1

УНИВЕРЗИТЕТ „БИЈЕЉИНА“ БИЈЕЉИНА
Бијељина, Павловића пу бб – Дворови, тел/факс: 055/350-150; 351-101
ЖР: 1610250028490014; Raiffesen bank; Мат.бр.11066283;
ЈИБ:4403180380002;
Шифра д. 85.42; www.ubn.rs.ba; info@ubn.rs.ba
________________________________________________________________

СЕЛО И ПОЉОПРИВРЕДА

ЗБОРНИК РАДОВА
СА НАУЧНОГ СКУПА

Бијељина, 2018

Издавач:
Универзитет „Бијељина“ Бијељина

Уредници:
Доц. др Боро Крстић
Доц. др Бранка Булатовић

Техничко уредништво
Мирослав Недељковић и Владимир Вучинић

Припрема и штампа

Број примјерака
300
Штампање Зборника спонзорисао
"ВОМАЛ" д.о.о. Београд, директор мр Војислав Малешевић

ISBN
978-99976-751-0-1

Организатор
_______________________________________________________________________
УНИВЕРЗИТЕТ „БИЈЕЉИНА“ БИЈЕЉИНА, ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ –
РЕПУБЛИКА СРПСКА, БИХ

Доц.др Боро Крстић

Суорганизатори
_______________________________________________________________________
1.

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ, УНИВЕРЗИТЕТ БАЊА ЛУКА – РЕПУБЛИКА
СРПСКА, БИХ

Проф.др Никола Мићић
2.

ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И
УНИВЕРЗИТЕТ КРАГУЈЕВАЦ – СРБИЈА

ТУРИЗАМ

У

ВРЊАЧКОЈ

БАЊИ,

Проф.др Драго Цвијановић
3.

ФАКУЛТЕТ ЗА БИОФАРМИНГ БАЧКА ТОПОЛА, МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТ –
СРБИЈА

Проф.др Горица Цвијановић
4.

ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМИКУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, БЕОГРАД – СРБИЈА

Проф.др Јонел Субић
5.

ИНСТИТУТ ЗА ВОДЕ БИЈЕЉИНА – РЕПУБЛИКА СРПСКА, БИХ

Доц.др Миленко Савић
6.

АД ГРАД БИЈЕЉИНА – РЕПУБЛИКА СРПСКА, БИХ

Славиша Цацановић Др.Вет.
7.

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ – СРБИЈА

Доц.др Раденко Степић
8.

ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА БИЈЕЉИНА – РЕПУБЛИКА
СРПСКА, БИХ

Милорад Вуковић, дипл.инж.

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

_______________________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Доц. др Боро Крстић, предсједник, Универзитет Бијељина
Проф. емеритус Григорије Трифуновић, Универзитет Бијељина
Проф. др Зоран Рајић, Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду
Проф.др Сретен Јелић, Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду
Мирослав Недељковић, мастер, докторанд, Пољопривредни факултет,
Универзитет у Новом Саду
Доц.др Марко Малићанин, Пољопривредни факултет, Универзитет Бијељина
Доц.др Миливоје Ћосић, Пољопривредни факултет, Универзитет Бијељина
Доц.др Бојан Димитријевић, Пољопривредни факултет,Универзитет у Београду

Доц. др Тамара Пауновић, Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду
Доц. др Михаило Мунћан, Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду
Доц. др Драгана Ђурић, Висока пословна школа, Блаце
Др Александар Радовић, Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду
Др Тања Вучић, Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду
Др Нада Тајдић, Ветеринарски факултет, Универзитет у Београду
Др Татјана Јовановић, Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду
Др Иван Мићић, Предузеће Месопромет, Ниш
Мр Саша Тодоровић, Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду
Јелена Ђоковић, мастер, Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду
Мерсида Јандрић, мастер, докторанд, Пољопривредни факултет, Универзитет
у Београду
20. Милица Васић, мастер, докторанд, Пољопривредни факултет, Универзитет у
Београду
21. Олга Гаврић, мастер, докторанд, Пољопривредни факултет, Универзитета у
Београду
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

НАУЧНИ ОДБОР

_______________________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Проф.др Драгић Живковић, предсједник, Пољопривредни факултет,
Универзитет Бијељина
Проф. eмeритус др Григорије Трифуновић, Пољопривредни факултет,
Универзитет Бијељина
Проф.др Зоран Рајић, Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду
Доц.др Боро Крстић, Пољопривредни факултет, Универзитет Бијељина
Проф.др Сретен Јелић, Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду
Проф.др Драго Цвијановић, Факултет за хотелијерство и туризам Врњачка
Бања
Проф. др Огњен Маћеј, Универзитет Бијељина, Пољопривредни факултет
Проф.др Миле Пешевски, Факултет за земјоделски науки и храна, Универзитет
Скопље
Проф.др Горица Цвијановић, Факултет за биофарминг, Универзитет Мегатренд
Проф.др Жељко Долијановић, Пољопривредни факултет, Универзитет у
Београду
Проф.др Зорица Васиљевић, Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду
Проф.др Драган Николић, Пољопривредни факултет, Универзитет у Београд
Проф.др Тихомир Зорановић, Пољопривредни факултет, Универзитет Нови
Сад
Проф.др Горан Перковић, Пољопривредни факултет Универзитета Источно
Сарајево
Прoф. др Joрдe Jaкимoвски, Институт за социолошка и политичко правна
истраживања, Maкeдoниja

16. Др Дoнa Пикaрд Бугaрскa, Институт за проучавање друштва и знања, Бугарска
академија наука, Бугарска
17. Прoф. др Aнтун Пeтaк, Хрвaтскa
18. Прoф. др Eрхe Кoвaч,Univ.of. Vesprem, Georgikon Faculty Kesuthely, Мађарска
19. Прoф. др Eвa Рoкицка Пoљскa,Универзитет у Лођу, Пољска
20. Ass.professor Raluca Andreea JON, The Bucharest University of Economic Studies ,
Faculty of Agro-food and Environmentol Economics Bucharest , Rumunija
21. Прoф. др Jaрoслaв Цмejрeк, Универзитет агроекономије у Прагу, Чешка
22. Доц.др Maрицa Шљукић, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
23. Прoф.др Ђoрђe Moрaвчeвић, Пољопривредни факултет, Универзитет у
Београду
24. Доц.др Грујица Вицо, Пољопривредни факултет Универзитета Источно Срајево
25. Проф. др Милан Кнежевић, Шумарски факултет, Универзитета у Београду
26. Проф. др Симо Стевановић, Пољопривредни факултет, Универзитет у
Београду
27. Доц. др Јела Икановић, Пољопривредни факултет, Универзитет Бијељина
28. Проф. др Предраг Вукосављевић, Пољопривредни факултет, Универзитет у
Београду
29. Проф. др Мирко Кулина, Пољопривредни факултет Универзитета Источно
Сарајево
30. Проф. др Рајко Миодраговић, Пољопривредни факултет, Универзитет у
Београду
31. Проф. др Бранка Калановић Булатовић, Пољопривредни факултет,
Универзитет у Београду
32. Проф. др Саша Матијашевић, Пољопривредни факултет, Универзитет у
Београду
33. Проф. др Јонел Субић, Институт за економику пољопривреде, Бероград
34. Проф. др Љиљана Кеча, Шумарски факултет, Универзитета у Београду
35. Проф. др Зоран Милеуснић, Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду
36. Проф. др Милорад Мириловић, Ветеринарски факултет Универзитета у
Београду
37. Доц. др Беба Мутавџић, Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду
38. Доц. др Мирјана Лукач Булатовић, Пољопривредни факултет, Универзитет у
Новом Саду
39. Доц.др Љиљана Томић, Фармацеутски факултет, Универзитет Бијељина
40. Доц. др Дражеn Јовановић, Факултет здрвствене његе, Универзитет Бијељина
41. Доц. др Љубиша Живановић, Пољопривредни факултет, Универзитет у
Београду
42. Доц. др Снежана Стевановић, Пољопривредни факултет, Универзитет у
Београду
43. Доц. др Александар Максимовић, Факултет за екологију, Независни
универзитет, Бања Лука
44. Др Гордана Радовић, директор Дневник – Пољопривредник А.Д. Нови Сад

ПОЧАСНИ ОДБОР

________________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.

Лазар Миркић, амбасадор БиХ у Србији
Мићо Мићић, градоначелник Града Бијељина
Доц. др Љиљана Томић, оснивач Универзитета Бијељина
Проф. др Милена Јеликић Станков, ректор Универзитета Бијељина
Предраг Јовић, заменик министра за људска и мањинска права, БиХ

Садржај:
1.

Григорије Трифуновић, Радица Ђедовић, Миливоје Ћосић:
„СТАЊЕ И МОГУЋНОСТИ РАЗВОЈА ГОВЕДАРСТВА У
СРБИЈИ“............................................................................................... 1

2.

Andrei Jean Vasile, Jonel Subić: „COULD ENVIRONMENTAL
TAXATION PROMOTE CIRCULAR ECONOMY OBJECTIVES?
- A SHORT PERSPECTIVE“ ............................................................ 14

3.

Јорде Јакимовски: „SOCIAL QUALITY OF THE VILLAGE:
CASE IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA“ ............................. 29

4.

Никола Мићић; Гордана Ђурић: „ЕФИКАСНО УПРАВЉАЊЕ
СИСТЕМИМА ЗНАЊА У ПОЉОПРИВРЕДИ, КАО
ОСНОВНИ ФАКТОР СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА“ ....................... 39

5.

Снежана М. Стевановић: „ОЧУВАЊЕ КВАЛИТЕТА
ЈАГОДАСТОГ ВОЋА ЗАМРЗАВАЊЕМ – ИЗАЗОВИ И
РЕЗУЛТАТИ“ .................................................................................... 53

6.

Зорановић Тихомир, Недељковић Мирослав: „ЗНАЧАЈ ПРИМЕНЕ
ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКИХ МЕТОДА ОДЛУЧИВАЊА У
ПОЉОПРИВРЕДИ“ ......................................................................... 66

7.

Радовић Александар, Николић Драган, Грујица Вицо:
„ВАРИЈАБИЛНОСТ МОРФОЛОШКИХ ОСОБИНА НЕКИХ
ХИБРИДА МАЛИНЕ“...................................................................... 80

8.

Милорад Мириловић, Владо Тодоровић, Нада Тајдић, Драго Недић,
Споменка Ђурић, Бранислав Вејновић, Зоран Рајић:
„ВЕТЕРИНАРСКА ПРАКСА ОД ИДЕЈЕ ДО СМРТИ“ ............ 89

9.

Јела Икановић, Љубиша Живановић, Зоран Рајић, Љубиша
Коларић, Вера Поповић, Гордана Дражић: „МОГУЋНОСТ ВЕЋЕ
УПОТРЕБЕ ЖЕТВЕНИХ ОСТАТАКА У ЕНЕРГЕТСКЕ
СВРХЕ“ ............................................................................................. 103

10.

Мирко Кулина, Бојан Животић, Милана Јошило:
„ОРГАНОЛЕПТИЧКЕ ОСОБИНЕ ПЛОДА АУТОХТОНИХ
СОРТИ ЈАБУКЕ НА ПОДРУЧЈУ МАЈЕВИЦЕ“ ...................... 114

11.

Јелена Голијан, Димитрије Марковић: „ОРГАНСКА
ПРОИЗВОДЊА КУКУРУЗА У СРБИЈИ“ .............................. 125

12.

Дарагана Ђурић, Дејан Ђурић, Јелена Ристић: „ОРГАНСКА
ПРОИЗВОДЊА ХРАНЕ КАО ИЗВОР КОНКУРЕНТНОСТИ
ПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ“ .................................................................... 137

13.

Валентина Симић, Катарина Рајковић, Маријана Гавриловић,
Ивана Карабеговић: „ПРИМЕНА ЕТАРСКИХ УЉА У
ПРЕХРАМБЕНОЈ ИНДУСТРИЈИ“ ............................................ 152

14.

Огњен Маћеј, Тања Вучић, Миливоје Ћосић: „САВРЕМЕНЕ
МОГУЋНОСТИ ИСКОРИШЋЕЊА СУРУТКЕ“ .................... 166

15.

Иван Мичић, Марија Мичић: „СВОЈСТВА БАКТЕРИЈА
МЛЕЧНЕ КИСЕЛИНЕ И ТЕХНОЛОШКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ У ПРЕХРАМБЕНОЈ ИНДУСТРИЈИ“ 181

16.

Љубиша живановић, Јелена Голијан, Јела Икановић, Љубиша
Коларић, Вера Поповић: „УТИЦАЈ AГРОЕКОЛОШКИХ
УСЛОВА, КОЛИЧИНЕ АЗОТА И ХИБРИДА НА САДРЖАЈ
УГЉЕНИХ ХИДРАТА У ЗРНУ КУКУРУЗА“........................... 201

17.

Тања Вучић, Снежана Јовановић, Игор Здравковић, Огњен Маћеј,
Небојша Ралевић: „УТИЦАЈ КОНЦЕНТРАТА ПРОТЕИНА
МЛЕКА НА ФЕРМЕНТАЦИЈУ КОЗИЈЕГ МЛЕКА“ ............. 211

18.

Мерсида Јандрић: „ПРОИЗВОДЊА ОРГАНСКОГ МЛЕКА НА
ПЕШТЕРСКОЈ ВИСОРАВНИ“ ................................................... 225

19.

Гордана Радовић: „АКТУЕЛНЕ МЕРЕ АГРАРНЕ ПОЛИТИКЕ
КАО ПОДРШКА РАЗВОЈУ СТОЧАРСТВА У РЕПУБЛИЦИ
СРБИЈИ“........................................................................................... 237

20.

Зоран Малетић, Младен Стојановић, Вера Канлић, Миљан Ербез:
„АНАЛИЗА АКТУЕЛНE СИТУАЦИЈE НА ТРЖИШТУ
ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРИЈЕКЛА У БИХ“ ....... 249

21.

Александар Максимовић, Адис Пушка: „АНАЛИЗА
ДИНАМИЧКИХ ПОКАЗАТЕЉА ИНТЕГРАЛНЕ
ПРОИЗВОДЊЕ ВОЋА“ ................................................................. 264

22.

Љиљана Кеча, Милица Марчета, Драгомир Лазаревић:
„АНАЛИЗА ПРОИЗВОДЊЕ И ПРОДАЈЕ БУКОВИХ
СОРТИМЕНАТА ИЗ ШГ „КРАГУЈЕВАЦ“............................... 279

23.

Саша З. Тодоровић, Зорица Р. Васиљевић, Сањин М. Ивановић:
„ЕКОНОМСКИ ЕФЕКТИ ПРУЖАЊА УСЛУГА

СРЕДСТВИМА МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ПОРОДИЧНИМ
ГАЗДИНСТВИМА“ ........................................................................ 290
24.

Бранка Булатовић, Бојан Димитријевић, Јелена Голијан:
„ЕФИКАСНОСТ ПРОИЗВОДЊЕ ШЉИВЕ У СИСТЕМУ
ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА ПОРОДИЧНОМ
ГАЗДИНСТВУ“ ................................................................................ 304

25.

Зорица Васиљевић, Боро Крстић, Владо Ковачевић:
„ИНСТРУМЕНТИ ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ У
ПОЉОПРИВРЕДИ СРБИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ ...... 318

26.

Јелена Ђоковић, Михајло Мунћан, Тамара Пауновић:
„КВАНТИТАТИВНА АНАЛИЗА ВАЖНИЈИХ ИНДИКАТОРА
ПРОИЗВОДЊЕ ПОВРЋА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ“ ........... 329

27.

Драгић Живковић, Зоран Рајић, Јелена Живковић, Мирослав
Недељковић: „ОРГАНИЗАЦИОНО - ЕКОНОМСКА
ЕФИКАСНОСТ ПРОИЗВОДЊЕ УЉАНЕ РЕПИЦЕ“............. 342

28.

Мирослав Чавлин, Лазар Ожеговић, Радивој Продановић: „ПЛАН
КАО ИНСТРУМЕНТ ПОСЛОВНОГ ПРЕОКРЕТА
ПРЕДУЗЕЋА ИЗ МЛЕКОПРЕРАЂИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ“
............................................................................................................. 356

29.

Мирослав Недељковић: „ПРЕДВИЂАЊЕ ТРЕНДOВА У
ПРОИЗВОДЊИ ПШЕНИЦЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ДО
2022 ГОДИНЕ“................................................................................. 369

30.

Радивој Продановић, Драган Солеша, Борис Кузман, Јелена
Бошковић: „САВРЕМЕНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ“ ........................ 380

31.

Симо Стевановић, Милан Милановић, Владан Павловић: „УЛОГА
СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У ПРИВРЕДНОМ
РАЗВОЈУ“ ......................................................................................... 394

32.

Беба Мутавџић, Небојша Новковић, Љиљана Дринић, Шумадинка
Михајловић: „АНАЛИЗА ПРОИЗВОДНИХ ПАРАМЕТАРА
КРАСТАВАЦА У СРБИЈИ И РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ“ ...... 413

33.

Данијела Максимовиц, Гордана Стојменовиц, Ахмет Халилагић:
„УТИЦАЈ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА
МАКРОЕКОНОМСКУ ПЕРФОРМАНСУ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ“ ........................................................................................... 423

34.

Ахмет Халилагић, Душко Пејовић: „ПРИМЕНА ABC СИСТЕМА
OБРАЧУНА ТРОШКОВА НА ПРИМЕРУ ПОСЛОВАЊА
КЛАНИЦЕ“ ...................................................................................... 433

35.

Драго Цвијановић ; Тања Станишић ; Дејан Секулић ; Јелена
Младеновић: „РУРАЛНИ ТУРИЗАМ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА
ПЛАНИНСКИХ ДЕСТИНАЦИЈА У СРБИЈИ“ ........................ 447

36.

Драгић Живковић: „СЕЛО И СЕЉАШТВО“............................... 458

37.

Јована Тодоровић: „УЛОГА ПОРОДИЧНИХ ГАЗДИНСТАВА У
РАЗВОЈУ РУРАЛНИХ ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ“ ............................................................................... 470

38.

Сретен Јелић, Татјана Јовановић: „УЛОГА
ПРЕДУЗЕТНИШТВА У РАЗВОЈУ РУРАЛНИХ ПОДРУЧЈА“
............................................................................................................. 484

СТАЊЕ И МОГУЋНОСТИ РАЗВОЈА ГОВЕДАРСТВА У
СРБИЈИ
Григорије Трифуновић1; Радица Ђедовић2; Миливоје Ћосић3

Апстракт
У раду је анлизирано и изложено стање говедарства за период од
1965. године до сада. Истовремено су сагледани услови, као и
могућности развоја говедарске производје у Србији. У анализираном
периоду дошло је до врло значајног смањења броја говеда (1975.,
2.649.000; 2013. године 913.000 грла) и производње говеђег меса
(1975., 155.000 т; 2013. године, 70.000 т), док је тренд смањења
производње млека уз одређена осцилирања био знатно умеренији.
Говедарство у нашој земљи се карактерише неповољним стањем
тако да се једва задовољавају смањене домаће потребе, док извоза
на инострано тржиште практично и да нема. Могућности развоја
говедарства су врло значајне и садржане су у расположивом
пољопривредном земљишту, фонду говеда, радној снази, стручном и
научном кадру, као и капацитетима за прераду млека и меса.
Неопходно је остареле и ситне произвођаче заменити робним, који
ће гајити већи број говеда и који ће производе пласирати на домаће
и страно тржиште.
Кључне речи: стање говедарства, млеко, месо, робрни произвођачи.
Увод
У структури пољопривредне производње сточарство заузима
примарно место, а у оквиру сточарства најзначајнија грана је
говедарство. У укупној пољопривредној производњи развијених
земаља учешће сточарства износи 50-60%, док је тај проценат у
Републици Србији знатно нижи. Развој сточарства, а посебно
говедарства у Републици Србији има више компаративних
предности и велики значај. Најзначајније предности се огледају кроз
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коришћење домаћих природних ресурса, ниске увозне зависности,
подизање интензитета производње, запошљавање, примене науке и
нових технологија, извозу робе на инострано тржиште и др.
Република Србија је претежно брдско-планинска земља са великим
површинама под ливадама и пашњацима, што омогућава говедима да
апсорбују најзначајнији део биљних производа, како квалитетних,
тако и споредних, претварајући их у високо вредне анималне
продукте. Говеда су највећи произвођачи млека и меса, врло
значајних високо протеинских намирница за исхрану хумане
популације и сировина прехрамбене индустрије. Око 60% анималних
беланчевина у људској исхрани у развијеним земљама се обезбеђује
коришћењем производа добијених од говеда, као што су млеко, месо
и одређене прерађевине. У нашој земљи постоје сви услови да се
производња млека стално унапређује до нивоа који ће да задовољи
све домаће потребе и да се усмери у прераду врло квалитетних
сирева за извоз. Треба нагласити да је производња јунећег меса наша
велика извозна шанса, посебно у последње две до три деценије.
Данас влада мишљење да говеда сименталске расе која се гаје у
нашој земљи имају изузетан генетски потенцијал који гарантује
добијање квалитетног меса од кога би могао да се направи и посебан
бренд.
Упркос томе, веома озбиљни проблеми прате развој говедарске
производње. Неповољно стање углавном се односи на смањење броја
говеда, структуру расног састава, ниских производних показатеља и
економичности (Статистички годишњак Републике Србије, Београд,
2007 и 2015; Трифуновић и сар., 2008). Са садашњим бројем говеда и
производњом млека и меса приближно задовољавамо потребе
домаћег тржишта (услед мале куповне моћи), док извоза практично
скоро и да немамо. То је свакако у супротности са расположивим
природним ресурсима, радном снагом, стручним и научним кадром,
као и могућностима прераде и извоза. Под хитно би држава требала
у сарадњи са релевантним институцијама да одређеним мерама и
повољнијим кредитима реагује и мотивише произвођаче, посебно
породичним газдинствима малих и средњих капацитета.
Циљ овог рада је сагледавање бројног стања, расног састава и
производње као и могућности примене одређених мера и програма у
говедарству.
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Стање и расни састав говеда у Србији
Бројно стање говеда се односи на период од око пет деценија. Од
1999. године у структури говедарства као гране сточарства, не
постоје, те тако нису ни обухваћени подаци за Косово и Метохију. У
периоду 2007-2011. године ови подаци такође нису били на
располагању, да би поново били доступни од 2012-2014. године
(Статистички годишњак Србије, 2015. године). Презентовани подаци
се односе на укупан број говеда и крава, као и стеоних јуница
(табела 1). Од почетка посматраног периода (1965. год) повећавао се
број грла (2649000 грла) до 1975. године, да би се од тада, до 2005.
године (1079000 грла) значајније испољио негативан тренд у бројном
стању говеда. Компарацијом индексног приказа укупног бројног
стања говеда у Србији од 2006. до 2014. године са стањем од
децембра 2015. године (956268 грла) може се уочити благ пораст
укупног бројног стања, који је осетно опао у периоду од 2010. до
2014. године (Лазић М. и сар., 2016). Према истим ауторима у
Европи је бројно стање говеда 1984. године износило 253305208
грла, док се 2014. године број грла значајно смањио на 122.711.099
грла, са тенденцијом континуираног опадања. Протеклих година је
испољен сличан тренд бројног стања говеда и у Србији. Расни састав
говеда у Србији је почео да се мења у првој половини прошлог века,
а значајније промене су се дешавале у другој половини (Трифуновић
и сар., 1996. и 2000; Лазаревић и сар. 1995. и 2000).
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Табела 1: Бројно стање говеда у Србији, (000) грла
Краве и стеоне
Година
Говеда- укупно
јунице
1965
2142
986
1970
2147
1126
1975
2649
1370
1980
2367
1284
1985
2250
1242
1990
1978
1145
1991
1908
1135
1992
1788
1057
1993
1814
1068
1994
1639
983
1995
1777
1082
1996
1745
1065
1997
1720
1052
1998
1717
1062
1999
1653
1046
20001
1272
843
1
2001
1162
787
20021
1128
752
1
2003
1112
740
20041
1102
742
1
2005
1079
721
1
2006
1096
710
2012
921
2013
913
2014
920
1

Без Косова и Метохије

Извор: Статистички годишњак Републике Србије (2015)
Данас у Србији се највише се гаји сименталска раса говеда („српски
сименталац“), али имамо и релативно велики број високо
квалитетних грла сименталске расе, последњих година увезених из
Немачке и Аустрије, што заједно чини око 80% укупног фонда
говеда. Холштајн-фризијска раса и црно-бела оплемењена холштајнфризијском расом заступљена је са око 10-12%. Мелеза сименталске
са другим расама, (углавном са бушом) поседујемо до 5%, док
чистих аутохтоних раса (буша и подолска) има нешто више од 1000
грла. Популација црно-белих говеда (ХФ) највише се гаји у
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Војводини и на ПК „Београд“. У последње време у Србији постоји
тренд смањења броја произвођача који гаје 1-3 краве (Перишић и
сар., 2012).
Производни услови, радна снага и кадрови у пољопривреди
Природни фактори, као што су земљиште, надморска висина и
падавине имају директан утицај на биљну производњу, док на
сточарску, односно говедарску производњу они утичу посредно
преко биљних продуката, тј. хране. Међутим, природни фактори
могу и непосредно да утичу на говедарску производњу преко климе,
расног састава, система држања и др. Управо због утицаја тих
фактора, у центаралној Србији се највише гаји сименталска раса
(„српски сименталац“), док се у Војводини углавном гаји холштајнфризијска раса говеда. У континенталним климатским условима,
какви владају код нас, неопходно је градити објекте за говеда у
којим ће им се обезбедити добро здравље и добробит, што ће се
свеобухватно повољно одразити на њихове репродукивне и
производне показатеље. Како Србија располаже са око 5,1 милион
хектара земљишта задовољавајућег квалитета може се уочити да на
100 ха долази нешто мање од 20 грла говеда. У поређењу са другим
земљама поменута заступљеност говеда код нас је врло ниска
(Немачка 118 грла/ха, Холандија 177 грла/ха) Такође се уочава да
Европска Унија има 0,9 условних грла по хектару (УГ/ха), Холандија
3,8 а Србија само око 0,3.Велики проблем у пољопривреди Србије је
врло
неповољна
структура
пољопривредних
газдинстава
(посматрано по величини), као и броја говеда по пољопривредном
газдинству. Наша пољопривредна газдинства имају просечно око 4,5
ха земљишта и на њима се гаји око 1-5 крава. С обзиром, на данашње
стање уочава се да постоје велике потешкоће у изградњи
породичних фарми говеда већег капацитета. За повећање броја
робних произвођача млека и меса, који су пре свега тржишно
оријентисани потребне су бројне дугорочне мере, већи капитал, као
и сигурније тржиште.
На измену расног састава врло значајан утицај је постигнут
увођењем вештачког осемењавања говеда, увозом приплодних
говеда, применом селекције, као и укрштањем домаћих аутохтоних
раса са племенитим расама говеда (Скалицки и сар., 2007; Ромчевић
и сар., 2007). Поред тога на позитивне промене је утицало и
повећано домаће тржиште млека и меса, као и извоз квалитетног
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јунећег меса на инострано тржиште. Радна снага у пољопривреди, па
и у говедарству, представља врло значајан ресурс за унапређење
производње. Број активног становништва у пољопривреди се све
више смањује. Број старачких домаћинстава се континуирано
повећава, а управо су они власници знатних пољопривредних
површина које су недовољно или занемарљиво мало искоришћене.
Део активне радне снаге је у мешовитим домаћинствима, која нису у
могућности да развију робну производњу млека и меса. Србија има
довољан број факултета, високих и средњих школа за образовање
пољопривредних стручњака. Међутим, известан број свршених
факултетских и средњошколских стручњака се не бави
пољопривредном производњом. Неопходно је да се управо ти
кадрови боље организују, мотивишу и подрже одређеним мерама
Министарства пољопривреде Републике Србије које би им
омогућило допунску едукацију и запошљавање.
Производња млека
Укупна производња млека на нивоу Србије је приказана у табели 2.
Табела 2: Укупна производња крављег млека у Србији, милиона
литара
Година
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1

Производња
959
921
1576
1716
1847
1759
1636
1672
1593
1714
1758
1796
1867

Година
1998
1999
20001
20011
20021
20031
20041
20051
20061
2012
2013
2014

Производња
1967
1944
1566
1576
1580
1576
1579
1602
1587
1465
1451
1492

Без Косова и Метохије

Извор: Статистички годишњак Републике Србије (2015)
На бази презентованих података може се запазити брже повећање
укупне производње млека од 1975. (1576 л) до 1985. године (1847 л),
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затим смањење до 1993., а потом пораст до 1998., и на крају поновни
пад до 2000. године. У 21. веку се производња млека уз умерене
осцилације одржала у првој деценији, да би се последњих неколико
година опет испољио негативан тренд.
Просечна производња млека по музној крави у лактацији са мањим
колебањима споро је повећавана у дужем временском периоду, тако
да је у Србији износила свега 2070 кг у 2000. години. Од тада до
данас је осетније повећана производња млека по музној крави у
лактацији (2014. године 3269 кг). На бившим друштвеним
(државним) фармама производња млека по крави је значајно већа и
креће се до 6.500 кг за сименталску расу, а за црно-бела говеда са
високим процентом гена холштајн фризијске расе од 6.000 до 10000
кг. Низак национални просек млечности крава у Србији, који је међу
најнижим у Европи, углавном је последица неповољне структуре
говедарства у коме превладавају ситни произвођачи са 1 до 5 крава.
Висока млечност по музној крави је својствена свим развијеним
земљама са савременом и ефикасном производњом млека. У гајењу
доминирају холштајн-фризијска и европска црно-бела говеда са
високим процентом наследне основе холштајна. У западној Европи
Немачка има бројне популације сименталске расе, а по приносу
млека и меса донекле је може пратити Француска са монтбелијар
расом.
На бази искустава развијених земаља у производњи млека и меса,
посебну пажњу треба посветити оплемењивању, унапређењу
производње сточне хране и начина исхране, као и здрављу и
добробити грла и квалитету и начину муже. Тржишност млека у
Србији је ниска, јер се мање од половине од произведених количина
испоручује млекарама, а већи део се потроши у домаћинствима
произвођача или прерађује у сир и кајмак, који се продају на
пијацама.
Производња говеђег меса
Говеђе месо (телеће, јунеће, одрасла грла) је у Србији по обиму на
трећем месту иза свињског и живинског. Од укупно произведеног
меса у Србији говеђе је било заступљено од 15,9% (2013. година) до
31,2% (1975. година), а количински од 70 000 т (2013) до 155 000 т
(1975. године).
Квалитетно јунеће месо и жива јунад „беби биф“ су били у великим
количинама извожени на европска и друга тржишта. Данас
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производња говеђег меса задовољава потребе домаћег тржишта при
смањеној потрошњи по становнику, услед ниске куповне моћи.
Треба нагласити да је значај това јунади у Србији велики, како са
аспекта производње за домаће потребе, тако још и већи за извоз на
инострано тржиште.
Табела 3: Производња меса у Србији, укупно и говеђег, 000 т
Година
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
20001
20011
20021
20031
20041
20051
20061
2012
2013
2014
1

Укупно
383
405
497
564
615
616
544
493
521
525
529
565
553
554
520
518
455
481
451
445
460
459
450
441
452

Говеђе
72
111
155
141
147
155
129
111
139
124
123
122
109
121
97
103
93
97
95
93
90
83
82
70
73

% говеђег
18,8
27,4
31,2
25,0
23,9
25,2
23,7
22,5
26,7
23,6
23,3
21,6
19,7
21,8
18,7
19,9
20,4
20,2
21,1
20,9
19,6
18,1
18,2
15,9
16,2

Без Косова и Метохије

Извор: Статистички годишњак Републике Србије (2015)
Савремену аграрну политику треба усмерити на повећање
производње јунећег меса које се може извозити на тржиште
некадашњег несврстаног света (1,6 милијарди становника).
Европској Унији годишње недостаје око 700.000 т квалитетног
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јунећег меса и на том подручју би Србија могла у наредних пола
века сваке године да извози по 50.000 тона.
Овим путем би се вратили на Европско тржиште где смо до 1990.
године извозили по 30.000 тона, а 2015. само 315 тона.
Програми и мере унапређења говедарства
Неповољно стање говедарства у Србији које је до сада разматрано и
које се испољава кроз смањење броја говеда и ниске производње
млека и меса по грлу, последица је више слабости и проблема који су
изузетно дошли до изражаја крајем прошлог века и трају до данас.
Поменути период карактерише неповољна структура говедарства,
старење произвођача и напуштање гајења говеда, економска криза и
недостатак инвестиција, ниска цена млека и меса, губљење
иностраног тржишта, недовољног подстицаја говедарству, као и
мера
унапређења
говедарства
оплемењивањем,
бољом
репродукцијом, унапређењем исхране и технологије гајења говеда.
Сада се поставља питање можемо ли ми у Србији да зауставимо
неповољне трендове у говедарству и да кренемо путем развоја и
унапређења ове стратешки најважније гране сточарства,
коришћењем природних и других ресурса који постоје.
Ако се определимо за интензивнији развој говедарства онда морамо
да подржимо постојеће добре одгајивачке и селекцијске програме
али и да их даље унапредјујемо новим технологијама гајења,
исхране, репродукције и оплемењивања. Програмима унапређења
треба обухватити и уређење пољопривредног земљишта и његово
боље искоришћавање као и развијање наводњавања. Такође треба
побољшати рад стручних служби, обезбедити повољније кредите,
користити ИПАРД фондове, радити на едукацији произвођача,
осавременити прераду млека и меса, повећати ефикасност и
развијати наступе и сајмске приредбе на домаћем и иностранм
тржишту.
У земљама где је говедарство развијена грана пољопривреде посебно
се ради на унапређењу генетских капацитета за високу, квалитетну и
ефикаснију производњу млека и меса (Pollak (1998), Flak (2003),
Smidth and Niemann (1998). Генетским унапређењем сманују се
трошкови производње по јединици производа. Повећању генетског
потенцијала за високу и економски исплативу производњу млека и
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меса придаје се велики значај и у нашој земљи (Перишић и сар.,
2004; Трифуновић и сар., 1996; Радица Ђедовић и сар. 2002. и 2004.
За успешну говедарску производњу, пре свега се мора јасно
поставити и одгајивачки циљ од кога ће свакако зависити и
одгајивачки програм и његово спровођење.
На основу постојећег стања говеда код нас, намеће се потреба за
континуираним радом на оплемењивању, с обзиром да су програми
унапређења говедарства по садржају врло сложени, а по времену
дугорочни.
Закључак
Анализом вишеденценијског, као и тренутног стања у говедарству
Србије утврђено је да се оно налази у веома неповољном положају.
Говедарство Србије се карактерише неповољним стањем са
смањењеним бројем говеда, недовољном производњом млека, као и
врло значајним смањењем производње меса, са којом се једва
задовољавају смањене домаће потребе, док извоза практично и да
нема. Србија сада има око 900.000 говеда и мање од 400.000 крава и
стеоних јуница.
Могућности развоја говедарства у нашој земљи су врло велике и
садржане су у расположивом пољопривредном земљишту, фонду
говеда, радној снази, стучном и научном кадру, као и капацитетима
за прераду млека и меса. Неопходно је произвођаче са малим
капацитетима заменити робним који ће гајити повећан број говеда са
високим генетским потенцијалом за производњу млека и меса.
Познато је да су потребе јунећег меса на европском тржишту (ЕУ)
врло велике (око 700.000 т). То нас упућује да у будућности поред
призводње млека интензивније радимо на тову јунади, односно
квалитетној производњи говеђег меса.
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CURRENT STATE AND POSSIBILITIES OF CATTLE
INDUSTRY IN SERBIA
Grigorije Trifunović1; Radica Đedović2; Milivoje Ćosić3

Abstract
In this paper we analyzed the status of cattle industry in the period from
1965 until now. Conditions and possibilities for the development of cattle
industry in Serbia were analyzed at the same time. In the analyzed period
there was a very significant reduction in the number of cattle (1975,
2,649,000; 2013 913,000) and beef production (1975, 155 t; 2013, 70 t),
while the decline in of milk production with some oscillations was much
more moderate. Cattle production in our country is characterized by
unfavorable situation so that it can hardly meet the reduced domestic
demand, while exports to foreign markets are practically nonexistent.
Possibilities for the development of cattle are very significant and are
included in the available agricultural land, cattle fodnu, labor,
professional and scientific staff, as well as facilities for processing of milk
and meat. It is necessary for the old and small producers to be replaced
by modern large scale production, which would cultivate a larger number
of cattle and ensure that the products will be placed on the domestic and
foreign markets. Thus, cattle production in our country generally must be
based on breeders possessing large family estates.
Key words: the state of cattle, milk, meat, producers
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COULD ENVIRONMENTAL TAXATION PROMOTE CIRCULAR
ECONOMY OBJECTIVES? - A SHORT PERSPECTIVE
Andrei Jean Vasile1; Jonel Subić2
Abstract
In contemporary capitalist economies, the environmental taxation
contributes significantly in shaping a more responsible environmental
behavior, both in case of the companies and of the population. Applying a
well-proportioned tax policy in the field of environmental protection can
also stimulate the achievement of specific circular economy objectives by
suppressing production patterns that do not take into account the reintroduction of recycled raw materials and awarding of those who
promote environmental friendly production. The main aim of this paper is
to analyze the role of environmental taxation in promoting circular
economy objectives, by taking into consideration some of the specific
indicators.
Key words: environmental protection, circular economy, taxation, fiscal
revenues.
Introduction
Contemporary society and the economy have experienced an irreversible
process of transformation, imposed not only by the rarity and limitation of
resources, but also by the confrontation with globalization and enhancing
its global conflicts. Promoting the circular economy is a necessary and a
mandatory step to limit the negative effects of classical linear economy
based on a linear process and attracting secondary resources to the
economic process.
The application of fiscal policy measures encourages the development of
the circular economy mechanism, limiting or sanctioned the waste of raw
materials and materials. For the economy, the tax policy appliance and the
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taxation represent not just an instrument in collecting revenues, and
assuring state functionality, but depending on its application, it could
become a functional tool in promoting economic competitiveness and
assuring sustainable economic growth. Taxation and environmental tax
could stimulate employment rate and development of new technologies
and new types of economy.
The model of circular economy brings into question the need to reconnect
and reconstruct the economic, natural and social capital from a
revolutionary perspective - of the regeneration of natural systems and the
reuse and maintenance of raw materials and finished products alike.
Although the idea of circularity in the economy is older, the need to apply
it to contemporary economies is more evident. In the fig.1 is presented a
Sankey diagram, according to (Eurostat, 2018), which shows the flows of
materials as they pass through the EU-28 economy and are eventually
discharged back into the environment or re-fed into the economic
processing. (Eurostat, 2018).
Fig.1: The diagram of material`s flows in the EU28 economy, 2014

Source: Eurostat, (2018)
Environmental taxation is one of the major responsibilities of
governmental authorities in the field of environmental protection, who
can sustain by applying a dynamic level of taxation the objectives of the
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circular economy, taxing those products and services that are more
difficult to re-use in the economic circuit, or have low efficiency or
utility. In the contemporary economies, taxation has become a useful
economic tool in shaping the economic behavior of society as a whole.
Climate change and other societal major trends have imposed a major
rethinking of the fiscal policy in order to develop a more environmental
friendly society. As it is argued in literature (Femke, 2016), “today, 51
percent of globally collected taxes are derived from labour taxation, while
environmental (or consumption) taxes – energy, transport, pollution and
resources-represent only 6 percent.”(Femke, 2016).
Environmental taxation may represent a lucrative economic instrument in
the transition process to a circular economy which denotes not only the
amount of all necessary adjustments aimed at reducing the negative
impacts of the linear economy. A direct connection between these two
elements represents a systemic shift that generates long term resilience,
new business models based on fiscal measures. The environmental taxes,
which limit inefficient resource consumption and generate pollution,
emphasizing the need to promote a circular economy, may generate
environmental and societal benefits on a larger scale. The economic and
financial instruments are widely used both in designing responsible
economic behaviors and in promoting efficient production systems. The
fiscal policies applied in the environmental field contribute in achieving
and rearranging the domestic economic structure on a new basis, where
the unenvironmental processes are supplementary taxed. Designing and
applying a well efficient taxation instrument in this field requires a more
versatile approach.
Environmental taxation implies the realization of a certain behavior that is
responsible for the environment, which can stimulate the process of recasting the resources already used in the economy. The level of taxation
can stimulate the level of recycling and reintegration in the recycling
circuit of recycled material. In this context, rethinking the approach of
environmental policy through fiscal instruments can contribute to the
achievement of the exigencies of a real functional circular economy in the
Europe. As is considered in (Eurostat, 2018a), “the environmental taxes
have been increasingly used to influence the behavior of economic
operators, whether producers or consumers.” (Eurostat, 2018a). Also the
increasement of the environmental taxation is due to the fact that the
fiscal instruments provides in a greater measure than the more innovative
financing tools, a more efficient and cost-effective reinforcement of the
16

environmental friendly production technology and could stimulus also the
circular economy mechanisms.
The paper is structure in two separated but interlinked sections, analyzing
a possible influence of environmental tax policy effects on promoting and
developing circular economy. First section consists of a short analysis on
the level of environmental and pollution taxation evolution, with
deepening on energy taxes and the environmental taxation on agriculture,
forestry and fishing, and the second part is addressing to the circular
economy specific aspects. In this article is broken down into the
following domains as: private investments, jobs and gross value added
related to circular economy sectors (value added at factor cost percentage of gross domestic product (GDP) and the employment
generated by the circular economy by taking into consideration the
persons employed as percentage of total employment.
Aspects on environmental tax` evolution as a potential indicator of
circular economy development
The transition to a circular economy and the achievement of its objectives
in the Europe requires, not only a deep correlation with the fiscal policy
in the field of the environment, but also a rethinking of the classical
economic paradigm. In this order, achieving a climate-resilient economy
that, at the same time will capitalizes the principle of circularity leads to
the strengthening of fiscal policy in the field of the environment
protection by applying a relatively high level of specific taxes. As
(Barrios et al., 2013) argues “the economic distortions provoked by
labour taxes are significantly larger than for green taxes. (…) our results
suggest overwhelmingly that should tax increases be considered in EU
countries, energy taxes represent a better candidate than labour
taxes.”(Barrios et al., 2013).
Evolution of the environmental taxation may be a sign of government
interest in promoting a cleaner and less polluted environment.
Environmental taxes are addressing to those aspects that proven to have
specific negative impact on the environment and any increasement of
them could contribute in shaping an environmental friendly behavior for
all involved in the field. In the Table 1 is presented the evolution of the
total environmental taxes in some European countries during 2008-2015.
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Table 1: Total environmental taxes in some European countries, 20082015 -Million euroCountry
2008
2009
2011
2013
2014
2015
Bulgaria
906.24 698.28 666.45 742.37 730.29 787.53
Czech Rep. 2,984.01 2,743.29 3,106.31 2,635.97 2,585.52 2,626.53
Estonia
245.06 265.16 310.36 342.45 389.09 408.04
Latvia
351.32
317.8
350.69 488.98 548.56 570.71
Lithuania
265.33 266.51 278.93 309.99 314.79
350.9
Hungary
1,111.37 1,027.76 1,093.06 1,522.15 1,592.31 1,720.18
Poland
7,279.79 5,865.56 7,140.92 6,372.53 7,358.38 7,393.38
Romania
1,400.57 1,277.5 1,518.32 1,717.98 2,259.56 2,788.73
Slovenia
351.22 356.46 398.78 514.18 515.27 569.32
Slovakia
750.31 810.73 956.16 919.53 943.37 977.85
Serbia
558.04 617.52 659.25
701.8
800.73 846.75
Average 1,473.02 1,295.14 1,498.11 1,478.90 1,639.81 1,730.90
Min
245.06 265.16 278.93 309.99 314.79 350.90
Max
7,279.79 5,865.56 7,140.92 6,372.53 7,358.38 7,393.38
Source: authors based on Eurostat database, 2018
The evolution of the total environmental taxes during the period
considered in analysis reflects different levels of taxation and two
different periods of evolution. If in 2008 the average environmental taxes
were 1,473.02 mil. euro at the end of the period, increased with 257.88
mil.euro, reaching the value of 1,730.90 mil.euro. Also, the minimum and
the maximum levels of total environmental taxes have registered
increases. If in 2008 the minimum value was 245.06 mil.euro in case of
Estonia and the maximum 7,279.79 mil euro in case of Poland, but seven
years later, in 2015, the minimum value was registered in Lithuania
(350.9 mil.euro) and the maximum in Poland (7,393.38 mil.euro). As is
argued in literature (ILO, 2011), “environmental taxes and charges are the
most widely applied market-based instruments EU governments have
imposed”. (ILO, 2011). In this context, the level of total environmental
taxes and the evolution rate develops an increasing trend during the
period, being an important part of the governmental fiscal policy
instrument in developing a sustainable environment.
The evolution of max values shows a highly level of environmental
taxation in Poland and Hungary and a more relax taxation for the
remained countries presented in the analysis. In order to obtain a cleaner
picture of the environmental taxation, in fig.2 is presented the percentage
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change of total environmental taxes evolution in some European countries
during the 2008-2015.
Fig.2: Total environmental taxes evolution in some European countries
during 2008-2015 (%)
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Source: authors own computations based on Table 1
As in fig.2, the total environmental taxes have been substantially
increased during the period, due to a large influence of both of the
economic operator’s behavior and the developing of a new business
patterns, whether the producers or consumers imposed this trend.
The large increasement has been registered in Romania (+99%), where
the total environmental taxes have almost doubled in a seven years
period. The smallest positive increasement is registered in Poland (+1%),
due the fact of maintaining a highly environmental taxation. Still, in some
cases – Bulgaria (-13.1%) and Czech Rep. (-11.98%), it could be
remarked a negative evolutions of these taxes. In order to understand
properly the evolution of total environmental taxes, in fig.3 is presented
the evolution of environmental taxes structure, by tax category, in 2016.
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Fig. 3: The environmental taxes structure by tax category, in some
European countries 2016
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Source: authors` own computations based on (Eurostat, 2018a)
The environmental tax structure highlights a focus on energy taxation and
less on pollution and resources taxes or on transport taxation. In order to
promote a circular economy model, the fiscal policy should be orientated
to pollution and resource taxation, for stimulating there-introduction of
recycled materials in production system and rewarding businesses that
promote environment-friendly production processes. From this
perspective, the environmental taxation could be redesigned and
appreciated more effective if it turns to stimulate the resource wasting by
increasing the resource taxation and subsiding the environmental friendly
production process. Also, as it is remarked in literature (Eurostat, 2018a),
the environmental taxes generate revenues that can potentially be used by
government to increase its expenditure on environmental protection or
efficient management of natural resources. (Eurostat, 2018a). In fig.4 is
presented the total environmental tax revenue in some European
countries, in 2016, both as share of total revenue from taxes and social
contributions and relative to GDP.
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Fig.4: The share of total environmental tax revenue in some European
countries, 2016
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Source: authors` own computations based on (Eurostat, 2018a)
As regarding the share of total environmental tax revenue in relative
GDP, as it could be remarked from fig.4, Serbia stands out with a ratio of
4.5 % environmental tax revenue-to GDP, much higher than other
countries as Latvia, Slovenia or Bulgaria. Despite the fact that
environmental tax revenues represent an important category of
governmental financial resources, the share of these taxes in GDP varies
form 5.6% (Slovakia) to 11.7% (Serbia)
As in fig.4 and Table 1, the environmental taxation defines a great
potential in generating supplementary revenues for government which
could be used in achieving sustainable economic development. The
existing potential for revenue generation by applying supplementary
environmental taxes reviles a determination of the public policies in
promoting an extended fiscal policy in the field. The potential the
revenues that could be derived from the taxes leave the possibility of an
expansion and diversification of the forms of taxation. Numerous studies
in the field (Kosonen and Nicodème, 2009; EEA, (2013); Andersen et al.,
2015), argues the need for a comprehensive reform of the environmental
tax system and making it to a more sustainable and reliable.
Private investments and jobs related to circular economy sectors
After analyzing some of the aspects related to the environmental taxation
evolution, the second section of the paper is addressing to the possibility
of developing circular economy in the considered European countries, in
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correlation to the topic. In this context, it was chosen two specific
indicators - value added at factor cost and the employment related to
circular economy sectors.
Circular economy and circular economy sectors have earned a major
traction in European policymaking during the analyzed period, and it is
perceived as a positive, solutions-based approach in generating and
achieving sustainable economic development within increasing
environmental constraints. The circular economy development involves
developing new models of business-to-consumer and business-to-business
transactions, more environmental friendly and easy to implement, based
on freely accessing specific services rather than owning products. As is
pretend in literature (Ghisellini et al., 2016), the goal of circular
economics, essentially, is to uncouple economic growth from
environmental pressure and create gross value added in a more
environmental friendly business, despite the fact that “any production
system will always involve the use of resources” as (Tukker, 2016)
already remarked. In table 2 is presented the evolution of value added at
factor cost related to circular economy sectors in some European
economies during 2008-2015, as percentage of gross domestic product.
Table 2: Value added at factor cost related to circular economy sectors
-percentage of gross domestic product (GDP)Country
Bulgaria
Latvia
Lithuania
Hungary
Poland
Portugal
Romania
Slovenia
Slovakia

2008
1.35
1.2
0.97
0.74
1.3
0.77
1
1.09
0.72

2009
0.94
1.21
0.76
0.79
1.1
0.78
0.84
0.99
0.56

2010
1.15
1.21
0.8
0.84
1.12
0.77
0.8
1.23
1.03

2011
1.1
0.98
0.93
0.84
1.13
0.73
0.8
1.24
1.12

2012
1.09
1.14
0.95
0.79
1.09
0.71
0.73
1.32
1.15

2013
1.05
1.01
0.93
0.75
1.07
0.7
0.68
1.27
0.79

2014
1.14
1.02
0.95
0.83
1.13
0.73
0.68
1.31
0.66

2015
1.15
0.99
0.95
0.77
1.1
0.75
0.71
1.3
0.74

2015/2008
85.19%
82.50%
97.94%
104.05%
84.62%
97.40%
71.00%
119.27%
102.78%

Source: authors based on (Eurostat, 2018b)
The evolution of value added at factor cost related to circular economy
sectors, during the 2008-2015, shows a descending trend in the majority
of all analyzed countries with some minor exception as: Hungary,
Slovenia and Slovakia. In fig.5 is presented the evolution of this indicator
reported against the year of 2008 which is considered the base year.
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Fig.5: Evolution of value added at factor cost related to circular economy
sectors (2008=100)
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Source: authors` own computations based on Table 2
The importance of the circular economy sectors in the classical
economy’s structure has increasing during the analyzed period. Promoting
the circularity in the current economic paradigm implies making the
circuits of materials and goods circular, not redesigning the
macroeconomic processes which are already circular. From this
perspective, the new value added produced during this process, improves
significantly the degree of utilization and capitalization of resources in the
productive circuit. Also, the employment related to circular economy
sectors, has a great impact on developing this new model of economy. In
table 3 and fig.6 is presented the evolution of the employment related to
circular economy sectors in some European countries during the same
period of time.
Table 3: Persons employed related to circular economy sectors
- percentage of total employmentCountry
Bulgaria
Latvia
Lithuania
Hungary
Poland
Romania
Slovenia
Slovakia

2008
1.59
2.33
2.46
1.66
2.17
1.49
1.83
1.16

2009
1.61
2.38
2.24
1.84
2.01
1.41
1.78
1.07

2010
1.73
2.48
2.34
1.88
2.07
1.35
1.88
2.13

2011
1.79
2.48
2.55
1.89
2.1
1.44
2.01
2.08

2012
1.83
2.66
2.61
1.88
2.11
1.55
2.17
1.83

2013
1.82
2.71
2.77
1.79
2.2
1.59
2.17
1.81

2014
1.75
2.84
2.79
1.74
2.13
1.52
2.16
1.74

2015
1.72
2.86
2.73
1.82
2.21
1.54
2.18
1.78

2015/2008
108.18%
122.75%
110.98%
109.64%
101.84%
103.36%
119.13%
153.45%

Source: authors based on (Eurostat, 2018b)
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Fig.6: Evolution of employment related to circular economy sectors
(2008=100
200,00%

Bulgaria
Latvia

150,00%

Lithuania
Hungary

100,00%

Poland
50,00%

Romania
Slovenia

0,00%
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Slovakia

Source: authors` own computations based on Table 3
Developing of the circular economy implies a long process of attracting
new labour resources in the field and restructuring the old linear economy
employment. The transition and realization of the circular economy
objectives also requires a remodeling and rethinking of the labor market
structure. The potential to create new jobs within the cyclical economy is
high and it can withstand the variations in the classical economic cycle,
which are specific to linear economies. Circular economy is at the same
time both a challenge and a major challenge for the labor market,
generating new jobs in competitive sectors with redistribution in the use
and allocation of resources, but decreasing the employment in the energy
- intensive and resource-intensive. Some existent literature in the field
(The Club of Rome, 2016; Green Alliance, 2015) argues a positive impact
of the transition from the linear to circular economy and the new job
creation process. The evolution of employment related to circular
economy sectors implies creation of numerous new jobs for the currently
unemployed persons and developing new economic branches.
As is shown in Table 3 and in fig.6, the circular economy sectors have
started to become employers for the economy. The persons employed
related to circular economy sectors computed as percentage of total
employment during the analyzed period has registered a crescent trend
during the period. The highly values are registered in Latvia, Lithuania
and Poland. The increasing employment trend could be the result of the
government specific policies in the field and could explain in the same
time the shift of the traditional economic paradigm to the green economy.
Promoting circular economy and transformation of the classical
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production systems into less polluting and more resource efficient lead to
major structural changes in the old fashioned linear economy. The
evolution of employment related to circular economy sectors argues the
future sustainability of job creation process in these sectors, defining a
new employment structure in the economy. As is shown in (OECD,2017),
“dynamic labour markets with sufficient flexibility are therefore crucial to
manage the labour market during the green growth transition and reduce
the costs of transitioning to green growth”(OECD, 2017).
Conclusions
Environmental taxation may represent a sustainable instrument in
promoting and developing green economic growth. Taxation could
stimulate or reduce the intensity of business cycles in order to design a
more environmental friendly production process. Circular economy may
use the environmental taxation to achieve its objective by creating
resource effectiveness usage and penalizing those economic sectors that
waste material resources. Analyzing the role of environmental taxation in
promoting circular economy objectives, by taking into consideration some
of the specific indicators, it could be remarked some direct connections
between the evolutions the taxation and the circular economy
implementation during the considered period. Taking into consideration
the analysis carried on in this study, it could be argued that, between
environmental taxation and circular economy development exist direct
and significant relations. Taxation could be appreciated as a stimulating
instrument in designing the circular economy paradigm, supporting the
shift form the traditional linear economy tom this new type of economy.
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МОЖЕ ЛИ ЕКОЛОШКО ОПОРЕЗИВАЊЕ ПРОМОВИСАТИ
ЦИЉЕВЕ ЦИРКУЛАРНЕ ЕКОНОМИЈЕ? - КРАТКА
ПЕРСПЕКТИВА
Andrei Jean Vasile1; Jonel Subić2
Апстракт
У савременим капиталистичким економијама, опорезивање
животне средине значајно доприноси обликовању одговорнијег
еколошког понашања, како у случају предузећа тако и од
становништва. Примјена добро пропорционалне пореске политике у
области заштите животне средине такође може стимулисати
постизање специфичних циљева у циљу кочења тако што ће
потиснути производне обрасце који не узимају у обзир поновно
увођење рециклираних сировина и додјељивање оних који промовишу
производњу у складу са околином. Главни циљ овог рада је да
анализира улогу еколошког опорезивања у промовисању циљева
циркуларне економије, узимајући у обзир неке од специфичних
индикатора.
Кључне речи: заштита животне средине, кружна економија, порез,
фискални приходи.
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SOCIAL QUALITY OF THE VILLAGE: CASE IN THE
REPUBLIC OF MACEDONIA
Jorde Jakimovski1
Abstract

The text refers to the study of certain elements having an impact on the
social quality, that is, the dynamics of the employment and unemployment
rate, the rate of poverty and attitudes of the citizens about the problems in
the household and rural areas. There are numerous elements of social
quality resulting from different other areas of life, such as conditions of
employment, housing, education, leisure time and more. In this paper we
are going to put a particular focus on them. In addition, we also further
confirmed the mutual and inseparable connection of employment- income
and the personal standard expected in a constant concern for quality life
in modern conditions.
Key words: employment, unemployment, poverty, social quality.
Introduction
The family agricultural economies are more and more heterogeneous in
the demographic, (where mainly farmers who did not have the
opportunity to transfer into other professions and other fields) the
educational and economical characteristics.
Although the individual agricultural economies were less favorited in
relation to the combinates and the social agriculture, I consider that still in
that old system they enjoyed greater security and room to maneuver. The
agreements with the combinates and agricultural communities for
cooperation among the farmers provided the farmer with bigger stability
and safety in the operation (the sale, the payment periods, the crediting)
and they were more at peace. The macro economical ambiance has
changed, the market has become narrower and it impacts the decrease of
the revenues from the primary agricultural production.
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The new trade subjects, the processing companies and other integrators of
the agricultural production mainly go to the line for promoting their own
interests, own profit and earnings and everything outside that is not their
concern but other peoples’ interests for which the others should worry.
The farmers are being treated badly, the relations are often terminated, the
payments are late and prolonged, and the farmers are also being scammed
very often. Due to that, the farmers require help from the state, which is
powerless or is reduced to default criticism and judgement regarding the
various fines, trade interests prevalence which gives the farmers small or
no use at all.
The agriculture state support system and the rural development gives no
results. Due to that, it seems that in such constellation of the interests the
farmer’s condition is being deteriorated.
The agriculture itself cannot sustain the rural system and the ever various
needs of the village population. Due to that it is necessary to diversify the
economic structure, industry and even the tertiary fields. In that case, the
dispersion of the industry development would have a significant role.
Such development would use the local resources and the village work
force. Small and medium drives should be constructed that would
cooperate with the bigger systems (that is feasible with the classical
industrial branches, textile, leather, construction raw materials) and the
food industry. These branches are not suitable for the cities, however in
the villages they can function well. The low earnings from those branches
may be compensated with the additional profit from the agriculture and
the housing and other infrastructure in the villages is way cheaper
compared to the cities.
Various forms of the small entrepreneurship is present in the villages for a
while now but it should be systematically supported. For all these
economic assumptions it is necessary to provide living conditions and
conditions for development of the rural space.

