedostatak  poverenja  i  nedostatak  dugoročne  bezbedne  investicione  klime  
posebno za proizvodjače. Od svih zainteresovanih strana traže se alati koji bi rešili ovaj problem i 
to treba da  bude suština danskog programa podrške.  
 

2.8 Okvir nacionalnih i sektorskih politika 
Početkom  2000. godine problemi sa institucijama, organizacijom, pravnim aktima i proizvodnjom 
u sektoru poljoprivrede bili su ogromni. Posle 2000, poljoprivredna politika Srbije fokusirala se na  
rešavanje problema važnih za poljoprivredu  i ruralni razvoj.  Ista situacija  je karakterisala pravne  i 
ekonomske  okvire,  institucionalne  i  organizacione  postavke  kao  i  samo  situaciju  na  terenu.  
Problem  sa  kojim  je  trebalo  suočiti  se  bila  je  podrška  ekonomskom  razvoju,  rastu  BDP‐a  i 
povećanju izvoza.   
 
Kako bi poljoprivredna proizvodnja bila konkurentnija, RS MPŠVP pripremilo je Strategiju za ruralni 
razvoj koja  je usvojena sredinom 2005. Novi dokumenti kao zamena ranije spomenute strategije 
formulisani su  skoro: nacrt Strategije za razvoj poljoprivrede i nacrt Strategije za ruralni razvoj. Oni 
su pripremljeni u skladu sa savremenim karakteristikama  i u skladu sa EU standardima. Trenutno  
se radi na nacrtu Zakona o savetodavnim službama. 
 
RS  NPP  za  period  2009  –  2011  je  formulisan  tokom  2008.  To  je  dokument  koji  definiše 
implementaciju  poljoprivredne  politike.  Takodje  on  definiše    kratkoročne  i  dugoročne    ciljeve 
poljoprivredne politike, metode, rokove za ispunjenje pomenutih ciljeva, očekivane rezultate  kao i 
tip, oblik, svrhu  i obim specifičnih državnih grantova. On obuhvata mere koje Vlada RS  treba da 
implementira tokom perioda od  naredne tri godine.  
 
Glavni  instrumenti korišćeni u sektoru voća,  jagodičastog  i bobičastog voća, su šeme podrške za 
formiranje  novih  plantaža  lansirane  2004  i  šeme  podrške  za  formiranje  novih  plantaža  za 
proizvodnju semena  (matične plantaže)    iz 2007. Nove mere podrške mehanizaciji očekuju se da 
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budu uključene u novi program ruralnog razvoja i očekuju se da on bude odobren početkom 2010. 
godine.  
2009  Skupština  Srbije  usvojila  je  15  važnih  zakona  koje  je  pripremilo  MPŠVP.  Zakoni  koji  su 
najvažniji za sektor voća i koji se direktno ili indirektno odnose na njega su: 
 

• Zakon o pljoprivredi i ruralnom razvoju   
• Zakon o bezbednosti hrane  
• Zakon o zdravlju biljaka  
• Zakon o amandmanima zakona o poljoprivrednoj zemlji  
• Zakon  o javnim skladištima za poljoprivredne proizvode  
• Zakon o proizvodima za zaštitu biljaka 
• Zakon o proizvodima za prehranjivanje biljaka i proizvodima za poboljšanje zemljišta 
• Zakon o genetski modifikovanim organizmima   
• Zakon o zaštiti prava uzgajivača biljaka 

 
Od prethodno pomenutih  
 
•Zakon o organskoj poljoprivrednoj proizvodnji i organskim poljoprivrednim proizvodima 
•Zakon o voću, vinogradarstvu i gajenju hmelja usvojen tokom skorašnjih godina 
 
 takodje su veoma važni za sektor voća u Srbiji.  
 
Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju je tip kišobran zakonodavstva  jer pokriva različite spekte i 
sadrži  generalne  ciljeve  poljoprivredne  politike,  registraciju  domaćinstava,  vrste  podsticaja,  
arhiviranje  podataka  vezano  za  poljoprivrednu  proizvodnju    i  integrisani  poljoprivredni 
informacioni  sistem.  Kako  je  zakon  formiran  u  skladu  sa  EU  zakonodavstvom  on  predvidja 
usvajanje strateških dokumenata kao što  je Strategija za poljoprivredu  i ruralni razvoj, Nacionalni 
program  ruralnog  razvoja,  Nacionalni  program  za  poljoprivredu  i  takodje  se  fokusira  na 
institucionalnu  i organizacionu modernizaciju. Planira  se    formiranje Uprave  za agrarna plaćanja 
kao jedinstvene jedinice koja bi trebalo da bude odgovorna za poljoprivredne subvencije i da bude 
institucija preko koje  će se  realizovati  IPA  fondovi. Zakon o bezbednosti hrane bavi se pitanjima 
kontrole,  cirkulacije,  proizvodnje  i  potrošnje  hrana.  Takodje  se  fokusira  na  generalne  uslove  za 
obezbedjivanje  bezbednosti  hrane,  sistema  ranog  upozorenja,  higijene  i  odgovornosti 
odgovarajućih tela koje se bave  ishranom  i hranom.   Zakon o zdravlju biljaka pokriva sva pitanja 
vezana  za  poboljšanje  i  zaštitu  zdravlja  biljaka,  fitosanitarnu  kontrolu    i  zahteve  proizvodnje, 
iskorenje  štetnih  organizama  i  kontrolu,  obradu,  skladištenje,  trgovinu  biljkama  i  biljnim 
proizvodima, uslove  za obavljanje aktivnosti u oblasti  zaštite biljaka,  kontrole procene  rizika  isl. 
Takodje  ovaj  zakon  predvidja  i  izgradnju  institucija  poput  nacionalne  referentne  fitosanitarne 
laboratorije.   Zakon o amandmanima zakona o poljoprivrednom zemljištu  ima za cilj da poboljša 
implementaciju  zakona o poljoprivrednom  zemljištu. Prema ovom  zakonu, konverzija  ruralnog u 
urbano  zemljište  treba  da  bude  po  tržišnim  cenama  (50%).  Zakon  o  javnim  skladištima  za 
poljoprivredne  proizvode  ustanovljava  sistem  prijema  robe  u  javna  skladišta  za  trgovce, 
preradjivače  i proizvodjače,  i  finansiranje kratkoročnih operacija. Zakon o proizvodima za zaštitu 
biljaka  reguliše  registraciju,  aplikaciju, uvoz,  cirkulaciju    i  kontrolu proizvoda  za  zaštitu biljaka u 
oblasti šumarstva  i poljoprivrede. Takodje ovaj zakon predvidja formiranje nacionalne referentne  
laboratorije  za  ispitivanje.  Zakon  o  proizvodima  za  prehranjivanje  biljaka  i  proizvodima  za  
poboljšanje  zemljišta  usmerava  kvalitet  i  etiketiranje,  klasifikaciju,  uzorkovanje,  fitosanitarnu 
kontrolu, uvoz, primenu i testiranje preparata za poboljšanje kvaliteta zemljišta i djubriva. 
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Zakon o genetski modifikovanim organizmima  (GMO)     rukovodi principima upotrebe   GMO‐a   u 
kontrolisanim odnosno zatvorenim sistemima kao što su staklenici i/ili laboratorije. Zakon o zaštiti 
prava uzgajivača biljaka treba da poboljša dostupnost  novih domaćih i stranih vrsta biljaka boljeg 
kvaliteta  jer  definiše  zaštitu  intelektualne  svojine  uzgajivača  biljnih  vrsta,  uslova  za  registraciju 
novih biljnih vrsta za uzgajivače domaćih biljnih vrsta kao i uključivanje stranih zaštićenih vrsta na 
domaćim  tržištima.  Zakon  o  organskoj  poljoprivrednoj  proizvodnji  i  organskim  poljoprivrednim 
proizvodima  reguliše proizvodnju poljoprivrednih  i drugih proizvoda    koristeći metode organske 
proizvodnje,  obradu,  skladištenje,  transport,  etiketiranje,  klasifikaciju  i  trgovinu  organskim 
proizvodima.  Zakon  o  voću,  vinogradarstvu  i  gajenju  hmelja    definiše  uslove  i  modalitete 
proizvodnje,  cirkulaciju  i  uvoz  voća,  vinove  loze  i  hmelja. On  definiše  i  priznavanje  novih  vrsta  
voća, vinove loze i hmelja i njihovu registraciju u registar vrsta in a listu preporučenih vrsta.  
 
Postoji  još nekoliko   drugih zakona koji su važni za sektor agro hrane odnosno za celi proizvodni 
lanac  od  samog  uzgajanja  do  tržišnih  aspekata.  RS MERR  je  nadležno ministartsvo  za  zakon  o 
spoljnoj trgovini. Nacrt zakona o regionalnom razvoju  (predlaže se sedam regiona), Nacrt zakona o 
kooperativama  (prema  EU  modelu)  i    Nacrt  zakona  o    tehničkim  zahtevima  za  proizvodnju  i 
procenu. Ministarstvo trgovine i usluga je odgovorno za zakon o cenama, zakon o zaštiti potrošača, 
zakon  o  zaštiti  konkurentnosti,  zakon  o  opštoj  bezbednosti  proizvoda,  zakon  o  privatnom 
preduzetništvu. Ministarstvo  za  državnu  upravu  i  lokalnu  samoupravu    je  nadležno  za  zakon  o 
asocijacijama koji je u skladu sa EU standardima.  
 

2.10. Društvena situacija, siromaštvo, jednakost polova, životna sredina, 
demokratizcija i poštovanje ljudskih prava 

 
Propadanje  srpske  ekonomije  tokom  devedesetih  godina  zaustavljeno  je  u  periodu  posle  2000 
godine,  i  tada  je  pozitivan  proces  ekonomskog  oporavka  povećao  plate,  penzije  i  socijalne  i 
zdravstvene beneficije. Siromaštvo se značajno smanjilo u periodu od 2003 – 2007, posebno nakon 
usvajanja  Strategije za smanjenje siromaštva koja je omogućila bolje uslove za efikasniju podršku 
ženama  i  duštveno  ranjivim  grupama  u  ruralnim  oblastima.  Posebna  pažnja  poklonjena  je 
reformama  obrzovanja,  penzionog  sistema,  zdravstvenog  osiguranja  i  socijalnog  osiguranja.  
Paralelno sa društveno ekonomskim reformama, razvio se proces demokratizacije i jačanja ljudskih 
prava. 
 
PIO 
 
Penzioni  sistem  obuhvata  i  radnike  i  poslodvace,  poljoprivrednike  i  samozaposlene.  Postoje  tri 
državna fonda. Proces konsolidacije ova tri fonda započeo je 2008. i očekuje se da bude finaliziran 
2010. Privatni penzioni fondovi postoje od 2006. 
  
Mreža  zdravstvenih  institucija  kojom  upravlja  Vlada  svojim  odlukama  odnosno  odlukama 
Ministarstva  zdravlja  predstavlja  zdravstveni  sistem  u  Srbiji.  Privatno  zdravstveno  osiguranje  
nalazi se u inicijalnoj fazi  tako da su državne zdravstvene institucije dominante.  
 
Dva pravna akta čine osnovu socijalnih prava u Srbiji. To je zakon o finansijskoj podršci porodicama 
sa decom i zakon o socijalnoj zaštiti. 
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Obrazovanje 
Obrazovanje u   Srbiji sastoji se od primarnog, sekundarnog  i tercijarnog. Osnovno obrazovanje (8 
godina)  je besplatno u državnim školama  i obavezno  je. Prema Republičkom statističkom zavodu  
2007. 98.4% upisalo je osnovnu školu. Prema podacima iz 2005. stopa upisa u srednje škole (koja 
traje od 3 do 4 godine) bila  je 77.8%. Oko 40% upisuje visoke  škole  (koje  traju 3 do 4 godine). 
Najveći broj odustaje od osnovnog obrazovanja  a ostali stepeni obrazovanja praćeni su kod žena i 
društveno ranjivih grupa posebno onih koji žive u ruralnim oblastima. 
 
Siromaštvo 
 
Prema  Republičkom  statističkom  zavodu  i  na  osnovu  upitnika  o  životnom  standardu  iz  2007, 
siromaštvo u Srbiji smanjilo se za pola u periodu od 2002 ‐2007. Strategija za smanjenje siromaštva  
je  usvojena  i  počela  da  se  primenjuje  2003  i  predstavlja  plan  Vlade  Srbije  da  se  bori  protiv 
siromaštva,  posebno  tokom  tranzicionog  perioda  i  tokom  perioda  pridruživanja  EU.  Glavne 
strateške smernice gore navedenog plana čiji je cilj da se siromaštvo smanji za pola do 2010 jesu 
dinamičan ekonomski  rast  i  razvoj, borba protiv novog  siromaštva  i  implementacija  relavantnih 
programa.   Siromaštvo u Srbiji  je primarno  ruralni  fenomen  i  šire  je  rasprostranjeno u  ruralnim 
nego u urbanim oblastima.  
 
2002. godine 14%  ili oko milion ljudi je bilo siromašno a 2007. broj siromašnih  smanjio se na 6.6% 
ili 490,000  ljudi. 2007. Odnos  izmedju  ruralnog  i urbanog  siromaštva bio  je 9.8%:4.3%.   Razlike 
izmedju urbanih  i ruralnih delova prema nivou siromaštva povećale su se usled većeg smanjenja 
stope siromaštva u urbanim centrima u periodu 2002‐2007. 
 
Demokratizacija i ljudska prava 
 
Srpska  vlada  inicirala  je  značajne promene na polju demokratizacije  i  jačanja  ljudskih prava   od 
2000. godine.   Ona podržava  stalni proces decentralizacije adekvatnim  reformama, negovanjem 
javnog  učešća  i  podržavanjem  civilnog  sektora.  Usvojila  je  relevantne  zakone  koji  podržavaju 
integraciju manjina  kao  i  poboljšanje  položaja  žena  i  društveno  ranjivih  grupa.  Takodje  se  jača 
zakonski i politički okvir da  bi se obezbedilo poštovanje ljudskih prava. 
 
Jednakost polova 
Prema  istraživanju  o  životnom  standardu  iz  2007.,  poljoprivredna  domaćinstva  bez  zemlje  u 
vlasništvu  ili  sa  zemljom veličine do 1.5 ha    čine 71% kategorije  siromašnog  stanovništva. Usled 
takvih društveno ekonomskih uslova i nejednakosti polova, žene u poljoprivrednim domaćinstvima 
su  zanemarene.  Prema  EUROSTAT  –u,  stopa  nezaposlensoti  žena  u  Srbiji  značajno  je  porasla  u 
periodu izmedju 2002 i 2004 (sa 15.2% na 24.1%).  Sa druge strane stopa zaposlenosti žena u Srbiji 
znčajano se smanjila u periodu izmedju  2002 i 2004 (sa 50.6% na 44.0%).  
 
Sa aspekta ekonomski aktivnog ruralnog stanovništva stopa nezaposlenosti žena je 23.44%, što je 
znatno više pd proseka u ruralnim oblastima  21.32%  ili  od nacionalnog proseka 18%. (SRDPPS EU 
finansiran projekat, 2008) 
 
Većina  žena  u  ruralnim  oblastima  ima  ulogu  da  pomaže  članovima  porodice  ili  supružnicima  u 
domaćinstvu. 74% žena pomaže ostalim članovima u porodici –  i   one nisu plaćene za taj posao. 
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Većina  članova domaćinstava koja pomaže ostalim  članovima u porodici bavi  se poljoprivredom   
(93%) i većina su žene. (UNDP, SeConS, 2008). 
 
Iako gore navedene cifre govore o teškom položaju žena, APR i Republički zavod za statistiku, NZS 
kao  i neke druge  institucije uključuju podatke zasnovane na  jednakosti polova u svoje arhive radi 
praćenja jednakosti polova. 
 
Osobe sa invaliditetom 
Prema nezvaničnim podacima, procenjuje se da ima pola miliona sa invaliditetom u Srbiji. Oko 20% 
njih  je  registrovano  u  NSZ.  20  institucija  čine  mrežu  koja  reguliše  institucionalnu  brigu  i 
obezbedjuje smeštaj za sve starosne kategorije.  
 
Etničke manjine 
Prema popisu iz 2002. godine, 1,135,000 stanovnika Srbije čine manjine kap što su Romi, Madjari, 
Albanci,  Rumuni,  Hrvati  i  sl.  Srbi  čine  82.9%  populacije  u  Srbije,  Madjari  (3.9%),  
Bosnjaci/Muslimani  (2.1%), Romi  (1.4%)  i  Jugosloveni  (1%).   Druge etničke grupe čine manje   od 
1% populacije.  Prava manjina su garantovana Ustavom Republike Srbije iz 2006. godine. Zvanično 
se koristi srpski jezik i ćirilično pismo ali i latinica. 
 
Romi 
To  je  treća po veličini etnička manjina. Prema popisu  iz 2002, 108 hiljada Roma živi u Srbiji  i 38 
hiljada  pripada  grupi  interno  raseljenih  lica.  Većina  Roma  živi  u  tradicionalnim  naseljima  što 
predstavlja prepreku za njihovo društveno ekonomsko uključivanje.  
 
Druge društveno ranjive grupe kao što su mladi, žrtve  nasilja, izbeglice, IRL –  su zaštićene pravnim 
aktima i one su fokus različitih vladinih, medjuvladinh i nevladinih organizacija u Srbiji. 
 
3.Pomoć donatora poljoprivredi, sektoru voća, jagodičastog i bobičastog 
voća i razvoju privatnog sektora  
 
Različite medjunarodne  i nacionalne organizacije  i medjuvladine organizacije podržavaju razvojne 
procese u  Srbiji. To  je  važan  faktor  koji olakšava ukupne napore Vlade  Srbije  tokom  tranzicije  i 
perioda pridruživanja EU.   Pre demokratskih promena u Srbiji, strana  finansijska pomoć  je preko  
civilnog sektora ulazila u Srbiju. Nakon 2000, sama Vlada je postala jedan od korisnika i instrument 
za koordinaciju programa i finansiranja koje stiže iz inostranstva. Tokom proteklih 9 godina, većina 
strane  pomoći  je  dolazila  u  vidu  donacija  retko  u  vidu  kredita. Danas,  struktura  strane  pomoći 
vladinom  i  nevladinom  sektoru  sastoji  se  i  od  donacija  i  od  kredita.  Što  se  tiče  strane  pomoći 
poljoprivredi i ruralnom razvoju mnoge organizacije podržavaju ovaj sektor na osnovu bilateralne i 
multilateralne saradnje. Trenutno glavni izvori grantova za sektor poljoprivrede i hortikulture jesu 
EK, USAID, Svetska banka i druge. 
 
Sa Danske  tačke  gledišta,  i  u  skladu  sa Deklaracijom  iz  Pariza  o  koordinaciji  donatora,  traži  se 
koordinacija aktivnosti sa drugim donatorima kako bi se  izbeglo preklapanje  i povećale šanse za 
uspeh  danskog  programa  podrške.  Donatori  koji  su  predstavljeni  kao  i  njihove  aktivnosti  su 
relavantne za ovu koordinaciju.  
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3.1 Međunarodne organizacije 
 
 
3.1.1 EU Delegacija 
Do  2008,  Evropska  agencija  za  rekonstrukciju  (EAR)  je  bila  odgovorna  za  sve  EU  finansirane 
projekte u Srbiji. Trenutno je delegacija Evropske komisije u Beogradu preuzela sve odgvornosti za 
tekući CARDS  program,  IPA  fondove.  Skoro  je  realizovala  i  još  uvek  realizuje  različite  projektne 
inciijative sa MPŠVP  i ti projekti pokrivaju različite sektore MPŠVP‐a: Sektor za analitiku  i agrarnu 
politiku,  sektor  poljoprivrede  i  ruralnog  razvoja,  direkcije  za  vodu,  direkcija  za  zaštitu  biljaka, 
direkcija za šume i veterinarska direkcija. 
 

• PRR  i  SPP  –  Podrška  ruralnom  razvoju  i  sistem  programskog  plaćanja  –  projekat  je 
realizovan od 2006 do 2008  

• Izgradnja  kapaciteta  za  implementaciju  ruralnog  razvoja  prema  EU  standardima,  IPA 
2007,treba da se realizuje 

• Izgradnja kapaciteta za regulisanje vinarskog sektora u Srbiji  (05SER01/06/005), Nastavak 
projekta, EU projekat bratimljenja 

• Formulacija  strateškog  razvojnog plana  za mrežu  vodovoda  i  kanalizacije u oblasti  Južne 
Morave  i  priprema  tenderske  dokumentacije  za  izgradnju  modela  podstanice    za 
prečišćavanje voda, projekat započet januara 2007 godine i završen januara 2009 godine 

• Izgradnja kapaciteta Republičke direkcije  za vode  ‐    (SR2005/IB/EN/01), projekat  započet 
maja 2008 i planirano je da traje 27 meseci  

• Uvodjenje  informacionog sistema za praćenje voda u RS, projekat realizovan u periodu od 
januara 2007 do januara 2009  

• Izgradnja kapaciteta institucija (SR2005/IB/AG/02), projekat započet juna 2008.godine 
• Izgradnja  kapaciteta  institucija  administracije  laboratorije  za  kontrolu  hrane  

(SR2005/IB/AG/04), projekat započet septembra 2006 i trajao je do septembra 2009.  
• Izgradnja  kapaciteta  veterinarske  direkcije  (SR  05/  IB/AG  01) 

projekat realizovan od decembra 2006 do januara 2009  
• Tehnička podrška sistemu obeležavanja životinja i popisivanja, projekat počeo aprila 2008 i 

trajao do aprila 2010  
• Konstrukcija  i rekonstrukcija graničnih prelaza Preševo  i Batrovci, projekat završen krajem 

2009 
• Konstrukcija  i  rekonstrukcija  graničnih  prelaza  Bezdan,  Vatin  i  Veliko  Gradište,  projekat 

završen krajem 2008  
 

Trenutno  se  realizuje  Program  društveno  ekonomskog  regionalnog  razvoja  (RSEDP  II)  IPA  2007 
(2009‐11).  Fokusiran  je  na  efikasne  smernice  za  izvore  lokalnog  razvoja,  povećanje  učešća  u 
procesu formiranja politika regionalnog razvoja na nacionalnom nivou, sposobnost implementacije 
grant  šema  kao  i  kampanju  koja  se  fokusiran  na  značaj    regionalnih  razvojnih  agencija.  Svi 
nacionalni učesnici (MERR, Nacionalna agencija za regionalni razvoj) biće uključeni u ovaj program. 
 
Kada i ako RS bude zemlja kandidat za EU članstvo, IPA podrška biće povećana i uključiće podršku 
modernizaciji  i restruktuiranju poljoprivrednog sektora, očuvanju  i zaštiti prirode  i zemljišta kao  i 
diversifikaciji ekonomskih aktivnosti u ruralnim oblastima, podršku razvoju ruralne  infrstrukture  i 
obnovi  sela  kroz  IPARD  program  podrške.  Ovaj  program  sada  priprema  MPŠVP  kroz  pomoć 
delegacije EK i danske bilateralne pomoći u okviru susedskog programa.  
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3.1.2 Svetska banka 
 
Od 2001. godine  Srbija je član Medjunarodnog Monetarnog Fonda i Svetske Banke ( od 2001 kao 
Federativna Republika Jugoslavija, zatim kao Srbija i Crna Gora i od 2006. godine kao Srbija). 
 
Svetska banka podržava Srbiju kroz različite programe. Svetska banka podržava sledeće sektore:  (i) 
transport i energetska infrstruktura  sa ciljem rehabilitacije mreže puteva i podsticanje regionalne 
integracije;    investicije u poljoprivredu, očuvanje  životne  sredine  i  irigaciju kako bi  se poboljšala 
proizvodnja  i  kako  bi  se  Srbiji  pomoglo    da  dostigne  EU  standard;    (iii)  reforme  penzionog  i 
zdravstvenog  osiguranja  kako  bi  se  poboljšao  kvalitet  usluga  i  finansijska  održivost  i  društvene 
usluge; (iv) jačanje upravljanja zemljištem (v) energetska efikasnost (vi) regionalni razvoj u bivšim 
rudarskim oblastima Bora(vii) poboljšane usluge  lokalnih  socijalnih usluga;  smanjenje  zagadjenja 
voda koje su povezane sa Dunavom. 
 
Pored projekata na bazi kredita, Svetska banka pruža analitičku i tehničku podršku Srbiji, uglavnom 
u  procesima  privatizacije,  regulatornih  reformi  i  jačanja  poslovnog  okruženja.  Objavljena  je 
osnovna  studije  zdravstvenog  sektora;priprema  se  pregled  javnih  investicija  i  upravljanja 
troškovima  kao i beleška o opštinskim javnim preduzećima.  
 
Svetska  banka  podržava  razvoj  poljoprivrede    i  najvažnije  inicijative  u  ovom  sektoru  su  dva 
projekta DREPR  i STAR  (poljoprivreda, očuvanje životne sredine,  institucije  i  izgradnja kapaciteta 
prema EU). 
 
DREPR  projekat    ‐  Projekat  smanjenja  zagadjenja  u  Srbiji  i  Crnoj  Gori  ima  za  cilj  smanjenje 
zagadjenja Dunava poljoprivrednim otpadom. Projekat  ima sledeće 4 komponente: 1) usmerena 
na  jačanje politike  i  regulatornog okvira koji  reguliše odliv hranljivih materija  i otpadnih voda sa 
stočarskih farmi  i klanica u skladu sa direktivom EU   2) treba da pokaže načine ne koje stočarske 
farme i klanice mogu da smanje  količine otpada koje odlaze u Dunav i njegove pritoke i kako da se 
poboljšaju kapaciteti poljoprivredne savetodavne službe da prenosi znanja o novim tehnologijama. 
3) treba da proceni uticaj projektne  intervencije na kvalitet vode  i zemljišta u basenu Dunava; da 
se poveća svest  lokalne zajednice preduzetnika  i onih koji donose odluke o zagadjivanju voda sa 
stočarskih farmi i klanica i  svest o postignutim poboljšanjima putem ovog projekta;  da se pripremi 
strategija kako bi projekat mogao da se primenjuje  i u drugim delovim basena reke Dunav. Ovaj 
projekat  finansira  se  iz  Globalnog  fonda  za  očuvanje  životne  sredine  (Global  Fund  for 
Environmental  Facilities  ‐  GEF)  koji  realizuje  Medjunarodna  banka  za  rekonstrukciju  i  razvoj 
(International Bank for Reconstruction and Development ‐ IBRD), SIDA, EAR, VS, kompanije/farme 
kao korisnici.  
 
STAR  projekat  –  Projekat  reforme  poljoprivrede  tokom  tranzicije    čiji  je  cilj  da  se  poveća 
konkurentnost  srpske  poljoprivrede.  Globalni  ekološki  cilj  jeste  očuvanje  globalno  važnog 
ekosistema Stare Planine. Projektni ciljevi biće postignuti kroz niz strateških investicija čiji je cilj: (i) 
poboljšanje i jačanje sistema VS za transparentnu alokaciju investicionih grantova za ruralni razvoj;  
(ii)  povećanje  znanja  i  kapaciteta  poljoprivrednih  proizvodjača  i  preradjivača  kako  da  najbolje 
iskoriste  ove  fondove;  i  (iii)  da  se  poboljša  menadžment  Nacionalnog  parka  Stara  Planina, 
uključujući njenu  floru  i  autohtone  vrste  lokalnih  životinja, u  saradnji  sa  lokalnom  zajednicom  i        
svim  zainteresovanim  stranama.  Ovaj  projekat  obuhvata:  zajam  IBRD‐a,  donaciju  GEF‐a, 
finansiranje  iz državnog budžeta RS  i  lokalnih samouprava. Odobren  je  i ratifikovan  je septembra 
2008 godine i očekuje se početak.  
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3.1.3 UNDP 
UNDP radi u Srbiji od 1952. godine. UNDP  inicijative se realizuju kroz programske klastere, čiji  je 
cilj da pružaju podršku  i da budu regionalno povezani: klaster  izgradnje kapaciteta  za odgovorno 
upravljanje, koji sadrži specifične programe za razvoj kapaciteta  izvršnih, zakonodavnih  i sudskih 
organa;  klaster održivog i lokalnog razvoja koji pruža podršku izjednačavanju regionalnih razlika i 
jačanju medjuzavisnosti i obostranog jačanja stubova održivog razvoja – ekonomskog i društvenog 
razvoja  i očuvanja životne sredine; klaster  inkluzivnog razvoja koji sadrži programe fokusirane na 
dostizanje je pravednog razvoja i pružanje podrške društveno ranjivim grupama.  
 
UNDP  je  takodje  jedinstveno  pozicioniran  kao  savetnik  Vlade  RS  o  politikama  i  institucijama 
neophodnim za odgovor na izazove razvoja, da radi sa partnerima na mobilizaciji talenata i resursa, 
i  ima  vodeću  ulogu  u  zagovaranju  uz  podršku  UNDP  Izveštaja  o  ljudskom  razvoju  kroz  okvire 
razvojnih  milenijumskih  ciljeva.  UNDP  značajno  pomaže  poljoprivredu  i  ruralni  razvoj  i  sve 
relevantne teme kao što je održivi razvoj. Pored implementacije projekata, UNDP sprovodi različite 
ankete  i  objavljuje  važne  publikacije  i  smernice.  Neki  skorašnji  UNDP  projekti  vezano  za 
poljoprivredu i ruralni razvoj su sledeći:   
 
 

• Izgradnja kapaciteta za LEADER aktivnosti u RS – LEADER Srbija, koji treba da traje do  kraja 
2009. godine 

• Promocija obnovljivih izvora energije na lokalnom nivou, projekat je u fazi ratifikacije 
 
Neke od UNDP publikacija koje su relevantne za razvoj pljoprivrede i ruralnog sektora su sledeće: 
 

• Žene   kao članovi   porodice koji pomažu u poljoprivrednim domaćinstvima: uslovi, uloga  i 
prava 

• Mapiranje društvenog preduzetništva u Srbiji 
• Pozicija žena na tržištu rada u Srbiji 
• Opštinska podrška preduzetništvu MSP‐a, poljoprivredi i ruralnom razvoju 
• Institucionalni okvir i praktična iskustva kooperativa 

 
3.1.4 USAID 
Misija USAID‐a u Srbiji  i Crnoj Gori radi na osnovu odobrene strategije sa definisanim strateškim 
ciljevima.  Sve  aktivnosti  koje  finansira  USAID  su  zamišljene  i  implementirane  da  pomognu  
postizanju  tih  ciljeva  i  realizuju  se  kroz  programe:  Izgradnja  jake  investicione  klime,  Podrška 
lokalnom ekonomskom razvoju i jačanje demokratije i ekonomske bezbednosti. USAID programi u 
Srbiji sprovode se u okviru odobrene petogodišnje strategije (2006‐2011),  i oni podržavaju ciljeve 
strane politike SAD‐a da pomognu zemlji kroz proces tranzicije do statusa demokratske, uspešne 
države  koja  se  ubrzano  kreće  prema  članstvu  u  EU.  Pozitivna  tranzicija  Srbije  ka  tržišno 
orijentisanoj  konsolidovanoj  demokratiji  je  od  suštinske  važnosti  za  olakšavanje  potpune 
integracije    zemlje  u  Evropu  i  za  održavanje mira  i  stabilnosti  na Balkanu.  Jedna  od  najvažnijih 
inicijativa  koja  je  važna  za  poljoprivredu  i  sektor  voća  i  koja  je  tesno  povezana  sa  pružanjem 
podrške privatnom preduzetništvu jeste Agrobiznis i MEGA projekat.  
 
USAID Agrobusiness Projekat – Cilj ovog projekta  je da poveća  vrednost  srpskih poljoprivrednih 
proizvoda  i  da  se  poveća  stopa  zaposlenosti  u  poljoprivrednom  sektoru.  Ovo  se može  postići  
povećanjem  efikasnosti  i  konkurentnosti  ekološki  odgovornih  agrobiznis  preduzeća  u 
identifikovanim  sektorima.  Pomaganjem  ovim  preduzećima  treba  iskoristiti  prednost  spajanja 
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mogućnosti  na  domaćim,  regionalnim  i medjunarodnim  tržištima.  Identifikovana  su  6  sektora: 
jagodičasto  i  bobičasto  voće,  voćna  stabla, mlečni  proizvodi,  stočarstvo,  povrće  i  lekovito  bilje, 
začini i pečurke.  
 
USAID Agrobiznis projekat ima dve principijelne komponente: 
 

• Povećanje efikasnosti i konkurentnosti srpskog agrobiznisa 
• Poboljšanje  sredine koja treba da omogući srpski agrobiznis 

 
Projekat  ima  za  cilj  da  pomogne  preduzećima  duž  celog  vrednosnog  lanca  (proizvodjači, 
preradjivači,  velikoprodajama  i  maloprodajama);  organizacijama  proizvodjača  (kooperative  i 
asocijacije)  i uslužnim delatnosti poljoprivrednog sektora. Projekat radi  i sa  javnim  i sa privatnim 
institucijama i pruža tehničku podršku i finansijske grantove.  
 
MEGA –    je projekat  koji podržava  lokalni ekonomski  razvoj  i  započet  je oktobra 2005.  godine. 
Implentira ga Urban Institute (UI).  Svrha ovog projekta je da razvije veštine lokalnih samouprava i 
lokalnih poslovnih grupa da neguju ekonomski rast i stvaranje novih radnih mesta, da im pomogne 
da ove koncepte  i veštine stave u funkciju    i da se stvori povoljno poslovno okruženje gde  lokalni 
privatni  sektor može da napreduje. Cilj MEGA programa je da pomogne lokalnim samouprvavama 
u sledećem: 
 

• U stvaranju novih radnih mesta 
• Osnivanju novih preduzeća 
• Privlačenju investicija 
• Formiranju privatno‐javnih partnerstava. 

 
Generalni cilj MEGA projekta  jeste povećanje povezivanja  i deljenja  informacija uzmedju  javnog  i 
privatnog  sektora  a  krajnji  cilj  jeste  ubrzavanje  lokalnog  ekonomskog  razvoja  i  stvaranje  novih 
radnih mesta. Do cilja se dolazi radom u sledećim oblastima: reforma politika, izgradnja kapaciteta 
lokalnih samouprava, razvoj poslovnih asocijacija, trening  i tehnička podrška za dobijanje kredita 
za infrastrukturne projekte.  Praktični rezultati projekta uključuju zagovaranje lokalno ekonomskih 
reformi,  sveobuhvatne  lokalne  razvojne  planove,  formiranje  potpuno  obučenih  opštinskih 
kancelarija za ekonomski razvoj i gradjanskih uslužnih centara. 
 
USAID intervencije su sa mnogo aspekata u skladu sa preliminarnim namerama danskog programa  
i  treba  obezbediti  tesnu  saradnju  i  koordinaciju  izmedju  danskog  programa  i  USAID‐a 
potpisivanjem zvaničnog MoU‐a izmedju MIP‐a i USAID‐a kako bi se obezbedio adekvatan transfer 
naučenih lekcija iz trenutne intervencije i da bi se obezbedila odgovarajuća koordinacija koja daje 
sinergiju  i  sprečava preklapanje. Ovaj MoU biće pripremljen  tokom pripremne  faze  i Ambasada 
Danske u Beogradu treba  da bude uključena. 
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3.2 Strane nacionalne organizacije 
 
3.2.1 GTZ 
 
U  ime  Nemačkog  saveznog  ministarstva  za  ekonomsku  saradnju  i  razvoj,  GTZ  pruža  podršku 
zemljama u jugoistočnoj  Evropi od 1992. u formiranju konkurentne tržišne ekonomije. Tkodje GTZ 
radi i u ime medjunarodnih organizacija u ovom regionu. U RS, tehnička saradnja skoncentrisana je 
na ekonosmki razvoj  i zapošljavanje sa posebnim fokusom na strukturne reforme  i reorganizaciju  
finansijskog sektora.  
  
GTZ/WBF – program podrške ekonomskom razvoju i zapošljavanju u Srbiji  ‐ cilj programa jeste da 
se pomogne Srbiji da postane EU član povećanjem konkurentnosti MSP‐a  i boljom  iskorišćenošću 
proizvodnje  i  ljudskih  resursa.  Dugoročan  cilj  jeste  smanjenje  nezaposlensoti  i  manji  uvoz. 
GTZ/WBF  program  fokusiran  je  na  konkurentnost,  produktivnost  i  izvoz  proizvoda  srpskih 
kompanija  i na  stimulisanje  stranih  investicija. Takodje  se bavi  razvojem  sektora  voća  i prerade 
voća  i  izvozom  tih  proizvoda  (učešćem  na  sajmovima  u Nemačkoj).  Takodje  podržava  globalne 
ciljeve dobre poljoprivredne prakse  i drugih standarda kroz  implementaciju  i  izgradnju kapaciteta  
kroz  razne  obuke.  GTZ/WBF  program  skoro  je  pokrenuo  projekat  sa  fokusom  na  organsku 
poljoprivredu radeći na zakonskim i praktičnim pitanjima.  
 
Opštinski  ekonomski  razvoj  u  regionu  Dunava  –  je  projekat  koji  ima  za  cilj    da  ojača  ulogu 
odabranih opština u južnoj Srbiji u opštinskom ekonomskom razvoju. Ovaj cilj se postiže prenosom 
znanja  i ekspertiza kroz tehničku saradnju što  čini partnere na projektu sposobnim da upravljaju 
lokalnim ekonomskim razvojem na održivi, efikasan i efektivan način. Rezutltati projekta doprinose 
povećanom kapacitetu i performansama lokalne privrede, vode ka stvaranju novih radnih mesta u 
privatnom  sektoru  i  smanjuju  siromaštvo. Primena poboljšanih  i  transparentnih administrativnih 
procedura  povećaće  poverenje  gradjana  u  lokalnu  samoupravu.  Kroz  specifične  akcije,  projekat 
pomaže opštinskim, regionalnim i nacionalnim partnerima u njihovim naporima da stvore povoljne 
uslove za rast privatnog sektora u regionu. 
 
3.2.2 SIDA – Švedska medjunarodna agencija za razvoj 
 
Cilj Sida‐e   na zapadnom Balkanu  jeste ravnomeran  i održiv razvoj. Ona treba da pomogne da se 
stvore  uslovi  za  održivu  stabilnost,  integraciju  u  evropske  strukture  i  tranziciju  ka  tržišnim 
ekonomijama.  
 
Švedska podržava ključne političke procese vezano za ekonomska  i socijalna pitanja kao što  je na 
pr.  Strategija  smanjenja  siromaštva  i  Nacionalna  strategija  održivog  razvoja.  Podrška  Švedske 
fokusira se na ograničeni broj sektora  i specifične prioritete. Sida radi sa vladinim agencijama, sa 
organizacijama  civilnog  društva,  javnim  i  privatnim  isntitucijama,  i  drugim  medjunarodnim 
organizacijama.  Posebno se fokusira na demokratiju i dobro upravljanje, poštovanje ljudskih prava 
i jednakost polova, ekonomski rast i održivu upotrebu prirodnih resursa i očuvanje životne sredine.  
 
3.2.3 Holandija (SNV) 
Holandija  ima programme za Srbiju od 2001. godine.   Glavni fokus programa je podrška sledećim 
sektorima:  razvoj  privatnog  sektora,  vladavina  prava,  izbeglice/interno  raseljena  lica, 
institucionalni razvoj i dobro upravljanje. Programi razvojne saradnje podržavaju proces tranizicije 
u Srbiji i šire na zapadnom Balkanu kroz različite programe (regionalni pristup, fond stabilnosti). 
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Održavaju se bliski kontakti sa nacionalnim  i  lokalnim  institucijama  i vladama. Posebna pažnja se 
poklanja  procesu  pregovaranja  za  pridruživanje  EU  a  posebno  veterinarskim,  fitosanitarnim 
regulativama  i  regulativama koje  se odnose na bezbednost hrane. Pružaju usluge  savetovanja o 
poboljšanju  izvoza,  organizuju  srpsko  holandske  studijske  posete,  pružaju  informacije  o  zemlji, 
savete o mogućem povezivanju srpskih  i holandskih kompanija, pomažu u procesu  investiranja  i 
savetuju  o  instrumentima  raspoloživim  za  investicije.  Kancelarija  programa  podržava  u 
ograničenom obimu inicijative za očuvanje prirode. 
 
U  okviru  ekonomske  saradnje  tokom  prethodnih  godina,  holandska  vlada  imala  je  nekoliko 
programa  dostupnih  kompanijama  iz  Srbije  koje  žele  da  bliže  saradjuju  sa  Holandijom.  Ovi 
instrumenti  ekonomske  saradnje  povezali  su  nekoliko  desetina  kompanija  i  neguju  ekonomsku 
saradnju. Podrška koja je dostupna za poslovanje kreće se od profesionalne pomoći eksperata do 
kofinansiranja zajedničkih poslovnih aktivnosti i pripreme studije izvodljivosti za buduće projekte.  
 
3.2.4 SDC 
Švajcarska Agencija za razvoj  i saradnju (SDC)  je švajcarska agencija za medjunarodnu saradnju u 
okviru Saveznog ministarstva za spoljne poslove. Odmah nakon političkih promena oktobra 2000. 
godine, švajcarska vlada je lansirala bilateralni program saradnje (podrška tranziciji). Ovaj program 
–  koji  je  do  2006.  godine  bivao  dopunjen  humanitarnom  pomoći    ‐  imao  je  za  cilj  društvene 
reforme,  obezbedjivanje  infrastrukture,  razvoj  edukativnog  sistema  i  ekonomski  izvodljivog 
privatnog  sektora.   Danas,  nakon  evaluacije  koja  je  sprovedena  2005  i  2006  godine,  švajcarska 
saradnja  sa  Srbijom  prati  smernice  strategije  saradnje  za  period  2007  –  2009    godine  koje  je 
švajcarska  formulisala sa partnerima u Srbiji. Švajcarska   doprinosi medjunarodnim naporima da 
pomogne  Srbiji,  a  to  je  delimično  i  zbog  toga  sto  Srbija  i  Švajcarska  učestvuju  u  istoj  grupaciji 
Svetske banke i Medjunarodnog monetarnog fonda. 
 
Razvoj lokalnog privatnog sektora u južnoj Srbiji trenutno se implementira u Zlatiborskom okrugu  i 
biće kasnije implementiran i šire u južnoj Srbiji – Švajcarska razvojna agencija i konzorcijum.  Ovaj 
program je pokrenut nakon formulacije finalnog izveštaja koji je naručio SDC. Izveštaj je analizirao  
5 opština u južnom regionu Srbije, Jablanički i Pčinjski okrug, uključujući opštine Leskovac, Vranje, 
Bujanovac, Preševo  i Trgovište. Zadatak  je  trajao od 29.  juna do 30.  jula, 2007. godine. Cilj gore 
pomenutog  izveštaja bio  je  sprovodjenje misije  za  identifikaciju programa koji  treba da analizira  
trenutni  kontekst  razvoja  privatnog  sektora  na  centralnom  i  lokalnom  nivou,  da  iznadje 
potencijalno zainteresovane partnere  i da da nekoliko  jasnih preporuka za  intervenisanje koje  je 
usmereno ka privatnom sektoru (sektoru MSP‐a) i na lokalni nivo a da obuhvati ne manje od 3 i ne 
više od 5 opština u južnoj Srbiji.  
 
Priprema  se    poseban  program  relavantan  za  ovaj  kontekst  pod  nazivom  RAZVOJ  PRIVATNOG 
SEKTORA U  JUŽNOJ  SRBIJI.  Projekat  finansira  SDC  i  implementira  se  u  Pčinjskom  i  Jablaničkom 
okrugu  i  to u opštinama: Preševo, Trgovište, Bujanovaci Vranje u Pčinjskom okrugu  i u   opštini 
Leskovac  u  Jablaničkom  okrugu.  Ciljna  grupa  projekta  su  pretežno  žene,  omladina  i  MSP.  U 
pripremnoj fazi projekta konzorcijum predvodjen  Small Business Project Inc. Pripremio je izveštaj 
o  najvažnijim  karakteristikama  okruga,  opština  i  sektora  kao  potencijalnih  aprtnera  i  korisnika. 
Najvažnija stvar iz izveštaja uradjenog 2007. jesu preporuke za intervenciju u svakoj opštini. 
 
Prema izveštaju, industrija prerade hrane, sector mleka i mesa, turizam, prerada kože, sektor voća 
i šumarstvo su glavni sektori moguće intervencije. Trenutno je u toku prva faza projekta koja treba 
da traje 18 meseci  i do kraja godine biće odabrano 3 sektora od 5 za dalje  intervencije. Do prve 
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polovine  2011  godine  biće  formirana  strategija.  Tokom  druge  faze  projekta  planiraju  se 
interventne aktivnosti koje treba da traju do 2014. Projekat implementira VEEDA organizacija.  
 

3.2.5 Austrijska razvojna agencija  (ADA) 
ADA trenutno priprema projekat Podrška proizvodnji organske hrane u  južnoj Srbiji. Projekat  ima 
za cilj povećanje prihoda i stvaranje novih radnih mesta u južnoj Srbiji kao i povećanje regionalnih 
kapaciteta u kreiranju i implementiranju ključnih regionalnih razvojnih projekata i programa. 
 
Svrha  projekta  je  pružanje  podrške  proizvodnji  hrane  i  sektoru  prerade  kako  bi  postal  
konkurentniji  na  nacionalnim  i  internacionalnim  tržištima  stvarajući  tako  nova  radna mesta  u 
region,  jačajući  asocijacije  proizvodjača  i  preradjivača  kako  bi  se  ponudile  adekvatne  usluge 
članovima,  omogućavajući  ključnim  edukativnim  institucijama  znanja,  instrumente  i  veštine  za 
tehničku pomoć ekonosmki izvodljivoj proizvodnji organske hrane.  
 
Projektna sredina i socioekonomski preduslovi predstavljaju najveće izazove u Srbiji. Većina slabo 
razvijenih  ili  nerazvijenih  opština  prema  nacionalnim  kriterijumima    nalazi  se  u  južnoj  Srbiji. 
Multietnička  sredina  kao  i  blizina  Kosova  doprinosi  opštim  izazovima  socioekonomske  situacije.  
Potencijali  za  stvaranje  novih  radnih mesta  i  povećanje  prihoda  domaćinstava  leže  u  razvijanju 
ključnih  razvojnih prioroteta koje su  identifikovali oni koji donose odluke o strategiji  i programu 
regionalnog  razvoja  koji  su usvojeni 2008. Proizvodnja organske hrane definisana  je  kao  ključni 
sektor poljoprivrede.  
 
Projekat  treba  da  poveća  regionalne  kapacitete  za  proizvodnnju  organske  hrane  i  da  pomogne 
stvaranju uslova za budući održivi razvoj ovog sektora i privrede u južnoj Srbiji. 
 
Projekat  predvidja  implementaciju  različitih  projekata  prezentovanih  u  dokumentu  kako  bi  se 
postigli rezultati u sledećim oblastima: 
 

 Anketa potencijalnij korisnika i lokalnih aktera  
 Pomoć proizvodnji i preradi organske hrane  
 Razvijanje regionalnog brenda 
 Razvoj i podrška mrežama ia socijama  
 Edukacije i trening u saradnji sa edukativnim institucijama 
 Vidljivost i promotivne aktivnosti  

 
UO  biće  formiran  kako  bi  pratio  implementaciju  projekta  i  kako  bi  donosio  relavantne  odluke 
vezano  za  upravljanje  projektom  i  implementaciju.  Predstavnici  nacionalnih/regionalnih, 
opštinskih vlasti kao i predstavnici asocijacija, donator i proizvodjača biće članovi odbora.  
 
Projektni tim formiran na početku projekta treba da održava relevantne veze sa ključnim akterima 
i drugim donatorima projekta. Vodja tima treba da bude odgovoran za upravljanje projektom i za 
donošenje odluka tokom implementacije projekta. 
 
Partner na projektu  je Regionalna  razvojna agencija pod nazivom Centar  za  razvoj  Jablaničkog  i 
Pčinjskog  Okruga,  koja  je  formirana  2007.  Godine  u  okviru  UNDP  projekta  MIR  II,  a  koji  je 
finansirala  ADC.    Trenutno  RDA  implementira  grant  dobijen  od  ADA  za  projekat  pod  nazivom  
Podrška  održivom  regionalnom  razvoju  Jablaničkog  i  Pčinjskog  okruga,  broj  projekta  8220‐
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00/2008.  Implementacijom  ovog  projekta  RRA  stiče  veštine  u  upravljanju  projektima  i  postaje 
prepoznatljiva kao ključna razvojna institucija.  
 
Ciljne grupe ovog projekta su poljoprivrednici i preradjivači hrane u južnoj Srbiji zainteresovani za 
poboljšanje  i  razvijanje  svojih  kapaciteta  da  proizvode,  prerade  i  plasiraju  na  tržište  organsku 
hranu  i  proizvode  sa  poreklom  iz  ovog  regiona.  Ciljnu  grupu  takodje  čine  organizacije  koje 
zastupaju  poljoprivrednike  i  preradjivače  kao  i  regionalne  institucije  za  edukacije  iz  oblasti 
poljoprivrede. 
 
Očekivani period implementacije je maj 2010 – maj 2013. Projekat finansira ADA a kofinansira ga 
Ministarstvo poljiprivrede i opštine. 
 
Koordinacija  izmedju  projekata  ADA‐e  i  danskog  programa  biće  obezbedjena  odgovarajućom 
koordinacijom donatora. 
 
3.2.5 Drugi 
Od  2000., mnogo  stranih  organizacija  pružalo  je  podršku  Srbiji  kroz  različite  programe.  Takve 
incijative stvarale su sinergiju. Mnoge programe i projekte vezano za poljoprivredu i ruralni razvoj, 
očuvanje  životne  sredine, preduzetništvo  i ekonomski  razvoj    finansirale  su    strane organizacije  
poput  Japanske  agencije  za  medjunarodni  razvoj,  DFID  i  Britanska  ambasada,  Fond  Češke 
republike,  Slovak  Aid, Norveško ministarstvo  spoljnih  poslova,  Kanadski  fond  za  Srbiju  i Danski 
program evropskog susedstva.   
 

3.3.6 Sažetak donatorskih intervencija 
Glavni  zaključak procene donatorskih  intervencija u  Srbiji  jeste da USAID  koji  je  jedan od  većih 
donator  ima slične aktivnosti kao  i danski program.  Intervencija USAID‐a  je u mnogome slična sa 
preliminarnim  namerama  danskog  programa  i  zato  je  potrebno  uspostaviti  blisku  saradnju  i 
koordinaciju izmedju ova dva programa kako bi se obezbedio adekvatan prenos naučenih lekcija iz 
trenutne intervencije i  kako bi se obezbedila adekvatna kooridnacija koja treba  da stvori sinergiju 
id a spreči preklapanja.  I drugi donatori pripremaju programe, uključujući ADA‐u tako da is a njima 
treba uspostaviti koordinaciju.  
 
Delegacija EK je sledeći ključni akter i ona se isključivo bavi izgradnjom kapaciteta javnog sektora. 
Kada  Srbija  postane  zemlja  kandidat,  Delegacija  EK  biće    ozbiljan  partner  u  razvoju  privatnog 
sektora    ‐ kroz   MPŠVP tako da treba supostaviti saradnju  i koordinaciju posebno oko priprema  i 
implementacije IPARD programa.  
 
Koordinacija  sa  drugim  donatorima  poput,  SB,  SDA,  ADA,    GTZ  i  SIDA  biće  potrebna  tokom 
implementacije programa kako bi se imale u vidu sve incijative i svi projekti koji mogu da busu od 
značaja za danski program. 
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4.Izazovi za sektor voća, jagodičastog i bobičastog voća 
 

4.1 Opšti izazovi 
Poljoprivredni  sektor  i  sektor  hortikulture  u  Srbiji  suočavaju  se  sa  velikim  izazovima  koji  jesu 
posledica  tranzicije  iz  socijalizma  i  ratova  u  predpristupni  period.   Da  bi  se  odgovorilo  na  ove 
izazove,  treba  posebno  ojačati  sektor  voćarstva  u  Srbiji  u  domenu  proizvodnje,  preradjivačke 
industrije i tržišne konkurentnosti. Modernizacija poljoprivrednih tehnologija i uvodjenje najboljih 
praksi  je  potrebno  kao  i  uvodjenje  novih  biljnih  vrsta  i  sadnica.  Takodje  treba  uvesti  
zakonodavstvo  vezano  za  fitosanitarna  pitanja  i  standarde  kako  bi  se  obezbedili  odgovarajući 
uslovi. Treba povećati proizvodnju voćnih proizvoda – svežih i smrznutih kao i samu trgovinu ovim 
proizvodima  na  domaćim  i  stranim  tržištima  kako  bi  se  odbranila  tržišna  pozicija  ovog  sektora. 
Treba  uzeti  u  obzir  gore  nevedene  podatke  prilikom  procenjivanja  izvodljivosti  i  budućih 
perspektiva  sektora voća, bobičastog i jagodičastog voća.  
 
Opštim pristupom koji povezuje različite elemente vrednosnog lanca za specifine proizvode, može 
se dobiti efekat sinergije koji ima pozitivan efekat na sve relevantne aktere u ovom sektoru poput 
proizvodjača  voća,  proizvodjača  sadnica,  preradjivača,  vlasnika  hladnjača,  potrošača  i  trgovaca. 
Osnovna održivost ovog  sektora biće  inicirana  inkluzijom  svih gore navedenih aktera  zajedno  sa 
naučnicima  i  institucijama  (univerzitetima,  institutima  i  poljoprivrednims  rednjim  školama), 
predstavnicma  savetodavnih  službi,  kooperativa,  udruženja  voćara,  ruralnih  mreža,  lokalnih 
institucija, regionalnih institucija – Regionalne privredne komore i nacionalnih institucija – MPŠVP. 
Treba definisati zajedničke ciljeve   kako na nacionalnom tako  i na  lokalnom   nivou koje treba da 
podrži država   a  strana  finansijska pomoć  i ekspertiza  će neizbežno povećati  šanse  za dobijanje 
dugoročnih  konkurentnih rezultata.  
 
Zbog povoljnih klimatskih uslova i uslova zemljišta, sektor voća u Srbiji je uvek imao važnu ulogu u 
srpskoj privredi. Ukupna površina zemlje pokrivena voćnjacima i vinogradima prelazi 313 hektara. 
Voćnjaci  čine  4.8%  ukupnog  poljoprivrednog  zemljišta.  Srbija  je mikroklimatski  bogata  zemlja  i 
veoma  je povoljna  za  intenzivnu  i ekstezivnu proizvodnju organskog voća  zbog  čega ovaj  sektor 
puno obećava. Sama poljoprivredna  zemlja  je  jedna od najčistijih u Evropi  zbog  slabog  ranijeg  i 
trenutnog korišćenja djubriva i pesticida.  
 
Uzgajanje  voća  u  Srbiji  svodi  se  na  male  porodične  farme.  Preradjivačka  industrija  je  dobro 
razvijena  i  jeste  lider u  izvozu  jer  se  izvoze  sokovi,  sirupi, džemovi,  smrznuto  i  suvo voće. Sveže 
voće se malo izvozi iako tu postoje veliki potencijali imajući u vidu potražnju stranih tržišta.  
 
Generalno govoreći glavne oblasti razvoju sektora voćarstva su sledeće:   
 

• Zdrave sadnice (bez virusa)  
• Rasadnici bez virusa 
• Revitalizacija voćnjaka (posebno jabuka i krušaka) 
• Nove sorte voća prilagodjene klimatskih uslovima koje odgovaraju zahtevima tržišta  
• Uzgajanje  voća    ‐  jagodičastog  voća  u  plastenicma  (zatvorenim,  poluzatvorenim, 

polutunelim)  
• Tela za nacionalnu sertifikaciju sadnica 
• Hladnjače, posebno male i srednje, i kapciteti za obradu voća nakon berbe 
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• Analiza rizika, monitoring bezbednosti, kontrola kvaliteta i sertifikacija (proizvodnja, berba, 
obrda nakon berbe, skladištenje u hladnjačama i prerada) 

• Korišćenje HACCP standarda, globalne dobre poljoprivredne prakse i drugih standarda 
• Diversifikacija sektora prerade voća 
• Povećanje izvoza  svežeg, smrznutog i preradjenog bobičastog i jagodičastog voća 
• Praktično  istraživanje  korišćenja  novih  tehnologija  (u  proizvodnji,  berbi,  obradi  nakon 

berbe, preradi i pakovanju) 
• Praktično istraživanje u proizvodnji uslova (djubriva, navodnjavanje) 
• Investiranje u proizvodnju i preradu  
• Modaliteti i uslovi transporta 
• Umrežavanje  i  prenos  znanja  –  nedostatak  udruženja  voćara,  savetodavnih  službi, 

modernih  kooperativa  grupa  proizvodjača  i  minimalna  upotreba  ruralnih  umreženih 
ljudskih kapaciteta i ekspertiza  

• Lančana integracija tokom celog vrednosnog lanca 
• Ograničeni broj i organozacija distributivnih centara 
• Proizvodnja organskog voća  i drugih visoko kvalitetnih proizvoda, proizvodnja autohtonih 

vrsta koje su interesantne za domaća is trana tržišta i koje su otporne na većinu bolesti  
• Marketing i veštine upravljanja 
• Procena domaćih i stranih tržšta  
• Nedostatak kredita sa povoljnim kamatama i nedostatak investicionih mogućnosti  
 

 

4.2 Sektor  jagodičastog i bobičastog voća 
Sektor voća, posebno malina  i borovnica, predstavlja dobar  izvor stalnih prihoda kako za voćare 
tako  i  za preradjivače. Prema  istraživanju  koje  je uradio USAID projekat Agrobiznis, ovaj  sektor 
obuhvata  više  od  80  000  farmi,  250  hladnjača  i  preko  100  preradjivačkih  fabrika.  Maline  i 
borovnice  su  glani  izvozni  artikli  (  na  trećem mestu  odmah  nakon  žita  i  šećera)  dok  uzgajanje 
jagoda  čini važan podsektor preradjivačke  industrije. Većina vrsta  jagodičastog  i bobičastog voća 
koje se uzgaja u Srbiji gaji se na otverenim poljima i koristi zastarele tehnologije ( i tako se dobijaju 
manji prinosi koji su pogodni za preradu). Gaje se tradiconalne vrste a nove sorte uzgajaju se od 
skora  u manjim  količinama.  Fitosanitarni  problem  postoje  u  ovom  sektoru  i  potrebno  je  imati 
sadnice bez virusa. Jagode se gaje na manjim parcelama a proizvodnja kupina  i malina  je najveća 
na svetu. Brusnice, crne i crvene ribizle uzgajaju se u manjim količinama.  
 
Potrebno je podeliti vrednosni lanca kod bobičastog i jagodičastog voća na sveže voće i preradjene 
proizvode. U preradjivačkom lancu treba izdovjiti fazu pre smrzvanja, smrnutonepreradjeno voće i 
smrznuti proizvodi. Sveže voće predstavlja veliki izvozni potencijal ali se za sada može najviše naći 
na domaćim zelenim pijacama. 
 

4.3 Sektor voća 
Sektor  jabučastog voća takodje nailazi na neke prereke  i  izazove u svom daljem razvoju. Šljiva  je 
dominantna u Srbiji i čini 35% ukupne proizvodnje voća.  Glavnu prepreku čine virus i stare sorte. 
Usled veoma povoljnih prirodnih uslova  za uzgajanje  šljiva  i odličnih  izvoznih mogućnosti, nove, 
otpornije sorte koje daju veće prinose se ne uzgajaju. Trenutne sorte šlljiva neradjaju šljive koje su 
dobre za sušenje i da budu izvezene sveže. Jabuka je na drugom mestu prema količini proizvodnje i 
značaju. 11% ukupne proizvodnje voća čine jabuke. Višnje čine 9%. Obično se prodaju smrznute, ili 
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očuvane  potapanjem  u  šećer  i  alkohol.  Zato  što  se  beru  ručno  to  smanjuje  njihovu  cenu  i 
konkurentnost  na  tržištu.  Višnje  se  ne  beru  uz  pomoć  mehanizacije  jer  se  uzgajaju  u  malim 
količinama.  
 
Najveći  izazov  za  voćarski  sektor u  Srbiji predstavlja planiranje  i  izgradnja održive proizvodnje  i 
izvodljivih  strategija kao preduslova  za uspeh. Dobra komunikacija  i  razumevanje  izmedju vlade, 
poljoprivrednika, naučnika  i preduzetnika  je veoma potrebna. To treba da stvori zdravu osnovu  i 
ujednačenu proizvodnju u sektoru voća. Ovom sektoru su potrebni vešti obučeni radnici koji mogu 
da se prilagode novim tehnologijama, koji razumeju tržište, znaju da  iskoriste prednosti  i smanje 
slabosti  i da upravljaju poslom efikasno. Takodje  treba mu adekvatan kapital da bi  se napravile 
suštinske promene.  
 
Danski program podrške treba da doprinese rešavanju ovih zadataka.  
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1. Danski program za sektor voća, jagodičastog i bobičastog voća u 
Srbiji 

 
5.1Opšta usklađenost sa nacionalnom politikom 
 
Podrška  razvoju  privatnog  sektora  jagodičastog  i  bobičastog  voća  u  južnoj  Srbiji  je  opšti  cilj 
danskog programa. Ovaj cilj može se postići poboljšanjem, promocijom, supervizijom  i kontrolom 
proizvodnje, prerade  i  trgovine voćem u  južnoj Srbiji. Program  će se  fokusirati na maline, višnje, 
šljive,  jagode  i borovnice. Dve komponente programa treba prvenstveno da pomognu privatnom 
sektoru  uzgajanja  voća  odnosno    proizvodjačima,  preradjivačima  i  trgovcima  voćem,  različitim 
poljoprivrednim  udruženjima  (stručnim  poljoprivrednim/savetodvanim  službama,  grupama 
proizvodjača,  kooperativama,  ruralnim  mrežama,  asocijacijama),  naučnim  i  obrazovnim 
institucijama  (institutima,  univerzitetima  i  poljoprivrednim  srednjim  školama),  nacionalnim  i 
lokalnim  vlastima, MPŠVP, MERR,  svim  opštinama  Jablaničkog, Nišavskog,  Pčinjskog  i  Topličkog 
okruga.  
 
Program  obuhvata  dve  specifične  komponente  koje  su  u  skladu  sa  zakonodavstvom  odnosno 
sektorskim zakonodavstvom (MPŠVP, MERR, MTU, MDULS). 
 
Program  treba da pomogne MPŠVP‐u  i  treba da bude uskladjen  sa nacionalnom politikom  kroz 
svoje dve glavne komponente koje  su pripremljene u bliskoj  saradnji  i dijalogu  sa nacionalnim  i 
lokalnim akterima.  
 
Komponenta 1 – Izgradnja kapaciteta:  
Komponenta  1  fokusira  se  na  izgradnju  kapaciteta  što  treba  da  doprinese  prenosu  znanja  kroz 
procese  izgradnje  kapaciteta  koji  se  fokusiraju  na  različite  ciljne  grupe:  agrarne  organizacije 
(poljoprivredne  stručne/savetodvane  službe,  kooperative  i  ruralne  mreže),  proizvodjače, 
preradjivače,  trgovce,  istraživače  i  institucije  sa  uključivanjem  domaćih  i  stranih  eksperata  (iz 
poljoprivrednih škola, instituta, fakulteta i drugih istraživačkih institucija). Predložene programske 
komponente  ispoštovaće  svo  sektorsko  zakonodavstvo navedeno u ovom  izveštaju  koje  se bavi 
okvirima nacionalne politike, a posebno komponenta programa koja se bavi vrednosnim  lancima 
od proizvodjača, savetodvanih službi, preradjivača i marketinga. To zakonodavstvo treba da uključi  
zakon  o  savetodavnim  službama,  nacrt  zakona  o  kooperativama,  nacrt  zakona  o  regionalnom 
razvoju i nacrt zakona o udruživanju.  
 
Programska komponenta 1  imaće direktan uticaj na tržišnu konkurentnost sa posebnim fokusom 
na  stranu i domaću potražnju za jagodičastim i bobičastim voćem i  fokus na izvozne potencijale. 
Marketing  i  analiza  tržišta  treba  da  daju  smernice  proizvodjačima  i  preradjivačima  o  tome  gde 
treba  graditi  kapacitete,  gde  investirati  i  gde  je  potrebna  tehnička  pomoć.  Indirektno  ova 
komponenta  imaće  uticaja  na  kvalitet  proizvoda,  kontrolu,  procenu  rizika  i  sertifikaciju. 
Uskladjenost sa sektorskim politikama ustanovljena  je poštujući sve odredbe navedene u Okviru 
Nacionalne  Politike  pozivajući  se  na  Zakone  o  zaštiti  potrošača,  Zakon  o  javnom  skladištenju 
poljoprivrednih  proizvoda,  Zakon  o  organskoj  poljoprivrednoj  proizvodnji  i  organskim 
poljoprivrednim  proizvodima,  Zakon  o  zaštiti  konkurentnosti,  Zakon  o  opštoj  bezbednosti 
proizvoda i Zakon o privatnom preduzetništvu.  
 
Ova  komponenta  će  takodje  biti  uskladjena  sa  zakonom  o    generalnoj  bezbednosti  proizvoda, 
nacrtom  zakona  o  tehničkim  zahtevima  vezano  za  proizvode  i  procenu  njihove  ispunjenosti, 
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zakonom o  zaštiti potrošača,  zakonom o bezbednosti hrane,   Zakonom o proizvodima  za  zaštitu 
biljaka,  Zakonom  o  organskoj  poljoprivrednoj  proizvodnji  i  organskim  poljoprivrednim 
proizvodima, Zakonom o zaštiti prava uzgajivača biljaka. 
 
Da  bi  se    ojačali  odnosi  izmedju  Danskog  susedskog  programa  i  srpskih  partnera,  doprinosi 
donatora  treba da budu uskladjeni  sa opštom problematikom  srpskog  sektora voćarstva  i  treba 
ukjlučiti  eksperte  iz  sličnih  inostranih  institucija  i  organizacija,  naravno  i  iz Danske.  Programska 
podrška  treba  da  obuhvati  podršku  nacionalnom  i  sektorskom  razvoju  pravnih  akata  i  njihovoj 
implementaciji kao i podršku poboljšanju vladinih sektorskih sistema i procedura.  
 
 
Komponenta 2: Šema investiranja: 
Komponenta  2  programa  uskladjena  je  sa  Zakonom  o  poljoprivredi  i  ruralnom  razvoju  i  sa 
Zakonom  o  privatnom  preduzetništvu  ,  predstojećim  IPA  i  IPARD  programima  i  ima  indirektan 
uticaj  na  druge  sektorske  politike.  Cilj  ove  komponente  je  da  poveća  konkurentnost  pomažući 
investicije  za  uzgajanje  novih  zdravih  sorti  i  za  poboljšanje  tehnologija  koje  treba  da  povećaju 
produktivnost, kvalitet i kvantitet. 
 
 
5.2 Nacrt finalnog programa za sektor voća, jagodičastog i bobičastog voća 
 
5.2.1 Programski ciljevi  
Programski ciljevi, planirane aktivnosti i rezultati opisani su detaljno u ovom poglavlju. 
 
Opšti ciljevi  
Opšti  cilj Danskog programa  jeste da u okviru  sektora voća,  jagodičastog  i bobičastog voća, u 4 
odabrana okruga u južnoj Srbiji (Jablanički, Nišavski, Pčinjski i Toplički) doprinese sledećem: 
 

• Pripremi za pridruživanje EU 
 

• Jačanju održivog rasta privatnog sektora u ovim okruzima 
 

• Povećanju izvoza 
 

• Stvaranju prihoda 
 

• Stvaranju novih radnih mesta, posebno za mlade ljude i žene 
 
• Smanjennju migracija iz okruga 

 
Fokus  će  biti  vrednosni  lanac  za maline,  višnje  i  šljive.  To  je  voće  koje  se  već  dugo  vremena 
preradjuje i  ima svoje poznate proizvode na tržištima. Fokus će takodje biti jagode i borovnice. To 
je voće koje ima potencijal za izvoz kako svežeg tako i preradjenog voća. 
 
Pažnja  će  biti  posvećena  uključivanju mladih  i  žena.  Ove  grupe  su  veoma  važne  za  održivost 
ruralnog razvoja i uspeh programa.  Program ima za cilj da posebno unapredi uključivanje mladih i 
žena  u  komponentu  1  (izgradnju  kpaciteta)  i  komponentu  2  (šemu  grantova)  nudeći  posebne 
povoljnosti u obukama, obrazovanju i prilikom procene grant šema, i kao mogućnost da se dobije 
podrška od 55% u poredjenju sa 50% podrške kroz standardnu aplikaciju. 
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Glavni cilj jeste da se smanji nazaposlenost i migracije iz regiona, podsticanjem mladih ljudi i  žena 
da  rade  lokalno  i  da  započnu  svoj  posao  u  sektoru  voća,  jagodičastog  i  bobičastog  voća,  u 
proizvodnji ili preradi. Stvaranje radnih mesta povećaće se prihodi i životni standard u regionu. 
 
Program  će  mladim  ljudima  i  ženama  obezbediti  informacije  i  posebne  povoljnosti  kako  bih 
podstakao da aktivno učestvuju u programu.  
 
Specifični ciljevi  
Specifični ciljevi su sledeći: 
 

• Izgraditi kapacitete  i kompetencije u  svim delovima pet odabranih vrednosnih  lanaca od 
proizvodjča  do  krajnjeg  potrošača  za  već  pomenute  vrste  voća.  To  će  biti  uradjeno 
transferom organizacionog i tehničkog znanja kroz sve delove vrednosnog lanca i gografski 
kroz sve okruge. 

 
• Obezbediti  tehničku  pomoć  relevantnim  javnim  institucijama  i  vlastima  kako  bi  se 

poboljšali uslovi za ovaj sektor (testiranje novih vrsta, sertifikacija, kontrola i sl.) 
 

• Obezbediti  pristup  kapitalu  za  investicije  kroz  grant  šeme  kofinansiranja  za  sve  delove 
vrednosnog  lanca počev od formiranja novih plantaža preko modernizacije poljoprivredne 
mehanizacije do procesa prerade i marketinga. 

 
• Doprineti  procesu  pridruživanja  EU  i  izgradnji  lokalnih  kompetencija  kroz  izgradnju 

kapaciteta  i  imeplementaciju  grant  šema  zajedno  sa  implementacijom  Nacionalnog 
programa ruralnog razvoja u skladu sa EU standardima i IPARD programom. 

 
 
Operativni ciljevi  

• Formirati  projektnu  kancelariju    i  programski  Upravni  odbor  (PUO)  i  programski 
savetodavni odbor (PSO) 
 

• Pripremiti početni  izveštaj koji uključuje Akcioni plan procesa  (APP), godišnje budžete  za 
sve aktivnosti i dobijanje odobrenja izveštaja od stane PUO 

 
• Uspostaviti šemu grantova sa budžetom od 5.7 miliona €, uključujući definisanje selektivnih 

kriterijuma i administrativnih rutina  
 

• Izveštvati  PUO  o  razvoju  programa,  prilagoditi  program  na  osnovu  donesenih  odluka  i 
sprovesti odluke 
 

• Obezbediti održivost programa 
 

• Završiti program finalnim izveštajem 
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Opravdanost programa kroz pristup vrednosnog lanca  
 
Više od 80 000 poljoprivrednika, 250 hladnjača  i preko 100 preradjivačkih  fabirka uključeno  je u 
ovaj sektor u Srbiji. Većina njih  je  locirana u centralnoj  i  južnoj Srbiji. Trenutna proizvodnja voća, 
jagodičastog  i  bobičastog  voća,  posebno  smrznutih malina  doprinosi  značajno  srpskoj  privredi. 
Statistički  indikatori  pokazuju  povećanje  izvoza  od  2000  godine  a  prema  studijama  USAID‐a  i 
sveobuhvatnim  analizama  proizvodnih  potencijala,  potencijali  za  izvoz  nisu  iscrpljeni. Medjutim 
konkurencija Poljske kao  i Turske  i Makedonije traži da se ovaj sektor modernizuje. Region  južne 
Srbije  ima  veoma  povoljne  vremenske  prilike  i  dobru  zemlju  za  intenzivnu  proizvodnju  voća. 
Privreda  u  ovom  regionu  je  nedovoljno  razvijena,  stopa  nezaposlenosti  je  visoka,  posebno 
nezaposlenost mladih ljudi i žena.  
  
Proizvodnja malina u Srbiji  je 80 000  tona godišnje  i više od 90%  se  izvozi  i  to uglavnom u EU. 
Proizvodnja kupina  je 30 000  tona godišnje  i one  se uglavnom  izvoze. Proizvodnja  jagoda  raste. 
Proizvodnja crvenih i crnih ribizli je mala mada su potencijali veliki. Odabrani okruzi u južnoj Srbiji 
su  poznati  po  proizvodnji malina,  višnje  i  šljiva  koje  se  preradjuju.  Proizvodnja  i  izvoz  duboko 
smrznute maline  i  višnje  je  kvalitativno  i  kvantitativno  dobro  razvijena.  Nedavno  se  povećala 
proizvodnja i izvoz duboko smrznutih jagoda. Šljive se uglavnom gaje da bi se preradjivale (da bi se 
sušile  i da bi se od njih proizvodila rakija). Šljive često obolevaju, a prinosi šljiva su mali  i obično 
lošeg kvaliteta. Proizvodnja voća za sveža tržišta u Srbiji, susednim zemljama, EU ili Rusiji još uvek 
nije dovoljno razvijena uglavnom zbog sorti voća koje se uzgaja. 
 
Obično se jagodičasto i bobičasto voće prepakuje za maloprodaju van Srbije, što znači da se glavna 
dodatna marketinška  vrednsost  proizvoda  dobija  van  Srbije.  Nemogućnost  da  se  dobije  velika 
maloprodajna cena uzrokovana je loše organizovanim uzgajivačima, lokalnim monopolima kada su 
u pitannju hladnjače  i preradjivači, ograničenim znanjem  i kontaktima sa  izvoznim tržištima kao  i 
neadekvatnim sortama voća. 
 
Jagodičasto i bobičasto voće uzgaja se na otvorenim poljima zastarelom tehnologijom i daje male 
prinose. Prosečan rod jagoda čini 10%  prosečnog roda u konkurentskim zemljama. Za drugo voće 
taj  procenat  se  kreće  oko  25%  prinosa  koji  dobijaju  dobro  organizovane  grupe  proizvodjača  u 
drugim zemljama i pored toga što je zemlja odličnog kvaliteta i klimatski uslovi su veoma povoljni. 
Voće  u  južnoj  Srbiji  uzgaja  se  na  malim  parcelama  i  gaje  se  uglavnom  stare  sorte.  Nove 
sertifikovane  vrste  koje  daju  veće  prinose,  bolji  kvalitet  ploda  su  neophodne  da  bi  se  povećali 
prihodi  i  stvorila  nova  radna  mesta.  Uzgajanje  jagodičastog  i  bobičastog  voća  u  plastenicima 
takodje predstavlja mogućnost da  se  kvalitet  i  količina prinosa poboljšaju  i da  se postigne  veća 
tržišna konkurentnost.   
 
Vrednosni lanac ovog sektora voća je fragmentisan i ima nekoliko slabih karika. Tipičan vrednosni 
lanac sastoji se od:  
 
 
 
 
 
 
ili 
 

Sadnica, biljka, 
djubrivo

proizvodnja  berba Lokalno
skladištenje

transport 
 

Prerada 
(zamrzavanje)) 

izvoz Obrada u EU 
zemljama

Potrošači
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ili 
 
 
 
 
Slabe  karike  odnose  se  na  organizaciona  i  finansijska  pitanja  i  saradnju  sa  jedne  strane  i  na 
tehničke  probleme  (loše  sadnice,  nedostatak    kontrole  analiza  rizika  i  kritičnih  tački  radi 
zadovoljenja medjunarodnih  standarda  bezbednosti  hrane,  nedostatak  ISO  standarda)  sa  druge 
strane. 
 
Jačanje saradnje kroz vrednosni lanac i formiranje grupe proizvodjača je potrebno u ovom sektoru. 
To  je  takodje  naglašeno  i  u Nacionalnom  programu  za  ruralni  razvoj  za  period  2009‐2011  i  RS 
Nacionalnom poljoprivrednom programu za period 2009‐2011. 
 
Treba  naglasiti  da  postoje  oderedjene  varijacije  kod  različitih  vrednosnih  lanaca  na  primer  kod 
jabučastog  i  jagodičastog voća  i da  će se  tim varijacijama ovaj program pozabaviti na adekvatan 
način. Priprema se IPARD sektorska studija koja će dati detaljne informacije o svakom vrednosnom 
lancu.  
 
Da bi se dobili maksimalni benefiti od razvoja sektora voća, jagodičastog i bobičastog voća (prema 
USAID  analizi)  Srbija  mora  da  poboljša  svoje  savetodavne  službe,  saradnju  izmedju  samih 
uzgajivača,  i  uzgajivača  i  preradjivača.  Potrebno  je  omogućiti  lakši  pristup  finansijama  i  za 
proizvodjače  i  za  preradjivače,  obezbedjivanjem,  po  mogućstvu  grantova.  Potrebno  je  pružiti 
tehničku pomoć za istraživanje voća, za razvoj sadnica i semena novih sorti boljeg kvaliteta i većih 
prinosa, za primenu novih tehnika berbe,  za kupovinu nove opreme.   
 
Region  južne  Srbije  ima  veoma  povoljne  klimatske  uslove  i  dobro  zemljište  za  intenzivnu 
proizvodnju jagodičastog i bobičastog voća. Ovaj region ima visoku stopu nezaposlenosti posebno 
žena i mladih ljudi. Nacionalnim popljoprivredni program Republike Srbije za period 2009‐2011 je 
identifikovao ove okruge u južnoj Srbiji kao oblasti koje ne dobijaju pomoć tako lako.  U pitanju su 
4 okruga:  Jablanički, Nišavski, Pčinjski  i Toplički. RSNPP nije  izabrao Nišavski okrug, mada  ruralni 
deo okruga se bavi uzgajanjem voća ii ma iste karakteristike kao i ostali okruzi. 
 
4  odabrana  okruga  poznata  su  po  proizvodnji malina,  višnje  i  šljiva  koje  se  preradjuju,  dok  se 
proizvodnja jagoda i borovnica povećala tek tokom poslednjih nekoliko godina. Šljive se uglavnom 
gaje da bi se preradjivale (da bi se sušile i da bi se od njih proizvodila rakija). Šljive često obolevaju, 
a prinosi šljiva su mali i obično lošeg kvaliteta. Proizvodnja voća za sveža tržišta u Srbiji, susednim 
zemljama, EU  ili Rusiji  još uvek nije dovoljno  razvijena uglavnom  zbog  sorti voća koje  se uzgaja. 
Većina  sorti  koje  se  gaje  nisu  pogodne  za  tržišta  svežeg  voća  a  hladnjače  nisu  dostupne.  
Marketinška analiza je pokazala da postoji potencijal za izvoz srpskog voća, posebnog onog koje se 
uzgaja u ovom odabranim okruzima, u strane zemlje (kako svežeg tako i preradjenog voća). Sortev 
voća koja se uzgajaju u ovom regionu pogodne su za preradu i potrošači širom sveta jako ih cene. 
Klimatski uslovi  i kvalitet zemljišta ukazuju da bi  i kvalitet svežeg voća trebalo da bude dobar. Sa 
druge  strane  produktivnost  po  hektaru  je  veoma  niska  kada  se  uporedi  s  a  drugim  regionima 
Evrope gde  se uzgaja ovo voće. Period mogućnosti prodaje  je veoma kratak a  saradnja  izmedju 
proizvodjača i različitih delova vrednosnog lanca nije dovoljno razvijena.  

Nacionalni 
trgovci

Nacionalno 
tržište

Potrošači   
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Organska proizvodnja je još uvek mala na jugu Srbije i ima jako ograničeno tržište. Postoji sve veća 
potržnja za organskim proizvodima u Evropi. Srbija ima potencijala da izvozi sveže, suvo, smrznuto 
voće  kao  i  sokove  dobijene  od  organskog  voća  ukoliko  se  ono  uzgaja  kontrolisano,  sertifikano. 
Proizvodjači  u  južnoj  Srbiji mogu  da  imaju  korist  od  povećane  potrošnje  organskih  proizvoda  u 
svetu. 
 
Pravo  je  vreme  da  se podrži  poboljšanje  produktivnosti,  uspostavljanje  saradnje  izmedju  samih 
proizvodjača kao  i  izmedju proizvodjača, preradjivača  i  izvoznika, uvodjenje novih sorti voća kako 
bi moglo da  se odgovori na  zahteve  tržišta  svežeg voća  i preradjenih proizvoda. U  slučaju da  se 
produži  sezona  berbe  i marketinga  za  sveže  i  smrznute  proizvode  to  će  dovesti  do  povećanja 
zaposlenosti i povećanja prihoda.  
 
LEDIB program koji radi u Nišavskom okrugu već  ima svoje aktivnosti u poljoprivrednom sektoru. 
Ovaj  program  je  pomogao  da  se  formira  grupa  proivodjača  jagoda  i  pomogao  im  je  oko 
promotivnih  aktivnosti.  Program  takodje  podržava  istraživanje  savetodavnih  službi  uključujući 
predlog da se ojačaju ove službe i da se poboljša edukacija u ovom sektoru.  Program ima nameru 
da podrži uzgajivače višnji u Nišavskom okrugu. 
 
Trenutni  program  imaće  koristi  od  tekućih  aktivnosti  u  Nišavskom  okrugu  i  ojačaće  ih  novim 
aktivnostima namenjenim za sektor voća, jagodičastog i bobičastog voća u sva 4 okruga. Namera je 
da  se  formira programska  kancelarija u bliskoj  saradnji  sa  LEDIB programskom  kancelarijom po 
mogućstvu u istom prostoru. 
 
Očekivani rezultati programske intervencije 
Dovoljno je napomeniti da će program doprineti radu savetodavnih službi za ruralni razvoj. Obuka 
savetnika  i  same  trening  aktivnosti  biće  fokusirane  ne  ceo  vrednosni  lanac  za  odabrano  voće. 
Produktivnost treba da poveća ukupnu količinu voća. Kvalitet kako svežeg tako  i smrznutog voća 
poboljšaće se i uspostaviće se direktne veze izmedju samih proizvodjača i proizvodjača i trgovaca i 
potrošača. Desiće se nove  investicije u nove plantaže, novu opremu  i novu mehanizaciju. Visoko 
kvalitetno sveže i smrznuto voće naći će se na tržištu u Srbiji, susednim zemljam, EU i Rusiji. Period 
ponude  na  tržištu  biće  produžen.  Biće  uvedene  nove  sorte  voća  i  nove  tehnike.  Proizvodjači  i 
preradjivači  pridržavaće  se  smernica  globalne  dobre  poljoprivredne  prakse  i HACCP. Negativan 
uticaj sredine na proizvodnju biće smanjen. Ustanoviće se organizacije proizvodjača kao  i veze sa 
preradjivačima  i  izvoznicima. Unapredjeni vrednosni  lanci od proizvodjača do potrošača  stvoriće 
veće prihode i nova radna mesta posebno za žene i mlade ljude i smanjiće migraciju iz odabranih 
okruga. Istraživanja tržišta i promotivne aktivnosti biće podržane a izvoz voć povećan. Proizvodi će 
zadovoljavati medjunarodne standarde kvaliteta i bezbednosti hrane. 
 
Program  će  doprineti  povećanoj  i  održivoj  proizvodnji  voća,  jagodičastog  i  bobičastog  voća, 
stvaranju obrazovanja  i radnih mesta posebno za mlade  ljude  i žene  i značajno povećan prihod u 
region zasnovan na relativno malom ulaganju kapitala.  
 
Očekuju  se  da  sledeći  kvantifikovani  ciljevi  budu  ostvareni  nakon  4  godine  implementacije 
programa: 
 
• Najmanje  160  projekata  biće  podržano  sa  5.7   miliona  evra  i  ukupnom  investicijom  od 

minimalno 10 miliona evra 
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• Najmanje 15,000 ljudi (poljoprivrednika, preradjivača, radnika, savetnika) proći će obuke 
• 5 % povećanja neto dodate vrednosti svih podržanih farmi/preduzeća 
• 10 % povećeni izvoz onih preduzeća koja su investirala sa ovim ciljem 
• 250 – 500  novih radnih mesta ili očuvanih radnih mesta, 50 % za žene 
• 5%  povećana  radna  produktivnost  (bruto  dodata  vrednost  po  punom  radnom  vremenu 

ekvivalent) 
• 75 %   podržanih korisnika  i obučenih poljoprivrednika, preradjivača koji će se  izjasniti da su 

njihove EU kompetencije porasle nakon primene programa  
 
Detaljni kvantifikovani ciljevi dati si LFA matrici, odeljak 5.2.3. Monitoring. 
 
Glavne zainteresovane strane  
Program podrške  sektoru voća,  jagodičastog  i bobičastog voća biće  implementiran u  saradnji  sa 
MMŠVP, MERR, opštinama u  region, Voćarskim  institutom u  Čačku,  Institutom  za prehrambenu 
tehnologiju,  Novi  Sad,  Direkcijom  za  zaštitu  biljaka,  Institutom  za  poljoprivrednu  ekonomiju, 
Beograd, Centrom  za  inovacije, Arilje, Regionalnom  savetodavnom  službom, mrežama  za  ruralni 
razvoj, USAID‐om, EU i drugim donatorima i svim zainteresovanim stranama.  
 
 
5.2.2 Programske komponente i glavni rezultati 
 
Program će biti realizovan u 4 okruga u južnoj Srbiji (Jablanički, Nišavski, Pčinjski i Toplički). Fokus 
su maline, višnje, šljive, jagode  i borovnice koje se prodaju sveže  ili se preradjuju. Program  ima 2 
glavne komponente: 
 
Komponenta 1: Izgradnja kapaciteta 
 
Ciljevi 
1.a.  Povećanje  prihoda  dobijenog  proizvodnjom  voća,  jagodičastog  i  bobičastog  voća  putem 
informacija, saveta, obuka o tehničkim, ekonomskim  i organizacionim pitanjima vezano za visoko 
kvalitetnu modernu hortikulturu. 
 
1.b. Izgradnja kapaciteta o poznavanju tržišnih mogućnosti kako bi proizvodjači i preradjivači imali 
prednost na medjunarodnim tržištima visoko kvalitenih svežih proizvoda i preradjenih proizvoda. 
 
1.c. Tehnička pomoć koja se  fokusira na produktivnost proizvodnje voća  i  to od proizvodjača do 
potrošača  sa  posebnom  pažnjom  posvećenom  novim  sortama  koje  prate  tržišne  trendove  i 
zahteve. 
 
Uvodjenje sertifikacije zaštićenog porekla i zaštićenog geografskog porekla  za odabrano voće.  
 
Kontrola nakon berbe, analiza rizika, sertifikacija u skladu sa medjunarodnim zahtevima kako be se 
obezbedilo da proizvodjači poštuju medjunarodne standard kvaliteta i da su sertifikovai u skladu sa 
ovim medjunarodnim standardima koji će im dati bolje pozicije za dobijanje boljih cena  na tržištu. 
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Aktivnost 
 
1.a.1 Program će pružiti podršku uzgajivačima voća,  jagodičastog  i bobičastog voća, u formiranju 
savetodavnih  službi  za  uzgajivače  voća,  jagodičastog  i  bobičastog  voća  ili  će  poboljšati  rad  već 
postojećoih savetodvanih službi sa posebnim fokusom na maline, višnje, šljive, jagode i borovnice 
koje se preradjuju ili prodaju sveže.  
 
1.a.2 Program će pružiti podršku u formiranju i vodjenju grupa i organizacija (kroz obuke i opremu) 
 
1.a.3 Program će podržati obuku trenera, proizvodjača, preradjivača i drugih 
 
1.a.4 Kada  je  to moguće organizovaće  se  studijska putovanja  za uzgajivače voća u druge  zemlje 
koje primenjuju grant šeme za ovaj sektor. Informacije će biti dostupne svima preko internet  
 
1.b.1  Pomoć u formiranju tržišnih asocijacija 
 
1.b.2 Podrška ispitivanju tržišta (domaćih i stranih) za sektor voća, jagodičastog i bobičastog voća 
 
1.b.3 Podrška tržišnim dogadjajima u Srbiji i drugim zemljama  
 
1.c.1 Podrška testiranju novih sorti i unapredjenju upravljanja nakon berbe u lancu od proizvodjača 
do potrošača.  
 
1.c.2 Podrška formiranju matičnih plantaža voća, jagodičastog i bobičastog voća 
 
1.c.3 Širenje znanja o primarnoj proizvodnji na okružnom i opštinskom nivou  
 
1.c.4 Obuka eksperata za kontrolu kvaliteta, analizu rizika, sertifikaciju u skladu sa medjunarodnim 
zahtevima.  
 
1.c.5 Korišćenje laboratorija (za kontrolu kvaliteta, bezbednost hrane i programe praćenja) 
 
1.c.6. Širenje znanja o samom procesu na okružnom i opštinskom nivou 
 
 
Rezultati 
Rezultat 1.a.1 
Posebne savetodavne službe za sektor voća,  jagodičastog  i bobičastog voća, biće ustanovljene sa 
dobro pripremljenim savetnicima za sam process proizvodnje voća, jagodičastog i bobičastog voća, 
za poslovno planiranje, najbolje poljoprivredne prakse, HACCP, organsku proizvodnju sa posebnim 
fokusom na maline, višnje, šljive, jagode i borovnice. 
 

• Treneri  će  biti  obučeni  za  proizvodnju,  period  upravljanja  nakon    berbe,  NPP,  HACCP, 
ekonomsku  i organsku proizvodnju 

• Treneri će proći obuku za komponentu 2 i poslovno planiranje. 
• Poljoprivredne  škole  (Šumatovac,  Aleksinac)  i  Voćarski  institut  iz  Čačka  biće  uključeni  u 

obuke i razvoj 
• Biće organizovane rdionice i rad na terenu  
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• Informacije će biti dostupne na internetu  

 
Rezultat 1.a.2 

• Biće  formirano  nekoliko  grupa  i  organizacija  proizvodjača  za  sektor  voća,  jagodičastog  i 
bobičastog voća 

 
Rezultat 1.a.3 

• Proizvođači i prerađivaći iz celog regiona obuhvaćenog programom proćiće obuke 
 

Rezultat 1.a.4 
• Biće  organizovana  studijska  putovanja  za  savetnike,  proizvodjače  i  preradjivače  u 

relavantne zemlje i lokacije. Posetiće se i institucije koje se bave davanjem grantova. 
 
Rezultat 1.b.1 

• Biće formirano nekoliko tržišnih asocijacija 
 

• Cene i informacije o tržištima biće dostupne na internet  
 
Rezultat 1.b.2 
Očekuje  se  preko  10  istraživanja  i  izveštaja  koji  se  bave  ispitivanjem  tržišta  na  početku  samog 
programa (tržište za sveže i preradjene maline, višnje, šljive, jagode i borovnice). 
 

• Voće, jagodičastog i bobičastog voće u Srbiji, EU i drugim važnim zemljama. 
 
Rezultat 1.b.3 

• Više od 20 marketinških dogadjaja u Srbiji i drugim zemljama u koordinaciji sa USAID‐om. 
 
Rezultat 1.c.1 

• Nove vrste malina, višnji, šljiva, jagoda i borovnice koje su testirane i dostupne na tržištima.  
• Poboljšana produktivnost sektora voća, jagodičastog i bobičastog voća kao i kvalitet samog 

voća.  Nove  metode  proizvodnje,  procesa  berbe,  transporta,  sortiranja,  skladištenja  u 
hladnjačama, procesa kontrole kvaliteta i transport do medjunarodnih tržišta 

• Rezultati će biti dostupni na internetu.  
 
Rezultat 1.c.2 

• Matične planataže za proizvodnju sertifikovanog voća  
• Rezultati će biti dostupni na internetu.  

 
Rezultat 1.c.3 

• Širenje novih saznanja o principima proizvodnje, kroz seminare, obuke,  radionice, posete 
plantažama, kroz sastanke, pisane i elektronske publikacije 

 
Rezultat 1.c.4 

• Obučeni  srpski eksperti  koji pomažu proizvodjačima  i preradjivačima da  analiziraji  rizike, 
prate  bezbednost,  kontrolišu  kvalitet  i  urade  process  sertifikacije  u  skladu  sa  EU 
regulativama  i  praksama  duž  celog  vrednosnog  lanca  za  sektor  voća,  jagodičastog  i 
bobičastog voća 
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Rezultat 1.c.5 

• Laboratorije  za  testiranje  kontrole  kvaliteta  i  bezbednosti  hrane  (na  pesticide,  štetne 
organizme, mikotoksine, mehaničke nečistoće, toksične elemente) kako bi se zadovoljili EU 
zahtevi. 

• Uvedeni planovi monitoring za bezbednost hrane  
 

 
Rezultat 1.c.6 

• Širenje novih saznanja o principima proizvodnje, kroz seminare, obuke,  radionice, posete 
plantažama, kroz sastanke, pisane i elektronske publikacije 

 
 
Komponenta 2: Šema investicija – grantovi  
 
Ciljevi 
2.a. Važno ograničenje za poboljšanje produktivnosti sektora voća, jagodičastog i bobičastog voća 
jeste  nedostatak  finansijskih  sredstava.  Program  treba  da  ustanovi  grant  šemu  u  skladu  sa 
predstojećim IPARD programom. 
 
Aktivnosti 
2.a.1 Ustanovljanje šeme grantova za  investiranje u nove plantaže  i sadjenje novih sertifikovanih 
sorti koje daju veće prinose i  boljeg su kvaliteta.  
 
2.a.2 Ustanovljavanje  šeme  grantova  za  investicije u mehanizaciju  i opremu  za odabrani  sektor 
voća,  jagodičastog i bobičastog voća jeste. 
 
2.a.3 Ustanovljavanje  šeme grantova    za  investicije u process  rukovanja  i prerade voća, osim  za 
proizvodnju vina i alkohola od  odabranog voća.  
 
Rezultati 
 
Rezultat 2.a.1 

• Podržanao  investiranje  u  presadjivanje,  oporavak  i  formiranje  novih  plantaža  zdravih  i 
sertifikovanih sadnica kao i nove sorte malina, višanja, šljiva, jagoda i borovnica. 

• Period mogućnosti prodaje svežeg voća produžen. 
 
Rezultat 2.a.2 

• Nova mehanizacija  i oprema za sektor voća,  jagodičastog  i bobičastog voća, sa sistemom 
odbrane  od  grada,  irigacijom,  i  sistemima  za  upravljanje  vodom  uključujući  sistem  za 
navodnjavanje  kap  po  kap,  specijalni  traktori,  prskalice  na  poljima,  staklene  bašte, 
plastenici, polutuneli isključivo za voće, jagodičasto i bobičasto voće 

 
Rezultat 2.a.3 

• Rekonstrukcija  hladnjača,  izgradnja  hladnjača  sa  kontrolisanom  atmosferom, mašine  za 
sortiranje, palete za pakovanje voća. 

• Tehnologija i mehanizacija za obradu odabranog voća.  
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5.2.3 Aktivnosti detaljno  
 
Glavni  cilj  je da  se poboljša  kompletan  vrednosni  lanac  sektora  voća,  jagodičastog  i bobičastog 
voća, od samo proizvodnje do krajnje destiancije.  Danas nema dovoljno znanja kod proizvodjača o 
samom procesu proizvodnje (irigaciji, djubrenju, najboljim poljoprivrednim praksama, izboru sorti 
za  sadjenje,  obradi  nakon  berbe,  transportu,  sortiranju,  skladištenju  (hladjenju  i  zamrzavanju), 
preradi, kontroli kvaliteta i bezbednosti hrane. Postoji nepoverenje i nedostatak saradnje izmedju 
samih proizvodjača i proizvodjača i ostalih karika u lancu. Takodje nema dovoljno znanja o tržišnim 
mogućnostima  kako  u  Srbiji  tako  i  na  izvoznim  tržištima.  Srbija  ima  dugu  tradiciju  u  izvozu 
smrznutog  jagodičastog  i bobičastog voća.  Izvoz  svežeg voća,  sokova,  sirupa  i  sušenog voća nije 
toliko razvijen. Kontrola bezbednosti za ovo voće ne zadovoljava medjunarodne standarde i treba 
da se poboljša.  
 
Glavni izazovi za povećanje prihoda i zaposlenosti  u sektoru voća, jagodičastog i bobičastog voća, 
je povećanje produktivnosti i količina i poboljšanje kvaliteta samog voća i na taj način se povećava 
konkurentnost na domaćim i svetskim tržištima. Program će ponuditi obuke savetnicima koji rade 
u savetodavnim službama za sektor jagodičastog i bobičastog voća. 
 
Savetnici koji prodju obuke  treba dalje da obučavaju proizvodjače, poslodavce  i radnike kako da 
poboljšaju  produktivnost  i  kvalitet  voća  uzimajući  u  obzir  principe  globalnih  najboljnih 
poljoprivrednih praksi. Program će ponuditi radionice i za savetnike i za proizvodjače. Obuka treba 
takodje  da  se  pozabavi  pitanjima  procesa  nakon  berbe,  poslovnog  planiranja  i  organske 
proizvodnje  kao  i  pripremama  aplikacija  za  dobijanje  finansijske  pomoći  u  okviru  programske 
komponente  2.    Posebne  obuke  i  radionice  biće  obezbedjene  za  trgovce  ovim  vrstama  voća  i 
preradjivače i to u oblastima rukovanja nakon  berbe, transporta, zamrzavanja, hladjenja, primena 
HACCP‐a  i  standarda  bezbednosti  hrane.  Institut  za  poljoprivrednu  ekonomiju  u  Beogradu, 
Poljoprivredna  škola  Šumotavac  u  Aleksincu,  Voćarski  istraživački  institut  u  Čačku  i  Institut  za 
prehrambenu  tehnologiju u Novom  Sadu  (u bliskoj  saradnji  sa Danskim  istraživačkim  institutom 
uključujući  odsek  hortikulture  LIFE  Univerziteta  u  Kopenhagenu),  Centar  inovacija  iz  Arilja, 
Eksperimentalna  škola  u  Radmilovcu  biće  uključeni  u  obuke  i  aktivnosti.  U  svrhe  obuke,  biće 
organizovana  studijska putovanja. Da bi  se proširilo  svo dostupno  znanje  i  sva  stečena  iskustva 
potrebno  je  imati savetodavnu službu za sektor voća,  jagodičastog  i bobičastog voća, koja dobro 
funkcioniše.  Program  će  pomoći  formiranju  i  proširenju  savetodavnih  službi  obukom  trenera  i 
obukom proizvodjača. Informacije će biti dostupne na internetu.  
 