Social quality
It is known that the Macedonian rural space is being characterized with
dispersion with a great number of settlements as small and scattered
30

villages. Such population causes depopulation in many areas. Macedonia
has almost 35% villages under the risk of extinction (Jakimovski, 2018).
The current village network is being shaped in a long historical period in
conditions of an old agricultural society and their desire and influenced by
many, often irrational factors.
The demographic movements condition is highly unfavorable, especially
in the decrease of the number of the population in the underdeveloped
micro- regions, to negative migration movements and increase of the
pressure in Skopje and other big cities (some municipalities exist only in
cities, while the surrounding is being totally empty), to the expansion of a
negative natality of a large number of municipalities, to the high
unemployment rate in the underdeveloped micro regions, especially the
last years until the further migration of the young professional people in
the developed countries in Europe and further away.
The population misbalance indicates positive movements in some regions
on one hand, and demographic devastation of the border and
underdeveloped micro regions on the other. The Multi negative effects of
these movement are felt in a lot of segments: age structure of the
population, the employment, urbanization, the social and healthcare
ambiance etc. all these phenomena are a result of the long term policy of
the state without strategy, politics, responses of the political elite,
transition, corruption and the poorly implemented privatization in the
Republic of Macedonia.
The long term lack of construction and lack of maintenance the
infrastructure – roads, sewerage is also present. The construction of new,
local roads is almost inexistent except in cases when the underdeveloped
micro region is in the main corridors zone (roads, gas line etc.).
Big and strategically important micro regions remain unpopulated and
their resources unused. The population in the Republic of Macedonia is
generally not decreased, nut on the short run face the decrease of the total
and work- able population due to the aging and migration process. Due to
that a big space in the regions remains depopulated (demographically
empty), their resources unused and in Skopje and the other big urban
centers experience excessive concentration of population causing negative
impacts on the economic, social, spatial and ecological sphere. In a large
number of micro regions the population is being suffocated in: poverty,
lack of employment, desolate facilities, lack of roads, lack of permanent
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traffic in the municipal centres and degraded performance before the
government.
The socially and economically damaged persons are mainly concentrated
in the village regions. There are inefficient services of public character,
feeling of environmental deterioration, government mistrust, depression,
reduced social organization, private sector services decrease, empty
houses, poor living conditions, lack of social and cultural content for the
young and closing of public institutions (schools, medical offices, post
offices and markets). The agriculture is the sole income source that
cannot sustain the micro system and the various needs of the population.
Except, the small incomes, the citizens hold big dissatisfaction in those
areas due to the underdeveloped communal infrastructure ( roads, water
supply etc.).
Table 1: Employment rate of the population aged 15 and over by gender
and age, 2017
Total
Rural areas
Age
Total
Men
Women
Total
Men
Women
44.1
53.3
34.6
43.2
55.2
30.5
Total
15-19
4.8
6,3
3.1
5,5
6,0
4,8
20-24
28,4
36.6
19.6
30.9
39.4
21.4
25-29
51.5
61.1
41.3
52.2
63.0
39.6
30-34
62.4
70.9
53.5
58.4
71.4
44.5
35-39
68.5
77.5
59.0
64.7
78.6
49.7
40-44
67.1
76,7
57.4
63.5
77.3
50.4
45-49
66.3
78.9
53.5
61.6
78.5
43.6
50-54
60.7
75.2
46.0
56.3
76,5
35,4
55-59
51.1
63.8
38.4
48,0
66,4
28.0
60-64
31.0
44.3
18.1
33.5
48.5
17.0
65+
3.2
4.5
2.0
6.0
7.8
4.6
Source: Labour Force Survey, Statistical review 2.4.18.03/894 pages 43
and 101, Skopje 2017.
The results from the table show that in average the proportion of the
employed woman in rural areas is for 24.7% lower than that of the men,
but that difference is significantly greater with the age groups from 40 to
59 years of age, where the birth, care and education of the village children
consequences concentration is highest ( Jakimovsk, 2017).
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Table 2: Employment rate of the population aged 15 and over by gender
and educational attainment, 2017
Educational attainment
Total
Men
Women
Total
Incomplete primary and lower secondary
22.3
36.4
15.1
education
Primary and lower secondary education
28.7
47.3
17.3
3 years of secondary education and 4 years
54.8
61.7
43.4
of secondary education
Higher vocational education
54.9
51.0
62.5
University level education
70.7
75.9
65.3
Source: Labour Force Survey, Statistical review 2.4.18.03/894 page 99
and 101, Skopje 2017.
Regarding the education, the data show that any qualifications are better
than bo qualifications. The employment rates of those with high or higher
education are quite similar ( between 51.0% and 61.0% or 75.9% and
65.3%). However the difference in the employment rate is the highest
with the employed woman with incomplete primary and lower secondary
education and primary and lower secondary education and is 21,3% i.e.
26,0%.
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Table 3: Household income and subjective opinion about the ability to
make ends meet in rural areas, 2015 - structure
Total disposable household income –
annual average per in Euro

Distribution of households according
to the subjective opinion about the
ability to make ends meet

Total disposable
income

5.290 euro
100.00

All households

100.0

Wages and salary

49.89

With great
difficulty

29.3

25.74

With difficulty

25.8

Income from selfemployment
Income from
property
Pensions
Social transfers
Received private
transfers
Other income
Paid private
transfers

18.00
3.04

With some
difficulty
Fairly easily
Easily

3.55

Very easily

0.03

29.4
9.8
4.6
:

0.03
-0.28

Source: Republic of Macedonia, State statistical office, Statistical review:
Incomes, Expenditures and Prices, 2.4.16.15/863, pages 25 and 26,
Skopje 2016.
Evaluating the total revenues the majority of households (84.5%) believe
that total revenues meet the needs of the household with difficulty (great
difficulty 29.4%, difficulty 25.8% and some difficulty 29.4%), so that
based on these common assessments it can be concluded that households
in rural backgrounds basically with their monthly income find it difficult
to satisfy their household needs. This means that they view the efficiency
and goal orientation of the economic and social policy in the Republic of
Macedonia. Namely, only 14% stated that he monthly incomes easily
satisfy the needs in the household (easily bearable- 9.8%, i.e. easy 4.6%).
The labor market access and the salaries are crucial in the determination
of the means of the individuals and households and are also important in
the determination of the safety and control regarding those means. In that
manner, the position of the young on the labor market is the main pointer
to their wellbeing or poverty so the research show that The position of the
young in this case is significantly different than the position of the adults.
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In the Republic of Macedonia, the structural reforms caused disruption of
the position of the young on the labor marker, namely, the transition
toward maturity made it very uncertain and dangerous for the young in
unfavorable social and economic condition.
In the last years, the transition of the young from education toward work
is becoming longer, complex and turbulent. The research show the long
term negative results in the lifelong perspective, the unused knowledge
and skills, small earnings in the work life, decreased healthcare status,
marriage delay and parenthood with the young and social exclusion
danger.
The labor market access and the salaries are crucial in the determination
of the means of the individuals and households and are also important in
the provision of safety and control regarding those means. In that manner,
the position of the young on the labor market is the main pointer toward
poverty or well being.
Rural policy
Regarding the economic, social, demographic and infrastructural events
of the village in the Republic of Macedonia, through the question –
Macedonian Rural Policy Estimate- we tried to receive a response on the
attitude that prevails with the interviewed. From the responses we
received it can be seen that the opinion that the opinion that the rural
policy is good prevails, however it needs reforms for it to be further
perfected ( 54,40%). 38.90% from the interviewed have stated that it is
improper, poor and needs to be altered (improper and needs to be fully
altered 17.70% and poor and needs serious reforms 21,40%). The
number of the interviewed that think that the rural policy is excellent and
needs no changes is proportionally small ( 6.40%). The data related to
these issue gathered from a research conducted by the author in 2016 on a
representative sample of 640 respondents on the territory of Republic of
Macedonia
Certain disruptions of the responses in the general distribution, i.e.
statistically most significant correlation for the estimate of the rural policy
in Macedonia is noted from the point of the regional affiliation of the
interviewed (С= 0.623). Namely, regarding the attitude that it is improper
– poor and needs full changes or serious reforms seems that the
significance of this point is mostly perceived by the interviewed in the
North- East region (83.80%), Polog (82.60%), Pelagonia region (50.10%)
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and Skopje region (50.00%). On the other hand the interviewed in the
eastern region 9 (91.30%), Vardar (87.60%) and South - East region
(82.50%) consider that the rural policy is good- solid, but needs to be
perfected.
The age of the interviewed also impacts the attitudes of the interviewed
on the rural policy in the Republic of Macedonia. Namely, the
interviewed between the ages of 15 and 29 much more often than the
general average (38.90%), i.e. 63.90% consider that it is improper/ poor
and needs total altering and serious reforms.
The above average expression that it is improper/ poor and needs full /
serious reforms of the rural policy in the Republic of Macedonia mirror
the special groups – students/ college students ( 77.7%), housewives (
68.90%), until the estimate that it is good/ solid but needs altering are
mostly manifested with the farmers ( 71.30%).
Regarding the size of the lot on the village households, structural
movements of the determinations are noticed with the interviewed with
lot of over 8 ha. Namely, on the standing that the rural policy is excellent
and should not be altered, over the average, the interviewed with a lot of
8.01-10.00 ha ( 28.60%) and 10.01 and more ha ( 20.00%).
The unfavourable position of agriculture and disputable development
policy towards the village, led to stagnation and a significant lagging
behind of many rural regions (especially those which have retained rural
marks and are located outside the gravitation areas of industrial and urban
zones. It leads to severe depopulation and in some cases real sociodemographic depression in a significant part of the rural space. The
current development marginalizes a large segment of the rural space, so
that today the first task is to revitalize and reintegrate this space into the
normal life and contemporary flows of the Macedonian society. A lot of
people have emigrated from these areas, so today these areas are largely
empty spaces. Even nowadays the prospects of many such areas that over
the long term lag behind economically due to constant emigration of the
population and a strong depopulation tendency are uncertain
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СОЦИЈАЛНИ КВАЛИТЕТ СЕЛA: СЛУЧАЈ У РЕПУБЛИЦИ
МАКЕДОНИЈИ
Јорде Јакимовски1
Апстракт
Текст се односи на проучавање одређених елемената који утичу на
друштвени квалитет, односно динамику стопе запослености и
незапослености, стопу сиромаштва и ставова грађана о
проблемима у домаћинству и руралним подручјима. Бројни су
елементи друштвеног квалитета који произилазе из различитих
других области живота, као што су услови запошљавања,
становања, образовање, слободно вријеме и још много тога. У овом
раду ћемо се посебно концентрисати на њих. Поред тога, такође
смо потврдили заједничку и нераздвојиву везу прихода запослености
и личног стандарда који се очекује у сталној бригади за квалитетан
живот у савременим условима.
Кључне ријечи: запосленост,
друштвени квалитет
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ЕФИКАСНО УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМИМА ЗНАЊА У
ПОЉОПРИВРЕДИ, КАО ОСНОВНИ ФАКТОР СТРАТЕГИЈЕ
РАЗВОЈА
Никола Мићић1; Гордана Ђурић2
Елементарна сила на челу сваке
колонизације и глобализације, јесте
знање. Најразвијеније цивилизације и
друштвене заједнице свој престиж
оствариле су искључиво стварањем и
усвајањем нових знања. Све друштвене
заједнице које су имале индиферентан
однос према новом знању, затварајући
се у себе или подижући зидове, нестале
су са историјске сцене пре или касније
(тихо или брутално).

Апстракт
Анализирајући инфраструктуру знања, агроекономисти из
развијених земаља упозорили су да се развој пољопривредне науке у
земљама у транзицији углавном налази под утицајем
редукционистичке парадигме којом се посматрају елементи
система а не систем као целина. Истраживања у пољопривреди,
преношење научних резултата у праксу, образовање и коришћење
знања од стране инжењера пољопривреде и фармера обично се
проучавају засебно или, у најбољем случају, као њихови међусобни
односи, али не и као део целокупног система знања у пољопривреди
(ЦСЗП).
Кључне ријечи: пољопривреда, управљање, знање, стратегија
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У развијеним земљама до посматрања система знања у
пољопривреди3 као јединствене целине, довеле су две важне,
међусобно повезане појаве:
1) Све већи значај знања као фактора пољопривредне производње;
и
2) Растући еко-системски приступ пољопривреди.
Све већа интернационализација пољопривредног тржишта која утиче
на фармере, као и повећана брига за животну средину, ојачали су
тренд да се пољопривреда посматра као целина, а пољопривредна
знања у једној системској перспективи, уз подједнако наглашавање
додирних тачака између елемената као и функције тих елемената.
Примери развоја пољопривреде у Холандији и Израелу јасно
показују да развој пољопривреде зависи од нових технологија
заснованих на знању. Знање је постало главни, а често и најуноснији
фактор у пољопривредној производњи. Међутим, оно може бити
уносно само када ЦСЗП функционише као јединствена целина са
високим степеном интерне ефикасности (Блум ет ал., 1990). Притом
се наглашава:



Пољопривредна истраживања која не допиру ефикасно до
корисника не заслужују да се у њих уложи ни једна
конвертибилна марка (динар, € или $).
Систем за преношење научних резултата у праксу који нема
ефикасне технике преношења, бескористан је.

Тако закључујемо да ни један од ова два система не могу оправдати
своје постојање ако не доводе до побољшања пољопривредне
производње и квалитета живота фармера, као и друштва у целини.
Само један системски приступ (функционално интегрисан приступ)
може довести до оптималног искоришћења знања у развоју

3

У зависности од нивоа примењених знања, пољопривредна производња прошла је
више развојних корака: од пољопривреде "посеци и спали", преко конвенционалне те
интегралне пољопривреде, до савремених приступа као што су: органска (еколошка)
пољопривреда, одржива пољопривреда, пољопривреда одрживог земљишта,
биодинамичка пољопривреда и урбана пољопривреда.
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пољопривреде и до садејства истраживања и повезивања науке и
праксе.
Да је ово питање постало алармантно у Републици Српској, једнако
као и на нивоу БиХ, али и на глобалном плану, говори неколико
елементарних чињеница:





Данас је у свету неухрањено или повремено гладује око 900
милиона људи и ово питање постаје све значајније у светлу
актуелних миграционих таласа према развијеним земљама или
према земљама са одрживом производњом хране;
БиХ на годишњем ниво увози око 3,0 милијарде КМ
пољопривредних производа и хране, и по томе ми смо потпуно
неодржива друштвена заједница4;
Република Српска годишње увози 100 милиона КМ семена за
репродукцију у биљној производњи и по томе ми смо угрожени
са два аспекта:
1.

2.

Семе са високим генетским потенцијалом није доступно
нашим
произвођачима
јер
немају одговарајућу
продуктивност за већа улагања (привидно се ствара
простор за ГМО семе, а што је недопустиво);
У било каквој кризној ситацији, тј. без увоза семена, неће
се моћи организовати пољопривредна производња за
обезбеђење потребних количина пољопривредних
производа и хране;

Свако интензивирање пољопривредне производње тражи све веће
земљишне површине5, а мање ангажовање радне снаге6. Процена
4

Недостатак специјалистичких знања у пољопривредној производњи, па тиме и не
примењивање истих, БиХ плаћа више од 1.500.000.000 КМ годишње (толики је
годишњи увоз примарних пољопривредних производа које је БиХ имала у
властитој производњи пре рата). Знање у пољопривредној производњи не може се
увозити, оно се мора створити или модификовати према конкретним условима, тј.
потврдом ефикасности истог на локалном нивоу.
5
Производња пшенице, према ценама на светској берзи, није рентабилна на
површинама испод 500 ха;
6
Високоинтензивна пољопривредна производња базирана је на високом генетском
потенцијалу гајених биљака и животиња и механизацији. Тако, свако повећање
продуктивности доводи до смањења броја пољопривредних произвођача који су
конкурентни на отвореном тржишту.
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граничних вредности примања која детерминишу угрожене групе са
тенденцијом пада у сиромаштво7 у Републици Српској износи 500
КМ, по члану домаћинства месечно, што показује да се највећи део
популације која живи од пољопривредне производње налази у
тенденцији пада ка сиромаштву8.
Ако се занемаре политичке и административне поделе, а развој
пољопривреде, као основног фактора биолошке одрживости
друштва9, посматрамо само у функцији ефикасног стварања знања,
примене знања i управљања системом примене знања, неопходно је
утврдити следеће:
1.
2.

Ограничења у стицању знања у пољопривреди Републике
Српске;
Ограничења у примени знања у пoljoprivredi.

Ograničења у стицању знања у пољопривреди Републике Српске
Ово питање треба анализирати кроз питање општег односа друштва
према пољопривреди као делатности, па тиме и односом према
науци у пољопривреди.
Однос друштва према питању науке у пољопривреди, данас се може
оценити као поражавајући10. У институцијама власти у Републици
Српској (па и у БиХ) наука се посматра као потрошња и финансира
се са безначајним износом у смислу добијања било каквих
системских знања. Истраживачки институти, са одговарајућим
кадровским и инфраструктурним потенцијалом, готово да и не
постоје.
7

Апсолутним сиромаштвом према стандардима агенција УН-а, подразумевају се
лица са примањима до 3 $ дневно (90 $ или 150 КМ месечно).
8
ИФАД пројекат, 2018. Министарство пољопривреде, шумарсва и водопривреде
Републике Српске.
9
Биолошка одрживост друштва на елементарном нивоу подразумева конзумирање
хране и медицину. Апсурд је да друштвена заједница не води рачуна о
здравственој безбедности хране, а решења за здравље људи види једино у
медицинском третману.
10
Већина политичара одговорних за питања биолошке одрживости друштва (храна
и медицина), као и државних службеника у администраирацији на свим нивоима у
функцији исте, захваћени су пандемијом "лаковерног мишљења" и решавање
горућих питања одлажу у ишчекивању "бољег времена".
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Тренутно као најозбиљнији проблем у стицању знања у Републици
Српској види се однос институција власти према универзитетима као
основним институцијама за стицање нових знања и развој нових
технологија у развијеном свету. Систем високог образовања треба да
буде конципиран искључиво у функцији одрживог развоја11, о чему
нас све више уверава теорија и пракса Европске уније, посебно њени
стратешки документи (Пејановић, 2014). Наиме, високо образовање
је системски прешло са хумболтовског на болоњски процес стицања
знања. Овде постоје подељена мишљења, као и неприхватљиво
поједностављивање овог питања. Наиме хумболтовски систем
стицања знања не може се дословно тумачити као симбиоза
предавања–учења–истраживања, а болоњски као тржишно
орјентисан систем јефтиног стицања диплома. Суштинска разлика је
у начину усвајања знања и могућностима примене знања у функцији
развоја. У хумболтовском систему акценат је стављен на
меморисању чињеница12 и потом њиховој компарацији, а болоњски
систем акценат ставља на методолошки приступ у тражењу одговора
на постављено питање13. Расправе на ову тему у БиХ и у окружењу,
воде се на нивоу искључивости. Да ће решење овог отвореног
питања доћи само по себи учи нас историја престижних европских
универзитета (само је питање коју цену ћемо ми платити). Познато је
да су Кембриџ, Оксфорд, Сорбона итд. остали без студената и нашли
се потпуно на маргинама друштва у време ренесансе. Са тих
универзитета требало је да оде више од једне генерације
универзитетских професора како би могли да поврате своју научну
11

Концепт одрживог развоја је одговор на вишеструку и свеобухватну кризу у
којој се нашло савремено друштво.
12
Аутори овог текста и данас имају доступно меморисане чињенице о неколико
стотина инсеката из предмета Ентомологија, или о неколико стотина болести
биљака из предмета Фитопатологија, иако им ове информације никада нису
требале у дугогодишњој примени агрономских знања. Исто тако, анализа
примењених експерименталних метода истраживања и њихове логичкоматематичке аргументације у 64 магистарска рада одбрањена на Пољопривредном
факултету Универзитета у Бањој Луци показује да у више од 50 % ових радова
постоје озбиљни логичко–математички нонсенси у аргументацији резултата
истраживања, а тиме и погрешна закључивања. Ово се објашњава недостаком
знања у медолошком приступу истраживањима (Мићић и сар., 2016).
13
Базе података и специфичних знања формирају се по принципу експертских
система, на нивоу локалних услова. Народна пословица "Ко нема у глави тај има у
ногама", данас је наивно преформулисана у складу са лаковерним мишљењем: "Ко
нема у глави тај има на Гоогле-у". Ово је кључна одредница свеприсутног контра–
знања (Томпсон, 2009).
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веродостојност. Ово питање у Републици Српској посебно се
компликује чињеницом да су универзитети прешли на болоњски
систем стицања знања, али да овај процес није пратило увођење
квалификацијског оквира у складу са тим (него се остало на
степенима стручне спреме) као ни реформа средњег образовања
(реформа гимназије, без које није требало прећи на болоњски систем
образовања). Последица овог стања је игнорисање специјалистичких
знања и потпуно дерогирање високог образовања које се тиме своди
само на први циклус образовања14.
Последице овог неразумевања и игнорисања, пре свега од стране
професора са јавних универзитета, биће дугорочно негативне, ако не
и неповратно поражавајуће.
Развој пољопривреде и одрживост у производњи хране, данас,
базирани су на високо специјализованим технологијама, а то значи и
на високо специјализованим и експертским знањима. Продуктивност
пољопривредне производње у Републици Српској, као и у БиХ, мања
је за 3 до 6 пута у односу на државе са пољопривредном
производњом високе продуктивности (Холандија, Француска итд.).
То значи да на отвореном тржишту они зарађују 3 до 6 пута више са
истим линијама производње, него што могу да постигну наши
произвођачи. Притом, пољопривредна производња и производња
хране у овим земљама налази се под ригорозном здравственом
контролом, а однос друштва према истој има ниво хуманог 15. Такође,
питање компаративних предности одређених линија пољопривредне
производње у датим агро-еколошким условима није могуће

14

У болоњском систему И циклус студија (180 или 240 ЕЦТС) представља основу
за развој специјалистичких знања која се профилирају кроз ИИ циклус студија (60
или 120 ЕЦТС) што значи да се ниво дипломског високог образовања стиче
завршетком ИИ циклуса или магистарског (мастер) студија. Тренутно, у
Републици Српској, студентска популација се обмањује да је са И циклусом
добила ниво дипломираног високо-образованог кадра. При том, интелектуални
потенцијал друштва остаје без специјалистичких знања, а то значи и без развоја
који се данас базира искључиво на специјалистичком знању, а не на општим
знањима. Наравно да су општа знања кључна за стварање и примену
специјалистичких знања, али је и чињеница да универзитетски професори који
имају само општа знања не могу да профилирају и специјалистичка знања (научне
референце са радовима на СЦИ листама), пре свега јер не могу да причају исту
причу и на И и на ИИ циклусу студија.
15
Код нас, друштвени однос према пољопривредној производњи као да има
комплекс ниже вредности.
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решавати без специјалистичких знања за њихово увођење и
одрживост на локалном нивоу16.
Ограничења у примени знања у пољопривреди
Ограничења у примени знања у пољопривреди могу се аналитички
посматрати односом субјеката пољопривредне производње према
следећим институцијама:




Комори инжењера пољопривреде;
Саветодавној служби у пољопривреди;
Удружењима пољопривредних произвођача.

Коморе стручњака у развијеним земљама контролишу ниво стручне
оспособљености високо-образованих кадрова, њихово ангажовање у
оквиру својих специјалистичких знања и цертификују усвајање
нових знања у функцији развоја. Иако је још 2009. године усвојен
Закон о Комори инжењера пољопривреде, Комора још увек није
успела да успостави своју функцију, због неприхватљивог односа
самих инжењера пољопривреде према овом питању и поделама иза
којих стоје регионални политички лидери, као и поједини
универзитетски професори. Постоје бројни алармантни примери
неприхватљивог односа према производњи пољопривредних
производа који имају статус хране (конзумирају се у свежем стању),
где Комора може и мора да буде један од фактора који ову
производњу треба да учине здравствено безбедном17.
16

Ширење производње лековитог биља смиље (Хелицхрyсум аренариум) у
Херцеговини у периоду 2014 – 2018. године, уместо да постане важно питање
реализације компаративних предности, због недостатка специфичних знања из
области органске пољопривредне производње, довело је до банкрота произвођача
лекобиља и етеричног уља од истог, а у коначном и до дугорочног губитка
развојних могућности у области производње лекобиља, за које у Херцеговини
постоје повољни услови и бројне компаративне предности.
17
Познат је случај са издавањем налога стручњака за заштиту биља – саветодавца
воћара, да се јабука прска са Перфекционом 11. августа, стојећи на становишту да
је каренца за овај препарат 28 дана, и да ови плодови неће бити конзумирани у том
периоду. Међутим када је шлепер ових јабука у јануару, дакле пет месеци после
истека каренце дошао на границу ЕУ, он је враћен у БиХ због недозвољене
количине резидуа диметоата који је активна материја средства Перфекцион. Ове,
као и већину других плодова домаће производње са недозвољеном количином
диметоата појели су наши потрошачи, а стручњак саветодавац је наставио да ради
овај посао без било каквих последица. Средство Перфекцион је забрањено по
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Саветодавна служба која је у Републици Српској под окриљем
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде у Влади
Републике Српске, своје основне функције реализује само
симболично, прије свега због недовољног броја саветодаваца и због
непостојања система стварне сарадње између удружења произвођача
једне регије и саветодаваца, односно научних институција за
стицање знања. Притом, ова Саветодавна служба затрпана је
теренским и адмистиративним пословима у функцији Министарства,
тако да њихова саветодавна функција усмерена ка пољопривредним
произвођачима све више остаје по страни пројектованих циљева.
Удружења пољопривредних произвођача, данас у Републици
Српској, углавном представљају групе појединаца фокусираних на
извлачење буџетских средстава подстицаја. Нема добро
организованих удружења у функцији унапређења знања
пољопривредних произвођача и унапређења производње у секторима
за које се декларишу као искључиви представници. Тачније,
садашња удружења пољопривредних произвођача у Републици
Српској, пре су кочница развоја и фактор подела међу
произвођачима18, него што могу да се легитимишу као представници
стварних пољопривредних произвођача. Регистрација ових
удружења могућа је са свега неколико чланова и са статусом
стандардима ИПВ, што је овај агроном, као заштитар и фитопатолог морао да зна.
За ова и слична питања мора да постоји надлежност Коморе у контроли стручне
оспособљености (лиценцирања) свих специјалистичких профила без изузетка.
18
У периоду од 2002 до 2005. године, средствима DEZE-е која је у Републици
Српској имплеметирао ГТЗ, у воћарској производњи уведени су стандарди
интегралне производње воћа (ИПВ). Едукација (семинари и штампање стручне
литературе), примена црвене, жуте и зелене листе пестицида, донација мреже
луфтових метео станица са експертским системима за праћење болести и
штеточина, увођење маркице за обележавање плодова који су произведени по ИПВ
стандардима (после провере на резидуе пестицида) итд., било је у потпуности
реализовано овим пројектом. Међутим, резултати овог пројекта у потпуности су
девастирани оног тренутка када је Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде у Влади Републике Српске увело подстицајну меру од 0,10 КМ за
плодове произведене по ИПВ стандардима. Кључни актер девастације овог
програма (уложено је приближно 2 милиона КМ) извело је новоформирано
удрожење воћара које је себе прогласило Републичким, само са једним циљем, да
имају директан утицај на дистрибуцију средстава постицаја. Тако, када су
извршене анализе плодова на резидуе пстицида, и када је утврђено да више од 65
% произвођача у оквиру овог удружења има плодове са недозвољеним количинама
резидуа одређених пестицида, подстицајна мера је укинута, а примена ИПВ
стандарда је потпуно занемарена.
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законски регистроване групе произвођача, без увида у то кога они
заиста представљају, а њихови иступи према средствима
информисања и средствима подстицаја отварају бројна питања, која
се често могу посматрати и са аспекта злоупотребе.
Отклањање ограничења на путу успостављања ефикасног система
за стварање и управљање применом знања у пољопривреди
Републике Српске
За успостављање ефикасног управљања системом знања у
пољопривреди Републике Српске, као први корак треба да се
бескомпромисно одстране ограничења која стоје на том путу:






▪ Отклањање ограничења у стицању знања мора да крене од
промена на универзитетима, пре свега јавним. Универзитетски
професори који немају научне референце верификоване на
међународном нивоу, тј. немају научне радове објављене у
референтним часописима на СЦИ листама19 не могу бити ни
референтни за реализацију наставног процеса на ИИ и ИИИ
циклусу, што значи да не могу имати ни статус универзитетских
професора.
▪ Усвајањем оквира квалификација са нивоима образовања сви
академци који су завршили И циклус студија (180 или 240
ЕЦТС) морају да добију могућност да неизоставно наставе, тј. да
доврше своје школовање са завршетком ИИ циклуса (300 ЕЦТС,
или мастер студија као основне форме профилирања
специјалистичких знања у функцији развоја наше друштвене
заједнице). Стварање и примена специјалистичких знања у ЕУ
реализује се искључиво кроз профилирање ИИ и ИИИ циклуса
образовања;
▪ Функционална и административна интеграција факултета и
института у научној области пољопривредне науке са
Саветодавном службом Министарства, као доследан начин
делегирања отворених питања науци за одрживу пољопривредну

19

Министарство науке мора да усвоји листу референтних часописа за сваку
научну област и поље истраживања. Најновија искуства показују да научни радови
објављени у онлине часописима у Јужноафричкој Републици, Гвинеји Бисао и
Фарским Острвима, у основи представљају научне фалсификате (Мићић, 2017) и
ова трговина "научним" референцама мора бити санкционисана.
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производњу, и производњу хране без ризика за будућност наше
друштвене заједнице.
▪ Универзитети морају доћи под јурисдикцију Министарства
науке и технологије како би могли да се ставе у функцију
стварања знања и нових технологија у функцији одрживости
наше друштвене заједнице. Садашњи систем вредновања
научног доприноса на јавним универзитеима довео је до тога да
су факултети постали сами себи сврха и своју егзистенцију виде
искључиво у финансирању из буџета и суфинансирању од
студената.
▪ Руководства јавних универзитета и њихових факултета треба
да преузму део одговорности за питања друштвеног развоја, а не
да стоје по страни ларвирајући у подршци политичким
странкама на власти.

Ограничења у систему преноса знања у пољопривредној производњи
Републике Српске неопходних за одрживи развој наше друштвене
заједнице:






▪ Измена закона и институционално довођење у функцију
Коморе инжењера пољопривреде, а то значи да стручни посао
агронома у пољопривредној производњи и производњи хране
могу да обављају само они појединци који су лиценцирани за тај
посао.
▪ Целоживотно учење агронома у функцији здравствено
безбедних пољопривредних производа, заштите животне
средине и одрживог биодиверзитета мора постати законска
обавеза.
▪ Саветодавна служба у пољопривреди мора да успостави
системску везу са универзитетима и факултетима који ће
саветодавцима давати готове пакете применљивог знања које се
под њиховим назором имплементира код пољопривредних
произвођача. Сви ефекти примене одређеног знања евидентирају
саветодавци и достављају их експертима на универзитету и
факултету, где се врши еваулација истих. На овај начин ствара
се функционални круг: експерт на универзитету (факултету,
институту) → саветодавац → пољопривредни произвођач.
Резутанта овог функционалног круга су пољопривредни
производи по светским стандардима, продуктивност на нивоу
који омогућује наступ на отвореном тржишту, а пре свега овакав
приступ стоји и као брана увозу и нелојалној конкуренцији.
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▪ Постојећа удружења произвођача не могу да буду једини
партнер Министарству у дефинисању мера подстицаја у
пољопривредној производњи. Сви субјекти који учествују у
пољопривредној производњи морају да се легитимишу и изјасне
се о својим представницима. Развој кластера за одређене линије
пољопривредних производа даје сигурност свим актерима, а
удруживање на нивоу конкурентности ствара основу за
адекватнији пласман средстава подстицаја у циљу одрживе
пољопривредне производње, без ризика у будућности.

Без уклањања наведених ограничења, пољопривредна производња у
Републици Српској наставиће да стагнира. Субјекти знања биће и
даље, и све више, на маргинама друштвених потреба, бавећи се сами
собом. Пољопривредни произвођачи, због високе продуктивности
коју постиже конкуренција на отвореном тржишту, наставиће са
тенденцијом пада у сиромаштво. Коначно решење овог стања доћи
ће само по себи, јер ће се за то побринути неумитна дијалектика
природе.
Закључна разматрања
Пољопривредна производња, са аспекта високоинтезивних
технологија гајења, може се дефинисати као високо-софистицирана
биолошка производња која се темељи на управљању растом и
развојем биљака и животиња у циљу експлоатације њихових органа
детерминисаних као циљна потреба човека. Наравно да је ово
радикална дефиниција односа човека према пољопривредној
производњи и природи, али је неопходно да се изговори овако
разголићено оно што де фацто и јесте однос апсолутне већине
људске популације према природи, а посебно оних који су
неухрањени или повремено гладују.
Све агрономске и агро-економске анализе недвосмислено потврђују
да развој пољопривреде зависи од нових технологија заснованих на
знању. Данас, у развијеним земљама, схвата се и настоји се
успоставити одговоран однос према природи, а што у основи значи
успостављање одрживе пољопривредне производње. Међутим, не
сме се изгубити из вида, да када би се на планети Земљи догодио
такав сценарио да у једној години нигде не роди једна од пет
стратешких култура (пшеница, кукуруз, кромпир, пиринач или соја)
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од глади би до следеће жетве умрло око милијарду људи а талас
миграција био би општа стихија.
Агро-еколошки услови у нашем животном простору омогућују нам
сасвим реалну и одрживу пољопривредну производњу која може да
обезбеди потребну производњу примарних пољопривредних
производа и производњу хране за људе у нашој друштвеној
заједници и за извоз. Ово се односи и на домаће животиње (очување
биодиверзитета отвара питање односа према дивљим и спонтаним
популацијама биљака и дивљим животињама).
Квалитетна и здравствено безбедна прољопривредна производња и
производња хране, у развијеним земљама представља приоритет
друштва. Ова производњ, скупа са медицином, представља
приоритет и кључни фактор биолошке одрживости друштва. Разлози
за овакав став развијених земаља, нису препознати у нашем
друштву20.
Чак штавише, све институције које се финансирају из бужета за
бављење научно истраживачким радом боре се међусобно као да су у
сукобу интереса. Када се зна да ове односе подржавају и поједини
политичари извшне власти21, радикалне промене успостављене
чврстим законским оквиром виде се као једино могуће решење.
Развијена пољопривреда у основи подразумева развијено целокупно
друштво и успостављен систем стицања и преноса знања у праксу
кроз функционалну интеграцију свих сегмената пољопривредне
производње и производње хране. Наступ пољопривредних
произвођача на отвореном тржишту мора бити организован, на
20

Ветеринари и шумари по свим међународним стандардима део су области
полопривредних наука, а тиме и пољопривредне производње. Код нас већина
ветеринара и шумара институционално стоји на становишту да су они изнад онога
што се зове пољопривредна производња, игноришући све показатеље који јасно
говоре да је наша друштвена заједница у кључним сегментима биолошке
одрживости потпуно угоржена. О девастацији природних ресурса, очувању
околине, одрживом развоју и биодиверзитету, са истима се не може ни
разговарати.
21
Декану Пољопривредног факултета у Бањој Луци 2005. године, из
Министарства науке у Влади Републике Српске прослеђен је документ у коме се
констатује да су Пољопривредни факултет и Пољопривредни институт Републике
Српске у сукобу интереса. Није неопходно констатовати да су обе ове институције
власнишво Републике.
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принципу 3К (Количина, Квалитет, Континуитет). Мали
произвођачи морају бити удружени у задруге или јака удружења, и
морају имати развијен ланац продаје (валуе цхаин). Неопходна је
блиска сарадња и изграђено поверење са саветодавцима, стручним и
научним институцијама. Научне и образовне институције у
пољопривреди морају имати системску везу са Министарством
пољопривреде22. Тиме се остварује функционалан круг стицања и
преноса знања у пољопривредној производњи и производњи хране.
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Министарство пољопривреде и Министарство науке (под претпоставком да је
високо образовање у оквиру овог министарства) морају имати јединствен став о
стварању знања у пољопривреди и преносу истог у функцији одрживе и
здравствено безбедне пољопривредне производње и производње хране.
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EFFICIENT MANAGEMENT OF KNOWING SYSTEMS IN
AGRICULTURE, AS A BASIC FACTOR OF DEVELOPMENT
STRATEGY
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Abstract
Analyzing knowledge infrastructure, agroeconomists from developed
countries have warned that the development of agricultural science in
transition countries is largely under the influence of a reductionist
paradigm that observes elements of the system rather than the system as a
whole. Research in agriculture, the transfer of scientific results into
practice, the education and use of knowledge by agricultural and
agricultural engineers are usually studied separately or, at best, as their
interrelations, but not as part of the overall system of knowledge in
agriculture (CSZP).
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ОЧУВАЊЕ КВАЛИТЕТА ЈАГОДАСТОГ ВОЋА
ЗАМРЗАВАЊЕМ – ИЗАЗОВИ И РЕЗУЛТАТИ
Снежана М. Стевановић1
Апстракт
Јагодасто воће има велики привредни значај због велике количине
која се извози. Изазов је како очувати квалитет овог воћа у
постхарвест периоду, тј. након бербе. Највећа количина јагодастог
воћа се преради замрзавањем и извози у замрзнутом стању. Циљ
овог рада је анализа утицаја процеса замрзавања на релевантне
карактеристике квалитета јагодастог воћа. Испитивања су
обављена са плодовима малине, купине и јагоде. Као параметри
очувања квалитета праћене су промене садржаја укупних шећера и
киселина, суве материје, као и витамина Ц у плодовима пре и после
процеса замрзавања плодова јагодастог воћа. Осим тога,
анализирани су и сензорни параметри квалитета малине, купине и
јагоде. Добијени резултати су показали да не долази до
статистички значајних промена у физичко-хемијским параметрима
квалитета након замрзавања овог воћа. Промене сензорних
карактеристика су биле знатно веће, јер је утврђен значајан
губитак чврстоће и конзистенције плодова након замрзавања,
нарочито код плодова јагоде.
Кључне речи: јагодасто воће, замрзавање, квалитет.
Увод
Јагодасто воће се убраја међу привредно најзначајније захваљујући
плодовима високог квалитета који имају широку примену. Осим
тога, ово воће представља и врло значајне извозне производе.
Највећа количина јагодастог воћа се извози у замрзнутом стању.
Тржиште хране све више захтева развој технологија које могу да
продуже рок трајања прехрамбених производа, с обзиром на то да
потрошачи траже производе који не садрже конзервансе и додате
хемикалије (Maskan, 2001), већ квалитет сличан свежим узорцима
(fresh-quality products).
1

Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, Одсек за прехрамбену
технологију, Београд-Земун, Немањина 6. smasovic@agrif.bg.ac.rs
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У новије време, приметно је повећано интересовање за плодовима
јагодастог воћа, због њиховог богатог и специфичног хемијског
састава који им даје висок антиоксидативни потенцијал и повољан
утицај на здравље људи. Приписује им се антиканцерогено,
антивирално и антиинфламаторно дејство, јер бројне студије су
показале да конзумирање јагодастог воће повољно утиче на
виталност организма и може да превенира болести (Јуранић, et al.,
2005; Seeram, 2008; Szajdek & Borowska, 2008). Али, свежи плодови
јагодастог воћа су доступни само у време сазревања, јер врло брзо
након бербе подлежу променама и кваре се услед биохемијске и
микробиолошке активности, па само кратак временски период могу
да се чувају као свежи плодови (short shelf-life). Само се мала
количина јагодастог воћа конзумира у свежем стању (Kalt, et al.,
1999), већи део се преради, а у највећој мери се конзервишу
замрзавањем (Hakkinen, et al., 2000). Процес замрзавања зауставља
промене и инхибира микробиолошку активност, па је онемогућено
кварење и пропадање.
Најчешће конзумирано јагодасто воће су: јагоде, малине и купине.
Њихови плодови су сочни, освежавајући са специфичном,
карактеристичном аромом. Малина и купина имају збирни плод који
се састоји од великог броја међусобно сраслих малих коштуница.
Специфична морфолошка грађа чини их врло осетљивим на
различите облике оштећења, што јако отежава бербу, манипулацију
и транспорт, као и њихову прераду. Осим тога, због велике брзине
респирације и транспирације врло брзо губе свежину и кваре се, па
се само кратко могу чувати у свежем стању и одмах након бербе
морају да се прераде, а у највећој мери се конзервишу замрзавањем.
Замрзавање се сматра врло подесном методом за дуготрајно чување
хране (Chassagne-Berces, et al., 2010). Квалитет је данас главни
критеријум за избор технологије и опреме за прераду прехрамбених
производа (Марковић, et al., 2010). Изазов је да се прерадом и
конзервисањем очувају карактеристике јагодастог воћа, као и
нутритивна вредност у што већој мери. Осим тога, потрошачи
очекују да је храна безбедна и здрава, али и допадљива (sensory
attractive). У извештајима светске организације за храну ФАО
(Билтен 158.) замрзавање се оцењује као метод који у великој мери
очува особине хране, чак и нутријенте. Замрзавањем јагодасто воће
постаје доступно и ван времена сазревања, тј. током целе године. Уз
то, када свеже воће није доступно за различите видове прераде током
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године, онда се углавном користи замрзнуто воће. Изазов је очувати
квалитет јагодастог воћа при процесу замрзавања, јер имају
специфичне особине и врло широку примену.
Материјал и метод рада
Испитивања су обављена са плодовима малине сорте Виламет
(Willamette), затим купине сорте Торнфри (Thornfree) и јагоде Зенга
Зенгана (Senga Sengana). Коришћени су цели, неоштећени плодови
уједначене величине. Водило се рачуна о степену зрелости
јагодастог воћа и да буде уједначен код све три врсте. Након бербе,
плодови су прво расхлађени (5–6°C) и чувани на тој температури до
замрзавања у комори ЛТХ 310, при температури од -25°C, до
постизања коначне температуре замрзавања од -18°Cу термалном
центру. На тој температури су и складиштени замрзнути плодови
овог воћа до момента анализе.
У циљу праћења очувања квалитета одређиван је садржај:
Суве материје, укупне - према ЈУС ИСО 939/1997, сушењем на 105
°C, до константне масе.
pH вредност – потенциометријски, пехаметром ТТТ2, Radiometer,
Copenhagen, Denmark.
Садржај укупних шећера – рефрактометром РФ-3, Бр. 776, на
температури 20 °C.
Садржај укупних киселина - методом неутрализације са NaOH, а
изражен је преко лимунске киселине, (Трајковић и сар., 1983).
Витамин C - јодометријском методом, (Трајковић и сар., 1983).
Сензорна анализа квалитета испитиваних узорака вршена је методом
бодовања са максималним укупним збиром 20. Сензорном оценом су
обухваћени следећи параметри: боја, укус, арома и конзистенција.
Оцена је вршена бодовањем са распоном од 1-неприхватљив
производ, до 5-оптималан квалитет (Радовановић и Попов-Раљић,
2000-2001), за сваки параметар квалитета.
Сви експерименти су изведени у три понављања, а резултати су
приказани као средња вредност ± СД. Поређење резултата вршено је
применом т-теста, а разлике су тестиране на статистичку значајност
при нивоу п < 0,05.
Резултати и дискусија
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Утврђени садржај суве материје, односно удео воде и pH вредности
малине, купине и јагоде приказани су у Табели 1. На основу
добијених резултата може се закључити да јагодасто воће
карактерише висок садржај воде. Код плодова јагоде он износи
преко 91%. Вода је неопходна за одвијање метаболизма у свим
ћелијама и у њој се налазе све растворљиве компоненте плода. Пуно
воде пружа високу физиолошку вредност воћа, јер организам човека
лако усваја нутритивно вредне супстанце, а са друге стране, вода
смањује енергетску вредност хране. Са технолошког аспекта висок
садржај воде отежава манипулацију, прераду, чување и јагодасто
воће припада групи врло осетљиве хране. Са друге стране, плодове
јагодастог воћа карактерише ниска механичка отпорност због
специфичне и нежне морфолошке грађе, па пуно воде чини ово воће
још подложнијим микробиолошким, физичким и хемијским
променама. У процесу замрзавања вода кристалише и формира се
сразмерно велика количина леда у плодовима, што такође доводи до
већих промена. Вредности приказане у Табели 1 указују на веома
висок процентуални удео воде у плодовима свих анализираних врста
јагодастог воћа, а статистички значајно је већи у плодовима јагоде.
Изазов је очувати квалитет јагодастог воћа са високим садржајем
воде која кристалише при процесу замрзавања.
Без обзира на сву важност воде, у технологији се већа пажња
поклања садржају суве материје, дакле свега онога што није вода, а
налази се у храни. Утврђивање садржаја суве материје је полазни и
врло важан параметар, а стални увид пружа одређена и јасна
упутства за вођење и усмеравање технолошког поступка. У Табели 1
налазе се измерене вредности суве материје јагодастог воћа.
Највећи садржај суве материје утвђен је код плодова купине, затим
малине, али разлика није статистички значајна. Плодови јагоде су
имали значајно мању вредност садржаја суве материје. Разлог за то
лежи у чињеници да плодови малине и купине поседују семенке, по
једну у свакој коштуници, што утиче на веће вредности суве
материје у односу на јагоду која нема семенке у плоду. Након
процеса замрзавања није утврђена статистички значајна разлика у
садржају суве материје код све три анализиране врсте јагодастог
воћа.
Табела 1: Садржај суве материје, удео воде и pH свежих и
замрзнутих плодова малине, купине и јагоде
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Сува материја
Удео воде
[%]
[%]
Свежа
14,94±0,02а
85,06±0,02б
Малина
Замрзнута
14,98±0,06а
85,02±0,06б
Свежа
15,10±0,04а
84,90±0,04б
Купина
Замрзнута
15,53±0,03а
84,47±0,03б
Свежа
8,23±0,05б
91,77±0,05а
Јагода
Замрзнута
8,58±0,02б
91,42±0,02а
Резултати су средња вредност три мерења ± СД.
Узорак

pH
3,15±0,01ц
3,13±0,02ц
3,35±0,03б
3,30±0,02б
3,48±0,04а
3,45±0,01а

Угљени хидрати су после воде најзаступљенији састојци воћа и
заједно са киселинама они представљају значајне основне
компоненте у формирању укуса производа. Изазов је при преради
очувати њихов садржај у што већој мери. Стога, одређиван је
садржај укупних шећера пре и после процеса замрзавања јагодастог
воћа и добијене вредности су приказане у Табели 2. Значајно већа
количина укупних шећера је утврђена у плодовима купине у односу
на малине и јагоде. Резултати показују да након процеса замрзавања
није дошло до статистички значајне промене у садржају укупних
шећера код све три анализиране врсте јагодастог воћа. До сличних
закључака су дошли (Gonzales et al., 2002). Стабилност шећера
присутних у плодовима је јако важна, јер су они делом одговорни за
квалитет и прихватљивост плодова након замрзавања. Шећери
учествују у формирању укуса, слаткоће и укупног сензорног
квалитета плодова јагодастог воћа.

Табела 2. Садржај укупних шећера и киселина, индекс сласти
свежих и замрзнутих плодова малине, купине и јагоде
Укупни шећери Укупне киселине Индекс сласти
Узорак
[оBrix]
[%]
шећ/кис.
Свежа
7,95±0,02а
1,74±0,01а
4,58
Малина
Замрзнута
7,97±0,03а
1,72±0,02а
4,63
Свежа
8,80±0,04б
1,12±0,05б
7,86
Купина
Замрзнута
8,83±0,01б
1,14±0,02б
7,75
Свежа
7,62±0,02а
0,91±0,05ц
8,37
Јагода
Замрзнута
7,63±0,03а
0,88±0,03ц
8,67
Резултати су средња вредност три мерења ± СД.
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Процентуални садржај свих присутних киселина у воћу се дефинише
као титрациони ацидитет. У Табели 2 представљене су вредности за
садржај укупних киселина јагодастог воћа пре и после процеса
замрзавања. Вредности су изражене преко лимунске киселине, као
доминантне. Највећи садржај укупних киселина су имали плодови
малине, затим купине, а најнижа вредност је код плодова јагоде, а
утврђене разлике су статистички значајне. Присуство киселина у
плодовима је веома значајно, јер су оне одговорне за свеж,
карактеристичан воћни укус плодова и изазов је очувати их у што
већој мери. Зато је њихов садржај праћен и анализиран и након
процеса замрзавања. Утврђене вредности показују да није дошло до
значајне промене укупних киселина након замрзавања код све три
врсте јагодастог воћа.
Осим титрационог ацидитета, значајна је и киселост дефинисана
концентрацијом водоникових јона као актуелни ацидитет, изражен
као pH. Вредност pH често се користи и као мерило зрелости воћа,
али и као индикатор промена у току прераде или чувања. Измерене
вредности pH приказане су у Табели 1 и указују да ово воће спада у
кисело-средње кисело, јер им се pH вредности крећу у интервалу 33,5. Добијени резултати показују да се статистички значајно
разликује pH код малине, купине и јагоде. Након процеса
замрзавања није дошло до значајне промене pH вредности
анализираног јагодастог воћа.
У Табели 2 приказане су и израчунате вредности за Индекс сласти. У
литератури се често назива и Индекс квалитета (Quality index), а
показује тј. индикатор је укупне, опште прихватљивости плодова
воћа. С обзиром да се израчунава као однос садржаја укупних
шећера и укупних киселина, дакле већа вредност може да се повеже
са слађим и укуснијим плодом. Већи Индекс квалитета може да се
протумачи као повољнији однос шећера и киселина у узорку. У
нашем истраживању највећи Индекс сласти је утврђен код плодова
јагоде, и свежих и замрзаваних (8,37 и 8,67). Нешто ниже вредности
су код купине (7,86 и 7,75), а најмањи израчунати Индекс сласти је
код плодова малине (4,58 и 4,63) које су имале и највећи садржај
укупних киселина, као и најнижу pH вредност.
Витамин C је веома значајан састојак и чини воће физиолошки веома
вредним. Његова функција у организму се може окарактерисати као
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специфична и неопходна. У новије време придаје му се велики значај
због високог антиоксидативног потенцијала и повољног дејства на
здравље и превенцију неких болести. Из тог разлога изазов је
очувати садржај витамина C у што већој мери током технолошког
процеса прераде и конзервисања. Вредности садржаја витамина C
свежих и замрзнутих плодова малине, купине и јагоде приказане су у
Графикону 1.
Анализе су показале да је највећи садржај витамина C у плодовима
свеже јагоде 41,86 мг%, затим малине 31,26 мг%, а најмање га је
било у купини 28,14 мг% и разлике су статистички значајне.
Упоредном анализом свежих и замрзнутих плодова јагодастог воћа
нису утврђене значајне разлике у садржају витамина C. До сличних
закључака су дошли (de Ancos et al., 2000). Како се узорци
анализирају у одмрзнутом стању, тешко је разграничити да ли
промене настају при замрзавању или одмрзавању. У сваком случају
резултати показују да након замрзавања није дошло до значајног
смањења овог важног витамина који се сматра и индикатором
очувања квалитета. Процесом замрзавања очуван је и термолабилан
витамин C у великој мери код све три врсте анализираног јагодастог
воћа.
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Графикон 1: Садржај витамина C (мг %) у свежим и замрзнутим
плодова малине, купине и јагоде

Изазов који се у новије време све чешће поставља је да се
конзервисана храна што мање разликује од свеже и да је
потрошачима допадљива. У овом истраживању, у склопу сензорне
анализе, оцењивани су сензорни параметри квалитета: боја, укус,
арома и конзистенција. Сабирањем оцена појединачних параметара
добијена је укупна оцена, која је генерални показатељ квалитета.
Комисију за сензорну анализу чинило је 7 стручних оцењивача.
Свежи плодови јагодастог воћа добили су највишу оцену за све
анализиране параметре квалитета, тако да укупна оцена одговара
максималној, а то је 20 код све три анализиране врсте јагодастог
воћа. Резултати сензорне анализе након процеса замрзавања су
приказани као средња вредност, Графикон 2.
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Графикон 2: Сензорне оцене квалитета јагодастог воћа након
замрзавања
Boja
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Сензорном анализом је утврђено да су боја плодова, њихов укус и
арома очувани у великом степену након процеса замрзавања.
Добијене су, од стране комисије, високе оцене за боју, укус и арому
замрзаваних плодова малине, затим по вредности средњих оцена
долази купина, па јагода. Након одмрзавања боја плодова купине је
оцењена нешто нижим оценам и средња вредност износи 3,92.
Примећено је да плодови купине након одмрзавања имају нешто
светлију, мање интензивну боју. Најмања промена боје плодова
примећена је код малине и средња вредност износи 4,83, али
примећени су донекле измењен укус и смањена арома и ова два
параметра квалитета оцењени су са 4,42 односно 4,33. Врло су
сличне и средње оцене за укус и арому и код замрзаваних плодова
јагоде и купине.
Знатно веће промене су примећене код анализе конзистенције
замрзаваних плодова јагодастог воћа. Облик им је био делимично
измењен и плодови су изгубили своју чврстоћу и ослобађао се из
воћа течни део након одмрзавања. Комисија је конзистенцију
плодова оценила са 2,08 код јагоде, затим 2,58 код купине, док је код
малине 2,67 и то су најниже оцене од анализираних параметара
квалитета. Показало се да процес кристализације при замрзавању
доводи до структурних промена ћелија и ткива, а оне до губитка
првобитне конзистенције. Формирани кристали леда утичу на
механичко оштећење ћелијских мембрана, уништава се функција
ћелијског зида и смањује се моћ задржавања течности. То се
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манифестује мекшим ткивом, губитком чврстоће и ослобађањем
течног дела из плодова након одмрзавања.
Сензорна анализа је показала да су се највеће промене јавиле у
структури и текстури јагодастог воћа. Последица тога је делимична
промена облика и губитак конзистенције након одмрзавања плодова
јагодастог воћа. Највеће промене су примећене код плодова јагоде,
што се прегледно види и на Графикону 1. Ово воће, осим нежне
морфолошке грађе, имало је највећи садржај воде и претрпело је
највеће физичке трансформације након циклуса замрзавањеодмрзавање. Укупна оцена сензорне анализе плодова јагоде након
замрзавања има најнижу вредност 14,83. На то су највише утицале
ниске оцене за конзистенцију.
Закључак
На основу извршених испитивања и приказаних резултата може се
извести закључак да процес замрзавања представља врло подесан
начин за конзервисање осетљивих плодова јагодастог воћа. Анализе
су показале да након замрзавања не долази до значајних промена
физичко-хемијских параметара квалитета. То се потврдило код све
три анализиране врсте јагодастог воћа. Снижење садржаја
термолабилног витамина C није значајно, што представља врло
важан пераметар очувања квалитета. Такође, Индекс сласти код
свежих и замрзнутих плодова јагодастог воћа се не разликује
значајно. Међутим, значајно су веће промене у сензорним
карактеристикама квалитета након замрзавања јагодастог воћа, међу
њима најупадљивији је губитак конзистенције плодова.
Анализе су показале да, након процеса замрзавања, плодови
јагодастог воћа очувају релевантне пераметре квалитета у врло
великом степену. Применом процеса замрзавања могуће је да храна,
која је врло слична свежој, буде доступна и ван сезоне сазревања
потрошачима широм света.
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QUALITY RETENTION OF THE BERRY FRUITS BY FREEZING
– CHALLENGES AND RESULTS
Снежана М. Стевановић1
Abstract
Berries are economically very important fruits due to the large quantity
that are exported. The challenge is how to preserve quality of this fruit in
the postharvest period. The most of the harvested berries are processed
by freezing and are exported as a frozen fruits. The aim of this paper was
to analyze the effect of the freezing on the relevant characteristics of the
berry fruits quality. Investigations were realized with raspberry,
blackberry and strawberry fruits. Changes in the content of total sugars
and acids, dry matter, as well as vitamin C in the berry fruits after
freezing, as parameters of quality retention, were examined. In addition,
the sensory parameters of quality of the raspberry, blackberry and
strawberry were evaluated. The obtained results showed that there were
no statistically significant changes in the physico-chemical parameters
after freezing of the berry fruits. Changes in the sensory characteristics
were higher due to the significant loss of the firmness and consistency of
the berry fruits after freezing, especially in the strawberry, have been
determined.
Key words: berry fruits, freezing, quality.
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ЗНАЧАЈ ПРИМЕНЕ ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКИХ МЕТОДА
ОДЛУЧИВАЊА У ПОЉОПРИВРЕДИ
Тихомир Зорановић1; Мирослав Недељковић2
Апстракт
Данас, доношење одлуке за сваког доносиоца представља прави
изазов нарочито када се ради о избору из скупа више могућности а
на основу већег броја успостављених критеријума. Критеријуми су
често у супротности једни са другима, а једини начин за
изналажење квалитетне одлуке је примена све популарнијих метода
вишекритеријумске анализе и одлучивања. У раду су аутори дали
преглед досадашње примене ових метода у пољопривреди и
агробизнису од стране неколицине страних и домаћих аутора, те
покушали
утврдити
најважније
карактеристике
вишекритеријумског одлучивања данас. Извршена је анализа
аналитичко хијерархијског процеса (АХП), као једне од
најпознатијих метода вишекритеријумске анализе, те дати
резултати њене имплементације и пратеће софтверске подршке на
поједностављеном конкретном примеру, којом је изабрана
најповољнија ратарска култура за сетву у једном пољопривредном
предузећу.
Кључне речи: вишекритеријумско одлучивање, АХП методологија,
пољопривреда, агробизнис
Увод
Пословно одлучивање у данашњој пољопривреди и агробизнису се
не може темељити само на оптимизацији једног елемента. У обзир је
потребно узети и остале техничко-технолошке, као и друге,
економске факторе. Досадашња употреба методе линеарног
програмирања у пољопривреди и агробизнису неоспорно има велики
значај у планирању и доношењу одлука али је неколицина аутора
1

Зорановић Тихомир, ванредни професор, Универзитет Нови Сад,
Пољопривредни факултет, Нови Сад, Трг Д. Обрадовића 8, Нови Сад, Србија, email: tihomir@polj.uns.ac.rs
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Недељковић Мирослав, докторанд, Универзитет Нови Сад, Пољопривредни
факултет, Нови Сад, Трг Д. Обрадовића 8, Нови Сад, Србија, e-mail:
miroslavnedeljkovic2015@gmail.com
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утврдила извесне недостатке њене примене које се огледају у
стохастичком и динамичком карактеру појава у пољопривреди као и
у захтеву линеарности који је у пољопривреди врло тешко
остварљив (Саздановић, 1977, Сорад, 1982, Шомођи, 1991).
Вишекритеријумско одлучивање (енг. Multi-Criteria Decision MakingMCDM) налази примену у широком подручју менаџмента, па тако и
у менаџменту који је везан за пољопривредну производњу и
агробизнис. У савременој пољопривредној производњи одлуке
морају бити донешене што је могуће прецизније и са најмањом
могућом дозом субјективизма у њима.
Важност примене вишекритеријумског одлучивања се огледа и кроз
све већи број публикованих научних и стручних радова који су
везани за ову тематику, те лансирањем на тржиште све већег броја
комерцијалних софтверских пакета који служе као подршка већ
постојећим методама вишекритеријумског одлучивања и анализе.
Циљ рада је приказати значај примене, те карактеристике
вишекритеријумског одлучивања у пољопривредној производњи и
агробизнису, као и извршити анализу и имплементацију једног од
метода вишекритеријумског одлучивања (АХП) на упрошћеном
моделу избора најповољније алтернативе у виду ратарске културе у
једном пољопривредном предузећу.
Карактеристике вишекритеријумског одлучивања и његова
примена у пољопривреди и агробизнису
Темељи модерног вишекритеријумског одлучивања постављени су
шездесетих година прошлог века, а протеклих деценија дошло је до
експоненцијалне брзине раста и развоја истраживања у овој области
теорије одлучивања (Zavadskas et.al., 2014). Вишекритеријумско
одлучивање је једно од области теорије одлучивања које се највише
проучава (Triantaphyllou, 2000).
Први покушаји оптимизације у одлучивању односили су се на
Симонов модел ограничене рационалности (Симон анд Неwелл,
1970). Симон је утврдио да људи одлуке доносе емоционално и
импулсивно, а не рационално и на темељу израчунате корисности.
Разлог за то аутор наводи њихове когнитивне капацитете, те је у
људској нарави „задовољити“ а не „оптимизовати“.
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У прилог овим тврдњама неки аутори су предложили методологију
одлучивања која уважава тежење и преференције појединаца. Наиме,
предлаже се утврђивање решења која задовољавају преференције
доносиоца одлука у складу са предложеним факторима задовољства.
(Wierzbicki, 1980). Такође, у циљу побољшања овог модела
одлучивања поједини аутори уводе нивое фактора задовољства
(Korhonen and Laakso, 1986).
Иако вишекритеријумски проблеми одлучивања могу припадати
битно различитом контексту, они деле следећа заједничка својства:









Вишеструки атрибути (критеријуми) често формирају
хијерархију. Свака алтернатива се може вредновати у односу на
дати скуп атрибута, а атрибути се могу делити у податрибуте,
што може одвести у креирање различитих хијерархија.
Вишеструки кријетеријуми су обично у међусобном конфликту.
При вредновању алтернатива некад се истовремено користе и
квантитативни и квалитативни атрибути. Комбинације
критеријума имплицирају комбиновање различитих мерних
система.
На неодређеност утиче то да доносилац одлука најчешће није
потпуно сигуран у своје оцене вредности алтернатива за дате
атрибуте (критеријуме). Такође, информација о неким
атрибутима може бити недовољна или недоступна у тренутку
одлучивања.
Реални проблем одлучивања може имати јако много атрибута,
податрибута, под-податрибута. Такође, број алтернатива може
бити велики али се увођењем дискриминационих критеријума
може свести на разумну меру. Препорука је да се у сложеним
хијерархијама на једном нивоу налази највише девет елемената.
Исто важи и за алтернативе (Срђевић ет.ал., 2017).

Методе вишекритеријумске анализе омогућавају коначну евалуацију
пословних алтернатива и њихово рангирање од најповољније до
најмање прихватљивије (Пажек ет.ал., 2006). Вишекритеријумске
методе одлучивања су подељене на две велике групе метода:
некомпензационе и компензационе. Прва гупа метода се сматра
једноставнијим и оне недопуштају компензације међу атрибутима. У
њих као најважније спадају: метод доминације, маxмин метод,
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маxмаx метод, коњуктивни метод ограничења и дисјуктивни метод
ограничења.
За разлику од њих компензационе методе су прецизније у пословним
одлучивањима, те допуштају компензовање атрибута. У њих
спадају: методи корисности, методи компромиса и методи
сагласности. Међу значајније методе које су развијене за њихову
сврху су метод ELECTRE (Roy, 1968), метод АХП (Saaty, 1980),
метод TOPSIS (Hwang and Yoon, 1981), метод CP (Зеленy, 1982) и
метод PROMETHEE (Brans et. al., 1986).
Као и у другим областима, у пољопривреди су проблеми одлучивања
углавном слабо структуирани, а могуће одлуке непрецизно или
недовољно формулисане. Основни разлог је што су метрике одлука и
критеријума различите и нема могућности да се директним
математичким квантификацијама и познатим методама нађу жељена
(оптимална) решења (Срђевић ет.ал., 2002).
У погледу истраживања бројни су примери употребе
вишекритеријумске анализе у пољопривреди и агробизнису. Наредна
табела 1 показује само неке од примера те примене од стране
домаћих и страних аутора. Примена је јако широка и креће се од
избора органске или конвенционалне пољопривредне производње,
па преко процене вредности земљишта и утврђивања истраживачких
пројеката у рибарству, па све до избора најбољег начина производње
хлеба или избора најповољније сорте вишње за узгој.
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Табела 1: Преглед примене вишекритеријумског одлучивања у
пољопривреди
Аутори

Подручје и сврха примене

Примена АХП метода у пољопривреди земаља у
развоју.
Вишекритеријумски модел одлучивања при избору
стратегије развоја говедарске производње у
Herrero i sar. (1999)
пашњачком систему.
Поређење еколошке и конвенционалне производње
Lansik i Jensma
пољ. производа са аспекта рентабилности.
(2003)
Процена вредности пољопривредног земљишта
Aznar i Caballer
употребом вишекритеријумског модела.
(2005)
Планирање органске производње на
пољопривредним газдинствима применом
Pažek i sar. (2006)
вишекритеријумске методе.
Упоредно истраживање еколошких и интегрираних
Peck i Merwin (2008)
система производње јабука.
Примена АХП метода на проблем владиног
Salah i sar. (2012)
планирање усева.
Избор најбоље алтернативе и начина производње
Slemenik (2014)
хлеба употребом методе АХП.
Примена метода PROMETHE, TOPSIS и CP у
Срђевић и сар.
вишекритеријумском одлучивању у пољопривреди.
(2002)
Одређивање структуре сетвене површине применом
Зорановић и
групног одлучивања помоћу АХП методе.
Срђевић (2003)
Методе и решења вишекритеријумске анализе у
Срђевић (2003)
пољопривреди.
Употреба компјутерских алата и система за
Срђевић и сар.
подршку одлучивању у пољопривреди.
(2007)
Групно одређивање тежина критеријума за
Благојевић и сар.
ергономску евалуацију трактора.
(2012)
Групно вредновање АХП софтвера за подршку
Драгинчић и сар.
одлучивању у пољопривреди.
(2012)
Минимизација одступања групне од
индивидуалних одлука применом интелигентних
Благојевић (2015)
стохастичких алгоритама у проблемима
водопривреде и пољопривреде.
Избор сорти вишње за садњу применом АХП
Миловановић и
методологије.
Стојановић (2016)
Alphonce (1997)

Извор: Аутори
АХП методологија
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Аналитичко хијерархијски процес (Saaty, 1980) спада у ред
најпознатијих савремених метода вишекритеријумске анализе.
Метод врши избор или рангирање на бази већег броја различитих
критеријума. Овом приликом се сложен проблем разлаже у
хијерархијску форму, где се циљ налази на врху, док су на нижим
нивоима задати критеријуми и алтернативе (могућности).
Циљ кориштења ове методе је рационално одредити најбољу међу
расположивим алтернативама у оквиру конзистентног поступка
вредновања свих алтернатива у односу на дати скуп критеријума и
подкритеријума (Hadelan et.al., 2009).
Модел се може приказати следећом сликом 1.
Слика 1: Уопштени приказ АХП модела
ЦИЉ
K1

K2

K3

A1

A2

A3

Метод АХП састоји се од три елемента:




Циља одлучивања,
Критеријума по којима се мјери квалитет алтернатива и
Алтернатива (могућности) које се еволуирају и на темељу којих
се долази до најбољег решења постављеног проблема. (Crnčan,
2016)

Након формирање хијерархијске структуре и утврђивања циља
одлучивања, врши се поређење у паровима елемената на датом
нивоу у односу на све елементе на вишем нивоу. Поређење
елемената се врши на основу давања нумеричких еквивалената из
Сатијеве скале интензитета. (табела 2)
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Табела 2: Сатијева скала интензитета
Интензитет
Дефиниција
Објашњење
важности
Два критеријума или алтернативе
Једнако важно
1
једнако доприносе циљу.
Даје се умерена предност једном
Умерено
важно
критеријуму или алтернативи у
3
доприносу остваривања циља.
Један критеријум или
Строго важно
алтернатива строго је важнији у
5
постизању циља.
Један критеријум или
Врло строго важно
алтернатива изразито се
7
фаворизује у односу на други.
Фаворизује се један критеријум
Екстремно важно
или алтернатива у односу на
9
други на највећом уверљивошћу.
Међувредности
2,4,6,8
Извор: Saaty, 1986
Током вредновања „н“ елемената на датом нивоу хијерархије у
односу на елемент на вишем нивоу према скали из табеле 2, његове
семантичке оцене према дефиницијама из леве колоне бројчано се
приказују вредностима из десне колоне и уносе у квадратну
матрицу. Матрица је позитивна и реципрочна, што значи да су
елементи из горњег реципрочни елементима из доњег троугла, док
су елементи на главној дијагонали једнаки јединици у одговарајућој
матрици А:

Након тога, врши се одређивање тежина пореданих елемената на
основу бројчаних вредности из матрице А. После одређивања
локалних тежина елемената, синтезом се на крају одређују тежине
алтернатива на најнижем нивоу у односу на елемент на највишем
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нивоу. Потребно је нагласити, да се поједини кораци ове методе
комбинују са осталим методама вишекритеријумског одлучивања у
циљу одређивања вектора тежинских коефицијената критеријума
према следећем исказу:
W= [ w1, w2, ..., wн]
Данас постоје многи софтверски програми који подржавају АХП
методологију. Један од најпознатијих међу њима који је кориштен
овом приликом је Expert Choice (EC)3. Он олакшава унос података за
поређење парова, те омогућава визуелизацију, као и приказ утицаја
промене тежине критеријума или подкритеријума на коначну оцену
пословних алтернатива и извештавање.
Сагласно претходном реченом, АХП метода одлучивања је
примењена приликом избора најповољније алтернативе (ратарске
културе) на одређеној новоформираној ораничној површини у
једном пољопривредном предузећу. Избор је вршен између 10
алтернатива (усева) и то: меркантилна пшеница, семенска пшеница,
кукуруз (зрно), силажни кукуруз, семенски кукуруз, јечам, соја, уљана
репица, семенски сунцокрет и луцерка. Критеријуми који су узети
овом приликом, односили су се на цену производа, трошкове
материјала (ђубрива, семена, хемијских средстава), трошкове радне
снага, производни ризик и могућност пласмана производа на
тржиште.
Подаци (квантитативни) кориштени у вези појединих критеријума
добили су се из годишњих извештаја пословања, структуре сетве,
калкулација и технолошких карата обраде разматраних ратарских
култура, те података добијених на основу кретања цена поменутих
ратарских култура и њиховог пласмана на берзама, као и из биланса
успеха који се саставља на крају финансијске године у посматраном
пољопривредном предузећу.
Квалитативни критеријуми вредновани су експертном оценом која је
дата на основу концензуса процене менаџмента предузећа
коришћењем Сатијеве скале и у складу са АХП методологијом.
Поједине задате критеријуме било је потребно задовољити у
њиховом минимуму (трошкови и производни ризик), док је код
3

https://expertchoice.com/
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неких потребна максимизација истих (цена и могућност пласман на
тржиште).
Даљом применом методе и софтверског програма Expert Choice
вршено је поређење критеријума. Том приликом утврђено је, да је
најважнији критеријум био могућност пласмана на тржиште
(0,356). После њега следи производни ризик (0,221), док су нешто
мање били оцењени критеријуми као што су цена (0,163), трошкови
радне снаге (0,109), трошкови хемијских средстава (0,059),
трошкови ђубрива (0,054). Најмање важним оцењен је критеријум
који се односи на трошкове семена (0,039).(слика 2)
Слика 2: Поређење критеријума у моделу

Извор: Аутори
У задњој фази извршено је вредновање и рангирање задатих
алтернатива (ратарских култура), а резултати су показали да је уљана
репица у овом случају најповољнија алтернатива чији је остварени
приоритет (композитни тежински вектор) овом приликом износио
0,205. После ње, редом следе соја (0,162), меркантилна пшеница
(0,151), кукуруз (зрно) (0,135), јечам (0,089), семенска пшеница
(0,059), семенски сунцокрет (0,057), луцерка (0,057), семенски
кукуруз (0,047) и на задњем месту као најлошије рангирана кутура
налази се силажни кукуруз (0,038). (слика 3)
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Слика 3: Рангирање алтернатива у моделу

Извор: Аутори
Закључак
Према претходно приказаном можемо закључити, да је примена
савремених метода одлучивања данас у пољопривреди итекако
значајна из разлога што су честе ситуације у којима је доносилац
одлука приморан бирати неку из скупа могућности на основу више
критеријума који су не ретко међусобно супростављени.
На претходном приказаном примеру у раду, видели смо примену
једне од најпознатијих метода вишекритеријумске анализе (АХП-а)
који је омогућио да се проблем одлучивања структуира и да се на
конзистентан начин а уз примену одговарајуће софтверске подршке
дође до коначног избора.
Предност методе лежи у њеној једноставности и применљивости, те
комбиновању самих критеријума, као и у надопуњавању садашњих
података који се користе са новим подацима.
Поред тога, значај се огледа и у томе, што методе
вишекритеријумске анализе имају широко подручје примене, те тиме
олакшавају доношење одлука не само у пољопривреди него и у
другим областима.
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THE IMPORTANCE OF APPLYING MULTI-CRITERIA
METHODS OF DECIDING IN AGRICULTURE
Tihomir Zoranović1; Miroslav Nedeljković2
Abstract
Nowadays, making decisions is a true challenge for everyone, especially
if you have more possibilities based on a number of criteria. Criteria are
most often opposite from one another and the only way to make a good
decision is to apply more and more popular method of multi-criteria
analysis and deciding. In this paper, authors gave an overview of
applying these methods in agriculture and agribusiness by a few foreign
and domestic authors so far and tried to establish the most important
characteristics of the multi-criteria method of deciding today. Analysis of
AHP (analytic hierarchy process) has been made, as one of the most
important methods of multi-criteria analysis and its results of
implementation are given as well as the following software support on the
example, by which the most favorable field crop for the seeding has been
chosen in one agricultural company.
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ВАРИЈАБИЛНОСТ МОРФОЛОШКИХ ОСОБИНА НЕКИХ
ХИБРИДА МАЛИНЕ
Александар Радовић1; Драган Николић1; Грујица Вицо2
Апстракт
У овом раду приказани су резултати испитивања најважнијих
морфолошких особина изданака, родних гранчица, листа, цвета и
плода код десет перспективних хибрида малине жутог плода
пореклом од жутог клона сорте Микер. Код испитиваних хибрида
утврђен је различит степен варијабилности у погледу морфолошких
особина. Најнижу варијабилност имали су боја плода и величина
цвета, а највишу величина коштуница, чврстоћа плода и дужина
родних гранчица. Већина испитиваних хибрида одликовала се
високом продукцијом изданака, кратким или средње дугим
интернодијама, што указује на њихов висок родни потенцијал.
Такође, велики број хибрида карактерисао се и пожељним
технолошким особинама плода (чврсти и атрактивни плодови, жуте
или наранџасте боје). На основу испитиваних морфолошких особина
малине може се констатовати да су хибриди испољили позитивне
карактеристике у погледу ових особина, које уз производнотехнолошке и тржишне карактеристике могу бити корисне у даљем
оплемењивачком раду малине. Поред тога, ове особине могу бити
значајне и за успешну карактеризацију генотипова приликом
признавања нових сорти малине.
Кључне речи: Rubus idaeus L., хибрид, селекција, плод, морфолошке
особине.
Увод
Производња малине у свету и код нас је у константном порасту,
првенствено због повећане потражње за њеним плодовима на
тржишту. Атрактивни и веома квалитетни плодови чине их
погодним за свежу потрошњу, замрзавање и различите облике
прераде (Radović et al., 2013). Такође, плодови малине су значајан
1
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извор биоактивних једињења као што су антоцијани и феноли
(Badjakov et al., 2008; Weber et al., 2008), који имају изражену
антиоксидативну активност (Mullen et al., 2002).
Због тога се у свету перманентно ради на стварању нових сорти
малине. Као резултат тога у последње време је створен већи број
једнородних и ремонтантних сорти малине (Николић и Радовић,
2010). Основни циљеви оплемењивања малине су стварање сорти без
бодљи, погодних за механизовану бербу, дуже сезоне бербе, високе
продуктивности, крупних и квалитетних плодова, као и стварање
сорти повећане отпорности на неповољне биотичке и абиотичке
чиниоце средине (Мишић, 2002; Badjakov et al., 2008; Weber et al.,
2008). Међутим, одређен број оплемењивачких програма у свету је
усмерен и на стварање нових сорти малине са жутом бојом плода
или бојом плода кајсије. Неке од најпознатијих сорти са оваквом
бојом оплода су Anne, Arta, Alkoopina, Dita, Essenna Poslata, Poranno
Rosa, Varnes, Valentina i dr. (Knight, 2004; Clark & Finn, 2006; Knight
& Fernandez Fernandez, 2008).
Већина нових сорти малине је створена методом планске
хибридизације, а знатно мањи број методом инбридинга и клонске
селекције (Radović et al., 2013). Клонска селекција се последњих
година све више користи у стварању нових сорти малине. Такође и
појава спонтаних мутација се све чешће среће међу разним
особинама малине (Daubeny, 1996), а које су најизраженије када је у
питању боја плода (Bañados et al., 2002; Malowicki, 2007).
Малина је веома варијабилна врста. Oбухвата 13 подврста, међу
којима су најзначајније: европска црвена малина (Rubus idaeus subsp.
vulgatus Arrhen.) и америчка црвена малина (Rubus idaeus subsp.
strigosus Michx.). Од ове две врсте постао је највећи број сорти
црвене малине које се гаје широм света (Crandall, 1995; Мишић,
2002).
Сорте малине жутог плода припадају врсти црвене малине (Rubus
idaeus L), код којих су изчезли црвени пигменти (антоцијани).
Настале су мутацијом сорти црвене малине или при укрштању две
хетерозиготне сорте црвене малине са рецесивним геном за жуту
боју плода. Најчешће су ремонтантни типови, мада има и
једнородних (Мишић, 1998; Finn & Strik, 2008).
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Циљ овог рада био је да се испита варијабилност најважнијих
морфолошких особина код десет перспеткивних хибрида малине
жутог плода, чиме би могао да се убрза процес селекције и олакша
даљи оплемењивачки рад малине.
Материјал и методе
Истраживања су обављена на огледном добру “Радмиловац”
Пољопривредног факултета Универзитета у Београду. Као материјал
у овом истраживању послужило је десет перспективних хибрида
малине жутог плода пореклом од жутог клона сорте Микер, који је
настао као последица мутација. Проучавани хибриди су означени
шифрама: 1А, 2, 3, 4, 5, 6А, 6C, 9, 10 и 17.
Код наведених хибрида оцењене су најважније морфолошке особине
појединих органа (изданака, родних гранчица, листа, цвета и плода)
према међународном дескриптору за малину (CPVO, 2003). Од
морфолошких особина изданака испитивани су продукција изданака
(3-мало, 5-средње, 7-много, 9-веома много), тип раста изданака (1усправан, 2-полуусправан, 3-повијен), присуство бодљи (1-одсутне,
9-присутне), густина бодљи (3-ретке, 5-средње густе, 7-густе) и
дужина интернодија (3-кратке, 5-средње дуге, 7-дуге). Морфолошке
особине родних гранчица су оцењене преко њихове дужине (1-веома
кратке, 3-кратке, 5-средње дуге, 7-дуге, 9-веома дуге) и положаја
према изданцима (1-усправан, 2-полуусправан, 3-повијен). Боја лица
листа је оцењена са оценама 3-светлозелена, 5-зелена и 7тамнозелена, а величина цвета са оценама 3-мала, 5-средња и 7велика.
Међу морфолошким особинама плода проучаване су следеће
особине: дужина плода (3-кратак, 5-средње дугачак, 7-дугачак),
ширина плода (3-узан, 5-средње широк, 7-широк), однос
дужина/ширина плода (3-мали, 5-средњи, 7-велики), облик плода (1округао, 2-широко конусан, 3-конусан, 4-трапезоидан), величина
коштуница (3-мала, 5-средња, 7-велика), чврстоћа плода (1-веома
мекан, 3-мекан, 5-средње чврст, 7-чврст, 9-веома чврст), одвајање
плода од цветне ложе (1-веома лако, 3-лако, 5-средње, 7-тешко, 9веома тешко) и боја плода (1-жута, 2-наранџаста, 3-светлоцрвена, 4црвена, 5-тамноцрвена, 6-пурпурна, 7-тамнопурпурна).
За проучаване морфолошке особине хибрида малине израчунат је
коефицијент варијације (CV).
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Резултати и дискусија
Морфолошке особине изданака малине (продукција и тип раста) су
јако варирали између проучаваних хибрида (CV=40,1% и 36,8%).
Мали број изданака продуковали су хибриди 1А, 9 и 17, док су
остали хибриди углавном имали високу продукцију изданака (Табела
1). Већина хибрида карактерисала се полуусправним типом раста
изданака. Међутим, хибриди 1А, 6Ц и 17 су имали чврсте и усправне
изданке, што их чини потенцијално погодним за механизовану
бербу. То је у складу са наводима Мишића (2002).
Табела 1: Морфолошке особине изданака хибрида малине (оцена
према CPVO дескриптору).
Продукција Тип раста Присуство Густина
Дужина
Хибрид изданака изданака бодљи
бодљи интернодија
Hybrid Production of Habit of Presence of Density of Length of
canes
canes
spines
spines
internodes
1А
3
1
9
3
7
2
9
2
9
3
3
3
9
2
9
7
3
4
7
3
9
7
3
5
5
2
9
7
7
6А
9
2
9
3
5
6Ц
7
1
9
7
7
9
3
3
9
3
7
10
5
2
9
7
5
17
3
1
9
7
5
CV (%)
40,1
36,8
0,0
36,3
31,9
Извор: Аутори
Код свих испитиваних хибрида утврђено је присуство бодљи на
изданцима, које су код већине хибрида биле густо распоређене. То је
уобичајна карактеристика већине сорти малине са жутом бојом
плода.
Број нодуса, односно дужина интернодија је особина од које у
великој мери зависи родност малине (Мишић, 2002). У нашем раду
већина проучаваних хибрида карактерисала се кратким (хибриди 2, 3
и 4) или средње дугим интернодијама (хибриди 6А, 10 и 17), што их
чини потенцијално родним.
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Дужина родних гранчица је веома значајна компонента родног
потенцијала малине. Она је јако варирала између проучаваних
хибрида (CV=43,8%) (Табела 2). Хибриди 2, 3 и 6А су се одликовали
дугим родним гранчицама, што их издваја у односу на остале
хибриде као потенцијално родне. То је у складу са наводима
Мишића et al., (2004) и Mladin & Mladin (2008) који истичу да
родност малине у великом степену зависи од дужине родних
гранчица, броја плодова по изданку и масе плода. Такође, утврђено
је да је поред дужине и број родних гранчица важан параметар
родности малине (Dale & Daubeny, 1985). У односу на дужину
родних гранчица, положај родних гранчица према изданку је нешто
мање варирао (CV=34,0%). Хибриди 4 и 5 су имали усправан
положај родних гранчица, док је код осталих хибрида он био
полуусправан или повијен.
Табела 2: Морфолошке особине родних гранчица, листа и цвета
хибрида малине (оцена према CPVO дескриптору).
Хибрид
Hybrid
1А
2
3
4
5
6А
6Ц
9
10
17
CV (%)

Дужина родних Положај родних Боја лица
Величина
гранчица
гранчица
листа
цвета
Length of fruiting Attitude of fruiting Colour of upper
Size of flower
laterals
laterals
side of leaf
5
3
3
5
9
3
7
5
7
2
7
5
3
1
5
5
5
1
3
5
7
2
5
5
5
2
5
5
5
3
5
5
1
3
5
5
3
2
5
7
43,8
34,0
25,3
11,5

Извор: Аутори
Боја лица листа је варирала између испитиваних хибрида од светло
до тамнозелене. Величина цвета је особина која је јако мало
варирала међу хибридима (CV=11,5%), јер су сви хибриди имали
средњу величину цветова, осим хибрида 17 који је имао крупне
цветове.
Табела 3: Морфолошке особине плода хибрида малине (оцена према
CPVO дескриптору).
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Дужина/
Одвајање
ширина
Дужина Ширина
Облик Величина Чврстоћа плода од Боја
плода
Хибрид плода плода
плода коштуница плода
ложе плода
Fruit
Hybrid Fruit
Fruit
Fruit
Size of
Fruit Adherence Fruit
length/
length
width
shape
drupes
firmness to plug of colour
Fruit
fruits
width
1А
5
3
5
3
3
7
5
1
2
7
7
3
1
3
5
5
1
3
5
5
3
1
5
7
5
1
4
5
3
7
3
9
1
7
2
5
3
3
3
1
9
5
7
1
6А
7
5
7
3
3
5
5
2
6Ц
3
3
3
1
5
9
7
1
9
3
3
3
1
9
7
5
1
10
5
5
3
1
3
9
5
2
17
5
3
5
3
3
7
5
1
CV (%) 29,2
33,5
33,3
24,5
61,9
42,8
14,8
7,4

Извор: Аутори
Величина плода је особина која првенствено зависи од димензија
плода. Највећом дужином плода карактерисали су се хибриди 2 и
6А, а најмањом хибриди 5, 6C и 9 (tабела 3). Слично дужини плода и
највећа ширина плода установљена је код хибрида 2. Хибриди 3, 6А
и 10 карактерисали су се средње широким плодовима, а остали
хибриди уским плодовима. Однос дужине и ширине плода је
значајан параметар који одређује облик плода. У складу са тим
већина хибрида имала је округласт облик плода, док су хибриди 1А,
4, 6А и 17 имали конусан облик плода. Hall et al. (2009) истиче да је
облик плода веома важан параметар за принос, чврстоћу,
транспотрабилност и дужину чувања плодова малине.
Величина и број коштуница у збирном плоду су веома значајне
особине малине од којих директно зависи маса и чврстоћа плода, а
индиректно и отпорност према проузроковачу трулежи плода
Botryotinia fuckeliana. Тако су у нашем раду хибриди са најмањом
величином коштуница (1А, 2, 6А, 10, 17) углавном имали и
најчвршће плодове. Одвајање плода од цветне ложе код испитиваних
хибрида је било задовољавајуће. Изузетак су били хибриди 4, 5 и 6C,
код којих су плодови били нешто чвршће везани за цветну ложу.
Боја плода малине је полигенетска особина. Жута боја плода
наслеђује се рецесивно (Мишић, 2002). Према овом аутору, код
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малине се јављају случајеви плејотропије, при чему генотипови са
црвеним трновима имају црвене плодове, а генотипови са зеленим
трновима жуте или наранџасте плодове. Већина хибрида у нашем
раду била је са жутом бојом плода, осим хибрида 4, 6А и 10 који су
били са наранџастом бојом плода.
Од испитиваних морфолошких особина плода малине највећа
варијабилност је утврђена за величину коштуница и чврстоћу плода
(CV=61,9% и 42,8%). С друге стране, најмања варијабилност је
установљена за боју плода и одвајање плода од цветне ложе
(CV=7,4% и 14,8%).
Морфолошке особине малине анализиране у овом раду су јако битне
за даљу селекцију и оплемењивачки рад, јер неке од њих могу да
укажу на потенцијалну родност и тржишне особине малине. То је у
складу са ранијим истраживањима, у којим је утврђено да су неке
морфолошке особине у корелацији са родним потенцијалом малине
(Radović et al., 2013).
Закључак
Код испитиваних хибрида малине жутог плода установљен је
различит степен варијабилности морфолошких особина. Најнижа
варијабилност утврђена је за боју плода и величину цвета (CV=7,4%
и 11,5%), а највиша за величину коштуница, чврстоћу плода и
дужину родних гранчица (CV=61,9%, 42,8% и 43,8%). Већина
проучаваних хибрида имала је високу потенцијалну родност (висока
продукција изданака, кратке или средње дуге интернодије), а неки
хибриди су имали чврсте и усправне изданке, што их чини погодним
за механизовану бербу Поред тога, већина хибрида је имала и
пожељне технолошке карактеристике плода (чврсти и атрактивни
плодови, жуте или наранџасте боје). На основу свега се може
закључити да су проучавани хибриди испољили позитивне
карактеристике у погледу морфолошких особина, које уз
производно-технолошке карактеристике могу бити значајне у даљем
оплемењивачком раду малине.
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VARIABILITY OF MORPHOLOGICAL PROPERTIES OF SOME
RASPBERRY HYBRIDS
Aleksandar Radović1; Dragan Nikolić1; Grujica Vico2
Abstract
This paper presents the results of examining the most important
morphological traits of canes, fruiting laterals, leaves, flowers and fruits
in ten promising hybrids of yellow raspberry hybrid originating from the
yellow clone of the Miker cultivar. In the investigated hybrids, a different
degree of variability in terms of morphological properties was
determined. The lowest variability had the fruit colour and size of the
flower, and the highest size of drupes, firmness of the fruit and length of
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the fruiting laterals. Most of the examined hybrids were characterized by
high production of canes, short or medium long internodes, indicating
their high yielding potential. Also, a large number of hybrids were
characterized by the desirable technological characteristics of the fruit
(firm and attractive fruits, yellow or orange color). Based on the
examined morphological traits of raspberry, it can be concluded that the
hybrids manifested positive characteristics in terms of these properties,
which, along with production-technological and market characteristics,
can be useful in further breeding work of raspberry. In addition, these
properties can be significant for the successful characterization of
genotypes in the recognition of new raspberry cultivars.
Key words: Rubus idaeus L., hybrid, selection, fruit, morphological traits.

ВЕТЕРИНАРСКА ПРАКСА ОД ИДЕЈЕ ДО СМРТИ
Милорад Мириловић1; Владо Теодоровић1; Нада Тајдић1; Драго
Недић1; Споменка Ђурић1; Бранислав Вејновић1; Зоран.Рајић1
Apstrakt
Ветеринарска пракса је правни субјект који спроводи здравствену
заштиту животиња на одређеној територији. Поред тога што се
бави ветеринарском делатношћу ветеринарска пракса је и
економски оријентисана радна организација чији опстанак зависи
од економског ефекта пословања. При остваривању својих
делатности ветеринарски субјекти користе много економских
инструмената како би на најбољи начин учествовали у тржишној
утакмици. Основне економске делатности којема се бави
ветринаска пракса су: пружање ветеринарских услуга, промет
лекова и лековитих средстава, промет хране за животиње и друге.
Све ове послове ветеринарска пракса обавље склапањем уговора
било са другим пословним субјектима било са министраством.
1
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Опстанак сваке ветеринарске праксе се базира, превасходно, на
економским законитостима и принципима. У тржишној утакмици
ветеринарска пракса пролази кроз различите фазе, које свака за
себе имају своје специфичности. Један од основних циљева сваке
ветеринарске праксе је лидерство у пружању ветеринарских услуга,
технолошка перфекција, стицање нових знања и вештина као и
присност са клијентима (власницима животиња). Модел животног
циклуса ветеринарске праксе има десет фаза. Ове фазе су
међусобно преплетене, не морају бити јасно диференциране и није
обавезно да свака ветеринарска пракса прође кроз све фазе. Све
фазе су подељене у две групе: Прву групу чине фазе РАСТА, где се
убрајају: Идеја, Новорођенче, Дечија фаза, Фаза Адолесценција и
Топ фаза. Другу групу чине фазе СТАРЕЊА, овде се убрајају: Фаза
стабилности, Аристократије, Ране бирократије, Бирократије и
Фаза смрти.
Кључне речи: ветеринарска пракса, животни циклус, раст,
старење, економска добит.
Oсновни циљеви ветеринарске праксе
Пословање, раст и развој ветеринарске праксе се базира на економским закономерностима и одређеним принципима. Добро познавање
ових закономерности, савремен приступ у дефинисању циљева и
примена одређених алата и метода у решавању одређених проблема
веома су значајни за успешно пословање, тржишну конкуренцију и
континуирано постојање. Ветеринарска пракса се током времена
мења, пролази кроз различите фазе развоја, што захтева да се са њом
треба опрезно и промишљено управљати. Пословни менаџмент је
дисциплина која пружа велику шансу и путоказ, како и на који начин
успешно управљати праксом. Успешно управљање ветеринарском
праксом подразумева испуњење дефинисаних циљева. Примарна
одговорност менаџмента праксе огледа се у планирању, односно
сагледавању последица донетих одлука. Пошто је ветеринарство
радно интензивна делатност, отуда се пословни модел ветеринарске
праксе заснива на комбиновању различитих ресурса, где људски
ресурс, односно ветеринарски стручњаци који поседују одређена
знања и вештине у обављању софистицираних ветеринарскомедицинских послова и захвата, има посебан значај. Поред тога,
менаџмент има одговорност за израду организационе структуре,
одржавања односа са клијентима и стратешким партнерима
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(министарство, управа за ветерину, комора, веледрогерије итд.), као
и код вођења и обављања протоколарних послова (Тешић et al.,
2001).
Дефинисани циљеви ветеринарске праксе представљају оријентире
за менаџмент, и они су основа интеракције клијената и саме праксе.
Основни циљеви праксе су лидерство у пружању ветеринарских
услуга, технолошка перфекција у стицању знања и вештина, и
присност са клијентима (Церанић, 2007).
Лидерство
у
пружању
ветеринарско-медицинских
услуга
подразумева такав квалитет и ефикасност извршених услуга који
омогућава доминацију у односу на конкуренцију из непосредног
окружења. Вођство се може постићи само уколико постоји испуњена
технолошка перфекција, односно да је услуга производ примарне
едукације и перманентне иновације стручних знања, и стицања
нових знања из области менаџмента. Присност са клијентима
постоји ако су њихове потребе задовољене врстом услуге и односом
праксе према њима као потрошачима. У зависности од степена
испуњења циљева, пракса се налази у различитим фазама
преживљавања, успеха и просперитета. Како је ултимативни циљ
ветеринарске праксе максимизација вредности и профит, стога поред
постављених циљева треба схватити суштину и значај процеса
управљања како би се остварило позитивно пословање праксе. Поред
финансијског менаџмента, треба познавати и менаџмент услуга,
инвестиција, маркетинга и кадрова, како би ветеринарска пракса
преживела турбулентне опасности и идући ка успеху достигла свој
про-сперитет. Само суштинско познавање ветеринарске делатности
и стратегијско проматрање развоја ветеринарске праксе пружају
гаранцију успешног раста и развоја, односно дуговечности на
тржишту (Тешић et al., 2004).
Фазе животног развоја ветеринарске праксе
У току животног циклуса ветеринарске праксе постоје различите
етапе или стадијуми раста кроз које она пролази, а то су: рађање
идеје, доба рођања, „го-го” фаза, адолесценција, топ-форма,
стабилно стање, аристократија, рана бирократија, бирократија,
„смрт” – ликвидација (Adiges, 1990) .
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Наведене етапе развоја указују на путању којом пролази
ветеринарска пракса, а где ће стићи, колико ће се задржати у некој
етапи раста, да ли ће доживети период старења, ако у њега уђе, како
и када ће изаћи, и да ли ће успети да уопште не дође у стадијум
ликвидације, највише зависи од квалитета менаџмента, доношења
одлука и ефикасности њиховог спровођења у пракси
Настајање идеје: Прва етапа у животном циклусу праксе је постојање
идеје о сопственој ветеринарској пракси, то је период када се много
разговара са сопственим окружењем и самим собом – тражи се
мишљење и проверава сопствена идеја, оснивач се решава и
промишља о идеји, а акција је минимална. Када идеја о остварењу
праксе буде успешно решена, и када се уђе у ризик, може се рећи да
је пракса рођена. Значи, за отварање праксе треба чврста решеност и
одлучност, и прихватање теста реалности о реализовању идеје.
Реални оснивачи праксе су чврсто решени за реализацију идеје, и
будно прате и анализирају окружење, односно они су решени али
флексибилни. Нормално је да се у овој етапи развоја јављају
одређене сумње и дилеме, као и рецимо: чиме ћемо кренути у посао,
како то остварити, када то учинити, ко ће то урадити, зашто ће то
урадити и томе слично. Ова питања представљају неку врсту
тестирања реалности за отварањем ветеринарске праксе. Ако
тестирање идеје није прошло тест реалности, или ишчезне при првом
проблему, онда она остаје у свери имагинације, и представља неку
врсту флерта или кокетирања се жељом.
Стадијум рођења: После преузимања ризика, потписивањем разних
уговора са добављачима и државом, природа ветеринарске праксе се
драстично мења и она улази у стадијум рођења. Фокус се помера са
идеје и могућности на сам ток пружања услуга или промет лекова и
меди-цинских средстава, фактички прелази се на задовољење
клијената ради чега је пракса и остварена.
Стална потреба за финансијским средствима тера праксу на што
већи обим извршења услуга и продају, тако да је ово етапа развоја
када се не гледа шта ко мисли, већ шта ко ради. Ветеринарска пракса
врло мало користи процедуре, пословну политику, буџетирање и
организовање пословних састанака, а организација рада је
централизована. Већина запослених је на терену, врши услуге, брзо
реагује на позиве клијената, ради се прековремено и фактички на
сваки позив клијента реагује се током 24 сата сваког дана. Због
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недостатка радног искуства и менаџерских вештина у комуникацији,
грешке које се дешавају у развијању услужног портфолија,
организацији посла и финансијском планирању могу бити фаталне за
даљи развој праксе. Велика је вероватноћа да ће се ове грешке
десити, пошто пракса нема довољно финансијских средстава за
формирање комплементарног тима за планирање и доношење
ваљаних пословних одлука. Главни разлог за преживљавање ове
етапе или смрт, односно ликвидацију праксе у њеном старту, налази
се у решавању два проблема, а то је стална потреба за готовим
новцем и чврста решеност оснивача да успе. Уколико се ова два
проблема позитивно реше, шанса да пракса настави рад и даљи
развој је велика, а уколико се не реши неминовно долази до њене
ликвидације, односно краја постојања. Оснивач мора бити цар на
своме поседу, односно мора бити искључив, спреман да пуно ради и
све одлуке сам да доноси. Треба да гради имиџ радног, вредног,
брзог и одсечног менаџера чији је мото „прво уради па после питај”.
Ветеринарска пракса ће изаћи из етапе рођења и прећи у виши
стадијум када се успостави готовински ток новца, успостави
равнотежа и контрола активности, и оснивач истраје у свом циљу
(Тешић ет ал., 2005).
Го-го стадијум развоја: Када је ветеринарска пракса превазишла
проблем негативног тока капитала, број услуга и интервенција расте,
пракса цвета, а оснивач постаје арогантан, односно умишља да све
може учинити, да је непобедив и улази у нове производне програме
(производња или прерада). То може бити погубно, више ће изгубити
него што ће добити. Уосталом, позната је синтагма: постојање више
приоритета, значи да приоритета нема. У „го-го” стадијуму пракса је
окренута тржишту, односно продаји ветеринарских услуга и разних
производа, фактички то је стање када праксу покрећу могућности, а
не да она ствара њих. Значи, овде нема проактивне маркетиншке
оријентације на тржишту, што се заснива на стварању нових потреба
клијената и осмишљавању услуга и потреба које ће их задовољити,
већ се све заснива на квантитативном обрту постојећих врста услуга
и роба.
У овој фази развоја праксе постоји подела одговорности запосленог
особља и радне обавезе се преклапају, односно подела рада се врши
према људима, а не према дужностима. Према томе, пракса расте на
неплански начин, а да би превазишла настало стање она мора
креирати пословну политику под мотом: шта не треба чинити уместо
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шта још учинити. Пракса мора учити на грешкама, уколико су
грешке веће и организациони проблеми постају већи и пракса брже
улази у кризу. То је моменат када у пракси схватају потребу за
увођењем одређених правила и развијања пословне политике.
Увођење пословне политике у праксу доводи до њеног улаза у виши
стадијум животног циклуса – период адолесценције. Уколико, не би
дошло до ове етапе, пракса би дошла у патолошко стање познато под
именом „оснивачева замка”. До ове етапе развоја пракса је
поистовећена са оснивачем, односно постоји једнакост између
праксе и оснивача. Са појавом пословне политике и увођења
управљања долази до институционализовања вођења праксе од
стране оснивача у виду делегирања и децентрализације (Armstrong,
1995).
Стадијум адолесценције: У периоду адолесценције ветеринарска
пракса се поново рађа, односно долази до емоционалног рођења тако
што се пракса одваја од свог оснивача. Ветеринарску праксу у овом
стадијуму карактерише конфликтност и недоследност, а то се
манифестује у виду поделе запосленог особља, недоследности у
организационим циљевима и у систему награђивања. Све ово доводи
до непродуктивних и мукотрпних састанака, што се обично и
завршава оставком предузимљивих руководилаца и смрћу, односно
ликвидацијом саме праксе. Дефинисана су три основна разлога за
отежан прелаз из го-го стадијума у адолесцентни стадијум, а то су:
делегирање овлашћења, промена руководства и померање циљева.
Пошто пракса поприма обрисе озбиљне организације и уводи се
специјализација за посебне активности, оснивач није више у
могућности да доноси благовремене и праве одлуке, и принуђен је да
нека своја овлашћења пренесе на друге раднике (Baye M.R., 1997).
Оснивач има жељу да пренесе одређена овлашћења, али истовремено
постоји и бојазан да се не деси неки негативан исход из тога. У
таквој ситуацији он овлашћење преноси на неког од запослених, али
после настанка неке грешке брзо га повлачи и рецентрализује власт,
или покушава да овлашћење пренесе на професионалне менаџере
које доводи са стране. Таква рецентрализација доводи до патолошког
синдрома познатог под именом „оснивачева замка”. Ангажовање
професионалних менаџера мења досадашње вођење праксе и долази
до промене организационе културе и пребацивање праксе са једне
групе проблема на другу. Нови лидер треба да створи систем,
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осмисли награде за запослене, редефинише улоге и одговорности, и
институционализује низ правила и процедура у пословној политици
праксе. Његов мото ће бити „не, не, не” за разлику од оснивача где је
важило само „напред, напред, напред”. У овом периоду нагласак се
ставља на изградњу система, пословну политику и менаџмент.
Увођење ових новина доводи до анимозитета код запослених, а и сам
оснивач се нелагодно осећа у ситуацији кад није „апсолутни владар”.
То доводи до синдрома „вртешке” за ангажоване менаџере, односно
до њихове смене. Адолесценција је критична, прелазна фаза у
животном циклусу праксе.
Ветеринарској пракси није потребан неко ко личи на оснивача, већ је
потребан неко ко може допунити оснивачев стил, и даље успешно
управљати праксом. Потребно је наћи моменат када извршити
децентрализацију, најбоље је када пракси добро иде, тада је
транзиција природна и нормална. Један од могућих проблема у овој
фази је рађање конфликта између старих и нових радника, између
оснивача и професионалних менаџера, између оснивача и праксе, и
између заједничких и индивидуалних циљева. Конфликти који се
рађају у овом стадијуму манифестују се у кланском понашању. Честе
су промене запослених, нарочито предузмљивих или нових менаџера
што доводи до промене кадра. Енергија се троши на интерне свађе и
изглађивање конфликта.
Стадијум топ-форме: Ово је оптимална тачка на криви животног
циклуса када пракса остварује равнотежу између контролабилности
и флексибилности. Карактеристике ветеринарске праксе у топформи су:







функционални систем и организациона структура,
институционализована визија, креативност,
оријентација ка резултатима,
израда планова и настојање да се доследно спроводе,
пракса по очекивању послује све боље,
пракса постиже пораст обима услуга и профита.

Ветеринарска пракса у топ-форми зна шта ради, куда иде и како тамо
да стигне. Она има агресиван буџет, визију и агресивност једне го-го
праксе, са могућношћу контроле и предвидљивим спровођењем
планова – одликама стеченим у стадијуму адолесценције. На основу
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идентификације типичних проблема можемо одредити стадијум
развоја у животном циклусу праксе.
У сваком стадијуму развоја постоје проблеми, неки су резидуалног
карактера из претходног стадијума, а неки су тек врх леденог брега
који се назире из наредног стадијума. Који проблеми ће бити
секундарног или терцијалног значаја зависи од тога колико је пракса
ушла у одређени стадијум развоја. На кривој животног циклуса
ветеринарске праксе топ-форма се не налази на врху, односно не
поклапа се са највишом тачком. Ако би топ-форма била на врху, тада
постоји још само један пут, а то је ход ка низбрдици. Према томе,
топ-форма не значи да је пракса достигла врх, већ да још расте.
Значи, топ-форму треба схватити као процес, а не као циљ. Крива
животног циклуса описује виталност и способност праксе да
достигне делотворне и ефикасне резултате на кратке и дуге стазе.
Виталност расте и кад пракса изгуби топ-форму, што је последица
инерције и организационог замаха из претходних стадијума. Ако
пракса у топ-форми не сачува овај замах, изгуби предузимљивост,
ако настави да се капитализује на замаху уместо да га негује,
изгубиће стопу раста и на крају ће организациона виталност
спласнути. Под таквим условима ветеринарска пракса улази у фазу
стабилности, што је крај раста и почетак пропадања. Према томе,
изазов топ-форме за праксу је како остати што дуже у тој фази?
Стадијум стабилности: Улазак у ову фазу развоја ветеринарске
праксе представља први стадијум старења у животном циклусу
развоја. Пракса почиње да губи флексибилност, односно јављају се
појаве одсуства креативности, губитка иновација и способности
реаговања на промене које су довеле праксу до топ-форме. У оваквој
пракси све више се ослањају на оно што је било успешно и
делотворно у прошлости, влада устаљени ред и јављају се ставови
који не доводе у питање оно што је до сада остварено. Дакле, нема
конфликтних ситуација као иницијалних тачака за покретање ка
бољем.
У овом стадијуму развоја, евидентна је извесна промена у смислу
смањења буџета и интерно померање функционалне утицајности
појединих група унутар праксе. Наиме, смањују се средства за
истраживање и развој у корист потрошње, и углавном се разматрају
и фаворизују краткорочни уносни послови. Људи из финансијског
сегмента постају значајнији од ветеринарских стручњака. Приход од
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инвестирања је главни индикатор успеха и пракса прихвата мањи
ризик. Пракса још увек расте мерено физичким обимом извршених
услуга, али изостанак предузетничког духа полако најављује
пропадање. Интеракција међу запосленима унутар праксе постаје
значајна за разлику од стадијума-етапе раста када ти односи нису
имали већи значај. Пошто у овом стадијуму развоја нема већих
конфликата, међу запосленима јавља се атмосфера другарства. Ово
бесконфликтно стање не даје никакве видљиве последице у
нормалном функционисању праксе, већ то представља лошу
инвестицију чији ће се негативни ефекти видети много касније.
Стадијум аристократије: Ово је други стадијум у силазној криви
животног циклуса праксе. С обзиром на усмереност на краткорочне
циљеве, који постају норма, све је мање усредсређености на
дугорочне, стратешке циљеве, тако да се у пракси јавља нови стил
организационог понашања – више се не цени шта сте урадили већ
како сте урадили. Значи, јавља се синдром релативне „устајалости”.
Ветеринарска пракса која се налази у стадијуму аристократије
разликује се од осталих стадијума животног циклуса по томе како се
запослено особље облачи, где се састају, како користе простор, како
се ословљавају, како међусобно комуницирају и како међусобно
решавају несугласице.
У периоду раста, зависно од стадијума развоја, униформност
облачења није обавезна, већ треба да представља професионалност и
да пренесе осмишљен „имиџ” који заступа пракса. Међутим,
уласком у аристократски стадијум пракса поприма униформност као
форму, тако да форма доминира над кодексом облачења, опремом у
простору, слању циркуларних дописа и простором у ком се крећу.
Одржавање састанака еволуира од стадијума рођења до
аристократског стадијума, тако што се у стадијуму рођења састанци
званично не одржавају и не постоји званично место за њих, у го-го
стадијуму састанци се обично одржавају у оснивачевој канцеларији,
у стадијуму адолесценције званични састанци су досадни, пуни
тензије и гнева а прави састанци се одржавају мимо званичних
састанака, по ходницима или приватно код куће, у стадијуму топформе пракса има званичну салу за састанке која треба да послужи
сврси и стога није комфорно опремљена, док у аристократском
стадијуму у сали за састанке доминира комфор, почев од намештаја,
осветљења и ком-плетног ентеријера, тако да се уласком у
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просторије праксе, која је у аристократском стадијуму развоја, стиче
осећај страхопоштовања и уважавања према оснивачу и управи. Код
аристокртског стадијума форма почиње да доминира над функцијом.
Ствара се прегломазан и луксузно опремљен простор за директора и
управни простор, који се нерационално користи и сувише је скуп.
Међусобно ословљавање запослених на састанцима је строго
формално, презиме са титулом – господин/госпођа, за разлику од
стадијума рођења или го-го где се људи обично ословљавају именом,
у стадијуму адолесценције употребљавају се и некултивисани
изрази, а у топ-форми се користе име и презиме. Људи говоре споро,
са задршком, а менаџери прекомерно користе визуелна средства и
писану форму. Оваква комуникација је одраз стања у овом
стадијуму, јер проблем о коме се говори још није актуелан и нагло
таласање би могло бити врло опасно.
Опчињена својом прошлошћу, аристократска пракса је парализована
кад треба да се суочи са будућношћу. У овом стадијуму развоја,
људи као група су забринути за праксу и њену будућност, али се на
формалним састанцима ниједна од тих бојазни јавно не износи.
Људи су обично спремни да слушају, а не да се такмиче. Будући
проблеми сада нас не притискају довољно, поготову што је пракса
ликвидна и доноси профит. У таквој ситуацији прећи у акцију то
подразумева политичку борбу која има цену, а цену треба платити
сада, уместо касније за пар година. Резон запослених је прост и
егоистичан, политичка цена таласања сада је већа него што је
садашња вредност решавања суштинских проблема, и отуда постоји
принцип „неталасања”. Они желе да повећају профит тако што ће
подићи цену услуга и производа, а не физички обим извршених
ветеринарско-медицинских услуга. Подизање цене при смајењу
тржишног учешћа је доливање уља на ватру и то доводи до
пропадања праксе и њен прелаз у стадијум ране бирократије.
Када будући проблеми, „који су свесно гурани под тепих”, постану
садашњи, неопходна је моментална акција. Учешће на тржишту се
смањује, губе се клијенти, ток новца постаје негативан, добри
стручњаци напуштају праксу, стрмоглави пад укупног дохотка и
профита доводи праксу у стадијум ране бирократије. Овај прелаз је
брз и насилан, јер сада почиње битка за индивидуални опстанак
запослених, а не за опстанак ветеринарске праксе (Тешић et al.,
1992).
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Стадијум ране бирократије: Ветеринарску праксу у овом стадијуму
развоја карактерише следеће понашање:




акценат ко је изазвао проблем, а не шта треба учинити,
присуство проблема и ескалација унутрашњих сукоба,
фокус је на унутрашњим сукобима.

Пошто у стадијуму аристократије не постоји жеља за променама и
влада клима неталасања, а пракса подизања цена коначно даје
негативне ефекте – смањење прихода и профита доводи до нестанка
атмосфере узајамног нападања. Запослени покушавају да открију ко
је крив за овакво стање и састанци се претварају у прави рат. Тражи
се жртва и почиње лов на вештице. У таквој ситуацији најпре
страдају преостали креативни кадрови, и добијају отказ. То је етапа
развоја где долази до менаџерске параноје, праве се разне
инсинуације, међусобни сукоби кулминирају и скоро сваких пола
године оптуже неког за лоше резултате пословања и дају му отказ.
Овакво стање најављује пропаст праксе, уместо да се менаџери
окрену стварању бољих производа и услуга, они троше време на
лични опстанак, међусобну елиминацију или диксредитовање
супарника. Формирање група и кланова ситуацију заоштрава, ствара
се параноја страха од бољег од себе, најбољи одлазе, добровољно
или под притиском, и тај зачарани круг се наставља до банкрота или
потпуне
бирократизације,
увођења
принудне
управе,
национализације или добијања субвенција од владе. Значи, долази до
вештачког продужетка живота. У овако заштићеној пракси остају
руководиоци, док креативни и предузимљиви кадрови одлазе. Како
руководиоци треба само да управљају, пракса се претвара у систем
где важе правила и политика, а усмереност ка резултатима и
клијентима потпуно нестаје.
Стадијум бирократије: У овом стадијуму ветеринарска пракса не
пружа довољан обим ветеринарско-медицинских услуга, тако да
своје постојање не оправдава добром функционалношћу, већ
чињеницом да постоји. Значи, смрт или ликвидација праксе одлаже
се док постоји вештачка потпора од стране државног органа.
Бирократска пракса поседује следеће особине:
 поседује пуно система са мало резултата,
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издваја се од средине,
нема осећај контроле,
изградња споредних система за комуникацију.