Postoji  nepoverenje  izmedju  proivodjača,  posrednika/trgovaca,  preradjivača  i  izvoznika  u  Srbiji 
usled nedostatka  transparentnosti u organizaciji vrednosnog  lanca. Zato  su  i    cene proizvodjača 
nestabilne i ranjive.  Velikom broju proizvodjača potrebno je unaprediti veštine planiranja. Mnogi 
prodaju svoje proizvode direktno preradjivačima ili posrednicima na sam dan berbe. Ako voće ide 
na tržište isti dan kada se bere, proizvodjači ne mogu da postignu dobre cene. Samo je nekolicina 
proizvodjača  organizovano  u  grupe  da  bi  prodavalo  svoje  proizvode.  Takodje  mali  broj  njih 
saradjuje  prilikom  zajedničke  nabavke  djubriva,  pesticida,  opreme  i  mehanizacije.  Većina 
proizvođača  ima  delimične  informacije  o  cenema  i  realnom  potraživanju  tržišta.  Postoji  velika 
potreba  da  se  ojača  saradnja  izmedju  proizvodjača  različitog  voća  i  ostalih  partnera  duž  celog 
vrednosnog  lanca  i  takva  saradnja može  da  ima  pozitivne  efekte  na  ukupnu  tržišnu  vrednost 
proizvodnje  usled  zajedničkog  ublažavanja  rizika  i  benefita  za  sve  aktere  u  vrednosnom  lancu. 
Program  će  zato  podržati  osnivanje  proizvodjačkih  grupa  i  jačanje  njihovih  napora  da  planiraju 
proizvodnju i da saradjuju sa klijentima. Proizvodjačke grupe ne moraju da prate opštinske granice 
ali  moraju  da  imaju  dovoljan  broj  članova  i  da  svi  oni  budu  posvećeni  proizvodnji  voća, 
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jagodičastog  i bobičastog voća, na osnovu definisanog dugoročnog plana za prodaju kako svežeg 
tako  i preradjenog voća  i da zajedno ulažu u sadnice  i pripremni material. Program će predstaviti 
slična danska iskustva.  
  
Sve je veće tržište visoko kvalitetnog i zdravog svežeg i preradjenog voća, jagodičastog i bobičastog 
voća,  i poored trenutne ekonomske krize. Program će podržati  ispitivanje tržita, ankete, analize  i 
marketing svežeg  i preradjenog voća (malina, višnji, šljiva, jagoda  i borovnica) koje se proizvodi u 
Srbiji. Analiza tržišta i studije izvoza kao i podrška organizaciji ili posetama trgovačkim dogadjajima 
biće koordinisani sa drugim donatorima, kao što je USAID. Informacije o aktivnostima i rezultatima 
biće  dostupne  na  internetu.  Program  će  podržati  formiranje  tržišnih  asocijacija  proizvodjača, 
preradjivača, trgovaca i izvoznika. Posebna aktivnost odnosi se na ustanovljavanje instrumenta za 
implementaciju  šeme  grantova  i  obuku  personela  u  Srbiji. Obuke  treba  da  bude  uskladjena  sa 
IPARD  programom.  Biće  organizovane  obuke  kao  i  studijske  posete  drugim  zemljama.  Tokom 
početnog perioda programa biće uradjene analize tržišta i mogućnosti prodaje. 
 
Svetska ekonomska  kriza  ima ozbiljne negativne efekte na monetu u  Srbiji  i na  kamatne  stope. 
Cene preradjenog voća formiraju se pod pritiskom. Konkurencija svetskih tržišta kao i uzgajivača iz 
drugih zemalja čine investicije neophodnim. Teško je naći finansijska sredstva za nove investicije u 
nove plantaže, mahanizaciju, opremu i preradjivačke kapcitete. 
  
Da bi se podstakla proizvodnja voća,  jagodičastog  i bobičastog voća u region program će zajedno 
as  drugim  partnerima  i  donatorima  5  ustanoviti  investicionu  grant  šemu  za  ovaj  sektor  za 
proizvodjače  i preradjivače. Zahtevi  će biti  slični  zahtevima koji  su propisani u  IPARD programu, 
koji se očekuje da krene čim Srbija dobije status EU kandidata. 
 
Pojedinac  ili  grupa  korisnika  mora  da  ispuni  odredjeni  broj  standardnih  zahteva  kao  što  su 
kofinansiranje,  priprema  poslovnih  planova  i  slično.  Korisnicima  će  biti  na  usluzi  savetodavna 
služba  ili RRM. Dobijene aplikacije biće analizirane  i odobrene od  strane nezavisnog  tela. Drugo 
telo pratiće i kontrolisaće realizaciju investicija i njenu namenu. Namera je da se podrže investicije 
u ponovno sadjenje, rehabilitaciju voćnjaka ili novih plantaža,  nabavku mehanizacije i opreme, na 
pr.  opreme    za  navodnjavanje,  nabavku  plastenika,  materijala  za  zaštitu  od  grada,  posebnih 
traktora i prskalica za polja, za modernizaciju preradjivačkih kapaciteta, za mašine za sortiranje, za 
tunele za sušenje voća, za mašine za pravljenje sokova, za palete za pakovanje voća. Prednost će 
imati mladi i žene koji će iamti dodatnu podršku.  
 
Očekuje  se  da  će  danski  dopeinos  programskoj  komponenti  grant  šema  biti  2.1  milione  vra. 
Očekuje  se  da  kofinansiranje MPŠVP  bude  do  3.3 miliona  evra  a  doprinos  lokalnih  opština  0.3 
miliona evra. Sa stopom privatnog finansiranja od 40 do 50%, ukupna investicija mogla bi da bude 
izmedju 10  i 12 miliona evra. Savetnici će proći kroz specijalne obuke kako bi mogli da pomognu 
proizvodjačima i preradjivačima u pripremi apliakcija.  
 
Potrebna su praktična istraživanja i testiranje novih vrsta malina, višanja, šljiva, jagoda i borovnica 
kao  i  praktična  istraživanja  proizvodnje,  perioda  nakon  berbe, mogućnosti  izvoza  svežeg  voća, 
njegove  prerade,  skladištenja  i  transporta.  Na  primer,  90%  malina  koje  se  gaje  jesu    sorte 
Willamette a ta sorta bobičastog voća nije pogodna za dug transport pa ni za tržišta svežeg voća.  
 

                                                 
5 Videti Aneks 1.11  o kofinansiranju od strane MPŠVP 
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Senga  Sengana  je  jedina  sorta  jagode  koja  se  uzgaja  u  region  i  ona  nije  pgodna  za  dugačke 
transporte. Izbor sorti je veoma važan kako bi se izbeglo sadjenje sorti koje lako oboljevaju, da bi 
se  upotreba  pesticide  svela  na  minimum,  da  bi  se  smanjili  troškovi  a  poboljšao  kvalitet  i 
produktivnost.  Sorte  koje  su  dobre  za  tržišta  svežim  voćem  nisu  pogodne  za  preradu.  Tržište 
svežeg voća zahteva sveže voće  tokom cele godine. Postoji velika potreba da se  testiraju stare  i 
nove vrste kako bi mogla da  se planira proširenje   proizvodnje. Program  će podržati  formiranje 
novih matičnih plantaža gde se gaje sertifikovane vrste u fitosanitarnim sigurnim oblastima.  
 
U  isto vreme važno je  ispitati djubriva, navodnjavanje sistemom kap po kap, upotrebu odobrenih 
pesticide, materijala  za  zaštitu  od  grada  i  druge  komponente  proizvodnje  voća,  jagodičastog  i 
bobičastog  voća  u  region  kako  bi  se  postigao  bolji  kvalitet,  pa  samim  tim  i  povećali  prihodi 
proizvodjača. Program će podržati praktična sitraživanja poboljšane proizvodnje i metoda prerade 
u  saradnji  sa Voćarskim  institutom  iz    Čačka  i  Institutom  za prehrambenu  tehnologiju  iz Novog 
Sada. Informacije će biti dostupne svima. 
 
Srpsko  zakonodavstvo  o  bezbednosti  grane,  zaštiti  biljaka  i  izgradnji  institucija  još  uvek  ne 
zadovoljava  evropske  zakone  (prema  izveštaju  o  napretku  iz  novembra  2008.  godine).  Zato  je 
potrebno  obučiti  eksperte  za  analizu  rizika,  monitoring  bezbednosti,  kontrolu  kvaliteta  i 
sertifikaciju. Nekoliko programa podržava Veterinarsku direkciju  i Direkciju  za  zaštitutu biljaka u 
njihovoj  implementaciji  standard  i metoda  testiranja. Danski program biće uskladjen  sa  tekućim 
programima koji podržavaju sektor voća, jagodičastog i bobičastog voća. 
 
Praćenje i kontrola kvaliteta celog vrednosnog lanca i analiza rizika moraju da zadovolje odredjene 
medjuanrodne  standard.  Obuka  eksperata  je  neophodna  kako  bi  oni  mogli  da  rade  procenu 
medjuanrodnih  tržišta  i  parametara  konkurentnosti  i  takva  obuka  biće  jedna  od  programskih 
aktivnosti uskladjena sa tekućim porogramima podrške. 
 
Uvodjenje laboratorija za testiranje kontrole kvaliteta i bezbednosti hrane su još jedna programska 
aktivnost.  Program  će  se  fokusirati  na  testiranje  pesticide,  štetnih  organizama,  mikotoksina, 
mehaničkih nečistoća, toksičnih elemenata i stvaranja planova monitoring. 
 
Napredak u gore navedenim oblastima od suštinskog je značaja za ulazak na medjunarodna tržišta 
poput  EU,  Rusije  i  SAD‐a.  Program  će  imati  aktivnosti  koje  se  odnose  na  gore  navedenu 
problamtiku  uz  stručnu medjunarodnu  pomoć,  obuke,  studijske  posete  sličnim  institucijama  u 
drugim  zemljama. Glavni partner na programu biće Voćarski  sitraživački  institute  iz  Čačka, kao  i 
Institut za prehrambenu tehnologiju iz Novog Sada i Direkcija za zaštitu biljaka.  
 
Partneri na programu  će stečena znanja  i praktična rešenja preneti savetnicima  i proizvodjačima 
kroz radionice i preko web sajta.  
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5.2.4 Budžet programa 
 
Program  će  finansirati  angažovanje  višeg  savetnika  za  hortikulturu  puno  radno  vreme  i 
nacionalnog eksperta tokom čitavog trajanja programa, kao i nacionalnog eksperta za hortikulturu, 
još  jednog  nacionalnog  eksperta,  tehničkog  sekretara  puno  radno  vreme,  računovodju  i 
prevodioca.  Program  će  finansirati  dodatne  prevode,  honorarno  angažovanje  finansijskih 
stručnjaka i menadžera, opremu za kancelariju i tekuće troškove rada kancelarije i vozilo.  Lokalna 
samouprava zajedno sa MPŠVP doprineće obezbedjivanju  prostora za kancelarije.  
 
MPŠVP  i  opštine  u  odabranim  okruzima  kao  i  sami  kmorisnici  kofinansiraće  investicije  u  okviru 
komponente 2 sa 3.6milion €    i do 50% ukupnih  investicija biće kofinansirano od strane krajnjih 
korisnika.   Maksimalan kao  i minimalan  iznos granta, specifične procedure raspisivanja konkursa, 
aplikacije,  dodele  grantova  i  monitoring  aktivnosti  biće  dogovorena  sa  MPŠVP  i  MIP  tokom 
početnog perioda implementacije programa.  
 
 
Pripremiće se upustvo za praćenje  finansija na način propisan od strane Smernica za upravljanje 
tehničkom pomoći Danskog minsitarstva spoljnih poslova. Odvojena je odredjena suma u budzetu 
za neplanirane troškove. Danski MIP  će na odrećene vremenske periode raditi revizije programa 
kroz  mehanizme  provere  kvaliteta  kao  bi  honorarno  angažovano  osoblje  moglo  da  dobije 
kvalifikovane savete o upravljanju, finansijskim i tehničkim pitanjima. Menadžment programa biće 
proveravan redovno.  
 



 

 57

Tabela 1: Nacrt budžeta u danskim krunama i evrima, po stavkama i ukupno6 
Komponente i 
aktivnosti 

Glavni elementi
 

 

Danski doprinos Srpski doprinos
DKK EUR  EUR

1  Izgradnja kapaciteta   
1.a.1  Formiranje  stručne 

poljoprivredne/savetodavne službe 
Obuka trenera 

1,490,000 200,000 

1.a.2  Organizacije proizvodjača 
Obuka i oprema 

1,862,500 250,000 

1.a.3  Obuka proizvodjača i preradjivača 1,117,500 150,000 
1.a.4  Studijske posete   372,500   50,000 
1.b.1  Tržišne asocijacije  1,490,500 200,000 
1.b.2  Podrška ispitivanju tržipta  1,117,500 150,000 
1.b.3  Podrška trgovačkim dogadjajima u Srbiji 

i inostrnanstvu 
1,117,500 150,000 

1.c.1  Istraživanje  poboljšanja  produktivnosti 
voća,  jagodičastog  i  bobičastog  voća  u 
lancu  od  proizvodjača  do    krajnjih 
potrošača 
 

1,117,500 150,000 

1.c.2  Formiranje matičnih plantaža 372,500 50,000 
1.c.3  Širenje  informacija  o  proizvodnji  na 

okružnom i opštinskom nivou 
372,500 50,000 

1.c.4  Obuka  eksperata  za  kontrolu  kvaliteta, 
analizu rizika i sertifikaciju  
 

372,500 50,000 

1.c.5  Korišćenje laboratorija za testiranje 372,500 50,000 
1.c.6  Širenje  informacija  o  procesima  na 

okružnom i opštinskom nivou 
372,500 50,000 

Ukupno    11,547,500 1,550,000  300,0007

2  Investiranje u proizvodnju    
2.a.0  Uspostavljanje šeme granta 1,490,000 200,000 
2.a.1  Investiranje u plantaže  4,470,000 600,000  1,100,0008

100,0009 
2.a.2  Investiranje  u  novu  opremu,  mašine 

odnosno primarnu proizvodnju  
3,725,000

 
500,000  1,100,00010

100,000 
2.a.3  Investiranje  u  preradu  i  process 

rukovanja 
7,450,000 1,000,000  1,100,00011

100,000 
Ukupno    17,135,000 2,300,000  3,600,000
Ključno  osoblje 
za 
implementaciju 
programa 

Angažovanje  ključnog  osoblja,  za 
kancelarijsku opremu i tekuće troškove 
 

8,940,000 1,200 000 

Neplanirani 
troškovi 

  1,490,000 200 000 

Revizija/kontrola    745,000 100 000 
Ukupno    39,857,500 5,350,000  3,900,000
 

                                                 
6 1 € = 7.45 DKK 
7 Doprinos kroz radon vreme zaposlenih u savetodavnim službama I centrima ruralnog razvoja 
8 Nacionalni doprinos MPŠVP kroz podršku plantažama I za nabavku sadnica 
9  Kofinansiranje od strane opština u okruzima ukupne vrednsoti 300,000 €. Konačni dogovor biće postignut tokom 
finalne faze implementacije programa, videti takodje doprinos od 100.000 €  u stavkama 2.a.2 i 2.a.3 
10 Planirana nova šema podrške od  2010 u okviru novog Nacionalnog programa za ruralni razvoj  
11 Videti fusnotu 9 
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Planirani danski doprinos od 5.35 milion evra očekuje se da bude dopunjen sa 3.9 miliona evra iz 
srpskih  uslova,  iz  postojećih  i  planiranih mera  ruralnog  razvoja  koje  sprovodi MPŠVP  i  izvora 
dostupnih  lokalnim  samoupravama  kroz  fondove  za  ruralni  razvoj. Količina dostupnih  sredstava 
razlikuje se po opštinama u zavisnosti od veličine opštine ali je zasnovana na iznosu odvojenom za 
ove namene u budžetu 2008. Godine. 
 
Zaposleni u  stručnim poljoprivrednim/savetodavnim  službama  treba da delegeriju 4  zaposlena a 
regionalni  centri  ruralni  razvojnih mreža  treba  da  delegiraju  3  zaposlena  na  4  godine  da  budu 
angažovani na programu što će značajno doprineti kofinansiranju. 12.  
 
Takodje, očekuje se dodatna javna podrška iz programa za standardizaciju i sertifikaciju MPŠVP‐a i 
programa MERR‐a  za razvoj kooperativa i klastera. 
 
Konačno, očekuje  se da  će  grant  šema prikupiti do  5.5 miliona  evra  iz privatnog  kofinansiranja 
tokom  implementacije programa. Tako da   očekovana  raspoloživa  finansijska sredtva  iznose oko 
15 milion evra.  
  
 
5.2.5 Monitoring 
Monitoring sistem Danskog programa u južnoj Srbiji  biće u skladu sa monitoring sistemom koji se 
priprema za nacionalni program ruralnog razvoja i predstojeći  IPARD program. 
 
Okvir koji će se koristiti u sva tri programa je zajednički okvir monitoring i evaluacije koji se koristi 
u svih 27 EU zemalja za monitoring i evaluaciju programa ruralnog razvoja u skladu sa regulativom   
1698/2005. Regulativa daje smernice za implementaciju  širokog spectra mera. U ovom kontekstu, 
definisani su samo  indikatori rezultata  i uticaja vezano za specifične mere koje su od  interesa za 
praćanje. Ti indikatori dati su u tabelama ispod.  
 

                                                 
12 Sastanak  je održan 13. Aprila, 2010. godine sa državnim sekretarom MPŠVP Mirjanom Milošević, predstavnicima 
ministarstva,  Ambasade  Danske  u  beogradu  I  danskim  ekspertima.    Kofinansiranje  navedeno  u    ovom  ancrtu 
programskog dokumenta je potrvrdjeno a pisana potvrda očekuje seda bude dostavljena Ambasadi Danske u roku od 
14 dana. 
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Tabela 2: CMEF (Zajednički Monitoring i Evaluacioni Okvir) indikatori propisani od EK Generalne direkcije 
za poljoprivredu 
Mere   Indikatori rezultata  Indikatori rezultata  Indikatori uticaja 
Obuka, informisanje i 
širenje znanja 

Broj polaznika obuke 
Broj dana trajanja obuke 

1) Broj polaznika koji 
su uspešno završili 
obuku vezano za 
poljpoprivredu i 
hortikulturu 
 
2) Povećana bruto 
dodata vrednost 
podržanih gazdinstava 
i preduzeća 
 
3) Broj gazdinstava i 
preduzeća koja su 
uvela nove proizvode 
ili nove tehnike 
 
4) Vrednost 
poljoprivredne 
proizvodnje pod 
prepoznatljivom 
markom 
kvaliteta/standarda 
 
5)Broj farmi koje su 
ušle na tržište 
  

1) Ekonomska rast 
meren kroz neto dodatu 
vrednost izraženu kroz 
kupovnu moć 
 
2) Stvaranje novih 
radnih mesta kroz neto 
dodatu vrednost puno 
radnog vremena 
ekvivalent 
 
3) Radna produktivnost 
merene kroz  promenu 
bruto dodaate vrednosti 
po punom radnom 
vremenu ekvivalent 
 

Upotreba savetodavnih 
usluga 

Broj podržanih 
poljoprivrednika 

Modernizacija 
poljoprivrednih 
gazdinstava 

Broj gazdinstava koji su 
dobili investicionu podršku 
Ukupna količina investicija 

Dodavanje vrednosti 
poljoprivrednim i 
šumarskim proizvodima 

1) Broj podržanih 
preduzeća 
 
2) Ukupna količina 
investicija 

Saradnja da bi se razvili 
novi proizvodi, procesi i 
tehnologije  u sektoru 
poljioprivrede, hrane i 
šumarstva 
 

Broj podržanih inicijativa 
za saradnju  

Ispunjavanje standard 
zasnovanih na zakonu  

Broj korisnika 

Učešće poljoprivrednika 
u kontroli hrane 

Broj podržanih gazdinstava 
koja učestvuju u kontroli 
kvaliteta 

Informisanje i 
promotivne aktivnosti 

Broj podržanih aktivnosti 

Formiranje grupe 
proizvodjača 

1) Broj podržanih grupa 
proizvodjača 
2) Obrt podržanih grupa 
proizvodjača 

 
 
Da  bi  se  pomoglo  programskom  UO  da  vodi  i  prilagodi  metodologiju  programa,  treba  prati 
rezultate  redovno  kako  bi  se  osiguralo  postizanje  opštih  i  specifičnih  ciljeva.  Program  će  bit 
zasnovana  na  praćenju  indikatora  rezultata  i  uricaja    koji  se  mogu  proveriti  za  programsku 
komponentu 2.  
 
Analitička matrica  logičkog okvira  (tabela 3)   daje pregled  logike  intervencije danskog programa 
koji za cilj ima sektor voća, jagodičastog i bobičastog voća u južnoj Srbiji  i indikatore Zajedničkog 
Monitoringa  i Evaluacije kada  ih  je moguće primeniti a kada nije koriste se specifični programski 
indikatori. Tabela  takodje obuhvata  indikativne kvantifikovane  ciljeve  za  svaki aktivnost. Te  cilje 
treba  da  razmotri  programski  UO  tokom  početnog  perioda  implementacije  programa  kako  bi  
mogle da budu blagovremeno uskaldjene sa  lokalnim uslovima  i adaptirane prema  indikatorima  i 
smernicama koje će takodje da obuhvati IPARD program. 
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Table 3: LFA analitička matrica: programski ciljevi, indikatori koji se mogu dokazati, kvantifikovani ciljevi i 
načini verifikacije  
Opis  Indikatori koji se mogu dokazati   Načini verifikacije 
Opšti ciljevi  Indikatori uticaja   
Održivi ekonosmki rast i 
stvaranje novih radnih mesta 
poboljšanom konkurentnošću 
i povećanim izvozom 
 
Doprinos procesu pristupanja 
EU 

1) Ekonomska rast meren kroz neto 
dodatu vrednost izraženu kroz 
kupovnu moć podržanih gazdinstava 
i preduzeća 
Cilj: 5 % povećanja NDV‐a po 
podržanom gazdinstvu  
  
 
2)Povećan izvoz meren kroz 
povećanu vrednost izvoza podržanih 
gazdinstava i preduzeća 
Cilj: 10 %  povećanje izvoza po 
podržanom gazdinstvu /preduzeću, 
ukoliko je izvoz bio cilj investicije 
 
3) Stvaranje novih radnih mesta kroz 
neto dodatu vrednost puno radnog 
vremena ekvivalent  kod podržanih 
gazdinstava i preduzeća 
Cilj: 250 – 500 novih ili očuvanih 
radnih mesta kod podržanih 
gazdinstava i preduzeća, od čega je 
50% za žene 
 
4) Radna produktivnost merene kroz  
promenu bruto dodaate vrednosti po 
punom  radnom vremenu ekvivalent,  
kod  podržanih  gazdinstava  i 
preduzeća  
Ciljt:  5  %    povećanje  Bruto  Dodate 
Vrednsoti  /Puno  Radno  Vreme 
Ekvivalent,kod  podržanih 
gazdinstava i preduzeća 
 
5) Povećan kapacitet za pridruživanje 
EU u 4 okruga mereno kroz povećane 
kompetencije podržanih gazdinstava 
i preduzeća  
Cilj: 75 %  svih korisnika i 
poljoprivrednika/preradjivača je 
prošlo obuke i povećalo svoje 
komptencije za pristupanje EU i 
članstvo 
 
 
 
 
 

Podaci koji su prikupljeni od 
korisnika nakon implementacije 
projekta uporedjuju se sa 
početnim informacijama datim u 
aplikacionim formularima.  
 
Poredjenje sa lokalnim i 
nacionalnim statističkim 
podacima 
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Specifični ciljevi   Indikatori rezultata   
Komponenta 1 
Izgradnja kapaciteta 
 

Kvalitet i kvantitet institucionalnih 
usluga   

Izveštaj EK o napretku 
Izveštaji MPŠVP 
Godišnji programski iozveštaji  

Podkomponenta 1.a 
Poboljšanje produktivnosti  

   

Rezultat 1.a  Indikatori rezultata    
1.a.1 Jačanje saavetodavnih 
službi i centara mreža 
ruralnog razvoja 
 
Obuka trenera 

Broj savetodavnih službi i centara 
mreža ruralnog razvoja koji su 
unapredjeni i rade  
Cilj: 4 savetodavne službe i 3 
razvojna centra  
Broj obučenih trenera  
Cilj: 70  radnika savetodavnih službi i 
razvojnih centara  
 

Lokalni izveštaji i izveštaji o 
napretku o broju unapredjenih 
savetodavnih centara i broju 
obučenih trenera (savetnika).  
Broj održanih obuka i broj 
polaznika koji su završili obuku.  
Dostupna internet strana.  

1.a.2 Formiranje grupe 
proizvodjača 

Broj ojačanih i novoformiranih grupa 
i organizacija proizvodjača  
Cilj : 5 grupa proizvodjača  

Lokalni izveštaji i izveštaji o 
napretku o broju  podržanih 
grupa proizvodjača  i broju 
članova tih grupa.  
 

1.a.3 Obuka proizvodjača i 
preradjivača 

Broj proizvodjača i preradjivača koji 
su završili obuku  
Cilj: 15,000  
Broj dana trajanja obuke 
Cilj: 1,500 dana 

Izveštaji sa održanih kurseva.  

1.a.4 Studijska putovanja 
 

Broj studijskih putovanja 
Broj dana na studijskim putovanjima  
Broj učesnika  
Cilj:  2 putovanja, 5 dana po 
putovanju, 10 osoba u grupi  
 

Izveštaji sa studijskih putovanja.  

Podkomponenta 1.b 
Poboljšanje marketinga 

Indikatori rezultata   

1.b.1 Tržišne asocijacije  Broj inicijativa i broj tržišnih 
organizacija formiranih da bi ispunili 
očekivanja 
Cilj: 5 formiranih asocijacija 

Izveštaji o napretku projetka 
Godišnji izveštaji 
 Loklane informacije 

1.b.2 Podrška ispitivanju 
tržišta 

Broj uradjenih ispitivanja 
Cilj: 2 – 5 ispitivanja u zavisnosti od 
obima 

Ankete 
Analize 
USAID istraživanja i studije  

1.b.3 Podrška trgovačkim 
dogadjajima u Srbiji i drugim 
zemljama 
 

Broj trgovačkih dogadjaja u Srbiji i 
drugim zemljama 
Cilj: najmanje 15 podržanih 
dogadjaja 

Izveštaji sa održanih dogadjaja 
Uključujući USAID izveštaje 

Podkomponenta 1.c 
Tehnička pomoć 

Indikatori rezultata   

1.c.1 Poboljšanje procesa 
celog vrednosnog lanca 

Broj testova/ispititivanja 
Cilj: 5  
 
 

Izveštaji istraživačkih institucija 
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1.c.2 Formiranje matičnih 
plantaža 

Broj formiranih plantaža, broj 
hektara, broj sadnica, 
 Cilj: 2 mother plantations 
established 

Izveštaji o napretku projetka 
Izveštaji istraživačkih institucija 

1.c.3 Širenje znanja o 
proizvodnji na okružnom i 
opštinskom nivou  
 

Broj informativnih aktivnosti  
Cilj: 50  

Izveštaji savetnika i istraživača sa 
instituta 

1.c.4  Obuka trenera za 
kontrolu kvaliteta, analizu 
rizika i sertifikaciju  
 

Broj kurseva 
Broj polaznika 
 Broj dana na obukama  
Cilj: 25 kurseva, 250 polaznika, 250 
dana 

Izveštaji sa obuka  
Izveštaji o napretku projetka 
 

1.c.5 Korišćenje laboratorija 
 

Broj korišćenje laboratorija 
Broj testova u skladu sa  EU 
normama(kapaciteti testiranja) 
Cilj: 2 laboratorije  

Izveštaji iz laboratorija, 
isnpekcija, poseta programskog 
UO i programskog manadžmenta 
 

1.c.6 Širenje znanja o procesu  
na okružnom i opštinskom 
nivou 

Broj informativnih aktivnosti   
Cilj:  50  
 

Izveštaji savetnika i istraživača sa 
instituta 

Komponenta2 
Investiranje u proizvodnju i 
preradu  

Indikatori rezultata   

Ustanovljavanje i 
implementacija šeme 
grantova  

Povećana bruto dodata vrednost 
podržanih gazdinstava i preduzeća 
Cilj: 5 % 
 
3) Broj gazdinstava i preduzeća koja 
su uvela nove proizvode ili nove 
tehnike 
Cilj: Najmanje 160 
 
Broj gazdinstava i preduzeća koja 
ulaze na tržište sa novim 
proizvodima 
Cilj: Najmanje 30 

Izveštaji o napretku projetka 
Godišnji izveštaji  
Studije slučajeva odabranih 
investicionih projekata 
 

Rezultat  2  Indikatori rezultata    
2.1 Plantaže  Broj odobrenih aplikacija 

Vrednost podrške u €.  
Broj zasadjenih hektara  
Cilj:  
100 odobrenih aplikacija   
1.8 miliona evra podrške  
1,000 ha novih plantaža  
 

Investicioni izveštaji  
Izveštaji o napretku projetka 
Godišnji izveštaji  
Izveštaj o ukupno dodeljenim 
grantovima  
Inspekcije  
Poseta programskog UO i 
programskog manadžmenta 
 

2.2 Mehanizacija i oprema za 
poljoprivrednike i primarnu 
proizvodnju  
 

Broj odobrenih aplikacija 
Vrednost podrške u €.  
Cilj:  
30 odobrenih aplikacija   
1.7 miliona evra podrške 

Investicioni izveštaji  
Izveštaji o napretku projetka 
Godišnji izveštaji  
Izveštaj o ukupno dodeljenim 
grantovima  
Inspekcije  
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Poseta programskog UO i 
programskog manadžmenta 
 

2.3 Prerada i tehnologija za 
kompanije 

Broj odobrenih aplikacija 
Vrednost podrške u €.  
 
Cilj:  
30 odobrenih aplikacija   
 2.2 miliona evra podrške 

Investicioni izveštaji  
Izveštaji o napretku projetka 
Godišnji izveštaji  
Izveštaj o ukupno dodeljenim 
grantovima  
Inspekcije  
Poseta programskog UO i 
programskog manadžmenta 
 

 
 
Matrica  logičkog okvira biće revidirana tokom početnog perioda  implementacije programa  i biće 
predstavljena  programskom  UO    na  konačno  usvojenje.  Ulazne  podatke  za  reviziju    matrice 
logičkog okvira kao  i kvantifikovane  ciljeve daće  studija    IPARD   programa o voću  i povrću koju 
priprema MPŠVP. 
  
 
5.2.6 Institucionalna postavka, administrativno upravljanje i potencijalni partneri  
 
Medjunarodni  stariji  konsultant  angažovan  puno  radno  vreme  i  nacionalni  consultant  za 
hortikulturu angažovan puno radno vreme 
 
Medjunarodnog starijeg konsultanta angažovanpg puno radno vreme zaposliće dansko MIP a biće 
izabran od strane programskog UO a treba dag a odobri MPŠVP. Medjunarodni stariji konsultant 
uz  pomoć  nacionalnog  konsultanta  zamenika  pomagaće  UO  u  implementaciji  programa. 
Medjunarodni stariji konsultant biće odgovoran za svakodnevno rukovodjenje  i razvoj programa. 
On/ona, kao i drugi konsultanti, eksperti i pomoćno osoblje biće smešteni u prostorija programa.  
 
Znači, medjunarodni stariji konsultant ima sledeće funkcije: 

• Upravljanje programom i programskom kancelarijom 
• Razvijanje i koordinacija programskih aktivnosti 
• Koordinacija i supervizija rada nacionalnih konsultanata i eksperata, eksperata angažovanih 

na kraći rok i pomoćnog osoblja 
• Savetovanje i pružanje podrške svim akterima u izgradnji kapaciteta 
• Koordinacija programa sa drugim donatorima 
• Podrška razvoju odabranog sektora 
• Da bude sekretar programskog UO. 

 
Opis poslova medjunarodnog starijeg konsultanta za hortikulturu dati su u Aneksu 1.2. 
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Programski Upravni odbor (PUO) 
Programski upravni odbor koga čine prestavnici glavnih zainteresovanih strana biće odgovoran za 
implementaciju programa. 5 sledećih institucija imaće svoje predstavnike u programskom UO13: 
 
MPŠVP        1 
Danski MIP         1 
Direkcija za ruralni razvoj      1 
Predstavnik opštine      1 
Ministarstvo finansija       1 
 
Posmatrači,  predstavnici  drugih  zainteresovanih  strana,  biće  pozvani  da  učestvuju  kako  bi  se 
obezbedila koordinacija.  
 
Medjunarodni  stariji  consultant  treba da bude  sekretar programskog UO‐a. Odbbor predsedava 
MPŠVP i odbor se sastaje aprila i oktobra, ili po potrebi. Programski UO odobravaće godišnje radne 
planove  i budžete po dogovorenom okviru  i odobravaće šestomesečne  izveštaje  i nadgledaće sve 
zajedničke odluke. Mandat programskog UO obuhvata odluke vezano za glavne implementacione 
aktivnosti kao što su  investicioni grantovi u okviru komponente 2, nabavku glavne opreme, opis 
poslova za honorarne konsultante, za studijska putovanja. Odluke vezano za izmene programskog 
dokumenta mora da donese programski UO  (generalni  razvojni ciljevi ne mogu da  se menjaju a 
promene očekivanih  rezultata mogu  samo da  se preporuče). Na početku programa biće održan 
prvi sastanak. Drugi sastanak  lanira se krajem 2010 godine  ili početkom 2011 kako bi se odobrio 
početni izveštaj. 
 
Nakon završetka Danskog prorama UO može da još uvek postoji i može da predje u prpfesionalno 
telo za sektor bobičastog i jagodičastog voća, koje bi imalo ulogu da olakša koordinaciju insteresa u 
sektoru i razvoja politika. 
 
Opis poslova programskog UO nalazi se u Aneksu 1.3. 
 
Programski Pomoćni Odbor (PPO) 
Programski pomoćni odbor koga čine predstavnici svih zainteresovanih strna, donator  i korisnika 
treba da pomaže  i savetuje programski UO u  realizaciji programa. PPO  čine  članovi PUO‐a  i svih 
uključenih aktera, drugi donator i predstavnici krajnjih korisnika: 
 

MPŠVP 
Odsek za ruralni razvoj 
Nacionalna agencija za plaćanja 
Predstavnik Danske 
Predstavnik Pčinjskog okruga 
Predstavnik Nišavskog okruga 
Predstavnik Topličkog okruga 
Predstavnik Jablaničkog okruga 
Jasna Mastilović – Institut za prehrambenu tehnologiju, Novi Sad 
Svetlana Paunović, Institut za voćarstvo, Čačak 
Lokalni predstavnik ruralne mreže 
Lokalni predstavnik poljioprivredne stručne službe 

                                                 
13 Broj članova i organizacija koje imaju svoje predstavnike biće odlučen kasnije u zavisnoti od programskog sadržaja. 
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Predstavnici proizvodjača jagodičastog i bobičastog voća 
Predstavnik preradjivača 
Predstavnici trgovaca i izvoznika 
USAID 
Delegacija EU 
Predstavnici ddrugih donatora 

 
Medjunarodni  stariji  konsultant  obvljaće  funkcije  sekretara  PPO‐a.  Ovim  odborom  predsedava 
MPŠVP i planirano je da se odbor sastaje aprila i okotbra ili neposredno pred sve sastanke PUO‐a, 
ali može da  se  sastaje  i  češće ukoliko  je  to potrebno. Odbor  će  razgovarati o  svim  relevantnim 
pitanjima za  realizaciju programa  i savetovaće PUO u  toku procesa donošenja odluka. Glavni cilj 
PPO‐a uključuje  savete vezano  za  implementaciju glavnih aktivnosti u okviru komponenti 1  i 2  i 
savete za prilagodjavanje programa. 
 
Nakon  završetka  Danskog  programa  PPo  može  da  još  uvek  postoji  i  može  da  predje  u 
prpfesionalno  telo  za  sektor  bobičastog  i  jagodičastog  voća,  koje  bi  imalo  ulogu  da  olakša 
koordinaciju insteresa u sektoru i razvoja politika. 
 
Opis poslova za PPO biće pripremljen tokom početne faze implementacije programa. 
 
 
5.2.7 Potencijalni partneri  
Programska  misija  identifikovala  je  veoma  impresivan  broj  potencijalnih  partnera  Danskog 
programa podrške u Srbiji, videti aneks za detalje. Glavni partneri programa  jesu MPŠVP, MERR, 
Direkcija  za  zaštitu  biljaka  kao    i  regionalni  centri  za  zaštitu  biljaka,  Institut  za  prehrambenu 
tehnologiju  iz  Novog  Sada,  Voćarski  istraživački  institute  iz  Čačka,  republičke  poljoprivredne 
stručne službe i ruralne mreže. 
 
Partneri u odabranom region jesu opštine  iz Jablaničkog, Nišavskog, Pčinjskog  i Topličkog okruga; 
lokalne kancelarije republičkih stručnih poljoprivrednih službi i savetodavne kompanije; regionalne 
kancelarije  za  ruralni  razvoj,  Poljoprovredna  škola  u  Aleksincu;  Regionalna  privredna  komora; 
preradjivači i izvoznici voća; organizacije proizvodjača i gazdinstava uključene u ovaj sektor.  
 
USAID  je  jedini  medjunarodni  donator  koji  se  bavi  privatnim  sektorom  gajenja  bobičastog  i 
jagodičastog  voća. USAID  biće  glavni  partner  donator  za  koordinaciju  dva  programa  kako  bi  se 
izbegla preklapanja, postigla najveća moguća korisnost sinergijom ova dva program  i obezbedila 
transparentnost aktivnosti.  
 
EU  je  ranije  pomagala  a  trenutno  pomaže  centralnim  vlastima  u  izgradnji  kapaciteta 
adminsitracije,  odnosno,  izgradnji  kapciteta  za  kontrolu  bezbednosti  hrane,  zaštite  biljaka  i 
laboratorija. Pomenute aktivnosti treba da obezbede kvalitet hrane i fotosanitarnu kontrolu. Kada 
Srbija bude priznata kao EU zemlja kandidat, EU će ponuditi sve komponente IPA programa. Deo 
IPA programa je i IPARD program (IPA instrument za ruralni razvoj). Glavni azdatak IPARD program 
je  podrška  razvoju  privatnog  sektora  u  ruralnim  oblastima.  Danski  program  za  jagodičasto  i 
bobičasto voće koristiće glavne karakteristike IPARD zahteva za komponentu 2 (finansijski grantovi 
za  proizvodjače  i  preradjivače).  Zbog  toga  je  delegacija  EU  važan  partner  za  uspešnu 
implementaciju i održivost programa. 
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Danski program LEDIB već radi u Nišu. To je petogodišnji program podrške lokalnom ekonomskom 
razvoju sa specifičnim fokusom na razvoj malih i srednjih preduzeća. LEDIB pokriva Nišavski okrug. 
Cilj  programa  je  društveno  izbalansiran  ekonomski  razvoj  i  stvaranje  novih  radnih  mesta  u 
Nišavskom okrugu. Program traje do 2012 i ima budžet od 10 miliona evra a obuhvata o kreditnu 
komponentu  od  2 miliona  evra.  LEDIB  je  takodje  započeo  neke  aktivnosti  u  poljoprivrednom 
sektoru u oblasti gajenja ajgoda i planira da jača poljoprivredne stručne službe.  
 
Kako  bi  se  imala  korist  od  već  ustanovljenog  programa  i  kancelarije  u  Nišu,  Program  podrške 
privatnom  sektoru  gajenja  ajgodičastog  i  bobičastog  voća  radiće  u  bliskoj  saradnji  sa  LEDIB 
programom. Trebalo bi da neke aktivnosti budu zajedničke.  
 

5.2.8 Programski prioriteti 
Predloženi  nacrt  program  ima  nekoliko  komponenti  koje  imaju  uticaja  na  povezane  sektore  i 
srpsko društvo generalno. 
Ukratko: 

• Efekat sinergije zajedno sa LEDIB i USAID programima 
• Poboljšanje poljoprivrednih stručnih službi za sektor  jafodičastog  i bobičastog voća  imaće 

pozitivan utivaj na performance celog sektora poljoprovrednih stručnih službi 
• Obrazovanje u poljoprivrednim škola biće poboljšano 
• Grantovi i krediti imaće pozitivan efekat na druge investicije u poljoprivredi i sektoru MSP‐a 
• Pomoć grupama proizvodjača jagodičastog i bobičastog voća dovešće do formiranja grupa i 

drugih proizvodjača 
• Formiranje  grupa  proizvodjače  i  kooperativa  i  poboljšani  odnosi  sa  preradjivačima  i 

izvoznicma smanjiće nepoverenje i korupciju  
• Pomoć celom vrednosnom lancu za sektor jagodičastog i bobičastog voća stvoriće prihode i 

nova radna mesta i u  drugim sektorima za sve društvene grupe a posebno za žene i mlade 
ljude u ruralnim oblastima 

• Program  će  dovesti  do  smanjenja  siromaštva  posebno  u  rrulanim  oblastima.  To  je  deo 
strategije Vlade. 

• Uvodjenje  najboljih  poljoprivrednih  praksi  smanjiće  uticaj  na  životnus  redinu  voća, 
jagodičastog i bobičastog voća, al ii na druge useva i poboljšaće biodiversifikaciju  

• Analiza tržišta daće podsticaj da se proizvodi na osnovu potraživanja tržišta 
• Istraživanje  i  kontrola  obezbediće  poboljšanje  kvaliteta  i  kvanititeta  i  povećaće  izvoz  i 

prihod od izvoza. 
• Program može da poveća strane investicije u sektor jagodičastog i bobičastog voća. 
• Podrška kvalitetu i kontroli istaćiće značaj podrške drugih programa kao što su EU programi  
• Komponenta izgradnje kapaciteta i šeme grantova istaćiće komponentu USAID programa  
• Program će imati opšti pozitivan uticaj na životnis redinu  
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5.2.9  Finansijsko  upravljanje  i  programska  nabavka  i  usklađenost  sa  nacionalnim 
finansijskim strukturama i procedurama14 
Program  će  uspostaviti  shemu  izgradnje  kapaciteta  za  poljoprivredne  stručne  službe  i  obuku; 
Podrška organizacijama proizvođača; za istraživanje tržišta i marketing; (Komponenta 1); Program 
će uspostaviti shemu granta za proizvođače  i prerađivače  (komponenta 2); testiranje novih vrsta 
voća i jagodičastog i bobičastog voća; novi metodi proizvodnje, formiranje novih matičnih plantaža 
bez  zaraznih  bolesti,  podrška  u  vidu  obuke  za  kontrolu  kvaliteta,  analiza  rizika,  monitoring 
bezbednosti  i  obuka  zaposlenih  u  laboratorijama  za  kontrolu  kvaliteta  i  bezbednost  hrane 
(komoponenta  3).  Strani  konsultant  će  napraviti  spisak  projektnih  zadatka  i  predstaviće  ih 
Upravnom odboru Programa za konačnu odluku.  
 
Upravljanje procedurama i nabavka sheme granta pod komponentom 2 (grantovi za proizvođače i 
prerađivače)  će  biti  uspostavljena  u  skladu  sa  zakonima  Srbije  i  vodiće  se  priručnikom  koji  je 
napravljen u ovu  svrhu. Ovaj  zahtev u aplikaciji biće u  skladu  sa dolazećim  zahtevima  za  IPARD 
podršku. Ono što se traži od Srbije jeste da obezbedi ispravno rukovanje aplikacijama, troškovima i 
sprovodi kontrolu da se investicija sprovodi u skladu sa datom aplikacijom.  
Finansijsko upravljanje će se podeliti u dve grupe:  
 

- A. Upravljanje grantom 
- B. Upravljanje komponentama i vođenje kancelarije programa.  

 
Finansijsko upravljanje Sheme granta A će se obavljati od strane nacionalnih institucija kao što su 
Direkcija za agrarna plaćanja i državni trezor.  
 
Finansijsko  upravljanje  dveju  komponenti  (B)  i  programske  kancelarije  (B)  obavljaće  Kancelarija 
programa.  
 
Budžet i planiranje: Finansijska godina Programa će pratiti finansijsku godinu Srbije; t.j. od januara 
do  decembra.  Budžet  programskog  granta  i  ciklus  planiranja  će  pratiti  budžetski  ciklus  Srbije. 
Planiranje će biti proaktivno i na vreme, obezbeđujući da se budžet programskog granta prikaže u 
godišnjem budžetu Republike Srbije.  
 
Tok fondova:   
 
Shema granta 
Fondovi  će  se prenositi od Ministarstva  inostranih poslova na određene  račune  koje  je otvorio 
državni  Trezor,  pod  posebnom  budžetskom  šifrom,  sa  naznakom  da  je  to  programski  grant  na 
polugodišnjoj  osnovi  nakon  što Upravni  program  odobri  zahtev  korisnika  granta  i  nadležnog  za 
program  granta  koji  će  biti  uspostavljen.  Nadležni  za  program  granta  će  pregledati  prijave  i 
odobravati  ih u  skladu  sa usvojenim pravila kako  je  i navedeno u   Vodiču  za Grant. Nadležni  za 
grant  će korisnicima granta kroz Trezor, obezbeditti  sredstva u  roku od 10 dana nakon prijema. 
Korisnici će povlačiti sredstva iz sheme granta na osnovu zakona a kako je i navedeno u Priručniku 
za grant.   
 
                                                 
14Videti Aneks 3 za detaljne informacije o upustvu za šeme granta I druga preliminarna dokumenta važna za finansijsko 
upravljanje programom  
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Dansko Ministarstvo  inostranih poslova  će preneti  sredstva  za prvi period na osnovu odobrenih 
godišnjih  budžeta  i  planova  aktivnosti  i  ona  neće  biti  puštena  sve  dok  fondovi  iz  Srbije  nisu 
dostupni.  Naknadna  oslobađanja  stredstava  biće  uslovljena  pravovremenim  i  zadovoljavajućim 
napretkom i finansijskim izveštajima. Konsultant, u ime Upravnog odbora Programa, odgovoran je 
za  prosleđivanje  zahteva  za  dopunu  fondova  Ministarstvu  instranih  poslova  ,  odmah  nakon 
odobrenja  od  stane Upravnog  odbora  Programa.  Zahtevi  za  fondove  imaće  jasnu  referencu  na 
odobrene aplikacije, budžete  i  radne planove kao  i odobrenje Upravnog odbora Programa,  (npr, 
prilaganjem  kopije  zapisnika  sa  sastanka).  Kopija  zahteva  za  fondove  bi  trebalo  da  se  prosledi 
Ministarstvu finansija/Državnom trezoru radi informacija i monitoring dobijenih fondova. Za lakše 
informacije  i  moguće  praćenje,  Ministarstvo  inostranih  poslova  će  obavestiti  Ministarstvo 
finansija/Državni trezor kada sredstva budu preneta.  
 
Knjigovodstvo:  Knjigovodstvo  će  biti  u  skladu  sa  procedurama  Vlade  Srbije  i  koristiće  isti 
knjigovodstveni sistem kao  i Vlada. Računovodstvo će voditi Direkcija za agrarna plaćanja. Sistem 
menadžmenta će obezbediti efektivnu kontrolu i monitoring korišćenja fondova i ostalih sredstava 
koja  su  dostupna  programu,  Najmanje,  na  kraju  svakog  meseca  bi  trebalo  da  se  izrađuju 
konsolidovani finansijski  izveštaji bazirani na rezultatima a koji će biti namenjeni menadžmentu  i 
ostalim  važnim  stejkolderima.    Kvartalno  će  strani  konsultant  pripremati  i  upućivati Upravnom 
odboru  konsolidovani  izveštaj  baziran  na  rezultatima/aktivnostima  i  finansijski  izveštaj  sa 
akumulativnim podacima za poređenje sa godišnjim planom  i budžetom, kao  i godišnji finansijski 
izveštaj.   
 
Nabavka  i  ugovaranje:Procedure  za  nabavku,  uključujući  ugovore  za  radove  i  usluge,  pratiće 
vladine  procedure  poštujući  Smernice  za  finansijsku  pomoć  Danske  za  nabavku  (Ministarstvo 
inostranih  poslova  13  Maj  2004  6.1.4)  i  upravljanje  početnim  vrednostima  koje  je  izdalo 
Ministarstvo  inostranih poslova.   Mogu  se uspostaviti  i dodatne kontrolne procedure kako bi  se 
obezbedilo efikasno i efektivno korišćenje fondova.  
 
Pošto kod korisnika postoji ograničeno  iskustvo sa nabavama u okviru određenih fondova, strani 
konsultant će pomoći u objačnjavanju svih procedura korisnicima koji primaju  ili se prijavljuju za 
fondove  i pomoći će u objašnjavanju procedura. Revizija usklađenosti sa procedurama biće  i deo 
spoljne revizorske kontrole.   
 