Пракса у овој етапи развоја не тежи ка резултатима и ефикасности,
нема тимског рада, избегава промене, већ се све одвија под окриљем
различитих система, процедура, правила и разних формулара. На
захтев клијената, омиљена синтагма је „напишите ми о томе” или
„сачекајте мало”. Због лоше организације, клијенти су увек на муци
и пред додатним захтевима које треба испунити. С обзиром на
постојање различитих система и процедура овакве праксе, знају све,
али не знају зашто постоје. Код њих је све на нивоу ритуала, а не на
стварности за разумевање потребе клијената. Такво понашање
намеће неку врсту самоизолације и одвајања од клијената (Catanzaro,
2006).
Да би се нешто догодило потребна је сарадња и промене, а пошто тај
процес не може да контролише један човек, онда се уместо акције
јављају ритуали. Пошто је збуњен и фрустриран оваквим ставом
праксе, клијент мора да изграђује заобилазне системе „бај пас
системе” да би реализовао неки од својих захтева. У стадијуму
бирократије смрт – ликвидација праксе се одлаже, јер не постоји
интерес према клијентима, већ постоји само политички интерес за
њеним одржавањем у животу. Да живот праксе зависи од клијената,
она би већ одавно банкротирала, пошто су је напустили, већ њен
пролонгирани живот чува матично министарство због обављања
ветеринарско-медицинских послова из области јавног здравства.
Закључак
На основу наведених карактеристика у животном циклусу
ветеринарске праксе, постоје одређене разлике по стадијумима
развоја у периоду раста у односу на период старења. Те разлике су у
почетном периоду животног циклуса латентне, да би са стадијумом
стабилности постале очигледне, а на крају довеле до драстичне
промене организационе културе саме праксе. Одређивање места
праксе на кривИ животног циклуса није једноставно и лако,
напротив, тражи експертско знање и познавање одређених
аналитичких метода и алата за снимање појединих сегмената у
пракси и предузимање потребних мера за њихово уклањање. Код
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здраве ветеринарске праксе, њено понашање је углавном примерено
њеном главном положају на кривИ животног циклуса, тако да она
има облик Гаусове криве, а стандардно одступање у њеном
понашању је мало у лево и мало у десно.
Познавање теорије животних циклуса ветеринарске праксе и њена
примена може знатно да олакша решавање интерних проблема пре
свега због:
-

-

Препознавања и разграничавања нормалних и пролазних
проблема раста и развоја праксе у односу на патолошке
проблеме који могу да је разоре
Познавања правилног третмана праксе што је тесно повезано са
актуелним стадијумом у животном циклусу.
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VETERINARY PRACTICE FROM IDEAS TO DEATH
Mirilović Milorad1; Vlado Teodorović1; Nada Tajdić1; Drago Nedić1;
Spomenka Đurić1; Branislav Vejnović1; Zoran.Rajić1
Abstract
Veterinary practice is a legal entity that carries out animal health
protection in a particular territory. In addition to being engaged in
veterinary activities, veterinary practice is also an economically oriented
work organization whose survival depends on the economic effect of
doing business. In exercising their activities, veterinary operators use
many economic instruments to best participate in a market game. Basic
economic activities in the field of veterinary practice are: provision of
veterinary services, marketing of medicines and medicinal products,
feeding of animal feed and others. All these tasks are carried out by the
veterinary practice in concluding a contract with any other business
entity or with the Ministry. The survival of any veterinary practice is
based, above all, on economic laws and principles. In the market game
veterinary practice passes through different stages, each of which has its
own specificities. One of the basic goals of every veterinary practice is
the leadership in providing veterinary services, technological perfection,
acquiring new knowledge and skills, as well as the relationship with
clients (owners of animals). The lifecycle model of veterinary practice has
ten stages. These phases are intertwined, they do not have to be clearly
differentiated and it is not mandatory that every veterinary practice goes
through all stages. All stages are divided into two groups: The first group
consists of the stages of RAST, which include: Idea, Newborn, Child
Phase, Adolescence Phase and Top Phase. The second group consists of
the stages of STARING, here are the Stability Phase, Aristocracy, Early
Bureaucracy, Bureaucracy, and Phase of Death.
Key words: veterinary practice, life cycle, growth, aging, profit.
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МОГУЋНОСТ ВЕЋЕ УПОТРЕБЕ ЖЕТВЕНИХ ОСТАТАКА У
ЕНЕРГЕТСКЕ СВРХЕ
Јела Икановић1; Љубиша Живановић1; Зоран Рајић1;
Љубиша Коларић1;Вера Поповић2; Гордана Дражић3
Апстракт
Све већа потражња за енергијом и потребе за еколошким
прихватљивим горивима, која би заменила за околину врло штетна
фосилна горива, главни су покретачи разних истраживања
алтернативних горива. После бербе ратарских усева које се гаје
ради зрна, на пољима остају велике количине жетвених остатака
чија је биомаса богата угљеним хидратима подесним за добијање
топлотне енергије, а у сложеном поступку прераде и за производњу
техничког алкохола - биоетанола.
У новије време, слама је почела да се користи и за производњу
биогаса. Енергија из сламе може да се добије конвенционалним
путем (сагоревањем у циљу производње топлоте) или новим
технологијама за производњу течног биогорива.
Биоетанол произведен из лигноцелулозних сировина (нпр. остаци
биомасе дрвета и пољопривредних култура) задовољава
критеријуме еколошке и друштвено-политичке одрживости.
Међутим, трошкови производње биоетанола из лигноцелулозних
сировина значајно су већи у односу на трошкове производње
биоетанола из шећерних и скробних сировина. Да би се остварила
економски одржива производња биоетанола из лигноцелулозних
сировина неопходно је развити и применити нова технолошка
решења.
Кључне речи: алтернативна горива, енергија, биомаса, биоетанол,
биогориво, технолошка решења, слама.
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Увод
После бербе ратарских усева који се гаје ради зрна, на пољима остају
велике количине жетвених остатака чија је биомаса богата угљеним
хидратима подесним за добијање топлотне енергије, а у сложеном
поступку прераде и за производњу техничког алкохола – биоетанола. Јанковић и сар. (2013.) истичу да жита добијају све већи
значај и као важни енергетски усеви. Прерадом њихове надземне
биомасе добијају се биоетанол или израђују брикети како истичу
(Бабовић и сар. 2012).
Да би се продуктивни органи енергетских усева сува или свежа
стабла са листовима, зрна или кртоле искористили за добијање
гасовитих, течних или чврстих био горива неопходно их је
одговарајућим технолошким поступком припремити за даљу
употребу (Јанковић и сар., 2017).
Поред енергетских усева као извора био-горива, као важан извор
биоенергије могу послужити и секундарни производи жетвени
остаци и остаци после прераде главних производа ратарских биљака
(Икановић et al., 2015).
Употреба усева и жетвених остатака за производњу енергије има
предности и мане. Прво, реч је о обновљивом извору енергије, којим
се смањује емисија угљен диоксида и осталих штетних молекула у
односу на употребу фосилних горива. Стога, у задње време
биогорива на тржишту бележе знатан раст популарности и
тражености (McLaughlin и сар. 2005).
Обзиром на то да су се у почетним стадијумима производње енергије
из биомасе користили пољопривредни усеви који су се уједно
користили и за исхрану људи, даља истраживања су подразумевала
употребу усева која се не користе за људску исхрану. У ту групу
спадају вишегодишње траве. Садржај лигнина и целулозе код
вишегодишњих трава је већи него код једногодишњих усева, што
представља значајну предност за производњу енергије (Lewandowski
и сар., 2003). Већи садржај лигнина и целулозе су важни за
производњу енергије (поготову за производњу чврстих биогорива)
из два разлога: 1) јер имају високу грејну вредност звог већег
садржаја угљеника (око 64%) и 2) биљке могу да буду усправљене и
развијају се и при мањим количинама воде, тако да њихова биомаса
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има ниску количину воде и сушење је тзв. „он стем” („на стаблу“), а
каснија жетва може да доведе до повећаног квалитета биомасе
Burval, (1997.; Bacovsky, и сар. 2010.; Chandra, (2012).
Имајући у виду тенденције енергетског сектора у свету и тенденције
Републике Србије да подигне удео обновљивих извора енергије,
нарочито удео биомасе као енергента, развојем агроенергетских
усева, дао би се значајан допринос остваривању постављених
циљева. Један од кључних момената у развоју обновљивих извора
енергије јесте било доношење акционог плана за биомасу који је за
циљ имао дефинисање активности које ће допринети коришћењу
биомасе као обновљивих извора енергије, имајући у виду
потенцијале и тренутно национално законодавство и ЕУ директиве
(Икановић et al., 2015). Учешће удела коришћења биомасе као
обновљивих ресурса у енергетском сектору са аспекта заштите
животне средине, у условима адекватног коришћења доприноси
значајном смањену нето емисије CO2 у поређењу са применом
фосилних горива у енергетске сврхе јер се и у случају обновљивих
извора троше природни ресурси у различитим размерама па је
неопходно прецизније израчунати значај њихових доприноса.
Узимајући у обзир предности биогорива над фосилним горивима,
првенствено чињеницу да количина биогорива која се може
произвести није ограничена за разлику од фосилних горива, која ће
се пре или касније потрошити, као и чињеницу да је укупни
угљенични отисак биогорива једнак нули због затвореног
угљеничног круга, добијени резултати у овом раду указују да се у
скорој будућности већа пажња мора поклањати управо овим
алтернативним биљним врстама (Wong и сар., 2012.); (Дражић и сар.
2011).
Употреба сламе
Слама се традиционално користи у сточарству, може да се употреби
за побољшање квалитета земљишта (структура и количина органске
материје се повећава инкорпорацијом сламе у земљиште), у
производњи поврћа и печурака итд. У новије време, слама је почела
да се користи и за производњу биогаса. Енергија из сламе може дасе
добије конвенционалним путем (сагоревањем у циљу производње
топлоте) или новим технологијама за производњу течног биогорива.
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Међутим, количина сламе која може да се користи за добијање
биогаса је ограничена управо због широке употребе у ратарству,
повртарству и сточарству. Још једна препрека у ширењу
биорафинерија које користе сламу за производњу биогаса је
недовољно развијена маркетиншка мрежа за упознавање
пољопривредних произвођача са могућношћу употребе сламе. У
Италији на пример, до сада се ограничено инвестирало у градњу
биорафинерија у којима се користи целулоза за добијање етанола.
Један од проблема је и немогућност набавке сигурне и константне
количине сламе сваке године.
Производња сламе и вишак који би се потенцијално користио за
производњу биогорива се разликује од земље до земље. Зато су
потребна стална испитивања и анализе различитих могућности
употребе жетвених остатака за производњу биогорива за поједине
регионе и државе. Тако је испитивана могућност употребе сламе за
производњу биогорива у Украјини. Наиме, Украјина у великој мери
зависи од увоза гаса из Русије, те им је веома важна анализа
најповољнијих начина производње енергије из обновљивих извора.
Украјина поседује чак 25% светског чернозема, који је изузетно
квалитетан и богат органском материјом. Ова земља се 2011.
убрајала у 10 највећих произвођача пшенице (FAOSTAT), при чему
је 10-годишња просечан принос сламе износио 0,74 тона по тони
жита, што је годишња доступност сламе од око 13 милиона тона
(Wong, 2012). На основу доступне количине сламе у харковској
области, препоручено је отварање фабрике картона у Соколову која
би омогућила стварање извозног производа, али и коришћења
споредног високоенергетског производа за развијање мреже
централног грејања (Јанковић и сар., 2017).
Балирана сува надземна биомаса енергетских усева и жетвених
остатака може се користити као чврсто гориво за сагоревање у
котловским постројењима. Релативно мала улагања у допунску
припрему овог биогорива (балирање, сакупљање и транспорт до
места сагоревања) показују да је балирана биомаса јефтин извор
топлотне енергије која служи за загревање стамбених и привредних
објеката, а може се користити и у термоелектранама као додатак
угљу.
Данас се за балирање најчешће користе сува свежа стабла
вишегодишњих трава (Јанковић и сар., 2017). Такође и био-брикети
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у задње време представљају компримирано чврсто гориво које се
производи од надземне биомасе енергетских усева али од другог
матертијала као што су жетвени остаци (слама, кукурузовина, ,
окласци, при обради дрвета и др.) како истичу (Јанковић и сар.,
2017).. Иако су призведени од разноврсног биљног материјала , они
у целини имају мање количине непожељних супстанци од чврстих
фосилних горива. Стога су биобрикети подеснији за сагоревање од
угља због смањене укупне емисије штетних гасова, јер су добијени
од биљака које су прошле кроз циклус фотосинтезе, што умањује
ефекат стакленика (Јанковић и сар., 2017)..
Иако је историја коришћења брикета веома дуга, посебно у земљама
јужне и источне Азије, први комерцијални погон изграђен је 1982.
Године. У почетку у њему је преко 900 тона разноврсне биомасе
прерађене у био-брикете. Године 1984. Изграђене су савременије
фабрике веће ефикасности и бољег квалитета брикета који су
прављени од плевица риже и меласе. Данас се на освремањавању
производње брикета из отпаедака различитог биљног материјала
највише ради у јапану у оквиру програма Ogalite.
У Србији се био-брикети производе у неколико савремених
индустријских погона средњег капацитета. Најчешће се производе
округли и четвероугаони са рупом у средини. Машинска индустрија
данас производи машине за брикетирање различитог капацитета, од
малих брикетирки којима би се могли искористити сви биљни
остаци на фарми до великих индустријских постројења.
Добијање енергије коришћењем биолошког материјала у развијеним
земљама има дугу традицију тако да су се поступци прераде и избор
сировине мењали током низа година. Данас већина истраживача
истиче да се у производњи могу издвојити три генерације био-горива
(Јанковић и сар., 2017).
Прву
генерацију
представљају
био-горива
добијена
конвенционалном прерадом угљених хидрата и биљних уља из зрна
ратарских усева и животињских масноћа у био-етанол и био-дизел.
Друга генерација био-горива добија се из такозваних одрживих
биљних сировина, као што су жетвени остаци, остаци при преради
дрвета, остаци плодова воћа (коштице, кора и слично), биомаса
енергетских усева и други биолошки отпад који остаје после
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индустријске прераде њивских биљака. Из овог биолошког
материјала одговарајућим технолошким поступцима могу се добити
био-гас, био-метанол, био-етанол, био-дизел, као и чврста биогорива.
Производње биометана од жетвених остатака
Осим производње етанола од сламе, испитивана је и могућност
производње биометана од жетвених остатака кукуруза, пшенице,
пиринча и шећерне трске. Chandra и сар (2012) су утврдили да је
производња метана анаеробним разлагањем лигноцелулозног
биљног материјала економичнија и еколошки кориснија него
производња етанола алкохолном ферментацијом (Табела 1). Однос
енергије добијене метаном и биоетанолом је код кукуруза 1.15, код
пшенице 1.07, код пиринча 0.95, а код шећерне трске 0.83 (Chandra и
сар., 2012).
Табела 1: Процењен потенцијал за производњу енергије метана и
етанола
Производња метана
Производња етанола
Биомаса
Принос
Енергија
Принос
Енергија
(кг/т)
(МЈ)
(кг/т)
(МЈ)
Кукурузовина
208.80
10440.00
338.12
9061.616
Слама
174.96
8748.00
304.94
8172.392
Пиринчана
167.04
8352.00
328.64
8807.552
слама
Отпад шећерне
148.32
7416.00
334.96
8876.928
трске
Извор: Chandra и сар., 2012
Почетком XXИ века у свету се значајно повећала укупна производња
етанола. На тренд повећања прозводње био-етанола утицали су већа
потражња овог горива који има мањи негативан ефекат на животну
средину у поређењу са фосилним горивима (Гламочлија и сар, 2015).
У задње време, оплемењивању биљних врста са великим хабитусом
биомасе, као биоенергетских усева, посвећује се све већа пажњи.
Ако се томе дода чињеница да се жетвени остаци који остају након
жетве ових усева могу највећим делом искористити за производњу
лигно-целулозне биомасе, кукуруз, сирак и дрге биљне врсте Ц 4 типа
фотосинтезе постаће најперспективнији извор сировине за
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индустрију биоенергије у блиској будућности (Јанковић и сар.,
2017).
С тога вреди истаћи чињеницу да и у просечним условима спољне
средине и уз релативно мала улагања биљке Ц4 типа фотосинтезе
дају изванредно велике приносе биомасе по јединици површине.
Стога би у наредном периоду производњу ових биљака требало
ширити, првенствено на индивидуалном сектору (Иканобић ет ал.,
2013). На тај начин би се на мањим сеоским газдинствима могла
произвести знатна количина квалитетне волуминозне и
концентроване сточне хране доброг квалитета.
Како је принос биомасе заправо резултанта комплекса биотичких и
абиотичких утицаја на експресију генетских потенцијала, неопходно
је експериментално показати резултате тих утицаја. Према извештају
Агенције за заштиту животне средине, 2010. године у Републици
Србији не обрађује се око 855.000 ха (углавном пашњаци, тршћаци,
баре и рибњаци). План је успоставити ланац продукције и
коришћења биоенергетских усева. Да би овакав ланац могао да
функционише на одржив начин неопходно је да се дефинишу услови
које је неопходно испунити ради обезбеђивања његове енергетске,
еколошке и економске ефикасности. За прорачунавање ових
ефикасности кључни параметар је принос (Дражић et al., 2011).
Имајући у виду тенденције енергетског сектора у свету и тенденције
Републике Србије да подигне удео обновљивих извора енергије,
нарочито удео биомасе као енергента, развојем агроенергетских
усева, дао би се значајан допринос остваривању постављених
циљева. На значајном броју напуштених и деградираних
пољопривредних површина које су уситњене и у поседу
домаћинстава могуће је успоставити енергетске засаде, који ће
допринети
бољем
социоекономском
статусу
локалних
пољопривредника.
Жетвени остаци се могу користити за производњу био-горива и на
посредан начин – тако што се употребе као простирка у објектима за
боравак домаћих животиња а добијени стајњак искористи за
издвајање био-гаса.
Закључак
Из напред изнетог може се закључити следеће:
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Поред енергетских усева као извора био-горива, као важан извор
биоенергије могу послужити и секундарни производи. Употреба
усева и жетвених остатака за производњу енергије има предности и
мане.
У задње време биогорива на тржишту бележе знатан раст
популарности и тражености. Обзиром на то да су се у почетним
стадијумима производње енергије из биомасе користили
пољопривредни усеви који су се уједно користили и за исхрану
људи, даља истраживања су подразумевала употребу усева која се не
користе за људску исхрану.
У новије време, слама је почела да се користи и за производњу
биогаса. Енергија из сламе може дасе добије конвенционалним
путем (сагоревањем у циљу производње топлоте) или новим
технологијама за производњу течног биогорива.
Количина сламе која може да се користи за добијање биогаса је
ограничена управо због широке употребе у ратарству, повртарству и
сточарству, као и недовољно развијена маркетиншка мрежа за
упознавање пољопривредних произвођача са могућношћу употребе
сламе.
Осим производње етанола од сламе, испитивана је и могућност
производње биометана од жетвених остатака кукуруза, пшенице,
пиринча и шећерне трске. Како је принос биомасе заправо
резултанта комплекса биотичких и абиотичких утицаја на експресију
генетских потенцијала, неопходно је експериментално показати
резултате тих утицаја.
Жетвени остаци који остају након жетве ових усева могу највећим
делом искористити за производњу лигно-целулозне биомасе,
кукуруз, сирак и дрге биљне врсте Ц4 типа фотосинтезе постаће
најперспективнији извор сировине за индустрију биоенергије у
блиској будућности.
Имајући у виду тенденције енергетског сектора у свету и тенденције
Републике Србије да подигне удео обновљивих извора енергије,
нарочито удео биомасе као енергента, развојем агроенергетских
усева, дао би се значајан допринос остваривању постављених
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циљева. На значајном броју напуштених и деградираних
пољопривредних површина које су уситњене и у поседу
домаћинстава могуће је успоставити енергетске засаде, који ће
допринети
бољем
социоекономском
статусу
локалних
пољопривредника.
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POSSIBILITY OF GREATER USE OF HARVEST RESIDUES FOR
ENERGY PURPOSES
Jela Ikanović1; Ljubiša Živanović1; Zoran Rajić1;
Ljubiša Kolarić1; Vera Popović2; Gordana Dražić3
Abstrakt
The increasing demand for energy and the need for environmentally
friendly fuels, which would replace very harmful fossil fuels for the
environment, are the main drivers of various research on alternative
fuels. After harvesting grain crops, large amounts of harvest residues
remain rich in carbohydrates rich in biomass, and in the complex process
of processing for the production of technical alcohol - bioethanol.
More recently, straw has started to be used for biogas production. Straw
energy can be obtained by conventional means (combustion for the
production of heat) or new technologies for the production of liquid
biofuels.
Bioethanol produced from lignocellulosic raw materials (eg residues of
wood biomass and agricultural crops) meets the criteria of ecological
and socio-political sustainability. However, the cost of bioethanol
production from lignocellulosic raw materials is significantly higher than
the costs of bioethanol production from sugar and starchy raw materials.
In order to achieve economically viable production of bioethanol from
lignocellulosic raw materials, it is necessary to develop and apply new
technological solutions.
Key words: alternative fuels, energy, biomass, bioethanol, biofuel,
technological solutions, straw, harvest residues
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ОРГАНОЛЕПТИЧКЕ ОСОБИНЕ ПЛОДА АУТОХТОНИХ
СОРТИ ЈАБУКЕ НА ПОДРУЧЈУ МАЈЕВИЦЕ
Мирко Кулина1; Бојан Животић1; Милана Јошило1
Апстракт
Аутохтоне сорте јабука су се током дугог временског периода
прилагодиле постојећим агроеколошким условима Републике Српске
и имају велики привредни значај. Циљ ових истраживања био је да
се проуче важније органолептичке особине најзаступљенијих
аутохтоних сорти јабука са ширег подручја Мајевице.
Детерминацијом је утврђено да се радило о плодовима сората:
Петровача, Бјеличник, Зеленика, Бобовец, Љепоцвјетка и
Шампањка. Добијени резултати истраживања органолептичких
особина су показали да се наведене сорте међусобно разликују по
проучаваним својствима.
Кључне речи: јабука, аутохтоне сорте, органолептичке особине,
Мајевица.
Увод
Јабука (Malus x domestica Borkh.) је једна од најраспрострањенијих
воћних врста и по обиму производње најважнија континентална
врста воћака у свијету. У укупној свјетској производњи воћа, јабука
заузима треће мјесто, одмах иза агрума и банана. Производња јабука
на свјетском нивоу је у сталном порасту. Кина заузима прво мјесто
по произведеним количинама јабуке (33,3 милиона тона), што чини
скоро половину укупне свјетске производње. После Кине, највећу
производњу јабуке остварују САД (4,3 милиона тона). Највећи
европски произвођачи су Пољска (2,49 милиона тона) и Италија
(2,41 милиона тона) (FAOSTAT database, 2017).
Дугогодишњим селекцијским радом у свијету је створен велики број
различитих сората јабука, које се мање или више разликују у
морфолошким, физичко–хемијским, органолептичким и другим
1

Универзитет у Источном Сарајеву, Пољопривредни факултет, Вука Караџића 30,
71 126 Источно Ново Сарајево, Република Српска, Босна и Херцеговина, тел: +387
57 340 401; e-mail: kulinamirko@yahoo.com;

114

својствима. Аутохтоне сорте јабука резултат су дуготрајног процеса
селекције од стране човјека и природних услова, карактеристичних
за подручје у коме су настале. Бројне аутохтоне, локалне, популације
замијењене су високо приносним сортама на великим површинама.
Ово је директно имало погубан ефекат на генетичку варијабилност и
довело је до смањења биодиверзитета. Босна и Херцеговина обилује
аутохтоним сортама и популацијама многих врста воћака,
захваљујући разноликости својих едафских, климатских и
геоморфолошких услова. Последњих година повећан је број
истраживања која се односе на проучавање помолошких, хемијских
и генетичких особина аутохтоних генотипова јабуке. Један од
највећих изазова са којима се суочава БиХ, као и све друге земље
богате биодиверзитетом јесте очување, попис, сакупљање,
карактеризација, евалуација, документација и одрживо коришћење
ових вредних ресурса.
Циљ ових истраживања био је да се проуче важније органолептичке
особине најзаступљенијих аутохтоних сорти јабука са ширег
подручја Мајевице.
Материјал и методе рада
Карактеризација и проучавање важнијих органолептичких особина
најзаступљенијих аутохтоних сорти јабука са ширег подручја
Мајевице спроведено је током 2017. године на плодовима
традиционалних
сората
јабука.
Плодови
за
помолошку
карактеризацију узорковани су у периоду њихове пуне зрелости.
Плодови су убрани са старих стабала јабуке смјештених на неколико
локација. Узорковани плодови су морфолошки описани и
фотографисани што је послужило за идентификацију сорти.
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Слика 1: Засад аутохтоне сорте јабуке

Извор: Аутори
Детерминација и опис сората обављена је према дескриптору за
јабуке – УПОВ, односно ИБПГР, и на основу описаних својстава
плода. Према наведеном дескриптору анализиране су сљедеће
особине:







облик круне изражен описно кроз сљедеће категорије:
високопирамидална, округластопирамидална, пирамидална,
округласта, пљосната;
величина плода изражено бројчано кроз категорију наведене у
ИБПГ дескриптору (1982) за јабуку, где је: крајње мали (1),
веома мали (2), мали (3), мали до средњи (4), средњи (5), средње
до велики (6), велики (7), веома велики (8), крајње велики (9);
облик плода изражено бројчано кроз категорију наведене у
ИБПГР дескриптору (1982) за јабуку, гдје је: округласт (1.0),
округласто-купаст (1.1), краткоокругласто- купаст (1.2), пљоснат
(2.0), пљоснато-округласт (2.1), купаст (3.0), дугуљасто-купаст
(3.1), средње-купаст (3.2), елипсоидан (4.0), елипсоидно-купаст
(4.1), дугуљаст (5.0), дугуљасто-купаст (5.1), дугуљастострукиран (5.2);
основна боја плода изражена бројчано кроз категорије наведене
у ИБПГР дескриптору (1982) за јабуку, гдје је: црвена (1);
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наранџаста (2); крем бијела (3); жута (4); зелено жута (5); зелена
(6);
допунска боја плода изражена бројчано кроз категорије наведене
у ИБПГР дескриптору (1982) за јабуку, где је: жута (1); роза (2);
црвена (3); тамно црвена (4); љубичаста (5); смеђа (6).
Резултати истраживања и дискусија

Аутохтоне сорте јабука су се током дугог временског периода
прилагодиле постојећим агроеколошким условима Босне и
Херцеговине и имају велики привредни значај. Интензивном
производњом комерцијалних сорти воћака запоставили смо старе
сорте, дио наше природне и културне баштине. Ријеч је о воћкама
високостаблашицама које су махом у раздобљу старења и
одумирања, а управо су воћке високостаблашице ризница старих и
заборављених сорти.
Сматра се да је до сада евидентиран већи број аутохтоних слатких и
киселих сорти јабука. Познато је да су многе сорте донијели трговци,
као и војници који су се враћали са разних ратишта. Називи су
најчешће локални, док су називи појединих сорти свугдје идентични.
Најпознатије аутохтоне сорте јабука су: Приједорска зеленика,
Бобовец, Рајски пуповац, Литрењача, Фунтача (Бијела), Кантаруша,
Стаклара, Батулинка, Батуленка, Ледерка, Петровача, Кисела
памуклија, Кана кисела, Башчованка рана, Петровача црвена,
Сребреничка, Бјелина, Памуклија, Сенабија, Грохотуља, Кањишка,
Масњача, Кругла, Погачара, Колачара, Божидница, Парадија,
Самониклица црна, Праска, Ђулабија, Тврдуља, Шареника,
Елифлама, Жуја, Сумлија, Хабикуша, Крупна шареника, Зифагина,
Башидка, Шадидка, Шимшира, Лушничка, Ранка, Срчика,
Симатовка, Калемача, Тичинка, Сарија, Буковија/Вуковија, Канада,
Сладија, Љепоцвјетка, Михољача, Шареника, Црна крупна, Софија,
Рамидка, Колачуша, Коњуха, Бесјемена, Добрид, Горка, Рамин
Шура, Муфлиз, Бјелица, Будимка и др. Неке од ових старих сорти су
описане у литератури, док су поједине тек поменуте под локалним
називом. С обзиром да је подручје Босне и Херцеговине било под
утицајем различитих култура и нација, генетички материјал је
мијешан у дужем временском периоду. Такве сорте су добијале
локалне називе што је резултирало великим бројем синонима.
Гермплазма традиционалних сорти јабуке у Босни и Херцеговини је
боље очувана у поређењу са развијенијим земљама. Разлог томе је
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недовољна интродукција висококвалитетних сорти с једне стране,
као и слаба модернизација пољопривредне производње и ширење
урбаних насеља с друге стране. Источна и сјеверозападна Босна су
подручја која од давнина баштине узгој традиционалних сорти
јабуке.
У нашим истраживањима, детерминацијом је утврђено да се ради о
плодовима сората: Петровача, Бјеличник, Зеленика, Бобовец,
Љепоцвјетка и Шампањка.
Органолептичке особине плода
Органолептичка оцјена квалитета плодова зависи од њихове
величине, облика, боје, укуса и ароме. Величина, облик, основна и
допунска боја плода су четири особине које се највише користе у
пракси за детерминацију сорти, иако се плодови неких сорти могу
распознати и на основу једне од ових особина. Претходно споменута
обиљежја служе потрошачима да разликују сорте, па чак и да доносе
суд о самом квалитету плода.
У табeли 1. и 2. приказане су органолептичке особине плода
испитиваних аутохтоних сорти јабука. Подаци у табели 1. илуструју
добијене резултате истраживања који се односе на оцјену величине,
облика, основне и допунске боје плода, док се табела 2. односи на
укус, арому и чврстоћу анализираних аутохтоних сорти јабуке са
подручја Мајевице.
На основу приказане табеле уочава се да у погледу величине плода,
средње–крупан до крупан плод имају сљедеће сорте: Бјеличник,
Зеленика, Бобовец, Љепоцвјетка и Шампањка, док сорту Петровача
карактерише ситан плод. Из наведеног се може закључити да већина
анализираних аутохтоних сорти јабуке са ширег подручја Мајевице
припада категорији средње крупних до крупних плодова.
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Табела 1: Оцјена величине, облика, основне и допунске боје плодова
проучаваних сорти јабуке са подручја Мајевице
Величина плода
Сорте

Облик плода

Опис

Оцјена
(1–9)

Опис

Петровача

ситни
плодов
и

2

округл
аст

Бјеличник

средњи
до
крупан

Зеленика

Бобовец

Љепоцвјетк
а

Шампањка

средњи
до
крупан
средње
крупан
до
крупан
средње
крупан
до
крупан
средњи
до
крупан

Оцјена
(1.0–5.2)

Основна боја
покожице
Оцјена
Опис
(1–6)

Допунска боја
покожице
Оцјена
Опис
(1–6)

1.1

зеленожута

5

нема

/

5

наранџ
аста

1

6

округл
аст

1.1

блиједо
зелена
до
блиједо
жута

6

пљосна
т

2.0

зеленожута

5

црвена
до инт.
црвена

3

6

пљосна
т

2.0

зеленожута до
зелена

5

црвена

3

6

издуже
но
купаст

3.1

блиједожута

5

црвенк
аста

3

2.0

свијетло
-зелена
до
бледожута

5

наранџ
аста

1

6

пљосна
т

Извор: Аутори
Плодови појединих сорти јабука се међусобно разликују по облику.
Плод јабуке може бити сљедећег облика: а) асиметричан; б)
округласто-јајолик; ц) јајолик; д) обрнуто округласто-коничан; е)
издужено-коничан; ф) зарубљено-коничан; г) коничан; х) спљоштен;
и) умјерено спљоштен; ј) округласто-спљоштен; к) издуженоокругласт; л) округласт (сл. 2).
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Слика 2: Основни облици плода јабуке

Извор: Аутори
Према облику плода, међусобно су сличне сорте Зеленика, Бобовец и
Шампањка (пљоснат облик плода), док остале сорте имају округласт
(Петровача и Бјеличник), односно издужено–купаст облик плода
(Љепоцвјетка). Боја покожице је веома важан параметар квалитета
плода који зависи од сорте и агроеколошких услова (слика 3).
Слика 3: Плодови различитих аутохтоних сорти јабуке: анализа
плода и одређивање органолептичких својстава

Извор: Аутори
Иако је боја покожице плода сортна, односно генетска
карактеристика, већина проучаваних сорти се може сврстати у групу
сорти зелено–жуте основне боје. Претходна истраживања
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традиционалних сорти јабуке у БиХ указују да су се на овом
подручју највише узгајале сорте зелено–жуте и жуте боје плода и да
су то биле сорте које су захтијевале доста свјетлости и сунчане
положаје. Исту констатацију су изнијели и Ненадовић–Мратинић &
Вулић (1988) и Шебек & Пековић (1997).
Табела 2: Укус, арома и чврстоћа плодова проучаваних сорти јабуке
са подручја Мајевице
Сорте

Укупс

Петровача

сладак и јако пријатан

Бјеличник

слаткаст

Зеленика

пријатан, вински укус

Бобовец

киселасто–слаткастог
укуса

Љепоцвјетка

сочан, слатко–кисело
пријатног укуса

Шампањка

Арома
веома пријатне
ароме
пријатне ароме
благо изражене
арооме

Чврстоћа
месо плода је крхко
месо плода је чврсто
месо плода је чврсто

ароматичне ароме

месо плода је чврсто

ароматичне ароме

месо плода је на
почетку чврсто,
касније њежно и
осјетљиво

благо изражене
киселаст,
ароме, без нарочитог месо плода је чврсто
освјежавајућег укуса
мириса

Извор: Аутори
Изглед, арома и текстура су параметри сензорске прихватљивости
хране и представљају најважније елементе код избора потрошача
(Абботт ет ал., 2004; Фелициано ет ал., 2010). Органолептичка оцјена
квалитета плода обавља се сензоричким тестом, и то за параметре
квалитета мезокарпа (чврстина, конзистенција, арома и укус)
(табела. 2).
Поледица (2014) наводи да је атрактивност, односно визуелни аспект
квалитета плода детерминисан обликом, бојом и величином, те стога
има кључну улогу у прихватљивости код потрошача. Потрошачи
оцјену квалитета плода базирају на боји, па је из наведених разлога
неопходно задржати првобитну боју и обезбједити униформност
производа у циљу повећане прихватљивости на тржишту (Гиусти &
Wролстад, 2003; Wу ет ал., 2006). Бигнами ет ал. (2003) сматрају да
органолептичке особине плодова зависе првенствено од генетичке
основе, а да се појединим третманима може утицати на побољшање
њихових особина.
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Закључак
На основу проучавања важнијих органолептичких особина
најзаступљенијих аутохтоних сорти јабука са ширег подручја
Мајевице, можемо закључити следеће:
 Аутохтоне сорте јабука су се током дугог временског периода
прилагодиле постојећим агроеколошким условима Републике
Српске и Босне и Херцеговине и имају велики привредни значај.
Природне популације и аутохтоне сорте су веома богат извор
генетичке варијабилности и могу дати значајан допринос
побољшању великог броја економски значајних својстава данас
гајених сорти и подлога;
 Плодови аутохтоних старих сората јабука са ширег подручја
Мајевице значајно се разликују у морфолошким, физичко–
хемијским, органолептичким и другим својствима. С обзиром на
наведено, као и на одређене приједности гајења традиционалних
сората, важно их је очувати, јер се због одумирања старих
стабала појединих сората губи значајан извор генетског
материјала и осиромашује асортиман плодова јабука на
тржишту;
 У погледу величине плода, средње–крупан до крупан плод имале
су сорте: Бјеличник, Зеленика, Бобовец, Љепоцвјетка и
Шампањка, док сорту Петровача карактерише ситан плод. Према
облику плода, међусобно су сличне сорте Зеленика, Бобовец и
Шампањка (пљоснат облик плода), док остале сорте имају
округласт (Петровача и Бјеличник), односно издужено–купаст
облик плода (Љепоцвјетка). Већина проучаваних сорти се може
сврстати у групу сорти зелено–жуте основне боје.
 Анализиране аутохтоне сорте јабуке са ширег подручја Мајевице
могу бити од изузетног значаја за интегралну и органску
производњу, али и као почетни материјал у хибридизацији за
стварање нових квалитетнијих сорти отпорних на поједине
проузроковаче биљних болести и штеточина. Локалне
популације и старе сорте су неопходан генетички ресурс за
обезбеђивање селекционог прогреса и одрживе глобалне
продукције хране доброг квалитета и довољне количине за
данашње и будуће потребе човјечанства.
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ORGANOLEPTIC PRODUCTS OF AUTOHTONIC PLANTS
SORTS APPLES IN THE AREA OF MAEVICA
Mirko Kulina1; Bojan Životić1; Milana Jošilo1
Abstract
Autochthonous apple cultivars have been adapted to the existing agro–
ecological conditions for over a longterm period time in Republic of
Srpska, and have great economic importance. The aim of this study was
to evaluate the organoleptic characteristics of the most indigenous
autochthonous varieties of apples from the wider area of Majevica
region. Determination is confirmed that they were fruits of cultivars:
Petrovača, Bjeličnik, Zelenika, Bobovec, Lijepocvjetka and Šampanjka. It
was determined that analised varieties signifficantly differ in investigated
fruit characteristics.
Key words: apple, autochthonous cultivars, organoleptic characteristics,
Majevica.
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ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА КУКУРУЗА У СРБИЈИ
Јелена Голијан1; Димитрије Марковић2
Апстракт
Органска биљна производња како у свету, тако и у Србији, бележи
све већи раст производних површина. Овај вид одрживе, а при томе
здравствено безбедне пољопривредне производње у Србији се одвија
на површини од 14357,96 ха. Највеће површине заузима производња
жита (4607,34 ха), у оквиру које се кукуруз, као једна од
најзначајнијих ратарских усева простире на 984,66 ха, док водећу
улогу заузима пшеница са 2137,27 ха. Циљ овог рада био је да
прикаже,
према
подацима
Министарства
пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Србије, стање производних
површина под сертификованом органском производњом кукуруза у
Србији, са расподелом према регионима и областима у 2015 и 2016.
години. Највеће површине под сертификованом органском
производњом кукуруза у Србији налазе се у Војводини (669.91 ха у
2015. години, 1870.38 ха у 2016. години), а затим следи Јужна и
Источна Србија са 311.5 ха, док се најмањи вид ове производње
одвија у оквиру Града Београда, на свега 0,5 ха.
Кључне речи: органска производња, кукуруз, површине, региони,
области
Увод
Кукуруз, један од најважнијих ратарских усева, садржи око 72%
скроба, 10% протеина и 4% масти, док му је калоријска вредност од
365 кcal/100 g слична калоријској вредности пшенице (340 kcal/100
g) и пиринча (360 kcal/100 g) (USDA Natl. Nutrient Database, 2009).
Богат је извор витамина Б групе, есенцијалних минерала и влакана,
1

Јелена Голијан, мастер инжењер пољопривреде, докторанд, Пољопривредни
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Др Димитрије Марковић, доцент, Пољопривредни факултет, Универзитет у Бања
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тел: +38765634141, mail. dimitrije.markovic@agro.unibl.org
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али му недостају други хранљиви састојци попут витамина Б 12 и Ц,
а такође је сиромашан извор калцијума, фолата и гвожђа (Nuss &
Tanumihardjo, 2010). Процењује се да кукуруз на глобалном нивоу
обезбеђује 15% употребе протеина и 20% калоријског дневног уноса
(на глобалном нивоу), представљајући доминантни тип хране за
више од 200 милиона људи (Lutz et al., 2001). С обзиром да се
процењује раст светске популације до 2025. године на осам
милијарди, овај податак указује да је кукуруз најважнија култура у
погледу глобалне људске исхране (USDA, 2009). Доминација
кукуруза условљена је веома широким и разноврсним могућностима
његовог коришћења. Кукуруз се првенствено користи у исхрани
стоке (као зрно или силажа), док се његовом прерадом добијају
многобројни прехрамбени и индустријски производи, као што су
скроб, заслађивачи, уља, пића, лепак, индустријски алкохол, етанол
и други. У току последње деценије, производња горива од кукурза је
веома значајно порасла, чинећи тако 40% производње у САД (Ranum
et al., 2014).
Неконтролисана и прекомерна употреба хемијских средстава и
ђубрива у конвенционалној производњи довела је до бројних
негативних последица по природне ресурсе, на квалитет вода и
земљишта, биодиверзитет, плодност земљишта, а затим и снижења
безбедности и квалитета хране (Kristiansen et al., 2006). Насупрот
конвенционалној, органска пољопривредна производња појављује се
као одржив вид производње хране, који забрањује употребу
синтетичких инпута, нуди храну без остатака пестицида, јер су
намирнице добијене овим системом производње сертификоване,
произведене по законски прописаним стандардима, а при томе са
минималним утицајем на животну средину (Голијан и Величковић,
2015; Голијан, 2016; Голијан и Живановић, 2017).
Из године у годину, број органских произвођача како у свету, тако и
у Србији бележи све већи раст (Голијан et al., 2017), те тако глобално
тржиште органске хране вреди 89,7 милијарди америчких долара у
2016. години (world-organic-agriculture-2018). Органски произвођачи
у 2016. години управљају са 57,8 милиона хектара на глобалном
нивоу (Willer & Lernoud, 2018), што је у односу на извештај Willer &
Lernoud (2017) из 2015. године (50,9 милиона ха), увећање површина
под овим производње за 6,9 милиона ха.
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Органска производња кукуруза је сертификована производња без
употребе ГМО биљака. Међутим, у поређењу са пoвршинама под
конвеционалном производњом, органски кукуруз по површинама
још увек има мали проценат. Органска производња кукуруза у
Србији је новијег датума, те тако још увек заузима мање површине.
Ипак, уз добро организован систем органске производње, с обзиром
на потржњу тржишта, може омогућити произвођачима економску
добит уз очување екосистема и плодности земљишта. Циљ овог рада
је да, према подацима Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривре (2018) према регионалној расподели прикаже преглед
површина под сертификованом органском производњом кукуруза у
2015 и 2016. години.
Површине под органском производњом кукуруза у Србијирегионална расподела
Органска производња у Србији се, према подацима Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривре (2018), у 2016. години
одвијала на површини од 14357,96 ха, од чега 12929,04 ха припада
обрадивом земљишту, док се 1428,92 ха налази под ливадама и
пашњацима. Према подацима Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривре (2018), овај вид производње у 2015. години
одвијао се на 15928,02 ха, те је евидентно смањење производње за
940,06 ха. У обе године највеће површине под органским системом
производње припадале су житу (4251,94 ха у 2015. години, 4607,34
ха у 2016. години).
Кукуруз je најзначајнија ратарска биљна врста у Србији. Већ
неколико година је главни извозни артикал Србије. Међутим,
производња кукуруза у органском систему је новијег датума, тако да
су засејане површине још увек мање. Са површином од 984,66 ха у
2016. години, заузима другу позицију иза пшенице са површином од
2137,27 ха. С обрзиром да се површине под целокупном биљном
производњом не само у Србији, већ и у свету, повећавају из дана у
дан, када је у питању кукуруз, у Србији су површине у односу на
2015. годину смањене за 927,7 ха.
Када је у питању расподела према регинонима Србије, највећа
производња органског кукуруза у обе анализиране године се одвија у
Региону Војводине (1870,38 ха у 2015. години, а 669,91 ха у 2016.
години) (Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
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Републике Србије, 2018). У Јужнобачком (323,75 ха) и
Јужнобанатском округу (272,70 ха) се налазе највеће површине, док
се у 2016. години органска производња кукуруза није одвијала у
Западнобачком округу (График 1).
Након Војводине, највећа органска производња кукуруза се налази у
Региону Јужне и Источне Србије (311,5 ха). У овом региону
забележено је највеће увећање површина под органским кукурузом у
односу на остале регионе у обе анализиране године (за 285,8 ха у
односу на 2015. годину). Органска производња кукуруза није
забележена у Нишавском округу и у 2015 и 2016. години, док у
Борском и Јабланичком округу није било производње само у 2016.
години (График 2). Нешто мањи вид органске производње кукуруза
се налази у Браничевском (0,05 ха) и Пчињском округу (0,06 ха), док
се највећа производња одвија у Зајечарском округу (274,25 ха у 2016.
години) (Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Републике Србије, 2018).
График 1: Површине (ха) под органском производњом кукуруза у
Региону Војводине (области) у 2015 и 2016. години
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Извор: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Републике Србије (2018)
Нешто мањи вид органске производње кукуруза одвија се у Региону
Шумадије и Западне Србије - на свега 2,8 ха. Од укупно осам округа,
овај вид производње није забележен у четири округа: у Мачванском,
Рашком, Шумадијском и Расинском округу. Мање површине налазе
се у Моравичком (1,21 ха), Колубарском (0,9 ха), Поморавском (0,52
ха) и Златиборском (0,14 ха) округу (График 3) (Министарство
128

пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, 2018).
График 2: Површине (ха) под органском производњом кукуруза у
Региону Јужне и Источне Србије (области) у 2015 и 2016. години
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Извор: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Републике Србије (2018)
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График 3: Површине (ха) под органском производњом кукуруза у
Региону Шумадије и Западне Србије (области) у 2015 и 2016. години
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Извор: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Републике Србије (2018)
Место кукуруза у органском систему
Систем органске производње налаже коришћење семена
произведеног по органским принципима, хемијски нетретираног и
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сертификованог. Област семенарства у органској биљној
производњи уређују ЕУ директиве 834/2007 и 889/2008. У Србији,
органска производња семена била је регулисана Законом о семену
(„Сл. Гласник РС“, бр. 45/2006) и пратећим правилницима, Законом
о органској прозводњи и органским производима („Сл. Гласник РС“,
бр. 62/2006) и пратећим правилницима, након којих следе Закон о
органској производњи („Службени гласник РС“, бр. 30/2010),
Правилник о контроли и сертификацији у органској производњи и
методама органске производње („Службени гласник РС“, бр.
48/2011), а затим и Правилник о изменама и допунама правилника о
контроли и сертификацији у органској производњи и методама
органске производње („Службени гласник РС“, бр. 40/12).
У Србији је изражен проблем органског семена код многих биљних
култура, међу којима је и кукуруз. Семе кукуруза произведено по
методама органске биљне производње није могуће наћи на тржишту.
Семенске компаније и произвођачи семена морају испунити све
услове производње смена које налаже Закон о семену и Правилник
из органске производње, што чини значајан проблем код бројних
биљних врста. Додатан проблем у производњи органског семена
представља чињеница да се најчешће ради о малим количинама
семена, што производњу овог типа чини мање интересантном
(Табаковић et al., 2017).
У органском систему производње забрањена је употреба генетички
модификованих хибрида. Један од главних предуслова за успешну
производњу органског кукуруза је употреба хибрида добро
адаптираних на услове локалитета где се производња истог заснива,
односно коришћење хибрида толерантних на већину абиотичких и
биотичких фактора стреса (Бекавац, 2012).
У свету је присутан растући тренд потражње за органским
кукурузом. Иако органска производња захтева 15-25% већи утрошак
рада, предност овог система производње кукуруза су премије, које су
у бројним земљама широм света за 20-50% више у поређењу са
конвенционалним кукурузом (Бекавац, 2012).
У 2016. години, на глобалном нивоу, 4,1 милиона ха заузимале су
површине под органском производњом жита, односно, 0,6 %
укупних површина под житом налази се у органском систему
(FAOSTAT, 2018). Водеће врсте жита су пшеница, спелта, јечам,
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пиринач, раж и тритикале. Удео органске пшенице на глобалном
нивоу је 36%, а затим следи овас са 12%, док се кукуруз са 11%
налази на трећој позицији. Водећи произвођачи ових врста жита у
свету, према извештају FAO (2018) су Индија (98,5 милиона ха),
Кина (96,3 милиона ха), САД (58,5 милиона ха) и Русија (44,4
милиона ха) (ФАО, 2018). Од ових земаља, када је у питању органска
производња жита, највећи произвођачи су Кина (811 000 ха),
Италија (300 000 ха) и САД (281 000 ха). У 2016. години,
производња органског кукуруза на глобалном нивоу износила је 446
332,38 ха, што је повећање за 13280,8 ха у односу на 2015. годину
(433 051,58 ха) (FiBL Statistics, 2018).
У Азији, водеће врсте у органској производњи жита су пиринач,
пшеница и кукуруз. Ове три врсте жита чине чак 80% укупних
површина под органском производњом жита на овом континенту
(пиринач 36%, пшеница 26%, кукуруз 18%) (FiBL survey 2018).
У Европи, жита су такође доминантна група усева, са уделом од
1,7% (2,3 милиона ха), док су у Европској Унији на другом месту
(иза крмног биља) са уделом од 3,3% у односу на укупне површине
под производњом жита (1,9 милиона ха). У 2016. години, највеће
површине су се налазиле у Италији (300 000 ха), Немачкој (242 000
ха), и Француској (217 000 ха), док су највећи процентуални удео
имале Аустрија (13,5%), Шведска (10,5%), и Естониjа (9,8%) (Willer
& Lernoud, 2018). Највећа производња зрна кукуруза и силаже у
Европи у 2015 и 2016. години остварена је у Украјини и Француској
(Табела 1) (FiBL Statistics, 2018).
На тржишту цена органског кукурза има исти тренд раста као и цена
конвенционалног, али ово становиште није подударно увек, јер
према бројним истраживањима у дужем временском периоду
органска производња може бити до 25% профитабилнија у односу на
конвенционалну (Bekavac, 2012). Тако нпр., цене органске пшенице,
кукуруза и пиринча по тони биле су веће за 533 евра у Кини у
поређењу са ценама у Немачкој. У Немачкој је тона органске
пшенице имала цену 409 евра, органски јечам 303 евра, а органски
кукуруз 343 евра (График 4) (Schott & Sanders, 2017).
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Табела 1: Површине под органском производњом зрна кукуруза и
силаже у Европи у 2015 и 2016. години
Држава
2015. год.
2016. год.
Аустрија
10789,00
10992,58
Белгија
164,79
170,04
Бугарска
2313,00
2583,64
Хрватска
2174,00
2185,00
Чешка Република
587,00
663,00
Данска
2,00
5,00
Француска
24808,00
26303,00
Немачка
11000,00
12000,00
Грчка
4282,00
4820,00
Мађарска
3889,81
4314,00
Италија
9084,00
12203,00
Линхенштајн
6,00
7,50
Литванија
0,00
81,00
Молдавија
112,20
1440,50
Црна Гора
1,95
Холандија
177,00
126,00
Пољска
1608,00
1204,00
Португалија
324,00
250,00
Румунија
23137,00
16643,00
Србија
2196,00
1302,00
Словачка
777,00
755,00
Словенија
250,00
215,00
Шпанија
491,00
677,00
Швајцарска
638,55
781,00
Македонија
87,00
76,00
Турска
5037,73
3183,27
Украјина
33940,00
30000,00
Извор: FiBL Statistics, 2018
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График 4: Просечне цене органског жита у 2014. години (евро/т)

Извор: Schott & Sanders, 2017
Закључак
Органска биљна производња у 2016. години на глобалном нивоу
заузима површину од укупно 57,8 милиона хектара, представљајући
увећање за 6,9 милиона ха у односу на претходну 2015. годину.
Производња жита заузима водећу улогу у органској биљној
производњи, при чему је удео органске пшенице највећи (36%), док
кукуруз за уделом од 11% заузима треће место. На глобалном
тржишту присутан је растући тренд тражње за органским кукурузом.
Ипак, у односу на конвенционалну производњу истог, површине под
органском производњом кукуруза још увек су мање, и износе 446
332,38 ха.
У Србији, органска биљна производња се одвија на површини од
14357,96 ха, при чему је удео површина под органским кукурузом
свега 984,66 ха. Регионална дистрибуција површина под органском
производњом кукуруза у Србији је неравномерна. Приказани подаци
у раду за 2015 и 2016. годину указују да су највеће површине под
органским кукурузом сконцентрисане у региону Војводине (1870,38
ха у 2015. години, 669,91 ха у 2016. години). Другу позицију заузима
Регион Јужне и Источне Србије (311,5 ха), у коме је
забележено највеће увећање површина под органским кукурузом у
односу на остале регионе током 2015 и 2016. године, док се најмање
поршине налазе у Региону Шумадије и Западне Србије - свега 2,8 ха.
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ORGANIC PRODUCTION OF MAIZE IN SERBIA
Jelena Golijan1; Dimitrije Marković2
Abstract
Areas under organic plant production, both in the world and in Serbia,
are constantly increasing. This type of sustainable and environmental
friendly agricultural production in Serbia covers the area of 14357.96
ha. The largest area belong to cereal production (4607.34 ha), in which
maize, as one of the most important crop covers 984.66 ha, while the
wheat occupies the largest area of 2137.27 ha. The aim of this paper is to
present the state of certified organic production of maize in Serbia and
thier distribution to regions and areas in 2015 and 2016 using data from
the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of the
Republic of Serbia. The largest areas under certified organic production
of maize in Serbia are located in Vojvodina (669.91 ha in 2015, 1870.38
ha in 2016), followed by South and East Serbia with 311.5 ha, while the
smallest part is within the City Belgrade, to only 0.5 ha.
Key words: organic production, maize, cultivated areas, region
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ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА ХРАНЕ КАО ИЗВОР
КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ
Драгана Ђурић1; Дејан Ђурић2; Јелена Ристић3
Апстракт
Аграрни сектор има изузетно важану улогу у привредном развоју
Републике Србије. У том смислу, у оквиру овога рада се посебно
наглашава значај органске производње као важног извора
конкурентности и значајне развојне шансе привреде Србије.
Производња органске хране је веома важан извор конкрентности за
нашу земљу. Ширење овог начина производње доводи до развоја
руралних подручја, доприноси озбиљнијој заштити животне
средине и позитивно утиче на здравље људи. Интензивирање
производње органске хране ствара услове за динамизирање извозних
активности домаће привреде и побољшању целокупног економског
стања земље. Основни циљ органске пољопривреде јесте
производња хране високог квалитета (високе нутритивне
вредности) и развој одрживе пољопривреде, уз очување екосистема
и одржавање и повећање плодности земљишта. Производња
органске хране постаје све популарнија од производње која се
заснива на конвенционалним методама, и као таква, постаје један
од најпрофитабилнијих послова на свету. У том смислу, у овом раду
указујемо на значај развоја производње органске хране, која
представља озбиљну развојну шансу привреде Србије.
Кључнe речи: привредни развој, конкуренција, органска храна
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Органска пољопривреда
Пољопривреда представља веома важну компоненту укупне
економије Републике Србије. У пољопривреди као важној
привредној делатности се коришћењем земљишта, гајењем биљака и
животиња добијају примарни производи одговарајућег биљног,
односно животињског порекла. Осим тога, пољопривреда обично
укључује и њихову прераду како би се ови производи довели у стање
да могу задовољити неку потребу (личну или репродукциону).
Пољопривреда испуњава бројне задатке (Деветаковић, С., et al.,
2004):






обезбеђује храну;
обезбеђује сировине за многе области прерађивачке индустрије
(производњу прехрамбених производа и пића, производњу
дуванских производа, производњу текстила, индустрију коже и
обуће и сл) и за занатство;
условљава развој индустрије користећи добар део индустријских
производа, обезбеђујући потребну радну снагу и део акумулације
за њен почетни развој;
делује на биланс спољнотрговинске размене стварајући знатан
део производа та извоз, првенствено у почетној фази
индустријализације, мада пољопривредне сировине и храна могу
бити замашне ставке и у увозу.

У данашњим условима посебну важност добија органска производња
која представља систем пољопривреде који се заснива на еколошким
принципима и подразумева коришћење искључиво природних
супстанци и потпуну елиминацију употребе пестицида, вештачких
ђубрива, регулатора раста и било каквих хемијски обрађених
супстанци. Органска пољопривреда представља систем управљања
производњом који промовише чување екосистема сјединујући
биодиверзитет, биолошке циклусе уз наглашавање употребе метода
које искључују употребу инпута за производњу ван фарме. 4
Органска пољопривредна производња посебно наглашава важност
квалитета и безбедности хране, уз избегавање примене синтетичких
минералних ђубрива, средстава за заштиту биљака, регулатора раста
у сточарству и адитива за сточну храну. Органски производ је
4

Дефиниција према FAO (Организација за пољопривреду при УН) и WHO
(Светске здравствене организације).
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резултат органске производње која се одвија уз примену
агротехничких мера које искључују употребу синтетичко –
хемијских средстава, и као таква се разликује од конвенционалне
пољопривредне производње. Конвенционална пољопривреда
користи хемијско вештачко ђубриво, а органска за исхрану земље
користи природно ђубриво. Конвенционални пољопривредници
користе инсектициде против инсеката и биљних болести, а органска
пољопривреда користи природне методе, као што су природне
биљне препреке и грабљивице које уништавају инсекте.
Конвенционални фармери уништавају коров користећи синтетичке
(вештачке) хербициде, а органски обрађују земљу, ручно копајући
коров и прекривају сламом да сузбију коров и сл.
Технолошки принципи органске производње су следећи:
- Органски систем производње – систем органске производње се
баyира на планском приступу. Свако појединачно домаћинство треба
да пажљиво развија сопствени, интегрисани систем заснован на
својим специфичним условима, као што су особине земљишта,
величина пољоприредног земљишта, услови за узгој животиња у
органској производњи и сл.
- Здраво земљиште – основа органске производње јесте здраво,
биолошки активно земљиште, са резервама квалитетне органске
материје, која може да обезбеди хранива за производју траве,
ратарских биљака и поврћа.
- Одрживост и самодовољност – органска производња није само
производња са ниским улагањима, нити повратак на стари
(традиционални) начин производње. Органска производња
подразумева: врхунско газдовање и управљање пољопривредним
имањем, употребу савремених машина, алата и одговарајуће
савремене технологије у производњи, посвећеност, знање и вештину
у производњи.
- Исхрана усева – уравнотеженост ротација усева јесте она која
укључује махуњаче и представља основу снабдевања хранивима.
Снабдевање хранивима допуњава се органским материјама, као што
су: стајско и живинско ђубриво, компостиране биљне материјале и
остаци усева, зеленишно ђубриво.
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- Важност махуњача - кључ за успешну ротацију је исправно
укључивање махуњача у ротацију. Махуњаче, у контакту са
специфичним бактеријама земљишта, су у стању да преузму
атмосферски азот и претворе га у азотно ђубриво. Махуњаче су
главни извор азота на имању.
- Ротација усева – органске фарме, у идеалном случају, треба да
примењују практичан, уравнотежен систем ротације који, поред
осталог укључује: траву - ливаде под детелином, житарице/поврће.
Главне функције ротације су: одржавање плодности земљишта и
снабдевање усева хранивима, снабдевање животиња сточном храном
и обезбеђивање чистих пашњака, сузбијање корова, штеточина и
болести и сл.
- Зеленишно ђубриво – гајење зеленишног ђубрива је широко
прихваћена пракса код органских произвођача ради обезбеђења
органске материје и доступних хранива, обезбеђења азота, да би се
заштитила површина земљишта и спречио одлив хранива током
зиме, да би се угушили корови, да би се сузбили штеточине и
болести.
- Контрола корова, штеточина и болести – хербициди су потпуно
недоступни органским произвођачима, а други пестициди у врло
малом броју. Стога се користе алтернативни начини контроле
корова, штеточина, болести.
- Основе контроле корова – Технике контроле корова укључују
следеће: исправну ротацију усева, механичку култивацију и
специјализовану опрему, уклањање корова ватром, односно
топлотом, пашу и подрезивање вршних делова корова, итд
(Влаховић, Пушкарић, 2013.).
Карактеристике тржишта органске хране са освртом на
Републику Србију
Интензиван раст органске производња у последњим годинама
карактеристика је многих земаља. Површине на којима се одвија
органска производња у свету износе 37 милиона хектара. У односу
на остале регионе света, највеће површине лоциране су на
територији Океаније 12,1 милиона хектара, што чини 32,7% светских
површина у систему органске производње. Европа се налази на
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другом месту, са 10 милиона хектара, односно 27% површина у
свету. Следе, Јужна Америка са 8,4% милиона хектара, потом Азија
са 2,8 милиона хектара, Северна Америка са 2,6 милиона хектара и
најмање површине на којима се одвија органска пољопривредна
производња су у Африци и износе 1,1 милиона хектара, односно
3%површина под овим начином производње у свету.
У Евопи, највеће учешће површина на којима се одвија органска
производња, у укупним пољопривредним површинама, има
Лихтенштајн 27,3%. Следе Аустрија са учешћем од 19,7%, Шведска
14,1%, Естонија са 12,7% и Швајцарска са 11,4%. Највећи
произвођач органских цитрусних плодова је Италија, највећи
произвођач органске кафе је Мексико, а какаоа Доминиканска
Република. Лидери у производњи органског грожђа су Италија,
Шпанија и Француска, док су Шпанија и Тунис највећи произвођачи
органских маслина.
У Европској унији, држава која је најдаље одмакла у развоју
органске производње је Данска, где је скоро четвртина укупне
пољопривредне производње под БИО сертификатом. На данском
тржишту најзаступљенији производи из органске производње су
овсене мекиње, јаја и млечни производи. За сада, највећа производња
“органског млека” је у Данској (15%), при чему је у плану
утростручење производње. У Аустрији се око 14% млека добија са
фарми које су организоване по концепту самоодрживе производње.
Готово сви супермаркети имају властите органске или био марке, а
купци често купују органски произведене прехрамбене производе
(http://siepa.gov.rs/)
Када је реч о Републици Србији, треба истаћи да изражени развојни
проблеми пољопривреде Републике Србије захтевају нову
концепцију и ефикасну политику развоја, засновану на економски
рационалном активирању укупног развојног потенцијала домаће
пољопривреде. Полазећи од актуелног стања пољопривреде Србије и
трендова у привредним кретањима, као и од реално оцењених услова
и развојних могућности, национална стратегија развоја
пољопривреде у наредном периоду је усмерена на остваривање
следећих међусобно повезаних циљева:
 изградити одржив и ефикасан пољопривредни сектор који може
да се такмичи на светском тржишту, доприносећи порасту
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националног дохотка;
обезбедити храну која задовољава потребе потрошача у погледу
квалитета и безбедности;
осигурати подршку животном стандарду за људе који зависе од
пољопривреде, а нису у стању да својим развојем прате
економске реформе;
осигурати подршку одрживом развоју села;
сачувати животну средину од утицаја ефеката пољопривредне
производње;
припремити пољопривреду Републике Србије за интеграцију у
ЕУ (приоритетни задатак наше пољопривреде јесте потписивање
међународних споразума, који ће првенствено имати за циљ
сигурност у улагањима, у дефинисању јасне политике и
интеграцију у тржиште ЕУ).
припремити политику домаће подршке и трговине у
пољопривреди за правила СТО;
унапређивати организовање пољопривредних произвођача на
свим нивоима;
стварање ефикасног и делотворног тржишта земљишта;
стварање ефикасних и делотворних институција за стицање и
пренос знања из области пољопривреде.