Ostale aktivnosti, uključujući i tehničku pomoć 
Ministarstvo  insostranih  poslova  biće  odgovoro  za  ugovaranje  i  svu  tehničku  pomoć  u  okviru 
programa  a  putem  stranog  konsultanta.  Reklamiranje  i  ugovaranje  biće  u  skladu  sa  danskim 
procedurama koje su s tim u vezi. Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu će biti 
uključeno  u  proces  angažovanja  stranog  konsultanta  a  strani  konsultant  će  u  ime Ministarstva 
inostranih poslova  angažovati druge nacionalne eksperte, osoblje  i eksperte na  kraći  vremenski 
period.  
 
Strani konsultant će biti odgovoran Ministartsvu inostranih poslova za finansijski menadžment dve 
komponente i Kancelarije programa. Ministarstvo inostranih poslova izradiće poseban priručnik za 
vođenje administracije u Kancelariji programa  
 
Poseban bankovni račun kojim će upravljati Strani konsultant, biće otvoren u nekoj komercijalnoj 
banci. Bankovni račun biće u vlasništvu Ministarstva inostranih poslova/ENR. a u Kopenhagenu koji 
će dati ovlašćenje osobama koje će voditi bankovni račun. Menadžment će biti predmet revizija  i 
revizorskih kontrola, kako je i opisano u nastavku.   
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Knjigovodstvo 
U konsultaciji sa Ministarstvom inostranih poslova/ ENR‐om, programska kancelarija će uspostaviti 
i  voditi  knjigovodstveni  sistem‐  Knjigovodstveni  sistem  će  biti  projektovan  tako  da  upravlja 
aktivnostima komponente kao i programskom administracijom. Vodič za finansijsku administraciju 
izdaće Ministarstvo inostranih polova/ENR.   
 
Revizorska kontrola i revizija 
Shema  granta,  uključujući  transfere  i  plaćanja,  kojima  se  posluje  i  koja  su  vođena  od  strane 
državnog  trezora,  biće  kontrolisana  od  strane Državne  revizorske  institucije  u  vezi  sa  redovnim 
godišnjim  revizorskim  procedurama.  Na  zahtev,  program  može  dobiti  revizorski  sertifikat  koji 
pokriva  reviziju  transakcije  fondova  u  vezi  sa  shemom  granta.  Sertifikat  se  izdaje  i  predaje 
Kancelariji Peograma, ne kasnije od 6 meseci od završetka fiskalne godine.  
 
Shemu  granta  kojom upravlja Agencija  za  agrarna plaćanja,  kontrolisače privatna međunarodna 
revizorska  kuća  (ili  Državna  revizorska  institucija,  ukoliko  ima  kapacitete).  Inicijalno,  nezavisni 
revizor  će  biti  ugovoren  na  period  od  2  godine  sa mogućnošću  produžetka  nakon  odobrenja 
Upravnog odbora Programa.  
 
Programski  i  računi  kancelarije  programa  koje  vodi  Kancelarija  programa  biće  podvrgnute 
nezavisnim  revizorskim  kontrolama  prema međunarodnim  standardima  a  od  strane  ovlašćenog 
javnog  knjigovođe  iz  međunarodne  knjigovodstvene  firme.  Inicijalno,  nezavisni  revizor  će  se 
angažovati za period od 2 godine sa mogućnošću produžetka koji treba da odobri Upravni odbor 
programa.  Kao  vodič  za  sprovođenje  revizije,  uključujući  izbor  revizora  i  nacrt  opisa  zadataka, 
upravni  odbor  Programa  će  koristiti  priručnik  OEBS/DAC  (Komsija  za  pomoć  u  razvoju) 
"Harmonizacija praksi donatora za efikasno pružanje pomoći" Odeljak 5. Izbor nezavisnog revizora 
i projektni zadaci će biti razmatrani i dogovoreni od strane Upravnog odbora Programa na prvom 
sastanku  nakon  početka  Programa.  Ministarstvo  inostranih  poslova  biće  odgovorno  za 
angažovanje  revizora.  Za  informaciju, uzorak projektnog  zadatka  za  revizora  se nalazi u odeljku 
Aneksa 3.   
 
Zadatak nezavisnog revizora obuhvataće i nenajavljenu posetu odabranim budžetskim jedinicama 
za proveru sredstava  i kontrolu usklađenosti sa dogovorenim procedurama. Revizor će proslediti 
poseban narativni izveštaj za nenajavljenu posetu najkasnije 2 nedelje nakon završetka posete i to 
menadžeru  programa  u Ministarstvu  za  poljoprivredu,  šumarstvo  i  vodoprivredu, Ministarstvu 
inostranih poslova kao i kopiju stranom konsultantu.    
 
Godišnji finansijski izveštaj za račune programa i kancelarije programa biće spremne za revizorsku 
kontrolu  najkasnije  28.  februara,  po  završetku  finansijskog  perioda.  Relevantna  jedinica  za 
upravljanje  grantom  je  odgovorna  da  ima  ovaj  izveštaj  spreman  za  reviziju,  na  vreme.  Reviziju 
treba  planirati  i  sprovoditi  tako  da  su  iskontrolisani  finansijski  izveštaji  u  formi  pisma  upravi, 
spremni  za  predstavljanje  pred  Upravnim  odborom,  ne  kasnije  od  6  meseci  od  završetka 
finansijske godine.  
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5.2.10 Procena potencijalnih rizika i pretpostavki  
Procena  rizika  implementacije  Programa  za  voće  i  jagodičasto  i  bobičasto  voće  prepoznala  je 
sledeće vrste rizika koje mogu da utiču na iimplementaciju projekta. Upravnom odboru projekta je 
tokom početne faze preporučeno da proceni prepoznate rizike i da pripremi dodatne mere kako bi 
kontrolisao rizik, ukoliko je moguće.   
 
Rizici koje treba kontrolisati:  
 
• Neadekvatna koordinacija donatora: Koordinacija donatora  je od suštinske važnosti kako bi 

se  izbeglo  preklapanje  aktivnosti.  Posebno  je  potrebna  dobra  koordinacija  sa  USAID 
programom kroz Memorandum o razumevanju za programe Evropske komisije koji su u vezi 
sa  izgradnjom kapaciteta u  institucijama u ruralnom  i poljoprivrednom sektoru (IPA  i IPARD 
programi). Mere za ublažavanje: Od početka programa uspostaviće se uska veza sa ostalim 
relevantim  programima.  Koordinatori  bi  trebalo  da  budu  uključeni  kao  posmatrači  u 
Upravnom odboru Programa ili kao učesnici u Odboru za pružanje pomoći u Programu.  
 

• Proizvođači  koji  ne  žele  da  formiraju  grupe  proizvođača  i  da  sarađuju  sa  prerađivačima.  
Postoji nepoverenje među samim proizvođačima i drugim akterima kroz ceo lanac vrednosti. 
Mere za ublažavanje:   U Srbiji  i u drugim zemljama  ima nekoliko dobrih primera finansijske 
koristi  od  saradnje  među  proizvođačima,  prerađivačima  i  drugima.  Primere  bi  trebalo 
prenositi i o njima diskutovati na seminarima i u radionicama.  
 

• Poljoprivredne  stručne  i  savetodavne  službe  nisu  dobro  organizovane:    Poljoprivredne 
stručne i savetodavne službe su podeljene na privatne i javne savetodavne službe. Služba bi 
trebalo da radi na zahtev  i da bude u mogućnosti da pomaže proizvođačima u proizvodnji, 
planiranju proizvodnje, biznis planovima  i da pomaže proizvođačima u pravljenju aplikacija 
pod  komponentom  2.    Mere  za  ublažavanje:  Kontrola  savetnika  (kontrola  trenera)  i 
uspostavljanje  poljoprivredne  stručne  službe  na  zahtev  koju  će  uglavnom  plaćati  i  voditi 
korinici.  
 

• Nedostatak  ili  suviše  kasno  sufinansiranje  investicija:    Uspostavljanje  sheme  granta  za 
investicije u sektoru voća  i  jagodičastog  i bobičastog voća  jeste suštinski  input programa za 
sektor u Srbiji. Rizik od nedostatka  ili  suviše kasnog  sufinansiranja postoji  i potencijalno bi 
moglo da ugrozi  implementaciju komponenti a posebno komponente 2. Dodatno, rizik koji 
postoji u Srbiji nije u potpunosti u mogućnosti da prihvati sve aplikacije za grant na ispravan 
način. Bez obzira na  to što  će uspostavljanje sheme granta biti bazirano na  istom principu 
kao  i  dolazeći  Nacionalni  program  za  ruralni  razvoj  kao  i  kasniji  IPARD  program,  Danski 
program ne može da  čeka do osnivanja  IPARD agencije za plaćanje. Mere za ublažavanje  : 
Posebnu  pažnju  treba  obratiti  naa  inicijalni  dogovor  oko  finansiranja‐  i  procedure 
finansijskog menadžmenta  sa  jasnim obavezama plaćanja koje  su dogovorene pre  finalnog 
sporazuma  o  programu.  Sastanci Upravnog  odbora  programa  će  nadgledati  napredovanje 
isplata i izveštavaće o mogućim kašnjenjima i preprekama. Posebnu pažnju bi trebalo obratiti 
na  informisanje  proizvođača  o  koristima  sufinansiranja  i  povoljnim  kreditima  kada  dobiju 
sufinansiranje  od  strane  programa  i  Ministarstva  za  poljoprivredu,  šumarstvo  i 
vodosnabdevanje i/ili opština i /ili drugih donatora. 
 

• Nedostatak volje da se pređe na nove vrste voća i jagodičastog i bobičastog voća:  Tradicija u 
proizvodnji  i  nepoverenje  u  nove  vrste  i  tržišta‐  npr‐  u  riziku  je  tržište  svežih  proizvoda. 
Glavni  rizik  je  to  što  stimulacije  za  prelazak  na  nove  vrste  nisu  ekonomski  privlačne  za 
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proizvođače  zbog manjka  informacija  i  transparentnosti  kao  i  zbog  činjenice da  tržište ne 
može  da  zadovolji  zahteve  proizvođača  za  vrhunskim  cenama.  Mere  za  ublažavanje: 
Stimulacije po shemi investiranja daju motivaciju za sađenje novih vrsta koje više odgovaraju 
tržištu  i  koje  su  produktivnije.  Grupe  prozvođača  i  poboljšane  veze  sa  prerađivačima  i 
izvoznicima učiniće  tržište  transparentnijim. Marketing  i promocija  kao  i povećani  kvalitet 
voća  i  jagodičastog  i  bobičastog  voća mogli  bi  da  stvore  osnov  za  povećane  premije  za 
proizvođače.  Program  će  biti  prilagođen  pravim  potrebama  zasnovanim  na  istraživanjima 
tržišta i aktuelnim iskustvima kroz ceo period programa.   
 

Neadekvatni  kapacitet  administracije  za  relevantne  stejkholdere:  Nedostatak  administrativnih 
kapaciteta  u  javnom  sektoru  kako  bi  se  obezbedili  izvori  i  sufinansiranje  jesu  ključne  prepreke 
programa. Manjak kapaciteta za kontrolisanje hrane i oboljenja bilja su dodatne prepreke. Mere za 
ublažavanje: Fokus bi trebalo da bude na optimiziranju postojećih  javnih  izvora na nacionalnom  i 
regionalnom  nivou  pre  implementacije  prograama.  Saradnja  i  razmena  iskustava  sa  drugim 
donatorima je esencijalna.  
 
 
Rizici koje ne treba kontrolisati: 
• Nestabilna politička situacija: Razvoj proizvodnje voća i jagodičastog i bobičastog voća i izvoz 

zavise od nastavka vladinog programa  reforme  i uvođenja Nacionalnog programa  ruralnog 
razvoja 2020‐2013. Ipak, ovo se odnosi na postojeću stabilnu političku sredinu i ne smatra se 
velikim rizikom za program.  
 

• Rizik  od  migracije  iz  poljoprivrednih  i  ruralnih  oblasti:  Rizik  da  će  mladi  ljudi  napustiti 
poljoprivredne  poslove  da  bi  našli  bolje mogućnosti  za  zaradu  u  gradskim  oblastima  ili  u 
drugim sektorima postoji. Rad zarad promocije mogućnosti zaposlenja kroz proizvodnju voća 
i jagodičastog i bobičastog voća u ruralnim oblastima, uspeh ovog programa i ostaali planovi 
razvoja  poljoprivrednog  i  ruralnog  područja  će  zajedno  umanjiti  rizik. Mere  za  umanjenje 
rizika: Informacije o potencijalima proizvodnje voća i jagodičastog i bobičastog voća u Srbiji i 
osnivanje MSP‐a  usmerenih  na mladu  populaciju mogu  se  uključiti  u  obuku,  proizvodnju, 
marketing i promotivne aktivnosti.  
 

• Promene  u  tržišnim  uslovima  t.j  konkurencija  i  pristup  tržištu:  Konkurencija  na  svetskom 
tržištu se povećava i da bi se pristupilo nekom tržištu ponekad može da košta mnogo. Mere 
za ublažavanje:  Istraživanja  tržišta  i promocija  tržišta biće podržane od  strane programa  i 
nadgledaće se pažljivo.   

 
 
6. Zaključci i preporuke 
Vremenski okvir za  intervenciju danskog susedskog programa u sektoru voćarstva  i jagodičastog  i 
bobičastog  voća  je  adekvatan.  Brojni  faktori  pokazuju  dobre  mogućnosti  za  poboljšanje 
poljoprivrednih  stručnih  službi;  ojačavanje  saradnje  između  proizvođača  i  uspostavljanje 
poverljivih  veza  sa  prerađivačima  i  izvoznicima,  bolji  marketing  svežeg  i  prerađenog  voća  i 
jagodičastog i bobičastog voća; i potreba za novim investicijama i tehnikom. Praktično istraživanje, 
npr.  probno  testiranje  novih  vrsta  sertifikovanog  voća  i  jagodičastog  i  bobičastog  voća  i  nova 
proizvodna  tehnika  su potrebne  i  za  stara  i  za nova  tržišta. U oblsti uzgoja bilja  i bezbednosti u 
ishrani, Srbija još uvek mora da usvoji okvir koji je u skladu sa EU pravnim tekovinama. Poboljšanje 
kvaliteta  i  kontrole  hrane  još  uvek  kasni  ili  ne  postoji.  Program  u  sektoru  voća  i  jagodičastog  i 
bobičastog voća kao što  je generalno  i opisano, podržava Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva  i 
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vodoprivrede i drugi stejkholderi. Detalji, npr sufinansiranje, sve komponente, aktivnosti i rezultati, 
trebalo bi da budu razmotreni sa svim nacionalnim partnerima pre donošenja konačne odluke.   
Glavni rezultat predložene intervencije Danske biće poboljšanje produktivnosti i konkurentnosti za 
srpske maline,  višnje,  šljive,  jagode  i  borovnice,  posebno  za  one  iz  odabranog  regiona  na  jugu 
Srbije. to će povećati zaradu proizvođača kao i zaposlenje u celom lancu vrednosti. Posebno će se 
uložiti napori u angažovanju mladih i žena. Rezultat će biti povećani izvoz visokokvalitetnog svežeg 
i prerađenog voća i jagodičastog i bobičastog voća iz Srbije.  
 
Predloženo je da se sa Danskim susedskim programom radi u sledećim oblastima:  
 
1. Izgradnja kapaciteta:  
1.a) Obuka:  Izgradnja  kapaciteta  u  proširenju  usluga  i  obuke  kao  i  pomoć  u  razvoju  i  kreiranju 
grupa proizvođača.  
 
1.b) Razvoj tržišta: Poboljšanje saradnje među proizvođačima (grupama proizvođača) i celog lanca 
vrednosti do potrošača i izvoznika kao i u marketingu;  
 
1.c.) Istraživanje: Uvođenje novih sertifikovanih vrsta voća i jagodičastog i bobičastog voća i nova, 
moderna proizvodnja, branje  i metodi proizvodnje; Sertifikovanje: Ojačavanje kontrole kvaliteta, 
analize rizika, monitoring bezbednosti  i sertifikovanje prizvodnje voća  i  jagodičastog  i bobičastog 
voća u Srbiji kao i osnaživanje laboratorija za testiranje, kontrolu kvaliteta i bezbednost hrane. 
 
2. Investiciona podrška: 
2.a) Shema granta sa domaćim su‐finansiranjem: Investicije u primarnu proizvodnju i obradu.  
 
Očekuje se da ukupno  finansijski obim programa bude 15 miliona evra    i to: 5.3 miliona evra od 
Danske,  3.9 miliona  evra  od  strane  Vlade  Republike  Srbije  i  5 miliona  evra  od  strae  privatnog 
sektora‐ uzgajivača i obrađivača.  
 
Sledeći koraci 
Predlaže se potpisivanje Memoranduma o razumevanju  između Vlade Republike Srbije  i danskog 
Ministarstva za  inostrane poslove koji se  tiče  implementacije programa. Nacrt Memoranduma o 
razumevanju je uključenu u ovaj dokument kao aneks 2.6   
 
Zbog  operativnosti  se  predlaže  da  se  otvori  kancelarija  programa  u Nišu  (jug  Srbije)  i  da  usko 
sarađuje sa već postojećim LEDIB programom za mala i srednja preduzeća u Nišavskom okrugu, i, 
ukoliko  je  moguće,  u  istim  prostorijama.  Program  će  imati  korist  od  već  poznatog  danskog 
programa na  jugu Srbije  i može da  iskoristi prednost koordinisanja aktivnosti  sa onima u okviru 
LEDIB  programa.  Preporučuje  se  da  se  otvori  kancelarija  sa  međunarodnim    konsultantom 
hortikulture sa punim radnim vremenom.  
 
Preporučeno  je  da  se  usko  sarađuje  sa  USAID  programom  i  ostalim  programima  koji  se  tiču  
poljoprivrede,  hortikulture  i  razvoja  sela.  Saradnja  bi  trebalo  da  bude  zasnovana  na 
Memorandumu  o  razumevanju  između  USAID‐a  I Ministarstva  za  inostrane  poslove  Kraljevine 
Danske.  USAID  je  jedini  poznati  međunarodni  donator  aktivan  u  privatnom  sektoru  voća  i 
jagodičastog  i  bobičastog  voća,  iako  neki  drugi  trenutno  pripremaju  programe.  Konačno, 
preporučuje se odžavanje redovnih kontakata sa delegacijo Evropske Komisije u Srbiji.  
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Aneks 1 
 
1.1 Projektni zadatak za Upravni odbor Programa 
1.2 Projektni zadatak za stranog konsultanta hortikulture   
1.3 Matrica analize logičkog okvira 
1.4 Budžet 
1.5 Statistika 
1.6 Arhiva‐ Hrana i marketing‐ USAID‐a 
1.7 Mapa i karakteristike 4 izabrana okruga 
1.8 Nezaposlenost i oblast voća i jagodičastog i bobičastog voća u 4 okruga  
1.9 Kratak opis poljoprivednih stručnih službi u Srbiji  
1.10 Kratak opis mreže ruralnog razvoja u Srbiji   
1.11  Pisma  Ministarstva  za  poljoprivredu,  šumarstvo  i  vodoprivredu  koja  se  tiču  finansijskog 
doprinosa Vlade Republike Srbije.   
 

Aneks 1.1: Opis poslova UO Programa (PSC) 
Upravni  odbor  Programa  sa  predstavnicima  glavnih  stejkholdera  će  biti  odgovoran  za  Program. 
Upravni  odbor  Programa  je  formalni mehanizam  za  zajedničko  donošenje  odluka  koje  se  tiču 
programa za voće i jagodičasto i bobičasto voće između Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i 
vodoprivredu  i  danskog  Ministarstva  inosranih  poslova  i  oni  će  obezbediti  ispunjavanje 
odgovornosti prema danskom Ministarstvu inostranih poslova.  
 
Sastav Upravnog odbora programa 
Upravni odbor programa će se sastojati od stejkholdera iz sledećih institucija i organizacija:  
 
Ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo      
    1 
Dansko Ministarstvo inostranih poslova              
     1 
Direkcija za razvoj sela  (Ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo)  1 
Predstavnik Grada           
        1 
Ministarstvo finansija           
        1 
 
Posmatrači  iz ostalih  relevantnih  stejkholdera, donatora  i  institucija biće pozvani da učestvuju  i 
obezbede koordinaciju.  
 
 
Upravnim  odborom  komiteta  će  predsedavati  Ministarstvo  za  poljoprivredu,  vodoprivredu  i 
šumarstvo.  Predsedavajući  će  sazivati  sastanke  i  biti  odgovoran  za  pripremu  sastanaka. 
Predsedavajućem će pomagati međunarodni konsultant koji će biti i sekretar Upravnog odbora.)  
 
Mandat i fokus 
Upravni  odbor  odlučuje  o  sveukupnim  prioritetima  Programa  u  skladu  sa  programskim 
dokumentom  i  ostalim  pravnim  dokumentima. Upravni  odbor  programa  će  odobravati  početni 
izveštaj,  godišnje  radne  planove  i  budžete,  polugodišnje  izveštaje  o  napretku  a  takođe  će  i 
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nadgledati da  li  se  prate  sve  zajedničke  odluke. Mandat Upravnog  odbora  Prograna  uključuje  i 
odluke  koje  se  tiču  glavnih  pitanja  implementacije  kao  što  je  odobrenje  sheme  granta, 
uspostavljanje Nadležnog za Grant u okviru programa kao  i odobrenje primene  i takođe nabavka 
glavne opreme. Upravni odbor će odobravati vremenski okvir projektnih zadataka nakon kojeg će 
se  vršiti  revizija  projektnih  zadataka,  odobriti  revizija  podsetnika  (sažetka  svih  donetih  odluka, 
memoranduma i sl) i obezbediće praćenje tih odluka koje je donela komisija za reviziju uključujući i 
predložene  prenamene  kako  bi  se  postigli  očekivani  rezultati.  Odluke  koje  se  tiču  promena 
Programskog dokumenta moraju biti donete od strane Upravnog odbora (seukupni ciljevi razvoja 
ne  mogu  biti  međusobno  zamenjeni  i  promene  neposrednih  ciljeva  rezultata  se  mogu  samo 
predložiti). 
 
Dodatno,  uz  stalni monitoring  koji  će  sprovoditi međunarodni  konsultant, Upravni  odbor može 
sprovesti poseban monitoring posebnog projekta ili aktivnosti, ukoliko za tim postoji potreba. 
 
Sastanci 
Upravni odbor programa će se sastajati dva puta godišnje‐ u aprilu i oktobru‐ uslovno, ali se mogu 
sastajati i češće ukoliko se proceni da je potrebno.  
 
Sekretarijat će sazvati sastanak 2 nedelje unapred. Ukoliko se drugačije ne odluči, sastanci  će se 
održati u Nišu. Sva dokumentacija za sastanke (plan, budžet, izveštaji, predlozi za promene, itd.) će 
se dostaviti  članovima  i posmatračima minimum nedelju dana pre sastanka, zajdeno sa nacrtom 
agende.  Sekretarijat  će  imati  obavezu  za  vođenje  zapisnika  sa  sastanaka  Upravnog  odbora  i 
dostavljanje istog u roku od nedelju dana posle sastanka. Odluke se donose konsenzusom. Ukoliko 
nije  moguće,  Ministarstvo  za  poljoprivredu,  šumarstvo  i  vodoprivredu  i  dansko  Ministarstvo 
inostranih poslova će zajedno preuzeti vodeću ulogu. Primedbe se dostavljaju u roku od 3 nedelje 
od prijema zapisnika. U suprotnom će se smatrati da primedbi nema. Ukoliko primedbe postoje, 
Upravni odbor privata zapisnik na sledećem sastanku.  
Prvi sastanak Upravnog odbora programa će se održati krajem 2010 kako bi se prihvatio početni 
izveštaj.  
 
Funkcije sekretara 
Međunarodni konsultant će imati i funkciju sekretara Upravnog odbora Programa i biće zadužen za 
sledeće zadatke: 
• Priprema sastanaka Upravnog odbora 
• Priprema  nacrta  početnog,  godišnjeg  i  polu‐godišnjeg  izveštaja  o  napretku,  planova 

aktivnosti,  budžeta.  Takođe  će  biti  zadužen  i  za  cirkulisanje materijala Upravnom  odboru 
Programa.  

• Priprema agende za sastanke Upravnog odbora programa u koji bi trebalo da uključi glavna 
pitanja u vezi sa programom a kojima bi trebalo da se bavi Upravni odbor Programa.  

• Priprema zapisnika sa sastanaka Upravnog odbora programa. 
• Praćenje odluka Upravnog odbora Programa 
 
Transformisanje Upravnog odbora Programa 
Nakon završetka danskog programa podrške, zadržaće se Upravni odbor koji će se transformisati u 
profesionalno  telo  za  voće  i  jagodičasto  i  bobičasto  voće,  koje  će  imati  ulogu  da  olakša 
koordinaciju između privatnog sektora voća i jagodičastog i bobičastog voća i razvoja politike.  
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Aneks 1.2: Opis poslova stranog konsultanta za hortikulturu 
Pozadina 
Program  za  privatni  sektor  za  voće  i  jagodičasto  i  bobičasto  voće  će  imati  za  cilj  razvoj 
viokokvalitetnih i konkurentnih proizvoda‐ voća i jagodičastog i bobičastog voća, za izvoz i domaće 
tržište.  Program  će  podržati  razvoj  produktivnosti  i  kvaliteta  sa  posebnom  obukom  za 
poljoprivredne stručne službe  i proizvođače u smislu edukacije  i obuke,  investicije u sektor voća  i 
jagodičastog i bobičastog voća, izgradnju kapaciteta među proizvođačima i tržišne inicijative kao i 
poboljšanje upravljanjam istraživanja i kontrole nakon berbe.   
 
Strani konsultant  za hortikulturu  će, pod punom opštom odgovornošću u  ime Upravnog odbora 
programa,  biti  zadužen  za  razvoj,  implementaciju  i  vođenje  programa  tokom  celog  perioda 
Programa.  Konsultant  treba  da  ima  odlične  veštine  upravljanja,  finansijskog  menadžmenta, 
temeljno poznavanje sektora voća  i jagodičastog  i bobičastog voća od proizvodnje do marketinga 
kao  i  važnih  strukturnih  akcija  i međusobnog  delovanja  u  okviru  celog  lanca  vrednosti  voća  i 
jagodičastog i bobičastog voća.  
  
Konsultant će morati da  ima velike nadležnosti u komunikaciji sa stejkholderima na svim nivoima 
kako bi obezbedio da programske aktivnosti dotiču i pokrivaju prave potrebe stejkholdera.  
 
Međunarodni  konsultant  će  biti  odgovoran    danskom  Ministarstvu  inostranih  poslova  za 
sveukupnu  implementaciju  programa  i  budžet,  kao  i  za  ispunjavanje  svih  dužnosti  navedenih  u 
programu.   
  
Opšti zadaci konsultanta biće da savetuje  i pruža podršku celokupnom  lancu‐ od proizvodnje do 
konzumacije. Zajedno  sa  stejkholderima  i u  tesnoj  saradnji  sa drugim donatorima Konsultant  će 
projektovati  i  voditi  aktivnosti  koje  su  usmerene  ka  proizvodnji  uključujući  proizvodnju, 
poljoprivredne  stručne  službe,  udruženja  proizvođača,  obezbeđujući  ulazak  na  tržište  i  prodaju 
voća  i  jagodičastog  i  bobičastog  voća.  Konsultant  će  imati  poseban  izazov  da  proda  voće  i 
jagodičasto i bobičasto voće na tržištu (i za izvoz i na domaćem tržištu). 
 
Pošto  obaveze  konsultanta  pokrivaju  mnoge  administrativne  zadatke  i  kontakte,  potrebno  je 
dobro poznavanje engleskog  jezika‐ kako zbog komunikacije tako  i zbog  izveštavanja. Poznavanje 
sprskog jezika nije neophodno ali će se smatrati prednošću.  
 
Zadaci konsultanta 
Konsultant će imati sledeće ključne zadatke u vezi sa Programom za voće i jagodičasto i bobičasto 
voće. Programski dokument daje ključne smernice za implementaciju Programa.  
 
Početak programa 
Prvi  zadatak  konsultanta  će biti da opremi  kancelariju, predloži  zamenika‐eksperta hortikulture, 
sekretara  kao  i  da  pripremi  implementaciju  programa  i  da  zajedno  sa  Ministarstvom  za 
poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu izabere članove Upravnog odbora. 
Konsultant  će prepoznati potrebu za  istraživanjima  i procenama potencijala voća  i  jagodičastog  i 
bobičastog  voća  u  svrhu  rezultata  programa  i  to,  što  je  pre  moguće  u  početnom  periodu. 
Konsultant će sa ambasadom Danske pregovarati o Memorandumu o razumevanju između USAID‐
a  i  Programa,  o  saradnji  između  komponenata  Programa  i  komponenata  USAID  Programa  u 
sektoru  uzgoja  voća  i  jagodičastog  i  bobičastog  voća,  posebno  u  oblasti  istraživanja  tržišta, 
marketinga i promocije.  
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.  
Rezultati  i prilagođeni detalji programa biće uključeni u Početni  izveštaj na najviše 15 strana plus 
posebni aneksi koje će Konsultant uputiti Upravnom odboru na usvajanje 5 meseci nakon početka 
programa.  
Početni izveštaj će obuhvatiti sledeće:   
• Početni  izveštaj  će  sadržati  godišnji  plan  rada,  detaljan  budžet  sa  aktivnostima  i  listu 

planiranih  rezultata  za  svaku  godinu,  aktivnosti  i  inpute  za  prvu  godinu  implementacije  i 
manje  detaljne  planove  za  naredne  godine  kao  i  detalje  koji  se  iču  sistema monitoringa 
Programa  (početni  izveštaj  se  ne može  odobriti  pre  nego  što  se  u  potpunosti  projektuje 
monitoring  sistem). Početni  izveštaj  će  imati  aneks‐ Memorandum o  razumevanju  između 
USAID‐a i Programa. 

• Identifikovanje glavne potrebe za obukom, subjekte i sadržaj. Napraviće plan za prve obuke i 
uspostavljanje programa za obuku trenera.  

• Uspostavljanje  strukturu  za  shemu  granta  zahteve  po  pitanju  kvaliteta,  predanosti 
prijavljenih i sistema za prijavu.  

• Uspostavljanje  sistema  odobravanja  i  nabavke  u  bliskoj  saradnji  sa  Ministarstvom  za 
poljoprivredu, šumarstvo i vodoproivredu i Ministarstvom ekonomije.  

• Navođenje ključnih tačaka u napredovanju projekta i podele odgovornosti.  
• Identifikovanje kratkoročnih eksperata 
• Identifikovanje ciljnih regiona za obuku proizvođača 
• Formulisanje izlazne strategije 
• Priprema Opisa poslova za analizu, istraživanja i ispitivanja u saradnji sa stejkholderima. 
• Ažuriranje logičkog okvira posebnim proverljivim indikatorima na različitim nivoima.  
 
Implementacija programa 
Glavni  tekući  zadaci  Konsultanta  biće  upravljanje,  razvoj    i  koordinisanje  svih  programskih 
aktivnosti u saradnji sa stejkholderima i već postojećim sistemima.  
 
Konsultant  će  usko  saraćivati  sa  partnerom  Ministarstvom  za  poljoprivredu,  šumarstvo  i 
vodoprivredu, LEDIB programom  i USAID programima u sektoru voća  i  jagodičastog  i bobičastog 
voća, posebno u vezi sa istraživajima tržišta, marketinga i promotivnim aktivnostima.  
 
Prve aktivnosti u vezi sa treningom trebalo bi da odobri Upravni odbor na sastanku u 2010. godini. 
Zato će Konsultant razviti model za trening kurseve koji su prilagođeni različitim ciljnim grupama u 
bliskoj  saradnji  sa  već  uspostavljenom  ruralnom mrežom,  ispostavama,  USAID‐om,  LEDIB‐om  i 
Ministarstvom  za  poljoprivredu,  šumarstvo  i  vodoprivredu.  Model  će  sadržati  opis  različitih 
metoda  obuke‐  takođe  pokazujući  potrebu  za  postojanjem  krakoročnog  eksperta  i  programa 
obuke trenera. Konsultant će opisati potrebu za pomoći sa strane kao i za razvoj Opisa poslova za 
kratkoročne eksperte. 
 
Aktivnost i koordinacija 
 
Konsultant će biti centralni koordintor programskih aktivnosti. On će pripremati planove aktivnosti 
koji će se odobravati na sastancima Upravnog odbora.  
 
Da  bi  obezbedio  optimalnu  implementaciju  i  zadržao  postojeće  nadležosti,  konsultant  će 
svakodnevno raditi na kreiranju formalnih  i neformalnih mreža  između ciljnih grupa stejkholdera. 
Aktivnosti mreže  će  uključivati  kontakt  sa  ostalim  donatorima  u  okviru  koordinacije  aktivnosti 
podržanih od Danske sa aktivnostima ostalih donatora i prekograničnih programa slične vrste.   



 

 77

 
Izveštavanje 
 
Konsultant  će  izveštaje  podnositi  Upravnom  odboru  na  dve  godine.  Ukoliko  je  potrebno, 
Konsultant će podnositi izveštaj odgovrnoj osobi u danskom Ministarstvu inostranih poslova.  
 
Konsultant će Upravnom odboru podnositi sledeće izveštaje i plan:  
•     Početni izveštaj (najviše 4 meseca nakon početka programa) (videti ispod). 
• Godišnji plan rada‐ koji prati kalendarsku godinu. Godišnji radni plan će sadržati detaljni plan 

rada  i bužet  za narednu  godinu  i mora biti  spreman  za usvajanje na  sastancima Upavnog 
odbora  (oktobarski). On  će  služiti kao osnova  za monitoring  i  izveštavanje o napredovanju 
programa  i  omogućiće  Upravnom  odboru  da  donosi  odluke  koje  se  tiču  izmena  i 
prilagođavanja Programa. Konsultant će biti odgovoran za pripremu godišnjih planova rada i 
budžeta Programa.  

• Polugodišnji  izveštaji  o  napredovanju  Programa.  Napredovanje  projekta  i  procesi  su 
dokumentovani u  sveukupnom polugodišnjem  izveštaju  i porede  se  sa definisanim  ciljnim 
rezultatima  za  dati  period.  Važno  je  da  se  napomene  da  će  ono  što  je  naučeno  tokom 
programa  a  bitno  je,  biti  podeljeno  sa  drugima  koji  su  van  okvira  programa.  Postojaće 
specifikacija  predloženih  promena  i  prilagođavanja  od  strane  relevantnih  naležnih  ili 
Upravnog odbora.  Izveštaji o napredovanju bi trebalo da se podnesu Upravnom odboru na 
sledećem sastanku Upravnog odbora.   

• Kvartalni finansijski izveštaji i računi 
• Krajnji izveštaj‐ Nacrt izveštaja se mora pripremiti tri meseca pre završetka Programa.  
 



 

 78

Aneks 1.3: Preliminarna matrica pristupa logičkog okvira uključujući 
kvantifikovane ciljeve  
Opis  Proverljivi pokazatelji  Sredstva provere 
Sveukupni cilj  Pokazatelji uticaja   
Održivi ekonomski razvoj i 
otvaranje radnih mesta 
poboljšanom konkurentnošću i 
izvozom voća i jagodičastog i 
bobičastog voća (5 lanaca 
vrednosti)  
Doprinos pristupu EU 

1)Ekonomski rast meren u 
smislu dodate neto dodate 
vrednosti izražene kroz 
kupovnu moć podržanih 
društava i preduzeća 
 
Cilj: 5 % povećanja neto 
dodate vrednosti za podržano 
društvo 
 
2) Rast u izvozu meren u 
smislu povećane vrednosti 
izvoza podržanih društava i 
preduzeća 
 
Cilj:  10 % povećanja u izvozu 
po podržanom društvu, 
ukoliko je izvoz cilj investicije 
 
 
3) Stvaranje radnih mesta 
mereno neto brojem dodatnih 
istih poslova sa punim radnim 
vremenom‐ otvorenih ili 
zadržanih u podržanim 
društvima i preduzećima 
 
Cilj: 250 – 500 otvorenih ili 
zadržanih radnih mesta u 
podržanim društvima i 
preduzećima gde 50% 
zaposlenih čine žene 
 
4) Radna produktivnost 
merena u smislu promene 
bruto dodate vrednosti za 
ekvivalent punog radnog 
vremena (BDV/EPRV) za 
podržana društva i preduzeća 
Cilj: 5% povećanja BDV/EPRV 
za podržana društva i 
preduzeća 
 
5) Povećani kapacitet za ulazak 

Podaci od korisnika prikupljeni 
nakon implementacije 
projekata i poređeni sa 
osnovnim informacijama 
navedenim u formularu za 
prijavu.  
 
Poređenje sa lokalnom 
statistikom i/ili nacionalnom 
statistikom za komparativnu 
analizu ili analizu zasnovanu na 
suprotnim činjenicama‐  
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u EU u 4 okruga mereno 
povećanim nivoom 
kompetentnosti među 
podržanim društvima i 
preduzećima u vezi sa EU  
 
Cilj: 75 % svih korisnika i 
farmera/prerađivača koji su 
učestvovali u treningu pokazali 
su povišeni nivo kompetencija 
u vezi sa pristupom EU i 
članstvom.  
  

Posebni ciljevi   Pokazatelj rezultata   
Komponenta 1 
Izgradnja kapaciteta 
 

Kvalitet i kvantitet usluga 
institucija  

Izveštaj o napretku Evropske 
komisije 
Izveštaj Ministarstva za 
poljoprivredu, šumarstvo i 
vodoprivredu 
Godišnji programski izveštaji 
 

Podkomponenta 1.a 
Poboljšanje produktivnosti  

   

Rezultati 1.a  Pokazatelji rezultata   
1.a.1 Pojačano savetovanje, 
poljoprivredne stručne službe i 
mreže ruralnog razvoja 
 
Obuka trenera 

Broj savetodavnih centara i 
centara za ruralni razvoj 
povećan i aktivni su 
 
Cilj: 4 savetodavna i 3 mrežna 
centra 
 
Broj obučenih trenera 
 
Cilj: 70 zaposlenih u 
savetodavnim i mrežnim 
centrima 

Lokalni izveštaji i izveštaji o 
napretku o broju poboljšanih 
centara u poljoprivrednim 
stručnim službama i broj 
obučenih trenera (savetnika). 
Broj centara obuke i broj 
obučenih. 
Dostupan je web site 

1.a.2 Uspostavljanje grupa 
proizvođača 

Broj ojačanih i novoformiranih 
grupa proizvođača i 
organizacija 
 
Cilj‐  5 grupa proizvođača 

Izveštaji o napretku i lokalno 
informisanje o broju grupa 
proizvođača kojima se 
pomoglo kao i broj članova 
grupa.  

1.a.3 Obuka proizvođača i 
prerađivača 

Broj obučenih proizvođača i 
prerađivača  
Cilj: 15,000 obučenih 
 
Broj izvršenih dana obuke 
 
Cilj‐ Izvršenih 1500 dana obuke

Izveštaji sa obavljenih kurseva. 

1.a.4 Studijska putovanja  Broj studijskih putovanja  Izveštaji sa studijskih 
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  Broj dana na studijskom 
putovanju 
Broj učesnika 
 
Cil: 2 ture, 5 dana po turi, 10 
osoba po turi 

putovanja  

Podkomponenta  1.b 
Poboljšanje tržišta 

Pokazatelji rezultata   

1.b.1 Tržišna udruženja  Broj inicijativa i broj formiranih 
tržišnih organizacija koje su 
uspostavljenje i ispunjavaju 
očekivanja 
 
Cilj: Formirano 5 asocijacija 

Izveštaji o napretku i godišnji 
izveštaji i informisanje na 
lokalnom nivou  

1.b.2 Podrška istraživanjima 
tržišta 

Broj sprovedenih istaživanja i 
broj zemalja 
 
Cilj: 2 – 5 istraživanja u 
zavisnosti od fokusa i obima  

Izveštaji o istraživanjima i 
analizama uključujući 
informacije i izveštaje USAID‐a 

1.b.3 Podrška trgovinskim 
događajima u Srbiji i ostalim 
zemljama  
 

Broj trgovinskih događaja u 
Srbiji i ostalim zemljama  
 
Cilj: Najmanje 15 podržanih 
događaja 

Izveštaji o događajima 
uključujući informacije i 
izveštaje USAID‐a 

Komponenta 1.c 
Tehnička pomoć 

Indikatori rezultata   

1.c.1 Poboljšanje celokupnog 
procesa lanca vrednosti 

Broj istraživačkih 
testova/ispitivanja (berba, 
prevoz, itd)  
 
Cilj: 5 testova/ispitivanja 

Izveštaji iz istraživačkih 
institucija 

1.c.2 Formiranje matičnih 
plantaža  
 

Broj formiranih plantaža, br 
hektara, br biljki  
 
Ciljt: 2 formirane matične 
plantaže 

Izveštaji o napredovanju i  
Izveštaji iz istraživačkih 
institucija  

1.c.3 Širenje znanja o 
proizvodnji na nivou okruga i 
opštine  

Broj aktivnosti usmerenih na 
širenje znanja (posete 
farmama, seminari, radionice, 
publikacije)  
 
Cilj: 50 ostvarenih aktivnosti 

Izveštaji savetnika i istraživača 
sa instituta  

1.c.4 Obuka eksperata za 
analizu kvaliteta kontrole 
rizika, sertifikacija...  

Broj kurseva obuke, br 
obučenih osoba, broj dana 
obuke  
 
Cilj: 25 kurseva, 250 učesnika, 
250 dana. 
 

Izveštaji sa obuke i izveštaji o 
napredovanju  
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1.c.5 Poboljšanje laboratorija 
(kontrola kvaliteta, 
bezbednost hrane i planovi 
monitoringa)  

Broj osnaženih laboratorija, 
broj testiranja u skladu sa EU 
normama (kapacitet testiranja) 
 
Cilj: 2 poboljšane laboratorije 

Izveštaji iz poboljšanih 
laboratorija, inspekcije i 
posete Upravnog odbora 
Programa i menadžmenta 
programa  

1.c.6 Širenje znanja o proeradi  
na nivou okruga i opštine  

Broj aktivnosti usmerenih na 
širenje znanja (posete 
kompanijama, seminari, 
radionice, publikacije)  
 
Cilj: 50 ostvarenih aktivnosti  

Izveštaji savetnika i istraživača 
sa instituta 

Komponenta 2 
Investicija u proizvodnju i 
preradu 

Indikatori rezultata   

Uspostavljanje i sprovođenje 
sheme granta 

Povećanje u bruto dodatoj 
vrednosti u podržanim 
društvima i preduzećima  
 
Cilj: 5 % 
 
Broj društava ili preduzeća koji 
uvode nove proizvode i/ili 
nove tehnike 
 
Cilj: Najmanje 160 
 
Broj farmi ili preduzeća koji 
ulaze na izvozno tržište sa 
novim proizvodima 
 
Target: Najmanje 30 

Izveštaji o napredovanju i 
godišnji izveštaji, studije 
slučaja za odabrane 
investicione projekte  

Rezultati 2  Pokazatelji rezultata   
2.1 Plantaže  Broj odobrenih prijava. 

Vrednost podrške (€). Broj 
posađenih hektara  
 
Cilj: 100 odobrenih prijava, 1.8 
miliona evra kao podrška, 100 
hektara novih plantaža.   
 

Izveštaji o investicijama. 
Godišnji i izveštaji o napretku. 
Odobreni grant‐ukupno. 
Inspekcije i posete Upravnog 
odbora Programa i 
menadžment programa.  

2.2 Mašinerija i oprema za 
farmere i primarne 
proizvođače 

Broj odobrenih prijava. 
Vrednost implementirane 
podrške u evrima. 
Odobrenih, 1.7 miliona evra.  
 

Izveštaji o investicajama. 
Godišnji izveštaji i izveštaji o 
napredovanju. Ukupan iznos 
odobrenog granta. Inspekcije i 
posete Upravnog odbora i 
menadžment programa.  

2.3 Obrada i rukovanje, 
tehnologije za kompanije 

Broj odobrenih prijava. 
Implementirana investiciona 
podrška (€) 

Izveštaji o investicijama. 
Godišnji i izveštaji o 
napredovanju. Ukupno 
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Cilj: 30 odobrenih prijava; 2.2 
miliona € kroz podršku 

odobrenih grantova, Inspekcije 
i posete od strane Upravnog 
odbora programa i 
menadžment programa.  
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Aneks 1.4:  Nacrt budžeta u DKK i EUR, podeljen na komponente i ukupno  
Komponente i 
aktivnosti 

Glavni elementi
 

 

Doprinos Danske   Doprinos Srbije
DKK EUR  EUR

1  Izgradnja kapaciteta   
1.a.1  Uspostavljanje  poljoprivrednih  stručnih 

službia, Obuka trenera  
1,490,000 200,000 

1.a.2  Organizacije  proizvođača  (obuka  i 
oprema)  

1,862,500 250,000 

1.a.3  Obuka proizvođača, prerađivača 1,117,500 150,000 
1.a.4  Studijska putovanja    372,500   50,000 
1.b.1  Tržišne asocijacije  1,490,500 200,000 
1.b.2  Podrška istraživanjima tržišta  1,117,500 150,000 
1.b.3  Podrška trgovinskim događajima u Srbiji 

i inostranstvu  
1,117,500 150,000 

1.c.1  Istraživanja  u  svrhu  povećanja 
produktivnosti  voća  i  jagodičastog  i 
bobičastog  voća  od  proizvođača  di 
krajnjeg  potrošača.  Poboljšanje 
celokupnog procesa lanca vrednosti.   

1,117,500 150,000 

1.c.2  Formiranje matičnih plantaža 372,500 50,000 
1.c.3  Širenje  znanja  o  proizvodnji  na  nivou 

okruga i opština  
372,500 50,000 

1.c.4  Obuka  eksperata  u  oblasti  analize 
kontrole rizika, sertifikacije... 

372,500 50,000 

1.c.5  Poboljšanje  laboratorija  (ili  kontrola 
kaliteta, bezbednost hrane  i monitoring 
planova)   

372,500 50,000 

1.c.6  Širenje znanja o preradi na nivou okruga 
i opština  

372,500 50,000 

Ukupno    11,547,500 1,550,000  300,00015

2  Investicije  u proizvodnju   
2.a.0  Uspostavljanje olakšica za shemu granta 1,490,000 200,000 
2.a.1  Investicije u plantaže  4,470,000 600,000  1,100,00016

100,00017 
2.a.2  Investicije u novu opremu, mehanizaciju 

itd, u primarnoj proizvodnji  
3,725,000

 
500,000  1,100,00018

100,000 
2.a.3  Investicije u rukovanje i obradu  7,450,000 1,000,000  1,100,00019

100,000 
Ukupno    17,135,000 2,300,000  3,600,000
Ključni  zapo‐
sleni  za 
implementaciju 
programa 

Za  ključne  zaposlene,  menadžment, 
opremanja kancelarija i nabavku  

8,940,000 1,200 000 

Nepredviđeni 
troškovi 

  1,490,000 200 000 

Revizije    745,000 100 000 
Ukupno (sve)     39,857,500 5,350,000  3,900,000

                                                 
15 Usluge u naturi (angažovanje ljudi po godini) od poljoprivrednih stručnih službi do centara za razvoj sela u 4 okruga  
16 Nacionalni doprinos‐ od postojećih mera Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu za podršku 
plantažama i proizvodnji rasada 
17 Sufinansiranje od strane opština u okruzima je sveukupno 300,000 €. Konačni sporazum će biti zaključen tokom faze 
početka programa, videti takođe doprinose od 100.000€ u odeljcima 2.a.2 i 2.a.3 
18 Isplanirana nova shema podrške od 2010 u okviru novog Programa razvoja sela  
19 videti tačku 9 gore 
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Aneks 1.5: Nacionalna statistika 

Table 1:Odabrani osnovni statistički podaci o Srbiji (prema popisu iz 2002.)  
 
Teritorija 
88,361 km2 (uključujući Kosovo i Metohiju) 

Lokacija 
Između 41°52' and 46°11'; severne geografske širine i  18°06' and 23°01' istočne geografske dužine 
 
Populacija (isključujući Kosovo) 
7,498,001 

Najveći gradovi (preko 100.000 stanovnika) 
Grad  Broj stanovnika  

Beograd  1.576.124 

Novi Sad  299.294 

Nis  250.518 

Kragujevac  175.802
 

 
Poljoprivredno zemljište  
5,718,599 ha od čega: 
�  4,674,622 ha obradivog zemljišta;   
�  1,006,473 ha pašnjaka,  
�  37,504 ha ribnjaka. 

Zasejano sa: 
�  2,453,374 ha žitom 
�  494,598 ha stočnim krmnim biljem 
�  348,641 ha industrijskim biljem 
�  300,484 ha povrtnim biljem  
�  256,887 ha voćnjacima  
�  85,763 ha vinogradima  
�  2,164 ha rasadnicima  
�  64,722 ha neobrađenim zemljištem  
�  666,702 ha pod livadama   
�  86,866 pod šumom  

 

http://www.arhiva.srbija.gov.rs/cms/view.php?id=1010  
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Tabela 2 Osnovne karakteristike ruralnog područja u Srbiji   
 
1. Geografske karakteristike 
  Srbija  Ukupno 

gradsko 
Ukupno
seosko 

Površina, km2, 2004 (isključujući Kosovo i Metohiju) 77508 11556  65952
Broj naselja, 2004  4715 811  3904
 
2. Broj stanovnika  i pokazatelji ljudskog razvoja 
Broj stanovnika  (Po popisu iz 2002.)   7498001  3336341   4161660 
% Promene u broju stanovnika 2002/1991   98.96  102.42   96.35 
Gustina naseljenosti  97  289   63.10 
U ili van stope migracije   1.48  3.63   ‐0.14 
Starosna struktura (%)    
Ispod 15 godina   15.69  15.10   16.17 
Preko 65 godina   16.54  15.36   17.49 
Stopa starenja   1.05  1.02   1.08 
Obrazovna struktura stanovništva preko 15 godina starosti (%):  100  100   100 
Nepotpuno obrazovanje  21.84  14.01   28.19 
Osnovno obrazovanje   23.88  20.41   26.69 
Srednja škola   41.07  47.21   36.09 
Više i visoko brazovanje   11.03  16.05   6.95 
Nepoznato  2.18  2.32   2.07 
 
3.Zaposlenje 
Zaposlenje po sektorima (%):   100   100   100 
Primarni sektor   23.36   11.25   32.98 
Sekundarni sektor   30.08   29.32   30.69 
Tercijalni sektor (uključujuć)   43.76   56.74   33.44 
Nepoznato  2.80   2.69   2.89 
Ukupno ekonosmki aktivno staovništvo  3398227   1527319   1870908 
% nezaposlenih‐ukupno  22.22   23.33   21.32 
Ukupno od ekonomski aktivnih žena   1474242   697866   776376 
% nezaposlenih žena, ukupno  24.22   25.08   23.44 
Stopa aktivnosti   53.76   53.95   53.61 
Stopa zaposlenja   41.81   41.36   42.18 
 
4. Bruto domaći proizvod (2004) 
BDP (u mil. evra)   14102   8334   5768 
% Primarni sektor u doamćem proizvodu   19.33   10.23   32.48 
% Sekundarni sektor  39.48   38.34   41.12 
% Tercijalni sektor   40.79   50.99   26.06 
% Javni sektor   0.40   0.44   0.34 
% Poljoprivreda, lov, šumarstvo, vodoprivreda   16.33   7.01   29.81 
BDP po glavi stanovnika u Srbiji = 100%   100.00   132.82   73.69 
 
 
Izvor:  Bogdanov N.  (2007):  „Regionalne  dimenzije  ruralne  Srbije“,  nacrt,  za  osnovnu  analizu  izveštaja  za  stvaranje 
programa za rurali razvoj, EU projekat "Podška izradi programa za ruralni razvoj i sistem plaćanja" Beograd  

Izračunao autor na osnovu Statističkih godišnjaka opština u Srbiji, 2005  i  internih podataka Kancelarije  za  statistiku 
republike Srbije.  
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Tabela 3: Obrazovna struktura seoske populacije sa zaposlenjem prema rodu 
  Zaposleno seosko stanovništvo

% žena ukupno  
Ukupno 

Muškarci žene
  ukupno struktura % ukupno struktura % 
Ukupno   1250660  781503  100  469157  100   37.51 
Bez obrazovanja   39912   12949  1.66  26963  5.75   67.56 
Sa nezavršenom osnovnom školom   203703   111889  14.32  91814  19.57   45.07 
Osnovna škola   320038   204694  26.19  115344  24.59   36.04 
Srednja škola   608764   407767  52.18  200997  42.84   33.02 
Viša škola  42263   25116  3.21  17148  3.66   40.57 
Fakultet   35979   19086  2.44  16891  3.60   46.95 
Izvor: Istražianje radne snage, 2005  
 
 

Tabela 4: Aktivno seosko stanovništvo prema profesionalnim veštinama 
  Ukupno 

Srbija 
Muškarci  Žene 

Br  %  Br  % 
Radnici kod proizvođača 
poljoprivrednih dobara za tržište  107,407  79,377  73.9  28,030  26.1 

Poljoprivredni proizvođači za 
sopstvene potrebe   397,278  208,475  53.1  188,803  46.9 

Radnici u poljoprivredi na 
poslovima koji zahtevaju fizičku 
snagu  

24,551  17,738  72.2  6,813  27.8 

Izvor: Popis stanovništva, domaćinstava i domova, 2002  
 
 

Tabela 5: Veličina i izvori prihoda po veličini farme   

Veličina farme 
Farme 

Ukupno 
Poljoprivredne   Mešano  Nepoljoprivredno  Bez prihoda  
Br   %   Br   %   Br   %   Br   %  

do 5ha   604417   81770   13.53   77910   12.89  421715   67.77  23022   3.81  
5.01do 10   131407   40647   30.93   36793   28   50530   38.45  3438   2.61  

10.01 do 20ha   36772   13672   42.14   11337   30.95  11107   25.53  656   1.36  
Iznad 20.01 ha   6300   2655   42.1   1950   31   1609   25.5   86   1.4  

Ukupno   778,891   138,738   17.8   127,990  16.4   484,961   62.3   27,202   3.5  
Izvor: Bogdanov N., Bozic D. (2005) 
 
 

Tabela 6  Poljoprivredni proizvodi, inostrana razmena u 2005. i 2006. u milionima dolara  
  Izvoz  Uvoz 

  2005  2006  2005  2006 
Srbija ukupno  4,481.8  6,427.9  10,461.3  13,172.3 
Poljoprivreda, ukupno  920,9  1,265.5  772.3  905.5 
Voće i povrće  261,9  326.00  159.3  189.8 
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Tabela 7: Sorte voća sa najvećim udelom u izvozu 2006.  
Voće  Količina (kg) USD 

 
Lubenice, sveže 
  

6,270,224 1,360,238

Jabuke, sveže, other  
 

35,175,761 11,431,288

Višnje 
 

6,248,466 2,286,244

Breskve, sveže  
 

7,500,106 1,370,449

Šljive, sveže  
 

16,471,548 4,444,392

Maline, sveže  
 

5,656,170 5,765,679

Maline, Kupine, Jagode, drugo 
 

2,689,502 3,877,193

Jagode, bez šećera, smrznute 
 

730,770 1,216,767

Maline “Rolend”, kuvane ili nekuvane  
 

24,378,588 48,326,528

Maline “Griz”, smrznute ili kuvane  
 

25,410,833 30,065,679

Maline “Bruh”, smrznute ili kuvane  
 

7,182,775 10,988,703

Maline ”Blok”, kuvane ili nekuvane  
 

5,481,481 4,081,612

Maline, smrznute  
 

2,084,304 2,786,126

Kupina “Rolend”, smrznute ili kuvane  
 

13,644,336 23,175,593

Kupina “Konfitura”  
 

345,971 531,099

Kupina “Blok”  
 

2,769,794 3,151,932

Odkoštena višnja, “Rolend”, smrznuta ili kuvana 
 

15,101,921 17,790,971

Višnje s koskom, smrznute ili kuvane  
 

3,733,909 2,466,110

Ostalo smrznuto voće 
 

10,234,652 7,937,890

Suve šljive 
 

1,388,505 2,963,122
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Tabela 8: Sorte voća sa najvećim udelom u izvozu u 2006. 
Voće  Količina (kg) USD 
Lubenice, sveže  
 

201.470 1.429.446 

Jabuke, sveže, drugo  
 

950.177 6.028.219 

Višnje 
 

202.241 992.656 

Breskve, sveže  
 

55.950.664 34.637.386 

Šljive, sveže  
 

803.627 1.126.916 

Maline, sveže  
 

403.227 455.057 

Maline, Kupine, Jagode, drugo
 

28.606.235 13.753.100 

Jagode , bez šećera, smrznute 
 

7.084.220 4.020.753 

Maline “Rolend”, kuvane ili nekuvane  
 

5.787.218 3.387.496 

Maline “Griz”, smrznute ili kuvane  
 

4.256.103 2.232.077 

Maline “Bruh”, smrznute ili kuvane  
 

3.183.492 1.720.896 

Maline “Blok”, kuvane ili nekuvane  
 

3.104.566 2.017.335 

Maline, smrznute  
 

16.190.719 8.899.802 

Kupina “Rolend”, smrznute ili kuvane  
 

11.114.661 5.681.780 

Kupina “Konfitura”  
 

3.268.856 1.317.489 

Kupina “Blok  
 

” 9.405.764 1.175.682 

Odkoštena višnja, “Rolend”, smrznuta ili kuvana 
 

12.106.373 2.889.219 

 
1 Customs Administration 
 
 

Tabela 9 Poljoprivredni proizvodi – trgovinka razmena sa inostranstvom u 2006 u mil. USD  
  Izvoz  Uvoz 

 
  2006  2006 

 
Srbija ukupno  6,427.9 13,172.3
Poljoprivreda, ukupno  1,265.5 905.5
Voće i povrće  326.00 189.8
Voće  186.02 93.55
Maline  102.00 0
Kisele Maline  22.00 0
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Annex 1.6: USAID Program hrane i arhiva marketinga    

 

Ime fajla  Opis  Kategorija   

F1.0_Marketing_Zamrznutog_Voca.ppt 

Prezentacija  Remer 
Lane‐a o 
aktivnostima 
marketinga 
smrznutog voća na 
srpskom  

Hrana   

F2.0_Spremnost_za_Izvoz.ppt 

Prezentacija  Remer 
Lane‐a o 
aktivnostima izvoza 
na srpskom 

Hrana   

F3.1 Design and the Bottom Line for Managers ‐ Serbian
 
Dizajn i krajnji rezultat za menadžere 

Prezentacija Jeff 
Spear na srpskom o 
dizajnu i pakovanju  

Hrana   

F3.2_Design_and_the_Bottom_Line_for_Managers.ppt
 
Dizajn i krajnji rezultat za menadžere 

Prezentacija Jeff 
Spear na engleskom 
o dizajnu i pakovanju 

Hrana   

F4.1 Design That Sells ‐ Serbian 
 
Dizajn koji prodaje 

Prezentacija Jeff 
Spear na srpskom o 
dizajnu i pakovanju 

Hrana   

F4.2_Design_that_Sells.ppt 
Prezentacija Jeff 
Spear na engleskom 
o dizajnu i pakovanju 

Hrana   

F5.0_Packaging.ppt 
Prezentacija Jeff 
Spear‐a o pakovanju.   Hrana   

F6.0_Advertising_Sales_Promotion_and_Public_Relations.ppt 
Prezentacija Heinz 
Zenk‐a o marketingu 
i brendiranju  

Hrana   

F7.1_Use_of_Food_Additives.pdf 

Prezentacija DR Dr. 
Lise Mauer o nauci o 
hžtehnologiji hrane i 
korišćenju aditiva  

Hrana   

F7.2_Use_of_Food_Additives_‐_Organic_Designations_Shelf‐Life.pdf 

Prezentacija DR Dr. 
Lise Mauer o nauci o 
hžtehnologiji hrane i 
korišćenju aditiva 

Hrana   

F8.0_Conclusions_for_Fruit_and_Juice_Buyers_Intervention.ppt 

Prezentacija Remera 
Lane‐a na engleskom 
o SEDP voća, 
kupcima voća i 
intervencijama.  

Hrana   

F9.0_FDA_Good_Manufacturing_Practices.ppt 

Prezentacija Randle 
Macon o dobrim 
praksama 
manufakture na 
engleskom  

Hrana   

about/background
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Ime fajla  Opis  Kategorija   

F10.0_HACCP_Basics.ppt 

Prezentacija Randle 
Macon‐a o 
principima HACCAP‐a 
na engleskom 

Hrana   

F11.0_Hand_Hygiene.ppt 
Prezentacija Randle 
Macona o higijeni 
ruku na engleskom 

Hrana   

F12.0_Vodic_za_etikete_na_prehrambenim_proizvodima.doc 

Etikete na 
prehrambenim 
proizvoidima Jeff 
Spear‐a 

Hrana   

F13.0_Why_Organic.ppt 

Prezentacija o 
organskoj hrani‐ 
zašto izabrati 
organsko? 

Hrana   

F14.0_Sveže_Produce_Markets_in_Western_Europe.doc 

Naglašavanje glavnih 
trendova i tržišta za 
sveže voće i povrće u 
zapadnoj Evropi  

Hrana   

F15.0_Predicting_optimum_harvest_dates_Serbian.pdf 

Predviđanje 
optimalnog datuma 
za berbu jabuka‐ 
svrha ovog 
dokumenta je da 
pomogne 
uzgajivačima jabuka 
da odrede kada je 
najbolji datum branja 
jabuka za čuvanje u 
kontrolisanoj 
atmosferi 

Hrana   

F16.0_Sweet_cherries_‐_Serbian.pdf 

Vrste trešanja‐ 
unakrsno oprašivanje 
trešanja za nova 
tržišta i karta 
samooprašivanja 
rešanja  

Hrana   

F17.0_Plant_growth_regulators_Serbian.pdf 

Regulatori rasta‐ 
upotreba regulatora 
rasta u proizvodnji 
jabuka  

Hrana   

F18.0_Maline_guide_‐_Serbian.pdf 

Sveže maline‐vodič‐ 
vrste malina, 
sađenje, berbe i 
prakse nakon berbe 
za tržište svežeg voća  

Hrana   

F19.0_Kupina_guide_‐_Serbian_.pdf 

Sveža Kupina vodič ‐ 
vrste kupina, 
sađenje, berbe i 
prakse nakon berbe 

Hrana   
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Ime fajla  Opis  Kategorija   

za tržište svežeg voća 

F20.0_Jagoda_Production_Guide_for_Sveže_Markets_‐_Serbian.pdf 

Sveža Jagoda vodič ‐ 
vrste jagoda, 
sađenje, berbe i 
prakse nakon berbe 
za tržište svežeg voća 

Hrana   

F21.0_Red_and_Black_Currant_Production_Guide_for_Sveže_Markets_‐
_Serbian.pdf 

Sveže ribizle vodič ‐ 
vodič ‐ vrste ribizli, 
sađenje, berbe i 
prakse nakon berbe 
za tržište svežeg voća 

Hrana   

F22.0_Borovnica_Production_Guide_for_Sveže_Markets_‐_Serbian.pdf 

Sveže Borovnica 
vodič ‐ vodič ‐ vrste 
borovnica, sađenje, 
berbe i prakse nakon 
berbe za tržište 
svežeg voća 

Hrana   

F23.0_Sveže_Peaches_Guide.pdf 

Sveže breskve vodič ‐ 
vrste breskve, 
sađenje, berbe i 
prakse nakon berbe 
za tržište svežeg voća 

Hrana   

F24.0_Sveže_maline_guide_in_greenhouses_‐_Serbian.pdf 

Sveže maline vodič‐ 
vrste malina, 
sađenje, berbe i 
prakse nakon berbe 
za tržište svežeg voća  

Hrana   

F25.0_Workbook_for_Financial_Planning_of_Production_of_Berry_Fruits_‐
_Serbian.pdf 

Radna sveska za 
finansijjsko 
planiranje 
proizvodnje 
jagodičastog voća  

Hrana   

EuropeanMarketReport.pdf 

Istraživanje tržišta u 
EU u vezi sa srpskim 
voćem i povrćem, 
uključujući 
distribuciju, 
pakovanje i analizu 
proizvoda.  

Hrana   

 
The information provided on this Web site is not official U.S. Government information and does not represent  

the views or positions of the U.S. Agency for International Development or the U.S. Government 

© USAID Competitiveness Project, 2008 | USAID Competitiveness Project is implemented by Booz Allen Hamilton | Disclaimer of 

Endorsement 

http://compete.rs/?filter0=109&q=about%2Fbackground‐and‐research%2Fsedp‐
archivehttp://compete.rs/?filter0=109&q=about%2Fbackground‐and‐research%2Fsedp‐archive 
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Annex 1.8 Nezaposlenost u odabranim opštinama u 4 okruga i površina  

 
 
 

Kategorija   

Opština 
Vranje 

 

Opština 
Bujanovac 

 

Opština  
Preševo 

 

Opština 
Trgovište 

 

Opština 
Vladičin 
Han 

 

 

Opština 
Surdulica 

 

Opstina 
Bosilegrad 

 

Opština 
Crna Trava 

 

Opština 
Babušnica 

 

Opština 
Gađžin 
Han 

 

 
Stanovništ

vo 

    86 950  45 279  39 341  5 533  22 380  22 190  8 555  2 563  15 734  10 464 

Broj 
nezaposle
nih 

8 390  5 036  6 865  1 193  4 587  3 398  1 382  378  2 086  974 

Broj 
nezaposle
nih (žene) 

4 677  2 540  3 728  539  2 477  1 867  647  168  1 017  450 

Ukupna povrsina (ha)           
Ukupna 
površina 
poljoprivre
dnog 
zemljišta  

44 552  26 656  15 971  20 873  16 552  33 645  35 209  15 718  29 089  17 577 

Voćnjaci 
(ukupno) 

1 427   332  78  94  824  250  136  342,2  855,6  ‐ 

Površina 
pod  
malinama 

8   0,5  ‐  ‐  12  16  10  0,55  2  ‐ 

Površine 
pod 
višnjama  

92   31  6  ‐  79  14  ‐  ‐  7,3  ‐ 

Površine 
pod 
šljivama 

847  194  26  44  352  123  76  120  62,4  ‐ 

Površina 
pod 
jagodama 

30   5  ‐  ‐  5  6  ‐  ‐  2  ‐ 

Površina 
pod 
borovnica
ma 

0,3   ‐  ‐  0,2  ‐  ‐  ‐  4,10  ‐  ‐ 
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Aneks 1.9: Poljoprivredne stručne službe  u Republici Srbiji  
Poljoprivredne stručne službe obavljaju savetodavne usluge na polju poboljšanja poljoprivrednih 
proizvoda. Njihova ciljna grupa su  farmeri,  javna poljoprivredna društva, privatna poljoprivredna 
društva i poljoprivredne kooperative. 

Savetodvne  usluge  se  tradicionalno  pružaju  u  Republici  Srbiji  od  strane  poljoprivredne  službe 
Republike Srbije koja se organizuje u sledećim vidovima:  

• Instituti,  
• Stanice (Poljoprivredne stanice) i 
• Zavodi. 

Do  2009.  one  su  funkcionisale  u  javnom  sektoru  i  bile  su  koordinisane  od  strane  Instituta  za 
primenu  nauke  u  poljoprivredi  (IPNP)  i  od  strane  eksperata  iz  poljoprivrednih  kooperativa  i 
prerađivačke industrije.  

Poljoprivredne stručne službe se sastoje od: 

• Savetodavne službe za poljoprivredu za centralnu Srbiju (22 povezana tela za obavljanje 
savetodavnih usluga)  

• Savetodavne službe za poljoprivredu za autonomnu pokrajinu Vojvodinu (13 povezanih 
tela za obavljanje savetodavnih usluga)  

Savetodavne  usluge  takođe  pružaju  i  spoljne  strane  t.j.  privatni  individualci.  Ovaj  oblik 
savetodavnih  usluga  se  finansijski  može  obavljati  od  strane  ograničenog  broja  farmera 
(poljoprivrednih  proizvođača),  imajući  u  vidu  da  se  ovakav  oblik  savetodavnih  usluga  plaća, 
nasuprot onima koje pruža država i koje su besplatne.  

Program  rada  za  poljoprivredne  stručne  službe  za  2009  i  propisi  u  vezi  sa  uslovima  i  načinom 
korišćenja podrške države  (subvencije) u oblasti primene  savetodavnih usluga u poljoprivredi  za 
2009.  godinu  (sl.  glasnik  20/09  i  45/09)  stvorile  su  uslove  za  otvorenu  konkurenciju,  posebno 
ustanovljenu  zarad  korišćenja  podrške  države  na  polju  pružanja  savetodavnih  usluga  u 
poljoprivredi za 2009. godinu.  

Poljoprivredne stručne službe  i broj eksperata savetnika prema mestu službe  i načinu korišćenja 
podrške države, za obavljanje savetodavnih usluga u poljoprivredi u 2009 (sl. glasnik 20/09 i 45/09) 
su navedene u donjoj tabeli.  
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Tabela 1‐ Poljoprivredne stručne službe u Republici Srbiji 
Poljoprivredne stručne službee u centralnoj Srbiji 
Broj poljoprivrednih stanica  Broj eksperata/savetnika 

 
22  135 
Poljoprivredne stručne službee u Autonomnoj Pokrajini Vojvodina  

Broj poljoprivrednih stanica 
 
Broj eksperata‐ savetnika  
 

13  78 
Ukupno 
Ukupan  broj  poljoprivrednih  stanica 
(Centralna Srbija + AP Vojvodina) 

Ukupan broj zaposlenih 
(Centralna Srbija + AP Vojvodina) 

35  213 
 

Finansijska pitanja u vezi sa poljoprivrednim stručnim službama 

Zakon o budžetu Republike Srbije za 2009. za izdvajanje i korišćenje finansijskih sredstava (za 2009. 
je izdvojeno 75 miliona dinara a trenutne mere povećavaju iznos za ovu godinu i 2008. godinu na 
150 miliona  dinara).  Na  osnovu  kasnijeg  zakona  u  2009.  ustanovljen  je  program  distribucije  i 
korišćenja subvencija na polju poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.  

Tabela 2. Finansijska pitanja 
Godina  Ukupan iznos u RSD  Ukupan iznos u EUR20 

2008  150 miliona RSD  1,843,281.73 EUR 
2009  75  miliona  RSD  + 

trenutne mere21 
797,957.00 EUR 

 

Poljoprivredne stručne službe u Nišavskom, Topličkom, Jablaničkom i Pčinjskom okrugu 

Poljoprivredne  stručne  službe  posluju  u  4  data  okruga  u  sledećim  opštinama:  Poljoprivredna 
stanica  Niš  u  7  Opština  (Aleksinac,  Gadzin  Han,  Doljevac,  Merošina,  Niš,  Ražanj  i  Svrljig), 
Poljoprivredna  stanica Vranje u 7 opština  (Bosilegrad, Bujanovac, Vladičin Han, Vranje, Preševo, 
Surdulica  i  Trgovište),  Poljoprivredna  stanica  Leskovac  u  6  opština  (Bojnik,  Vlasotince,  Lebane, 
Leskovac, Medveđa  i Crna Trava)  i Poljoprivredna stanica Prokuplje u 4 opštine  (Blace, Žitorađa, 
Kuršumlija i Prokuplje). 

 
 
 
 
 
 
                                                 
20 Konverzija iz RSD u EUR je izračunata na osnovu godišnjeg proseka za 2008. i prvu polovinu 2009. godine  
21 Ukupan iznos podrške države je povećan novom merom na osnovu koje predstavnici poljoprivrednih stručnih službi 
imaju pravo da se prijavljuju (procena dodatnh troškoa još uvek nije poznata)    
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Tabela 3. Poljoprivredne stručne službe u  datim okruzima 
Broj poljoprivrednih stanica  Uprave  Broj 

savetnk
a 

Broj 
pokrivenih 
opština 

"Poljoprivredna savetodavna služba Agrorazvoj" 
d.o.o.  Niš  6  7 

"  Poljoprivredna  savetodavna  služba  Leskovac" 
d.o.o.  Leskovac  7  6 

"  Poljoprivredna  savetodavna  služba  Vranje" 
d.o.o.  Vranje  6  7 

"  Poljoprivredna  savetodavna  služba 
Prokuplje"22  Prokuplje  4  4 

Ukupno   ‐  23  24 

Poljoprivredna  stručna  služba  Niš  t.j.  "Poljoprivredna  savetodavna  služba  Agrorazvoj"  d.o.o.  se 
fokusira na savetodavne usluge u sledećim oblastima: 

• Zavod za proizvodnju žitarica 
• Zavod za voćarstvo 
• Zavod za ratarstvo i stočarstvo 
• Zavod za zaštitu bilja 
• Centralna laboratorija 

Poljoprivredna  stručna  služba Vranje  t.j.  " Poljoprivredna  savetodavna  služba Vranje  " d.o.o.  se 
fokusira na savetodavne usluge u sledećim oblastima: 

• Zavod za zaštitu bilja 
• Zavod za proizvodnju žitarica i povrća 
• Zavod za voćarstvo i vinogradarstvo 
• Zavod za ratarstvo i stočarstvo 
• Laboratorija 

 

Poljoprivredna stručna služba Leskovac " Poljoprivredna savetodavna služba Leskovac " d.o.o. se 
fokusira na savetodavne usluge u sledećim oblastima: 

• Zavod za proizvodnju žitarica 
• Zavod za ratarstvo i stočarstvo 
• Zavod za voćarstvo i vinogradarstvo 
• Zavod za zaštitu bilja 

Poljoprivredna stručna služba Prokuplje t.j. " Poljoprivredna savetodavna služba Prokuplje" d.o.o. 
se fokusira na savetodavne usluge u sledećim oblastima:Office for plant protection 

                                                 
22 Poljoprivredna stanica u Prokuplju nije ispunila kriterijume MPŠVP kod oglasa za savetodavnu poljoprivrednu službu 
2009. godine, process selekcije još uvek nije završen  
 



 

• 
• 
• 
• 
• 

 
Mapa poljo

Oblasti ozn
stanica u N

 

Izvor: RS Min

Zavod za z
Zavod za v
Zavod za v
Zavod za ra
Zavod za a

oprivrednih

načene na o
Nišu, Vranju

nistarstvo polj

aštitu bilja 
oćarstvo 
inogradarst
atarstvo i st
gro‐ekonom

h stručnih s

ovoj mapi k
u, Leskovcu 

joprivrede, šum

tvo 
točarstvo 
miju 

službi u repu

kao regioni 
i Prokuplju.

marstva i vod

ublici Srbiji

1, 3, 10  i 2
.  

doprivrede 

 

20 odgovaraaju radnoj ooblasti poljo

 

98

oprivrednih

 

8

h 



 

 99

 
Aneks 1.10: Ruralna Mreža za podršku ruralnom razvoju 

U cilju podizanja svesti u vezi sa merama  i subvencijama Ministarstva Poljoprivrede, Šumarstva  i 
Vodoprivrede  (MPŠV),  kao  i  uspostavljanje  bolje  komunikacije  između  seoskog  stanovništva, 
lokalne institucije i državne vlasti, osnovana je Mreža za podršku ruralnom razvoju 2007. god. Iako 
je  inicijativa  došla  od  strane MPŠV,  izvršen  je  ″  bottom‐up  ″  pristup  budući  da  su mnoge  od 
prethodno  pomenutih  nadležnosti  bile  dodeljene  predstavnicima  Mreže  za  podršku  ruralnom 
razvoju (RD mreža). 

Mreža  za  podršku  ruralnom  razvoju  je  rezultat  uravnoteženog  planiranja MPŠV,  jer  su  uzete  u 
obzir  teritorijalne,  istorijske,  kulturne,  demografske,  prirodne  i  druge  razlike  među  seoskim 
područjima  u  Srbiji  koje  su  ukazale  na  potrebu  da  se  stvore  sinergetske  veze  između  njih, 
uključivanjem mreže kao relevantne zainteresovane strane  i ″posrednika″. Ministarstvo nije želelo 
da  se  fokusira  samo  na  tržišnu  konkurentnost  poljoprivredne  proizvodnje,  već  i  na  održivom 
razvoju u  smislu diverzifikacije  ruralne ekonomije,  zasnovane na potrebi očuvanja  i  racionalnog 
korišćenja prirodnih i ekonomskih resursa. Ljudski kapital i domaće znanje predstavljaju još jedno 
jednako važno pitanje koje je bilo uključeno u plan Ministarstva. 

U  cilju  dobijanja  uravnoteženog  razvoja  ruralnih  društava, Mreža  za  podršku  ruralnom  razvoju 
pokušava da uključi širu javnost, civilni i privatni sektor u proces donošenja odluka. 

Koncept mreže za podršku ruralnom razvoju (RD mreža) 

Obrazloženje: Mreža za podršku ruralnom razvoju se zasniva na sledećim principima i praksi EU: 

• Održivi ruralni razvoj ‐ razvoj koji se zasniva na očuvanju i razvoju ljudskog, socijalnog i 
proizvodnog / inovativnog kapitala 

• Ovakav pristup je zasnovan na svojstvenim karakteristikama ruralnih područja ‐ ruralna 
područja su slična, ali su takodje različita u pogledu odredjenih pitanja. Razlike treba 
uzeti u obzir prilikom planiranja budućih koraka ruralnog razvoja. 

• Uključivanje lokalnih zajednica u proces razvoja je od velikog značaja.  
• “Bottom‐up” pristup je osnovni koncept mreže za podršku ruralnom razvoju, zbog 

velikog značaja za učešće i uključivanje svih zainteresovanih strana u proces donošenja 
odluka u ruralnim oblastima  

• Razvoj lokalnog partnerstva u smislu zajedničkih planova, pristupa i zajedničkog  razvoja 
je sastavni deo mreže za podršku ruralnom razvoju 

• Umrežavanje i saradnja ‐ sinergetski uticaj u procesima razvoja, transfer stručnog 
znanja, veoma su  značajni za ruralni razvoj Srbije. 

• Inovacije ‐ su neophodne za povezivanje domaćih, tradicionalnih znanja i sadašnjih 
vrednosti, kako bi se postigli rezultati (proizvodi) u novim, tržišno konkurentnim 
oblicima. 

• Integralni pristup ‐ Medjusektorska saradnja je neophodna za odgovarajući ruralni 
razvoj. Horizontalna medjusektorska saradnja, kao i vertikalna saradnja (saradnja 
lokalnih, regionalnih i nacionalnih institucija) je preduslov za održivi ruralni razvoj. 

 

Struktura mreže za podršku ruralnom razvoju 
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Mreža za podršku ruralnom razvoju trenutno zapošljava 170 radnika, 140 u područnim jedinicama 
i 30 u regionalnim centrima (koordinatori i menadžeri). Kriterijumi za izbor za zaposlene u okviru 
mreže za podršku ruralnom razvoju uzeli su u obzir rodno senzitivan pristup, i kao rezultat toga je 
činjenica da su žene skoro podjednako zastupljene kao i muškarci u okviru mreže za podršku 
ruralnom razvoju. Manjine, osobe sa invaliditetom, omladina, nezaposleni i drugi predstavnici 
ugroženih grupa su takođe zastupljeni u značajnom procentu zaposlenih lica u okviru mreže za 
podršku ruralnom razvoju. Mreža za podršku ruralnom razvoju je imala tri faze u smislu broja 
regionalnih centara i podregionalnih jedinica. Formirali su se na sledeći način: 

I. 2007. god osnovano je šest regionalnih centara 
II. 2008. god. osnovano je još 5 regionalnih centara, tako da je mreža za podršku ruralnom 

razvoju ukupno imala 11 regionalnih centara 
III. Konačno, 2009. god osnovano je  još  4 regionalnih centara,  tako da je mreža za 

podršku ruralnom razvoju ukupno imala 15 regionalnih centara 

Tabela 1: Podaci o zaposlenima i distribuciji mreže za podršku ruralnom razvoju 

Godina  Broj regionalnih 
centara 

Broj pod‐
jedinica 

Ukupan broj 
zaposlenih 

Opštine pokrivene 
mrežom za podršku 
ruralnom razvoju 

2009  15  126  170  141 
 
 
Kao što je navedeno u Tabeli 1, iznad, do sada, osnovano je 126 podregionalnih jedinica i 15 
regionalnih centara. Oni su podjednako rasporedjeni na teritoriji Republike Srbije, pokrivaju 141 
opštinu. 
 
 
Finansijski osnov mreže za podršku ruralnom razvoju 

Razvoj finansijske podrške mreže za podršku ruralnom razvoju imao je dve faze. U početku je bila 
osnovana i finansirana kroz projekat ″Uspostavljanje sistema za podršku ruralnog razvoja″, a 2007. 
je imala budžet od oko 380 hiljada eura za 6 regionalnih centara i njihovih podjedinica. U skladu sa 
povećanjem regionalnih centara  i njihovih podjedinica, finansijska podrška porasla je u 2008.god.  
na oko 614 hiljada evra. Finansijski model nije se promenio samo u pogledu iznosa, već i u smislu 
logističke pomoći. Podrška mreže za podršku ruralnom razvoju je registrovana u sklopu godišnjeg 
programskog  plana Ministarstva  Poljoprivrede,  Šumarstva  i  Vodoprivrede  –MPŠV‐,  i  više  se  ne 
tretira  kao  projekat  inicijative,  već  kao  deo mera MPŠV  za  podršku  ruralnom  razvoju.  Ovakav 
pristup  je  nastavljen  i  u  2009.godini,  dodeljeno  je  pola miliona  evra  za  potrebe  funkcionisanja 
mreže  za  podršku  ruralnom  razvoju.  Iako  se  sastoji  od  15  regionalnih  centara  i  relevantnih 
podjedinica, zbog svetske finansijske krize, državni budžet Ministarstva Poljoprivrede, Šumarstva i 
Vodoprivrede  (MPŠV) u 2009.godini,  takođe  je smanjen za potrebe   mreže za podršku  ruralnom 
razvoju. 

 
 
Tabela 2: Podaci o finansijskoj osnovi (pozadini) mreže 23  za podršku ruralnom razvoju  

                                                 
23 Konverzija dinara u evro obračunava se po srednjem kursu dinara u evro u poslednja četiri meseca u 2007. u godišnjem proseku za 2008. i u prvoj 
polovini za 2009.god. 
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Godina  Broj regionalnih 

centara 
Ukupan iznos u RSD  Ukupan iznos u EUR 

2007  6  30 milion RSD  380,803.00 EUR 
2008  11  50 milion RSD  614,427.00 EUR 
2009  15  47 milion RSD  500,039.00 EUR 

 
 
 
 
Mreža za podršku ruralnom razvoju u Pčinjskom, Nišavskom, Jablaničkom i Topličkom okrugu 

Mreža  za podršku  ruralnom  razvoju  je  takođe osnovana u Pčinjskom, Nišavskom,  Jablaničkom  i 
Topličkom okrugu.. Ona  ima  tri  regionalna centra: Regionalni centar Leskovac, Regionalni centar 
Niš i Regionalni centar Vranje. Ova tri regionalna centra mreže za podršku ruralnom razvoju imaju 
ukupno 28 podjedinica u prethodno pomenuta četiri okruga. 

 
Mapa distribucije Mreže za podršku ruralnom razvoju u Republici  Srbiji 
 
Oblasti koje su pokrivene  mrežom za podršku ruralnom razvoju predstavljene su  na mapi 
različitim bojama. Bele oblasti predstavljaju još uvek nepokrivene opštine 
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Tim  za  formulaciju  je  dobio  tri  pisma  od MPŠV  u  vezi  sa  sufinansiranjem. U  ovom  poslednjem 
programskom dokumentu  sufinansiranje koje  je navedeno u pismu br. 2, od Direkcije  za  ruralni 
razvoj, koristi se kao polazna investicija programa. Međutim, kako je navedeno u pismu državnog 
sekretara Mirjane Milošević, novi sastanci će se održati u aprilu 2010.godine kako bi se definisalo 
ulaganje Vlade R. Srbije u program. Sastanke će organizovati  ambasada Danske u Beogradu. 
 
Pismo br. 1: 
 
Beograd 8. oktobar 2009. 
 
Poštovani gospodine Kvistgaard, 
 
U cilju definisanja budućih mogućnosti finansijske podrške  srpske strane danskom Programu 
podrške za razvoj sektora za proizvodnju voća i bobičastog voća u južnoj Srbiji, i  kako bi rezimirali i 
uskladili stavove i interese ciljnih grupa u Srbiji, organizovan je sastanak tokom kojeg su 
razmatrana navedena pitanja.  
 
Sastanak je održan 7.oktobra 2009. godine u Institutu za prehrambene tehnologije (FINS) u Novom 
Sadu. Učesnici sastanka su bili: 
 
Učesnici sastanka su bili: 
 

1. Dr Mirjana Milošević, državni sekretar Ministarstva Poljoprivrede, Šumarstva i 
Vodoprivrede 

2. Veljko Đorđević, menadžer mreže za podršku ruralnom razvoju iz Ministarstva 
Poljoprivrede, Šumarstva i Vodoprivrede 

3. Milorad Plavšić, predstavnik sektora za ruralni razvoj Ministarstva Poljoprivrede, Šumarstva 
i Vodoprivrede 

4. Dr Jasna Mastilović, direktor Instituta za prehrambene tehnologije 
5. Dr Žarko Kevrešan, zamenik direktora Instituta za prehrambene tehnologije 

 
Pomoćnik ministra za ruralni razvoj Slobodan Teofanov je obavešten o zaključcima sa sastanka i  
saglasan je sa njima. 
Tokom sastanka nacrt plana aktivnosti projekta je razmatran na način koji je  prikazan u nastavku 
ispod, kako bi se definisale osnove za razmatranje mogućih izvora sufinansiranja aktivnosti sa 
srpske strane. 
Nacrt plana aktivnosti je definisan kao što je prikazano ispod: 
 
CILJNE GRUPE   
Regioni  Jablanički, Toplički, Pčinjski, Nišavski 
Sorte voća i bobičastog 
voća 

Kisela Višnja (sorta ″Oblačinska″ sa aktivnostima usmerenim ka 
unapređenju tehnologije proizvodnje, zaštite geografske 
identifikacije na osnovu određenih karakteristika i poboljšanja 
kvaliteta  marketinških mogućnosti) i malina (uvođenje novih sorti i 
optimizacija korišćenja postojećih sorti) 

Proizvodjači voća i 
bobičastog voća 

Unapređenje tehnologije proizvodnje, nova postrojenja 
Zadruge ‐ klasteri 

Prerađivači voća i 
bobičastog voća 

Skladištenje i plasiranje  svežeg voća 
Obrada u cilju postizanja više vrednosti proizvoda 
Marketing 



 

 104

Partneri na projektu– 
mreža prenosa 
(transfera) znanja 

Stručne službe u odabranim regionima 
Mreža za podršku ruralnom razvoju 
Institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu 
Institut za voćarstvo u Čačku 

 
Plan aktivnosti projekta: 
KOMPONENTA 1  Izgradnja kapaciteta 
  Usavršavanje znanja i veština za partnere na projektu (studijska 

putovanja u Dansku ili u druge razvijene zemlje EU) 
1. Veštine u pružanju savetodavnih usluga 
2. Proizvodne tehnologije voća i bobičastog voća 
3. Udruženja proizvođača 
4. Kvalitet sorti  
5. Tehnologija prerade 
6. Marketing 
7. Standardi kvaliteta HACCP, Standardi dobre poljoprivredne 
prakse 

  Seminari za proizvodjače 
  Seminari sa preradjivačima 
  Savetodavne usluge na terenu 
 
KOMPONENTA 2  Grantovi (donacije) za proizvodnju i preradu 
  Formiranje baze podataka o postojećim resursima ‐ proizvodnja, 

prerada, skladištenje 
  Izrada kriterijuma za dodelu grantova 
  Monitoring korišćenja donacija 
 
KOMPONENTA 3  Poboljšanje strukture sorti, tehnologije proizvodnje, kvaliteta i 

bezbednosti 
  Ispitivanje vrednosti obrade odabranih voćnih vrsta i sorti 
  Optimizacija skladištenja, prerade i  procesa plasiranja 
  Zaštita proizvoda – Zaštita geografskog porekala i geografske oznake 
  Unapređenje testiranja kvaliteta i bezbednosti  
  Aktivnosti usmerene ka integraciji proizvođača 
  Marketinške aktivnosti 
Na osnovu definisanih ciljnih grupa i partnera u projektu i predstavljenog nacrta plana aktivnosti, 
definisani su sledeći izvori sufinansiranja projekta od strane Srbije: 
 
IZVORI 
SUFINANSIRANJA 

Angažovanje savetodavne službe i mreže za podršku ruralnom razvoju 
€ 200.000 
Subvencije za nova postrojenja iz MPŠV::  

a) Za svaki hektar sertifikovanih malina 2.500 € (210.000‐240‐000 
dinara): tokom 4 godine realizacije projekta za 1000 hektara ‐ 
2.500.000 €  

b) Višnja za svako postrojenje 1, 2 €: za cca. 800 biljaka po 
hektaru za 2.000 hektara novih postrojenja ‐ cca. 2.000.000 € 

 
Sufinansiranje rekonstrukcije postojećih i izgradnje novih kapaciteta 
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za preradu i skladištenje za koje su programi grantova već dobijeni od 
MPŠV, 1.000.000 € podrške iz Danske, 1.000.000 € od MPŠV i 
dodatnih 1.000.000 € može se očekivati od vlasnika skladišnih i 
prerađivačkih postrojenja 
 
Sufinansiranje od strane opština 300,000 € 
 
Dodatno sufinansiranje bi se mogla obezbediti od programa podrške 
standardizacije i sertifikacije iz MPŠV i podrške razvoja zadruga i 
klastera iz Ministarstva za ekonomiju i ruralni razvoj. 
 

 
Predstavljeni izvora sufinansiranja projektnih aktivnosti povećavaju mogućnosti sufinansiranja do 
7.000.000 €, i time potvrđuju da u Srbiji već postoji spremnost da se investira u sektor za 
proizvodnju voća i bobičastog voća. 
 
Pitanje upravljanja projektom takođe je razmatrano na sastanku i podržan je predlog da se formira 
Upravni odbor sastavljen od predstavnika svih zainteresovanih strana i partnera. Upravni odbor 
trebalo bi čine sledeći članovi: 
 

1. Dr Mirjana Milošević, državni sekretar, predsednik 
2. Slobodan Teofanov, pomoćnik ministra 
3. Predstavnik Pčinjskog regiona 
4. Predstavnik Nišavskog regiona 
5. Predstavnik Topličkog regiona 
6. Predstavnik Pčinjskog regiona 
7. Predstavnik Jablaničkog regiona 
8. Jasna Mastilović –Institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad 
9. Svetlana Paunović, Institut za voćarstvo, Čačak 
10. Predstavnik  Danske 

 
 

Državni Sekretar 
 

Prof. dr Mirjana Milosevic 
 

 
Pismo br. 2: 
E‐mail  Direkcije za ruralni razvoj, 9.3.2010. 
 
Poštovani Morten, 
 
           U prilogu ćete naći tabelu koja objašnjava dodelu sredstava za proizvodnju i preradu voća u 
skladu  sa  Nacionalnim  programom  za  ruralni  razvoj  2010‐2013..  Kao  što  vidite,  možemo  da 
izdvojimo  oko  3,3  miliona  u  4  okruga  koje  pokriva  vaš  projekat  pomoću  našeg  nacionalnog 
programa pomoći (podrške).  
 
Srdačan pozdrav, 
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Radivoj Nadlacki 
Konsultant za ruralni razvoj 
Sektor za ruralni razvoj 
tel:  +381 (0)11 3348‐045 
fax: +381 (0)11 3348‐424 
radivoj.nadlacki@minpolj.gov.rs 
www.minpolj.gov.rs 
 
 

Godina   Osa   Podmere   Indikativna 
finansijska sredstva  Procenat  RSD 

2010  I 

1.1.4. Investicije u 
poljoprivredna gazdinstva 
za proizvodnju voća i 
povrća   

2.125.000.000,00 Din. 

18,82%              400.000.000,00 Din. 

1.3.4.Investicije  u 
postrojenja  za  preradu 
voća i povrća 

0,00%                                    ‐   Din. 

Ukupno  1:  18,82%              400.000.000,00 Din. 

2011  I 

1.1.4. Investicije u 
poljoprivredna gazdinstva 
za proizvodnju voća i 
povrća   

3.000.000.000,00 Din. 

25,00%              750.000.000,00 Din. 

1.3.4.Investicije  u 
postrojenja  za  preradu 
voća i povrća 

8,00%              240.000.000,00 Din. 

Ukupno 2:  33,00%              990.000.000,00 Din. 

2012  I 

1.1.4. Investicije u 
poljoprivredna gazdinstva 
za proizvodnju voća i 
povrća   

3.500.000.000,00 Din. 

25,00%              875.000.000,00 Din. 

1.3.4.Investicije  u 
postrojenja  za  preradu 
voća i povrća 

8,00%              280.000.000,00 Din. 

Ukupno 3:  33,00%           1.155.000.000,00 Din. 

2013  I 

1.1.4. Investicije u 
poljoprivredna gazdinstva 
za proizvodnju voća i 
povrća   

4.000.000.000,00 Din. 

25,00%           1.000.000.000,00 Din. 

1.3.4.Investicije  u 
postrojenja  za  preradu 
voća i povrća 

8,00%              320.000.000,00 Din. 

Ukupno 4:  33,00%           1.320.000.000,00 Din. 

2011‐
2013  I  Ukupno: 

 
12.625.000.000,00 

Din. 
            3.865.000.000,00 Din. 

           
Indikativna finansijska sredstva u vezi sa projektnim pitanjima 2010‐2013. ukupno 
za celu teritoriju:                    38,650,000.00 €  

           
Broj poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji  438,017
Broj poljoprivrednih gazdinstava u projektnoj oblasti (4 okruga u jugoistočnoj Srbiji)  62,207
Procenat poljoprivrednih gazdinstava u projektnoj oblasti  14.2 %
Deo sredstava za projektna pitanja prema broju poljoprivrednih gazdinstava u                      5,489,057.62 €  
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projektnoj oblasti 
Oko 60% tih sredstava će biti za proizvodnju i preradu voća (ostatak je za povrće)                      3,293,434.57 €  

 
 
Pismo br. 3: 
Pismo Državnog Sekretara, gospodje Mirjane Milosević dodato je u nastavku. 
 
PREVOD PISMA 

 
Republika Srbija 

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Vodoprivrede 
 

Kabinet Ministra 
Nemanjina 22‐26 

Beograd, 6. april 2010. 
Br. 337‐00‐228/2010‐08 

Tel:+381(11)30 65 039  Faks:+381(11)36 16 272 
 
 

Ambasada Danske 
NJ.E. Ambasador Mette Kjuel Nielsen 
 
Neznanog Junaka 9a 
11040 Beograd 
Republika Srbija 
 
Poštovana  Ekselencijo, 
 
Želela bih da iskoristim ovu priliku da izrazim našu zahvalnost što ste odvojili vreme da dodjete na sastanak u 
Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Vodoprivrede Republike Srbije u vezi sa danskim Programom podrške za razvoj 
sektora za proizvodnju voća i bobičastog voća u južnoj Srbiji 
 
Kao što smo dogovorili u toku sastanka, Ministarstvo je razmotrilo finansijsko učešće srpske strane u programu. 
Zaključeno je da postoje velike mogućnosti da se obezbede sredstva za sufinansiranje projekta, ali pre nego što  
Ministarstvo da konačni finansijski okvir, neophodno je precizno definisati raspodelu sredstva  iz Danske i iz  Srbije  za 
određene projektne aktivnosti, kako bi se izbeglo preklapanje na osnovu finansiranja. 
 
Iz tog razloga, savetujem Vam da organizujete još jedan sastanak sa danskim stručnjacima, kako bi završili investicioni 
plan dodele grantova za ovaj projekat, u najkraćem mogućem roku. 
 
Primite izraze mog najdubljeg poštovanja, 
 
 
 
 

Državni Sekretar 
Prof.dr Mirjana Milošević 
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Aneks 2 Nacrta Završnog Programskog Dokumenta 
 
2.1 Opis projektnih zadataka za završnu formulaciju misije 
2.2  Konsultovana dokumenata i web sajtovi  
2.3 Ljudi su se sastali i konsultovali ‐ druga misija i treća (završna) misija 
2.4 Napredni Akcioni plan za naredne korake 
2.5 Preporuke od  Tima za Procenu, komentarisano 
2.6 Nacrt Memoranduma o Razumevanju  između Ministarstva  inostranih poslova Danske  i Vlade 

Republike Srbije  
 

Aneks 2.1 Opis projektnih zadataka za završno programiranje misije 
Završna  prezentacija  nacrta  Završnog  Programskog  dokumenta  danskog  Programa  podrške 
privrednom rastu i zapošljavanju kroz razvoj sektora za hortikulturu u Srbiji  
 
Uvod 
Ambasada  Danske  u  Republici  Srbiji  je  zajedno  sa  Ministarstvom  Poljoprivrede,  Šumarstva  i 
Vodoprivrede (MPŠV) Republike Srbije i drugim zainteresovanim stranama u proleće 2009. godine 
ispitala potrebu za programom privatnog sektora  u sklopu danskog Susedskog Programa podrške 
za  razvoj  sektora  za proizvodnju voća  i bobičastog voća, posebno u  južnoj  i  jugozapadnoj Srbiji. 
Nakon ispitivanja, misija danske Komisije za procenu stanja  posetila je Srbiju u periodu od 21. do 
26.  juna  2009.  god.  sa  ciljem  prikupljanja  podataka  i  formulisanja  prvog  nacrta  programskog 
dokumenta. Misiju  je  predvodio  gospodin  Thomas  Djurhuus  i  gospodin  Jorgen  V.  Andersen,  iz 
Ministarstva  inostranih poslova Danske, uz podršku višeg stručnjaka, gospodina. Jens Skrumsager 
Skau,  višeg  stručnjaka,  gospodina  Mortena  Kvistgaard,  i  uz  pomoć  nacionalnog  konsultanta, 
gospodina  Gorana  Paštrovića.  Misija  predformulacije  je  sprovedena  od  31.  avgusta  do  4. 
septembra  2009.  god. Misiju  je  predvodio  viši  stručnjak,  gospodin  Jens  Skrumsager  Skau  i  viši 
stručnjak,  gospodin  Morten  Kvistgaard,  uz  pomoć  nacionalnog  eksperta  gospodina  Gorana 
Paštrovića. Ministarstvo  inostranih poslova  je zastupao zamenik ministra, gospodin Peter Lassen 
na nekim od sastanaka u Beogradu i Nišu. 
 