Стратегија развоја пољопривреде предвиђа да се промене одвијају у
три правца:
1.

2.

3.

промена структуре произвођача, власништва и институција
(обухвата: земљишну реформу, институције у пољопривреди,
приватизацију у пољопривреди и управљање шумским и водним
ресурсима).
развијање тржишта и његових механизама (обухвата: улогу
Владе у тржишној економији, пољопривредна тржишта,
политику цена и остале мере аграрне политике за подршку
тржишту, тржиште земљишта и кредита).
развој села и очување околине (обухвата: развој села и питања
пољопривредног окружења).

У циљу развоја високо продуктивне пољопривредне производње,
веома је важно изградити стабилан, ефикасан и одржив
пољопривредни сектор који ће доприносити привредном расту и
који ће бити способан за такмичење на међународном тржишту. У
142

том смислу, потребно је обезбедити стабилизацију домаћег аграрног
тржишта, уз преструктурирање пољопривредне производње у складу
са тражњом на светском тржишту, тако да пољопривредни сектор
може да постане и јак извозни сектор, првенствено производа
органског шпорекла. Од посебног значаја за трајан и стабилан развој
органске производње су материјални подстицаји и сигурност откупа
пољопривредних производа.
Република Србија располаже
са
650 хиљада хектара
пољопривредних површина које су погодне за органску производњу.
На укупним површинама које се користе за органску производњу
најзаступљенија је производња воћа (46,3%) која се одвија на 5,1
хиљаде хектара. Затим следи ратарска производња која се одвија на
4,6 хиљаде хектараи чини 41,3% укупних површина. Пашњаци и
ливаде заузимају 840 хектра што чини 7,6% површина које се
користе за органску производњу у Србији. Најмање учећа у укупним
површинама у систему органске производње има поврће, одвија се
на 530 хектара што чини 4,8% укупних површина. У структури
воћарске производње, најзаступљенија је производња шљиве,
заступљена на 24,1% укупних површина. Следе производња јабуке
која чини 23,1% земљишта, потом малине 13,5% и вишње 8,6%. У
структури ратарске производње најзаступљенија је производња
кукуруза која се одвија на 820 хектара, што чини 17,8% укупних
површина које се користе за органску ратарску производњу. Следи
производња пшенице која се одвија на 570 хектара, што чини 12,4%
површина под ратарским културама.
Република Србија има велики потенцијал у пољопривредној
производњи на органским основама. Основне могућности за развој
производње органске хране су: обрадиве површине, природни
резервати, шумске зоне, велики климатски диверзитет као услов
производње различитих биљних и животињских врста, понуда
органски произведене хране на европском тржишту мања је од
тражње – шанса Србије, итд.
Тржиште органских производа још увек није довољно развијено. Да
би се то постигло, односно да би се потрошња органске хране
подигла на што виши ниво, потребно је:
-

Проширити асортиман производа органске пољопривреде и
прехрамбене индустрије.
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-

Имати континуирану понуду.
Развијати адекватан маркетинг.
Обезбедити добру информисаност.
Организовати адекватну едукацију потрошача (Трандафиловић и
Живковић, 2015.).

Једна од препрека, које би се могле пребродити у наредном периоду,
јесте већа медијска заступљеност органских производа, који су и
даље по страни у мору агресивних реклама различитих производа.
Истицање важности органске хране се може постићи применом
основних принципа и инструмената тржишног позиционирања као и
неких додатних инструмената, као што су брендирање састојака,
нутритивне и здравствене изјаве, маркетинг порекла хране,
промотивне и едукативне активности. Сагласно томе, бренд здравља
се може посматрати из перспективе компаније у смислу преношења
важности личног здравља и као средство друштвено одговорног
понашања истицањем вредности јавног здравља грађана.
Стандардизација органских производа
Производња органских производа се мора темељити на поштовању
важећих домаћих или међународних стандарда. Стандарди прецизно
утврђују услове под којим се обављаја производња, дужина
прелазног периода, препорчене агротехничке поступке, дозвољена
заштитна средства, транспорт, складиштење, начин обележавања и
сл. Инспекција и сертификација су једина гаранција потрошачу да је
органски производ произведен по свим критеријумима и
стандардима органске пољопривреде. Законска регулатива у овој
области обухвата неколико закона о органској производњи. Први
Закон о органској производњи у Републици Србији донет је 2000.
године, други 2006. године и трећи је ступио на снагу 2011. године
(Сл. гласник РС, бр. 30/2010). Закон има за циљ: добијање производа
са потврђеном процедуром производње, одржив социјалноекономски рурални развој, заштиту потрошача, стављање ознаке која
јасно указује на начин и методе за добијање органских производа,
заштиту природних ресурса од загађења.
Органска сертификација је сертификациони процес намењен
произвођачима органске хране и других пољопривредних производа.
Трговинска размена органских производа у данашњим условима
захтева обавезан органиц сертификат да би сви корисници у ланцу
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трговине били сигурни да су купили органски произведену храну. У
том смислу је неопходно испунити неколико услова, од којих су
најважнији: обавезна употреба земљишта које је било ослобођено
третмана од хемијских ђубрива у периоду од три године и више,
избегавање великог броја хемијских супстанци, ГМО и средстава за
третман воде, детаљно записани подаци о производњи и продаји
органски произведених производа, строго физичко раздвајање
органске производње од конвенционалне, сталне инспекције и
надгледање
производње
у
току
производног
процеса
(http://www.preduzetnickiservis.rs/)
Организатори органске производње су у обавези да спроведу читав
сет активности, како би се проиводња органске хране одвијала у
складу са захтеваним стандардима и процедурама. У том смислу,
они морају да науче све о стандардима који регулишу ову област,
укључујући складиштење, транспорт и продају.
Тржишни потенцијал за произвођаче органске хране из Србије
Пољопривреда је, због своје повезаности и утицаја на остале секторе
привреде, изузетно значајна за развој Републике Србије. Она
запошљава, директно или индректно, велики број људи, учествује
значајним делом у спољној трговини земље, обезбеђује прехрамбену
сигурности грађана, доприноси руралном развоју и еколошкој
равнотежи. Због свог великог утицаја на укупну привредну
активност, органска пољопривреда и прехрамбена индустрија
представљају један од приоритета у укупном привредном развоју
Србије. Ова област остварује знатан девизни прилив од извоза чиме
позитивно утиче на платни биланс земље и стабилност девизног
курса, може брже да се опоравља и да утиче на ублажавање
последица светске економске кризе.
Због својих природних карактеристика земљишта (5,1 милиона
хектара пољопривредног земљишта, углавном, адекватних физичкохемијских карактеристика за интензивну производњу), климе
(умерено-континентална са просечном температуром 11-12С) и
водних ресурса (600-800 мм падавина у равничарским, односно 8001200мм у планинским подручјима уз релетивно разгранат водени
ток), Република Србија има велики потенцијал у органској
пољопривреди, који није у потпуности искоришћен.
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Иако је просечно пољопривредно газдинство у Србији мало, без
довољно великих резерви капитала и не функционише у складу са
модерним стандардима, инвестиције у органску производњу могу да
буду предност на путу ка модернизацији, сагласно општим условима
који су процењени као неопходни за усклађивање Србије са
заједничком пољопривредном политиком европске уније. Просечном
купцу у Србији органски производи су доступни, али још увек нису
толико приступачни. Продаја органске хране бележи континуирани
раст и изнад је просека повећања продаје у Србији који износи од
два до три одсто годишње. У водећим трговинским ланцима,
међутим, примећују да се навике потрошача полако мењају и да иако
продаја органске хране чини готово занемарљив проценат промета,
она се увећава. На пример у „Delezu” (који у појединим „Maksi”
супермаркетима и „Tempo” хипермаркетима у понуди има и
органске производе) менаџери продаје тврде да се 2012. године
продаја органске хране удвостручила у поређењу са 2011, док у
„Merkatoru” такође увиђају тренд раста продаје.
Табела 1: Подаци о органској производњи у Србији
2010.
површина под органском
5855
производњом (ха)
број произвођача укључених
137
у органску производњу
Извор: Serbia organic,
*укључена групна сертификација

2011.

2012.

2013.

2014.

6335

6340

8228

9430

323

1061*

1281*

1867*

У табели је приказана укупна површина која је под органском
производњом од 2010-2014. године, где се уочава тенденција
повећања из године у годину. Затим је дат приказ броја произвођача
укључених у органску производњу, где се такође уочава њихов јако
брз раст.

146

Табела 2: Органска биљна производња
2011.

2012.

2013.

2014.

Житарице
1211,1
2522,4
2273,4
Индустријско биље
171,9
541
672,9
Поврће
75,9
113,7
106,8
Крмно биље
230
663,1
594,9
Воће
1163,3
1415,7
1488,4
Лековито и ароматично
59,5
28,4
132,6
биље
Оостало
96
79,8
90,2
Извор: Serbia organic (http://www.serbiaorganica.info/)

2818,3
1227,8
153,6
1204,1
2203,1
60,9
214,5

Детерминанте понашања потрашача у избору органске хране
Разумевање потреба потрошача је један од најважнијих фактора у
развоју органске производње. Потрошачи желе различите, високо
вредне и укусне производе у довољним количинама и у време када је
то
њима
потребно
(http://xn----itbaba0aapeekb4br.xn-90a3ac/pdf/et20151_07.pdf).
Данас постоји тренд ка здравом начину живота и здравој исхрани.
Неке групе потрошача врше замену традиционалних производа
производима који су добри за њихово здравље. Понашање
потрошача у погледу избора производа није детерминисано само
физиолошким или нутритивним потребама, већ и другим факторима.
Основни фактори који одређују понашање потрошача јесу:





Економски фактори као што су цена, приходи појединаца или
домаћинстава, доступност.
Социјални фактори као што су култура, породица, рефрентне
групе и обичаји у исхрани.
Психолошки фактори као што су расположење, стрес, осећај
кривице.
Ставови, веровања и знање (познавање хране).

Коришћење органских производа одражава животни стил
потрошача, повезано је са њиховим системом вредности, ставовима,
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посебно са њиховом еколошком свешћу. Купци органских производа
спадају у групу посвећених „зелених“ потрошача. Овакви купци
сматрају себе одговорним за своје здравље и верују да на то утичу
избор и потрошња хране.
Основни мотив приликом избора хране је здравствени. Уопштено
гледано, безбедност хране и здравље потрошача су најважнији
мотиви куповине здраве хране. Сагласно томе, главни разлози за
куповину органских производа јесу корисност, одсуство хемикалија,
екологија и бољи укус.
Нека истраживања спроведена последњих година у Србији,
изнедрила су следеће резултате:
-

75% испитаника није упознато са законом о органској храни.
40% анкетираних има поверење у домаће органске производе,
што је добра основа за повећање понуде на тржишту.
50% испитаника сматра да органски пољопривредни производи
имају високу цену, што представља значајан лимитирајући
фактор повећања тражње и потрошње.
Око 50% анкетираних је спремно да плати високу цену за
куповину органских производа (Трандафиловић, Живковић,
2012).

Из ових истраживања видимо да већина испитаника није довољно
упозната са законом о органској храни, што је последица недовољне
информисаности од стране медија, произвођача. Скоро половина
испитаника воли да купује домаће производе и има поверења у
домаће произвођаче што је свакако веома добра основа да се повећа
понуда на тржишту. Међутим, испитаници су подељени када је у
питању цена органских производа: половина сматра да је цена
органских производа висока а то је значајан фактор приликом
куповине, док је друга половина спремна да плати и већу цену.
Потребна је већа заступљеност органских производа у медијима,
подизање свести потрошача о значају органских производа, свакако
и подстицање производње од стране државе у смислу пружања
помоћи и субвенција.
Савремено пословање, поред тога што захтева развој доброг
производа, подразумева његову доступност циљним купцима по
одговарајућој цени. Да би то успешно оствариле,организације пре
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свега морају да комуницирају са својим посредницима, потрошачима
и публиком. Промоција, као инструмент маркетинг микса, има
задатак да информише, подсети убеди потрошача да реагује на
производе
организације.
Промоција
подразумева
процес
комуницирања између предузећа и потрошача са циљем да се створи
позитиван став о производима и услугама који се пласирају на
тржишту.
Основни облици промоције јесу:
1. Привредна пропаганда - сваки плаћени вид неличне
презентације и промоције идејапроизвода и услуга код које је
познат наручилац.
2. Унапређење продаје - низ краткорочних активности срачунатих
на подстицање куповине производа или услуга.
3. Односи са јавношћу и публицитет - различити програми
обликовани ради унапређења или заштите имиџа организације
или њихових појединих производа.
4. Лична продаја - непосредна интеракција са једним или више
потенцијалних купаца ради презентирања, одговарања на питања
и прибављања наруџби.
5. Директни маркетинг - коришћење поште, телефона, факса, емејла или интернета ради директног комуницирања или
добијања директног одговора одређених купаца.(Милисављевић
и сар., 2009)
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THE ORGANIC PRODUCTION OF FOOD AS A SOURCE OF
COMPETITIVENESS OF THE ECONOMY OF THE REPUBLIC
OF SERBIA
Dragana Đurić1; Dejan Đurić2; Jelena Ristić3
Abstract
The agrarian sector has a very significant role in the economic
development of the Republic of Serbia. Therefore, the significance of the
organic production as an important source of competitiveness and
important developmental chance for the economy of the Republic of
Serbia is emphasized in the scopes of this paper.
The production of organic food is a very significant source of
competitiveness for our country. The development of this type of
production leads to the development of rural areas, it contributes to
serious protection of the environment and affects the health of people in a
very positive way. Intensifying the production of organic food makes the
conditions for dynamizing the export activities of the domestic economy
and improving the whole economic situation of the country. The basic
goal of the organic agriculture is the production of high quality food
(high nutritive value) and development of sustainable agriculture, while
preserving the ecosystem and maintaining and increasing the soil fertility.
The production of organic food is becoming more popular than the
production based on the conventional methods, and as such is becoming
one of the most profitable jobs in the world. In that sense, in this paper we
point to the significance of the development of production of organic
food, which represents a serious developmental chance for the economy
of the Republic of Serbia.
Key words: the economic development, competitiveness, organic food.
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ПРИМЕНА ЕТАРСКИХ УЉА У ПРЕХРАМБЕНОЈ
ИНДУСТРИЈИ
Валентина Симић1; Катарина Рајковић2; Маријана Гавриловић3;
Ивана Карабеговић4
Апстракт
Сумња у погледу безбедности неких хемијских конзерванаса и
негативна реакција потрошача на оне који су препознати као
хемијски и синтетички, повећава интересовање за природнија,
алтернативна решења. Ово је нарочито изражено код такозваних
органских производа, код којих је потребно наћи безбедне али
ефикасне замене за хемијске третмане и конзервансе. Посебан
интерес је фокусиран на потенцијалну примену биљних етарских
уља и неких њихових појединачних компоненти због њихове,
истраживањима доказане, антибактеријске, антиоксидативне,
антимикозне и антипаразитске активности на патогене из хране.
Међутим, већина ових истраживања била је спроведена на
лабораторијским медијима па се самим тим мање зна о њиховој
активности када се примењују директно у храни. При томе су
најактивније фенолне компоненте које углавном делују на
мембранску пермеабилност ћелија микроорганизама. Грампозитивне бактерије су осетљивије на етарска уља од грамнегативних. Потенцијални непожељни органолептички ефекти
изазвани применом етарских уља могу се ограничити њиховим
пажљивим избором у односу на врсту хране.
Кључне речи:
амбалажа

етарска уља,

безбедност хране, биоактивна
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Увод
Производња исправне и здравствено безбедне хране уз поштовање
добре производна праксе (GMP-Good manufacturing practices) и
других захтевнијих стандарда све је присутнија у савремим
технологијама.
Упркос томе, према подацима светске здравствене организације,
процењено је да чак око 30% становништва индустријски развијених
земаља сваке године оболи од болести узрокованих патогенима из
хране (World Health Organization, 2002) што је наметнуло потребу за
новим методама које би смањиле или евентуално елиминисале
њихово присуство у прехрамбеним производима. Нови тренд
конзумирања такозване “органске” и “зелене” хране која
подразумева производњу хране без синтетичких прехрамбених
адитива, применом технологија које имају мањи утицај на животну
средину, отвара простор за примену нових метода производње
здравствено безбедне хране која има природни или “зелени” имиџ.
Традиционална употреба лековитог биља не само у превенцији и
терапији разлицитих обољења већ и као зачина, допринела је
последњих деценија све већој популаризацији овог концепта хране
која, поред нутритивних вредности, поседује и лековита дејства.
Биљне сировине, односно њихови изолати (тинктуре, перколати,
мацерате, инфузије, хладнопресована масна уља) међу којима су и
етарска уља све више се примењују у прехрамбеној индустрији у
функцији повећања нутритивне вредности као и побољшања
сензорних и визуелних својстава прехрамбених производа
(Марјановић-Балабан ет ал., 2004). Познато је око 3000 етарских уља
од којих су око 300 од комерцијалне важности као прехрамбени
адитиви за укус, мирис и арому. Иако је одавно научно установљено
и публиковано да нека етарска уља имају антибактеријске особине,
растући интерес за њиховом широм применом данас је изузетно
актуелан. Поред антибактеријских својстава, етарска уја и њихове
компоненте показују изражено антивирусно, антимикозно,
антиоксидативно, антипаразитско и инсектицидно дејство (Burt,
2004). Иначе, етарска уља (ЕУ), позната и као испарљива или
есенцијална уља, су ароматичне уљасте течности добијене из биљног
материјала (цветови, пупољци, семенке, лишће, гранчице, кора,
стабло, плод и корен) хидро или парном дестилацијом, пресовањем,
екстракцијом али је дестилација воденом паром метода која се
најчешће користи при комерцијалној производњи ЕУ ((Mendonça153

Filho, 2006). Циљ овог рада је да пружи преглед неких од објављених
података о могућој примени ЕУ у прехрамбеној индустрији на
основу њихових својстава и активности. Такође представљена је и
функција појединих компоненти ЕУ које могу бити погодне за
примену у производњи хране и могући начин њиховог деловања.
Примена етарских уља у прехрамбеним производима
Релативно мали број прехрамбених конзерванаса који садрже ЕУ
расположив у комерцијалној употреби указује на чињеницу да обим
истраживања о активности ЕУ примењених директно у
прехрамбеним производима није на завидном нивоу, мада се тај
тренд задњих година све више мења. На основу досадашњих
публикација утврђено је да је за постизање истих ефеката неопходна
већа концентрација ЕУ примењених директно у производу у односу
на ситуацију када је антибактеријска активност ЕУ испитивана
тестовима In vitro. Потребна је дупло већа концентрација ЕУ за
деловање у полуобраном млеку (Karatzas et al., 2001) или десет пута
већа у свињским кобасицама (Pandit & Shelef, 1994) у односу на
активност у лабораторијским медијима. Претпоставља се да је узрок
овоме чињеница да бактерије имају већу доступност хранљивим
материјама у прехрамбеним производима што им омогућава брже
обнављање оштећених ћелија (Gill et al., 2002). Такође, већина
истраживања о деловању ЕУ на патогене који изазивају кварење
хране упућују на то да су ЕУ нешто активнија против грампозитивних у односу на грам-негативне бактерије. У раду у коме је
испитивана активност етеричнх уља четинара (јеле, смрче, бора,
клеке и дуглазије), на основу резултата који се односе на
антимикробно деловање употријебљених антибиотика као
референтних супстанци може се закључити да су највећу
осјетљивост показале грам-позитивне бактерија Bacillus subtilis i
Staphylococcus aureus. Закључено да сва изолована етерична уља
посједују снажну антимикробну и антиоксидативну активност и
могу се користити као природни конзерванси (Марјановић-Балабан
ет ал, 2004).
На бактеријску сензибилност поред суштинских особина хране
(присуство масти, протеина, соли, садржај воде, pH, присуство
конзерванаса и других адитива), могу утицати фактори као што су
температура складиштења, врста паковања (вакуум или ваздух),
услови транспорта итд. Уопштено сензибилитет бактерија на дејство
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ЕУ изгледа да се повећава смањењем pH прехрамбених производа и
смањењем температуре њиховог складиштења као и количине
кисеоника у паковању (на ниским pH хидрофобност ЕУ раста што
омогућава њихово лакше растварање у липидима ћелијских
мембрана у митохондријама бактерија). Могуће је да висок ниво
масти и/или протеина у прехрамбеним производима на неки начин
штити бактерије од дејства ЕУ (Burt, 2004). Такође, низак садржај
воде у прехрамбеним производима (у односу на лабораторијске
медијуме) омета напад антибактеријских агенаса на циљне делове
бактеријских ћелија. На пример, уље менте у производима са
високим % садржаја масти, као што су паштета или рибља салата,
показује низак антибактеријски ефекат на L. monocytogenes i S.
enteritidis, док је у салати од краставца са јогуртом (низак садржај
масти), исто ЕУ било знатно ефикасније у деловању. Иако се ова
чињеница делимично може објаснити и ниском вредношћу pH (4.3 у
салати за разлику од паштете где је pH 6,8) ипак, изгледа да садржај
масти има већи утицај на антибактеријску активност од pH (Tassou et
al, 1995). Реакција између карвакрола и протеина представљена ја
као ограничавајући фактор у антибактреијском деловању против
Bacillus cereus у млеку а садржај протеина инхибирао је дејство уља
каранфилића против Salmonella enteritidis у сиру са ниским
садржајем масти (Smith-Palmer et al., 2001). Утврђено је да угљени
хидрати из прехрамбених производа не штите бактерије од деловања
ЕУ као протеини и масти док висок садржај воде и/или соли
олакшава нихово деловање (Skandamis & Nychas, 2001). Физичка
структура хране може да ограничи антибактеријску активност ЕУ.
Деловање уља оригана на S. Typhimurium у желатину је знатно
слабије него у раствору због ограничене дифузије условљене
структуром желатина (Skandamis & Nyhas, 2001). Испитивања
бактеријског раста L. Monocytogenes i Yersinia enterocolitica у
водено-уљаној емулзији показују да у зависности од средње
вредности величине капљица емулзије бактерије могу расти у
филмовима, колонији или као планктонске ћелије. Раст у колонијама
смањује дифузију кисеоника и ћелије које се налазе унутар колоније
могу бити до одређене мере заштићене од стране спољних ћелија из
супстрата у емулзији. Уколико су капи емулзије у прехрамбеном
производу одговарајуће величине могуће је да бактерије које се
развијају у колонијама буду заштићене од дејства ЕУ (Burt, 2004).
У Латинској Америци највећи узрочници болести изазваних храном
су вода-20% и риба-16% (врста хране која подлеже брзом процесу
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распадања са роком трајања на леду имеђу 8-17 дана). Због
транспорта улова рибе до европског тржишта складиштење и
конзервирање представљају посебан изазов па је испитивањем
употреба неких биљних ЕУ у циљу продужења рока трајања рибљих
филета доказано да употреба ЕУ тимијана и рузмарина (у малим
концентрацијама од 2,5-8%) на филете нилске тилапие (Oreochromis
niloticus) смањује оксидационе процесе па самим тим и кварење ове
рибе, између 53 и 96,5% (у току девет дана складиштења у
расхладним уређајима) (Albarracin et al., 2012). Цитрусна уља и
њихове компоненте су можда најидеалнија алтернатива синтетичким
антимикробним агенсима који се примењују у храни. Прање листова
купуса растворима са бергамотом, линалоолом или цитралом знатно
смањује микробно присуство а исти ефекат је добијен и третманом
парама бергамота и линалоола (Fisher & Phillips, 2006).
Непастеризовани воћни сокови имају краћи рок употребе због
ензимског микробног кварења али при додатку гераниола у сокове
од јабуке, крушке и диње на 35 oC, смањује се присуство бактерија E.
coli, Salmonella spp. i Listeria spp. Дејство ЕУ лимуна против E. coli
којом је контаминирана млечна чоколада показало се делотворно у
случају складиштења на 7 оC и на 20 оC (Fisher & Phillips, 2008).
Етарска уља и њихове компоненте тестиране на поврћу су
делотворне против патогених организама који узрокују кварење
хране у концентрацији од 0.1-10 µl/g. Поврће, уопштено има низак
садржај масти што доприноси успешним резултатима при примени
ЕУ мада, као што је напоменуто, ефикасност се повећава смањењем
температуре складиштења и/или смањењем pH. Карвакрол и
циметалдехид показују високу ефикасност при редукцији броја
патогена када се примене на кивију али су мање делотворни у
случају примене на дињи. Овакво различито деловање могуће је
повезати са различитом pH у овом воћу (pH кивија је 3,2-3,6 а диње
5,4-5,5). Cimetaldehid и timol су ефикасни против шест серотипова
Salmonella бактерије и то када се примењују на топлом ваздуху (50
о
Ц) а повећањем температуре на 70 оC смањује се ефикасност
третмана (Burt, 2004). Примена ЕУ као конзерванаса честа је у
соковима и кашама од воћа и поврћа и безалкохолним пићима. Уље
лимуна користи се да би продужило рок трајања бистрог и мутног
сока јабуке (Tserennadmid et al., 2011), при чему је укус производа
оцењен као освежавајући и у складу са стандардним нормама.
Комбинација линалоола и β-пинена са благим топлотним третманом
(55оC) у негазираним цитрусним пићима допринела је смањењу
156

вероватноће кварења. Употребљена концентрција ових компоненти
ЕУ (40 и 60 µl/ml) нема негативан утицај на укус пића а благи
топлотни третман испод уобичајног топлотног опсега (65-75 оC)
смањује енергетске трошкове производње (Beletti et al., 2010). При
500 ппм ЕУ тимијана у соку од парадајза смањен је раст A. flavus за
87% при чему је укус производа прихватљив (Omidbeygi et al., 2007).
Најважније особине за оцену квалитета свеже убраних производа су
изглед, боја, текстура, укус, хранљива вредност и микробиолошка
безбедност. Свеже воће има тенденцију да губи воду, промени
текстуру и квалитет због природног губитка ткива плода па тако
након бербе има умањену комерцијалну вредност. Такође, меки
плодови свеже убраног воћа и поврћа су артикли склони кварењу и
са релативно кратким роком трајања чак и у условима расхлађивања.
У овом случају, ЕУ се могу користити ако се примене у гасовитој
фази у оквиру биоактивног паковања или као танкослојне превлаке у
виду филма на површини плодова. Пожељна особина биоактивних
филмова на свежем воћу и поврћу била би добра баријера на
површини плода од влаге и спољашње атмосфере, а да су при том
биоактивни филмови без мириса, укуса, транспарентни и да у свом
саставу садрже друге функционалне агенсе као што су они са
антибактеријским и антиоксидативним дејствима (Lin & Zhao, 2007).
Циметалдехид се користи у амбалажи за кајсије да би смањио процес
труљења изазван гљивицом Rhizopus (Abd-Alla et al., 2008). Цело
лишће босиљка додаје се семену сирка, кукуруза или диње при чему
се смањује стварање афлатоксина за 89-91% у току 25 дана (Atanda et
al., 2007), док се ЕУ оригана, цимета, каранфилића и лимунтраве
могу користити као природни фунгициде на зрну кукуруза (Velluti et
al., 2004). При испитивању деловања ЕУ аниса и цимета на патогене
који су узрочници сиве плесни код брескве, у in vitro i in vivo
условима, показало се да коришћена ЕУ у одговарајућим
концентрацијама инхибирају раст сиве плесни чиме се знатно
смањио губитак на маси воћа и повећао рок трајања и квалитет (Biol,
2012). Borytis cinerea је одговорна за већи део губитка свеже убраног
грожђа. ЕУ босиљка, коморача и тимијана која имају јаку
антифунгалну активност, могу се користити за одржавање квалитета
овог воћа јер успевају да смање његово пропадање узроковано
плеснима чак и после 60 дана складиштења што се види на
параметрима квалитета као што су редукција масе воћног ткива или
смањење зрна (Abdolahi, et al., 2010).

157

Сматра се да боја меса, с обзиром да указује на свежину, представља
најважнији фактор при процени квалитета меса од стране
потрошача. Промена боје због оксидације оксимиоглобина у
метмиоглобин (ММГ) који месу даје непривлачну смеђу боју, може
се превазићи употребом ЕУ као природних антиоксиданата који
одлажу формирање ММГ што се на пример постиже третирањем
јагњећег меса уљем оригана (1 мл уља по 1 кг меса) или се може
добити интензивна црвена боја свежих говеђих одрезака чија је
површина прскана раствором аскробинске киселине и етарског уља
рузмарина (Velasco & Williams, 2011). Ефикасност антибактеријског
дејства ЕУ је већа кад су уља укључена у састав активних филмова
примењених на површини хране прскањем или потапањем тако да су
биоактивни филмови, који се користе као превлаке на површини
производа, ефикасни против раста бактерија млечне киселине у
говедини. Чак су ефикасни против Salmonella typhimurium i E. coli па
је употребом биоактивних филмова који садрже 1,5% уља оригана
продужен рок употребе говедине (Zinoviadou et al., 2009). Када се
желатински филм коме је додато ЕУ каранфилића примени на
бакалар током складиштења у расхладним урађајима раст
микроорганизама, и то посебно грам-негативних бактерија, се
драстично смањује (Gómez-Estaca et al., 2010) а јестиви биоактивни
филмови који садрже 3% уља цимета, тимијана и оригана
инхибирају раст A. flavus (плесни која производи афлатоксин) у
бадему током складиштења (Hua et al., 2011).
Када се говори о употреби ЕУ као конзерванаса посебно се истиче
њихова заштитна улога при додавању различитим материјалима који
се користе при производњи паковања прехрамбених производа.
Примена ЕУ и њихових компоненти у сатав пластифицираних
фолија како би се избегло кварење хране изазвано
микроорганизмима, представља обострани интерес и произвођача
амбалаже и захтевних потрошача. На овај начин активне супстанце
су у саставу биоактивне амбалаже присутне на површини производа
током целокупног периода складиштења тако да компоненте са
антимикробним дејством могу, на известан начин, контролисано
деловати против контаминирања патогеним микроорганизмима. Ова
примена демонстрирана је у лабораторијским условима а вршена је и
директна примена на производима као што је паковани сечени хлеб
(Lopez et al, 2007). Додавање ЕУ у састав биопаковања може бити
ефикасније него додавање самом тесту јер је употреба ЕУ у
пекарским производима ограничена због утицаја на укус. Резани
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хлеб је веома подложан кварењу деловањем плесни па се, на пример,
додатком ЕУ слачице и лимунтраве у модификованој атмпсфери
(МАП) биоактивног паковања смањује утицај плесни на ражени и
пшенични хлеб (Suhr & Nielsen, 2005). Користећи ЕУ цимета као
основу у комбинацији са микроперфорираним полипропиленом
успешно је развијено и дизајнирано биоактивно паковање које
повећава рок трајања пекарских производа 3-10 дана уз очување
максималног квалитета и безбедности производа као и тестираних
сензорних особина. Како се може адаптирати за сваки пекарски
производ очекује се његова шира примена на тржишту у блиској
будућности (Guitierrez et al., 2009).
Ограничња у примени ЕУ и перспективе и области будућих
истраживања
Интеракција ЕУ са појединим састојцима из прехрамбених
производа ограничава њихову примену у храни код које је
прихватљив зензорни праг релативно низак. Једно од решење овог
проблема је коришћење ЕУ не директно као састојка у самом
производу, већ у саставу биоактивне амбалаже. ЕУ могу бити
садржана у полимерним јестивим и биоразградивим превлакама на
површини прехрамбених производа или додата паковању
инкапсулирањем чиме се обезбеђују спор и равномеран контакт са
храном као што је случај са амбалажом за паковање воћа, меса, рибе
(Pelissari et al., 2009). Инкапсулирањем се ослобађају испарљива ЕУ
у амбалажу која је адекватно затворена. Предност убацивања
испарљивих компоненти ЕУ у танкослојне филмове или јестиве
превлаке којима се премазује површина прехрамбених производа је у
томе што је дифузија активних агенаса са храном смањена односно
равномерна и континуирана а то одржава активне компоненте на
површини производа дужи временски период (Sánchez-González et
al., 2011). Редукцију органолептичког ефекта ЕУ на прехрамбене
производе могуће је постићи уношењем ЕУ у наноемулзије што
повећава стабилност испарливих компоненти уља штитећи их од
интеракције са састојцима хране а увећава антимикробну активност
због повећања пасивне ћелијске адсорпције ЕУ (Donsi et al., 2011).
Такође, редукција утицаја на сензорне особине хране може се
обезбедити смањењем концентрације ЕУ али без угрожавања
антимикробне активности, а то се може постићи применом у
комбинацији са другим антимикробним агенсима која обезбеђују
синергијски ефекат. Утврђено је да комбинација уља каранфилића и
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тимијана има најефикасније синергијско дејство против L. innoma
као и карвакрол, тимол и еугенол заједно (Garcia-garcia et al., 2011).
У пракси информације потребне да се искористе синергијске
комбинације ЕУ приликом примене на прехрамбеним производима
су локација и начин деловања сваког етарског уља или његове
компоненте и механизми који доводе до синергије или антагонизма у
дејству неколико једињења као и то на који начин једињење делује
на поједине састојке хране у смислу антимикробне активности
(Hyldgaard et al., 2012). Када ови детаљи буду боље схваћени биће
лакше искористити те комбинације у борби против микроорганизама
који изазивају кварење хране. Зато је механизам деловања ЕУ и
њихових компоненти тема будућихн истраживања којом би се
добила нова гледишта за оправданост технолошке примене ЕУ
(деловање на протеине из мембране цитоплазме микроорганизама
још увек није у потпуности објашњено). Очекује се да ће се употреба
ЕУ у роби широке потрошње у будућности повећати због
актуелизације тренда “зелених производа” што стимулише
конзумацију, па самим тим и развој производа добијених из биљака.
Потенцијално већа потреба у количини ЕУ у односу на садашњи
ниво, може се постићи укључивањем биоинжињеринга за њихову
синтезу у биљкама јер би се тако обезбедио већи принос. Будућа
истраживања требало би да потврде повезаност састава компоненти
ЕУ и специфичних гена што је потврђено код грчке жалфије и неких
других врста фамилије Lamiaceae, на пример код тимијана
(Bosozormenyi et al., 2009). Међународна стандардизација састава
комерцијално примењивих ЕУ и њихових компоненти била би од
суштинског значаја за поуздану примену ЕУ, што представља још
једну област рада и истраживања.
Закључак
У намирницама са ниским pH, ниским садржајем воде или високим
садржајем угљених хидрата бактерије које изазивају кварење хране
обично нису присутне јер су овакви услови средине неповољни за
њихов раст. Међутим гљивице квасца и плесни могу се развијати и
под оваквим условима и изазвати кварење многих производа Тада се
обично примењује топлотна обрада и стерилизована амбалажа а код
производа који се не могу пастеризовати углавном се користе
слабији конзерванси као: сорбинска, пропионска и бензоева
киселина или њихове соли. Али због тежње за избегавањем или
смањењем употребе синтетичких супстанци у храни употреба ЕУ
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као природних конзерванаса представља идеално алтернативно
решење. ЕУ се могу се директно додати у храну или применити у
биоактивној амбалажи. Проблем представља интензивна арома ЕУ
али се то може превазићи међусобном синергијском комбинацијом
ЕУ или комбиновањем са другим агенсима и техникама. Битно је да
присуство адитива на бази ЕУ може постићи потребну функцију у
концентрацији која не проузрокује нежељене промене укуса и ароме.
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APPLICATION OF ESSENTIAL OILS IN THE FOOD INDUSTRY
Valentina Simić1; Katarina Rajković2; Marijana Gavrilović3; Ivana
Karabegović4
Abstract
Suspicion about some chemical preservatives safety and consumers
negative reaction to those who are recognized as chemically and
synthetically, increases interest in more natural, alternative solutions.
This is especially pronounced in the so-called organic products, which
require safe but effective replacements for chemical treatments and
preservatives. A special interest is focused on the potential application of
plant essential oils (EO) and some of their individual components due to
their scientifically proven antibacterial, antioxidant, fungicidal,
antiparasitic activity on food pathogens. However, most of these studies
were carried out on laboratory media, so there is less aware of their
activity when used directly in food. Phenolic components are the most
active mainly affecting the membrane permeability of the microorganisms
cells. Gram-positive bacteria are more sensitive to the EO than gramnegative. Potential unwanted organoleptic effects caused by the EO can
be limited by their careful selection in relation to the type of food.
Key words: essential oils, food safety, bioactive packagong
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САВРЕМЕНЕ МОГУЋНОСТИ ИСКОРИШЋЕЊА СУРУТКЕ
Огњен Маћеј1; Тања Вучић2; Миливоје Ћосић3
Апстракт
Сурутка – пратећи производ који настаје при производњи сира и
казеина је један од највећих извора хранљивих компоненти. Може да
се користи за исхрану људи, за исхрану стоке, а поједине
компоненте као што су серум протеини, лактоза и други имају
велику примену у различитим гранама прехрамбене индустрије, као
и у фармацеутској и хемијској индустрији. Данас се примењују
различити поступци прераде сурутке: евапорација, сушење,
мембрански поступци (РО, НФ, УФ, МФ), електродијализа, јонска
измена, коагулација топлотом, хроматографија и др. Ове технике
су омогућиле да се прошири палета производа на бази сурутке, који
осим високе нутритивне вредности имају и добре функционалне
карактеристике. На тај начин сурутка је постала драгоцена
сировина која пружа бројне могућности за прераду, чиме се решава
и велики еколошки проблем који је сурутка дуго времена
представљала.
Кључне речи: сурутка, серум протеини, лактоза, минералне
материје.
Увод
Под сурутком се подразумева течна фаза, која се добија при
производњи сирева. То је течност, која се издваја из груша после
коагулације млека ензимима, киселинама, топлотом. Сурутка је
пратећи производ у поступку производње сирева, казеина и
копреципитета млечних производа (Царић, 1990, Yang & Silva,
1995).
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Сурутка представља 80 – 90 % укупне запремине млека. Садржи око
50% суве материје оригиналног млека, коју чине: протеини сурутке,
лактоза, витамини и минерали. Биолошка вредност серум протеина
је већа од биолошке вредности јаја, а ипак се у свету само 50%
сурутке искористи у форми готовог производа (сурутка у праху,
лактоза). Остатак се користи као ђубриво, сточна храна или се
одбацује, док у нашој земљи највећим делом одлази са отпадним
водама. Коришћење сурутке у исхрани стоке је од великог значаја
било да се користи у свежем стању или у облику амонијачне сурутке,
која у количини од 0,5-1,0 кг по крави дневно има позитиван утицај
на принос млека, садржај млечне масти и протеина у млеку (Царић,
1990, Сератлић at al., 2005).
Због тога се траже решења како би се она више прерађивала и као
таква имала примену у прехрамбеној и фармацеутској индустрији
(Царић, 1990, Clark, 1987, Fox & McSweeney, 1998).
Органске материје утичу да сурутка има високу биолошку потребу
за кисеоником (БПК), која износи 35.000-45.000 мг/л. То представља
велики еколошки проблем за индустрију млека, с обзиром на то да
80-90% од укупне количине прерађеног млека чини сурутка, која
уколико се без пречишћења испушта у канализацију, доводи до
загађења река и стајаћих вода. Ако се узме у обзир чињеница да на
лактозу и серум протеине отпада око 70% БПК, проблем одлагања
сурутке био би решен искоришћењем ових компоненти (Јовановић et
al., 1997, Маћеј et al., 1998, Сератлић et al., 2005).
Порекло, врсте и хемијски састав сурутке
У зависности од технолошког поступка производње млечних
производа постоји више врста сурутке, које се разликују по
хемијским, физичким и микробиолошким особинама. Генерално,
основна подела је на слатку и киселу сурутку (Адамовић et al., 2006,
Никетић et al., 2004).
Слатка сурутка – настаје при производњи сирева (меки, полутврди и
тврди) код којих се процес коагулације одвија дејством сирила на
млеко. Ph вредност слатке сурутке је релативно висока и креће се у
опсегу 5,7 – 6,6 (Hodge, 1953).
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Кисела сурутка – представља пратећи производ при поступку
производње киселог казеина и свежих сирева (кварка, котиџа) код
којих се процес коагулације одвија пре свега услед снижења пХ
вредности од око 4,6. За разлику од слатке сурутке садржај
минералних материја у киселој сурутки је знатно виши (Царић, 1990,
Hodge, 1953).
Депротеинизована сурутка – се добија као споредни производ при
производњи серум протеина. Садржај протеина је веома мали, па се
стога депротеинизована сурутка најчешће користи за добијање
лактозе, као и за добијање деривата лактозе (Hodge, 1953).
Деминерализована сурутка – се добија јонском изменом при чему се
постиже 95 – 99% деминерализације или електродијализом при чему
је могуће око 90% деминерализације (Царић, 1990, Hodge, 1953).
Хемијски састав сурутке варира у зависности од врсте и састава
млека од којег је добијена, као и од врсте сурутке, односно
технолошког поступка производње одговарајућих млечних
производа при коме је сурутка добијена (Царић, 1990, Yang & Silva,
1995).
У Табели 1. је приказан састав сурутке добијене различитим
хемијским процесима (Yang & Silva, 1995).
Tabela 1: Састав сурутке и суруткиних пермеата
Тип сурутке

Састав
Лактоза

Протеини

Млечна
киселина

Слатка сурутка

74 - 81

12, 8 - 15

1.8 – 2,2

Кисела сурутка

65-80

9,9-15,5

7,0-10,0

Слатки пермеат

86,0

0,2

74

Кисели пермеат
Делактозирана
сурутка
Деминерализована
сурутка

Пепео

Соли

Масти

2,5

1

2,5

1

2,4

8
7,0 –
19,4
8,8

-

<0,1

0,3

7,5

9,7

-

<60

16-24

-

11-27

-

<0,1
0,2–
0,4

<85

10-24

-

<7

-

0,2-0,4

Извор: Приручник за млекарство, 2003
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У Табели 2. се може видети просечан хемијски састав слатке и
киселе сурутке.
Табела 2: Просечан хемијски састав слатке и киселе сурутке
Компонента (%)

Слатка сурутка

Сува материја
6,4
Вода
93,6
Маст
0,05
Протеини
0,55
Нрн
0,18
Лактоза
4,8
Пепео
0,5
Калцијум
0,043
Фосфор
0,04
Натријум
0,05
Калијум
0,16
Хлориди
0,11
Млечна киселина
0,05
Извор: Приручник за млекарство, 2003

Кисела сурутка
6,5
93,5
0,04
0,55
0,18
4,9
0,8
0,012
0,065
0,05
0,16
0,11
0,4

Табела 3: Протеини слатке сурутке – састав и физичке особине
Протеини
β-Лактоглобулин (β-ЛГ)
α – Лакталбумин (α –ла)
Гликомакропептид
(ГМП)
Крвни серум албумин
(БСА)
Имуноглобулин (лгс)
Лактоферин (ЛФ)
Лактопероксидаза(ЛП)

Садржај
(%)
48-58
13-19

Молекулска
маса(кг/мол)
18
14

Изоелектрична
тачка пХ
5,4
4,4

12-20

8,6

<3,8

6

66

5,1

8-12
2
0,5

150
77
78

5-8
7,9
9,6

Извор: Bonnaillie, Tomasula, 2008
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Табела 4: Садржај витамина и минерала у сурутки и сурутки у
праху
Компонента
Витамин А
Витамин Ц
Тиамин
Рибофлавин
Витамин Б₆
Витамин Б₁₂
Никотинска
киселина
Биотин
Фолна киселина
Пантотенска
киселина
Ca
Mg
Na
K
P
Fe
Zn

Концентрација
Слатка
Обрано
Слатка Кисела
Кисела
Сурутка
млеко
Сурутка сурутка
Сурутка
у праху
у праху
Витамини ( /100г)
4
15
900
5000
13200
40
500
380
150
2400
1630
50
600
600
0,2
2,4
2,6
74

950

1020

1,4
4

43
22

20
51

360

5600

3330

Минерали (мг/100г)
55
102
795
6
9
152
48
47
1090
144
142
1980
47
64
770
0,08
0,09
0,9
0,07
0,33
2,3

2000
200
934
2144
1074
1,2
6,2

1280
127
555
1588
968

Извор: Scott, 1989
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Табела 5: Аминокиселински састав протеина различитог порекла (мг
аминокиселина/г укупног азота)
Аминокиселина

Изолеуцин
Леуцин
Лизин
Метионин
Цистин
Фенилаланин
Тирозин
Треонин
Триптофан
Валин
Аргинин
Хистидин
Аланин
Аспарагинска
киселина
Глутаминска
киселина
Глицин
Пролин
Серин

Хумано
млеко

Казеин

Протеини
сурутке

Јаје

Говеђе
месо

Пшенично
зрно

Соја

254
471
337
78
114
171
223
228
296
171
114
166

345
607
518
178
23
334
371
297
103
430
239
186
196

476
736
704
151
174
224
214
527
147
449
175
144
341

393
551
436
210
152
358
260
320
93
428
381
151
370

301
507
556
169
80
275
225
287
70
313
395
213
365

204
417
179
94
159
282
187
183
68
276
288
163
226

284
486
399
79
83
309
196
241
80
300
452
158
266

451

455

766

601

562

308

731

1000

1406

1231

796

955

1866

1169

98
513
228

126
738
385

126
450
374

207
260
478

304
236
252

245
621
287

261
343
320

Извор: Hambraeus, 1986
Могућности прераде сурутке
Производња сирева у целом свету показује стални тренд раста, па је
стога искоришћење сурутке као једног важног споредног производа
у сирарству посебно значајно. Нове технологије искоришћења
сурутке и производа од сурутке су тек у развоју последњих година.
У САД и Европи свега око 50% сурутке се користи у форми готовог
производа (Clark, 1987, Никетић et al., 2004).
Најбољи начин искоришћења сурутке је за људску исхрану и то у
облику у каквом се налази одмах након добијања. Карактеристике
као што су лака кварљивост и релативно мали садржај суве материје
сурутке су два основна недостатка важна за индустријску прераду.
Због тога се искоришћавање сурутке огледа у њеној обради и
преради, применом адекватних технолошких поступака. Данас
постоје различити поступци прераде сурутке, као што су: сушење,
евапорација,
ултрафилтрација,
електродијализа,
коагулација
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топлотом, гелификација, ферментација и хидролиза (Царић, 1990,
Clark, 1987).
Последњих година је запажен тренд развоја концентрисања сурутке
пре свега ради добијања концентрата високовредних протеина
сурутке. Поред упаравања и сушења, за концентрисање сурутке
користи се ултрафилтрација, реверзна осмоза, коагулација топлотом
и киселином, гелфилтрација. Пре подвргавања сурутке било којој од
поменутих метода потребно је извршити предтретман сепарирања,
пастеризације и хлађења.
Издвајање честица казеина и сепарација масти
Честице казеина се најпре издвајају из сурутке. Користе се
различити типови уређаја за сепарацију казеина као што су: циклони,
центрифугални сепаратори и ротациони филтери (Царић, 1990).
Сепарација масти се врши у центрифугалним сепараторима. Павлака
од сурутке има садржај масти од 25-30% и од ње се најчешће
производи маслац од сурутке. Такође, павлака од сурутке може се
користити у производњи сира и то за стандардизацију млека
намењеног производњи сирева (Царић, 1990, Поповић – Врањеш,
1997).
Хлађење и пастеризација сурутке
Сурутка, која се складишти пре прераде, мора да се хлади или
пастеризује одмах или по уклањању масти. Ако се ради
краткотрајном складиштењу у трајању од 10-15 , тада је хлађење
довољно да би се смањила активност бактерија и оно се врши на
температури од 4˚C. Складиштење сурутке на дужи временски
период захтева пастеризацију (Царић, 1990).
Пастеризација се пре свега врши ради уклањања патогених
микроорганизама и смањења ензимске активности у сурутки.
Пастеризација сурутке се обавља на температури од 72˚C у трајању
од 20-30 секунди или на 63˚C у току 30 минута (Царић, 1990).
Евапорација сурутке
Сурутка се упарава до 45-65% укупне суве материје, а затим се
концентрат нагло хлади до око 30˚C у плочастим измењивачима
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топлоте. Након тога, преноси се у кристализаторе, где се врши
хлађење до 15-20˚C уз стално мешање. Овај процес траје од 6-8
часова, како би се добили што је могуће мањи кристали лактозе, који
ће дати нехигроскопан производ при сушењу распршивањем.
Концентрована сурутка представља засићен раствор сурутке (Царић,
1990).
Сушење сурутке
Сушење сурутке спада међу прво настале начине индустријске
прераде и искоришћења сурутке. Основна предност оваквог начина
прераде сурутке је да се у процесу прераде не појављује остатак који
је потребно третирати. Основни недостатак је потребна скупа опрема
и енергија, а такође и релативно ниска цена производа у поређењу са
другим производима од сурутке (Царић,1990, Yang & Silva, 1995).
Сурутка се суши на исти начин као и млеко. У зависности од
примењеног начина сушења добија се прах различитог квалитета.
Основне особине сурутке у праху су хигроскопност праха и склоност
ка згрудњавању. Сушење се може обављати у сушарама са ваљцима
или са распршивачима. Када се користе сушаре са ваљцима, веома је
тешко скинути слој суве сурутке са површине ваљака. Из тих
разлога, да би се лакше скинула осушена сурутка са ваљака, у
сурутку се додају пуњења, као што су триње од пшенице и ражи
(Царић, 1990, Yang & Silva, 1995).
Данас,
најраспрострањенији
је
метод
сушења
сурутке
распршивањем. Пре сушења, сурутка се обрађује до добијања малих
кристала лактозе, како би се добио нехигроскопан производ, који
при апсорпцији влаге не згрудњава (Царић,1990).
Квалитет сурутке у праху зависи од: претходног третмана сурутке
(сепарација масти, пастеризација), упаравање, предкристализације,
сушења. Са порастом броја операција у наведеним процесима
производње сурутке у праху квалитет праха је бољи, а искоришћење
енергије веће (Царић,1990).
Упаравање се најчешће дешава у вишестепеном вакум упаривачу са
3-5 степени и термокомпресором, због уштеде водене паре. Са
повећањем броја степени опада потрошња паре, али расту
инвестициони трошкови. Температуре упаравања су следеће: I
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степен 77-70˚C; II степен 70-63˚C; III степен 63-57˚C итд. , а
потребан вакуум се ствара вакуум пумпом (Царић, 1990).
Увођењем операције кристализације лактозе између упаравања и
сушења побољшан је и квалитет праха и економичност процеса.
Кристализација почиње у специјалним хладњачама са брзим
хлађењем и наставља у танковима за кристализацију током 4-16-24
h, уз стално мешање, које се врши и током пуњења и пражњења
танка (Царић, 1990).
У процесу сушења сурутке користе се оба начина распршивања:
распршивање притиском и распршивање центрифугалним
атомизером. Температура улазног ваздуха је различита у разним
поступцима и креће се ос 150-200˚C. Излазна температура је нижа, с
тим да ипак буде довољно висока како не би дошло до лепљења
праха и стварања накупина у распршивачу. Брз и интензиван пренос
топлоте са ваздуха на распршени концентрат, дешава се због велике
контактне површине и велике разлике у температури. Ваздух ,
заједно са испареном водом и ситним честицама праха пролази кроз
систем циклона где се врши одвајање најситнијих честица праха,
које се поново враћају у процес. Највећи део праха пада на дно
коморе, спаја се са прахом одвојеним у циклону, хлади хладним
ваздухом и пнеуматски транспортује на просејавање и паковање.
Прах добијен на овај начин је врло хигроскопан и има велику
склоност ка згрудњавању, јер није извршена претходна
кристализација лактозе (Царић, 1990).
Ултрафилтрација
Ултрафилтрацијом се у третману сурутке врши одвајање лактозе,
минералних материја, непротеинског азота и витамина у пермеату, а
концентрисање протеина у ретентату. На тај начин се добија
концентрат протеина сурутке (WPC) са 20-60% протеина у сувој
материји и релативно малим количинама лактозе и минералних
материја. Сурутка или друга течност која се подвргава
ултрафилтрацији има тангенцијалан ток на површину мембране. На
тај начин се, бар делимично, спречава формирање депозита на
мембрани. Добра мембрана за ултрафилтрацију треба да има: оштру
границу сепарације, високи проток, добру постојаност (хемијску,
механичку, термичку, бактериолошку) (Царић, 1990, Поповић
Врањеш и Вујчић, 1997).
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Дијафилтрација
Већи део протеина у производу може се постићи додавањем воде
током ултрафилтрације (дијафилтрација), чиме се врши испирање
остатака лактозе и соли и добија протеински концентрат са 98%
протеина. Најефикасније је додавање воде континулано, током
процеса дијафилтрације. Пошто је радни притисак низак, примењују
се стандардне пумпе, цевоводи и друга опрема (Царић, 1990,
Поповић Врањеш и Вујчић, 1997).
Реверзна осмоза
Реверзна осмоза сурутке врши се у циљу концентрисања. То је
метода алтернативна управљању, где се из сурутке уклања само
вода. Ретентат је код реверзне осмозе концентрисана сурутка, а
пермеат вода, која се по саставу битно не разликује од чесменске
воде. Ограничење ове методе концентрисања у поређењу са
евапорацијом представља степен концентрисања, који је за реверзну
осмозу знатно мањи, износи 25% суве материје концентрата. Значи,
да се уклања 60% воде (Царић, 1990, Поповић Врањеш и Вујчић,
1997).
Електродијализа
Електродијализа је мембрански процес, који базира на
електрохемијским законима миграције јона у електричном пољу.
Електродијализом концентрисане сурутке постиже се степен
деминерализације од 30-90%. При примени напона, катјони
мигрирају ка катоди, а ањони ка аноди, при чему мембране одбијају
јоне истог наелектрисања: ањоне одбија катода, а катјоне анода.
Тако долази до делимичне деминерализације у ћелијама са сурутком.
Основни недостаци деминерализације електродијализом су: високи
инвестициони трошкови инсталације, посебно високих степена
деминерализације (Царић, 1990, Поповић Врањеш и Вујчић, 1997).
Јонска измена
Процес јонске измене заснива се на способности макромолекуларних
смола да замене јоне везане на својој површини покретним јонима
истог наелектрисања из сурутке. У припреми за јонску измену врши
се уобичајени предтретман сурутке, али најчешће не и
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концентрисање. Сурутка се прво уводи у катјонски измењивач, где
позитивно наелектрисани јони бивају замењени јонима водоника,
затим у ањонски измењивач, где се негативно наелектрисани јони
замењују јонима ОH . Јонска измена се врши
при ниским
температурама
(5 - 12˚C), осим ако је сурутка претходно
депротеинизована, када се могу користити и више температуре
(50˚C). Предност јонске измене над електродијализом је у релативној
једноставности што значи и ниским инвестиционим улагањима
(Царић, 1990, Поповић Врањеш и Вујчић, 1997).
Гелфитрација
Гелфитрација је добро позната метода за одвајање компонената
разних молекулских маса. Током фракционисања сурутке
гелфилтрацијом, мали молекули (лактоза, минералне материје)
пенетрирају у макромолекуларни гел, док протеини пролазе и тако
се одвајају од других компонената (Царић, 1990, Поповић Врањеш и
Вујчић, 1997).
Примена сурутке и производа од сурутке
Сурутка и производи од сурутке имају велики значај како у исхрани
људи, тако и као храна за животиње и ђубриво за земљиште.
Најзначајнија је примена слатке сурутке у прехрамбеној индустрији,
док се само око 10% прерађене киселе сурутке продаје као производ
или додаје другим производима (Clark, 1987, Yang & Silva, 1995).
Примена сурутке у исхрани људи
Сурутка има све значајнију улогу у исхрани људи, јер представља
извор биолошки вредних протеина са знатно већим садржајем
аминокиселина, наручито лизина у односу на казеин. У
прехрамбеној индустрији, сурутка и њени производи се користе у
различитим формама, што је приказано у Табели 6 (Clark, 1987).
Употреба концентрата протеина сурутке у прехрамбеним
производима има технолошки и нутритивни аспект. Најважније
карактеристике концентрата протеина сурутке су: растворљивост,
својство емулговања, везивање воде, вискозитет и др. Ове особине
омогућују њихову велику примену и индустрији млека, при
производњи имитација млека и млечних производа, пекарској
индустрији и др. (Царић, 1990, Yang & Silva, 1995).
176

Табела 6: Употреба сурутке и суруткиних пермеата у исхрани

Слатка сурутка

Кисела сурутка

Суруткин пермеат

Сладоледи и преливи
Пекарски производи
Шећерне глазуре
Мекане момбоне
Карамеле
Чоколаде
Слатки кремови
Маргарин
Сосови
Воћни напици
Сокови
Супе
Дечија храна
Пудинзи
Сиреви
Сиреви у праху
Сосови
Сирни намази
Зачини за салате
Кобасице
Прерађевине од меса
Напици од сурутке