Prve dve misije imale su  konsultacije sa srpskim ministarstvima, opštinama na jugu Srbije, ostalim 
zainteresovanim  stranama,  potencijalnim  korisnicima  i  predstavnicima  donatorskih  zajednica  u 
Srbiji, naročito sa predstavnicima USAID i predstavnicima Danskog programa (LEDIB) koji se nalaze 
u Nišu. Detaljne  informacije o svim sastancima  i učesnicima su predstavljene u Aneksu 2 Nacrta 
programskog dokumenta. 
 
 
 
Glavni zaključci misije za procenu stanja 
   
Zaključak ove misije je da je intervencija u sektoru za proizvodnju voća i bobičastog voća potrebna 
i da će biti značajna u cilju podrške razvoju ovog sektora. Takođe je zaključeno da je MPŠV veoma 
zainteresovano da učestvuje u programu. 
 
Različiti  faktori  ukazuju  na  potrebe  u  smislu  poboljšanja  savetodavnih  službi;  jačanje  saradnje 
između proizvođača  i uspostavljanje pouzdanih veza  sa preradjivačima  i  izvoznicima; potrebe  za 
novim  investicijama  u  proizvodnji  i  preradi;  hitna  potreba  za  analizom  tržišta  i  poboljšanjem 
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marketinga svežeg  i prerađenog voća  i bobičastog voća.  . Takođe, potrebna su probna testiranja 
novih  sorti  sertifikovanog  voća  i  bobičastog  voća,  kao  i  nove  proizvodne  tehnike  za  svežu  i 
prerađenu potrošnju. Fito‐sanitarni propisi i propisi koji se odnose na bezbednost hrane su u redu, 
iako  izgradnja kapaciteta i sprovođenje kontrole hrane još uvek predstavljaju nedostatak u okviru 
administrativnog plana. 
 
Ministarstvo  inostranih  poslova  Danske  je  pokrenulo  tzv.  LEDIB  program  (Program  Lokalnog 
ekonomskog razvoja na Balkanu) u gradu Nišu (Južna Srbija). Zaključak misije za procenu stanja  je 
da se formira programska Kancelarija za program razvoja sektora za proizvodnju voća i bobičastog 
voća  u Nišu  kako  bi  bilo    koristi  od  sinergije  efekata  već  dobro  poznatog  danskog  programa  u 
regionu. 
 
Kritična pitanja za dalji razvoj sektora, utvrđena tokom misije i na osnovu dobijenih informacija, su 
sledeća: 
 

1) Izgradnja kapaciteta za stručne službe i za obuku i poboljšanje saradnje između 
proizvođača (grupe proizvodjača); 
 

2)  Izgradnja kapaciteta za analizu tržišta i marketing, kao i za realizaciju specifičnih 
       istraživanja  tržišta; 

 
4) Ulaganje u primarnu proizvodnju i preradu; 

 
5) Saradnja kroz čitav lanac vrednosti od proizvođača do potrošača i izvoznika, uključujući i 

saradnju u okviru analize tržišta i marketinga; 
 

5) Uvođenje novih sertifikovanih i odobrenih sorti voća i bobičastog voća i novih i modernih 
metoda proizvodnje, berbe i prerade; 

 
6) Jačanje kontrole kvaliteta, analize rizika, monitoringa bezbednosti i sertifikacije u 

proizvodnji voća i bobičastog voća u Srbiji i uvođenje laboratorija za  kontrolu kvaliteta i 
bezbednosti hrane. 

 
Glavni  rezultat danske  intervencije  će biti poboljšanje produktivnosti  i konkurentnosti proizvoda 
od  svežeg  i prerađenog  voća  i bobičastog  voća u  Srbiji, posebno na  jugu  Srbije. To  će povećati 
prihode proizvođača  i stvoriti uslove za zapošljavanje u čitavom  lancu vrednosti, a stoga će doći  i 
do smanjenja siromaštva u  regionu. Rezultat  će biti povećanje  izvoza visoko kvalitetnog svežeg  i 
prerađenog voća i bobičastog voća u Srbiji. 
 
Ciljevi  komponenti  programa  su  u  skladu  sa  srpskim Nacionalnim  Programom  ruralnog  razvoja 
2009 ‐ 2011. Pomoć za razvoj sektora za proizvodnju voća i bobičastog voća i generalno, čitav lanac 
vrednosti  ima podršku MPŠV, Ministarstva Ekonomije  i Regionalnog  razvoja, kao  i proizvođača  i 
prerađivača na jugu Srbije. 
 
Ciljevi misije predformulacije 
 
Opšti  cilj  misije  predformulacije  je  da  proveri  ili  prilagodi  predloženi  nacrt  komponenti 
programskom  dokumentu  za  procenu  stanja  (FFPD),  sufinansiranje  programa  intervencija  i 
organizaciono predstavljanje programa u pregovorima sa Ministarstvom poljoprivrede. 
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Provere i prilagodjavanje će se odigrati u razgovoru sa zainteresovanim stranama u Srbiji, s ciljem 
da  se  pripremi  programski  dokument  koji  će  biti  spreman  za  završetak  nakon  konsultacija  u 
Ministarstvu inostranih poslova Danske. 
 
Globalni ciljevi programa   su    jačanje  rezultata  izvoza  tog sektora  čime se promoviše ekonomski 
rast  i  zapošljavanje  u  sektoru.  Posebna  pažnja  će  biti  posvećena.  životnoj  sredini,  smanjenju 
siromaštva  i  pitanjima  rodne  ravnopravnosti. Usklađivanje  programa  sa  nacionalnom  politikom 
Srbije i prioritetima biće uzeto u obzir. 
 
Glavni ishod druge misije: 
Tokom  druge  misije  zainteresovane  strane  inkluzivnog  MPŠV,  Ministarstva  Ekonomije  i 
Regionalnog razvoja (MERR), opštine u izabranom regionu, proizvođači i prerađivači na jugu Srbije 
složili  su  se  i  podržali  okvir  osnovnog  nacrta  programske  komponente  iz  prve  misije  i  njene 
zaključake. Zajedno sa zainteresovanim stranama druga misija je odredila 4 okruga na jugu Srbije 
za saradnju i 5 vrednosnih lanaca pogodnih za program. MPŠV se u načelu složilo sa potrebom za 
sufinansiranje  programa,  ali  još  nije  u mogućnosti  da  navede  konačni  iznos  sredstava.  Većina 
opština  u  izabranom  regionu  složila  se  sa  principima  sufinansiranja  i  posvećenosti misiji,  iako 
budžetske  linije za sufinansiranje  i  iznos  još uvek nisu detaljno razmatrani. Stručne službe, Mreža 
poljoprivrednog  i ruralnog razvoja  i  Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, složili su se da 
budu  uključeni  u  Komponentu  1  i  u  Komponentu  2.  Institut  za  voćarstvo  u  Čačku  i  Institut  za 
prehrambene tehnologije u Novom Sadu, složili su se da budu direktno uključeni u Komponentu 3. 
 
Kancelarije  USAID  u  Beogradu,  kao  i  u  Nišu,  podržale  su  3  komponente  programa  koji  im  je 
predstavljen  i  pristale  su  da  sarađuju  i  razmenjuju  informacije,  posebno  u  vezi  marketinga, 
promocije i analize mogućnosti izvoza svežeg i prerađenog voća i bobičastog voća. 
 
 
Cilj treće i završne misije od 22. do 26. februara 2010. godine 
Da predstavi Nacrt Programskog Dokumenta MPŠV, Ministarstvu Ekonomije i Regionalnog razvoja 
(MERR)  i  svim  drugim  zainteresovanim  stranama  i  uskladi  nacrt  programskog  dokumenta    sa 
rezultatima  diskusije  i  sa  ciljevima  Susedskog  programa    (Smernice  za  Upravljanje  programom 
podrške).  
 
Rezultati 
Sledeći rezultati će proisteći iz projekta: 
 
 Finalni Programski Dokument zasnovan na Smernicama za Upravljanje programom podrške 
 
Delokrug rada 
Prezentacija  Nacrta  programskog  dokumenta  će  obuhvatiti,  ali  neće  se  nužno  ograničiti,  na 
konsultacije  sa dole pomenutim ministarstvima,  institucijama  i organizacijama  i dole navedenim 
pitanjima 
 
Izvršni rezime o Nacrtu programskog dokumenta  ili celokupan Nacrt programskog dokumenta će 
pre  početka  treće  misije  i  nakon  konsultacija  sa Ministarstvom  Inostranih  poslova  biti  poslat  
izabranim zainteresovanim stranama u Srbiji. 
 
Zainteresovane strane koje će biti konsultovane (to će biti dogovoreno sa Ministarstvom Inostranih 
poslova ): 
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       1.Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Vodoprivrede‐MPŠV 
2.Ministarstvo Ekonomije i Regionalnog razvoja  
3.Opštine u regionu  (južna Srbija) 

      4. Institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad 
5. Institut za voćarstvo, Čačak 
6. Stručne službe u regionu 
7. Mreža poljoprivrednog i ruralnog razvoja u regionu 
8. USAID 
9. LEDIB, Niš 
 

Pitanja o kojima će se raspravljati i koja će biti objašnjena: 
Osnovna stvar  je da tim razgovara, proveri  i prilagodi, ako  je potrebno, predložene komponente 
uključene u Nacrt programskog dokumenta  (NPD). Pitanja navedena  ispod će biti pokrivena kroz 
konsultacije sa zainteresovanim stranama na pojedinačnim sastancima: 
 
1 Podudarnost ciljeva programa, uključujući i pripremu hijerarhije ciljeva (globalni, posredni, 
specifični i operativni ciljevi); 
2 Podudarnost programskih komponenti i rezultata (izgradnja kapaciteta, investiciona podrška i 
tehnička pomoć); 
3 Podudarnost  5 vrednosnih lanaca za podršku uzgoja voća i bobičastog voća u okviru programa; 
4 Podudarnost iznosa sufinansiranja svih komponenti ili principa sa MPŠV i opštinama, kao i 
podudarnost u vezi sa  relevantnim privatnim nivoima sufinansiranja; 
5 Podudarnost budžeta za celokupan program i pojedinačne budžetske linije za komponente i 
podkomponente; 
6 Podudarnost upravljačke strukture programa, uključujući i članove Upravnog odbora Programa, 
administrativni, finansijski menadžment i  postojeći monitoring; 
7 Objašnjenje  potrebnih mera kako bi se obezbedila zastupljenost unakrsnih pitanja koja se 
odnose na životnu sredinu, rodnu politiku, smanjenje siromaštva, zapošljavanje; 
8 Usklađivanje sa nacionalnim finansijskim strukturama i procedurama; 
9 Procena rizika i pretpostavki (Analiza Logičkog Okvira‐ALO); 
10 Formulacija zadatka za Upravni odbor Programa (Upravni odbor Programa‐UOP); 
11 Opis zadataka za puno radno vreme višeg konsultanta za hortikulturu; 
12  Podudarnost procesa akcionog plana koji opisuje naredne korake za konačnu realizaciju 
programa. 
 
Pristup 
Tim  će  pre  odlaska  za  Srbiju,  radi  konačne  formulacije  misije,  da  pripremi  i  utvrdi  raspored 
sastanaka sa odabranim zainteresovanim stranama i na taj način obezbedi da relevantni akteri na 
odgovarajućim nivoima budu dostupni tokom misije. 
 
Sagovornici tokom misije će biti   Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva  i vodoprivrede Republike 
Srbije(MPŠV), Ministarstvo  ekonomije  i  regionalnog  razvoja  Republike  Srbije,  ostale  relevantne 
državne  institucije  i  privatne  firme  i  organizacije  prethodno  navedene  gore. Misija  će  posetiti 
Beograd, i, ako bude trebalo, i relevantne zainteresovane strane u južnoj Srbiji i LEDIB kancelariju u 
Nišu. 
 
Tim će činiti gospodin Jens Skrumsager Skau, gospodin Morten Kvistgaard i nacionalni konsultant, 
gospodin Goran Paštrović. Predstavnik  (predstavinici) danskog  Susedskog programa  i  ambasade 
Danske u Beogradu mogu prisustvovati misiji na  terenu. Gospodin  Jens Bastue  Jakobsen  će biti 
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uključen u tim misije.  
Cilj  angažovanja  gospodina  Jakobsena  je  da  pripremi  administrativno  uspostavljanje  Priručnika 
investicionog plana dodele grantova u okviru  Komponente 2  ovog programa. 
 
 
Trajanje i izveštavanje 
Konsultanti  će  sprovoditi  desk  istraživanja  (istraživanje  bazirana  na  prikupljanju  podataka  iz 
sekundarnih izvora), organizovati sastanke, itd.,  do polaska za Srbiju. Tim će boraviti u Srbiji od 22. 
do 26.  februara 2010.god. Nakon dobijanja konačnih povratnih  informacija  (mišljenja) od  strane 
Ministarstva Inostranih poslova i ostalih glavnih partnera u Srbiji, Završni programski dokument će 
biti  dostavljen Ministarstvu  Inostranih  poslova  najkasnije do  5. marta  2010.  godine,  zajedno  sa 
prilagođenim planom projektnih aktivnosti za naredne korake. 
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Aneks 2.2: Dokumenta i web sajtovi  konsultovani tokom programiranja 
  
Poljoprivreda i Ruralni razvoj  
 
Codex Alimentarius‐ (FAO/WHO standardi za hranu) www.codexalimentarius.net 
Tržišne informacije poljoprivrede Srbije (STIPS) www.stips.minpolj.gov.rs 
Prvi Internet tržišni prostor za poljoprivredne proizvode www.agrora.com 
Odeljenje  za  priznavanje  i  zaštitu  novih  biljnih  sorti  ‐ Ministarstvo  poljoprivrede,  šumarstva  i 
vodoprivrede RS  www.sorte.minpolj.gov.rs 
Info Centar EU u sklopu MPŠVwww.minpolj.gov.rs/euinfocentar/index.html 
Poljoprivreda Info ‐ Internet magazin www.poljoprivreda.info 
Moja  Farma ‐ internet portal za poljoprivredu www.mojafarma.rs 
Dnevne vesti o poljoprivredi www.agronews.biz 
Poljoprivredni internet portal www.poljopartner.rs 
AGROPRESS Novinarsko udruženje u sektoru poljoprivrede  www.agropress.org.rs 
Međunarodno udruženje poljoprivrednih proizvođača (IFAP) www.ifap.org/en/index.html 
EU udruženje poljoprivrednika i kooperativa (COPA‐COGECA) www.copa‐cogeca.be 
Međunarodna Federacija Pokreta za organsku poljoprivredu www.ifoam.org 
NVO Agromreža www.agromreza.org.rs 
Promocija ruralnih potencijala Srbije (SRBIJAFEST) www.srbijafest.org 
Turistička organizacija Srbije  www.serbia‐tourism.org 
Službeni list www.slglasnik.com 
Srpsko udruženje potrošača www.apos.org.rs 
Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope www.nalas.eu 
 
Državne institucije 
 
Republički zavod za statistiku www.statserb.sr.gov.yu  
Narodna skupština Srbije www.parlament.gov.rs   
Vlada Republike Srbije www.srbija.gov.rs  
Strategija za smanjenje siromaštva ključna tačka www.prsp.gov.rs  
Ambasada Danske u Beogradu www.ambbeograd.um.dk  
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede www.minpolj.gov.rs  
Ministarstvo inostranih poslova www.mfa.gov.rs  
Ministarstvo finansija www.mfin.gov.rs    
Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja www.merr.gov.rs  
Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu www.drzavnauprava.gov.rs   
Ministarstvo trgovine i usluga www.mtu.sr.gov.yu   
Ministarstvo rada i socijalne politike www.minrzs.gov.rs   
Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja www.ekoserb.gov.rs  
Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije SIEPA www.siepa.gov.rs   
Socijalno‐ekonomski Savet Republike Srbije www.socijalnoekonomskisavet.rs   
Institut za standardizaciju Srbije. www.jus.org.yu   
Agencija za razvoj MSP i preduzetništva www.sme.gov.rs   
Izvozne kreditne agencije www.aofi.rs   
Fond za razvoj www.fondzarazvoj.gov.rs   
Privredna komora Srbije www.pks.komora.net  
Privredna komora Beograda www.kombeg.org.rs   
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Regionalnih privredna komora u Valjevu www.inwestserbia.com   
Regionalna privredne komora u Kruševcu www.komoraks.co.rs   
Regionalna privredna komora u Nišu www.rpknis.rs   
Regionalna privredna komora u Leskovcu www.rpkle.rs 
Fond za razvoj Republike Srbije www.fondzarazvoj.sr.gov.yu  
 
Nacionalna služba za zapošljavanje www.rztr.co.yu  
 
Narodna banka Srbije www.nbs.yu 
 
Institut za međunarodnu politiku i privredu www.diplomacy.bg.ac.yu 
 
Ekonomski institut www.ien.bg.ac.yu 
 
Institut za voćarstvo u Čačku www.institut‐cacak.org 
 
Institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu http://www.fins.uns.ac.rs 
 
Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga  
http://www.centarzarazvoj.org/linkovi.php  
 
 
Inostrane Organizacije i Institucije 
 
Agrobiznis projekat u Srbiji ‐ USAID www.agrobiznis.net  
FAOSTAT‐ Organizacija Ujedinjenih Nacija za hranu i poljoprivredu www.faostat.fao.org  
EUROSTAT‐ Statistički ured Evropskih zajednica‐ www.ec.europa.eu/eurostat      
Delegacija Evropske Komisije u Republici Srbiji 
http://www.delscg.ec.europa.eu/code/navigate.php?Id=1  
Kancelarija za evropske integracije www.seio.gov.rs 
Naslovne strane EU (proširenja, Srbija i ostalo) www.europe.eu/index_en.htm  
Ministarstvo inostranih poslova Danske www.um.dk  
Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih Nacija www.fao.org  
Razvojni program Ujedinjenih Nacija www.undp.org.rs  
Kancelarija Svetske banke u Srbiji www.worldbank.org/yu  
GTZ‐ Nemačka organizacija za tehničku saradnju www.gtz.de  
Švajcarska Razvojna Saradnja www.sdc.admin.ch  
USAID Projekat za razvoj preduzetništva Srbije (SEDP) http://compete.rs/?q=en/node/401  
 
EBRD ‐Evropska banka za obnovu i razvoj ( www.ebrd.org  
 
IMF‐Medjunarodni monetarni fond www.imf.org  
 
OECD ‐Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj www.oecd.org  
 
SEED ‐ Razvoj preduzeća Jugoistočne Evrope www.ifc.org/seed  
 
Odeljenje za MSP (za razvoj malih i srednjih preduzeća) www.ifc.org/sme 
Program razvoja i oporavka opština ‐ MIR2 
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http://www.mir2program.org 
 
Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope http://www.coe.int/T/Congress  
 
Savet evropskih opština i regiona   http://www.ccre.org 
Mreža asocijacija lokalnih vlada jugoistočne Evrope http://www.nalas‐see.org 
 
Informacije za razvoj  u 21. veku http://www.id21.org/  
 
Inicijativa za lokalnu upravu http://lgi.osi.hu/search.asp  
    
 Lokalna održivost: Evropski informativni servis o pozitivnim iskustvima 
http://www3.iclei.org/egpis/esearch.htm 
 
Austrijska agencija za razvoj  (ADA) www.ada.gv.at 
 
SIDA – Švedska agencija za međunarodnu saradnju www.sida.se 
 
Ambasada Kraljevine Holandije u Beogradu, Srbija www.nlembassy.org.yu 
 
Dokumenata 
 
Analiza  državne  finansijske  podrške  razvoju  poljoprivrede  i  ruralnom  razvoju,  (2008),  Tim  za 
implementaciju ,Srbija 
Poljoprivredna  i  ruralna  politika  Srbije  ‐  institucionalni  okvir  i  primena,  Poljoprivredni  fakultet, 
Srbija 
Poljoprivreda Srbije, Beograd, 2008 (statistika) Privredna Komora 
Procena agrosektora u Nišavskom okrugu od 20. marta do 29. maja 2009. god., LEDIB 
 Cold Chain Strategija za Srbiju, USAID, Srbija 
Etničke manjine u  Srbiji (2008), OEBS, Srbija 
Strategija proširenja i Izveštaji o napretku EK (Evropska Komisija), 5. novembar 2008., Srbija  
Procena vrednosnog lanca obradjenog bobičastog voća, USAID  
Smanjenje siromaštva u Srbiji ‐ uloga civilnog društva, UNDP, Srbija 
Poljoprivredni Vodič za Standarde dobre poljoprivredne prakse GAP 2.0, USAID i drugo, Jul 2008. 
Industrija voća u Srbiji, SIEPA, Srbija 
 Mala ruralna domaćinstva u Srbiji i Ruralna ekonomija, UNDP, Srbija 
Nacionalni program ruralnog razvoja za Srbiju 2008 – 2013. 
Nacionalna strategija privrednog razvoja Srbije 2006‐2012, Vlada R. Srbije 
Organska poljoprivreda u Srbiji, USDA Inostrana poljoprivredna služba 
Podrška opštinama za razvoj MSP i preduzetništva, poljoprivrede i ruralnog razvoja, UNDP, Srbija 
Poljoprivredne zadruge u Srbiji, K. Marković, Srbija 
Trgovinski lanac za proizvodnju voća u Srbiji, Univerzitet u Beogradu 
Položaj žena na tržištu rada u Srbiji, Vlada RS i UNDP  
Analiza tržišta Srbije, Projekat sufinansira Evropska Unija preko ERDF, Srbija 
Lanac snabdevanja za hortikulturu i mlečne proizvode, Agromreža, mart 2007.  
Ključni faktori  ravnomernog regionalnog razvoja za Srbiju, E. Kastratović, Srbija 
 
 
Društvena preduzeća u Srbiji: Institucionalni okvir i praktična iskustva zadruga, UNDP, Srbija  
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Društveno preduzeće: Novi model za smanjenje siromaštva i zapošljavanje, EMES i UNDP 
Revizija poljoprivrednog sektora u Srbiji (2003), Svetska banka 
Univerzitet u Beogradu ‐ Poljoprivredni fakultet (CD) 
 
Završni  izveštaj  ‐  Lokalni  razvoj  privatnog  sektora  u  južnoj  Srbiji  (2007),  Švajcarska  agencija  za 
razvoj (SDC) i Konzorcijum 
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Aneks 2.3: Ljudi i organizacije su se sastale i konsultovale ‐ druga i završna misija 
31. avgust 2009. 
Organizacija i mesto: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Beograd 
 

#  Ime I Prezime  Institucija / organizacija / 
individualni proizvođač  Funkcija/ Uloga  Telefon  Faks  Mobilni tel.  E‐mail 

1  Mirjana Milošević  Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva 
i vodoprivrede, 

Državni sekretar‐Odeljenje za agrarne 
resurse  011‐3621‐506  011‐3620‐475     m.milosevic@minpolj.gov.rs 

2  Jasna Mastilović  Institut za prehrambene tehnologije u 
Novom Sadu  Direktor  021‐485‐3733  021‐450‐725  063‐511‐175  jasna.mastilovic@fins.uns.ac.rs 

3  Žarko Kevrešan  Institut za prehrambene tehnologije u 
Novom Sadu  Pomoćnik direktora za investicije  021‐485‐3821  021‐450‐725 

 
   zarko.kevresan@fins.uns.ac.rs 

 
01. septembar 2009. 
Organizacija i mesto: mesto sastanka je navedeno u tabeli ispod, Beograd 

#  Ime I Prezime  Institucija / organizacija / 
individualni proizvođač  Funkcija/ Uloga  Telefon  Faks  Mobilni tel.  E‐mail 

1  Igor Novaković 
Agencija za strana ulaganja i 
promociju izvoza Republike Srbije 
SIEPA 

Savetnik za promociju izvoza  011‐3398‐644  011‐3398‐814  063‐391‐767  igor.novakovic@siepa.gov.rs 

2  Nenad Janićijević MIDI ORGANSKA kompanija Direktor 037‐78‐240  063‐259‐956

3  Marijana Bogosavljević  Ministarstvo ekonomije i regionalnog 
razvoja 

Savetnik za bilateralnu ekonomsku 
saradnju  011‐285‐5181  011‐285‐5171     marijana.bogosavljevic@merr.gov.rs 

4  Marija Jovičić  Ministarstvo ekonomije i regionalnog 
razvoja 

Mlađi savetnik ‐ Sektor za regionalni 
razvoj  011‐285‐5235    064‐28‐68‐951  marija.jovicic@merr.gov.rs 

5  Milja Bardić  Ministarstvo ekonomije i regionalnog 
razvoja  IPA koordinator  011‐28‐55‐212    064‐60‐98‐500  milja.bardic@merr.sr.gov.yu 

6  Mila Lukeševic  Privredna komora Srbije  Savetnik za proizvodnju voća i 
vinogradarstvo  011‐3241‐328  011‐3230‐949     mila.lukesevic@pks.rs 

7  Ana Ilić  Ministarstvo finansija 
Savetnik ‐ Sektor za programiranje, 
upravljanje fondovima EU i razvojnom 
pomoći 

011‐3642 782      ana_ilic@mfin.sr.gov.yu 

8  Jan Boćanski Uprava za zaštitu bilja Direktor 011‐311‐77‐29 jan.bocanski@minpolj.gov.rs 
9  Evica Mihaljević Udruženje voćara Srbije Sekretar 011‐2699‐198 064‐120‐18‐56 hladnjacesrbije@yahoo.com 
10  Zorica Vasiljević Poljoprivredni fakultet Profesor agroekonomije 011‐198‐135  011‐3161‐730 064‐1439‐942 vazor@agrifaculty.bg.ac.yu 
11  Drago Cvijanović Institut za ekonomiku poljoprivrede Direktor / vanredni profesor 011‐29‐72‐848 011‐29‐72‐858 063‐295‐111 drago_c@mail.iep.bg.ac.rs

12  Slobodan Teofanov  Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva 
i vodoprivrede, 

Pomoćnik ministra – Odeljenje za 
ruralni razvoj  011‐334‐80‐45    063‐236‐444  slobodan.teofanov@minpolj.gov.rs 

13  Radivoj Nadlački  Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva 
i vodoprivrede,  Viši savetnik  011‐334‐80‐45    064‐39‐26‐005  radivoj.nadlacki@minpolj.gov.rs 

14  Veljko Đorđević  Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva 
i vodoprivrede,  Viši savetnik  011‐334‐80‐45     064‐20‐57‐656  veljko.djordjevic@minpolj.gov.rs 
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02 septembar 2009.  
Organizacija i mesto: Regionalna Privredna Komora, Niš 
 

Predstavnici Opština 
 

#  Ime I Prezime  Institucija / organizacija / 
individualni proizvođač  Funkcija/ Uloga  Telefon  Faks  Mobilni tel.  E‐mail 

PĆINJSKI OKRUG 
1  Igor Andonov Opština Vranje   Pomoćnik Gradonačelnika 017‐402‐302  017‐422‐191
2  Dejan Nikolić Opština Han   Pomoćnik Predsednika opštine 064‐6858612
3  Ljubiša Stefanović Opština Trgoviste   Član Opštinskog odbora 066‐389‐297
4  Anđelković Ružica Opština Bujanovac   Savetnik u oblasti poljoprivrede 063‐47‐39‐48
5  Muhamed Abdulahu Opština Presevo   Šef Kabineta 017‐669‐137 

JABLANIČKI OKRUG
6  Boban Sokolović Uprava za privredu grada Leskovca Načelnik uprave 016‐245‐517  privreda@gradleskovac.org 

7  Dejan Jovanović  Fond za razvoj poljoprivrede grada 
Leskovca  Stručni saradnik  016‐233‐790  016‐233‐791  064‐88‐34‐963  frpol@nadlanu.com 

8  Nenad Jovanović Opština Lebane   Pomoćnik Predsednika opštine 016‐843 710  kabinet@lebane.org.rs
  Vlada Mitrović Opština Lebane   Stručni saradnik 016‐843‐710  064‐318‐10‐72 Vladamitrovicpc@gmail.com 

TOPLIČKI OKRUG
9  Nenad Milivojević Opština Blace   Potpredsednik opštine 027‐371‐110  027‐371‐138 063‐80‐27‐658 blace@blace.org.rs
10  Zoran Karapandžić Opština Prokuplje   Predstavnik opštine 027‐321 071  062‐80‐84‐990

11  Srđan Stamenković  Sektor za poljoprivredu opštine 
Prokuplje  Šef  sektora        info@prokuplje.org.rs

 
12  Milosav Timotijević Opština Kursumlija   Predstavnik opštine 027‐381 383  063‐847‐76‐43 micko.timotijevic@gmail.com 

NIŠAVSKI OKRUG

13  Boris Petrov  Direkcija za poljoprivredni i ruralni 
razvoj grada Niša  Predstavnik Direkcije  018‐290‐242  018‐290‐213     

14  Slaviša Dinić Gradska opština Pantelej  Predsednik gradske opštine 018‐201320 
15  Slobodan Todorović Opština Merosina   Predsednik opštine 018‐892‐035 
16  Ivan Dimić  Opština Aleksinac   Predsednik opštine 018‐804‐693 
17  Radomir Stojanović Opština Aleksinac   Predsednik fonda za razvoj 018‐804‐639  064‐204‐394 Radomir@hotmail.co.uk
18  Tričković Nebojša Opština Svrljig   Odeljenje za privredu 018‐821‐018  018‐821‐018 063‐84‐59‐650

19  Jovica Pešić  Opština Doljevac   Načelnik odeljenja za privredu i 
finansije      063‐1068254   
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Predstavnici Stručnih službi 
 

#  Ime I Prezime  Institucija / organizacija / 
individualni proizvođač  Funkcija/ Uloga  Telefon  Faks  Mobilni tel.  E‐mail 

OPŠTINA LESKOVAC ‐ JABLANIČKI OKRUG 
1  Dušan Jovanović Stručna služba‐stanica Savetnik za voćarstvo 016‐212‐246 
2  Đorđević Miodrag Stručna služba‐stanica Savetnik za agroekonomiju 016‐270‐36  016‐54‐639 064‐2670‐212

OPŠTINA NIŠ ‐  NIŠAVSKI OKRUG 
3  Kocić Svetlana Stručna služba‐stanica Savetnik  018‐264‐932  018‐264‐932
4  Tatjana Knežević Stručna služba‐stanica Potpredsednik 018‐264‐932  018‐264‐932 064‐301‐34‐42 Tatjanak33@yahoo.com

OPŠTINA PROKUPLJE ‐ TOPLIČKI OKRUG 
5  Dragan Orović Stručna služba‐stanica Načelnik 027‐321‐161  027‐321‐161 064‐870‐25‐20

 
Predstavnici preradjivača voća– Pčinjski Okrug 

 
#  Ime I Prezime  Institucija / organizacija / 

individualni proizvođač  Funkcija/ Uloga  Telefon  Faks  Mobilni tel.  E‐mail 

1  Miodrag Jovanović  “SOKO” kompanija –hladnjača i 
sušara  Direktor   017‐412‐529    063‐470‐255     

2  Zoran Manić 
“SUMSKO BLAGO” KOMPANIJA –
sakupljanje i prerada šumskog 
voća/hladnjača 

Vlasnik  017‐446‐159  017‐446‐609  063‐800‐6217   

3  Ms Manić 
“SUMSKO BLAGO” KOMPANIJA –
sakupljanje i prerada šumskog 
voća/hladnjača 

Suvlasnik  017‐446‐159  017‐446‐609     

4  Stojanović Bora “RASADNIK” kompanija Vlasnik 017‐472‐597  063‐845‐96‐84

5  Dragan Stevanović 
“HANIKOP” kompanija – proizvodi od 
slatkog voća i termička obrada voća i 
povrća 

Vlasnik  017‐472‐411  017‐472‐410    hanikop@gmail.com 

 
Predstavnici primarnih proizvodjača voća– Pčinjski Okrug 

 
#  Ime I Prezime  Institucija / organizacija / individualni 

proizvođač  Funkcija/ Uloga  Telefon  Faks  Mobilni tel.  E‐mail 

1  Trajković Zoran  Proizvodnja jagode  Primarni proizvodjač  017‐445‐253       

2  Bora Stojković  Proizvodnja kisele višnje  Primarni proizvodjač  017‐473‐597       

3  Tasić Goran  Proizvodnja malina, kupina, brusnica i 
ribizli  Primarni proizvodjač  017‐448‐126    063‐1877154   
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Predstavnici Mreže za podršku ruralnom razvoju 

 
#  Ime I Prezime  Institucija / organizacija / 

individualni proizvođač  Funkcija/ Uloga  Telefon  Faks  Mobilni tel.  E‐mail 

REGIONALNI CENTAR VRANJE ‐ PĆINJSKI OKRUG

1  Živko Ivanković  Mreža za podršku ruralnom razvoju‐
regionalni centar u Vranju  Direktor  017‐412‐207    064‐6858600   

2  Goran Kostić  Mreža za podršku ruralnom razvoju‐
regionalni centar u Vranju  Koordinator  017‐412‐207     064‐6858605    

REGIONALNI CENTAR LESKOVAC – JABLANIČKI I TOPLIČKI OKRUG 

3  Danijela Stajić  Mreža za podršku ruralnom razvoju‐
regionalni centar u Leskovcu  Koordinator  016‐215 413    064‐8199 651   

4  Goran Momčilović  Mreža za podršku ruralnom razvoju‐
regionalni centar u Leskovcu  Direktor  016‐215 413    064‐8199 663   

REGIONALNI CENTAR NIŠ– NIŠAVSKI OKRUG

5  Gordana Jovanović  Mreža za podršku ruralnom razvoju‐
regionalni centar u Nišu  Direktor      063‐438 371    

 
03 septembar 2009.  
 
Organizacija i mesto : Kancelarija za Lokalni ekonomski razvoj na Balkanu (LEDIB), Niš 
 
 

#  Ime I Prezime  Institucija / organizacija / 
individualni proizvođač  Funkcija/ Uloga  Telefon  Faks  Mobilni tel.  E‐mail 

1  Paul Ravn Jepsen  Lokalni ekonomski razvoj na Balkanu
(LEDIB)  Medjunarodni Vodja tima  018‐29‐23‐16  018‐29‐23‐17  065‐5‐207‐122  prj@ledib.org 

2  Žarko Simović  Lokalni ekonomski razvoj na Balkanu 
(LEDIB)  Stručnjak za lokalni ekonomski razvoj  018‐29‐23‐16  018‐29‐23‐17  065‐5‐207‐120  zarko@ledib.org 

3  Danka Miljković  Lokalni ekonomski razvoj na Balkanu 
(LEDIB)  Stručnjak za razvoj MSP  018‐29‐23‐16   018‐29‐23‐17   065‐5‐207‐121  danka@ledib.org 

 
Organizacija i mesto: Američka agencija za međunarodni razvoj, Kancelarija u Nišu 
 

#  Ime I Prezime  Institucija / organizacija / 
individualni proizvođač  Funkcija/ Uloga  Telefon  Faks  Mobilni tel.  E‐mail 

1  Danijel Dašić  Američka agencija za međunarodni 
razvoj, Kancelarija u Nišu  Menadžer Kancelarije u Nišu  018‐257‐988  018‐522‐851  065‐398‐7290  Ddasic@usaid.gov 

2  Rexhep Ilazi  Program "Priprema, planiranje i 
ekonomska sigurnost", Vranje  USAID predstavnik  017‐405‐370  017‐405‐371  063‐365‐558  Rexhep_ilazi@dai.com 
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Organizacija i mesto:Regionalna Privredna Komora, Niš 

 
                        Predstavnici primarnih proizvodjača voća, preradjivača voća i vlasnika hladnjača – Nišavski Okrug 

 
#  Ime I Prezime  Institucija / organizacija / individualni 

proizvođač  Funkcija/ Uloga  Telefon  Faks  Mobilni tel.  E‐mail 

1  Tončić Nenad  “FRIGONAJS” – hladnjača  Komercijalni savetnik  018‐259‐044  018‐259‐045  063‐657‐139   
2  Jovanović Novica  “VOCAR” – udruženje  Predstavnik  018‐693‐028    064‐34‐66‐192    
3  Cvetanović Slaviša  “JUGOLEND” kompanija  Direktor  016‐259‐371     064‐202‐3809    
4  Kocić Jordan  “POBEDA” preduzeće za hladnjače  Direktor  027‐330‐786     063‐402‐123   

5  Živković Dragan  “EROFRUIT” kompanija‐prerada voća i 
sušenje  Vlasnik       0638679231    

6  Stojanović Katica  Društveno preduzeće VOČAR 
MEROŠINA”‐ hladnjača  Direktor  018‐285‐511  018‐285‐116  064‐405‐8940    

7  Krstić Novica  “AGRO‐CEGAR” – primarna proizvodnja 
voća  Proizvodjač      064‐6370965   

8  Jovanović Slađan  Proizvodnja borovnica  Proizvodjač      063‐583‐744   

9  Tasić Goran  Proizvodnja malina, borovnica i ostalog 
bobičastog voća  Proizvodjač  017‐448‐126  017‐448‐126  062‐111‐09  

12  Ninoslav Miljković  “GREDETIN” – Udruženje proizvodjača 
jagoda  Proizvodjač      063‐133‐72‐00  Grdetinac@gmail.com 

 
Predstavnici primarnih proizvodjača voća, preradjivača voća i vlasnika hladnjača ‐ Jablanički i Toplički Okrug 
 

#  Ime I Prezime  Institucija / organizacija / 
individualni proizvođač  Funkcija/ Uloga  Telefon  Faks  Mobilni tel.  E‐mail 

1  Stojanović Mladen 
“JUGPROM” – proizvodnja voća i 
hladnjača  Direktor  016‐232 040    064‐82 35 674     

2 
Pešić Ivan 

“PIONIR” kompanija‐termička obrada 
voća,hladnjača i primarna proizvodnja 
(biće prošireno)  Direktor       063‐484 041    

3  Stojiljković Milan “STRELA” – Prerada voća i hladnjača Menadžer za ekonomsku kupovinu 016‐244‐011 064‐857‐37‐03   Office@strelafunghi.com  
4  Stanojević Dragan “STRELA” – Prerada voća i hladnjača Tehnolog 016‐244‐011 064‐857‐37‐44 Office@strelafunghi.com  

5  Stamenković Žarko 
“MORAVAC” kompanija – Prerada 
voća i sušara  Proizvodjač       064/‐70‐0818     

6  Đorović Ivan 
“JUROFUNGO” kompanija – Prerada 
voća   Šef proizvodnje  027‐381‐259  027‐380‐097    www.jurofungo.com.rs 

7  Mihajlović Milan “JUGPROM” d.o.o. kompanija Ekonomski savetnik 016‐232‐041
8  Cvetanović Slaviša “JUGOLEND” kompanija Direktor 016‐259‐371 064‐202‐3809
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9  Jovanović Branislav “FUNGOJUG” kompanija Komercijalni savetnik 016‐794‐831 016‐2950‐92 062‐200‐223 fungogrow@gmail.com 
10  Stošić Slavko Udruženje proizvodjača jagoda Proizvodjač 016‐735 090  060‐707 21 40
11  Janićijević Žika “MIDI ORGANIK” ‐ prerada voća Direktor 027‐78 240  027‐78‐244 063‐39‐15‐23

 

04 septembar 2009.: Organizacija i mesto: USAID Agrobiznis Projekat, Beograd 
 

#  Ime I Prezime  Institucija / organizacija / individualni 
proizvođač  Funkcija/ Uloga  Telefon  Faks  Mobilni tel.  E‐mail 

1  Louis Faoro  USAID Agrobiznis Projekat  Direktor projekta  011‐243‐6611  011‐344‐5363  063‐112‐5720  Louis_Faoro@agrobiznis.net 

2  James Herne  USAID Agrobiznis Projekat  Zamenik direktora projekta  011‐243‐6611  011‐344‐5363  063‐372‐353  Jim_Herne@agrobiznis.net 

3  Katarina Marković  USAID Agrobiznis Projekat  Šef  sektora za voćarstvo  011‐243‐6611  011‐344‐5363  063‐373‐997  Katarina_Markovic@agrobiznis.net 

4  Saša Marušić  USAID Agrobiznis Projekat  Šef  sektora  032‐371‐554  032‐371‐554  063‐302‐185  Sasa_Marusic@agrobiznis.net 

5  Đorđe Boljanović  Kancelarija za razvoj preduzeća 
USAID/Srbija‐Crna Gora  Stručnjak za upravljanje programom  011‐306‐4712      dboljanovic@usaid.gov 

6  Mastilović Jasna  Institut za prehrambene tehnologije u 
Novom Sadu  Direktor  021‐485‐3733  021‐450‐725  063‐511‐175  jasna.mastilovic@fins.uns.ac.rs 

7  Žarko Kevrešan  Institut za prehrambene tehnologije u 
Novom Sadu  Pomoćnik direktora za investicije  021‐485‐3821  021‐450‐725    zarko.kevresan@fins.uns.ac.rs 

8  Paunović Svetlana  Institut za voćarstvo  Direktor  032‐221‐413  032‐222‐605  063‐867 1008  institut‐cacak@eunet.rs 

               

               

 
 
23. februar 2010.: Organizacija i mesto: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Beograd 
 

#  Ime I Prezime  Institucija / organizacija / 
individualni proizvođač  Funkcija/ Uloga  Telefon  Faks  Mobilni tel.  E‐mail 

1  Jelena Mitevski 
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva 
i vodoprivrede‐Sektor za ruralni 
razvoj 

Viši savetnik       063‐1935515  jelena.mitevski@minpolj.gov.rs 

2  Jasna Mastilović  Institut za prehrambene tehnologije u 
Novom Sadu  Direktor  021‐485‐3733  021‐450‐725  063‐511‐175  jasna.mastilovic@fins.uns.ac.rs 

3  Žarko Kevrešan  Institut za prehrambene tehnologije u 
Novom Sadu  Pomoćnik direktora za investicije  021‐485‐3821  021‐450‐725 

 
   zarko.kevresan@fins.uns.ac.rs 

4  Dr. Svetlana Paunović  Institut za voćarstvo u Čačku  Direktor  032‐221‐413  032‐222‐605  063‐867 1008  institute‐cacak@eunet.rs 

5   Aleksandar Leposavić  Institut za voćarstvo u Čačku  Pomoćnik   032‐221‐375      alco@sezampro.rs 
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6  Milan Djakov  Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva 
i vodoprivrede‐ Fond za obeštećenje  Direktor      063‐516 007  milan.djakov@minpolj.gov.rs 

 
24. februar 2010.: Organizacija i mesto: Regionalna Privredna Komora, Niš 

 
Predstavnici Opština 

#  Ime I Prezime  Institucija / organizacija / 
individualni proizvođač  Funkcija/ Uloga  Telefon  Faks  Mobilni tel.  E‐mail 

1  Bratislav Milosavljević Opštinski Fond za razvoj poljoprivrede  Predsednik 037‐841‐313  064‐666‐82‐44
2  Dragiša Todorović Opština Ražanj  Pomoćnik Predsednika opštine 037‐841‐275  037‐841‐275 063‐639‐575 todorovicdragisa@gmail.com 

3  Nenad Stanković  Opština Ražanj  Savetnik za LER  037‐841‐174  037‐841‐225  063‐17‐03‐106   

4  Radomir Stojanović  Opština Aleksinac   Predsednik fonda za razvoj  018‐804‐639    064‐204‐394  radomir@hotmail.co.uk 

5  Nikola  Golubović  Grad Leskovac  Šef sektora za poljoprivredu  016‐241‐914    064‐260‐52‐63   

6  Dejan Jovanović  Fond za razvoj poljoprivrede grada 
Leskovca  Stručni saradnik  016‐233‐790  016‐233‐791  064‐88‐34‐963  frpol@nadlanu.com 

7  Živorad Stamenković Opština Doljevac   Stručni saradnik 018‐810‐054  018‐810‐054 063‐101‐85‐08

8   Mališa Radivanović  Direkcija za poljoprivredni razvoj 
grada Niša  Savetnik  018‐290‐242  018‐290‐243  060‐455‐24‐47  malisaradovanovic@yahoo.com 

9  Ivan Pavlovic  Direkcija za poljoprivredni i ruralni 
razvoj   Koordinator  018‐290‐242  018‐290‐243  065‐25‐28‐151  Ivan.Pavlovic@go.ni.rs 

10  Gordana Jovanovic  Mreža za podršku ruralnom razvoju‐
regionalni centar u Nišu  Menadžer  018‐255‐764  018‐255‐472  063‐438‐471   

11  Vlada Mitrovic Opština Lebane   Stručni saradnik 016‐843‐710  016‐843‐083 064‐318‐10‐72 Vlada.Mitrovic.pc@gmail.com 

17  Milorad Stajkovic  Regionalna privredna komora u 
Leskovcu  Predsednik  016‐250‐011  016‐212‐203  063‐645‐601  mile.stajkovic@gmail.com

 
 

Predstavnici Mreže za podršku ruralnom razvoju 
 

#  Ime I Prezime  Institucija / organizacija / 
individualni proizvođač  Funkcija/ Uloga  Telefon  Faks  Mobilni tel.  E‐mail 

1  Kocić Svetlana Stručna služba‐stanica Savetnik 018‐264‐932  018‐264‐932 agrorazv@eunet.rs

2  Goran Momčilović  Mreža za podršku ruralnom razvoju‐
regionalni centar u  Leskovcu  Menadžer  016‐215 413    064‐8199 663   

3  Gordana Jovanović  Mreža za podršku ruralnom razvoju‐
regionalni centar u Nišu  Menadžer      063‐438 371  gagic037@nadlanu.com 

4  Boban Stankovic Stručna služba‐stanica Načelnik 016‐212‐246  016‐54‐639 063‐8082607 lanaboga@gmail.com

5  Dejan Gagic  Mreža za podršku ruralnom razvoju‐
regionalni centar u Nišu  Koordinator      060‐30‐30‐199   
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25. februar 2010.: Organizacija i mesto: Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Beograd 
 

#  Ime I Prezime  Institucija / organizacija / 
individualni proizvođač  Funkcija/ Uloga  Telefon  Faks  Mobilni tel.  E‐mail 

1  Mila Lukesevic  Privredna komora Srbije  Savetnik  011 32 30 478      mila.lukesevic@pks.rs 

2  Danijela Stojanovic  Ministarstvo ekonomije i regionalnog 
razvoja‐Sektor za zapošljavanje  Savetnik        Danijela.stojanovic@merr.gov.rs 

3  Dejan Gojkovic  Ministarstvo finansija  Savetnik           

        011‐36‐42‐782  011‐36‐42‐783    dejan.gojkovic@mfin.gov.rs 

4  Igor Novakovic 
Agencija za strana ulaganja i 
promociju izvoza Republike Srbije 
SIEPA 

Savetnik za promociju izvoza  011‐33‐98‐506  011‐33‐98‐814    igor.novakovic@siepa.gov.rs 

  Ivan Brkic  Ministarstvo ekonomije i regionalnog 
razvoja  Savetnik  011‐280550325  011‐2855057    ivan.brkic@merr.go.rs 

 
 
Organizacija i mesto: USAID Agrobiznis Projekat, Beograd 
 

#  Ime I Prezime  Institucija / organizacija / individualni 
proizvođač  Funkcija/ Uloga  Telefon  Faks  Mobilni tel.  E‐mail 

1  Louis Faoro  USAID Agrobiznis Projekat  Direktor projekta  011‐243‐6611  011‐344‐5363  063‐112‐5720  Louis_Faoro@agrobiznis.net 

2  Katarina Marković  USAID Agrobiznis Projekat  Šef  sektora za voćarstvo  011‐243‐6611  011‐344‐5363  063‐373‐997  Katarina_Markovic@agrobiznis.net 

3  Saša Marušić  USAID Agrobiznis Projekat  Šef  sektora  032‐371‐554  032‐371‐554  063‐302‐185  Sasa_Marusic@agrobiznis.net 
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26. februar 2010.: Organizacija i mesto: Nacionalni ured za reviziju, Beograd 
 

#  Ime I Prezime  Institucija / organizacija / 
individualni proizvođač  Funkcija/ Uloga  Telefon  Faks  Mobilni tel.  E‐mail 

1  Radoslav Sretenovic  Nacionalni ured za reviziju  Predsednik  30 42 200      radoslav.sretenovic@dri.gov.rs 

2  Ljubica Nedeljkovic  Nacionalni ured za reviziju  Potpredsednik   30 42 201      ljubica.nedeljkovic@dri.gov.rs 

3  Iva Vasilic  Nacionalni ured za reviziju  Prevodilac         iva.vasilic@dri.gov.rs
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Aneks  2.4: Akcioni plan procesa i akcije u sledećim fazama 
 
Program privatnog sektora: Srbija. Razvojni program za voće i bobičasto voće  
 
Preporučuje  se  usvajanje  nacrta  finalnog  programa.  Nakon  usvajanja, MoU  (Memoranduma  o 
razumevanju) će biti potpisan sa MAFWM iz RoS, pogledati nacrt MoU u aneksu 2.6. Regrutovanje 
osoblja treba da krene na vreme.  
 
 
Nedavni koraci i sledeći koraci (proviozorni datum): 
 
februar i mart 2010: 
Ocena programa 
 
februar ‐ april 2010: 
Formulisanje finalnog programa 
 
maj 2010: 
Završno usvajanje programa 
 
jun – avgust 2010: 
Regrutovanje Višeg međunarodnog konsultanta za hortikulturu 
 
septembar/oktobar 2010: 
Početak implementiranja programa u Južnoj Srbiji 
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Aneks 2.5: Komentari na preporuke tima za ocenjivanje 
Crvena boja označava preduzetu radnju i odgovore formulacione misije. 
Preporuka  Vreme  Odgovornost 
1. Ciljevi su jasno prevedeni u mete, kao što je  

procenjeni broj korisnika (po kategoriji), povećani 
obim proizvodnje i, na osnovu proste pretpostavke, 
povećano zapošljavanje i vrednost prodaje za 
odabrane lance vrednosti. 

Faza formulacije: 
 
Prihvaćeno i poštovano u velikoj meri, 
tamo gde smo smatrali da je ostvarivo i 
realno. Kvantifikovane mete treba 
oceniti i revidirati, ako je potrebno, 
tokom početne faze.  

ENR 

2. Strateška analiza mogućnosti za rast tržišta za svo 
relevantno voće i bobičasto voće, uključujući i ono 
koje je već unapred određeno, na osnovu globalnih 
izvoznih podataka  (poput COMTRADE) i intervjua 
sa reprezentativnim brokerima i kupcima. Ova 
analiza treba da se inicira tokom početne faze.    

Početna faza 
 
Nije prihvaćena i nije uključena u FPD, 
ali je treba razmotriti tokom početne 
faze ako se pokaže relevantnom nakon 
razgovora sa USAID‐om. Umesto toga 
treba obezbediti koordinaciju sa  
USAID‐om. 

Međunarodni 
konsultant 

3. Da se jasno identifikuju  prioritizovana uska grla u 
svakom specifičnom vrednosnom  lancu i u svakom 
okrugu (npr. gde dati prednost preradi nad 
primarnom proizvodnjom; koliko su različiti 
raskoraci  u vrednosnom lancu šljive od onih u 
vrednosnom lancu višnje)..  
Drugo, međunarodni benčmarking vrednosnog 
lanca  treba inicirati da  bi se identifikovali/potvrdili 
prioriteti zasnovani na upoređivanju sa ključnim 
konkurentima i najboljima u klasnim zemljama za 
robu koja najviše obećava.Ova vežba identifikacije i 
benčmarkinga treba da se sprovede kao ključna 
aktivnost tokom početne faze, da bi se potvrdia 
formulacija opšteg programa kao i opravdale i 
izradile speifične aktivnosti u više detalja.  

Početna faza 
 
Prihvaćeno je a i mi preporučujemo da 
rukovodstvo programa analizira uska 
grla vrednosnog lanca zajedno sa 
lokalnim partnerima  (Mreža ruralnog 
razvoja, Reionalne savetodavne usluge) 
u pripremi implementacije programske 
komponente 2.  
 
Prihvaćeno je i preporučuje se da 
rukovodstvo programa razmotri 
benčmarking analize u početnoj fazi 
kao pripremu za komponentu 2. 
Preporučujemo se da se iskoristi IPARD 
sektorska studija o voću i povrću koju 
je MAFWM pripremio tokom  2010. 
godine. 
 

Međunarodni 
konsultant 

4. Spajanje komponenti 1 i 3, da bi se zajednički 
okrenule svim aktivnostima izgradnje kapaciteta i 
tehničke pomoći i istražile sinergije.   

Faza formulacije 
 
Prihvaćena i uneta u  FPD 

ENR 

5. Potpisivanje MoU sa USAid, koji govori o dimenziji 
saradnje sa Danida‐om i o podeli odgovornosti u 
vezi sa podrškom vrednosnim lancima voća i 
bobičastog voća, zajedničkoj lokaciji programskih 
kancelarija u Nišu i zajedničkom organizovanju 
aktivnosti  treba da bude istraženo tokom faze 
formulacije. Pored toga Danida treba da razmotri 
da li su neophodni dopunski resursi van ili u bliskoj 
saradnji sa USAid‐om, da bi se obezbedilo 
pokrivanje identifikovanih potreba kako na 
okružnom, tako i na opštinskom nivou. 

Faza formulacije 
 
Ideja za MoU  sa USAID‐om prihvaćena. 
Dogovoreno je između ENR‐a i 
formulacionog tima da se MoU 
pripremi tokom početne faze i u bliskoj 
saradnji sa Ambasadom Danske u 
Beogradu. 

ENR 

6. Pošto je olakšavanje pristupa EU bio jedan od 
ključnih razloga za odabir modaliteta komponente 
2, treba ga jasno apostrofirati kao programski cilj, 
da bi se definisali indikatori za praćenje i osiguranje 
uspeha. 

Faza formulacije 
 
Prihvaćena i uneta u  FPD 

ENR 

7. Istraživanje preostalih finansijskih praznina i 
finansijskih modaliteta, da bi se dopunila 

Faza formulacije 
 

ENR/TAS 
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predložena šema grant investicije – u slučaju da se 
može obezbediti dodatno finansiranje. Ti modaliteti 
dodatno moraju da budu ocenjeni od strane TAS‐a. 

Prihvaćena i završena. Nije 
identifikovano dodatno finansiranje.  
Modaliteti implementacije grant šeme 
su pripremljeni i uneti u  FPD kao 
aneks. 

8. Započinjanje nezavisnog ocenjivanja finansijskih 
potreba učesnika u vrednosnom lancu ( posebno 
prerađivača i distributera) pre potpisivanja 
sporazuma o Danida finansiranju grant šeme. 

 

Faza formulacije 
 
Nije prihvaćeno. Finansijske potrebe 
aplikanata po osnovu grant šeme biće 
ocenjene kao sastavni deo evaluacije 
aplikacije projekta.  

ENR 

9. Podrška dvema istraživačkim ustanovama 
zasnovana je na preduslovu da svaka od institucija 
stvara i implementira specifične napore i 
komunikacionu tehnologiju usmerenu na 
proizvođače voća i bobičastog voća u Topličkom,  
Jablaničkom,  Nišavskom i Pčinjskom okrugu. To 
finansiranje će  biti obezbeđeno za pružanje 
podrške ulozi koja proističe iz ovih aktivnosti.  

 

Faza formulacije 
 
Preporuka prihvaćena. Dve istraživačke 
ustanove će obezbediti obuku za 
savetnike (Mreža proširenih usluga i 
mreža ruralnog razvoja) i davaće 
informacije direktno proizvođačima i 
prerađivačima.  

ENR 

10. Reorganizovanje sastava programskog Upravnog 
odbora za obezbeđivanje usklađivanja podsticaja 
članova uključivanjem samo predstavnike 
institucija sa direktnim doprinosom (finansijski ili 
in‐kind) programu. 

Faza formulacije 
 
Prihvaćena i uneta u  FPD 

ENR 

11. Treba ustanoviti Savetodavni forum programa. 
Onbi trebalo da se bavi usklađivanjem programa sa 
postojećim  telom koje ima relevantan sastav 
članova, ili uspostavljanjem savetodavnog foruma 
jedinstvenog za ovaj program.  

 

Početna faza 
 
Prihvaćena i uneta u  FPD. Forum će 
pomagati programskom Upravnom 
odboru  ‐ a kasnije će delovati kao 
marketing forum (radi održavanja 
održivosti). ToR za Odbor pripremiće 
međunarodni konsultant tokom 
početne faze. 

Međunarodni 
konsultant 

12. Izmena svrhe i strukture međunarodnog 
konsultanta – treba da se izmene tako da  pokazuju 
da je ta pozicija ona koja se okreće oko veštine 
vođenja projekta i veštine strateškog upravljanja. 

 

Faza formulacije 
 
Nije prihvaćeno. Zasnovano na 
razgovoru sa srpskim partnerom, 
tehničke kompetencije se smatraju 
ključnim, ali ih s druge strane treba 
kombinovati sa tržišnim/marketinškim 
veštinama, kao i sa veštinama 
rukovođenja projektom i programom.  
ToR za međunarodnog konsultanta se 
prilagođava ovim zahtevima dobro 
uklopljenim sa dizajnom projekta 
fokusiranim na bottom‐up pristup u 
okviru vrednosnih lanaca vođenih 
marketinškim zahtevima. 

ENR 

13. Definisanje indikatora trebalo bi da se ponovo 
uradi. Jasno treba definisati indikatore rezultata i 
ishoda, da bi se mogli upotrebiti kao podrška 
aktivnom, strateškom  rukovođenju programom.  
Ovo treba da uradi monitoring stručnjak i da završi 
pre nego što se program uputi na usvajanje od 
strane Danida Upravnog odbora.  
Pored toga, model treba definisati prema tome 
kako će se , gde i od strane koga definisati 
indikatori vezane za konkurentnost svakog od  
specifičnih vrednosnih lanaca.  

Faza formulacije 
 
Prihvaćeno i uneto u FPD tima za 
formulisanje programa u skladu sa EC i 
IPARD modelom. Na PSC‐u je da koristi 
sistem praćenja koji se odnosi na cilj 
programa.  
 
Kvantifikacije ciljeva su pripremljene, 
ali moraju da se revidiraju tokom 
početne faze.  

ENR 
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Osnovni indikatori za programske 
ciljeve biće pripremljeni tokom početne 
faze zasnovani na PARD sektorskim 
studijama koje trenutno priprema 
MAFWM a finansira EC Delegacija. 

14. Revizija budžeta, kao što je navedeno u revidiranoj 
budžetskoj tabeli. 

 

Faza formulacije  ENR 

15. Svi rizici moraju biti napomenuti i kategorisani na 
način koji omogućuje: a) praćenje rizika koji se ne 
može kontrolisati, poput vremenskih prilika, tako 
da se njihov uticaj na ishode programa može 
pratiti; i b) iznošenje rizika koji se mogu 
kontrolisati, kaošto je izgradnja poverenja u 
udruženja, kroz jasne strategije umanjenja rizika.  

Početna faza 
 
Delimično prihvaćeno, a nova 
kategorizacija rizika uneta je u FPD. 

Međunarodni 
konsultant 

 
 



 

 131

Aneks 2.6: Nacrt MoU između MoFA i GoS 
 

Memorandum o razumevanju 
Između Vlade kraljevine Danske i Vlade Srbije 

o 
Implementaciji programa za voće i bobičasto voće u Južnoj Srbiji 

(F&B program) 
 
Vlada kraljevine Danske se složila da podrži  implementaciju programa za voće  i bobičasto voće u 
Južnoj Srbiji (F&B Program) na bazi granta u iznosu DKK 40 miliona (što je približno jednako  EURO 
5,350,000 pri kursu od 7.45). 
 
Vlada  Srbije  i  Vlada  kraljevine  Danske  (u  daljem  tekstu  Danska),  su  se  sporazumele  da  F&B 
Program bude  implementiran u  skladu  sa odredbama Memoranduma o  razumevanju  i aneksnih 
programskih dokumenata. 
 

Član 1 
Defincije 
F&B Program se odnosi na dokument, koji, su potpisivanjem, odobrile i Srbija i Danska. Programski 
dokument je priložen kao Aneks ovom MoU, čineći na taj način njegov sastavni deo.  F&B Program  
će se pregledati  i ažurirati prema zajedničkim pregledima programa.   Promene u   F&B Programu 
treba da odobre obe strane potpisnice. 
 

Član 2 
Obaveze Srbije 
Srbija  će blagovrememo obavestiti Dansku o  svim uslovima  koji utiču  ili prete da  će uticati   na 
uspešnu  implementaciju F&B programa. Srbija  će Danskoj dostaviti  sve  informacije o korišćenju 
sredstava  koje Danska može da  zahteva  i omogućiti predstavnicima Danske da posete  i prouče 
aktivnosti i ispitaju imovinu, robu, evidenciju i dokumentaciju. 

 
Član 3 

Finansijske obaveze Danske i Srbije 
Danska će kroz Susedski program Danskog ministarstva spoljnih poslova obezbediti DKK 40 miliona 
za  implementaciju  F&B  Programa. Nepotrošeni  ostatak  ili  uštede  iz  projektnog  fonda mogu  se 
preusmeriti za nove aktivnosti od strane Ministarstva  inostranih poslova. Kumulativna kamata  iz 
programskih fondova mora biti isplažena Danskoj. 
 
Srbija  će,  kroz  Nacionalni  program  za  ruralni  razvoj  Ministarstva  poljoprivrede,šumarstva  i 
vodoprivrede Srbije, obezbediti EUR 3.3 miliona za implementaciju F&B Programa, komponente 2. 
MAFWM  će  takođe  obezbediti  minimum  EUR  300,000  preko  Regionalnih  fondova  za  razvoj 
poljoprivrede  u  četiri  okruga  –  Jablaničkom,    Nišavskom,  Pčinjskom  i  Topličkom.  Na  kraju  će  
MAFWM obezbediti  in kind usluge u obimu od 28  ljudi godišnje  (što  je približno minimum EUR 
300,000) od 4 regionalna savetodavna poljoprivredna servisna centra  i 3 Regionalna centra mreže 
ruralnog  razvoja u  četiri okruga  ‐  Jablaničkom,   Nišavskom, Pčinjskom  i Topličkom. Nepotrošeni 



 

 132

ostatak  ili  uštede  iz  programskog  fonda  mogu  se  preusmeriti  za  nove  aktivnosti  od  strane 
Ministarstva poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Srbije. 
 

Član 4 
Obaveze obe ugovorne strane 
Obe strane će: 

a) Učiniti sve što je u njihovoj moći da koordinišu svoje napore iz ovog Memoranduma o razumevanju 
sa drugim razvojnim partnerima, bez obzira da li su to države, međunarodne organizacije ili NVO‐i. 

b) Učiniti sve što je u njihovoj moći da optimiziraju korišćenje programskih sredstava 

Ako  se otkrije  zloupotreba  sredstava  iz programa, Policijski direktorijat Srbije  će biti  zadužen da 
utvrdi činjenice. 
 

Član 5 
Uvoz, uvozne takse i ostale javne naplate i honorari 
Srbija će osigurati blagovremeni uvoz i carinske dozvole za robu uvezenu po ovom Memorandumu 
o razumevanju, uključujući materijale koji će se uvesti za implementaciju F&B‐a. Srbija će osigurati 
da  danski  grant  ne  bude  upotrebljen  za  plaćanje  uvoznih  dažbina,  taksi,  nacionalnih  ili  drugih 
javnih  troškova  za  uvoz  za  svu  opremu,  materijale,  robu,  usluge,  vozila  i  rezervne  delove 
isporučene za aktivnosti dogovorene po F&B Programu. 
 
 

Član 6 
PdV 
Srbija  će  osloboditi  obaveze  plaćanja  PDV‐a  za  svu  opremu, materijale,  robu,  vozila,  rezervne 
delove  i  usluge  finansirane  iz  danskog  granta  u  okviru  ovog Memoranduma  o  razumevanju  za  
aktivnosti dogovorene po F&B Programu. 
 

Član 7 
Status iseljeničkog osoblja 
Srbija će odobriti sledeće privilegije i imunitete Višem međunarodnom estručnjaku za hortikulturu 
odobrenom od strane Ministarstva  inostranih poslova Danske  i ostalog osoblja koje nema srpsko 
državljanstvo koje može da se priključi F&B Programu: 
 

1. Srbija će obezbediti iseljeničkom osoblju oslobađanje od plaćanja svih poreza u vezi svih prihoda 
koji su im isplaćeni iz programskih sredstava. 

2. Srbija  će  izdati  besplatne  višestruke  ulazne  i  izlazne  vize,  radne  dozvole  i  boravišne  dozvole  za 
savetnike akreditovane za program  i  i njegove/njene  rezidencijalne  članove porodice koji nemaju 
srpsko državljanstvo. 

3. Srbija  će  omogućiti  svakom  savetniku  da  posluje  sa  nerezidencijalnim  računima.  Što  se  tiče 
repatrijacije  prihoda  od  prodaje motornog  vozila  savetnika,  savetnici  će  posebno  aplicirati  kod 
Centralne banke Srbije, a sa njihovom aplikacijom će se postupati u skladu sa propisima o deviznoj 
kontroli koji važe u vreme njihovog odlaska.  

4. Srbija  će osigurati da  savetnici uživaju  zakonski  imunitet  vezano  za poslovanje  tokom obavljanja 
dužnosti iz F&B Programa u okviru Memoranduma o razumevanju. U slučaju hapšenja ili pritvaranja 
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savetnika, bračnih drugovova ili onih koje oni izdržavaju, bez obzira na njihovu nacionalnost, iz bilo 
kog razloga ili zbog vođenja krivičnog postupka, Ambasadu Danske u Srbiji mora odmah da obavesti 
Ministarstvo inostranih poslova Srbije, a ona ima pravo da poseti pritvorenika ili uhapšenog. Pored 
toga, to lice će imati pravo da ga zastupa advokat koga dodeli Danska.  

5. U  slučaju  izbijanja  krize  koja  ugrožava  bezbednost  savetnika,  njihovih  bračnih  drugova  ili 
izdržavanih  lica  u  Srbiji,  Srbija  će  u  skladu  sa  tim  obezbediti  repatriacione  olakšice  pomenutim 
licima, jednake onima koje se dodeljuju diplomatskom osoblju u Srbiji.   

6. U  slučaju da  se dogodi  situacija  i  dođe do uslova pomenutih  u pasusima  4  i  5, dve  vlade  će  se 
konsultovati  i  blisko  sarađivati  da  bi  umanjile  rizik  od  štete  savetnicima,  njihovim  bračnim 
drugovima  i onima  koje oni  izdržavaju bez obzira na njihovi nacionalnost  kao  i na njihovei  lične 
stvari, robu, opremu i vozila registrovane po ovom programu.  

7. U  slučaju  krize,  savetnici  koji  postupaju  u  skladu  sa  uputstvima  izdatim  od  strane  Danske  ili 
preduzimaju mere  predostrožnosti  predviđene  u  tim  okolnostima,  nejavljanje  na  posao  neće  se 
smatrati zanemarivanjem dužnosti iz odgovarajućeg ugovora. 
 

Član 8 
Studijske posete i ostale aktivnosti van Srbije 
Za  osoblje  iz  Srbije  koje  učestvuje  u  studijskim  posetama,  kursevima  i  sličnim  profesionalnim 
aktivnostima van Srbije , organizovanim kao aktivnosti projekta, troškovi za obavezno medicinsko 
osiguranje biće pokriveni  iz budžeta programa. Pokrivanje osiguranja za slučaj smrti  i  invaliditeta 
organizovaće Srbija, u slučaju da nije obuhvačeno obaveznim medicinskim osiguranjem. 

 
Član 9 

Obaveza 
Danska: 

a) Nije odgovorna da obešteti  treću  stranu vezano  za bilo koju  tužbu,  zaduženje,  štetu  ili oštećenje 
koje  proističe  iz  implementacije  ovog Memoranduma  o  razumevanju  koje može  da  se  zahteva 
(podnese) protiv agencija koje implementiraju OAPD ili njuhovog osoblja. . 

b) Ne smatra se odgovornom za smrt, invaliditet ili neke druge opasnosti koje je pretrpelo osoblje kao 
rezultat zapošljavanja ili obavljanja poslova po Memorandumu o razumevanju. 

 
Član 10 

Informisanje, praćenje i evaluacija 
1. Strane  će  u  potpunosti  sarađivati  da  bi  se  osuguralo  ostvarenje  svrhe  ovog Memoranduma  o 

razumevanju. U  tom  cilju,  Strane  će  razmenjivati  svoja  viđenja  vezana  za  pitanja  iz  programa  i 
obezbediti  jedna  drugoj  sve  raspoložive  podatke,  dokumentaciju  i  informacije;  obezbediće 
odgovarajuću uzajamnu pomoć neophodnu za ispunjavanje dužnosti svake Strane; i obezbediće svu 
neophodnu  pomoć,  posebno  u  administrativnim  stvarima,  da  bi  olakšale  blagovremenu 
implementaciju programa.   

2. Danska  će  imati pravo da sprovede  tehničku  ili  finansijsku misiju koja  se smatra neophodnom za 
praćenje implementacije programa. 
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Član 11 
 

Obustava 
Ako su konstantovane ozbiljne nepravilnosti u programu  ili  je nešto sumnjivo, svaka strana može 
da obustavi implementaciju programa, u celosti ili delimično, sve dok strana koja vrši obustavu ne 
odluči da nastavi sa implementacijom. 
 
Svaka  strana može  kompletno da obustavi dalju  implementaciju Memoranduma o  razumevanju 
ako,u odnosu na svaki ugovor o  implementaciji F&B Programa koji finansira Danska, utvrdi da su 
uključene  radnje  korupcije  i mita  od  strane  predstavnika  zemlje  donatora,  zemlje  primaoca,  ili 
korisnika  fondova  tokom  nabavke  ili  tokom  izvršenja  ugovora  bez  da  je  strana  o  kojoj  je  reč 
blagovremeno  i  na  odgovarajući  način  preduzela  akciju  koja  bi  zadovoljila  stranu  koja  želi  da 
raskine sporazum radi popravljanja nastale situacije.  
 
Svaka  strana  zadržava  pravo  da  obustavi  ili  raskine  program  i  njegove  aktivnosti,  u  celini  ili 
delimično,  ako  predstavnici  zemlje  donatora,  zemlje  primaoca,  ili  korisnika  fondova  tokom 
nabavke  ili  tokom  izvršenja ugovora budu uključeni u kršenje obaveza utvrđenih međunarodnim 
sporazumima  i  konvencijama  koje  su  potpisale Danska  i  Srbija,  bez  da  je  strana  o  kojoj  je  reč 
blagovremeno  i  na  odgovarajući  način  preduzela  akciju  koja  bi  zadovoljila  stranu  koja  želi  da 
raskine sporazum radi popravljanja nastale situacije. 
 

Član 12 
 

Stupanje na snagu i trajanje programa 
Ovaj Memorandum o  razumevanju biće privremeno apliciran nakon datuma potpisivanja  i stupa 
na  snagu  po  datumu  prispeća  drugog  ili  trećeg  obaveštenja  kojima  strane  obaveštavaju  jedna 
drugu  putem  diplomatskih  kanala  o  konkursima  za  sve  nacionalne  procedure  neophodne  za 
stupanje ovog   Memoranduma o razumevanju na snagu. F&B Program  će  trajati  četiri godine. U 
slučaju kašnjenja u  implementaciji programa, on se može produžiti, na osnovu Memoranduma o 
razumevanju razmenom pisama putem diplomatskih kanala i u okviru dogovorenog budžeta. 
 

Član 13 
 

Rešavanje sporova 
Svi  sporovi  koji  se  tiču  tumačenja  ili  implementacije  ovog Memoranduma  o  razumevanju  biće 
rešeni pregovorima  između strana. U slučaju da spor nije rešen u roku od godinu dana, bilo koja 
strana može ga prebaciti na arbitražu. 
Arbitraža se vrši po sledećim pravilima:  Broj arbitratora ne sme da bude veći od tri, jedan koga je 
odredila bilo koja strana što čini dva i jedan koga određuju ova dvojica zajednički. U slučaju spora 
između prva dva arbitratora zbog biranja ovog sledećeg, njega će odrediti neutralna institucija koju 
će da navedu ova dvojica. Presuda arbitara podnosi se u pisanoj formi koju treba da potpišu sva tri 
arbitratora.  O postupku po kome treba da postupa Arbitražni sud odlučivaće tri arbitratora, koji će 
takođe odlučiti i o raspodeli troškova koji se odnose na arbitražu između strana. 
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Član 14 
 

Prekidanje 
Ovaj Memorandum  o  razumevanju  ostaje  na  snazi  tokom  trajanja  programa.  Strane mogu  da 
prekinu  implementaciju  programa  dogovorom  putem  razmene  pisama  ili  jednostranim 
obaveštenjem  o  prekidu.  Memorandum  o  razumevanju  prestaće  da  važi  6  meseci  nakon 
obaveštenja o prekidanju koji je primila jedna od strana. 
 
 
 
Potpisano u 
 
_______________________________                           ___________________________________ 
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Aneks 3 nacrtu finalnog proramskog dokumenta: Procedure 
implementacije grant šeme  
 
Ovaj aneks predstavlja izveštaj koji je podneo Jens Bastue Jakobsen (JBJ) a pripremljen je u okviru 
ugovora između MFA i JBJ, odvojeno od ugovora o formiranju tima.  
 
Aneks  sadrži  opis  implementacionih  procedura  za  grant  šemu  po  komponenti  2  prorama. 
Procedure moraju da se završe tokom početne faze u uskoj saradnji sa MAFWM (RRD i PA): 
 
3.1: Uputstvo (nacrt) za grant šemu, komponenta 2 
3.2: Nacrt aplikacionog formulara za korisnike po grant šemi 
3.3: ToR za spoljnu reviziju grant šeme 
3.4: Nacrt procedura nabavke 
3.5: ToR – spoljna revizija – programska kancelarija 
 
 

Aneks 3.1: Komponenta 2 – Uputstvo za grant 
 
Cilj 
Opšti  cilj danskog programa u  sektoru  voća  i bobičastog  voća  je da doprinese održivosti  voća  i 
bobičastog  voća. Ovaj  cilj  će  se  postići  podrškom  odabranim  vrednosnikm  lancima  u  okruzima 
Južne  Srbije  (Jablaničkom,   Nišavskom,  Pčinjskom  i  Topličkom).  Posebna  pažnja  će  se  posvetiti 
mladima  i  ženama  u  odabranim  okruzima  koji  će  se  ohrabrivati  da  preuzmu  aktivnu  ulogu  u 
programu.  Program  će  podržati  integraciju  Srbije  u  EU  i  biće  usklađen  sa  EU  programima  za 
integraciju  i podršku  (uglavnom    IPA – predpristupni  instrument pomoći  i  IPARD – predpristupni 
instrument ruralnog razvoja). 
 
Cilj grant šeme, komponenta 2 
Cilj je da se da doprinos povećanim investicijama u nove plantaže, mašine i opremu za uzgajanje, 
rukovanje  i preradu voća  i bobičastog voća.   Komponenta 2 programa u skladu  je sa Zakonom o 
poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakonom o privatnom preduzetništvu, predstojećim IPA i IPARD 
programom  (EU  predpristupni  instrument  ruralnog  razvoja)  a  ima  i  indirektni  uticaj  na  druge 
sektorske  politike.  Cilj  je  poboljšanje  konkurentnosti  podržavanjem  investicija  u  sadnju  novih, 
zdravih sorti, u poboljšanoj  tehnologiji  radi povećanja produktivnosti, kvaliteta  i kvantiteta kao  i 
marketinga/manipulisanja. Grant šema će obezbediti od 50% do 60% kofinansiranja  investicionih 
projekta  dajući  dopronos  ciljevima  programa,  t.j.  sektorskom  razvoju,  učešću  žena  i  mladih, 
smanjenju  siromaštva  i  iseljavanja  i  otvaranju  novih  radnih  mesta.    Minimalna  i  maksimalna 
vrednost granta i ostala ograničenja i uslovi biće u skladu principom predstojećeg IPARD programa 
koji trenutno priprema MAFWM u uskoj saradnji sa delegacijom EC i  DG Agri, a očekuje se da će 
2012 biti predstavljen u Srbiji. 
 



 

 137

Komponenta  grant  šeme  fokusiraće  se  na  investiranje  u  nove  proizvodne metode,  poboljšanje 
kvaliteta i konkurentnost, i biće važna prilikom selekcije investicija. 
 
Uputstvo (priručnik) će služiti  kao vodič u administriranju granta. 
 
Regioni i opštine obuhvaćene grantom 
 
Region  Opština 
Jablanički  Leskovac 

Bojnik 
Lebane 
Medveda 
Vlasotince 
Crna Trava 

Toplički  Prokuplje 
Blace 
Kursumlija 
Zitorada 

Pčinjski  Vladicin Han 
Surdulica 
Bosilegrad 
Trgoviste 
Vranje 
Bujanovac 
Presevo 

Nišavski  Aleksinac 
Svrljig 
Merosina 
Razanj 
Doljevac 
Gadzin Han 
Medinana 
Niska Banja 
Palilula 
Pantelej 
Crveni Krst 
 

 
Ukupno: 
4 okruga i opština 
 
Investicije koje će biti obuhvaćene 
Plantaže: 

- Ponovno sađenje. 
- Podmlađivanje. 
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- Formiranje  novih  plantaža  za  zdravim  i  sertifikovanim materijalom  starih  i  novih  sorata 
malina, trešanja, šljiva, jagoda i borovnica. 

 
 
Oprema: 

- Nove mašine za sektor voća i bobičastog voća. 
- Sistemi protivgradne zaštite. 
- Navodnjavanje i vodoprivredni sistemi. 
- Sistemi navodnjavanja kap po kap. 
- Specijalni traktori 
- Poljske prskalice 
- Staklenici 
- Posebni polutuneli za proizvodnju voća i bobičastog voća. 
- Ostalo. 

 
Prerada: 

- Nove hladnjače. 
- Rekonstrukcija postojećih hlađnjača. 
- Nove hladnjače sa kontrolisanom atmosferom. 
- Mašine za sortiranje. 
- Gajbe za viće i bobičasto voće. 
- Druga tehnologija i mašine za preradu odabranog voća i bobičastog voća 

 
Pomoć iz ove mere može se dati poljoprivrednim holdinzima: 
(a) kojima se mogućnost ekonomske održivosti na kraju realizacije investicije može demonstrirati; 
 
(b) koji su usklađeni sa nacionalnim minimalnim standardima vezanim za zaštitu životne sredine, 
javno zdravlje, zdravlje životinja i biljaka, zdravlje životinja i zaštitu na radu u vreme kada je odluka 
o grant podršci doneta. 
 
Za više informacija o ovom predmetu, molim vas da pogledate EU propis 718/2007, član 174. 
 
Raspoloživi grantovi.(indikativna raspodela): 
Izvor  Ukupno  Nove 

plantaže 
Oprema  Prerada 

MAFWM  3,300,000  1,100,000  1,100,000  1,100,000 
Danska  2,100,000  600,000  500,000  1,000,000 
Opštine  300,000  100,000  100,000  100,000 
Ukupni 
grantovi 

5,700,000  1,800,000  1,700,000  2,200,000 

 
Individualni grantovi i vrednosti projekta: 
 
Primer maksimalne vrednosti projekta bez. PDV‐a biće podržan grantom u iznosu [EUR 70.000]. 
Primer minimalne vrednosti projekta bez. PDV‐a biće podržan grantom u iznosu [EUR 10.000]. 
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Grant će obuhvatati (% od ukupne vrednosti projekta): 
Žene – 60 % 
Mladi korisnici (mlađi od 40 u trenutku donošenja odluke o grantu – 60 % 
Ostalo – 50 % 
 
Ostatak vrednosti projekta pokriće aplikant. 
Stejkholderi 
 
Upravni komitet 
Generalno odgovoran za implementaciju programa. 
Odobravanje godišnjeg plana rada 
Budžetska kontrola 
 
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (MAFWM) 
Budžeti 
Savetodavna služba 
 
Direktorat za agrarna plaćanja 
Poziv na podnošenje aplikacija. 
Vršenje računovodstvenih usluga 
Kontrola raspoloživih budžeta. 
Izdavanje naloga za plaćanje 
Zahtev za finansiranje iz Danske 
Prijem aplikacija za grant 
Procena aplikacija 
Član programskog grant organa  
Praćenje i implementacija 
Revizija. 
 
Programski grant organ  
Odobrava ili odbacuje aplikacije, rok:  [XX] dana od prijema aplikacija. 
 
Opštine 
Kofinansiranje iz Fonda za razvoj poljoprivrede 
Računovodstvo 
 
Ministarstvo finansija 
Upravljanje nacionalnim budžetom 
Činjenje nacionalnih fondova raspoloživim 
Administriranje inostranih računa (nerezidencijalnih) 
Prijem fondova od stranih donatora 
Državna blagajna 
Isplata granta korisnicima 
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Korisnici 
Farmeri/proizvođači registrovani u MAFWM u odgovarajućoj grupi hortikulturnih entiteta mogu da 
apliciraju za grantove. O aplikaciji mora da se razgovara i o njoj odlučuje lokalna opština, da bi se 
obezbedio grant doprinos iz opštinskog budžeta. 
 
Dužnosti: 

- Izrada biznis plana. Treba da obuhvati period od [3] godine. 
- Popunjavanje aplikacionog formulara. 
- Razgovor i dobijanje dozvole od opštine. 
- Podnošenje aplikacije MAFWM/Direktoratu za agrarna plaćanja 
- Sprovođenje investicije. 
- Nabavke. 

 
Da  biste  videli  raspoložive  grantove,  pogledajte  indikativnu  raspodelu  datu  u  prethodnom  delu  
teksta. 
 
Prihvatljive  investicije koje treba podržati: Pogledajte gornji spisak. Aplikacioni  formular mora da 
se  ispuni  po  propisanim  detaljima.  Pošto  će  opština  da  učestvuje  u  delu  granta,  treba  dobiti 
odobrenje od opštine.Opština odobrava projekat takošto potpisuje alikacioni formular. 
 
Savetodavna  služba  će  po  zahtevu  pomagati  procesu  i  proveravaće  i  verifikovati  detalje 
aplikacionog formulara. Aplikacija se nakon toga može poslati Direktoratu za agrarna plaćanja na 
dalju obradu. 
 
Grant  za  odobreni  projekat  biće  isplaćen  preko  državne  blagajne  (Ministarstva  finansija),  a 
isplaćivaće se nakon što je sopstveni deo utrošen na projekat. Kapital iz spoljašnjih izvora može se 
dodati  sopstvenom  kapitalu,  što  će  podići  ukupne  sopstvene  investicije  i  tako  povećati mogući 
grant doprinos za veću investiciju.  
 
Pažnja: 
Investicije započete pre odobrenja granta ne mogu biti obuhvaćene grantom. 
 
Oprenma finansirana iz granta ne može da se proda pre isteka 5 godina od dobijanja grata. 
 
Nabavke 
Sve nabavke vrše farmeri. Uključene su i javne finansije i moraju da se poštuju nacionalni propisi o 
nabavci.  Međutim,  u  svrhuovog  programa  moraju  se  posmatrati  sledeći  propisi  i  granične 
vrednosti 
 
Stavke sa vrednošću do EUR 2.000  Direktna kupovina 
Stavke sa vrednošću između EUR. 2.000 i 
10.000 

 
Neophodne 3 ponude 

Stavke vredne više od EUR. 10.000  Moraju  da  budu 
objavljene 
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Farmer mora  da  čuva  SVU  originalnu  dokumentaciju  za  nabavku  i  ostale  troškove  koji  će  biti 
podvrgnuti reviziji. Aplikant mora da čuva spisak opreme nabavljene iz grant šeme. 
 
Priručnik “Nabavka, dobre prakse” dodat je kao aneks 3.4. 
 
Generalno, grant će pokriti troškove bez PDV‐a. 
Porezi i uvozne dažbine vezane za uvoz finansiran iz granta, ne mogu se plaćati iz granta. Izuzetak 
od ovih poreza mora da se dobije od odgovarajućih organa pre nego što se  izvrši narudžbina od 
dobavljača. 
 
 
 
Ministarstv poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (MAFWM)/Direktorat za ruralni razvoj. 
 
Direktorat  za  ruralni  razvoj  je deo MAFWM  i predstavlja  implementacioni organ. Ovaj organ  se 
bavi: 
 

- Upravnim komitetom. 
- Budžetiranjem. 
- Odeljenjem finansija. 
- Savetodavnim službama. 
- Direktoratom za agrarna plaćanja.  
- Programski organ granta. 

 
Budžeti 
Godišnji budžet granta pripremiće Direktorat za agrarna plaćanja i biće podnet Upravnog komitetu 
radi dalje prerade. 
 
“Jednogodišnja”  priprema  budžeta  trebalo  bi  da  se  proširi  i  da  obuhvati  celokupan  period 
programa da bi se obezbedilo potpuno korišćenje budžeta granta. 
 
Kao deo godišnjeg plana rada, predlog budžeta biće raspravljan sa Upravnim komitetom n njihovo 
završno odobrenje. Nakon odobravanja, biće poslat MAFWM/Odeljenju finansija, gde će biti unet 
u godišnji budžet ministarstva.  
 
MAFWM  udeo  u  budžetu  granta  čini  deo  godišnjeg  budžeta  ministarstva,  koji  će  odobriti 
parlament  na  kraju  budžetske  sezone.  Priprema  počinje  u  avgustu  –  septembru  godinu  dana 
ranije, a budžet granta mora da  se unese  tokom pripreme budžeta. Kada ga odobri parlament, 
budžet će biti spreman za isplatu tokom predstojeće godine.    
 
Odsek za finansiranje 
Odsek  za  finansiranje MAFWM  se  bavi  svim  vrstama  finansijskih  pitanja,  uključujući  budžete, 
budžetsku kontrolu, računovodstvo i obradu naloga za plaćanje. 
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Ipak, administriranje budžeta i granta predato je Direktoratu za agrarna plaćanja koji će voditi sva 
finansijska  pitanja vezana za grantove i sve odgovornosti s tim u vezi. 
 
Savetodavna služba 
 
Savetodavna služba/Poljoprivredna savetodavna služba su predstravljene kancelarijom u svakom 
od četiri regiona koje obuhvata program. Savetnici pružaju usluge farmerima u ovim opštinama. 
 
Pomoć farmerima 
U  vezi  sa  grantom,  Savetodavna  služba mora  da  učini  da  ciljna  grupa  postane  svesna  njega  i 
preduslova.  Oni  moraju  da  pomognu  mogućim  aplikantima  ocenom  mogućnosti  investiranja, 
budžetima i povraćajem investicija. 
 
Aplikacioni  formulari moraju da budu dostupni u regionalnim kancelarijama Savetodavne službe. 
Aplikacioni  formular  se  nalazi  u  aneksu  3.2.  Savetodavna  služba  mora  da  bude  spremna  da 
pomogne  aplikantima  da  popune  formulare  za  podnošenje MAFWM‐u/Direktoratu  za  agrarna 
plaćanja. Međutim, dužnost je aplikanta da podnese aplikaciju MAFWM‐u/Direktoratu za agrarna 
plaćanja. 
 
Pre  podnošenja    MAFWM‐u/Direktoratu  za  agrarna  plaćanja,  aplikacije  mora  da  verifikuje 
Savetodavna služba po sledećim pitanjima:  
 

- ID aplikanta. 
- Da je registrovan kao farmer kod MAFWM, što dokumentuje kopijom registracije. 

 
Direktorat za agrarna plaćanja 
 
Direktorat je organizacioni deo MAFWM‐a i administrira budžet granta u vezi sa: 
 

- Poziv za aplikacije. 
- Priprema godišnjih budžeta. 
- Administriranje fondova iz spoljnih izvora. 
- Prijem aplikacija. 
- Odlučuje o prihvatljivosti aplikacija 
- Prosleđuje aplikacije programskom organu granta. 
- Dobija aplikacije od programskog organa granta. 
- Proverava dostupnost budžeta. 
- Komunicira sa aplikantima. 
- Monitoring – potrošen sopstveni deo. 
- Izdavanje naloga za plaćanje. 
- Računovodstvo. 
- Monitoring – kraj projekta. 

 
Detaljniji opis možete naći u uputstvu “UAP0‐1 Vademecum 
Directorate for Agrarian Payments” 
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Godišnji budžeti 
Tokom  avgusta/septembra  se  pripremaju  godišnji  budžeti  granta    u  saradnji  sa  programskom 
kancelarijom i MAFWM‐om. Budžet granta mora jasno da navede izvor finansiranja, dostavljen od 
strane: 
 

- MAFWM 
- Danska 
- Opštine 

 
pošto  svaki  od  ovih  izvora  ima  svoj  sopstveni  budžetski  kod  u  nacionalnom  budžetu.  Finalni 
predlog  budžeta  granta  mora  da  se  podnese  Upravnom  komitetu  na  završno  odobravanje  i 
podnošenje MAFWM‐u. 
 
Fond iz spoljnih izvora 
Fond iz spoljnih izvora za finansiranje granta administriraće ova kancelarija.  
Kod (broj) budžeta će posebno u ovu svrhu biće otvoren u Ministarstvu finansija.  
 
Zahtevi  za prenos  sredstava biće prosleđeni donatoru  (Ministarstvo  inostranih poslova, Danska) 
kroz  Programsku  kancelariju.  Ministarstvo  finansija  (državna  blagajna)  će  poslati  primerak 
priznanice Direktoratu  za  agrarna  plaćanja  kada  sredstva  legnu  na  račun Ministarstva  finansija 
(državne  blagajne).  Primerak  priznanice  mora  da  se  pošalje  ministarstvu  u  Dansku  preko 
Programske  kancelarije.  Prenos  sredstava  beležiće  Direktorat  za  agrarna  plaćanja  u  svojim 
računovodstvenim knjigama. 
 
Aplikacije 
Direktorat za agrarna plaćanja će primati sve aplikacije. Priznanica (potvrda) za aplikaciju mora da 
se pošalje svakom aplikantu. 
 
Sve  aplikacije moraju  da  se  podrvgnu  procesu  kontrole  radi  verufikovanja  tačnosti  sadržine. O 
pitanjima  koja  se  tiču  aplikacije  i  ostalih  načina  komunikacije  vezano  za  grant  treba  da  brine 
Direktorat  za  agrarna  plaćanja. U  nekim  slučajevima, može  da  se  zahteva  poseta  predloženom 
mestu projekta. 
 
Nakon kontrole  i odobrenja prihvatljivosti,  sve aplikacije  će  se prosleđivati organu programskog 
granta na završno prihvatanje ili odbijanje. 
 
Nakon  obrade  koju  vrši  organ  programa  granta,  sve  aplikacije  će  biti  vraćene  Direktoratu  za 
agrarna plaćanja, koji će poslati odgovor svim aplikanti,a, obaveštavajući ih o ishodu aplikacije. 
 
Nalozi za plaćanje 
Nalozi za plaćanje mogu da se izdaju svakom aplikantu, kada se potroši sopstveni deo na projektu, 
što  je  verifikovao  Direktorat  za  agrarna  plaćanja.  Verifikacija  će  se  pojaviti  na  aplikacionom 
formularu  u vidu potpisa aplikanta i predstavnika Direktorata za agrarna plaćanja. 
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Nalog  za  plaćanje  biće  ubeležen  u  računovodstvu  Direktorata  za  agrarna  plaćanjai  poslat 
Ministarstvu finansija radi isplate. 
 
Računovodstvo 
Direktorat  za  agrarna  plaćanja  brine  o  računovodstvu  vezanom  za  administriranje  granta,  t.j. 
doprinosa  iz: 
 

- MAFWM budžeta. 
- Danskog doprinosa, priznanica i isplata. 
- Doprinos iz opštinskih budžeta. 

 
Računovodstveni  sistem mora da bude postavljen  tako da o priznanicama  i  korišćenju može da 
ipodnese  izveštaj finansijski  izvor, a korišćenje okrug, opština, korisnik  i svrha (sađenje, oprema  i 
prerada). 
 
Računovodstvo mora da se slaže sa izveštajima koji se dobijaju iz Ministarstva finansija. 
Monitoring (praćenje) 
Direktorat  za  agrarna  plaćanja mora  da  preduzme monitoring  predloženih  projekata  na mestu 
projekta. Praćenje može da se zahteva kao deo aplikacionog procesa, kada Direktorat za agrarna 
plaćanja  želi da poseti  lokaciju projekta  aplikanta  i  razgovara o  izvodljivosti predloga projekta  i 
pruži savet aplikantu ako je neophodno. 
 
Tokom  implementacije,  bilo  bi  dobro  uraditi  kontrolu,  posebno  za  verifikaciju  potrošenog 
sopstvenog  dela  troškova  projekta,  čineći  na  taj  način  grant  raspoloživim  za  aplikanta.  Kada  je 
podnet  kompletan  izveštaj  o  projektu,  izveštaj  o  završetku mora  da  bude  pripremljen.  Između 
ostalog, izveštaj mora da sadrži: 
 

- Opis projekta. 
- Početni i završni datum. 
- Odobreni budžet. 
- Stvarni troškovi bez PDV‐a. 
- Primljeni grant 
- Očekivanja od biznis plana. 
- Komentari o grant procesu. 
- Ostali komentari. 
- Potpis aplikanta i predstavnika kancelarije. 
- Nepotrošene  grantove,  ako  ih  ima,  treba  vratiti  Direktoratu  za  agrarna  plaćanja  preko 

Ministarstva finansija. 
 
Grant registar 
Treba napraviti  registar da bi se zabeležile sve primljene aplikacije  i vodila evidencija o procesu. 
Registar mora da sadrži informacije o: 
 

- Detaljima primljenih aplikacija 
- Rezultatu evaluacije. 
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- Odgovoru poslatom aplikantima. 
- Informacijama dobijenim prilikom poseta projektu. 
- Isplatama aplikantu. 
- Praćenju završetka investicionog projekta. 
- Ostalim informacijama 

 
Registar mora da bude napravljen  tako da  sadrži  izjave u  različite  svrhe  koje  treba distribuirati 
stranama uključenim u projekat. 
 
Direktorat za agrarna plaćanja je odgovoran za izradu registra i njegovo održavanje. 
 
Organ grant programa 
 
Organ grant programa organizuje MAFWM a zastupa: 
 
MAFWM (predsednik) 
Programski savetnik (sekretar) 
Direktorat za agrarna plaćanja  
Savetodavna služba 
4 Regiona 
[X] 
[X] 
 
Organ  grant  programa  sreće  se  [4]  puta  godišnje  radi  evaluacije  dobijenih  aplikacija  na 
odobravanje ili odbijanje. sastanke saziva sekretar. 
 
Sve aplikacije biće uručene iz Direktorata za agrarna plaćanja i nakon evaluacije treba ih vratiti toj 
kancelariji. 
 
Opštine 
 
Opštine  su organi najbliži  aplikantima  gde  se  izvršavaju  investicije. Opštine učestvuju udelom u 
ukupnom grantu. Molim vas da pogledate gore datu predloženu distribuciju budžeta. 
 
Tokom  izrade godišnjeg budžeta, on mora da bude urađen  tako da pokrije udeo  za predstojeću 
fiskalnu godinu. Odobreni budžet biće administriran od strane Direktorata za agrarna plaćanja kao 
deo MAFWM budžeta. Nalog za plaćanje izdaje Direktorat za agrarna plaćanj, a stvarnu isplatu vrši 
državna blagajna zadužujući bidžetski kod koji je saopštila opština.   
Sve  aplikacije  koje  se odnose na  određenu opštinu biće prosleđene  kancelariji opštine da bi  ih 
opština prodiskutovala  i odobrila. Ako se odobre, opština potpisuje aplikaciju  i vraća  je aplikantu 
koji će je poslati Direktoratu za agrarna plaćanja na dalju obradu. Tokom diskusije, aplikantu može 
da pomaže predstavnik Savetodavne službe.  
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Dužnost  je opštine da vodi evidenciju odobrenih grantova, da bi  imala svoju sopstvenu kontrolu 
budžeta. 
 
Ministarstvo finansija 
 
Upravljanje budžetom 
Ministarstvo  će  dobiti  predlog  godišnjeg  budžeta  od  svih  javnih  jedinica  u  Srbiji  na  konačno 
odobravanje od  strane parlamenta. Budžet  će biti odobren  za predstojeću  fiskalnu godinu, koja 
traje od januara do decembra. 
 
Budžet koji priprema MAFWM mora da navede: 
 

- Nacionalni grant 
- Danski grant 

 
Grant budžet iz opština pripremaju one same i zasebno prosleđuju ministarstvu. 
 
Kada budu odobreni, budžetski kodovi moraju da se saopšte budžetskim kancelarijama. Ovi kodovi 
će  se  koristiti  i  navoditi    na  nalozima  za  plaćanje  da  bi  se  zaduživali  tačno  određeni  budžetski 
kodovi od strane Ministarstva finansija vezano za isplatu.  
 
Sredstva iz spoljnih izvora 
Budžetski kod za spoljne doprinose otvoriće Ministarstvo  finansija, određeno da prima sredstva, 
preneta  iz  Ministarstva  za  inostrane  poslove  u  Kopenhagenu    na  ime    Grant  komponente 
programa. Raspoloživa sredstva zasnivaće se na odobrenom budžetu za tekuću finansijsku godinu, 
a prebacivaće  se u  tranšama  tokom  godine. Prenos  će  zahtevati Direktorat  za  agrarna plaćanja 
kroz Kancelariju programa/danskog savetnika.   
Podaci o budžetskom kodu je: [XXX] 
 
Svi prenosi iz Danske biće u evrima. 
 
Državna blagajna 
 
Sve isplate korisnicima vršiće državna blagajna. 
Naloge za plaćanje  izdavaće Direktorat za agrarna plaćanja sa specifikacijama budžetskih kodova 
koje treba zadužiti i slaće državnoj blagajni. Rok za obavljanje plaćanja je [X] dana. 
 
Izvodi računa u vezi transakcije biće štampani  i primerci slati Direktoratu za agrarna plaćanja radi 
izmirenja. 
 
Revizija 
 
Revizija će biti urađena u dve faze: 
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Transakcije koje vrši MAFWM/ Direktorat za agrarna plaćanja preko Ministarstva finansija/državne 
blagajne revidiraće Nacionalna revizorska institucija.  
 