Извор: Clark, 1987
Од сурутке на подручју Медитерана, у Норвешкој и Северној
Америци производе се различити албумински сиреви, као што су
мисост и примост (Норвешка), манур (Грчка), сера и браси
(Француска), рикота (Италија), урда (Србија) и други. Нутритивна
вредност ових сирева је врло висока, али се разликују према
хемијском саставу и сензорним
карактеристикама (Маћеј et
al.,1998).
Сурутка се често деминерализује да би се уклонио слан укус, а затим
се користи за производњу инфант формула. У ову сврху се
употребљава скоро 65% деминерализоване сурутке, која доводи до
побољшања растворљивости, смањења киселости и повећања сласти
инфант формула (Поповић-Врањеш и Вујчић, 1997).
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Примена сурутке у исхрани стоке
Захваљујући својој високој хранqивој вредности, сурутка се може
користити и у исхрани стоке, као течна, кондензована или сурутка у
праху. Сурутка се може употребити као замена за млеко у оброцима
за телад и прасад. Она може да се производи у облику блокова, који
се дају теладима и замењује 20-25% укупне вредности оброка.
Велики значај има и у исхрани преживара као амонијачна сурутка
(Маћеј et al.,1998).
Такође, додатком сурутке у силажу постиже се бољи квалитет и већа
сварљивост силаже (Адамовић et al., 2006).
Сурутка као ђубриво за земљу
Сурутка због низа својих добрих карактеристика је нашла примену и
у обради земље и користи се као ђубриво. Она је нетоксична,
побољшава састав земље, садржи хранљиви азот, фосфор и калијум
у односу који одговара биљкама (Yang & Silva, 1995).
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MODERN POSSIBILITIES OF WHEY UTILIZATION
Ognjen Maćej1; Tanja Vučić2; Milivoje Ćosić3
Abstract
Whey – byproduct originated from cheese and casein production is one of
the biggest sources of nutritional components. It can be used for human
and cattle nutrition, and some components such as whey proteins, lactose
and other, have significant appliance in food industry, as well as in
pharmaceutical and chemical industry. Different treatments of whey
processing such as evaporation, drying, membrane processes (RO, NF,
UF, MF), electrodialysis, ionic exchange, heat coagulation,
chromatography etc. can be applied. These techniques enable production
of many whey-based products, which have high nutritional value and
good functional characteristics. Thereby, whey became valuable raw
material with many processing possibilities. This way, great ecological
problem, which whey represented for a long time, is solved.
Key words: whey, whey proteins, lactose, minerals
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СВОЈСТВА БАКТЕРИЈА МЛЕЧНЕ КИСЕЛИНЕ И
ТЕХНОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ У ПРЕХРАМБЕНОЈ
ИНДУСТРИЈИ
Иван Мичић1; Марија Мичић2
Апстракт
Предмет истраживања у раду је анализа стања и основних
проблема развоја, Бактерије млечне киселине које се користе у
прехрамбеној индустрији. Због способности претварања шећера
(укључујући лактозу) и других угљених хидрата у млечну киселину.
Омогућују не само процес ферментације већ и конзервисање хране,
снижавајући пХ и онемогућавајући бактеријски раст. Дугогодишње
коришћење ових бактерија као и многобројне интересантне
метаболитичке карактеристике довели су до значајних и
различитих примена ових микроорганизама у индустрији. У циљу
побољшања трајности и квалитета ферментисане хране у
различитим прехрамбеним процесима користе се различите врсте
Бактерије млечне киселине из родова: Lactobacillus (млеко, месо,
поврће, житарице), Lactococcus (млеко), Leuconostoc (млеко,
поврће), Pediococcus (поврће, месо), Oenococcus (вино), Enterococcus
(млеко) и Streptococcus (млеко). Због њиховог позитивног утицаја на
здравље људи, неки сојеви ових бактерија користе се као
пробиотици. Утврђено је да врсте лактобацила Lb. sakei, Lb.
curvatus и Lb. плантарум изоловане из ферментисаних кобасица
могу садржати пептидазе.
Клјучне речи: млеко, месо, поврће, житарице, вино, пробиотици.
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Увод
Бактерије млечне киселине (БМК) представљају хетерогену групу
бактерија које су обједињене на основу њихових морфолошких,
метаболитичких, физиолошких и генетичких карактеристика.
Углавном се налазе у стаништима која су богата хранљивим
материјама као што су различите намирнице (млеко, месо, пиће),
распрострањене су у природи као нормална епифита флора на
биљкама, док су неке део нормалне микрофлоре уста,
гастроинтестиналног тракта и вагине сисара Стојановић (2005). БМК
које учествују у ферментацији намирница широко се примењују у
пекарству, индустрији млека и млечних производа, меса и пића.
Стојановић (2005) наводи да њихов значај код овакве примене
проистиче из следећих разлога:
 већина намирница представља добар супстрат за развој БМК,
 вечина БМК су способне да снижавају пХ у ферментисаним
производима до вредности која спречава раст патогених
бактерија и изазивача кварења хране,
 од свих БМК нађених у храни само је неколико врста
патогено.
Материјал и методе
Савић (2007) константује да све бактерије млечне киселине (БМК)
имају следећа заједничка својства:





грампозитивне су
не формирају ендоспоре
толерантне на присуство кисеоника
ферментишу шећере

Обрадовић (2003) наводи да у основи могу бити подељене у два
типа:
 мезофилне, са оптималном температуром од око 30оC и
 термофилне, са оптималном температуром од око 40оC.
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Мезофилне стартер културе
У Табели 1 дат је пример неких мезофилних бактерија. На основу
табеле 1. можемо видети да бактерије расту при температури од 1040оC, а оптимална је 20-30оC.
Табела 1: Поређење неких мезофилних бактерија
Стварање
Мезофилне
Оптимални
млечне
бактерије
раст
киселине
L. lactis ssp. lactis
Oko 30°C
0,5-0,8%
L. lactis ssp. cremoris
25-30°C
0,5-0,8%
L.lactis ssp. lactis
Око 30°C
0,3-0,6%
biovar. diacetylactis
Leuconostoc spp.
20-25°C
0,1-0,2%
Извор: Аутори

Ферментација
citrate
+
+

Термофилне стартер културе
Оптимално се размножавају при вишим температурама (37-45оC) и
знатно брже производе млечну киселину у односу на мезофилне
бактерије. Састављене су од врста Lactobacillus i Streptococcus и
могу се користити као моно или као мешовите културе. При расту
бактерија у симбиози раст једне врсте је стимулисан метаболитима
које производи друга врста. Сарић (2007) наводи да тако,
Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus стимулише раст Streptococcus
thermophilus производњом неких аминокиселина, док S. thermophilus
производи довољну количину CO2 и мравље киселине који подстичу
раст L. delbrueckii ssp. bulgaricus.
Поред наведених врста у Табели 2, у ову групу спадају и:
 Lactobacillus delbruckii ssp. lactis
 Lactobacillus acidophilus
 Lactobacillus casei
 Bifidobacterium ssp.
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Табела 2: Поређење неких термофилних бактерија
Термофилне
бактерије
Streptococcus
thermophilus
Lactobacillus
delbrueckii ssp.
bulgarikus

Тип врења

Млечна
киселина

Протеолит
ички
ензими

40-45 °C

хомоферментативни

0,6-1,0%

+

40-50 °C

хомоферментативни

1,5-2,0%

+

Оптимал
ни раст

Извор: Аутори
Својства стартер култура утичу на особине појединих
ферментативних производа. Стога су познавање састава и особина
стартер култура неопходан услов за спровођење контролисане
ферментације. Сарић (2007) наводи да млекарски погони данас
купују већ припремљене мешовите стартер културе, од
специјализованих фирми (лабораторија).
Штапићасте форме
Представљају широку групу микроорганизама који имају сличне
генотипске и фенотипске особине. Млечна киселина снижава pH
средине и тиме спречава развиће непожељних патогених
микроорганизама. Обрадовић (2003) наводи да могу да стварају
бактерицидна, антимикробна једињења која инхибирају раст
непожељних и патогених бактерија.
Обавезно хомоферментативни: L. acidophilus, L. bulgaricus, L.
delbrueckii
Факултативно хетероферментативни: L. casei, L. plantarum, L. sakei
Обвезно хетероферментативни: L. fermentum, L. brevis, L. reuteri, L.
sanfrancisco
Lactobacillus delbruckii sp.bulgaricus
Штапићаста, хомоферментативна врста БМК, која је изолована из
бугарског киселог млека. Ствара Д(-) млечну киселину, као и ацетаталдехид који учествују у формирању ароме ферментисаних
производа
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То су штапићи величине 0.8-4μм, са старошћу се издужују,
аспорогени, факултативно анаеробни, непокретни, јављају
се
појединачно, у паровима и у краћим ланцима.
Слика 1: Lactobacillus bulgaricus

Извор: Аутори
Морфолошке карактеристике зависе од присуства страних једињења
у средини (стварају зрнца). Оптимална температура за раст је 4045оC, а имају способност раста и на 52-55оC. стартера.
Обрадовић (2003) наводи да може да ствара бактериоцин булгарицан
који инхибира неке бактерије.
Слика 2: Lactobacillus casei

Извор: Аутори
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Хомоферментативна врста која расте у опсегу температуре од 1040оC, а оптимална температура за раст је 30°C. У млеку се јавља у
виду кратких кокоидних штапића у ланцима. Ствара мање млечне
киселине у односу на Lb. bulgaricus, и то у виду L+ облика.
Обрадовић (2003) наводи да има усавршен ензимски систем због
чега се користи у производњи већине сирева као и павлаке.
Lactobacillus helveticus
Хомоферментативна врста која оптимум развића постиже на 4045оC. Има јак ферментативни и умерен протеолитички систем.
Користи се у производњи ементалера где са другим бактеријама
утиче на специфичан укус овог сира. Обрадовић (2003) наводи да за
разлику од осталих лактобацила трансформише галактозу.
Lactobacillus sake
Атипичан кратки штапић, најраспрострањенији лактобацил у месу.
Подноси веће концентрације соли, неки сојеви синтетишу
бактериоцине. Обрадовић (2003) наводи да се користи као чиста
култура за производњу кобасица.
Lactobacillus acidophilus
Хомоферментативна врста која се најчешће јавља у интестиналној
флори одојчади. У млеку се слабо развија и јавља у виду дужих и
краћих штапића, а оптимум раста је на 37 оC. Може да ствара
антибиотик ацидопхилин или ацидолин, а користи се за производњу
неферментисаног млечног производа који се назива слатко
ацидофилно млеко. Обрадовић (2003) наводи да улази у састав ABT
и ABY стартера, у производњи ферментисаних напитака са
терапеутским дејством.
Округласте форме- коке
Лацтоцоццус лацтис сп.лацтис
Веома распрострањена у млеку и млечним производима. То су Г+
микроорганизми, непокретни. Улази у састав стартера за
производњу сирева и неких ферментисаних напитака. Оптимум за
развиће је 30оC, а расте од 10-39.5оC при pH 9.2 и концентрацији
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соли од 4%. Продукује бактериоцин низин, а из аргинина ствара
NH3. Поседује екстрацелуларне ћелијске протеиназе које разлажу
протеине до нижих азотних једињења која улазе у ћелију, а даља
разградња се обавља интрацелуларно. Обрадовић (2003) наводи да у
млеку се јављају појединачно, у пару или у ланцима.
Lactococcus lactis sp.cremoris
Налази се у млеку и производима од млека, улази у састав стартер
култура. Стартери за производњу сирева имају већи проценат ове
врсте. Обрадовић (2003џ) константује да расте при концентрацији
соли од 2%, не расте при pH=9.2, не разлаже аргинин, јавља се у
ланцима, ствара слуз и капсуле.
Enterococcus faecalis
Оптимум за развиће је 10-45оC, а подноси и загревање у трајању од
30 минута на 60оC. Подноси концентрације соли до 6.5% при pH=9.6.
користи се за производњу траписта. Обрадовић (2003) наводи да
постоје сојеви који дају непријатан мирис, али се због својих
особина користе у прехрамбеној индустрији.
Pediococcus spp.
Овај род обухвата хомоферментативне врсте које расту у виду
паровима или тетрада. Ствара 0.5-0.9% млечне киселине.
Слика 3: Streptococcus thermophilus

Извор: Аутори
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Подноси веће концентрације соли до 5.5%. Оптимум за развиће је
25-32 оC, док је опсег од 7-45оC. Налази се у млеку и млечним
производима, а често се јавља у киселом купусу. Обрадовић (2003)
наводи да pediococcus pentosaceus се користи у производњи
ферментисаних кобасица.
Leuconostoc spp.
У овом роду се налазе хетероферментативне коке. Ферментишу
шећере до млечне киселине, сирћетне киселине и CO2.
Leuconostoc mesenteroides sp.cremoris се користи као саставни део
стартер култура у производњи маслаца и сирева.
Слика 4: Streptococcus thermophilus

Извор: Аутори
Обрадовић (2003) наводи да карактеристика је стварање диацетила
при pH=5.5, толерише веће концетрације соли.
Стрептоцоццус саливариус сп.тхермопхилус
Спада у термофилне БМК и оптимална температура за раст износи
43оC. Обрадовић (2003) наводи да заједно са bulgaricusom учествује
у старетеру за производњу јогурта у односу 1:1.
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Метаболистичке функције БМК
Истраживања у раду могуће је систематизовати на основу
разлагање глукозе (Слика 5.) све БМК подељене су у две групе:
 хомоферментативне и
 хетероферментативне.
Слика 5: Основни путеви разлагања глукозе

Хомоферментативне БМК, у које спадају родови Lactococcus,
Streptococcus, Enterococcus, Pediococcuс и I и II група лактобацила,
разлажу глукозу гликолитичким путем, док хетероферментативе
БМК, којима припадају родови Weisella, Leuconostoc и III група
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лактобацила, глукозу разлажу 6-фосфоглуконат/фосфокетолазним
(6-ПГ/ПК) путем. Стојановић (2005) наводи да гликолитичким
разлагањем једног мола глукозе добијају се 2 молекула млечне
киселине и 2 АТП-а, док као крајњи продукти разлагања глукозе 6ПГ/ПК путем добија се по 1 молекул млечне киселине, етанола,
сирћетне киселине и CO2 и двоструко мање енергије (само 1
молекул АТП-а).
Синтеза аромогених једињења
Аромогена једињења су угљоводоници са 4C атома: diacetil, acetoin
(acetilmetilkarbinol), 2,3-butandiol (2,3-butilen glikol) и др. То су
сродна једињења која настају из пирувата. Ова једињења подлежу
даљем катаболизму, тако да је њихова концентрација у крајњем
производу редукована. Стојановић (2005) наводи да продукција
аромогених једињења је својство које се јавља код неких врста и
сојева БМК.
Код Lc. lactis ssp. lactis biovar diacetylactis, неких врста Leucunostoc
sp., као и код неких лактобацила (Lb. pentosaceus, Lb. plantarum),
diacetil се може детектовати када медијум у коме расту садрзи
цитрат. Код Lb. delbrueckii ssp. bulgaricus i Lb. acidophilus уочена је
продукција диацетила из аминокиселине треонина, мада и друге
врсте овог рода могу да синтетишу диацетил и ацетоин у условима
вишка пирувата у подлози. Способност продукције диацетила даје
одређену предност продуцентима у односу на остале врсте
микроорганизама у мешаној популацији. Поред тога што диацетил
зауставља раст неких Грам позитивних и Грам негативних бактерија,
у новије време је установљено да се приликом метаболизма цитрата
pH средине повећава и доводи до појачаног метаболизма шећера.
Стојановић (2005) наводи да се сматра да ова алкализација средине
представља веома важан фактор за кометаболизам шећера и цитрата,
као и да омогућава дуже преживљавање L. lactis ssp. lactis biovar
diacetylactis у ферментисаним производима. Када БМК расту у
присуству шећера као извора угљеника, сав настали пируват се
трансформише до млечне киселине. На тај начин ћелија обнавља
потребне количине никотинамид динуклеотида (НАД) из
редукованог облика НАДХ, за поновно улучење у гликолитицки
циклус. Стојановић (2005) наводи да би се ћелије укључиле у
метаболичке путеве за синтезу аромогених једињења, неопходан им
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је додатни извор пирувата. Пируват је основни супстрат за
продукцију већег броја једињења што је приказано (слика 6.)
Продукција егзополисахарида
Слика 6: Основни путеви разлагања пирувата код БМК

БМК, као и многе друге бактерије, могу да синтетишу неколико
различитих типова полисахарида који су класификовани према
њиховом положају у односу на ћелију. Они који се излучују ван
ћелије, означени су као егзополисахариди (ЕПС), док су они који се
везују за спољашњи део ћелије, у облику омотача, означени као
капсуларни полисахариди (ЦПС). ЕПС могу бити лабаво везани за
површину ћелије или се потпуно луче у спољашњу средину у облику
слузи. Интрацелуларни полисахариди су конституенти ћелијског
зида. БМК не користе ЕПС као изворе енергије, већ они у природним
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стаништима штите бактерије од исушивања, бактериофага,
антибиотика или токсичних једињења и осмотског стреса.
Осим тога, имају улогу у препознавању ћелија, у везивању за
различите површине и формирању биофилма који убрзава
колонизацију различитих екосистема. По неким истраживањима
ЕПС имају имуностимулаторно и антитуморно дејство, док
фосфатне групе у ЕПС имају улогу у активацији макрофага и
лимфоцита.
Стојановић (2005) наводи да такође, постоје подаци да ЕПС могу да
утичу на снижавање нивоа холестерола у крви. Бактерије из родова
Streptococcus, Lactobacillus, Leuconostoc, Lactococcus могу да
продукују ЕПС који су различити по свом хемијском саставу,
структури и величини. Стојановић (2005) наводи да на основу
структуре, механизма биосинтезе и потребних прекурсора, ЕПС се
деле
на
хомополисахариде
и
хетерополисахариде.
Хомополисахариди су полимери који се састоје од једне врсте
моносахарида. Тако се декстран који продукујеју Ln. mesenteroides
subsp. mesenteroides i subsp. dextranicum састоји од мономера
глукозе, док се леван који синтетише Ст. саливариус састоји од
мономера фруктозе. Ови биополимери се производе у великој
количини. Стојановић (2005) наводи да пример, сој Lb. reuteri може
да произведе око 10г/л хомополисахарида који се састоје од Дглукозе или од Д-фруктозе. Стојановић (2005) наводи да
хомополисахариди, као декстран и леван, које производе бактерије
врсте Leuconostoc mesentroides и неке стрептококе,синтетишу се
изван ћелије у присутву донора сахарозе и акцептора глукана или
фруктана. Хетерополисахариди се производе у знатно мањој
количини - 0.5г/л. Производи их велики број мезофилних (Lc. lactis
ssp. lactis, Lc. lactis ssp. cremoris, Lb. casei, Lb. sake, Lb. rhamnosus и
др.) и термофилних БМК (Lb. acidophilus, Lb. helveticus, Lb.
delbrueckii subsp. bulgaricus i St. thermophilus). Они се састоје од
понављајућих олигомерних јединица моносахарида који често
садрже комбинацију Д-глукозе, Д-галактозе и Д-рамнозе, а у неким
случајевима Н-ацетилглукозоамин, Н-ацетилгалактозоамин или
глукуронску киселину. Стојановић (2005) наводи да понекада су
присутни и фосфати, ацетил и глицерол. У прехрамбеној индустрији,
ЕПС имају улогу у побољшавању особина ферментисане хране. У
припреми киселих теста бактерије које производе ЕПС ( конкретно
фруктан из Lb. sanfranciensis) могу се користити као замена за
адитиве који се тренутно користе за побољшање реолошких особина
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теста и структуре хлеба. Стојановић (2005) наводи да глукан и
фруктан могу да синтетишу и неке БМК из рода Leuconostoc.
Регулација синтезе ЕПС није у потпуности објашњена код
мезофилних и термофилних БМК. Сматра се да је продукција ЕПС
израженија у аеробним условима јер присуство кисеоника
стимулише синтезу ЕПС висе у чврстој него у течној подлози.
Стојановић (2005) наводи да на вискозитет течне подлоге може
утицати и тип полимера као и други присутни метаболити.
Proteolitička aktivnost
БМК су у поредењу са бактеријама Bacillus или Pseudomonas
умерени протеолити. Протеолитичка активност обезбедује
снабдевање БМК изворима азота неопходним за њихов раст и
синтезу ћелијских протеина.
Стојановић (2005) наводи да у путеве синтезе тих протеина укључују
се аминокиселине до којих БМК долазе разградњом протеина из
супстрата на коме расту , уколико им није доступан извор слободних
аминокиселина. Највећу протеолитичку активност поседују врсте Lb.
helveticus, Lb. delbruckii subsp. bulgaricus и Lb. acidophillus, а затим
следе врсте Lb. casei и врсте рода Lactococcus. Протеолитички
ефекти се огледају у повећању садржаја аминокиселина током
ферментације киселог теста , и то : леуцина, аланина, валина,
изолеуцина, глутамина, глутаминске киселине, аргинина, лизина,
метионина, фенилаланина, тирозина и серина, Lb. plantarum показује
већу протеолитичку активност од Lb. sanfrancisco или Lb.fructivorans
Протеолиза не зависи само од врсте БМК већ и од услова који
владају у киселом тесту. Повећање температуре између 25°C и 35°C
изазива повећање садржаја аминокиселина, док промена садржаја
воде у тесту мање утиче на протеолитичку активност бактерија. На
степен протеолизе такоде утиче и супстрат. ражено брашно са већим
садржајем пепела доводи до формирања већих концентрација
аминокиселина током ферментације, нарочито леуцина, аланина,
аспарагина, лизина и пролина. Стојановић (2005) наводи да квасци
такође могу користити аминокиселине током ферментације, нпр.
аланин, глицин, аспарагин и леуцин. Током процеса ферментације и
зрења
ферментисаних
кобасица
долази
до
акумулације
аминокиселина и пептида до нивоа од 1% суве материје што
доприноси формирању ароме и укуса производа. Микроорганизми
имају способност разлагања протеина меса до пептида који имају
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утицај на сензорне карактеристике производа. БМК популација
снижава pH вредност средине и тиме појачава дејство мишићних
протеаза које учествују у разградњи протеина у месу. Лактобацили
преводе протеине у олигопептиде, пептиде и слободне
аминокиселине. Врста Lb. sakei има протеолитичко дејство на
саркоплазматичне и миофибриларне протеине. Врсте Lb. Sakei и
Lactoba-cillus plantarum doprinose акумулацији глутамата који има
утицај на укус хране.
Милићевић (2012) наводи да, врста Lb.sakei испољава и
аспарагиназну активност иако је аспаратат мање значајан за укус
ферментисаних кобасица.
Утврђено је да врсте лактобацила Lb. sakei, Lb. curvatus i Lb.
plantarum изоловане из ферментисаних кобасица могу садржати
пептидазе.
Милићевић (2012) наводи да леуцин и валин аминопептидазе имају
улогу у формирању ароме.
Резултати и дискусија
Резултати резистентности на антибиотике показали су да испитивани
сој Lb. paracasei 08 има сличне карактеристике референтном соју Lb.
rhamnosusu GG. Оба соја су резистентни на канамицин, а сензитивна
на скоро све остале испитиване антибиотике.
Радуловић ет ал. (2008) константује да једина значајна разлика је у
резистентности соја Лб. парацасеи 08 на стрептомицин где је зона
инхибиције износила 2 мм .
Пробиотске карактеристике
Пробиотици се дефинишу као културе једног или више
микроорганизама које позитивно делују на људско здравље
побољшавајући микробну популацију интестиналног тракта.
Пробиотичко деловање представља испољавање повољних ефеката
на здравље људи деловањем антибактеријских метаболита и
специфичних ћелијских компоненти БМК.
Ово својство БМК посебно доприноси значају ферментисаних
млечних производа у људској исхрани. Доказани су пробиотички
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ефекти БМК, нарочито врста које се налазе као нормална
микрофлора хуманог гастроинтестиналног (ГИ) тракта. Стојановић
(2005) наводи да су највише проучене врсте из рода Lactobacillus, а
оне које се најчешће користе у производњи пробиотских производа
табели 3. Павловић (2008).
Табела 3: БМК које се најчешће користе у производњи
Врсте рода Lactobacillus
Врсте рода Bifidobacterium
L. acidophilus
B. adolescentis
L. casei
B. animalis
L. crispatus
B. bifidum
L. gallinarium
B. breve
L. gasseri
B. infantis
L. jonsonii (L. paracasei)
B. lactis
L. plantarum
B. longum
L. reuteri
L. rhamnosus
Извор: Аутори
Један сој Lb. acidophilusse користи у Холандији за производњу
јогурта “Fysiq” који значајно снижава ниво холестерола у крви.
Позитивни здравствени ефекти пробиотика:









Контрола раста непожељних микроорганизама у пробавном
тракту
Побољшање имуног састава
Побољшање разградње лактозе
Антиканцерогени ефект
Редукција холестерола
Превенција инфекција
Синтеза фолне киселине и витамина Б-групе
Повећање доступности минерала

Савић (2007) наводи да препарати са пробиотицима садрже живе
ћелије и постоје у три облика као:
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-

-

ферментисани млечни производи (јогурт који садржи живе
ћелије Lactobacillus delbruckii sp.bulgaricus и Streptococcus
thermophilus, као и ацидофилно млеко са Lb. acidophilus)
додаци ферментисаној храни у облику живих ћелија
фармацеутски производи у облику таблета, капсула или гранула.

Захваљујући пробиотским сојевима, могуће је да ферментисане
кобасице поседују пробиотска својства.
Први услов за ово је да такви сојеви буду у довољном броју како би
имали позитивно дејство на здравље потрошача.
Како суве ферментисане кобасице не подлежу термичкој обради, оне
омогућавају пробиотским сојевима да преживе дате услове.
Пробиотски сојеви који се користе као стартер културе захтевају
специфичне сензорне и функционалне карактеристике. Број и
вијабилност пробиотских сојева треба бити у оптималном опсегу pH
и температуре. pH средина треба бити кисела (нпр. <5), а процес
зрења што дужи (пожељно је да је дужи од месец дана).
Милићевић (2012) наводи да је утврђено да припадници врста
Lactobacillus gasseri, Lb. rhamnosus и Lb. paracasei subsp. paracasei
који су изоловани из ферментисаних кобасица могу имати
потенцијално пробиотско дејство. Пробиотичка ферментисана млека
уз пробиотичке бактерије садрже и низак проценат млечне масти
која се креће од 0,1 до 1%. Ови производи су погодни за
конзумирање људима који не могу у потпуности да пробаве лактозу.
Узрок интолеранције људи на лактозу је недостатак ензима β – D –
галактозидазе у пробавном тракту, а који је неопходан за њену
разградњу на глукозу и галактозу. Ферментацијом млека микробном
активношћу бактерија, јер поседују ензим β – D – галактозидазу,
млечни шећер лактоза се разграђује у лакше сварљиви лактат, и зато
је ферментисано млеко од пробиотичких бактерија за ове људе
потпуно нешкодљиво.
Нешић (2010) наводи да је уопште, повољан утицај на људско
здравље приписује се и њиховој способности да смање ниво
холестерола, да поново успоставе равнотежу у цревној флори након
узимања антибиотика, као и превентивном деловању у спречавању
настанка карцинома дебелог црева.
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Радуловић ет ал. (2008) наводе да је при испитивању основних
пробиотских својстава соја Lactobacillus paracacei 08, који је
изолован из сјеничког сира, као референтни сој је употребљен Lb.
rhamnosus GG.
Радуловић ет ал. (2008) наводе да као критеријуми пробиотских
својстава коришћени су:
 сензитивност на симулиране гастроинтестиналне (ГИ) услове:
 гастро тест
 тест жучних соли;
 антимикробна активност;
 резистентност на антибиотике;
 способност аутоагрегације.
Испитивани аутохтони сој Lb. Paracasei 08 у ранијим
истраживањима је задовољио све критеријуме као допунска стартер
култура у циљу побољшања сензорних својстава сирева.
У овим истраживањима је показао и потенцијалну пробиотску
способност, која је потпуно компатибилна са референтним сојем Lb.
rhamnosus GG in vitro условима.
Иако су услови у ГИ тракту рестриктивни за раст бактерија млечне
киселине, тестирани сој је преживљавао ове услове после 60 минута
у великом броју (слика 7).
Слика 7: Преживљавање гастроинтестиналних услова
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Закључак
На основу анализе стања у полјопривредно-прехрамбеној
производњи, показао је способност преживљавања у симулираним
ГИ условима, при чему је преживљавање у присуству пепсина pH 3
износило 100%, при pH 2 94,34%, а у присуству панкреатина и
жучних соли 93,64%.
Донети су заклјучци, веома добро је инхибирао раст патогених
микроорганизама, показао сензитивност на већину антибиотика, а
његова способност аутоагрегације је била знатно већа (94,04-97,20%)
него код референтног соја Lb. rhamnosus GG. Радуловић ет ал. (2008)
наводе да би одређена бактерија имала пробиотско дејство,
неопходна је њена способност колонизације и одржавања на
зидовима интестиналног тракта, што подразумева способност
адхезије. Једна од веома важних способности пробиотских бактерија
је инхибиторно дејство на патогене бактерије.
Тестирани сој Lb. paracasei 08 показао је веома добро инхибиторно
дејство у односу на све испитиване патогене микроорганизме.
Лактобацили су веома често конституенти примарне микробиолошке
баријере према инфекцијама интестиналног и уринарног тракта.
Њихова инхибиторност се јавља као последица продукције најчешће
млечне киселине, бактериоцина или H2O2. Радуловић ет ал. (2008)
константују да у оквиру лактобацила окарактерисан је велики број
пробиотских сојева, тако да ова група бактерија има велику примену
у превенцији болести изазваних инфекцијама.
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PROPERTIES OF BACTERIA OF DAIRY ACID AND
TECHNOLOGICAL CHARACTERISTICS IN THE FOOD
INDUSTRY
Ivan Mičić1; Marija Mičić2
Abstract
The subject of this research is the analysis of the state and basic
development problems, lactic acid bacteria used in the food industry. Due
to the ability to convert sugar (including lactose) and other
carbohydrates to lactic acid. They enable not only the fermentation
process, but also the preservation of foods, lowering the pH and
preventing bacterial growth. Long-term use of these bacteria as well as
numerous interesting metabolic characteristics have led to significant and
varied applications of these microorganisms in the industry. In order to
improve the durability and quality of fermented foods in different food
processes, different types of lactic acid bacteria are used: Lactobacillus
(milk, meat, vegetables, cereals), Lactococcus (milk), Leuconostoc (milk,
vegetables), Pediococcus (vegetables, meat ), Oenococcus (wine),
Enterococcus (milk) and Streptococcus (milk). Due to their positive effect
on human health, some strains of these bacteria are used as probiotics. It
has been found that lactobacilli species Lb. sakei, Lb. curvatus and Lb.
Plantarum isolated from fermented sausages can contain peptidases.
Key words: мilk, meat, vegetables, cereals, wine, probiotics
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УТИЦАЈ AГРОЕКОЛОШКИХ УСЛОВА, КОЛИЧИНЕ АЗОТА
И ХИБРИДА НА САДРЖАЈ УГЉЕНИХ ХИДРАТА У ЗРНУ
КУКУРУЗА
Љубиша Живановић1; Јелена Голијан2; Јела Икановић3; Љубиша
Коларић4; Вера Поповић5
Апстракт
Кукуруз представља нашу најзаступљенију ратарску биљку, чији
плод има изузетно високу хранљиву и енергетску вредност, а при
том низак садржај структурних угљених хидрата. У трогодишњем
периоду вршена су истраживања утицаја типа земљишта
(чернозем и гајњача), количине азота (контрола – без ђубрења,
PKNфон, PKN60, PKN120 и PKN180) и хибрида различите дужине
вегетационог периода (ЗП 434, ЗП 578 и ЗП 677) на садржај
угљених хидрата у зрну кукуруза. Испитивања су обављена путем
пољских микроогледа у агроеколошким условима источног Срема
(Земун Поље) и централне Шумадије (Рача Крагујевачка) методом
раздељених парцела у четири понављања. Добијени резултати су
показали већи садржај угљених хидрата на чернозему у односу на
гајњачу. У просеку за типове земљишта, са повећањем количине
азота саджај угљених хидрата се смањивао. Са друге стране, са
повећањем дужине вегетационог периода хибрида, садржај угљених
хидрата у зрну се повећавао.
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Увод
У нашој земљи, кукуруз је најзаступљенија ратарска биљка,
неопходна за обезбеђивање домаћих потреба, а такође и као
стратешки производ намењен извозу. Плод кукуруза одликује
велика хранљива и енергетска вредност, уз мали садржај
структурних угљених хидрата и малу протеинску вредност. На
хранљиву вредност зрна утичу агроеколошки услови, особине
земљишта, исхрана биљака, генотип, начин бербе и услови чувања
(Јарамаз, 2016). Квалитативне особине, односно хранљиву вредност
плода кукуруза одређује хемијски састав зрна (Гламочлија, 2012). У
зрну кукуруза највише има БЕМ (безазотних екстрактивних
материја), а од укупне количине БЕМ преко 90% чини скроб тако да
је по хемијском саставу кукуруз права зрнено - скробна биљка.
Опште карактеристике хемијског састава кукурузног зрна показују
просечан садржај скроба од 71% са варирањем од 3%, садржај
протеина од 10% уз варирање 8%, садржај уља од 4,7% са
варирањем од 10% и 2,5% целулозе са варирањем од 10% (Бекрић,
1997). Познато је да у технологији производње кукуруза посебан
значај имају агротехничке мере, а у контексту тих мера значајно
место заузимају избор хибрида и адекватна минерална исхрана
азотом. Минерална исхрана азотом представља један од моћних
фактора који одређује продуктивност биљака и њихових
најважнијих oсобина,. Азот као елемент исхране показује велики
утицај на карактер физиолошких и биохемијских процеса, на
процесе образовања органа, време протицања појединих фаза
растења и развића, величину, структуру и квалитет приноса (Јевтић,
1986). Оптимална исхрана азотом повољно утиче на развој
кореновог система и надземне биомасе, као и на хранљиву вредност
плода (Гламочлија, 2004).
Циљ овога рада био је да се у различитим агроеколошким условима
испита утицај типа земљишта, количине азота и хибрида различите
дужине вегетационог периода на садржај угљених хидрата у плоду
кукуруза.
Материјал и методе
Истраживања утицаја типа земљишта и количине азота на садржај
угљених хидрата хибрида кукуруза различите дужине вегетационог
периода обављена су на два локалитета, и то: источни Срем
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(Институт за кукуруз „Земун Поље“) и централна Шумадија (Рача
Крагујевачка) у трогодишњем периоду 2005 - 2007. године. Пољски
микроогледи изведени су методом подељених парцела (сплит плот),
у четири понављања. Површина главне парцеле износила је 1.411,2
m2, потпарцеле 201,6 m2, а пот - потпарцеле 16,8 m2 (6,0 x 2,8 m).
Површина обрачунске парцелице за принос зрна износила је 8,4 m2.
Истраживањем су била обухваћена следећа три фактора:
1) Тип земљишта (А): А1-Чернозем (Земун Поље); А2-Гајњача
(Рача)
2) Количина азота (Б): Б1-Контрола (без ђубрења); Б2-P90K60N30 kg
ha-1 (фон); Б3-P90K60N60 kg ha-1; Б4-P90K60N120 kg ha-1; Б5P90K60N180 kg ha-1
3) Хибрид (Ц): Ц1-ЗП 434 (ФAO 400); Ц2-ЗП 578 (ФAO 500); Ц3-ЗП
677 (ФAO 600)
Примењена агротехника на огледима била је стандардна, као за
редовну производњу кукуруза. У све три године истраживања
предусев је била озима пшеница. После жетве пшенице обављено је
заоравање стрништа на дубину 10 - 15 cm. Пред основну обраду
земљишта извршено је ђубрење са 300 kg ha-1 минералног ђубрива
формулације NPК 10:30:20. Основна обрада земљишта изведена је
током јесени, зависно од временских услова, на дубину око 25 cm.
Током пролећа обављена је допунска обрада земљишта, затим
допунско ђубрење азотним ђубривом КАN (27% N) у количинама од
30, 90 и 150 kg ha-1 активне материје (NH4NO3), и најзад предсетвена
припрема земљишта. Сетва је изведена ручно у другој половини
априла на оба локалитета, према плану сетве, на међуредном
растојању од 70 cm и у кућице са по 2 семена. После ницања
извршено је проређивање на стални, планирани број биљака.
Хибриди су гајени у препорученим (оптималним) густинама усева у
зависности од припадности FAO групи зрења, и то: ЗП 434 – 64.935
биљака по хектару (70 x 22 cm), затим ЗП 578 – 57.143 биљака по
хектару (75 x 25 cm) и ЗП 677 – 51.020 биљака по хектару (70 x 28
cm). Хемијски састав плода одређен је на апарату DICKEY - JOHN,
NIR Analyzator. Узорци земљишта за садржај минералног азота
узимани су по дубинама 0 - 30, 30 - 60 и 60 - 90 cm пре сетве
кукуруза, у фази цветања клипа (свилање) и у фази физиолошке
зрелости зрна кукуруза. У фази цветања клипа и у фази физиолошке
зрелости зрна узети су узорци земљишта са свих варијанти ђубрења
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под угаром и под усевом кукуруза.
Резултати истраживања обрађени су варијационо - статистичком
анализом, оцена значајности разлика LSD тестом и приказани
табеларно.
Средње месечне температуре ваздуха и количина падавина у
годинама испитивања, као и десетогодишњи период (1995 - 2004.
године) по локацијама у вегетационом периоду кукуруза приказани
су у табели 1. У све три године истраживања владали су различити
метеоролошки услови у поређењу са вишегодишњим просеком на
оба локалитета.
Табела 1: Средње температуре ваздуха и количине падавина за
вегетациони период кукуруза (IV-IX)
Године
Метеоролошки
Место
1994
фактор
2005 2006 2007
2004
Температура
Земун Поље 19,0
19,7
20,8
19,6
(°C)
Рача
18,1
18,5
19,6
18,6
Земун Поље 486,0 445,0 366,0
419,0
Падавине (mm)
Рача
508,0 424,0 294,0
392,0
Извор: Аутори
Хемијске особине карбонатног чернозема на огледном пољу Земун
Поље приказане су табели 2. Реакција земљишног раствора је слабо
алкална. Хумусом и укупним азотом ово земљиште је средње
обезбеђено, а лакоприступачним фосфором и калијумом врло
богато. Садржај карбоната се повећава са дубином профила.
Табела 2: Хемијске особине карбонатног чернозема (Земун Поље)
pH
Дубина
Хумус Aзот
CaCO3 mg u 100 g
C/N
(cm) H2O n/1KCl (%)
(%)
(%) P2O5 K2O
0 - 30 7,71
7,34
2,86
0,19 8,6:1
4,40 25,40 22,20
30 - 60 7,81
7,48
2,47
0,17 8,6:1
11,60 17,10 18,40
60 - 90 7,87
7,66
1,11
0,08 8,4:1
24,10 2,70 7,00
Хемијске особине земљишта на огледном пољу у Рачи приказане су
у табели 3. Реакција земљишног раствора је слабо кисела. Хумусом
и укупним азотом ово земљиште је средње обезбеђено. На бази
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садржаја лакоприступачног фосфора, добијеног Ал - методом,
снабдевеност је врло ниска, док лакоприступачним калијумом, по
истој методи, ово земљиште је средње обезбеђености. Присуство
карбоната у слоју од 0 до 90 cm није утврђено.
Табела 3: Хемијске особине гајњаче (Рача, Мирашевац)
pH
Дубина
Хумус Aзот
CaCO3 mg u 100 g
C/N
(cm) H2O n/1KCl (%)
(%)
(%) P2O5 K2O
0 - 30 6,40
5,58
2,73
0,16 9,8:1 0,00
4,30 18,90
30 - 60 6,51
5,71
2,00
0,12 9,6:1 0,00
0,60 17,80
60 - 90 6,53
5,74
1,56
0,10 9,0:1 0,00
0,70 20,00
Извор: Аутори
Резултати и дискусија
Резултати наших истраживања показују да је садржај угљених
хидрата у зрну, у трогодишњем просеку за испитиване факторе,
износио 65,00% (Табела 4). Анализа варијансе показује да су на
садржај угљених хидрата у зрну у трогодишњем просеку
статистички врло значајно утицали количина азота (Б) и хибрид (Ц).
Тип земљишта (А), интеракција (АБ), интеракција (АЦ),
интеракција (БЦ) и интеракција (АБЦ) статистички нису значајно
утицали на садржај угљених хидрата у зрну (Табела 4).
Утицај фактора А. У просеку за количине азота и хибриде, на
земљишту типа чернозем садржај угљених хидрата у зрну износио је
65,13% и био је већи само за 0,26% него исти на гајњачи, те ова
разлика није статистички значајна.
Утицај фактора Б. У просеку за типове земљишта и хибриде
обухваћене испитивањима, са повећањем количине азота до 180 kg
ha-1 садржај угљених хидрата у зрну се смањивао. Разлике између
контроле и фона, с једне стране, и третмана са повећаним
количинама азота, с друге стране, статистички су високо оправдане.
Утицај фактора Ц. Најмањи садржај угљених хидрата у зрну
(64,33%), у просеку за типове земљишта и количине азота, утврђен
је у хибрида ЗП 434, већи (65,22%) у хибрида ЗП 578 и највећи
(65,46%) у хибрида ЗП 677. Разлике између хибрида ЗП 434, с једне
стране, и хибрида ЗП 578 и ЗП 677, с друге стране, у погледу
садржаја БЕМ у зрну статистички су врло значајне.
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Табела 4: Утицај типа земљишта, количине азота и хибрида на
садржај угљених хидрата у зрну кукуруза у трогодишњем просеку
(2005 - 2007. година, %)
Tип земљишта
(A)

Kоличина азота
(Б)
Koнтрола

Чернозем

66,23

65,72

100,8

64,82
64,62
64,29
63,94
64,58
100,0

65,33
65,47
65,12
65,09
65,34
101,2

65,40
65,29
64,91
65,46
65,46
101,4

65,18
65,13
64,77
64,83
65,13
-

100,0
99,9
99,4
99,5
100,0

Kонтрола

64,87

65,60

66,21

65,56

100,6

64,34
64,03
63,54
63,58
64,07
100,0

65,20
65,10
65,00
64,60
65,10
101,6

66,07
65,22
65,02
64,73
65,45
102,2

65,20
64,78
64,52
64,30
64,87
-

100,0
99,4
98,9
98,6
99,6

Контрола

65,06

65,64

66,22

65,64

100,7

PKNфон
PKN 60
PKN120
PKN180

64,58
64,33
63,92
63,76

65,27
65,29
65,06
64,85

65,74
65,26
64,97
65,10

65,20
64,96
64,65
64,57

100,0
99,6
99,2
99,0

64,33

65,22

65,46

65,00

-

Индексни поени

LSD

100,0

101,4

101,8

A

Б

Ц

AБ

AЦ

БЦ

0,110нз

13,531**

41,558**

0,788нз

1,846нз

0,716нз

1,49
1,96

0,35
0,48

0,27
0,36

0,53
0,77

0,39
0,54

0,71
1,08

Ниво
тест
0,05
0,01

ZP 677

PKNфон
PKN 60
PKN120
PKN180
Просек АЦ
Индексни поени

Просек Ц

F

ZP 578

Индексни
поени

65,68

Просек БЦ

Tест

ZP 434

Просек АБ

65,24

PKNфон
PKN 60
PKN120
PKN180
Просек АЦ
Индексни поени

Гајњача

Х и б р и д (Ц)

-

AБЦ
0,538нз
1,31
2,40

Извор: Аутори
Утицај интеракције АБ. На земљишту типа гајњача, са повећањем
количине азота до 180 kg ha-1 садржај угљених хидрата у зрну
равномерно се смањивао. На чернозему, при употреби 180 kg N ha -1
садржај БЕМ у зрну се повећао у односу на количину од 120 kg ha-1
азота. Интеракција АБ статистички није значајна.
Утицај интеракције АЦ. Са повећањем дужине вегетационог
периода хибрида обухваћених истраживањима садржај угљених
хидрата у зрну се повећавао, на оба типа земљишта. Интеракција
АЦ статистички није сигнификантна. Утицај интеракције БЦ. У
свих хибрида, садржај угљених хидрата био је највећи на варијанти
без ђубрења. У хибрида ЗП 434 и ЗП 578, садржај БЕМ у зрну се
смањивао до највеће количине (180 kg N ha-1), а у хибрида ЗП 677 до
206

количине од 120 kg ha-1 азота. Интеракција БЦ статистички није
оправдана. Утицај интеракције АБЦ. Најмањи садржај угљених
хидрата у зрну (63,54%) у трогодишњем просеку забележен је у
хибрида ЗП 434, на гајњачи и у комбинацији ђубрења са 120 kg ha -1
азота, а највећи (66,23%) у хибрида ЗП 677, на чернозему и на
варијанти без ђубрења. Интеракција АБЦ статистички није значајна.
Угљени хидрати имају веома важну и вишеструку улогу у животу
биљака. Неке биљне врсте, међу њима и кукуруз, угљене хидрате
накупљају као резервну материју, пре свега скроб. Кукуруз се
сматра најзначајнијом сировином за индустријски скроб у свету
(Јаramaz, 2016). Нека истраживања (Малешевић et al., 2005) показују
тенденцију смањења садржаја скроба са повећањем количине азота,
док друга (Блажић, 2006) показују супротно. Према многим
ауторима, зубан представља једину подврсту кукуруза коју треба
користити за производњу скроба из кукуруза. Искоришћење скроба
зависи од генотипа. Милашиновић et al. (2007) наводе да генотипови
са највећим приносом скроба не морају увек дати и највеће
искоришћење скроба. Тако је према резултатима Милашиновић et al.
(2004) највеће искоришћење скроба (94,4%) забележено код хибрида
ЗП 677, чији је принос скроба имао вредност од 67,8%. Semenčenko
et al., (2015) при испитивању садржаја скроба код шест хибрида
кукуруза, дошли су до резултата да је најнижи садржај скроба, као
најзначајнијег параметра за скробарску индустрију, остварио хибрид
кокичар ЗП 611к (65,00%), а највиши ЗП 606 (69,28%). Almodares et
al. (2009) испитивањем утицаја азотног ђубрива (50, 100, 150 и 200
kg уреа/ha) на хемијски састав зрна кукуруза и сирка, дошли су до
резултата да третман са 200 kg ha-1 уреe даје највећу биомасу (64,80 t
ha-1), садржај протеина (8%), а најмање растворљивих угљених
хидрата (12.80%) и влакана (31,90%). Повећањем количине урее са
50 kg ha-1 на 200 kg ha-1, смањује се садржај растворљивих угљених
хидрата (са 17,8% при 50 kg ha-1 уреe на 12,8 % при 200 kg ha-1 уреe).
Овај однос између азотних ђубрива и нивоа растворљивих угљених
хидрата условљен је метаболизмом фиксације азота, те апликација
азотним ђубривом смањује ниво растворљивих угљених хидрата
(Olson & Sander, 1988). Neumann et al. (2017) при испитивању
утицаја ђубрења азотом (0 kg N ha-1; T2: 45 kg N ha-1; T3: 90 kg N ha1
; T4: 135 kg N ha-1) на садржај протеина и угљених хидрата у
кукурузу, дошли су до закључка да је за укупне угљене хидрате
постојало линеарно смањење при највишим нивоима примене
азотног ђубрива. Повећана количина азотног ђубрива у кукурузу,
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такође изазива линеарно повећање pH вредности силаже. У
третманима, највећи садржај је забележен у силажи без азотног
ђубрива (0 kg N ha-1: 88,05%), а најмањи у силажи са 135 kg N ha-1
(86,11%), што представља смањење за 2,20%. То практично значи
да постоји линеарно смањење за 0,0068 при сваком повећању азота у
kg по хектару, а што може бити оправдано чињеницом да је
постојала већа потрошња угљених хидрата да би се повећала
количина расположивог азота за протеине, што је природан процес у
биљци (Taiz & Zeiger, 2002).
Закључак
На основу резултата наших истраживања, изведених у
агроеколошким условима источног Срема и централне Шумадије,
могу се извести следећи закључци:
Године у којима су обављена испитивања утицаја типа земљишта,
количине азота и хибрида на садржај угљених хидрата у зрну
кукуруза, битно су се разликовале у погледу временских услова,
како у количини и распореду падавина, тако и у топлотним
условима.
У трогодишњем просеку, од испитиваних фактора, на садржај
угљених хидрата у зрну кукуруза статистички врло сигнификантно
су утицали количина азота и хибрид.
У односу на варијанту фона, са повећањем количине азота од 60 до
180 kg ha-1 садржај угљених хидрата у зрну равномерно се смањивао
(од 0,4 до 1,0%). Са друге стране, са повећањем дужине
вегетационог периода хибрида садржај угљених хидрата у зрну се
повећавао (од 1,4 до 1,8%).
Просечан садржај угљених хидрата у нашим истраживањима
износио је 65,00%.
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THE INFLUENCE OF AGROECOLOGICAL CONDITIONS,
NITROGEN RATES AND HYBRIDS ON THE CONTENT OF
CARBOHYDRATES IN CORN GRAINS
Ljubiša Živanović1; Jelena Golijan2; Jela Ikanović3; LJubiša Kolarić4;
Vera Popović5
Abstract
Corn is one of the most important crop a due to their high nutritional and
energetic value but also low content of structural carbohydrates. A three
- year trial (2005 - 2007) was conducted with the objective of studying
the influence of soil type (chernozem and brown forest soil), nitrogen
rates (no N control variant, PKNfon, PKN60, PKN120 and PKN180) and
hybrids of different maturity classes and length of vegetation period
(ZPSC 434, ZPSC 578 and ZPSC 677) on the content of carbohydrates in
corn grains. Field experiments were carried out under the
agroecological conditions of eastern Srem (Zemun - Polje) and central
Šumadija (Rača Kragujevačka) using a split - plot design in four
replications. The obtained results showed a higher content of
carbohydrates on chernozem soil compared brown forest soil. On
average, for soil types analised, as the amount of nitrogen increased, the
carbohydrate content decreased. On the other hand, with the increase in
the vegetation period, the carbohydrate content of the grain increased.
Key words: corn, soil, hybrid, nitrogen, carbohydrates.
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УТИЦАЈ КОНЦЕНТРАТА ПРОТЕИНА МЛЕКА НА
ФЕРМЕНТАЦИЈУ КОЗИЈЕГ МЛЕКА
Тања Вучић1; Снежана Јовановић2; Игор Здравковић3; Огњен Маћеј4;
Небојша Ралевић5
Апстракт
Специфичан протеински састав и пуферни капацитет козијег млека
утичу на продужено време ферментације и лошију структуру
чврстог јогурта. Један од начина за добијање чврстог jogурта од
козијег млека задовољавајућих реолошких карактеристика, које у
великој мери зависе од тока ферментације, је повећање садржаја
суве материје без масти. У производњи чврстог јогурта од козијег
млека, у циљу скраћења трајања ферментације, у раду је
испитивана могућност примене концентрата протеина млека
(КПМ), у количини од 0.5% и 1%. Вршено је испитивање хемијских
карактеристика млека (сировог, са додатком КПМ и након
термичких третмана), а у току ферментације праћена је промена
вискозитета и пХ вредности. На основу добијених резултата
утврђено је да додатак КПМ значајно скраћује трајање
ферментације козијег млека. Најдужа ферментација забележена је
код јогурта произведеног од козијег млека без додатих КПМ, док је
најкраће време ферментације имао јогурт произведен од козијег
млека са додатком 1% КПМ код кога су уочене и значајно веће
вредности вискозитета.
Кључне речи: козије млеко,
ферментација, вискозитет

концентрати

протеина

млека,
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Увод
Козије млеко чини свега 2% укупне светске производње млека. Због
његових нутритивних и терапеутских својстава, козије млеко и
производи од овог млека добијају све већи значај у исхрани. Самим
тим, у последњим деценијама и производња козијег млека у свету
бележи пораст.
Укупна светска популација коза је у задњих 30 година повећана са
470 милиона грла на 860 милиона грла, док је производња козијег
млека порасла са 7 на 15 милиона тона (FAO, 2008). Међутим, с
обзиром да се производња козијег млека добрим делом обавља и у
нерегистриваним домаћинствима, нарочито у земљама у развоју,
вероватно је укупан број коза и количина млека значајно већи у
односу на званичне статистичке податке (Ribeiro i Ribeiro, 2010).
Највећи произвођачи козијег млека у свету су Кина и Индија, док су
у Европи највећи произвођачи Грчка, Француска, Италија и
Шпанија, а већина тог млека користи се за производњу сирева
(Божанић и сар., 2002; Park i Guo, 2006). У укупној светској
производњи козијег млека Европа учествује са 17%, иако се свега 3%
светске популацје коза гаји у Европи. За овакву европску продукцију
козијег млека заслужне су млечне расе коза (алпска и санска) које у
лактацији производе од 500 до 800 литара млека (Antunac i sar.,
2000; Haenlein, 2006)
Козије млеко се разликује од крављег млека по хемијском саставу,
већој сварљивости, алкалности, пуферном капацитету и одређеном
терапеутском дејству (Park, 1994, 2006). Такође, козије млеко може
се користити као замена за кравље код особа које су склоне
алергијама или нетолерантне на кравље млеко (Amigo i Fontecha,
2011; Antunac i sar., 2000; Park i sar., 2007).
По основном хемијском саставу козије млеко је слично крављем. Као
и код крављег, хемијски састав козијег млека зависи од расе,
исхране, редоследа и стадијума лактације, амбијенталних услова,
годишњег доба и др. (Haenlein, 2006; Park i sar., 2007).
Просечно козије млеко садржи 12,2% суве материје: 3,8% млечне
масти, 3,5% протеина, 4,1% лактозе и 0,8% минералних материја
(Park, 2006). Садржај масти, протеина и суве материје је највећи на
почетку лактације, опада и достиже минимум током другог и трећег
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месеца, а затим расте до краја лактационог периода када се количина
млека смањује (Божанић и сар., 2002; Park, 2006).
Козије млеко садржи 3.0-4.5% протеина (Antunac et al., 2000; Jandal,
1996). Најзаступљенија казеинска фракција је -казеин са око 50%. У
односу на кравље, козије млеко има мање ѕ1- казеина што смањује
његова алергена својства (Park and Guo, 2006; Raynal-Ljutovac et al.,
2008), али и виши садржај протеина сурутке и непротеинског азота
(Антунац ет ал., 2000). Мањи удео казеинског азота и веће казеинске
мицеле утичу на лошију структуру ферментисаних напитака од
козијег млека (Park et al., 2007).
Јогурт и производи слични јогурту су веома популарни
ферментисани напици у подручју Медитерана, централне Европе,
Азије и Африке. На тржиштима Европе, Северне Америке и
Аустралије доминантна су два типа јогурта: чврсти јогурт који
карактерише чврста структура гела, благо кисео и слабо ароматичан
укус, и течни јогурт који се често производи са додатком воћа, арома
и шећера. У скорије време на тржишту се може наћи и производ са
повећаним садржајем суве материје (око 20%) под називом „Грчки
јогурт“. Производ оваквих карактеристика се већ вековима
производи на Блиском Истоку под називом „Labneh“ (Robinson,
2011).
Ферментација млека је једна од веома значајних операција у
производњи јогурта. Зависно од врсте јогурта (чврсти или течни),
ферментација млека се одвија у амбалажи или у танку за
ферментацију. Самим тим, једина разлика између чврстог и течног
јогурта је у реолошким карактеристикама коагулума, с обзиром да се
ферментацијом млека у производњи чврстог јогурта формира
континуални полу-течни кисели казеински гел, док се у производњи
течног јогурта по завршетку ферментације врши разбијање гела. У
зависности од врсте и квалитета млека, примењене стартер културе и
претходних операција у производњи, ферментација може трајати 3-6
х, а прекида се по постизању pH вредности 4.5-4.6 (Tamime i
Robinson, 2000; Robinson, 2011; Surono i Hosono, 2011). При
наведеној pH вредности протеини млека формирају гел и
ферментација се прекида хлађењем, јер би даље повећање киселости
довело до контракције гела и издвајања сурутке на површини
јогурта. Ферментација млека се уобичајено врши на температури 42213

43оC. Ниже температуре (40оC) продужавају време ферментације,
али доводе до формирања вискознијег гела који је мање склон
синерезису (Lucey, 2002; Lee i Lucey, 2003). Са друге стране, више
температуре ферментације утичу на формирање гела који је склон
реаранжирању, што доводи до израженијег издвајања сурутке (Lucey,
2001).
Специфичан протеински састав утиче на лошију структуру
ферментисаних напитака од козијег млека чијом се ферментацијом
ствара полутечни коагулум, што отежава производњу чврстог
јогурта од козјег млека (Herrero i Requena, 2006; Park i Guo, 2006).
Такође, услед разлика у протеинима и пуферном капацитету,
ферментација козијег млека траје дуже у односу на кравље млеко,
Стога је циљ овог истраживања био да се испита утицај додатка
концентрата протеина млека на хемијске карактеристике млека и ток
ферментације у производњи чврстог јогурта од козијег млека.
Материјал и методе рада
За сва истраживања користшћено је збирно козије млеко Санске козе
са фарме „Беоцапра“, Кукујевци. За повећање садржаја суве материје
без масти (СМБМ) коришћен је концентрат протеина млека (КПМ)
Промилк 852 А2 (Ингредиа, Француска) хемијског састава: протеини
81%, млечна маст 1%, лактоза 5.5%, вода 5%, минералне материје
7.5%, који је додаван млеку 1х пре термичког третмана у
концентрацијама 0.5% и 1%. На основу додатка различитих
концентрација КПМ за производњу чврстог јогурта коришћене су
три варијанте козијег млека:
А
Б
Ц

Козије млеко,
Козије млеко са додатком 0.5% КПМ, и
Козије млеко са додатком 1% КПМ.