Račune Direktorata za agrarna plaćanja vezani za upravljanje grantom revidiraće spoljna revizorska 
kuća. Biće napravljen odvojen ugovor  između dve strane koji će da odobri Kancelarija programa, 
danski savetnik. Ova revizija platiće se iz budžeta programa.   
  
Nacionalna revizorska institucija će pokriti verifikaciju sredstava dobijenih od Danske na određeni 
budžetski kod, kao i na isplate koje vrši blagajna prema primaocima. Po zahtevu, reviziona potvrda 
po ovom pitanju biće izdata i prosleđena kancelariji programa. Vremenski okvir za reviziju biće do 
6 meseci nakon kraja fiskalne godine (kalendarske godine). 
 
Kancelarija programa  će napraviti ugovor sa spoljnim revizorom  i sačiniti ToR za spoljnu reviziju. 
Ugovor  će biti sačinjen sa priznatom međunarodnom revizorskom kućom, koja se nalazi u Srbiji.  
ToR će sadržati posete reprezentativnom broju farmera, koji su dobili grant  iz programa, da bi se 
potvrdilo prisustvo opreme kupljene  iz granta  i dokumentacija o nabavci. Od revizora se traži da 
proceni  vrednost    kupljenih  artikala  i potvrdi da  su oni nabavljeni po  razumnim  cenama. Treba 
slediti smernice o nabavci. 
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Aneks 3.2:Nacrt aplikacionog  formulara, preliminarna verzija 
 
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (MAFWM) 
Agrarna plaćanja 

 
Aplikacija za grant podršku 
 
Aplikant: 
Ime ID     
Ime     
Adresa     
     
     
Region     
 
Bankarski račun: 
Naziv banke   
Ime vlasnika računa   
Adresa 1   
Adresa 2   
Adresa 3   
   
Bankarski ID   
broj računa   
 
Kategorija: 
Starost   
Pol, M/F   
*)ostalo (porodično)   
*)Ostalo (zadruga)   
*)Ostalo(pravno lice)   
*)označiti sa  "X" 
 
Svrha: 
Novi zasadi   
Oprema   
Prerada   
označiti sa "X" 
 
Profesionalna prošlost (pozadina):: 
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Kratak opis predloženog projekta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplikacija za  Grant: 
Izvor granta  Klasifikacija računa  Iznos u [EUR] 
 
Sopstveni kapital     
 
MAFWM grant     
Danski grant     
Doprinos opštine     
Ukupna aplikacija     
 
Ukupan budžet kao po priloženom formularu   
 
 
Potpis aplikanta:  Datum:    Potvrđuje [Agrarna plaćanja]:       
Datum: 
 
 
Potpis opštine:      Datum: 
 
 
Samo za Organ grant programa: 
 
 
 
 
 
Odluka: 
Da   
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Ne   
 
 
 
Potpis Organa grant programa: 
 
 
 
Datum: 
 
 
 
 
Potrošen sopstveni kapital, potvrđuje [Agrarna plaćanja[: 
 
 
Ime:      Datum: 
 
 
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (MAFWM) 
Agrarna plaćanja 
 

 
Detaljni budžet za grant podršku 

 
 
Budžet (EUR): Min: 10.000, Max: 70.000. 
Opis  Iznos (EUR)  Napomene 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Ukupno     
 
Finansiranje: 
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Sopstveno finansiranje se sastoji od: 
Opis  Iznos 
   
   
   
   
   
Sumirano   
 
Aplikacija za grant   
 
Ukupno finansiranje   
 
 
 
Potpis aplikanta: 
 
 
Datum: 
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Aneks 3.3:Spoljna revizija ‐ ToR –  Grant šema 
 
Uvod projekta koji treba da se revidira 
 
Program za razvoj hortikulture u 4 okruga u Južnoj Srbiji  je program  implementiran u saradnji sa 
Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (MAFWM)/Direktoratom za ruralni razvoj, 
Vladom Danske, a finansira se iz danskog granta i doprinosima iz MAFWM‐a i opština. 
 
Korisnici su farmeri, prerađivači i distributeri koji žele da razviju sektor voća i bobičastog voća, zato 
što grant može da pokrije  investicije u nove zasade, preradu  i distribuciju. Detalji se mogu naći u 
priručniku za administriranje granta, koji vam je uručen.  
 
Finansijska  administracija  se  nalazi  u MAFWM‐u, Direktorat  za  agrarna  plaćanja,  dok  se  tekuća 
plaćanja obrađuju od strane Ministarstva finansija/državne blagajne. 
 
Račun je otvoren kod državne blagajne s ciljem dobijanja sredstava iz Danske. Po zahtevu, sredstva 
će biti  isplaćena  korisnicima po  zahtevu Direktorata  za  agrarna plaćanja,  koji  će  izdati nalog  za 
plaćanje naveden u budžetskom kodu. Tekuće isplate se povlače iz tri različita budžeta: 
 
MAFWM nacionalni udeo 
Danski udeo 
opštinski udeo 
 
Računovodstvene metode 
Računovodstvo  se  vodi  na  bazi  gotovine  gde  se  prihod  priznaje  po  prijemu  a  isplate  kada  su 
uplaćene. 
 
Prihod: prihod se priznaje kada se primi. 
 
Troškovi/Plaćanja: Priznaju se kada se plate. Svi nalozi za plaćanje moraju zajednički da odobre  
XXX. (dva potpisnika). 
 
Sve nabavke aktive i inventara vrše farmeri i to se računa u rashod. Spisak inventara vodi farmer. 
 
Nabavke treba da slede smernice onako kako su napisane u priručniku. Neke praktične smernice 
mogu  da  se  nadju  u  aneksu  “Najbolje  prakse”,  koje  izdaje Ministarstvo  inostranih  poslova  u 
Kopenhagenu. 
 
Grant  šema:   To  je deo programa  koji  se podrvgava  reviziji.   Danski doprinos  će biti uložen na 
poseban račun kod blagajne koji otvara Ministarstvo finansija, a nacionalni doprinos će biti uzet iz 
nacionalnog budžeta MAFWM‐a  i opština. Transakcije koje obavlja Ministarstvo finansija/državna 
blagajna  revidiraće Nacionalna  revizorska  institucija,  dok  će  finansijsko  upravljanje  koje  obavlja 
Direktorat  za  agrarna  plaćanja,  revidirati  spoljni  revizor,  angažovan  ugovorom  od  strane 
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Kancelarije programa a plaća se  iz budžeta programa.   Obim mora da uključi sledeće procedure 
kao neki minimum, plus ostale procedure po dogovoru između Kancelarije programa i revizora: 

 
- Izmirenje  naloga  za  plaćanje  koje  izdaje Direktorat  za  agrarna  plaćanja  i  isplate  koje  izvrši 

blagajna korisnicima sa reprezentativnim brojem izveštaja.   
- Način na koji agrarna plaćanja koriste grant sredstva.  
- Određivanje  usaglašenosti  Direktorata  za  agrarna  plaćanja  sa  uslovima  ugovora  za 

manipulaciju grant šemom.  
 
Valuta:  Transfer  sredstava  iz Danske  u  državnu  blagajnu  obaviće  se  u  evrima  i  konvertovati  u 
lokalnu valutu. Sva plaćanja iz državne blagajne ka korisnicima će biti u lokalnoj valuti. 
 
Softver  za  računovodstvo:  Agrarna  plaćanja  koriste  kompjuterizovani  računovodstveni  sistem 
nazvan “[X]” za knjigovodstvo. 
 
Računovodstveni  izveštaji: Finansijski  izveštaji o korišćenju sredstava  i  isplaćivanju pojedinačnim 
primaocima  priprema  i  šalje  Direktorat  za  Agrarna  plaćanja  Kancelariji  programa  u 
MAFWM/Direktorat za ruralni razvoj. 
 
Zahtevi prema revizorima 
 
Cilj  revizije  je da  iskaže nezavisno mišljenje o  tome gde su  finansijski  izveštaji programa  istiniti  i 
pravedni i u skladu sa Programskim dokumentom i Grant uputstvom. 
 
Period  koji  treba  obuhvatiti  od  [1.jula  2010.  do  31.  decembra  2011.]  osim  ako  nije  drugačije 
navedeno. 
 
Područje revizije su svi troškovi/plaćanja granta.  Konačne direktne uplate koje izvrši Ministarstvo 
inostranih poslova u Kopenhagenu ne nalaze se u području revizije.  
 
Revizijski dokumenti: 

- Revizorski izveštaj u kome revizor izražava mišljenje o finansijskom izveštaju. 
- Memorandum o ispitivanju u kome revizor navodi obavljeni posao i kako on odgovara ToR‐

u revizije. 
- Pismo  o  upravljanju  u  kome  revizor  navodi  slabosti  u  internom  kontrolnom  sistemu, 

implikacije i preporuke kako ih razrešiti. 
 
Revizori treba da obezbede da se makar dole navedene procedure poštuju: 
 
Revizioni pristup: Revizija mora da se sprovede u skladu sa Međunarodnim standardima o reviziji i 
poštuje odgovarajuće revizione smernice:   
 

- pripremni rad koji omogućuje revizoru da formira mišljenje mora da se sprovede onako kako 
se smatra neophodnim za ispunjenje odgovornosti na gore definisani način. 
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- Revizor mora da postigne  razumevanje  računovodstvenog  sistema da bi mogao da proceni 
njegovu  adekvatnost  kao  osnovu  za  pripremu  finansijskih  izveštaja  i  da  ustanovi  da  li  je 
vođena pravilna računovodstvena evidencija. 

 

Revizor mora da očekuje da dobije relevantne  i pouzdane dokaze koji bi se smatrali dovoljnim za 
izvlačenje razumnih zaključaka.  
 
Revizorski rad treba da obuhvati makar sledeće stavke: 
 

- Provera usaglašenosti administracije granta sa priručnikom o grantu; 
- Troškovi/isplate: Verifikacija dokumetacije o troškovima/plaćanju (nalozi za plaćanje). 
- Kontrola  svih  troškova/plaćanja  (nalozi  za  plaćanja)  i  parafiranje  vaučera  koje  ste  vi 

kontrolisali.  
- Kontrola usaglašenosti sa smernicama za nabavku u priručniku za grant. 

 
Za  sve  stavke  izabrane  za  revizorski  test,  trebalo  bi  da  ispitate  ovlašćenje  i  čitljivost  potporne 
(prateće) dokumentacije. Takođe je neophodna i fizička kontrola razumnog broja primaoca granta 
na licu mesta u pogledu dobijene robe i usluga.  Osim toga, treba da ocenite razumnost nabavke i 
date ocenu originalne dokumentacije za nabavku koju vodi primalac. 
 
Izmirenje:   od vas se traži da uskladite finansijske  izveštaje primaoca granta sa registrom “Spisak 
grantova”  koji  vodi  Direktorat  za  agrarno  plaćanje.  Izmirenje  treba  da  se  prezentuje  kao 
Napomena uz finansijski izveštaj. 
 
Od  vas  se  traži  da  razgovarate  o  svojim  nalazima  sa  Kancelarijom  programa  na  izlaznom 
revizijskom sastanku. Možete dobiti komentare kancelarije o vašim nalazima i preporukama. 
 
Nepravilnosti i prevare: za formiranje i vođenje odgovarajućeg sistema interne kontrole odgovoran 
je    Direktorat  za  agrarna  plaćanja,  na  kome  leži  odgovornost  da  osigura  usaglašenost  sa  svim 
propisima, uključujući i one koji se odnose na prevenciju i otkrivanje nepravilnosti i prevara. Od vas 
se posebno ne zahteva da tragate za tim stvarima i vaša revizija ne bi trebalo da se oslanja na to da 
ih razotkrije. Međutim, revizioni plan mora da se sačini tako da vi razumno očekujete otkrivanje 
materijalnih grešaka u finansijskim izveštajima koje su rezultat prevare, greške ili kršenja propisa.   
 
Ostale  usluge  poput  specijalne  revizije  i  knjigovodstvenih  usluga  obavljaju  se  samo  na  osnovu 
pisanog zahteva Kancelarije programa.  
 
Prošlogodišnji finansijski izveštaji  revidirao je ZZZ. 
 
Odgovoran za Kancelariju programa : (ime) 
Odgovoran za vođenje računovodstvene evidencije i izveštaja : (ime) 
Odgovoran za finansijske izveštaje projekta koji odslikavaju stvarno i pravično viđenje: ( ime) 
Odgovoran za kontrolu nepravilnosti i prevara, za prevenciju i otkrivanje: (ime) 
Obezbeđuje pristup svim računovodstvenim izveštajima i evidencijama po vašem zahtevu: (ime) 
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Rokovi 
Revizija  treba da  se obavi odmah nakon potpisivanja ugovora o  reviziji osim ako nije drugačije 
navedeno. 
 
Potpisani Revizijski  izveštaj  i Memorandum o  Ispitivanju  (3 primerka na engleskom)  treba da  se 
izda najkasnije xx.xx.xx osim ako nije drugačije navedeno. 
 
Revizorski honorari i raspored (plan) isplate 
Revizorski honorari: Vaši honorari zasnivaju se na stepenu odgovornosti  i veštinama korišćenim, 
kao i na vremenu provedenom na ovom poslu. 
Plan isplate: Plaćanja će se odvijati u skladu sa ugovorom. 
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Aneks 3.4: Priručnik o procedurama nababke 
 
Sve  nabavke  obavljene  u  projektu  treba  sprovesti  u  skladu  sa  Danida  politikom.  Tamo  gde 
smernice  ne  propisuju  određenu  proceduru,  projekat  treba  da  koristi  međunarodno  priznate 
najbolje prakse da bi osigurao zadovoljstvo projektom i opravdanost novca uloženog u njega.  
 
 
Nabavka vaše robe   
 
Različite metode nabavke 
 
Postoji  nekoliko  metoda  koje  se  mogu  koristiti  za  dobijanje  ponuda,  a  onu  koja  se  smatra 
najpodesnijom u  svakom pojedinačnom  slučaju obično diktira  vrednost  robe  koja  se  kupuje.  Za 
tendere do vrednosti DKK 991.589, program  će normalno koristiti bilo koju prvu od dve metode 
koja se smatra pogodnom za dobijanje ponude koja opravdava vrednost od strane ponuđača koji 
se nalazi u bazi podataka o dobavljačima.  
 
(a) Direktno ugovaranje 
 
Direktno ugovaranje od dobavljača bez konkursa može da bude pogodno kada: 
 

• Je procenjena cena niska. 
• Roba koja  se kupuje  je hitno potrebna, a vreme potrebno  za  sprovođenje  celog procesa 

konkursa može da dovede do toga da roba stigne kasno.  
• Odgovarajuća i prihvatljiva roba može da se kupi samo s jednog mesta. 
• Ponude za sličnu robu su dobijene nedavno, a cene i uslovi ponude i dalje su komercijalno 

privlačni. 
 
 
(b) Zahtev za ponudama 
 
Ovo  je poznato  i kao  “šoping” – bilo  “lokalni”  ili  “međunarodni” –  i podrazumeva upoređivanje 
ponuda  dobijenih  od  nekoliko  dobavljača  (najčešće  ne manje  od  tri)  i  izbor  najpovoljnijih  cena 
(naravno, nakon provere da li sva roba odgovara zahtevima).  
 
Metod traženja ponuda je pogodan kada: 

• Je procenjena vrednost zahteva prilično niska. 
• Je roba koja se traži odmah na raspolaganju. 
• Je tražena roba standardne specifikacije. 

 
c) Restriktivni (ili ograničeni) tender 
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Restriktivni tender je zvaničan tenderski proces u kome se sveobuhvatan poziv na podnošenje seta 
dokumentacije  (obuhvata  sve  tehničke  i komercijalne  faktore  i  sadrži uputstva  za prezentovanje 
ponuda) šalje samo odabranim  i poznatim potencijalnim dobavljačima. Određeni broj dobavljača 
na “skraćenom spisku” trebalo bi da budu spremni da ponude najpovoljnije cene; obično se poziva  
5 – 8 kompanija (ako je moguće). 
 
Podnosioci ponuda moraju da budu obavešteni o specifičnom roku za prijem ponuda (nakon koga 
im se ponude vraćaju neotvorene). Nijedna ponuda ne sme da se otvori pre nego što istekne rok. 
One prispele na vreme treba proveriti da li su u skladu sa uslovima tendera (npr. uključivanje bilo 
kakve garancije  ili drugog  zvaničnog dokumenta, poput  računa kompanije koji  su prošli  reviziju, 
koji se traže po uslovima poziva). Ponude koje ovo ne sadrže biće odbijene.   
 
Preostale ponude zatim treba proceniti da  li su u skladu sa tehničkom specifikacijom  iz poziva, a 
one  koje  nisu  se  odbijaju  bez  čitanja  cene.  Samo  ponude  koje  prođu  ove  dve  faze  idu  na 
komercijalno  razmatranje  (uključujući  vreme  isporuke,  ako  je  to  kritičan  faktor,  i  prihvatanje 
predloženih uslova plaćanja) i cenu, naravno. Ugovor o isporuci daje se ponuđaču koji je u skladu 
sa svime pomenutim i nudi najnižu cenu. 
 
Restriktivni tender može da bude pogodan u slučajevima kada: 

• Je procenjena vrednost robe prilično visoka. 
• Je broj potencijalnih dobavljača ograničen. 
• Zahtev je posebne prirode. 

- Zbog životno hitne potrebe za robom, otvoreni tender (videti u daljem tekstu) nije praktičan. 
 
d) Otvoreni tender 
Otvoreni  tender  (poznat  i  kao Međunarodno  konkurentno  nadmetanje)  sličan  je  ograničenom 
tenderu,  ali  se  bitno  razlikuje  po  tome  što  je  mogućnost  da  se  nadmeću  (ili  da  se  makar 
predkvalifikuju  kao ponuđači) pružena  svim prihvatljivim  stranama,  a ne  samo  kompanijama  sa 
skraćenog spiska koje je odabrao kupac. Otvoreni tender na taj način uvećava mogućnost kupca da 
izvuče korist iz intenzivnog nadmetanja između ponuđača.   
 
Šansa  za  isporuku  mora  da  se  objavi,  obično  na  Danidas  website  (www.um.dk),  često  u 
elektronskim  publikacijama  poput  UN  Development  Business  i  EU  Official  Journal  [OJEC],  a 
ponekad  i  u  nacionalnim  ili  međunarodnim  novinama  i  trgovinskim  časopisima.  U  objavama, 
zaiteresovane  strane  se obaveštavaju  kako  i  gde mogu da  se dobiju dokumenta  za poziv.  Svaki 
prihvatljivi  aplikant  za  ta  dokumenta  ima  pravo  da  podnese  ponudu  i  da  se  ona  u  potpunosti 
razmotri.     
 
Otvoreni  tender  podstiče  maksimalno  nadmetanje  i  skreće  pažnju  kupcu  na  visoki  kvalitet 
potencijalnih dobavljača za koji oni nisu ni svesni. Koristi se kada: 

• Je procenjena vrednost robe vrlo visoka.  
• Je broj potencijalnih dobavljača veliki. 
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Predkvalifikacije 
 
Kao što je gore navedeno, prihvatljivo je (i u izuzetno tehničkim slučajevima, izuzetno poželjno) da 
se  proces  nadmetanja  nastavi  predkvalifikacijom,  u  kojoj  sve  zainteresovane  strane  mogu  da 
podnesu dokaz o svojoj sposobnostida sprovedu isporuku, u slučaju da budu odabrani. Uobičajeno 
je da kupac odredi u kom obliku  taj dokaz  treba podneti  (na primer, detalji o slično obavljenom 
poslu,  reference  klijenata  dostupnih  kupcu,  dokaz  o  sposobnosti  da  se  finansira  taj  posao).  
Predkvalifikacija  će  rezultirati  time  što  će  kupac  pripremiti  skraćeni  spisak  ponuđača  iz  onih 
kompanija  koje  su  ocenjene  kao  prihvatljivi  potencijalni  dobavljači,  a  zatim  se  samo  tim 
kompanijama sa skraćenog spiska šalju dokumenta za nadmetanje.   
 
Ovaj dvofazni proces (predkvalifikacije za kojima sledi nadmetanje) zbog toga rezultira u kupčevom 
određivanju ko može da  se nadmeće  i u  suštini predstavlja primer “restriktivnog  tendera”, a ne 
“otvorenog  tendera”.  Kao  što  je  prethodno  pomenuto,  smernice  ministarstva  podstiču 
predkvalifikaciju pre samog tendera u svim slučajevima kada očekivana vrednost premašuje   DKK 
[500.000],  ikada  skraćeni  spisak uključuje dovoljno ponuđača od kojih  se očekuje da  će  sakupiti 
razuman broj usaglašenih ponuda radi kompletne evaluacije.  
 
Kada  šansu  za  isporuku  treba  objaviti,  ENR/ERH  će  organizovati  da  se  obaveštenje  postavi  na  
Danida website (www.um.dk) pozivajući potencijalne dobavljače da registruju svoje interesovanje i 
da se predkvalifikuju za mogućnost da učestvuju u tenderu. Danski dobavljači se uvek podstiču da 
se  nadmeću  za Danida  poslove,  ali  ako  neko  drugi  ponudi  bolje,  on  će  biti  budući  snabdevač. 
Aplikanti će se procenjivati na osnovu njihovog finansijskog stanja, iskustva u isporuci slične robe, i 
(od  velikog  značaja  gde  je  primenjivo)  i  na  osnovu  njihove  prikazane  sposobnosti  da  obezbede 
lokalnu garanciju i podršku nakon prodaje za svoje proizvode. U daljem tekstu pogledati aplikaciju 
EU Direktive od 1.januara 2004. 
 
EC Direktive moraju da se primenjuju. 
 
Od 1.januara 2004, Danida je usvojila EC Direktive koje se odnose na nabavku robe,usluga i radove 
za nabavke velike vrednosti   (trenutno DKK 991.589  ili više).   Sve detalje aplikacija ovih direktiva 
možete  naći  na  Danida website  (www.um.dk)  i  to  je  Praktični  vodič  za  tendere  i  odobravanje 
uovora većih vrednosti od strane Danida‐e.  Osnovne karakteristike su date u daljem tekstu: 
 
Kupovine iznad DKK 991.589 
 
Projekat će obavestiti ENR, a zahtev će zatim biti prosleđen ERH‐u, Ministarstvu inostranih poslova 
u Kopenhagenu  za  radnje vezane  za EC Direktive. Ponovo, ovo  treba napomenuti u projektnom 
planu nabavke ako je zahtev hitan.  
 
Imajte na umu da se roba može nabaviti bez restrikcija o prihvatljivosti ponuđača osnovanih van  
EU (t.j. lokalne firme mogu da učestvuju). 
 
Pre započinjanja tenderskog procesa zahtevaju se tehničke informacije/specifikacije.   
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Pre započinjanja tenderskog procesa važno  je da su potrebe za projektom  jasne  i da  ima što više 
tehničkih  detalja.  Da  bi  se  uštedelo  na  vremenu,  specifikacije  moraju  da  budu  kompletne  i 
spremne  za  korišćenje.Tamo  gde  su  specifikacije  napisane  za  određenu  izradu/model  robe,  tu 
projekat mora to  jasno da naznači, pošto u većini slučajeva projekat treba da stremi ka tome da 
sakupi konkurentne tendere u kojima se traži najmanje 3 ponude.   U izuzetnim slučajevima kada 
projekat  nije  siguran  u  svoje  zahteve, mogu  da  se  pozovu  specijalisti  da  pomognu  u  pripremi 
specifikacija, a kada  je  roba naučne  ili neke druge visoko specijalizovane prirode, od projekta se 
očekuje da pruži kompletnu specifikaciju iz svojih sopstvenih resursa.   
 
Pod kojim uslovima treba dati ponudu 
Ako se roba kupuje od lokalnih dobavljača, projekat treba da zahteva ponudu koja sadrži isporuku 
na  lokaciju  projekta. Osim  ako  nije  drugačije  dogovoreno,  narudžbine međunarodnim  firmama 
treba da se podnesu sa prodavcem po Incoterm24 ‘DDU’. Ova skraćenica znači ‘Neplaćene dažbine 
pri isporuci”, a nakon nje uvek sledi naziv mesta u koje treba izvršiti isporuku (mesto u kome će se 
obaviti  zvanični  prijem  robe). Ovo  je  obično  krajnja  destinacija  –  t.j.  lokacija  projekta.  Po DDU 
uslovu, prodavac je dužan da robu isporuči u dobrom stanju na navedeno mesto,ali nije odgovoran 
za plaćanje uvoznih dažbina ili taksi koje za tu robu treba platiti; to je obaveza kupca.  
 
Mogu da se jave okolnosti kada,  iz dobrog razloga, dobavljač nije u stanju da organizuje  isporuku 
do lokacije projekta (najčešće zbog toga što nema lokalnog agenta, lokacija je udaljena ili dostava 
može da se uradi samo unutar zemlje). U tom slučaju, robu treba isporučiti na FOB bazi (besplatno 
do  broda/aviona  u  polaznoj  luci/aerodromu)  ili  po  nekom  drugom  odgovarajućem  uslovu  gde 
projekat mora da pruži pomoć.  
 
Uvozna dažbina 
Roba uvežena po danskim grantovima obično je oslobođena uvoznih dažbina i poreza po uslovima 
dogovorenim između Ministarstva i lokalne vlade. Po zahtevu, ENR će moći da obezbedi zvaničnu 
dokumentaciju neophodnu za oslobađanje robe od dažbina (pošto pravo na oslobađanje ima samo 
Vlada Danske, koju predstavlja ENR). 
 
Kada roba stigne,projekat mora da proveri da li je roba u dobrom stanju 
Ovo je izuzetno važno kada postoji dokaz o oštećenju 
robe ili sanduka u koje je upakovana (npr. distorzija, 
polomljeni držači,  ili ulaz  vode), onda  vi morate da 
zapišete prijem robe na Formularu primljene danske 
robe ili na obaveštenju o prijemu robe – i da naravno 
zadržite  jedan primerak  za vas – u suprotnom mala 
je verovatnoća da  ćete moći da  tražite obeštećenje 
od dobavljača ili prevoznika.  
Čak  i ako, u naknadnoj  istrazi, osiguravajuće društvo 
bude  primorano  da  usvoji  žalbu,  šanse  da  uspe  u 
sporu  protiv  prevoznika  (u  slučaju  da  je  njegova 

                                                 
24 

Dobre prakse prilikom prijema robe 
1. Proverite broj sanduka, kutija, itd. 
2. Proverite da li ima oštećenja, kvašenja 
ili znakova kvarenja. 
3. Zabeležite sve nalaze na svim 
priznanicama koje dajete prevozniku. 
4. U slučaju da nemate mogućnosti da 
potvrdite da je roba kompletna i 
neoštećena pre davanja priznanice, 
obavezno unesite  ‘Roba nije 
pregledana’. 
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krivica) zbog predrasuda će ići na vašu štetu. 
 
U  normalnom  sledu  stvari  vi  ćete  retko  imati  mogućnost  da  raspakujete  i  ispitate  robu  pre 
potpisivanja  priznanice,  i  u  takvim  slučajevima,  u  odsustvu  nečeg  specifičnog  što  treba 
napomenuti, preporučuje da se unese ‘roba nije pregledana’ ili neki drugi izraz koji to znači. Nakon 
toga vi bez odlaganja morate da pregledate robu (maksimum 3 dana od prijema robe), a ako to ne 
učinite  vaša prava  i prava dobavljača mogu da  zastare.  Čim propisno pregledate  robu  treba da 
popunite formular o  Prijemu robe. 
 
Osiguranje  se obično organizuje na bazi od mesta  – do mesta  –  t.j.  roba  se osigurava od  kada 
napusti  prostorije  prodavca  sve  dok  ne  stigne  do  krajnjeg  odredišta  (pod  uslovom  da  put  nije 
namerno prekinut od strane prodavca ili kupca).  
 
U slučaju DDU prodaje, prodavac je odgovoran za bezbednost robe do prijema od strane kupca, pa 
je  stoga  (osim ako nije drugačije dogovoreno)  i odluka da  li  će osigurati  robu  tokom  transporta 
samo njegova; on može da izabere da preuzima rizik od gubitka znajući da, u slučaju da roba stigne 
oštećena ili je ukradena, na njemu biti da o svom trošku izvrši ponovnu isporuku.  
 
U praksi,posebno za kupovine veće vrednosti, možda se pokaže poželjnim da se osiguranje robe 
produži na navedeni broj dana nakon dolaska  robe na predviđeno mesto. Ovo  je važno kada  je 
teško ili nezgodno odmah detaljno pregledati robu i uveriti se da je sve što treba isporučeno, i da 
je sve u dobrom stanju. Da bi se  to obavilo  treba  raspakovati sanduke  i pažljivo proveriti njihov 
sadržaj po tovarnom listu i ugovoru o isporuci.  
 
 
Najbolje prakse u nabavci 
 
Šta je dobra nabavka: Najjeftinije nije uvek najbolje  
 
Neki ljudi još uvek misle da je “dobra nabavka” samo ona koja je jeftina – gledajući samo cenu koja 
je plaćena –  i verujući da sve što vodi ka minimalnim troškovima znači “dobru praksu’. Međutim, 
šire  i dublje razumevanje  je sve prisutnije – dobra nabavka  je kupovina robe  i usluga po najnižoj 
celoživotnoj   ceni  , gde  izraz “cena”  ima  funkciju gotovinske   cene  i  takvih “marginalnih” koristi 
koje mogu proisteći  iz  toga da bude  isporučeno više od očekivane  robe, da njihova pouzdanost 
smanji zastoje ili da se njiihove uštede ulože u bilo koju drugu oblast.  
 
Ovo  znači da prva osnovna  faza u nabavci mora precizno da definiše  zahtevanu korist  (“ishod”) 
koja  je  i razlog zbog koga  je došlo do kupovine. U slučaju da robe, koristi mogu biti  jednostavne 
(npr.  benzin  da  se  sipa  u  vozilo)  ili  složenije,  kao  što  je  slučaj  kada  se  komponente  koriste  u 
mašinskom  pogonu.    U  ovom  drugom  slučaju,  zahtevane  koristi  verovatno  će  se  ogledati  u 
pouzdanosti celog procesa (izbegavanje zastoja), minimalizaciji gubitaka u proizvodnji, olakšavanju 
održavanja (možda kroz upoznavanje personala sa tehnologijom proizvoda) i potencijalnoj uštedi u 
troškovima popravke.   
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Sledeće je spariti nivo zahtevane koristi sa stvarnim korišćenjem tako da onaj koji kupuje ne kupi 
više koristi nego što može da  ih  iskoristi.   Uzmimo primer benzina, nema svrhe plaćati premijum 
cenu za gorivo sa najviše oktana ako ga  treba sipati u standardni porodični automobil – mada s 
druge strane, redovno korišćenje benzina ispod standarda može da ošteti motor.  
 
Može se pokazati besmislenim da se kupi komponenta najbolje izrade (i najskuplja) ako je ostatak 
procesne mašine  u  koju  će  on  biti  ugrađen  star  i  propao,  i  biti  bačen  u  staro  gvožđe  sledeće 
godine. Međutim,  postojanje  pouzdane  podrške  nakon  prodaje  će  često  biti  ključan  faktor  u 
određivanju “vrednosti” proizvoda i treba mu dati posebno mesto. 
 
Avion upola obične cene nema nikakvu vrednost   ako ne postoji odgovarajuća pista. Najjeftinija 
pogodba  prilikom  kupovine  komponente  uopšte  nije  pogodba  ako  povećava  nepouzdanost 
mašinskog procesa koji stvara vrednost.  
  
Ova mišljenja i odluke su vitalne početne faze ka dostizanju najbolje vrednosti za određen novčani 
iznos, a ispravni izbori vodiće ka tehničkim specifikacijama za robu koje će opisivati usklađenost sa 
svrhom u najširem značenju tog izraza.  
 
Podsticanje slobodne i poštene konkurencije na tržištu 
Potrošnja  javnog  sektora  obično  se  odnosi  na  vrlo  značajan  deo  komercijalne  aktivnosti  svake 
države –  i  ima uticaja za uklapanje. Dobra nabavka, sprovedena na pošten  i transparentan način 
podstaći će ponuđače da pokušaju da dobiju ugovore o isporuci  po ponudi, održavajući one koji ga 
dobiju i hrabreći nove učesnike na tržištu. 
 
Suprotno  tome,  ako  dobavljači  veruju  da  imaju manje  nego  poštene  šanse  da  pobede,  oni  će 
uskoro  odustati.  Rezultirajući  smanjeni  fond  potencijalnih  dobavljača  dovešće  do  anti‐
konkurentske prakse, lošijih usluga (posebno u sektoru nakon prodaje) i viših cena.   
 
Ovo se posebno odnosi na lokalna tržišta, gde je izbor dobavljača neminovno manji nego kada se 
kupuje na međunarodnom tržištu. 
 
 
Dobijanje najbolje vrednosti za novac 
Već smo videli neke od razloga zašto je vrednost za novac nešto više od samo plaćene cene. Ostali 
faktori koji se mogu uzeti u obzir u oceni vrednosti su –  
 

- Hoću li ja moći da nabavim rezervne delove kada su mi potrebni, po razumnoj ceni? 
- Da li je u potpunosti kompatibilan sa tehnološkim okruženjem čiji će deo postati? 
- Da li proizvod ima trajanje koje odgovara mojim potrebama i očekivanjima? 
- Da li tehnologija proizvoda odgovara veštinama onih koji će je koristiti? 

 
Konkurentnost cena se najčešće meri kroz konkurse, bez obzira da  li se nezvanično traže ponude 
za  robu  manje  vrednosti  ili  se  objavljuje  zvaničan  tender,  možda  nakon  predkvalifikacija 
potencijalnih ponuđača.  
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Konkurs  će doneti samo ekonomičnost koja se  traži ako se sprovodi pošteno – a  takav  treba da 
bude.  Ovo  je  “transparentnost”  o  kojoj  ćemo  nešto  više  reći  kasnije.  Svi  smo mi  upoznati  sa 
instancama gde se konkurs odigrao, ali niko nije sumnjao u to ko će da bude pobednik; konkurs je 
bio  prevara  s  namerom  da  se  prikrije  činjenica  da  je  kupac  već  odlučio  da  ugovor  dodeli 
određenom dobavljaču.  
 
Ovakav slučaj uopšte nije konkurs, a češće nego što nije, kada je originalni konkurs narušen, krivica 
je  na  korupciji.  Ponuđači  koji  ne  uživaju  naklonost  kupca  će  uskoro  prestati  da  učestvuju  na 
konkursima,  ostavljajući  korumpiranog  dobavljača  u  monopolističkom  položaju  čime  mu  se 
omogućuje da naplaćuje više cene za slabiji kvalitet usluga. 
 
Često  je  vrlo  opravdano  imenovati  određenu  marku  ili  brend  robe  koju  treba  isporučiti. 
Zabrinutost  o  podršci  nakon  prodaje,  i  istovetnost  sa  onime  što  se  već  koristi,  su  najčešći 
opravdani razlozi za to. Ali  imenovanje brenda robe na ovaj način ne  lišava kupca prednosti koje 
pruža konkurs. Često će takva brendirana roba biti široko dostupna  iz mnogih izvora, a oni mogu 
biti  pozvani  da  se  nadmeću  između  sebe  za  ugovor  o  isporuci.  Vozila  su  dobar  primer,  pošto 
postoji mnogo međunarodnih firmi sposobnih da  isporuči većinu specifikacija sa međunarodnom 
garancijom, kao dodatak određenom broju ovlašćenih prodavaca u samoj zemlji. Izbor isporuke u 
slučaju takvih proizvoda može da bude širok kao da nije navedena pojedinačna marka. 
 
Ponekad ne postoji mogućnost biranja dobavljača. Ovo važi za visoko‐specijalizovanu robu koja je 
u odnosu na rivale tehnološki naprednija, ali čak i u ovakvim slučajevima pravednost ponuda može 
da se proveri upoređivanjem sa cenama iste robe na drugim tržištima.  
 
Nabavka kroz korišćenje okvirnih sporazuma 
Odlična alternativa direktnom sklapanju ugovora je ulazak u vremenski zasnovan okvirni ugovor (i 
idealno zasnovan na obimu) sa dobavljačem pri čemu se specifična roba prodaje kupcu po unapred 
određenim cenama na dogovoreni vremenski period (obično godinu dana). Ako kupac može da se 
obaveže na određeni obim kupovine  tokom perioda, utoliko bolje,  jer  se na  taj način dobavljač 
podstiče da nudi niže cene jer postoji sigurnost i garancija određenog obima posla.   
 
Okvirni  sporazumi  treba  da  se  selektuju  kroz  transparentni  proces  nadmetanja,  a  važno  je  da 
kupac jasno stavi do znanja svim učesnicima da će se nadmetanje održavati jednom godišnje (ili u 
nekom drugom redosledu koji je razuman u datim okolnostima), tako da će onaj koji pobedi znati 
da će ga redovno “meriti” sa konkurencijom, pri čemu će oni koji nisu uspeli znati da imaju drugu 
šansu da budu konkurentniji.            
 
Kada se potpiše okvirni ugovor, kupac može da očekuje da će uživati u značajnoj “transakcionoj” 
uštedi  kada  napuni  svoje  zalihe  ili  dopunjuje  svoj  inventar    robom  obuhvaćenom  ovim 
sporazumom.  Ako  kupac  ponovo  testira  tržište  kroz  nova  nadmetanja  održavana  u  redovnim 
vremenskim  intervalima,  on  će  zadovoljiti  generalnu  potrebu  da  ne  plaća  više  od  najpovoljnije 
cene za tu robu.   
 
Revizorski trag i obezbeđivanje potpune odgovornosti  
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Nabavke u javnom sektoru sa sobomne nose samo odgovornost da koriste najbolje prakse da bi se 
dobila maksimalna vrednost za potrošene javne fondove, već i odgovornost da drugi mogu da vide 
kako  je  neko  pravilno  postupio.  Već  smo  pomenuli  važnost  “transparentnosti”  u  podsticanju 
potencijalnih  dobavljača  da  učestvuju  u  nabavkama,  jačajući  na  taj  način  njihovu međusobnu 
konkurentnost.  . 
 
Ministarstvo/ENR  mora  da  bude  potpuno  ubeđeno  da  je  nabavka  izvršena  u  njegovo  ime 
sprovedena  pošteno,  transparentno,  otvoreno,  i  naravno  kompetentno.  Imperativ  je  da  dobiju 
dokaz da je sve bilo urađeno onako kako bi oni želeli.  
 
Taj dokaz pruža “revizorski trag” – termin koji je u širokoj primeni i opisuje pisani zapis o ‐ 
• činjenicama i brojkama o nabavnim transakcijama u koje se ušlo,  
• osnovnim  dokumentima  vezanim  za  te  transakcije  (skraćeni  spiskovi,  ponude  i  računi, 

ugovori, prijemnice, fakture, dokazi o isplati, itd), 
• razlozi zbog kojih su neke odluke donete (npr. izveštaji o evaluaciji tendera). 

 
Etičko ponašanje 
Personal uključen u nabavku može da bude predmet ponuda, i javlja se u nekoliko drugih pozicija.  
Od  osnovnog  je  značaja  da  sav  personal  uključen  u  nabavku  sačuva  i  pokaže  svoj  integritet, 
posebno u očima potencijalnih dobavljača.  Nabavka mora da se sprovede u atmosferi poverenja. 
Personal uključen u sve faze nabavke od izrade nacrta tehničkih specifikacija do prijema robe mora 
da bude nepristrasan, nezavistan i da sačuva svoj integritet. Između ostalog to znači da: 
 

- ne sme da postoji sumnja o sukobu između zvaničnih dužnosti i ličnih interesa 
- ne sme da se stvori utisak pojedincu, organizaciji ili kolegama da je delovanje pod uticajem 

nekog poklona ili pružanja protiv‐usluga, 
- rad sa dobavljačima mora da bude otvoren, pošten, čak i srdačan.    

 
Personal uključen u nabavku ne treba da pokaže  interesovanje za bilo kog dobavljača,ne sme da 
staje na bilo čiju stranu, niti da stremi da ima uticaja na postupak nabavke u koju je uključen ili će 
biti uključen određeni dobavljač. 
 
Više informacija: 
Pogledajte AMG na UM Homepage: 
www.um.dk/en/Development/Policies/Technical Guidelines/Procurement 
 
Dodatak A:  Izjava o primljenoj robi 
 
Izjava o primljenoj robi 
 
 
   Datum........... 
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Naziv programa     ........................................................................ 

Broj fajla programa     ........................................................................ 

Broj narudžbine programa (LPO)........................................................................ 

Refer. broj agenta nabavke:  ...................................................................... 

 
Danas je projekat dobio gore pomenutu narudžbinu: 
 
 
Kompletna isporuka           
 
Delimična isporuka            
 
Konačna isporuka 
(delimične isporuke)            
 
Komentari, ako ih ima 
 
 
Ime:     ......................................................................... 
 
Potpis:     ......................................................................... 
 
 

Aneks  3.5:Spoljna revizija – Kancelarija programa 
 
Upoznavanje sa projektom koji treba revidirati 
 
Program razvoja hortikulture u 4 okruga u Južnoj Srbiji je program koji se implementira u saradnji 
sa  Ministarstvom  poljoprivrede,  šumarstva  i  vodoprivrede  (MAFWM)/Direktoratom  za  ruralni 
razvoj  i  Vladom  Danske,  a  finansira  se  iz  danskog  granta  i  doprinosa  iz MAFWM‐a  i  opština. 
Kancelarija programa nalazi se u Nišu. 
 
Program se sastoji od dve glavne komponente i kancelarije programa: 
 

- Grant šema za pružanje podrške  investicijama proizvođača  i prerađivača u sektoru voća  i 
bobičastog voća. Ovu aktivnost obavlja MAFWM/Direktorat za agrarna plaćanja. 

 
- Izgradnja  kapaciteta  i  tehnička  pomoć  u  obuci  u  sektoru  voća  i  bobičastog  voća  kojim 

rukovodi kancelarija programa u Nišu. 
 

- Upravljanje kancelarijom programa. 
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Programske aktivnosti i upravljanje kancelarijom prorama podležu reviziji. 
 
Upravljanje sredstvima 
Sredstva  se  prenose  iz Ministarstva  inostranih  poslova  /ENR  u Danskoj  na  račun  banke  u Nišu. 
Vlasnik bankarskog računa je ENR u Kopenhagenu, koji ima ovlašćena (lica) koja rukuju bankarskim 
računom  u  Nišu.  Upravljanje  kancelarijom  i  upravljanje  sredstvima  vodi  se  po  Kancelarijskom 
priručniku koji izdaje ENR u Kopenhagenu, a primerak se predaje vama. 
 
Metode vođenja računivodstva 
Računovodstvo se obavlja na bazi gotovine gde se prihod priznaje kada se primi, a isplate kada su 
uplaćene. 
 
Prihod: priznaje se kada se primi. 
 
Troškovi/plaćanja:: Priznaju se kada se isplate. Sve isplate mora [zajednički?] da odobri  XXX. [dva 
potpisnika?]. 
 
Sve nabavke aktive i inventara sprovodiće se preko Kancelarije programa, i one se otpisuju. Popis 
vodi kancelarija. 
 
Nabavke   moraju da  slede  smernice onako kako  su napisane u kancelarijskom priručniku. Neke 
praktične  smernice  mou  da  se  nađu  u  aneksu  “najbolje  prakse”  koje  izdaje  Ministarstvoa 
inostranih poslova u Kopenhagenu. 
 
 
Valuta:  Transfer  sredstava  iz  Danske  na  bankarski  račun  obaviće  se  u  evrima  i  konvertovati  u 
lokalnu valutu. Sva plaćanja iz kancelarije korisnicima će biti u lokalnoj valuti. 
 
Softver za računovodstvo: Kancelarija programa koristi kompjuterizovani računovodstveni sistem 
nazvan “[X]” za knjigovodstvo. 
 
Računovodstveni izveštaji: Finansijski izveštaji o korišćenju sredstava i isplaćivanju za pojedinačne 
aktivnosti pripremaju se i šalju rukovodstvu programa. 
 
Zahtevi prema revizorima 
 
Cilj  revizije  je da  iskaže nezavisno mišljenje o  tome gde su  finansijski  izveštaji programa  istiniti  i 
pravedni i u skladu sa Programskim dokumentom i Kancelarijskim priručnikom. 
 
Period  koji  treba  obuhvatiti  od  [1.jula  2010.  do  31.  decembra  2011.]  osim  ako  nije  drugačije 
navedeno. 
 
Područje revizije su svi troškovi/plaćanja programskih aktivnosti  i kancelarijskih troškova. granta.  
Konačne direktne uplate koje izvrši Ministarstvo inostranih poslova u Kopenhagenu ne nalaze se u 
području revizije.  
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Revizijski dokumenti: 

- Revizorski izveštaj u kome revizor izražava mišljenje o finansijskom izveštaju. 
- Memorandum o ispitivanju u kome revizor navodi obavljeni posao i kako on odgovara ToR‐

u revizije. 
- Pismo  o  upravljanju  u  kome  revizor  navodi  slabosti  u  internom  kontrolnom  sistemu, 

implikacije i preporuke kako ih razrešiti. 
 
Revizioni pristup: Revizija mora da se sprovede u skladu sa Međunarodnim standardima o reviziji i 
poštuje odgovarajuće revizione smernice:   
 

- pripremni rad koji omogućuje revizoru da formira mišljenje mora da se sprovede onako kako 
se smatra neophodnim za ispunjenje odgovornosti na gore definisani način. 

 
- Revizor mora da postigne  razumevanje  računovodstvenog  sistema da bi mogao da proceni 

njegovu  adekvatnost  kao  osnovu  za  pripremu  finansijskih  izveštaja  i  da  ustanovi  da  li  je 
vođena pravilna računovodstvena evidencija. 

 

Revizor mora da očekuje da dobije relevantne  i pouzdane dokaze koji bi se smatrali dovoljnim za 
izvlačenje razumnih zaključaka.  
 
Revizorski rad treba da obuhvati makar sledeće stavke: 
 

- Provera usaglašenosti vođenja programa sa kancelarijskim priručnikom; 
- Troškovi/isplate: Verifikacija dokumetacije o troškovima/plaćanju. 
- Kontrola svih troškova/plaćanja i parafiranje vaučera koje ste vi kontrolisali.  
- Kontrola i verifikacija avansnih uplata 
- Kontrola usaglašenosti sa smernicama za nabavku u kancelarijskom priručniku. 

 
Za  sve  stavke  izabrane  za  revizorski  test,  trebalo  bi  da  ispitate  ovlašćenje  i  čitljivost  potporne 
(prateće) dokumentacije.  Osim toga, treba da ocenite razumnost nabavke i date ocenu originalne 
dokumentacije za nabavku koju vodi primalac. 
 
Izmirenje:  od vas se traži da uskladite finansijske izveštaje dobijenih sredstava sa zapisima koje je 
izdala ENR u Kopenhagenu i bankarske izveštaje o bankarskim računima u Srbiji. Izmirenje treba da 
se prezentuje kao Napomena uz finansijski izveštaj. 
 
Od  vas  se  traži  da  razgovarate  o  svojim  nalazima  sa  Kancelarijom  programa  na  izlaznom 
revizijskom sastanku. Možete dobiti komentare kancelarije o vašim nalazima i preporukama. 
 
Nepravilnosti i prevare: za formiranje i vođenje odgovarajućeg sistema interne kontrole odgovorna 
je Kancelarija za upravljanje programom na kojoj leži odgovornost da osigura usaglašenost sa svim 
propisima, uključujući i one koji se odnose na prevenciju i otkrivanje nepravilnosti i prevara. Od vas 
se posebno ne zahteva da tragate za tim stvarima i vaša revizija ne bi trebalo da se oslanja na to da 
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ih razotkrije. Međutim, revizioni plan mora da se sačini tako da vi razumno očekujete otkrivanje 
materijalnih grešaka u finansijskim izveštajima koje su rezultat prevare, greške ili kršenja propisa.   
 
Ostale  usluge  poput  specijalne  revizije  i  knjigovodstvenih  usluga  obavljaju  se  samo  na  osnovu 
pisanog zahteva Kancelarije programa.  
 
 
Prošlogodišnji finansijski izveštaji  revidirao je ZZZ. 
 
Odgovoran za Kancelariju programa : (ime) 
Odgovoran za vođenje računovodstvene evidencije i izveštaja : (ime) 
Odgovoran za finansijske izveštaje projekta koji odslikavaju stvarno i pravično viđenje: ( ime) 
Odgovoran za kontrolu nepravilnosti i prevara, za prevenciju i otkrivanje: (ime) 
Obezbeđuje pristup svim računovodstvenim izveštajima i evidencijama po vašem zahtevu: (ime) 
 
Rokovi 
Revizija  treba da  se obavi odmah nakon potpisivanja ugovora o  reviziji osim ako nije drugačije 
navedeno. 
 
Potpisani Revizijski  izveštaj  i Memorandum o  Ispitivanju  (3 primerka na engleskom)  treba da  se 
izda najkasnije xx.xx.xx osim ako nije drugačije navedeno. 
 
Revizorski honorari i raspored (plan) isplate 
Revizorski honorari: Vaši honorari zasnivaju se na stepenu odgovornosti  i veštinama korišćenim, 
kao i na vremenu provedenom na ovom poslu. 
Plan isplate: Plaćanja će se odvijati u skladu sa ugovorom. 
 
 
 
 