Козије млеко је термички третирано на 92оC/10 мин. Након
термичког третмана, млеко је инокулисано додатком стартер културе
FD-DVS YFL812 Yo-Flex Chr. Hansen, Danmark на температури 43°С.
Обзиром да је предмет истраживања чврсти јогурт од козијег млека,
ферментација се одвијала у амбалажи (чаше од 180 мЛ) до постизања
pH вредности 4.6.

214

Испитивања свих варијанти козијег млека (сирово, након додатка
КПМ и након термичког третмана) обухватила су следеће анализе:
сува материја методом сушења на 1022ºC (Царић и сар., 2000),
протеини методом по Кјелдахл-у (ИДФ 20Б:1993), млечна маст
методом по Герберу (ИДФ 105:1985; Царић и сар., 2000), лактоза
титрационом методом (ИДФ 28:1974), титрациона киселост по
Soxhlet-Henkel-u (Царић и сар., 2000), pH вредност pH-метром са
комбинованом електродом модел Consort C 931.
У току ферментације козијег млека праћена је промена вискозитета
константном брзином спиндла (60 о/мин). Очитавања вискозитета
вршена су на сваких 30 мин, почевши од момента инокулације
(нулто очитавање) до завршетка ферментације, односно све до
постизања pH вредност од 4.6. Испитивање су вршена у два
понављања, при чему је за свако мерење коришћен нови узорак
(Вучић, 2014). У истом временском интервалу, праћена је и промена
pH вредности помоћу pH-метра са комбинованом електродом, модел
Consort C 931.
Добијени резултати су статистички обрађени анализом варијансе
(ANOVA) применом програма STATISTICA 6.0 (StatSoft, USA).
Разлика између средњих вредности поређена је на нивоу 5%
статистичке значајности коришћењем LSD теста.
Резултати и дискусија
Хемијски састав млека
Код свих узорака испитиван је састав сировог млека, млека након
додатка 0.5 % и 1% концентрата протеина млека и термички
третираног млека, (узорци Б и Ц). Резултати из овог дела
истраживања приказани су у Табели 1.
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Табела 1: Хемијски састав млека
Млеко
Сирово
А
Т. т.
Сирово
Б

+ 0.5%
КПМ
Т. т.
Сирово

Ц

+ 1%
КПМ
Т. т.

СМ
(%)
10.98±0
.23aA
11.50±0
.15aB
11.32±0
.37aA
11.76±0
.43aA
11.95±0
.49aAB
11.31±0
.61bA
12.02±0
.54abA
12.34±0
.47aA

ММ
(%)
2.73±0.1
0aA
3.00±0.0
0aA
3.06±0.3
8 aA
3.04±0.3
2 aA
3.19±0.3
6 aA
3.17±0.3
8 aA
3.18±0.3
9 aA
3.28±0.4
2 aA

СМБМ
(%)
8.25±0.1
3aA
8.50±0.1
5aC
8.26±0.1
3bA
8.71±0.1
9aA
8.76±0.1
9aB
8.15±0.2
4bA
8.84±0.1
5aA
9.06±0.0
9aA

Протеи
ни (%)
2.82±0.1
0aB
2.90±0.0
9aB
3.07±0.2
9 bA
3.39±0.3
0 aA
3.42±0.2
7 aA
2.75±0.1
2 bB
3.46±0.0
3 aA
3.57±0.1
1 aA

Лактоза
(%)
4.50±0.5
4aA
4.81±0.2
9aA
4.53±0.0
7aA
4.52±0.0
3aA
4.63±0.0
7aA
4.62±0.1
2aA
4.70±0.1
1aA
4.78±0.1
2aA

Киселос
т (оСХ)
6.36±0.2
5aA
6.23±0.3
2aA
6.77±0.9
2aA
7.07±1.0
2aA
6.94±0.8
3aA
5.29±0.3
9aB
5.64±0.3
8aB
5.84±0.3
7aB

pH
6.55±0.16
aB
6.35±0.14
bB
6.61±0.06
aAB
6.62±0.06
aA
6.51±0.07
aA
6.74±0.01
aA
6.71±0.01
aA
6.62±0.04
aA

*Вредности за исти узорак са истоветним малим словима по колони
не разликују се статистички значајно по третманима млека (
п<0.05)
**Вредности за исти третман млека са истоветним великим
словима по колони не разликују се статистички значајно за узорке
млека из исте групе ( п<0.05)
Из података приказаних у Табели 1., код узорака Б и Ц, може се
уочити пораст садржаја суве материје без масти (СМБМ) и садржаја
протеина након додавања концентрата протеина млека (п˂0.05).
Такође, током термичког третмана млека долази до испаравања дела
воде из млека што утиче на повећање садржаја СМ и СМБМ. Услед
додатих КПМ и термичког третмана, у узорцима Ц забележен је већи
садржај СМБМ за 0.30% у поређењу са узорцима Б и 0.56% у односу
на узорке млека А (п˂0.05).
Значајне разлике у садржају протеина утврђене су код узорака Б и Ц
као последица додатка 0.5%, односно 1% КПМ. Међутим, након
примењеног термичког третмана, забележен је мали пораст садржаја
протеина у свим узорцима козијег млека. Слични резултати добијени
су у истраживањима утицаја термичког третмана на садржај
протеина у крављем млеку (Rynne i sar., 2004).
Садржај лактозе у свим испитиваним узорцима козијег млека расте
након примене термичког третмана третмана, али уочене разлике
216

нису статистички значајне. У односу на сирово млеко, садржај
лактозе је након термичког третмана био већи за 0.31%, 0.10% и
0.16% (п˃0.05). Насупрот томе, истраживања бројних аутора су
показала да се у крављем млеку, након термичког третмана, садржај
лактозе смањује (Јовановић и сар., 1997; Morrissey, 1985; Вукићевић
и сар., 1998).
Код узорака Б и Ц забележено је повећање титрационе киселости
млека након додавања 0.5%, односно 1% КПМ и резултат је
повећања садржаја суве материје без масти, првенствено протеина,
што доводи до већег пуферног капацитета млека.
Снижење pH вредности млека након термичког третмана које је
уочено код свих узорака козијег млека последица је промена на
протеинима, солима и лактози под дејством високих температура.
Разлике у pH вредности између узорака млека А и узорака млека Би
Ц након термичког третмана резултат су различите pH вредности
сировог млека.
Ферментација млека
Ферментација млека је најзначајнија операција у производњи јогурта
током које долази до настајања гела чију основу чини протеински
матрикс. Самим тим физичко-хемијске, реолошке и сензорне
карактеристике јогурта у великој мери зависе од тока ферментације.
Најзначајнији фактори који утичу на формирање киселог казеинског
гела су садржај казеина, pH и садржај калцијума у млеку. При
ниским pH вредностима калцијум дисоцира из казеинских мицела и
долази до анулирања негативног наелектрисања мицела што доводи
до агрегације мицела и формирања гела. При pH 4.6 формирана је
тродимензионална протеинска мрежа у коју су уклопљене остале
компоненте млека (Jumah i sar., 2001, Maćej i sar., 2007; Robinson i
sar., 2006; Tamime i Robinson, 2000).
Ток ферментације праћен је мерењем pH вредности и вискозитета, од
момента инокулације, а затим на сваких 30 минута до постизања pH
вредности од 4.6.
Промена pH вредности током ферментације млека приказана је на
Графикону 1.
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Графикон 1: Промена pH вредности током ферментације козијег
млека
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Извор: Обрачун аутора
Из Графикона 1. се види да је ферментација козијег млека (узорци А)
трајала 360 мин. Дужа ферментација у односу на кравље млеко може
се објаснити протеинским саставом козијег млека. Наиме, због већег
удела протеина сурутке и непротеинског азота пуферни капацитет
козјег млека је виши у односу на кравље млеко, што условљава
спорији пад pH вредности током ферментације (Божанић и сар.,
2002; Park and Guo, 2006). Повећани садржај протеина, односно суве
материје без масти који је постигнут додатком 0.5% и 1% КПМ
утицао је на краће време ферментације козијег млека па је код
узорака Б ферментација трајала 60 мин. мање, а код узорака Ц чак 90
мин. мање у односу на узорке млека А. Према Вучић и сар. (2012)
скраћење ферментације на 270 мин. такође се може постићи
додатком 1% концентрата протеина сурутке. Као последица
пуферног капацитета козијег млека, код узорака А и Б је уочен благ
пораст pH вредности у периоду од 60-ог до 120-ог минута
ферментације. Након 120 минута ферментације у узорцима B pH
вредност износи 6.36, што је свега 0.04 pH јединице мање у односу
на pH вредност на почетку ферментације. Такође, најмањи пад pH
вредности у времену 120-150 мин. забележен је у узорцима А и Б и
износи 0.16 pH јединица. Иако је највећи садржај протеина (3.57%)
забележен у узорцима Ц, поред најкраћег времена ферментације, код
ових узорака је уочен и константан пад pH вредности током
ферментације.
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Садржај суве материје има значајан утицај на реолошке
карактеристике јогурта, међутим повећање вискозитета млека у току
ферментације приписује се повећаном капацитету везивања воде од
стране протеина (Tammime i Robinson, 2000). Промена вискозитета
током ферментације је резултат агрегације казеинских мицела и
формирања гела. Ферментацију млека у производњи јогурта
карактерише
фаза
индукције
(стационарни
вискозитет),
логаритамска фаза (максимално повећање вискозитета) праћена
фазом метастабилне равнотеже у којој је вискозитет константан и
фазом синерезиса у којој долази до смањења вискозитета (Маћеј и
сар., 2007; Parnell-Clunies i sar., 1988; Robinson i sar., 2006, Tammime
i Robinson, 2000). Промена вискозитета млека током фементације
може се пратити у зависности од времена ферментације, и приказана
је на Графикону 2.
Графикон 2: Промена вискозитета током ферментације козијег
млека
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Извор: Обрачун аутора
Са Графикона 2 се могу уочити необичне промене вискозетета у
току ферментације узорака А. Фаза индукције трајала је 150 мин.,
након чега је у наредних 60 мин забележен пораст вискозитета.
Након 210 мин ферментације, у узорцима А забележен је вискозитет
од 428.9 мПас. У периоду 210-240 мин., уочава се смањење
вредности вискозитета. У даљем току ферментације, вискозитет
поново расте до максималне вредности од 491.0 мПас забележене
након 300 мин. У фази синерезиса, у интервалу 330-360 мин уочено
је смањење вискозитета за 150.1 мПас, па је на крају ферментације
вискозитет износио 338.8 мПас. Фаза индукције код узорака
219

произведених од козијег млека са додатком 0.5% КПМ (Б) трајала је
240 минута. Максималне вредности вискозитета узорака Б
забележене су након 270 мин. ферментације – 257.2 мПас (п<0.05).
Након фазе синерезиса, на крају ферментације у узорцима Б
забележен је вискозитет мањи за 152.7 мПас (п<0.05) у поређењу са
узорцима А. Код узорака произведених са додатком 1% КПМ (Ц),
фаза индукције је забележена у првих 150 мин. ферментације када су
казеинске мицеле униформне у погледу величине и дистрибуције
(Bringe i Kinsella, 1990; Hassan i sar., 1995; Heertje i sar., 1985; Jumah
et al., 2001; Maćej i sar., 2007). Максимална вредност вискозитета
узорака Ц забележена је након 180 мин. ферментације и износила је
476.8 мПас. На крају ферментације, код узорака Ц забележене су
највеће вредности вискозитета – 436.7 мПас, што је за 97.9 мПас и
250.6 мПас (п<0.05) више у поређењу са вредностима забележеним
код узорака А и Б.
Закључак
На основу резултата испитивања утврђено је да је додатак КПМ
имао значајан утицај на садржај протеина и СМБМ млека, као и на
дужину трајања ферментације, и викозитет у току и на крају
ферментације. Код узорака произведених од козијег млека без
додатка КПМ (А) ферментација је трајала 360 мин. Додатак 0.5%
КПМ (Б) скраћује поступак ферментације козијег млека за 60 мин.,
али доводи до формирања киселог казеинског гела мањег
вискозитета. С друге стране, додатак 1% КПМ (Ц) скраћује
ферментацију за 90 мин. Такође, узорци Ц имали су највеће
вредности вискозитета на крају ферментације - 436.7 мПас.
Генерално, додатком КПМ у количини од 1% значајно се може
скратити време потребно за производњу чврстог јогурта од козијег
млека, уз истовремено повећање нутритивне вредности производа.
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INFLUENCE OF MILK PROTEIN CONCENTRATES ON
FERMENTATION OF GOAT MILK
Tanja Vučić1; Snežana Jovanović2; Igor Zdravković3; Ognjen Maćej4;
Nebojša Ralević5
Abstract
Specific protein composition and buffer capacity of goat milk affect
prolonged fermentation time and the weak structure of solid yogurt. A
way to produce set-style yogurt from goat's milk with satisfying
rheological characteristics, which largely depend on the course of
fermentation, is to increase the content of total solids non-fat. In the
production of set-style yoghurt from goat milk, in order to shorten the
duration of fermentation, the possibility of using milk protein concentrate
(MPC) in the amount of 0.5% and 1% was investigated. Chemical
characteristics of milk (raw, with MPC addition and after heat treatment)
were investigated, and during the fermentation, the viscosity and pH were
monitored. Based on obtained results it was concluded that
supplementation of goat milk with MPC significantly reduced duration of
the fermentation. The longest fermentation was observed in yoghurt
produced from goat milk without added MPC, while the shortest
fermentation time had yoghurt produced from goat milk supplemented
with 1% MPC. In addition, those samples had significantly higher
viscosity values.
Key words: goat milk, milk protein concentrates, fermentation, viscosity
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ПРОИЗВОДЊА ОРГАНСКОГ МЛЕКА НА ПЕШТЕРСКОЈ
ВИСОРАВНИ
Мерсида Јандрић1
Апстракт
Пољопривредна производња хране је од стратешке важности за
сваку земљу па и за Републику Србију. О органској производњи хране
се углавном говори као о излазу за домаће пољопривреднике.
Заједничка пољопривредна политика ЕУ од 2013. године обележила
је органску производњу као модел одрживе пољопривреде која
промовише оздрављење екосистема укључујући и биодиверзитет.
Упркос великом интересовању још увек је мали број регистрованих
органских или еколошких произвођача. Део њих је у периоду
конверзије и још увек не могу добити органске сертификате.
Рад је настао као резултат пројекта ,,Производња органског млека
на Пештерској висоравни" . Пештерска висораван има огромне
природне потенцијале за развој органског сточарства али је крај
суочен са великим сиромаштвом и проблемима у пољопривредној
производњи. Доминантни су проблеми финансијске природе и
немогућности ионако најсиромаснијег краја Србије да финансијски
опстане у периоду конверзије. Проблем су видни и код неедуковане
радне снаге односно непознавање темељних принципа органске
пољопривреде код фармера због чега су многи актери пројекта
напустили овај вид производње.
Кључне речи: млеко, органска производња, Пештер, кооперанти,
исхрана
Увод
Република Србија има огромне потенцијале за развој органске
производње и свакако би требала да искористи светски тренд
повећане тражње за органском храном.
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Органска производња је мања продуктивна у односу на
конвенционалну, тако да су производи добијени у органским
системима за око 30% скупљи. Да би се уз редуковану примену
хемизације и повећање радне снаге очувала економска добит ово
подразумева да се максимално пажљиво користе природни ресурси
нарочито пашњаци и ливаде, што је веома погодно за експлоатацију
заштићених биогеографских целина. Овај вид производње захтева
снажне подстицаје и добро дизајниране акционе планове на
националном нивоу.
За разлику од конвенционалних пољопривредних система који су
оријентисани ка куповини инпута, органска фарма фокусира се на
сопствене инпуте у креирању производних система прилагођених
свом локалитету. Органски пољопривредни систем организује се у
складу са системом ниског нивоа коришћења спољашњих инпута,
ослањајући се на сопствене ресурсе у највећој могућој мери (Haas,
2011).
Конвенционални (индустријски) начини пољопривреде поред
обезбеђења довољно хране и других производа, изазвали су и низ
негативних последица, не само еколошких већ социјалних и
економских. Јављају се бројне еколошке болести: „болести биотопа”
и „болести биоценозе” (Лазић, Б, 2011).
Пештерска висораван је са свим својим потенцијалима, богом дана
за органску производњу а таква пољопривреда може отворити многа
врата и истовремено сачувати богати биодиверзите, здравље и
традицију народа.
Материјал и методе рада
За потребе израде овог рада коришћено је више научноистраживачких метода, од општих до математичко статистичких.
Примена методе дескрипције коришћена је са циљем да се укаже на
улогу и значај развоја органског сточарства, чиме се настојало
постизање афирмација основне хипотезе да органско сточарство и
производња органског млека представљају значајан потенцијал за
развој предузетништва како у анализираној општини тако и у
Републици Србији.
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Индуктивно-дедуктивни метод омогућио је доношење закључака и
сугерисање основних препорука и смерница за развој органског
сточарства.
Коришћењем
статистичко-математичких
метода
анализирани су подаци добијени анкетом, који су касније послужили
као информациона основа на бази које су изведени закључци и
реализовани основни циљеви истраживања. Путем методе
„истраживања за столом“ (desk research) дат је детаљан преглед
проблема са којима су се сусретали власници газдинстава који су
ушли у период конверзије производње органског млека.
Техником анкете прикупљени су подаци од власника газдинстава,
потписника
стратешког уговора са млекаром са Пештерске
висоравни о откупу органски произведеног млека. Власници
газдинстава су из 7 околних села Општине Тутин, једне од
најсиромаснијих општина Републике Србије. Циљ анкете је да се
формира база података и на основу њих увиди разлог зашто пројекат
није заживео. Упитник који је дистрибуиран власницима обухватио
је питања битна за разумевање проблематике и могућности органске
производње млека на Пештерској висоравни.
Резултати са дискусијом
У органској пољопривредној производњи Србије доминирају воће и
ратарске културе, уз константан раст производње житарица и
уљарица. Све већи значај добија и органска сточарска производња
поготово са уласком великог пољопривредног произвођача и
прерађивача млека у систем и пласманом органског млека и млечних
производа на домаће тржиште. Већи део ових производа се извози,
нарочито у ЕУ, јер је домаће тржиште слабо развијено услед
недовољне куповне моћи становништва и слабе информисаности о
предностима органског производа.
Неупућеност већег дела јавности у могућности које нуди оваква
пољопривреда и опште уверење у то да се ради о традиционалној
пољопривреди или пољопривреди наших предака је један од
ограничавајућих фактора за развој органске пољопривреде.
Органска производња је у водећим земљама ЕУ „стандард
одрживости“ пољопривреде и систем којим се ревитализује
нарушена животна средина, деградирано земљиште, зауставља
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ерозија биодиверзитета, штити и превенира здравље људи и
добробит животиња.
У поређењу са конвенционалном производњом у сточарству,
поштовање стандарда и законске регулативе при контроли сваке
фазе производног циклуса, који су дефинисани у органском
сточарству, у многоме доприноси производњи здравствено
безбедних производа анималног порекла, заштити животне средине
и развоју социо - економских ентитета. Поштовање високих
стандарда добробити животиња има позитивне ефекте на
здравствени статус
животиња. Постојеће стање исхране при
конвенционалној производњи има негативни утицај на здравље
животиња, репродукцију и квалитет млека. Процесно процењивање
животног циклуса, фарме млечних крава на пашњацима у јужној
Немачкој (Haas et al., 2001), указује да је животни век млечних крава
при органској производњи далеко већи него при конвенцијоналној.
У склопу пројекта производња органског млека на Пештерској
висоравни, 58 кооперанта потписало је стратешки уговор о сарадњи
са млекаром Пештерка из Тутина. Циљ пројекта је био да се поставе
темељи органске производње млека на Пештерској висоравни.
Пројекат је имао логике имајући у виду да се општина Тутин већим
делом налази на Пештерској висоравни. Пештерска висораван је
богата великим површинама незагађеног пољопривредног земљишта
које није интензивно обрађивано, што убрзава и олакшава
конверзију када је у питању органска производња. Конкурентна
органска производња са вишком додате вредности би била од
стратешког значаја за развој испитиваног руралног краја и
заустављање присутних миграција на релацији село-град. Добрим и
ефикасним пројектима би се један део становништва повратио у већ
опустела села што је пракса многих земаља.
Пројекат је био замишљен да се од 58 примарна произвођача
откупљује млеко и прерађује у Млекари Пештерка са погонима у
Лескови. Одабрани кооперанти су примарни произвођачи који себе
сматрају пионирима органске производње, али без сертификата. По
њиховим изјавама они већ све раде на традиционалан начин, онако
како су радили и њихови дедови, имају своје потрошаче које
снабдевају али због недостатка радне снаге удаљености пијаца,
одлучили су да млеко предају млекарама. Примарни произвођачи
млека су махом социјално маргинализовани слој људи чија је главна
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стратегија преживљавања сточарство и производња млека. Многи од
њих кажу да друго не знају ни да раде осим сточарства. Ради се о
изузетно сиромашном слоју људи а и читавом овом пограничном
крају.
Ипак ,, органски производ" је онај који је произведен и означен у
складу са уредбама Закона о органској производњи и уредбама
донесених на темељу њега а ,, знак органски производ" јединствена
прописана ознака производа. Произвођач у органској производњи је
правно или физичко лице које производи органске производе, тргује
њима и уписан је у Регистар произвођача органских производа.
Испитивани крај нема ангажованог специјализованог саветодавца
које би својим радом стручно подржао постојеће произвођаче и
преузело активну улогу увођења нових произвођача у органску
производњу. Пољопривредне стручне и саветодавне службе у
Републици Србији запошљавају саветодавце различитих струка.
Саветодавац за органску производњу није уско профилисан у смислу
пружања услуга само из области органске производње, иако је
органска производња делом укључена у систем пружања
саветодавних услуга. Органска производња је специфична и захтева
ангажовање уско специјализованих саветодаваца који би сталним
тренинзима и обукма битно помогли њеном бржем развоју. Осим
тога, саветодавни сектор није у довољној и потребној мери укључен
у креирање садржаја и циљева пројеката као ни у њихову
реализацију. У таквим околностима саветодавни сектор нема
довољно података о резултатима истраживања које би пренео у
свакодневни саветодавни рад са органским пољопривредним
произвођачима. Јако је слаба сарадња између истраживачких
институција и приватног сектора. То потврђује и чињеница да
произвођачи скоро и не знају о развоју биљних лекова и биоцида
против ендопаразитских инфекција и маститиса, без каренце и
штетних ефеката по организам животиње, примењивих у
ветеринарској медицини у органском сточарству .
Млекара је за потребе пројекта приватно ангажовала стручно лице
(дипл инг сточарства са лиценцом инспектора за органску
производњу) које је имало задатак да едукује примарне произвођаче,
уведе у процес конверзије и врши надзор.
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Пројектом је предвиђено да 58 примарна произвођача млека уђе у
процесс конверзије али је 5 одустало у самом старту. Кооперантипроизвођачи млекаре су били из 7 околних села: Суви До 14
коопераната, Шипче 4 кооперанта, Боруштица 10 коопераната,
Набоје 2 кооперанта,
Ђерекаре 15 коопераната, Лескова 9
коопераната и Градац 4 кооперанта. У процес конверзије ушло је 578
грла говеда односно 449 краве и 129 јунице.
Код расног састава говеда коопераната који су изразили жељу да
раде органску производњу доминирала је Сименталка, мелези и
нешто мало Холштајна и аутохтоне Буше (10%).
График 1: Расе говеда код коопераната
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Извор: Обрачун аутора
На Пештерској висоравни климатски услови су лимитирајући фактор
за производњу кукуруза, тако да се кукуруз одгаја на мањим
површинама, и није доминантна ратарска култура као у највећем
делу Србије. Приноси ратарских култура по јединици површине су
доста ниски јер је земљиште лошије бонитетне класе. У ратарској
производњи нема тржишних вишкова, односно производња је
намењена исхрани стоке на газдинству. Воћарска и повртарска
производња се заснивају на малим земљишним површинама, и то
углавном у подручјима где постоје климатски и земљишни услови за
воћарску или повртарску производњу (нижи региони, долине река,
квалитетније земљиште итд.). Мали број газдинстава има тржишних
вишкова и они се продају на локалном тржишту. Свеобухватна
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анализа земљишта никада није урађена па су замена научном
приступу, искуства и предања.
Површина укупног земљишта која је ушла у период конверзије је
269 ха. У прошлости се није извршила комасација тако да је
земљишни посед индивидуалних газдинстава исцепкан на већи број
мањих парцела које су међусобно мање или више удаљене.
Просечна величина парцеле која је ушла у период конверзије је 0,69
ха. Углавном су то јуртине, земља у процесу превођења, земљиште
под закуп, од рођака и сопствено земљиште. У земљишној структури
доминирају природни травњаци, односно ливаде и пашњаци.
График 1: Површина парцела у процесу конверзије, ха
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Извор: Обрачун аутора
Оно сто јасно приказује богатство овог краја и велики потенцијал за
органску производњу је исхрана говеда. Исхрана се углавном
заснива на испаши што је и реално имајући у виду да је крај изузетно
богат пашњацима и ливадама. Изјава свих коопераната и надзорног
лица је да се исхрана говеда највисе базира на испаши, односно по
годишњим добима то изгледа овако:



Пролеће: 41 кооперант примењује испашу при исхрани говеда а
12 коопераната примењује испашу и концентрат по формули
90:10% или 95:5% ;
Лето: 48 коопераната примењује испашу при исхрани говеда а
5 коопераната примењује испашу и концентрат по формули
90:10% или 95:5%;
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Јесен: 45 кооперанта примењује испашу при исхрани говеда а 8
коопераната испашу и концентрат по формули 90:10% или
95:5%;
Зима: 46 кооперанта примењује сено и концентрат по формули
90:10% или 95:5%
при исхрани говеда, 7 коопераната
примењује само сено.

Економски најбоља варијанта је да одгајивач сам производи
целокупну кабасту храну и што је могуће више концентрованих
хранива, а да део протеинских хранива и минерално-витаминске
додатке купује или набавља на тржишту. Порекло исхране код 37
кооперанта је из сопствене производње, а код 16 коопераната
комбинација сопствене производње и купљене у односу 80:20%.
Већина парцела које су ушле у период конверзије су под природним
ливадама и пашњацима, нешто мало има заснованих ливада, док су
сејане парцеле под локалним усевима








меркатилни јечам,
меркатилни сточни јечам,
меркатилни овас,
меркатилна пшеница,
меркатилна ража.
житарице и
луцерка.

Локални усеви су посебно значајни у органској пољопривреди јер
имају висок ниво прилагођености на постојеће еколошке услове
(клима, земљиште) на биотичке факторе (штеточине проузроковаче
болести) и на технологије органске производње (Продановић и
Шурлан-Момировић, 2006). Међутим, локални биљни материјали
често нису доступни произвођачима органске хране (Угреновић и
сар., 2010).
По изјави стручног лица један од проблема који је био присутанкод
свих фармера је одлагање стањака али су га кооперанти махом
решили. Интересантан је податак да су неки кооперанти били
уцењивани од стране откупљивача који се баве конвенционалном
производњом и прерадом млека. Очито да су ти прерађивачи видели
велику конкуренцију органског млека свом конвенционалном
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производу. Власник млекаре није имао снаге да се избори са оваквим
начином пословања а и притиснут финасијским потешкоћама
одустао је од пројекта и наставио са конвенцијоналном
производњом.
У периоду конверзије произвођачи су се сусретали са бројним
проблемима. Највећи проблем су им финансије. 95% коопераната се
изјаснилио да су субвенције мале и да је сектор недовољно
финансиран на свим нивоима. Локална самоуправа која се бори са
нагомиланим проблемима и сиромаштвом, органској производњи
даје подршку али је она само вербална.
Технолошка застарелост опреме је проблем код 80% коопераната и у
тренутку израде рада су им најбитнији лактофризи. Оно што имају
од лактофриза је углавном мањег капацитета. Следећи проблем је
непостојање откупних станица а сама откупна возила од млекаре су
доста застарела (цистерне нису од прохрома).
На основу статистичких података Пописа 2011. године Тутин је
суочен са великом неписменошћу, а на основу изјаве стручног лица
које је било задужено да фарме уведе у период конверзије,
кооперанти су имали низак степен образовања из области органске
производње.
Дакле, упркос богатим ресурсима у
пољопривреди, богатој
традицији у производњи хране, великом броју младог радноспособног становништва, пространим пашњацима, ливадама,
ораницама и нетретираним површинама хемијско синтетичким
средствима - што даје добру базу за развој органске производње,
производња органског млека ,,са сертфикатом,, на Пештерској
висоравни није заживела.
Закључак
По изјави стручног лица, органска производња би итекако могла
заживети на Пештерској висоравни уз систематизован приступ
изазовима са којима се произвођачи сусрећу.
Услед логичког следа догађаја намеће се питање - шта недостаје?
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Одговор треба потражити у искуствима других земаља, успешним
органским произвођачима и модерним концептима руралног развоја
који уводе центре за подршку пословању (Business Support Centar).
Недостатак ове врсте подршке директно утиче на урушавање иначе
слабе економије руралних подручја. Овакви центри би итекако
допринели одрживом развоју органске производње. Конкретно, на
Пештерској висоравни, без обзира на све предиспозиције за развој
органског сточарства, због слабе образованости о органској
производњи и непостојања огледних фарми које се баве оваквом
врстом производње, производња органског млека је у овом тренутку
немогућа. Наравно да све ово треба бити пропраћено снажнијим
подстицајима за изразито сиромашне и пограничне крајеве. Сарадња
истраживачких институција и приватног сектора би морала бити
ојачана како би се на огледним фармама уводили резултати
истраживања. Каснијим удруживањима и економијом обима би се
степен профита подизао.
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PRODUCTION OF ORGANIC MILK ON PLATEAU PEŠTER
Mersida Jandrić1
Abstract
Agricultural food production is of strategic importance for each country
and for the Republic of Serbia. Organic food production is generally
spoken of as an exit for domestic farmers. The EU's Common Agricultural
Policy since 2013 marked organic production as a model of sustainable
agriculture that promotes the recovery of ecosystems, including
biodiversity.
In spite of great interest, there are still a small number of registered
organic or organic producers. Some of them are in the conversion period
and still can not get organic certificates.
The work was created as a result of the project "Production of Organic
Milk at Pešterska Plateau." The Pešterska plateau has enormous natural
potential for the development of organic livestock, but is ending with
great poverty and problems in agricultural production. to survive in the
period of conversion. The problem is also evident in the needy labor
force, that is, ignorance of the basic principles of organic farming in the
farmer, which is why many teri project abandoned this type of production.
Key words: milk, organic production, pest, cooperatives, nutrition
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АКТУЕЛНЕ МЕРЕ АГРАРНЕ ПОЛИТИКЕ КАО ПОДРШКА
РАЗВОЈУ СТОЧАРСТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Гордана Радовић1
Апстракт
Циљ рада је да представи актуелне мере аграрне политике у
Републици Србији дефинисане у сврху подршке развоју сточарства.
Сточарска производња није довољно развијена у Републици Србији
уколико се посматрају потребе тржишта, као и расположиви
ресурси. У раду се користе методе анализе и синтезе, као и
дескриптивни метод. Ауторка закључује да су државни
финансијски подстицаји значајан подстицајни чинилац развоја,
односно да не представљају узрок неразвијености сточарства у
Републици Србији.
Кључне речи: финансирање, аграрна
сточарство, развој, Република Србија

политика,

подстицаји,

Увод
Пољопривреда је најстарија привредна делатност. Првобитно,
пољопривреда се развијала као наставак сакупљачких делатности
лова, риболова и номадског сточарења. Преласком на узгајање
биљака и доместификацијом животиња, она је као натурална
делатност, обухватала производњу и кућну прераду биљака и
животиња за потребе исхране и одевања чланова домаћинства,
односно заједнице (Пејановић, Његован, 2011, стр. 147). Наведена
дефиниција представља пољопривреду у изворном, најужем смислу.
Пољопривреда у ширем смислу обухвата и послове који се
реализују ван пољопривредног газдинства. Према Божић, Богданов и
Шеварлић (2011) пољопривреда се у овом смислу дефинише као
„област производње у којој се производе, дорађују или прерађују
примарни производи биљног и животињског порекла ради
задовољавања одређених потреба људи“(стр.11). Пољопривреда у
1
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најширем смислу представља мултифункционалну пољопривреду,
која обухвата све пољопривредне послове, како у биљној, тако и у
сточарској производњи, али и непољопривредне активности које се
могу реализовати на пољопривредном газдинству.
Имајући у виду значај пољопривреде потребно је одговарајућим
начином финансирања омогућити развој ове делатности. Развојем
пољопривреде у сегменту њене основне функције – произвођача
хране, обезбеђује се прехрамбена сигурност земље, што је од
стратешког значаја за њен суверенитет. Развојем пољопривреде у
ширем смислу, омогућава се адекватна прерада производа примарне
пољопривредне (биљне и сточарске) производње, достизање веће
цене пољопривредних производа на домаћем, али и на иностраном
тржишту, као и позитиван ефекат на платни биланс државе. Развојем
мултифункционалне пољопривреде омогућава се развој руралних
подручја у најширем смислу, посматрано са економског, али и
социјалног аспекта (Радовић, 2014, стр. 10). Економски
(финансијски) значај пољопривреде је вишеструк. Поред примарне
функције - производње хране, ова привредна делатност има
економско-финансијски значај за запосленост с обзиром на то да је
радно-интензивног карактера. Пољопривреда запошљава велики
проценат становништва, како у примарној пољопривредној
производњи тако и у делатностима које су с њом директно
(прерађивачка индустрија, трговина, туризам) и индиректно
повезане (банкарство, осигурање, образовање). Потребно је да се
пољопривреда, односно биљна и сточарска производња, развијају на
одрживим основама. То значи да се ресурси употребљавају тако да
омогућавају задовољење потреба данашњих корисника, али без
угрожавања способности будућих генерација да задовоље своје
потребе.
Аграрна политика представља део економске политике државе,
путем које се усмерава развој пољопривреде у оквиру одабраног
модела привредног развоја. Аграрну политику чине:економске,
организационо-административне и техничко-технолошке мере, као и
земљишна политика. Економске мере аграрне политике
представљају њен најкомплекснији део и обухватају: политику цена,
инвестициону, кредитну, пореску, извозно-увозну, као и политику
осигуравања пољопривредне производње (Радовић, 2009, стр. 9).
Економске мере су најзначајнији део аграрне политике и њихова
(не)адекватна примена директно утиче на економски положај
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пољопривреде (Радовић, 2014, стр. 20). Постоје три теоријска
концепта аграрне политике: протекционистички, либерални и
концепт одрживог развоја пољопривреде. Међутим, реч је о
теоријској подели, а у пракси често се преплићу наведени концепти
(модели) аграрне политике (Пејановић, Радовић, 2011, стр. 31).
Методологија
Циљ рада је да представи актуелне мере аграрне политике у
Републици Србији дефинисане у сврху подршке развоју сточарства.
Сточарска производња није довољно развијена у Републици Србији
уколико се посматрају потребе тржишта, као и расположиви
ресурси. Имајући у виду да већина пољопривредних субјеката не
располаже
соптственом
акумулацијом,
односно
изворима
самофинансирања, као и да су банкарски кредити неповољни за
већину произвођача, финансијска подршка државе је неопходна у
циљу развоја сточарства у Републици Србији.
У раду се користе методе анализе и синтезе, као и дескриптивни
метод. У сврху анализе мера аграрне политике усмерених на
подршку развоја сточарске производње у Србији коришћена је
актуелна Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и
руралном развоју у 2018. години (Службени гласник РС бр.18/2018),
као и публикација Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде Републике Србије (Информатор-Подстицајна средства
у 2017. години). У раду су представљене актуелне мере аграрне
политике усмерене ка подршци развоју сточарства у Републици
Србији и то: премије за млеко, актуелни износи подстицаја по
појединим врстама грла стоке, као и укупна резервисана средства за
поједине врсте подстицаја у аграрном буџету за 2018. годину.
(Не) развијеност сточарства
Сточарство у Републици Србији није развијено адекватно
расположивим ресурсима. Повољне услове, у првом реду чине,
значајне површине под ливадама и травњацима, релативно мала
загађеност животне средине, бројни извори за напајање стоке,
расположиви научни ресурси, као и конкурентност домаћих
производа на светском тржишту.
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Према подацима наведеним у актуелној Стратегији развоја
пољопривреде и руралног развоја 2014-2024, и поред квалитетних
ресурса сточарска производња већ трећу деценију бележи пад, а „у
последњих десет година број условних грла по хектару
пољопривредног земљишта смањен је са 0,34 на 0,27“ (стр. 18).
Табела 1: Број грла стоке (2008 - 2013. година)
Број грла
2008.
стоке
Говеда
1.057.000
(укупно)
- краве
578.000
- музне
542.000
краве
Свиње
3.594.000
(укупно)
Овце
1.605.000
Живина 17.188.000

2009.

2010.

2011.

2012.

1.002.000

938.000

937.000

921.000

548.000

530.000

510.000

480.000

501.000

482.000

477.000

455.000

3.631.000

3.489.000

3.287.000

3.139.000

1.504.000
22.821.000

1.475.000
20.156.000

1.460,000 1.635.000
19.103.000 24.175.000

Извор: Стратегија пољопривреде и руралног развоја Републике
Србије за период 2014-2024, стр. 19.
На основу података приказаних у табели број 1 може се закључити
да број свих грла стоке, изузев живине, бележи пад у посматраном
периоду. То се може тумачити и као развој предузетништва који се
манифестује отварањем мини живинарских фарми.
Табела 2: Кретање броја грла стоке у периоду 2013-2016. година
Број грла
стоке
Говеда
(укупно)
- музне
краве
- говеда у
тову
Свиње
Живина
Овце
Козе

2013.

2014.

2015.

2016.

Индекс
2015=100

913.000

920.000

916.000

892.751

97,5

429.000

437.000

430.000

426.000

99,1

165.000

170.000

164.000

155.000

94,5

3.144.000
17.860.000
1.616.000
225.000

3.236.000
17.167.000
1.748.000
219.000

3.284.000
17.450.000
1.789.000
203.000

3.021.167
16.242.111
1.664.895
200.150

92,0
93,1
93,1
98,7

Извор: Билтен Удружења за сточарство и прераду сточарских
производа, ПКС, 2017.
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Анализом података приказаних у табели број 2 и графикону 1,
можемо да закључимо да се број, скоро свих врста стоке изузев
оваца, смањио и у периоду 2013-2016. година. Међутим, када се
пореде подаци за 2016. у односу на претходну, 2015. годину број
грла свих врста стоке је смањен. Број говеда је смањен за 2,5%,
свиња за 8%, живине и оваца за 6,9%, а коза за 1,3%.
Слика 1: Приказ кретања броја грла стоке у периоду 2013-2016.
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0
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Извор: ПКС, 2017.
Анализом актуелних кретања у насељености руралних подручја, као
и у нивоу старосне и образовне структуре становништва, може се
закључити да се разлози за неразвијеност сточарства у Републици
Србији налазе и у домену људских ресурса. Конкретно, у руралним
подручјима преовлађује становништво у старијој животној доби које
примењује застарели начин узгоја животиња. Такође, приметан је и
недостатак стручно профилисаних кадрова на мини и средњим
фармама. Проблем представља и ниска технолошка опремљености
постојећих фарми, као и капацитета за прераду, односно производњу
меса, месних, као и млечних производа. У циљу превазилажења
наведених ограничења важно је дефинисање повољних начина
финансирања сточарства, али и свеукупног руралног развоја, како би
се зауставила актуелна миграција становништва из руралних у
урбана подручја. У погледу финансирања најважнији су државни
финансијски подстицаји који су дефинисани актуелним мерама
аграрне политике у Републици Србији.
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Нормативни оквир актуелних мера аграрне политике
Мере аграрне политике у сврху развоја сточарства у Републици
Србији дефинисане су: (а) Правилником о условима, начину и
обрасцу захтева за остваривање права на премију за млеко
(Службени гласник РС бр. 28/2013, 36/2014); (б) Правилником о
условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за
квалитетна приплодна грла (Службени гласник РС бр. 26/2017); (ц)
Правилником о условима и начину остваривања права на подстицаје
у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради
(Службени гласник РС бр. 111/2015, 9/2016, 110/2016); (д)
Правилником о начину остваривања права на подстицаје у
сточарству за краве за узгој телади за тов (Службени гласник РС бр.
36/2017); (е) Правилником о начину остваривања права на
подстицаје у сточарству за краве дојиље (Службени гласник РС бр.
46/2015); (ф) Правилником о остваривању права на подстицаје у
сточарству по кошници пчела (Службени гласник РС бр. 33/2015 и
14/2016); (г) Правилником о остваривању права на подстицаје у
сточарству за производњу конзумне рибе (Службени гласник РС бр.
61/2013 и 44/2014).
Правилником о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање
права на премију за млеко (Службени гласник РС бр. 28/2013,
36/2014) дефинисани су услови, начин стицања права, као и образац
захтева по основу кога се остварује право на премију за произведено
и испоручено млеко. Право на ове подстицаје имају сва регистрована
пољопривредна газдинства. Она, да би остварила право на премију,
морају да предају млеко правном лицу или предузетнику који се
налази у евиденцији прерађивача млека, а која се води у складу са
законом. Премије се исплаћују квартално за испоручено кравље,
овчије и козије сирово млеко.
Правилником о условима и начину остваривања права на подстицаје
у сточарству за квалитетна приплодна грла (Службени гласник РС
бр. 26/2017) ближе се прописују услови и начин остваривања права
на подстицаје у сточарству за квалитетне приплодне млечне, као и
товне краве, за квалитетне приплодне овце, козе и крмаче. Такође,
дефинисани су и подстицаји за родитељске кокошке тешког и лаког
типа, родитељске ћурке, квалитетне приплодне матице риба, и то
шарана и пастрмке. Право на ове подстицаје могу да остваре сва
регистрована пољопривредна газдинства.
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Правилником о условима и начину остваривања права на подстицаје
у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради
(Службени гласник РС бр. 111/2015, 9/2016, 110/2016) дефинисани
су услови и начин остваривања права на ове подстицаје. Право на
подстицаје имају сва регистрована пољопривредна газдинства, која
су у обавези да доставе и копију уверења о здравственом стању
животиња, оверену од надлежног ветеринарског инспектора.
Правилником о начину остваривања права на подстицаје у
сточарству за краве за узгој телади за тов (Службени гласник РС бр.
36/2017), као и Правилником о начину остваривања права на
подстицаје у сточарству за краве дојиље (Службени гласник РС бр.
46/2015), дефинисани су услови за остваривање ових подстицаја, на
која, такође, право имају сва регистрована пољопривредна
газдинства.
Правилником о остваривању права на подстицаје у сточарству по
кошници пчела (Службени гласник РС бр. 33/2015 и 14/2016)
прописани су услови и начин остваривања права на ову врсту
подстицаја, за које могу да конкуришу сва регистрована
пољопривредна газдинства. Захтев се подноси једанпут годишње, а
право на подстицаје се остварује за минимум 20 кошница.
Правилником о остваривању права на подстицаје у сточарству за
производњу конзумне рибе (Службени гласник РС бр. 61/2013 и
44/2014) дефинисане је начин остваривања права на ове подстицаје,
за које влада све веће интересовање становника руралних подручја.
Износи државних финансијских подстицаја
Премије за млеко су била најзаступљенија врста подстицаја у
квалитативној структури аграрног буџета, у Републици Србији у
предтранзиционом и у првим годинама транзиционог периода. Ова
мера аграрне политике имала је претежно социјалну димензију,
имајући у виду да су се премије исплаћивале свим произвођачима,
без обзира на количину испорученог млека. У структури аграрног
буџета премије за млеко су имале највеће учешће 47,4% у 2000.
години (Радовић, 2014, стр. 44).
У складу са актуелним мерама аграрне политике у Републици
Србији, премије за испоручено млеко се исплаћују у висини од седам
динара по литру млека, а у аграрног буџету за 2018. години укупно је
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планирано три милијарде динара за ову врсту подстицаја. Да би
остварила право на подстицаје регистрована пољопривредна
газдинства морају да испоруче минимално 3.000 литара млека по
кварталу, изузетак су маргинална подручја где су минималне
количине 1.500 литара по кварталу. Максималне количине су три
милиона литара млека по кварталу.
Подстицаји за квалитетна приплодна грла стоке исплаћују се у
висини од 25.000 динара по грлу квалитетне приплодне млечне или
товне краве, као и бика, 7.000 динара по грлу квалитне приплодне
овце или овна као и козе или јарца, односно у висини од 10.000
динара за квалитетне приплодне крмаче и нерастове. Износ
подстицаја за родитељске кокошке тешког типа је 60, за родитељске
кокошке лаког типа је 100 динара, а за родитељске ћурке 300 динара
по грлу. За квалитетне приплодне матице риба шарана исплаћују се
подстицаји у висини од 500 динара, а за квалитетне приплодне
матице риба пастрмке у износу од 300 динара по комаду.
Максимални број грла за које се исплаћују подстицајна средства
одређен је само код квалитетних приплодних млечних крава и
износи 300 грла. У аграрном буџету за 2018. години укупно је
планирано 4.343.208.000 динара за ову врсту подстицаја.
Подстицаји се исплаћују и за товну јунад, јагњад, јарад, као и за
товне свиње. Износи подстицаја за товну јунад су 10.000, за товну
јагњад и јарад 2.000, а за товне свиње 1.000 динара по грлу. За ову
врсту подстицаја планирана је једна милијарда динара у аграрном
буџету за 2018. годину. Висина подстицаја за краве за узгој телади за
тов био је у 2017. години 5.000 динара по грлу, а у 2018. години је
удвостручен и износи 10.000 динара по грлу. Укупно је у аграрном
буџету за 2018. годину резервисано 400 милиона динара за ову врсту
подстицаја. Висина подстицаја за краве дојиље је 20.000 динара по
грлу, а у аграрном буџету за 2018. годину планирано је 10 милиона
динара за ову врсту подстицаја.
Износи подстицаја по кошнице пчела износе 720 динара по
кошници, а за ову врсту подстицаја у аграрном буџету за 2018.
годину резервисано је укупно 400 милиона динара. Износи
подстицаја за производњу конзумне рибе износе 10 динара по
килограму произведене рибе. У аграрном буџету за 2018. годину
планирано је укупно 10 милиона динара за ову врсту подстицаја.
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Табела 3: Износи подстицаја за развој сточарства у аграрном
буџету за 2018. годину
Врста државних финансијских
Износ у динарима
подстицаја
Премије за млеко
3.000.000.000
Подстицаји за квалитетна
4.343.208.000
приплодна грла стоке
Подстицаји за товну стоку
1.000.000.000
Подстицаја за краве за узгој
400.000.000
телади за тов
Подстицаја за краве дојиље
10.000.000
Подстицаја по кошнице пчела
400.000.000
Подстицаја за производњу
10.000.000
конзумне рибе
Укупно:
9.163.208.000
Извор: Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном
развоју у 2018. години (Службени гласник РС бр. 18/2018)
У табели број 3 приказане су све врсте државних финансијских
подстицаја развоју сточарства у Републици Србији, дефинисаних
актуелном Уредбом о расподели подстицаја у пољопривреди и
руралном развоју у 2018. години (Службени гласник Републике
Србије број 18/2018). Анализом наведених података може да се
закључи да у структури средстава доминирају подстицаји за
квалитетна приплодна грла стоке, која чине 47,4%, као и премије за
млеко, које чине око 33% укупних државних финансијских
подстицаја развоју сточарства у Републици Србији у 2018. години.
Закључак
На основу презентованих података може се закључити да Република
Србија има повољне природне ресурсе за развој сточарства, а
недовољну развијену ову грану пољопривредне производње. У циљу
превазилажења наведених ограничења важно је дефинисање
повољних начина финансирања сточарства, али и свеукупног
руралног развоја, како би се зауставила актуелна миграција
становништва из руралних у урбана подручја. У погледу
финансирања најважнији су државни финансијски подстицаји који
су дефинисани актуелним мерама аграрне политике у Републици
Србији.
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Државни финансијски подстицаји обухватају: премије за млеко,
подстицаје за квалитетна приплодна грла, подстицаје за тов јунади,
свиња, јагњади и јаради, подстицаје за краве за узгој телади за тов,
подстицаје за краве дојиље, подстицаје по кошници пчела, као и
подстицаје за производњу конзумне рибе. Укупно резервисана
средства за ове подстицаје у 2018. години износе око 9,2 милијарде
динара, што чини 1/5 укупног аграрног буџета у Републици Србији
за посматрану годину. Наведено упућује на закључак да су државни
финансијски подстицаји значајан подстицајни чинилац развоја,
односно да не представљају узрок неразвијености сточарства у
Републици Србији.
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CURRENT MEASURES OF AGRICULTURAL POLICY AS
SUPPORT THE DEVELOPMENT OF LIVESTOCK BREEDING
IN THE REPUBLIC OF SERBIA
Гордана Радовић1
Apstract
The aim of the paper is to present the current measures of agrarian policy
in the Republic of Serbia defined in order to support the development of
livestock breeding. Livestock production has not been sufficiently
developed in the Republic of Serbia, considering the needs of the market,
as well as the available resources. The paper uses methods of analysis
and synthesis, as well as a descriptive method. The author concludes that
state financial incentives are a significant incentive factor of
development, that is, they do not represent the cause of underdevelopment
of livestock breeding in the Republic of Serbia.
Key words: financing, agricultural policy, incentives, livestock,
development, Republic of Serbia
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АНАЛИЗА АКТУЕЛНE СИТУАЦИЈE НА ТРЖИШТУ
ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРИЈЕКЛА У БИХ
Зоран Малетић1; Младен Стојановић2; Вера Канлић3; Миљан Ербез4
Апстракт
Циљ овога рада је да пружи информацију о спољнотрговинској
размјени производа животињског поријекла између Босне и
Херцеговине (БиХ) и Републике Српске (РС) и њихових трговинских
партнера у окружењу и свијету. У сврху израде овог рада извршена
је анализа увоза живих животиња (свиње, говеда), меса ових
животиња, живинског меса, те меда и рибе. Подаци су
категоризовани према врсти производа и њиховој крајњој намјени и
израчунати су постотци разлике за 2016. и 2017. годину. Кад је у
питању мјесто увоза, подаци су разврстани у двије основне групе,
тј. спољнотрговинска размјена РС и спољнотрговиснка размјена
БиХ. Основни производи сточарства, тј. живе животиње са
83.381.233 (тарифна глава 1) и месо и јестиви клаонични производи
са 247.343.093 КМ (тарифна глава 2) чине више од 10% укупног
увоза пољопривредних и прехрамбених производа у БиХ, који је у
2017.години. Подаци наведени у овом раду указују на висок ниво
увоза већине сточарских роба које су предмет изучавања у овом
раду.
Кључне
ријечи:
производи
животињског
спољнотрговинско пословање, РС, БиХ
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Увод
Данас је пољопривреда у региону, али и у скоро цијелом свијету
оптерећена различитим факторима који утичу на њену
конкурентност, одрживост и степен тржишности. Између осталих ту
су климатске промјене, присуство и доступност нових технологија,
величина тржишта, ниво промотивних активности, специфични
захтјеви купаца (органска производња, добробит животиња и сл.),
али и међународна трговина, тј. међународни или регионални
споразуми. Према подацима Свјетске Трговинске Организације
(СТО) у 2012. години постојало је преко 500 регионалних споразума
о трговини (СТО, 2012).
Ghazalian (2013) наводи да је спровођење регионалних трговинских
споразума обично праћено повећањем нивоа тржишне конкуренције
на домаћим пољопривредним тржиштима кроз повећање увоза и на
иностраним пољопривредним тржиштима кроз повећање извоза.
Очекивања од ових споразума јесте да ће њихова примјена
узроковати различите импликације на коришћење пољопривредних
технологија и продуктивност у земљама чланицама ових споразума.
То је зато што ови споразуми промовишу интрарегионално повећање
трговинских токова пољопривредних роба, те тим и тржишне
конкуренције. У том контексту, неколико студија (Кrugman, 1991;
Frankel, 1997; Perdikis, 2007) истакло је да смањење регионалних и
билатералних трговинских баријера не би само смањило тржишне
цијене, већ би и присилило произвођаче (пољопривредна предузећа)
у земљама чланицама ових споразума да надограђују своје
производне технологије и остварују ефикаснију употребу инпута.
Ипак, нису сви тако оптимистични кад је у питању регионално
односно глобално интегрисање тржишта. Поједини истраживачи
наводе да је на тржишном међународном поретку везаном за
пољопривреду, „глобализација резултирала смањењем прихода
земљорадника, све већим ослањањем на субвенције и огромном
зарадом за посреднике који и контролишу и мијењају тржиште,
онемогућујући на тај начин било какав облик конкуренције која би
ишла у корист произвођача” (Sol, Ralston, 2011, Praća и сар. 2017).
Додатно, јављаjу се проблеми различитих капацитета подршке
пољопривредној производњи, разумјевања од стране актуелних
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политичких структура, нивоа образовања становништа, постојоања и
активности савјетодавних служби, статуса друштва (да ли је држава
у транзицији), управљања имовином и природним богатствима.
Еколошка питања су све израженија. На крају, кад је у питању
сточарство, свакако да је најбитнија здравствено-безбједносна
ситуација и могућност трговине производима животињског
поријекла.
Пољопривреда Републике Српске, а тим и Босне и Херцеговине и
њена стабилност је снажно условљена споразумима са Европском
Унијом (ССП, 2015) и земљама у процесу приступања ЕУ (CEFTA,
2006). Треба нагласити да су трговинске везе ЕУ и БиХ и прије
усвајања самог споразума 2015. године већ биле одређене
Привременим споразумом о трговинским питањима између
Европске заједнице, са једне стране, и БиХ, са друге стране који је
ступио на снагу 2008. године. Исти је предвидио постепену
либерализацију тржишта пољопривредним производима. Оба ова
споразума су скоро у потпуности либерализовали тржиште, уз неке
минималне могућности заштите које постоје на одређеном броју
производа, за које се може рећи да су занемариве. Додатно треба
нагласити да је БиХ у процесу приступања СТО, са којом је одржала
већ 13 састанака и приступање је у завршној фази (СТО, 2018), те
кроз постојеће законске прописе БиХ већ примјењује један дио
правила ове организације.
У том контексту, у условима веома конкурентног окружења,
функционише домаћа пољопривредна производња, а слична је
ситуација и у цијелом свијету.
Циљ овога рада је да пружи информацију о спољнотрговинској
размјени производа животињског поријекла између Босне и
Херцеговине односно Републике Српске и њихових трговинских
партнера у окружењу и свијету.
Материјал и методе
У сврху израде овог рада извршена је анализа увоза живих животиња
(свиње, говеда), меса ових животиња, живинског меса, те меда и
рибе. Подаци представљени у овом раду су добијени путем Voyager
2008 система Управе за индиректно опорезивање. Подаци су
категоризовани према врсти производа и њиховој крајњој намјени и
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израчунати су постотци разлике за 2016. и 2017. годину. Кад је у
питању мјесто увоза, подаци су разврстани у двије основне групе, тј.
спољнотрговинска размјена БиХ и спољнотрговиснка размјена РС.
Резултати и дискусија
Основни производи животињског поријекла, тј. живе животиње са
83.381.233 КМ (тарифна глава 1) и месо и јестиви клаонични
производи са 247.343.093 КМ (тарифна глава 2) чине више од 10%
укупног увоза пољопривредних и прехрамбених производа у БиХ,
који је у 2017. години износио 3.150.393.873 КМ. У дијаграмима 1 и
2 дат је збирни преглед кретања спољнотрговинске размјене
производа животињског поријекла за БиХ који су предмет овог рада
у КМ.
Након тога, дати су кратки табеларни прикази спољнотрговинске
размјене знaчајнијих производа животињског поријекла за период
2014 – 2017, уз појашњења трендова за посљедње двије године.
Овдје су информације о производима у односу на врсту од које
полазе (говеда, свиње, живина, риба и пчеле). У ниже наведеним
табелама приказани су подаци о извозу и увозу ових производа, као
и односи извоза и увоза за БиХ и РС.
Дијаграм 1: Спољнотрговинска размјена производа животињског
поријекла за БиХ
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Извор: Управа за индиректно опорезивање БиХ
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Дијаграм 2: Спољнотрговинска размјена говеда и свиња за БиХ
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Извор: Управа за индиректно опорезивање БиХ
Производи животињског поријекла
Наредне табела 1 и табела 2 показују вриједност извоза говеђег меса.
У 2017. години из БиХ, је износила 47.720.897,19 КМ и мања је у
односу на 2016. године за 7,31% (51.485.591,59 КМ). Такође,
вриједност извоза говеђег меса у 2017. години из РС, је износила
321.603,98 КМ и мања је у односу на 2016. године за 85,7%
(2.249.246,55 КМ). Вриједност увоза говеђег меса у 2017. години у
БиХ, је износила 150.878.574,67 КМ и мања је у односу на 2016.
године за 7,57% (163.234.895,93 КМ), док је вриједност увоза говеђег
меса у 2017. години у РС износила 45.522.206,96 КМ и већа је у
односу на 2016. годину за 13,6% (45.522.206,96 КМ).
Табела 1: Извоз и увоз говеђег свјежег, расхлађеног или смрзнуто
меса у БиХ
БиХ
извоз
увоз
однос у %
Период
количина вриједност количина вриједност
кг
КМ
кг
КМ
кг
КМ
2014
623.472 6.495.693 27.069.830 129.892.567 4.342 2.000
2015 8.770.017 86.545.248 32.511.906 162.130.432 371
187
2016 5.938.538 51.485.592 33.424.072 163.234.896 563
317
2017 4.348.023 47.720.897 28.587.766 150.878.575 657
316
315
Укупно: 19.680.051 192.247.429 121.593.574 606.136.469 618
Извор: Према подацима Управе за индиректно опорезивање БиХ
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Табела 2: Извоз и увоз говеђег свјежег, расхлађеног или смрзнуто
меса у РС
РС
извоз
увоз
Однос у %
Период
количина вриједност количина вриједност
кг
КМ
кг
КМ
кг
КМ
2014
103.013
812.671 5.360.103 28.335.939 5.203 3.487
2015
0
0
6.505.698 34.598.271
2016
290.472 2.249.247 7.578.364 39.356.542 2.609 1.750
2017
42.710
321.604 8.363.978 45.522.207 19.583 14.155
Укупно: 436.195 3.383.522 27.808.143 147.812.959 6.375 4.369
Извор: Према подацима Управе за индиректно опорезивање БиХ
Вриједност извоза свињског меса у 2017. години из БиХ је износила
21.850,53 КМ, док у 2016. години није било извоза овог производа.
Сво извезено свињско месјо води поријекло из Републике Српске.
Вриједност увоза свињског меса у 2017. години у БиХ, је износила
62.819.230,01КМ и већа је у односу на 2016. године за 8,23%
(58.040.187,71 КМ). (табела 3) Такође, вриједност увоза свињског
меса у 2017. години у РС износила је 37.380.534,99 КМ и већа је у
односу на 2016. годину за 8% (34.572.033,89 КМ). (табела 4)
Табела 3: Извоз и увоз свињског свјежег, расхлађеног или смрзнуто
меса у БиХ
БиХ
извоз
увоз
однос у %
Период
количина вриједност количина вриједност
кг
КМ
кг
КМ
кг
КМ
2014
38.760
168.643 11.814.962 53.742.339 30.482 31.867
2015
0
0
13.997.469 55.231.458
2016
0
0
13.189.988 58.040.188
2017
5.586
21.851 13.477.115 62.819.230 241.266 287.495
190.494 52.479.535 229.833.215 118.341 120.651
Укупно: 44.346
Извор: Према подацима Управе за индиректно опорезивање БиХ
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Табела 4: Извоз и увоз свињског свјежег, расхлађеног или смрзнуто
меса у РС
РС
извоз
увоз
однос у %
Период
количина вриједност количина вриједност
кг
КМ
кг
КМ
кг
КМ
2014
38.760
168.643 6.368.940 28.723.852 16.432 17.032
2015
0
0
8.372.277 32.303.899
2016
0
0
7.880.957 34.572.034
2017
5.586
21.851
8.209.902 37.380.535 146.973 171.074
190.494 30.832.076 132.980.321 69.526 69.808
Укупно: 44.346
Извор: Према подацима Управе за индиректно опорезивање БиХ
Вриједност извоза живинског меса у 2017. години из БиХ је
износила 10.801.821,81 КМ и мања је у односу на 2016. године за
11% (12.131.080,14КМ), док је вриједност извоза живинског меса у
2017. години из РС је износила 1.296.128,22 КМ и мања је у односу
на 2016. године за 71% (3.355.094,61 КМ). Вриједност увоза
живинског меса у 2017. години у БиХ је износила 18.539.497,64 КМ
и мања је у односу на 2016. године за 8,9% (20.319.142,73 КМ).
Вриједност увоза живинског меса у 2017. години у РС је износила
1.558.281,29 КМ и већа је у односу на 2016. годину за 236 %
(660.042,78 КМ). (табела 5, табела 6)
Табела 5: Извоз и увоз живинског свјежег, расхлађеног или смрзнуто
меса у БиХ
БиХ
однос у
извоз
увоз
Период
%
количина вриједност количина вриједност
кг КМ
кг
КМ
кг
КМ
10.540.495
13.377.070
26.131.543
297 248
2014 4.502.321
11.467.634
12.760.900
23.601.988
360 206
2015 3.540.460
12.131.080
9.501.903
20.319.143
248 167
2016 3.824.581
10.801.822
8.471.121
18.539.498
178 172
2017 4.753.543
44.110.995
88.592.172
265 197
Укупно: 16.620.905 44.941.031
Извор: Према подацима Управе за индиректно опорезивање БиХ
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Табела 6: Извоз и увоз живинског свјежег, расхлађеног или смрзнуто
меса у РС
РС
Однос у
извоз
увоз
Период
%
количина вриједност количина вриједност
кг КМ
кг
КМ
кг
КМ
742.889
1.836.788
1.727.640
1.507.349
233 82
2014
961.630
4.082.716
1.861.740
1.688.938
194 41
2015
766.542
3.355.095
512.378
660.043
67 20
2016
357.188
1.296.128
1.432.740
1.558.281
401 120
2017
10.570.727
5.534.498
5.414.611
196 51
Укупно: 2.828.248
Извор: Према подацима Управе за индиректно опорезивање БиХ
Вриједност извоза рибе у 2017. години из БиХ је износила 12.436.135
КМ и мања је у односу на 2016. године за 10,52% (13.897.813 КМ).
Такође, вриједност извоза рибе у 2017. години из РС, је износила
7.825.105 КМ и мања је у односу на 2016. године за 16,90%
(9.416.624 КМ). Вриједност увоза рибе у 2017. години у БиХ је
износила 18.478.066 КМ и мања је у односу на 2016. године за 3,57%
(19.163.013 КМ), док је вриједност увоза рибе у 2017. години у РС је
износила 7.642.463 КМ и већа је у односу на 2016. годину за 14,10%
(6.698.074 КМ). (табела 7, табела 8)
Табела 7: Извоз и увоз рибе (жива; свјежа или расхлађена;
смрзнута; сушена, сољена или у саламури; димљена; филети и друго
рибље месо; брашно, крупица и пелете прикладни за људску исхрану)
у БиХ
БиХ
Однос у
извоз
увоз
Период
%
количина вриједност количина вриједност
кг КМ
кг
КМ
кг
КМ
1.685.930
9.432.259
4.608.693 15.890.021 273 168
2014
2.157.474
12.119.865
5.362.215 18.783.384 249 155
2015
2.342.145
13.897.813
5.534.103 19.163.013 236 138
2016
2.045.264
12.436.135
4.977.197 18.478.066 243 149
2017
Укупно:

8.230.813

47.886.072

20.482.209

72.314.484

249 151
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Табела 8: Извоз и увоз рибе (жива; свјежа или расхлађена; смрзнута;
сушена, сољена или у саламури; димљена; филети и друго рибље месо;
брашно, крупица и пелете прикладни за људску исхрану) у РС

РС
извоз

Период

увоз

Однос у
%

количина вриједност количина вриједност
кг КМ
кг
КМ
кг
КМ
2014

1.017.370

5.705.781

1.545.576

6.304.800

152 110

2015

1.294.241

7.285.295

1.380.645

6.104.345

107

84

2016

1.509.090

9.416.624

1.228.681

6.698.074

81

71

2017

1.195.433

7.825.105

1.384.831

7.642.463

116

98

30.232.805
5.539.733 26.749.682 110 88
Укупно: 5.016.133
Извор: Према подацима Управе за индиректно опорезивање БиХ

Вриједност извоза прерађевина од рибе у 2017. години из БиХ је
износила 1.398.543 КМ и већа је у односу на 2016. годину за 3,61%
(1.349.827 КМ). Вриједност извоза прерађевина од рибе у 2017.
години из РС је износила 368.454 КМ и мања је у односу на 2016.
годину за 8,37% (402.099 КМ). Вриједност увоза прерађевина од
рибе у 2017. години у БиХ је износила 37.455.659 КМ и мањи је у
односу на 2016. годину за 0,65% (37.700.317 КМ). Вриједност увоза
прерађевина од рибе у 2017. години у РС је износила 7.436.286 КМ и
већа је у односу на 2016. годину за 22,12% (6.089.439 КМ). (табела
9, табела 10)
Табела 9: Извоз и увоз припремљене или конзервисане рибе; кавијара
и замјене кавијара припремљеног од рибљих јаја у БиХ
БиХ
извоз
увоз
Однос у %
Период
количина вриједност количина вриједност
кг КМ
кг
КМ
кг
КМ
91.054
555.066
6.533.553 39.296.645 7.176 7.080
2014
2015

124.307

874.183

5.300.466

32.753.047 4.264 3.747

2016

202.569

1.349.827

5.866.928

37.700.317 2.896 2.793

2017

212.854

1.398.543

5.766.548

37.455.659 2.709 2.678

Укупно:

630.783

4.177.619

23.467.495 147.205.667 3.720 3.524
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Табела 10: Извоз и увоз припремљене или конзервисане рибе;
кавијара и замјене кавијара припремљеног од рибљих јаја у РС
РС
Однос у
извоз
увоз
Период
%
количина вриједност количина вриједност
кг КМ
кг
КМ
кг
КМ
89.900
524.192
1.199.314
6.868.183 1.334 1.310
2014
2015

119.663

789.980

991.998

5.802.557

829 735

2016

68.830

402.099

1.043.407

6.089.439

1.516 1.514

2017

68.132

368.454

1.262.892

7.436.286

1.854 2.018

346.524
2.084.725
4.497.611 26.196.464 1.298 1.257
Укупно:
Извор: Према подацима Управе за индиректно опорезивање БиХ

Вриједност извоза меда у 2017. години из БиХ је износила
223.568,20 КМ и већа је у односу на 2016. годину за 69% (131.530,26
КМ). Из Републике Српске није било извоза меда. Вриједност увоза
меда у 2017. години у БиХ је износила 2.020.410,34 КМ и већа је у
односу на 2016. годину за 61% (1.249.288,32 КМ). Вриједност увоза
меда у 2017. години у РС је износила 30.333,35 КМ и већа је у
односу на 2016. годину за 73% (17.500,16 КМ). (табела 11, табела
12)
Табела 11: Извоз и увоз меда у БиХ
БиХ
извоз
увоз
Однос у %
Период
количина вриједност количина вриједност
кг
КМ
кг
КМ
кг
КМ
1.474
37.813
222.513
1.891.850 15.092 5.003
2014
2015

2.270

72.186

181.202

1.674.354

7.984

2.320

2016

6.829

131.530

182.151

1.249.288

2.667

950

2017

14.031

223.568

269.717

2.020.410

1.922

904

465.097
855.582
6.835.902
3.478 1.470
Укупно: 24.603
Извор: Према подацима Управе за индиректно опорезивање БиХ
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Табела 12: Извоз и увоз меда у РС
РС
извоз
увоз
Однос у %
Период
количина вриједност количина вриједност
кг
КМ
кг
КМ
кг
КМ
0
0
0
0
2014
455
7.429
0
0
2015
0
0
1.093
17.500
2016
0
0
4.078
30.333
2017
455
7.429
5.171
47.834
1.138 644
Укупно:
Извор: Према подацима Управе за индиректно опорезивање БиХ
Живе животиње
Вриједност извоза говеда у 2017. години из БиХ је износила
3.223.645,65 КМ и већа је у односу на 2016. годину за 38%
(2.330.830,21 КМ). Такође, вриједност извоза говеда у 2017. години
из РС је износила 2.946.364,04 КМ и већа је у односу на 2016. годину
за 26,4% (2.330.830,21 КМ). Вриједност увоза говеда у 2017. години
у БиХ је износила 66.435.280,59 КМ и већа је у односу на 2016.
годину за 46,3% (45.397.193,29 КМ). Вриједност увоза говеда у 2017.
години у РС је износила 15.175.195,06 КМ и већа је у односу на 2016.
годину за 20% (12.617.138,68 КМ). (табела 13, табела 14)
Табела 13: Извоз и увоз говеда у БиХ
БиХ
извоз
увоз
Однос у %
Период
количина вриједност количина вриједност
кг
КМ
кг
КМ
кг
КМ
0
0
10.215.283 48.292.226
2014
0
0
21.309.859 88.078.949
2015
528.730
2.330.830 10.514.899 45.397.193 1.989 1.948
2016
690.900
3.223.646 16.380.903 66.435.281 2.371 2.061
2017
Укупно: 1.219.630 5.554.476 58.420.943 248.203.649 4.790 4.469
Извор: Према подацима Управе за индиректно опорезивање БиХ
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Табела 14: Извоз и увоз говеда у РС
РС
извоз
увоз
Однос у %
Период
количина вриједнос количина вриједност
кг
КМ
кг
т КМ
кг
КМ
0
0
2.759.693
15.165.518
2014
0
0
4.228.762
22.062.746
2015
528.730
2.330.830 2.310.467
12.617.139
437
541
2016
629.060
2.946.364 2.665.398
15.175.195
424
515
2017
1.033 1.232
Укупно: 1.157.790 5.277.194 11.964.319 65.020.598
Извор: Према подацима Управе за индиректно опорезивање БиХ
Вриједност извоза свиња у 2017. години из БиХ и РС је износила
1.857.735,77 КМ и већа је у односу на 2016. годину за 863 %
(215.243,51 КМ). Сав извоз ове групе производа био је из РС.
Вриједност увоза свиња у 2017. години у БиХ је износила
4.533.277,33 КМ и већа је у односу на 2016. годину за 46,1%
(3.102.650,01 КМ), док је вриједност увоза свиња у 2017. години у
РС је износила 740.337,51 КМ и мања је у односу на 2016. годину за
1,07% (748.339,37 КМ). (табела 15, табела 16)
Табела 15: Извоз и увоз свиња у БиХ
БиХ
Период

извоз
увоз
количина вриједност количина вриједност
кг
КМ
кг
КМ

Однос у %
кг

КМ

291.636
897.443
1.055.978
3.984.333
362
444
2014
93.981
224.087
1.124.157
3.424.592
1.196 1.528
2015
92.082
215.244
884.283
3.102.650
960 1.441
2016
735.058
1.857.736
1.154.710
4.533.277
157
244
2017
348
471
Укупно: 1.212.757 3.194.509 4.219.128 15.044.853
Извор: Према подацима Управе за индиректно опорезивање БиХ
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Табела 16: Извоз и увоз свиња у РС
РС
извоз
увоз
Однос у %
Период
количина вриједност количина вриједност
кг
КМ
кг
КМ
кг
КМ
291.636
897.443
51.096
251.684
18
28
2014
93.981
224.087
121.498
464.018
129
207
2015
92.082
215.244
202.213
748.339
220
348
2016
735.058
1.857.736
145.189
740.338
20
40
2017
519.996
2.204.379
43
69
Укупно: 1.212.757 3.194.509
Извор: Према подацима Управе за индиректно опорезивање БиХ
Кад су у питању трговина живим животињама у 2017. години, земље
у које смо највише извозили биле су су Србија, Либанон и Црна
Гора. А увозили смо из Србије, Румуније, Хрватске, Пољске и
Њемачке. Укупан извоз живих животиња је био 6,34 милиона, од
чега свиње и говеда чине 85%, док је укупан увоз чинио 83.381.233
КМ, од чега говеда чине 80%, а свиње цца 5%.
Закључак
Подаци наведени у овом раду указују на висок ниво увоза већине
производа животињског поријекла које су предмет изучавања у овом
раду. У појединим случајевима може се рећи да је увоз у Републику
Српску мањи, мада то треба узети са одређеном дозом опрезности,
из разлога да је БиХ јединствено царинско подручје и да је број
увозника из Федерације БиХ знатно већи у односу на РС, а да након
увоза робе, нисмо имали евиденције о њеном даљњем кретању
унутар БиХ. Велики проблем у стабилизацији производње меса јесте
погрешан приступ у организаицји обиљежавања живих животиња,
што онемогућава провођење адекватне контроле кретања животиња,
а тим праћење различтих безбједносно-здравствених аспеката ове
производње.
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ANALYSIS OF THE ACTUAL SITUATION ON THE MARKET
OF ANIMAL PRODUCTS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA
Зоран Малетић1; Младен Стојановић2; Вера Канлић3; Миљан Ербез4
Abstract
The aim of this paper is to provide information on the foreign trade of
products of animal origin between the Republic of Srpska (RS) and
Bosnia and Herzegovina (BiH) and their trading partners with
neighbouring countries and the world. Due to preparing of this paper, the
analysis of the import of live animals (pigs, cattle) and meat of these
animals, poultry meat, honey and fish was carried out. The data were
categorized according to the type of product and their final purpose and
there were calculated percentages of the difference between 2016 and
2017. When it comes to the place of import, the data are classified into
two basic groups, i.e. foreign trade of the Republic of Srpska and foreign
trade of Bosnia and Herzegovina. Basic livestock products, i.e. live
animals with 83.381.233 BAM (tariff head 1) and meat and edible
slaughtering products with 247.343.093 BAM (tariff head 2) participated
in 2017 with more than 10% of the total imported agricultural and food
goods in BiH. The data stated in this. The paper points to the high level of
imports of most animal products that are the subject of the study in this
paper.
Key words: products of animal origin, foreign trade, RS, BiH
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АНАЛИЗА ДИНАМИЧКИХ ПОКАЗАТЕЉА ИНТЕГРАЛНЕ
ПРОИЗВОДЊЕ ВОЋА
Александар Максимовић1; Адис Пушка2
Апстракт
Пратећи захтјеве тржишта и све строжи захтјеви у погледу
производње намеће се интегрирана производња воћа (ИПВ) која
мора омогућити економску исплативост, конкурентност на
тржишту те еколошку прихватљивост.
Циљ рада је истражити предувјете и ограничења за организирање
економске учинковитости и одрживости увођења ИПВ-а у Брчко
дистрикту БиХ за три воћне врсте у три варијанте садње по
хектару: шљиве (Ш-600 ком/ха, Ш-1000 ком/ха и Ш-1500 ком/ха),
крушке (К-1000 ком/ха, К-1500 ком/ха и К-2000 ком/ха) и јабуке (Ј1000 ком/ха, Ј-2000 ком/ха и Ј-3000 ком/ха). Сукладно циљевима у
раду је израђен економско-технолошки модел. Овај модел доказиван
је економским израчунима кориштењем метода Cost-benefit анализа,
нето садашња вриједност, интерна стопа рентабилности, индекс
профитабилности, раздобље поврата инвестиције и стопа поврата
инвестиције Добивени резултати исказују да је воћна врста крушке
у варијанти садње К-2000 најисплативија.
Кључне ријечи: интегрална производња
показатељи, јабука, крушка, шљива

воћа,

динамички

Увод
Подручје Брчко дистрикта БиХ има еколошке увјете за воћарску
производњу која би омогућавала учинковитост улагања и
конкурентност на тржишту. Унаточ свему тому Дистрикт данас има
неорганизирану воћарску производњу. Брчко дистрикт БиХ има
компаративне предности у производњи воћа, и то, прије свега, због
погодних еколошких увјета који дају квалитетне плодове. Брчко
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дистрикт БиХ познати је воћарски крај. Наиме, још почетком
прошлог стољећа велике количине шљиве испоручивале су се на
западна еуропска тржишта. Проблеми и ограничења у воћарској
производњи Брчко дистрикта БиХ огледају се у неекономичности,
немогућности мјерења и праћења трошкова, непостојању
документације о производњи, недовољној разини потребног знања
како са становишта технологије производње тако и са стајалишта
основних менаџерских начела, познавања тржишта и пласмана
производа, у невољности за промјене те у начину пословања
произвођача, посебице старије доби.
За разлику од конвенционалног, интегрални концепт заговара далеко
мању, прогнозно-планску и допуштену примјену свих облика
пестицида. Одлике овог сустава су оптимални приноси по јединици
површине уз висок ступањ квалитете и биолошку исправност
коначног производа те минимални могући ризици од онечишћења,
односно угрожавања стабилности средине. Циљ овога рада је
израдити калкулације за поједине врсте воћа, те на основу њих
извући закључак која воћна врста даје најбоље показатеље у погледу
интегралне производње воћа.
Истраживањем економско-технолошких чимбеника воћарске
производње у господарствима Брчко дистрикта БиХ и успоредбом
истих са развијеним земљама долази се до разлика у погледу
одступања од сувремених модела производње. Добивени податци
економско-технолошког модела омогућит ће утврђивање одступања
стварних трошкова производње воћа у Дистрикту од мјерила
сувремене технологије и утјецаја интегриране производње на
доходак господарстава.
Материјал и методе истраживања
Калкулације су стандардни методски поступак који се користи с
циљем да се израчунају економски показатељи производње неког
производа, линије производње или економски показатељи пословања
пољопривредног господарства у цјелини (Ћејвановић, 2007).
У раду је кориштена обрачунска (стварана) калкулација која је
састављена на темељу стварних трошкова који су евидентирани
помоћу метода анкете. Завршна стварна калкулација саставља се
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након завршетка производње на темељу података о приходима,
расходима, цијенама проданих производа и друге калкулативне
документације. У оквиру развојног пројекта „Економско вредновање
активности развоја словенске пољопривреде – микроекономски
симулацијски модели у пољопривреди“ (Реднак, 1997) развијен је
инструментариј за израду моделних калкулација.
За оцјену трошкова у тржишној биљној производњи на годишњој
разини користе се калкулације у које се уносе трошкови настали у
мјесецу израде (различити по појединим производњама).
Калкулације не садрже трошкове складиштења, тј. трошкови се
оцјењују по откупним цијенама производа из претходног раздобља
(сезонске откупне цијене за мјесеце у којима се откупи највећи дио
производње) (Ћејвановић, 2007).
Економска анализа динамичких показатеља за резултате добивени
примјеном моделних калкулација ће се израчунавати примјеном:
cost-бенифит анализе, нето садашње вриједности, интерне стопе
рентабилности, индекс профитабилности, раздобље поврата
инвестиција и стопе поврата инвестиција.
Cost-benefit анализа (CBA) метода је која исказује омјер садашње
вриједности укупне користи са садашњом вриједношћу укупних
трошкова (Kola & Yrola, 2001). Добивена разлика представља нето
корист интегриране производње воћа. На темељу ове анализе доноси
се одлука о исплативости производње интегриране производње воћа.
Метода финанцијске Cost-benefit анализе помаже у процесу
одлучивања и одабира инвестицијских пројекта у воћарској
производњи (Петровић, ет ал., 2014). Cost-benefit анализу треба
користити само у случајевима гдје није једноставно квантитативно
утврдити економске користи за улагаче. Cost-benefit анализа постаје
критериј оцјене инвестирања јер осим финанцијских даје и
информације потребне за доношење одлука којима се осигурава
рационално кориштење ограничених ресурса (Чупић, 2009). Costbenefit анализа је метода унутар економске анализе којом се
успоређују и вреднују све предности и сви недостатци улагања у
инвестицијски пројект анализирањем трошкова (cost) и користи
(benefit). Ако је вриједност овог показатеља већа од један,
производња је исплатива јер укупне користи надмашују укупне
трошкове. Предност ове методе у односу на друге економске
показатеље јесте та што за разлику од „класичних“ економских
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показатеља, који су само тренутачни пресјек на дан рачунања, Costbenefit анализа узима у обзир цијело инвестицијско раздобље у
својим прорачунима.
Нето садашња вриједност (енг. Net Present Value) представља збир
свих будућих нето новчаних токова инвестицијског пројекта
сведених на садашњу вриједност примјеном технике дисконтирања
умањену за почетно улагање у инвестицију. Да би се математички
презентирао, показатељ НСВ мора дефинирати основе (Максимовић
и Пушка, 2015). На темељу овог показатеља доноси се одлука хоће
ли пројект бити прихваћен, тј. је ли садашња вриједност примитака
новца већа од садашње вриједности издатака новца (Van Horne &
Wachowich, 2002).
Дисконтна стопа која се користи треба одражавати минималну стопу
поврата која је прихватљива за инвеститора узимајући у обзир
предметну инвестицију (Стојановски, 2009). У овом раду се
примјењивала дисконтна стопа од 6 % код израчунавања НПВ-а.
Показатељ НПВ најчешће се може „побољшати“ на сљедеће начине:
продужењем раздобља експлоатације инвестиције, повећањем
времена инвестирања (улагања средстава), смањењем износа
уложених средстава и смањењем дисконтне стопе.
Основном концепту нето садашње вриједности припада и показатељ
интерне стопе поврата (ИСП) (енгл. Internal Rate of Return – IRR) ,
који показује максималне интересе на темељу којих се још може
оцијенити финанцијска оправданост одређене активности/пројекта
(Turk & Rozman, 2001).
IRR може се дефинирати као „дисконтна стопа којом се нето
садашња вриједност своди на нулу“ (Brigham & Ehrhardt, 2008), док
Van Horne & Wachowich (2002) дефинирају IRR као дисконтну стопу
која изједначава садашњу вриједност очекиваних нето токова новца
с почетним издатком новца. Ако је НСВ пројекта позитиван, јасно је
да ће ова стопа бити већа од дисконтне. Негативан НПВ значи да је
IRR мањи од дисконтне стопе. Управо се тако и рачуна IRR,
„поступком покушаја и погрешке упорабом таблица садашње
вриједности“ (Ратковић и Абрамовић, 2011). Код израчуна IRR-а
поступак је сљедећи: прво се узима дисконтна стопа при којој је
НПВ позитиван, а затим се узима дисконтна стопа при којој је НПВ
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негативан, па се поступком интерполације налази дисконтна стопа
при којој је НПВ = 0.
Индекс профитабилности (енгл. Profitability Index) у оцјени
финанцијске ефикасности инвестицијских могућности (капиталног
буџетирања) критериј је рангирања пројекта који представља однос
између садашње вриједности чистих новчаних трошкова у
цјелокупном вијеку експлоатације инвестицијске могућности и
иницијалних инвестицијских улагања (Пејановић, 2013). То је
својеврсна варијанта методе чисте садашње вриједности. Преферира
оне инвестицијске могућности које имају мања иницијална
инвестицијска улагања. Инвестицијска је могућност учинковита ако
је индекс профитабилности већи од један.
Раздобље поврата инвестиције дефинира се као број година
потребних за поврат одређене инвестиције. Основна претпоставка је
да постоји годишњи природ на темељу којег се израчунава раздобље
поврата инвестиције. Вријеме поврата инвестиције представља
раздобље потребно за поврат инвестицијског улагања, односно
средстава уложених у пројект (Brigham & Daves, 2010). Вријеме
поврата инвестиције у правилу треба бити мање од захтијеваног
раздобља поврата инвестиције (алтернативно се може узети вријеме
поврата кредита или пак инвестицијски хоризонт трајања пројекта).
Ако је у питању један инвестицијски пројект, у том случају рок
поврата треба бити мањи од унапријед дефинираног времена поврата
да би пројект био прихватљив (Ровчанин, 2006).
За разлику од поврата по годинама стопа поврата инвестиције
показује колики је однос просјечне добити за све године
експлоатације воћњака и почетних улагања. Дакле, стопа поврата је
изражена у постотцима и представља просјечни годишњи нето
поврат (приход) одређене инвестиције. Нето поврат (приход –
принос) добива се као разлика просјечног годишњег прихода и
његове годишње девалвиране вриједности (Ross, et al., 2010).
Резултати анализа динамичких показатеља
У анализи интегриране производње воћа предочени су резултати
економске анализе кроз сагледавање резултата Cost-benefit анализе
(CBA), и то показатељима: нето садашње вриједности (НСВ),
интерне стопе рентабилности (IRR), индекса профитабилности (ИП),
268

стопе поврата инвестицијског пројекта по годинама (ПП) и стопе
поврата инвестиције (СП). У овој анализи истакнути су резултати
наведених показатеља за садњу у три варијанте јабуке, шљиве и
крушке.
Cost-benefit анализа
CBA је економска метода којом се успоређују и вреднују све
предности и сви недостатци улагања инвестицијског пројекта
анализом трошкова (cost) и користи (benefit). Ако је однос користи и
трошкова (К/Т) код CBA већи од 1 производња је исплатива јер тада
укупне користи надмашују укупне трошкове.
Таблица 1: Анализа динамичких показатеља за шљиву
ШЉИВА
Cost-benefit анализа
Нето садашња вриједност
Интерна стопа рентабилности
Индекс профитабилности
Раздобље поврата инвестиције
Стопа поврата инвестиције

Ознака
CBA
(К/Т)
НСВ
IRR
ИП
РПИ
СП

Ш-600

Ш-1000

Ш-1500

1,16

1,33

1,40

5809,39
11,29
2,12
5,46
25,61

13610,12 18434,70
15,64
16,38
3,34
3,77
5,39
5,72
37,69
43,36

Извор: Аутори
Таблица 2: Анализа динамичких показатеља за јабуку
ЈАБУКА
Cost-benefit анализа
Нето садашња вриједност
Интерна стопа рентабилности
Индекс профитабилности
Раздобље поврата инвестиција
Стопа поврата инвестиције

Ознака
CBA
(К/Т)
НСВ
IRR
ИП
РПИ
СП

Ј-1000

Ј-2000

Ј-3000

1,03

1,06

1,22

1356,15
7,33
1,19
5,04
15,94

2808,64
8,37
1,33
5,56
16,85

11913,22
13,76
2,21
5,16
26,06

Извор: Аутори
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Таблица 3: Анализа динамичких показатеља за крушку
КРУШКА3
Ознака
Cost-benefit анализа
CBA (КТ)
Нето садашња вриједност
НСВ
Интерна стопа рентабилности
IRR
Индекс профитабилности
ИП
Раздобље поврата инвестиције
РПИ
Стопа поврата инвестиције
СП

К-1000
1,14
6845,96
11,07
2,10
5,66
25,15

К-1500
К-2000
1,37
1,44
18455,88 24098,12
16,74
18,67
3,58
3,98
5,31
5,17
39,17
41,92

Извор: Аутори
Резултати CBA за шљиву (табела 1) показују да су све добивене
вриједности код варијанти садње веће од 1 чиме се потврђује да је
интегрална производња шљиве исплатна. Најмања вриједност је код
варијанте садње шљиве од 600 ком/ха (CBA = 1,16), док је највећа
вриједност за варијанта садње шљиве од 1500 ком/ха (CBA = 1,40).
На основу тога може се закључити да варијанта садње шљиве од
1500 ком/ха по односу трошкова и користи код CBA (К/Т) исказује
најбољи резултат.
Резултати CBA анализе за воћну врсту јабука показује да су све
вриједности код варијанти садње веће од 1 чиме се потврђује да је
интегрална производња јабука исплатна. Најмања вриједности је за
варијанту садње јабуке од 1000 ком/ха (CBA = 1,03), док је највећа
вриједност за варијанту садње јабуке од 3000 ком/ха (CBA = 1,22).
На основу тога може се закључити да је најбољи однос користи и
трошкова је у варијанти садње јабуке од 3000 ком/ха и она
најисплатива за садњу.
Резултати CBA анализе за трећу анализирану воћна врсту крушту
показују да су све вриједности код варијанти садње веће од 1 па се
може закључити да је интегрална производња крушака исплатива.
Најмању вриједности има варијанта садње крушке од 1000 ком/ха
(CBA = 1,14), док највећу вриједност има варијанта садње крушке
2000 ком/ха (CBA = 1,44). На основу тога може се закључити да
варијанта садње крушке од 2000 ком/ха има најбољи однос користи
и трошкова и да је она најисплатива за садњу.

3

Осјенчани дио представља најбољи резултат.
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Нето садашња вриједност
НСВ представља ону вриједност која остане у цијелом
инвестицијском раздобљу када се остварена добит сведе или врати
на почетно вријеме улагања. Када се посматрају резултати за све
воћне врсте може се закључити да је вриједност НСВ већа од нуле па
због тога код свих варијанти садње и свих воћних врста воћар у
посматраном економском вијеку пројекта инвестиција поврати
почетно улагање. Због тога је за сваког инвеститора је важно да НСВ
буде што већи зато што представља његову добит из цјелокупног
инвестицијског пројекта. Због тога је врло важно успоредити НСВ за
сваку варијанту садње и одабрати ону која је за инвеститора
најприхватљивија.
Најмања вриједност НСВ за шљиву (таблица 1) је код варијанте
садње од 600 ком/ха (НСВ = 5809,39 €), док је највећа вриједност за
варијанта садње шљиве од 1500 ком/ха (НСВ = 18434,70 €). Код
јабуке (таблица 2) најмања вриједност НСВ је код варијанте садње
јабуке од 1000 ком/ха (НСВ = 1356,15 €), док је највећа вриједност
НСВ за варијанту садње јабуке од 3000 ком/ха (НСВ = 11913,22 €).
За крушку (таблица 3) најмања вриједност НСВ је за варијанту садње
крушке од 1000 ком/ха (НСВ = 6845,96 €), док варијанта садње
крушке од 2000 ком/ха има најбољу НСВ (НСВ = 24098,12 €).
Успоређујући резултате НСВ-а добивене за крушку с друге двије
врсте (јабука и шљива) може се закључити да крушка има највећи
НСВ. Но, исто тако треба истакнути да је крушка и најскупља за
садњу те се одлука о избору прихватљивије воћне врсте за садњу не
може донијети само на темељу једног показатеља, него се морају
узети и остали економски показатељи.
Интерна стопа рентабилности
IRR је стопа гдје се нето садашња вриједност своди на нулу. У
анализи за шљиву (таблица 1) најмању вриједност IRR има варијанта
садње шљиве од 600 ком/ха (IRR = 11,29%), док варијанта садње
шљиве 1500 ком/ха има најбоље вриједности (IRR = 16,38%). Код
друге анализирана воћне врсте јабуке (таблица 2) најмању
вриједност IRR има варијанта садње јабуке од 1000 ком/ха (IRR =
7,33%) , док варијанта садње јабуке од 3000 ком/ха има највећу
вриједност IRR (IRR = 13,76%). Резултати за воћну врсту крушку
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(таблица 3) показују да најмању вриједност IRR има варијанта садње
крушке од 1000 ком/ха (IRR = 11,07%), док највећу вриједности има
варијанта садње крушке од 2000 ком/ха (IRR = 18,67%).
IRR исказује максимални износ добити која може остати
инвеститору. Треба истакнути да IRR даје информацију о
прихватљивој просјечној годишњој каматној стопи и врло је добар
допунски показатељ уз НСВ. Ако је IRR већи од каматне стопе,
инвестиција у воћњак је исплатива.
Индекс профитабилности
ИП користи се у оцјени финанцијске учинковитости инвестицијских
могућности воћних насада. Представља однос између садашње
вриједности чистих новчаних приноса у цјелокупном раздобљу
инвестирања и иницијалних инвестицијских улагања у воћњак.
Индекс профитабилности представља варијанту методе нето
садашње вриједности. Фаворизира инвестирање које има мања
иницијална инвестицијска улагања. Индекс профитабилности треба
бити већи од 1. Код свих врста воћа и варијанти садње овај
показатељ има резултате веће од 1 па се може закључити да су
исплативе за садњу.
Резултати ИП за шљиву (табела 1) показују да је најмању вриједност
има варијанта садње шљиве од 600 ком/ха (ИП = 2,12), док највећу
вриједност има варијанта садње шљиве од 1500 ком/ха (ИП = 3,77).
За другу воћну врсту јабуку (таблица 2) најмању вриједност ИП има
варијанта садње јабуке од 1000 ком/ха (ИП = 1,19), док највећу
вриједност има варијанта садње јабуке од 3000 ком/ха (ИП = 2,21).
За трећу воћну врсту крушку (таблица 3) најмању вриједност ИП
има варијанта садње крушке од 1000 ком/ха (ИП = 2,10), док највећу
вриједност има варијанта садње крушке од 2000 ком/ха (ИП = 3,98).
Од свих добивених вриједности ИП може се закључити да управо
ова варијанта садње крушке има најбољу вриједност ИП-а.
Раздобље поврата инвестирања
Раздобље поврата инвестирања (РПИ) представља раздобље
потребно за поврат инвестицијског улагања, односно средстава
уложених у пројект. Основна карактеристика овог показатеља је
могућност доношења одлуке која се очитује у настојању да вријеме
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поврата инвестиција буде мање од захтијеваног времена поврата
инвестиције. Ова метода помаже приликом доношења одлуке о
избору воћне врсте, посебице код међусобно искључивих варијанти
садње. Прихваћа се она варијанта с краћим раздобљем поврата
финанцијских средстава.
Резултати овога показатеља за воћну врсту шљива (таблица 1)
показује да је највеће раздобље поврата инвестирања за варијанту
садње шљиве од 1500 ком/ха (РПИ = 5,72 година), док најмање
раздобље поврата инвестирања има за варијанту садње шљиве од
1000 ком/ха (РПИ = 5,39 година). Резултати за јабуку показују
(таблица 2) да највеће раздобље поврата инвестирања има варијанта
садње јабуке од 2000 ком/ха (РПИ = 5,56 година), док најмање
раздобље поврата има варијанта садње јабуке од 1000 ком/ха (РПИ =
5,04 година). Резултати за трећу воћну врсту крушку (таблица 3)
показују да највеће раздобље поврата инвестирања има варијанта
садње крушке од 1000 ком/ха (РПИ = 5,66 година), док најмање
раздобље поврата инвестирања има варијанта садње од 2000 ком/ха
(РПИ = 5,17 година). Од свих посматраних варијанти садње и воћних
сорти најбоље резултате има воћна врста јабука за варијанту садње
1000 ком/ха.
Стопа поврата инвестиције
За разлику од раздобља поврата инвестирања, стопа поврата
инвестиције (СП) показује колики је однос просјечне годишње
добити за све године експлоатације воћњака у односу на почетно
улагање. Овом методом ће се одредити која од воћних врста има
највећи постотак поврата уложених средстава у цјелокупном
пројекту. На темељу раздобља поврата може се очитовати само која
од воћних врста има најкраће раздобље поврата, али у економском
смислу то не значи много јер нису све воћне врсте једнаке по
почетном улагању. Зато је битно овај показатељ допунити. Стопа
поврата инвестиције добар је допунски показатељ раздобља поврата.
Резултати стопе поврата инвестиције за шљиву (таблица 1) показују
да најмања вриједност СП је за варијанту садње шљиве од 600
ком/ха (СП = 25,61%), док је највећа вриједност СП за варијанту
садње шљиве од 1500 ком/ха (СП = 43,36%). Добивени резултати за
воћну врсту јабуку (таблица 2) показују да најмању вриједност СП
има варијанта садње јабуке од 1000 ком/ха (СП = 15,94%), док
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највећу вриједност има варијанта садње јабуке од 3000 ком/ха (СП =
26,06%). Резултати стопе поврата за трећу воћну врсту крушка
(таблица 3) су такви да најмању вриједност има варијанта садње
крушке од 1000 ком/ха (СП = 25,15%), док највећу вриједност СП
има варијанта садње крушке од 2000 ком/ха (СП = 41,92%).
Дискусија
Резултати проведених анализа доказали су да је интегрирана
производња воћа (ИПВ) економична те да она даје приоритет
еколошки прихватљивим начинима производње. По својим
обиљежјима ИПВ је утемељена на знању, а од произвођача захтијева
додатно усавршавање о познавању технологије производње воћа,
помотехнике, биологије инсеката и болести биља, као и кориштења и
примјене техничких помагала. Због свега тога од произвођача се
захтијева перманентно учење и усвајање нових знања, што
представља одређени проблем воћарима, поготово старије доби.
Анализа диманичких показатеља воћа у овом раду разматрана је кроз
сагледавање економских показатеља три воћне врсте (јабука, шљива,
крушка) с три сустава производње (варијанте густоће садње). Према
овим критеријима одређена је исплативост инвестирања у поједине
врсте воћа, а унутар тога исплативост по варијанти (садњи)
производње. Предност овога рада је да ће са добивеним резултатима
произвођачи лакше одлучити на прелазак на интегрирану
производњу јер им је понуђен већи избор у одлучивању. Проблем
одлучивање је било одредити унутар воћне врсте оптималну
варијанта садње у погледу броја садница и односа трошкова и
користи у експлоатацијском раздобљу. Што је рјешило ово
истраживање јер је дало комплетну анализу по динамичким
показатељима за сваку варијанту садње, те на основу тога могуће је
упоредити и воћне врсте а не само варијанте садње.
Начин на који је проведено истраживање јесте да су прво израчунате
калкулације по методи моделних калкулација (Rednak и Volk, 1998),
те на основу ових калкулација је извршено израчунавање
динамичких показатеља и то: CBA, НСВ, IRR, ИП, РПИ. Посебна
погодност показатеља који су одабрани за ову расправу је могућност
да се искажу у приказивању резултата за цијело инвестицијско
раздобље. Ако се претпостави да је садња новог воћњака у
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потпуности један нови пословно-инвестицијски циклус, преко ових
критерија се најбоље може пратити тијек инвестицијског улагања.
Прва која је представљена је анализа користи и трошкова (Costbenefit Analysis) проведена према раду Lisson et al., (2003), гдје је
анализиран омјер садашње вриједности и укупне користи са
садашњом вриједношћу укупних трошкова. Коефицијент је однос
између користи и трошкова прерачунат на садашњу вриједност како
бисмо имали реалност успоредбе. Анализирајући добивене резултате
ИПВ-а за различите варијанте садње дошло се до закључка да су
користи вишеструко веће од трошкова, што може представљати
добру полазну основу приликом доношења одлуке о инвестирању у
интегрирану производњу воћа.
Нето садашња вриједност (НСВ) изнимно је погодна да се у
кумулативном износу сагледају варијанте садње и успореди исплати
ли се улагати у воћарску производњу или би се тај новац могао
„оплодити“ у неком другом бизнису. Резултати НСВ-а и IRR-а
(таблице 1, 2 и 3) показују најбољи резултат за варијанте садње Ш1500 (код шљиве), затим Ј-3000 (код јабуке) и К-2000 (код крушке).
Помоћу НСВ-а види се колико се укупно приноса очекује у цијелом
инвестицијском раздобљу. Као допунски показатељ који се најчешће
користи заједно с НСВ-ом јесте интерна стопа рентабилности IRR
(стопа којом се нето садашња вриједност своди на нулу). Често се
успоређује с банковном каматном стопом и, ако је IRR на вишој
разини од каматне стопе, исплативо је узимати средства банке за
инвестицијски пројект. Овај показатељ је врло користан ако се
инвестицијски циклус жели започети с позајмљеним средствима јер
омогућава увид у разлику између каматне стопе и стопе IRR-а.
Економска
аргументација
продубљује
се
с
индексом
профитабилности (ИП). По овом показатељу најисплативије
варијанте производње су Ш-600, Ј-3000 и К-2000 јер ИП остварује
три до четири пута више поврата средстава у односу на почетна
улагања у цијелом инвестицијском раздобљу. Једноставним
рјечником речено: Инвестиција зарађује три до четири пута више
него што је уложено финанцијских средстава.
Сљедећи показатељ стопа поврата врло је користан за произвођаче
јер показује послије колико година ће се исплатити инвестиција.
Стопа поврата инвестицијског пројекта по годинама показује
вријеме када ће се укупни трошкови покрити. За све три воћне врсте
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покривеност трошкова је између пете и шесте године инвестицијског
пројекта. С обзиром на висока улагања и инвестицијско раздобље од
двадесет година ови показатељи су врло добри. Када се произвођач
запита када ће се вратити уложена средства, ако му се предочи да ће
му уложена средства бити враћена у релативно разумном раздобљу,
олакшат ће се његова одлука о преласку на ИПВ. Сличан показатељ
је стопа поврата инвестиције.
Закључак
Креирани економско-технолошки модел доказао је економску
исплативост интегриране производње воћа. Резултати су показали да
је крушка у варијанти садње К-2000 најисплативија за садњу.
Резултати проведене Cost-benefit анализе показују да најбољи омјер
трошкова и користи има крушка у варијанти садње од 2000 ком/ха
(1,44). По критерију НСВ најбоље рангирана воћна врста је крушка у
варијанти од 2000 ком/ха у износу од 24098,12 €/ха. Најбоље
резултате по критерију IRR има крушка варијанти садње од 2000
ком/ха од 18,67. За ИП најбоље резултате показује варијанта садње
крушка од 2000 ком/ха у вриједности од 3,98. Најбоље резултате
раздобља поврата инвестиција показује јабука у варијанти садње
1000 ком/ха у износу од 5,04, док најбоље резултате за стопу поврата
инвестиција показује шљива за варијанту садње 1500 ком/ха у
вриједности од 43,36.
Економско-технолошки модел могуће је примијенити и на другим
земљописним подручјима сличних педолошких, климатских,
еколошких и производних увјета за воћарску производњу. Доградње
и побољшања овога рада могућа су кроз кориштење других
знанствених метода и поступака.
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ECONOMIC ANALYSIS OF DYNAMIC INDICATORS OF
INTEGRAL FRUIT PRODUCTION
Aleksandar Maksimović1; Adis Puška2
Abstract
Adhering to market demands and increasingly standards in terms of
production, Integrated Fruit Production (IPV) is required, which must
enable economic viability, market competitiveness and ecological
acceptability.
The aim of the paper is to explore the prerequisites and limitations for
organizing economic efficiency and sustainability of the introduction of
the IPV in the Brcko District of BiH. The IPV in the Brcko District is
introduced for three fruit sorts in three variants of planting per hectare:
plums (P-600 pcs / ha, P-1000 pcs / ha and P-1500 pcs / ha), pears (P1000 pcs / ha, P-1500 pcs / ha and P-2000 pcs / ha) and apples (A-1000
pcs / ha, A-2000 pcs / ha and A-3000 pcs / ha). In accordance with the
objectives, an economic-technological model has been developed. This
model is proven by economic calculations using economic success, costeffectiveness and profitability methods, net present value (NSV), internal
rate of return (IRR) and cost-benefit analysis (CBA). The obtained results
show that the fruit variety of plums in the variant planting of the P-1500
is the most profitable.
Key words: integrated fruit production, dynamic indicators, apple, pear,
plum
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АНАЛИЗА ПРОИЗВОДЊЕ И ПРОДАЈЕ БУКОВИХ
СОРТИМЕНАТА ИЗ ШГ „КРАГУЈЕВАЦ“
Љиљана Кеча1; Милица Марчета1*; Драгомир Лазаревић2;
Апстракт
Истраживање је имало за циљ идентификацију и анализу кретања
продаје букових сортимената из шумског газдинаства (ШГ)
„Крагујевац“. Са друге стране, анализирана су четири предузећа из
сектора прераде дрвета, која су директни откупљивачи сировине из
овог газдинства. Сврха истраживања била је утврђивање динамике
у откупу и пласману буковог дрвета, како би се дефинисала
тржишна кретања унутар самог газдинства, као и предузећа који
се јављају као купци сировине. Предмет истраживања је ШГ
„Крагујевац, предузећа за прераду дрвета на подручју Шумадије,
количине откупа и продаје и канали дистрибуције. Метод који је
коришћен у раду односи се на анализу тренда, док је основна
истраживачка техника, анкета. Подаци су генерисани из званичних
извештаја ШГ и посредством анкете упућене предузећима за
прераду дрвета. Временски период који је узет у разматрање је
2008 – 2017. године за ШГ, док је код анализираних предузећа узето
у обзир последњих седам година овог временског интервала.
Кључне речи: ШГ „Крагујевац“, буква, тржиште, предузећа, тренд
Увод
Oбим производње и продаје дрвних сортимената као и њихова
структура у квалитативном смислу, условљена је стањем шума,
степеном отворености шума, шумским саобраћајницама, стањем на
тржишту дрвета, потражњом за појединим врстама дрвета и
сортиментима, расположивим капацитетима за производњу и др.
(Ранковић и Keча, 2011). Имајући у виду привредну (економску)
функцију шума, која подразумева производњу дрвета и других
1
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шумских производа (Закон о шумама) тренутно стање указује да се
тржиште дрветом развија врло динамично (Васиљевић и Главоњић,
2008). Шуме као природни ресурс и добро од општег интереса увек
су биле битан фактор у развоју државе и представљале су извор
добара, услуга, а тим и прихода укупног друштва (Стратегија развоја
шумарства). Производња дрвних сортимената има значајну предност
у односу на производњу других материјала, јер не доводи до
загађење околине, узрокује мали утрошак енергије за добијање
резане грађе, дрво је продукт шуме која је обновљиви ресурс, па
постојање шуме и продукција дрвета утичу позитивно на животну
средину. Шумарство и дрвна индустрија дају својеврсан допринос
спровођењу циљева одрживог развоја, кроз производњу и прераду
дрвета, као обновљивог ресурса (Делић и Бећировић, 2017).
На тржишту дрвета у Републици Србији велики је дисбаланс у
изграђеним производним капацитетима дрво-прерађивача и
потенцијала који пружају шуме (првенствено због недовољно
развијене инфраструктуре и механизације). Узимајући у обзир да
производни потенцијал јавних предузећа (ЈП) није довољан да
подмири потребе прерађивача, купци који се баве прерадом дрвета
на домаћем тржишту сировину за производњу обезбеђују из више
извора: од других ЈП, из приватних шума и из увоза са тржишта
околних земаља. Продаја путем уговарања за сукцесивну испоруку
током пословне године врши се најчешће за продају дрвних
сортимената на шумскокамионском путу, на период не дужи од
годину дана. Дрвни сортименти су посечени, израђени и превезени
до места продаје а иста се врши по важећем ценовнику ЈП. Путем
лицитација продаје се техничка обловина два пута годишње а у
складу са Упутством које донси директор ЈП. Малопродаја
подразумева продају дрвних сортимената физичким лицима и то
углавном „дрвета на пању“ по важећем ценовнику ЈП. Припрема за
продају „дрвета на пању“ врши се одређивањем места сече
(газдинска јединица, одељење), обележавањем стабала за сечу,
дознака, дефинисањем радњи које треба спровести после сече –
завођење шумског реда и др. (Ранковић и Keча, 2011). Узимајући у
обзира заступљеност појединих врста дрвећа, у шумском фонду
Србије буква представља доминантну врсту (Даниловић и Пантић,
2004; Медаревић et al., 2008).
Испитивање тенденција у произвдњи и пласману дрвних
сортимената букве, на примеру шумског газдинства (ШГ)
Крагујевац, које послује као део предузећа ЈП „Србијашме“,
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постављено је као један од примарних циљева истраживања. Са
друге, анализирано је кретање откупа и пласмана дрвних
сортимената букве код предузећа која се баве прерадом дрвета, а
која се сировином снабдевају из ШГ „Крагујевац“. Предмет
истраживања су подаци о производњи и продаји дрвних сортимената
букве по класама (I класа, II класа, III класа и огрев), предузећа која
се баве прерадом дрвета, количине сировине које откупљују из ШГ
Крагујевац“, као и финални производи које пласирају на тржиште
(Марчета et al., 2018).
Према подацима ЈП „Србијашме“ у 2017. години је произведено
укупно 1.413.306 m3 нето дрвних сортимената или 99% у односу на
план за 2017. годину (1.428.004 m3). Производња техничке обловине
(техничко дрво и остало техничко дрво) у 2017. години је 512.775 m3
нето дрвних сортимената или 96% у у односу на план за 2017.
годину (534.804 m3). Просторног дрвета у 2017. години је
произведено укупно 900.531 m3 нето дрвних сортимената или 1%
више у односу на план за 2017. годину (893.201 m3). У раду су
коришћени подаци из пословних извештаја ШГ „Крагујевац“ који се
односе на производњу и реализацију букових сортимената за период
2008 - 2017. године (приказано у табели 1 и табели 2).
Табела 1: Производња букових сортимената у ШГ „Крагујевац“
Буква

2008.
I класа 1.110
II класа 1.147
III класа 1.558
Огрев 13.690

2009.
1.600
1.931
1.415
11.543

Година
2010. 2011. 2012. 2013.
820
1.026
783 1.137
1.941 1.884 1.460 1.916
1.532 1.617 1.487 1.973
13.553 14.035 15.811 16.255

2014. 2015.
1.030 1.202
1.965 1.653
2.185 2.148
870 11.875

2016.
805
2.053
3.968
1.422

2017.
2.138
2.805
2.512
9.291

Извор: Према оригиналним подацима ШГ
Производња дрвних сортимената букве се у зависности од класа из
године у године мењала (табела 1). Највећа производња букве I и II
класе остварена је у 2017. години и износила је 2.138 m 3, oдносно
2.805 m3, док је највећа производња букве III класе и огрева
забележена 2016. године (3.968 m3), односно букве за огрев 2013.
године (16.255 m3).

281

Табела 2: Продаја букових сортимената у ШГ „Крагујевац“
Буква
I класа
II класа
III класа
Огрев

2008.
992
1.345
1.810
13.425

2009.
1.710
2.250
1.920
11.710

2010.
845
2.115
1.940
13.162

2011.
1.099
2.180
2.364
14.335

Година
2012. 2013.
722 1.124
1.613 2.292
2.173 2.592
15.115 16.735

2014.
1.360
2.290
2.791
16.245

2015.
1.162
2.097
2.182
14.123

2016.
810
2.883
2.686
13.692

2017.
1.883
3.137
2.266
13.804

Извор: Према оригиналним подацима ШГ
Из табеле се може уочити да је највећи обим реализације дрвних
сортимената букве I класе остварен 2017. године (1.883 m3), као и II
класе (3.137 m3). Реализација III класе је највећи обим забележила
2014. године (2.791 m3), а огрев 2013. године (16.735 m3).
Истраживањем, су обухваћена четири предузећа са подручја
Шумадије која се баве прерадом дрвета. Критеријум за избор ових
предузећа био је тај да се сировином снабдевају из ШГ „Крагујевац“.
За потребе истраживања креиран је анкетни упитник који је
обухватио питања везана за опште податке о предузећу, количини
сировине коју откупљују и финалних производа које пласирају на
тржиште.
Производња букових сортименара у ШГ „Крагујевац“
На основу прикупљених података о продаји дрвних сортимената
букве, уочена су следећа кретања (слика 1).
Слика 1: Кретање производње дрвних сортимената у ШГ
„Крагујевац“
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Извор: Према оригиналним подацима ШГ
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Производња дрвних сортимената букве се у зависности од класа из
године у године мењала. Највећа производња букве I и II класе
остварена је у 2017. години и износила је 2.138 m3, oдносно 2.805 m3,
док је највећа производња букве III класе забележена 2016. године
(3.968 m3), односно букве за огрев 2008. године (13.693 m3) (слика 1).
Слика 2: Кретање производње огревног дрвета у ШГ „Крагујевац“
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Извор: Према оригиналним подацима ШГ
Производња огревног дрвета имала је тенденцију континуираног
раста до 2014. године, након чега је уследио пад, затим опет умерен
пораст. Највећи обим производње огревног дрвета остварен је 2014.
године и износио је 16.989 m3 (слика 2).
Продаја букових сортимената из ШГ „Крагујевац“
Продаја дрвних сортимената букве свих класа из ШГ „Крагујевац“
умерено је осцилирала током анализираног временског интервала
2008 – 2017. године (слика 3).
Слика 3: Кретање продаје букових сортимената у ШГ „Крагујевац“
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Извор: Према оригиналним подацима ШГ
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Највећи обим продаје остварен је у последњој години овог интервала
за I и II класу, док је највећа реализација III класе оставрена у 2014.
години. Највећи обим реализације дрвних сортимената букве I и II
класе био 2017. године (1.883 m3), односно 3.137 m3. Реализација III
класе је највећи обим забележила 2014. године (2.791 m3) (слика 3).

m³

Слика 4: Кретање продаје огревног дрвета у ШГ „Крагујевац“
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Извор: Према оригиналним подацима ШГ
Највећи обим реализације огревног дрвета у ШГ „Крагујевац“
остварен је 2013. године и износио је 16.735 m3 (слика 4).
Слика 5: Стопа раста производње и продаје дрвних сортимената
букве из ШГ „Крагујевац“
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Извор: Према оригиналним подацима ШГ
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Стопа раста производње и продаје I класе дрвета букве имала је исти
ниво (2%). Производња II класе остварила је просечну годишњу
стопу раста од 4,9%, док је код продаје остварен раст од 6%. Код III
класе производња је остварила стопу раста од 8,7%, док је код
продаје стопа нижа и износи 3,4%. У случају огревног дрвета стопа
раста производње и продаје је на приближно истом нивоу и износила
је 1%, односно 1,3% (слика 5).
Откуп сировине из ШГ „Крагујевац“ од стране предузећа за
прераду дрвета
Слика 5: Откуп дрвних сортимената предузећа за прераду дрвета
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Извор: Према оригиналним подацима ШГ
Предузећа која су обухваћена истраживањем врше откуп различитих
сортиментних категорија из ШГ „Крагујевац“ (графикон 5). Све
анализиране категорије прате подпериоди раста и стагнације у
откупу сировине током анализираног временског интервала. За
разлику од осталих, откуп трупаца за резање III класе имао
тенденцију континуираног раста, посебно од 2014. године (слика 5).
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Табела 3: Опши подаци о анализираним предузећима
Предузеће Локација Основано Запослени
1

Лапово

2004.

2

2

Крагујевац

2000.

8

3

Крагујевац

1991.

26

4

Крагујевац

1993.

6

Основни
производи
Палете,
букова даска
Палете,
резана грађа
Елементи за
паркет, фриза
Реазана грађа,
парена буква

Прерадни
Искоришћеност
капацитети
капацитета (%)
(m3 годишње)
520

80

1.800

90

4.000

30

800

70

Извор: Према оригиналним подацима ШГ
Осим једног предузећа, које се налази на подручју Лапова, остала се
налазе на територији општине Крагујевац (табела 3). Према броју
запослених, сва предузећа спадају у категорију микро и малих
предузећа, која на тржишту конкуришу са производима ниског
степена обраде (Кеча et al., 2016). Основни производи који израђују
су: палете, даске, елементи за паркет, фриза, парена буква и др.
Прерадни капацитети, на годшњем нивоу, се крећу од 520 m 3 до
4.000 m3, док је њихова искоришћеност у распону од 30% до 90%.
Откуп букве се врше из ШГ „Крагујевац“. Производе даље пласирају
домаћим предузећима ниједно не врши пласман на инострано
тржиште. Наплату производа врше авансно. Сва предузећа су
истакла као проблем лимитираност сировине коју могу да откупе на
годишњем нивоу, док су намере за повећање капацитета испољила
три од четири предузећа и то за 200, односно 500 m³.
Закључак
На основу целокупног рада и добијених резултата о пословању ЈП
„Србијашуме“ ШГ Крагујевац, изведени су следећи закључци. Буква,
као доминантна врста дрвета, представља примарну производну базу
и у ШГ „Крагујевац“. У погледу динамике у производњи и пласману
комерцијално значајних категорија, у квантитативном смислу, (I
класа, II класа, III класа и огревно дрво) уочавају се подпериоди
раста и стагнације. У последњој години анализираног временског
интервала (2017. година), I класа и II класа су остварили раст, док је
у случају III класе забележено негативно кретање, како у
производњи, тако и у продаји. Огревно дрво је у анализираном
интервалу бележило осцилације у производњи и пласману, где је у
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2017. години остварен благи пад, код продаје скоро исти ниво као и
у претходној години. Просечне годишње стопе раста производње
кретале су се од 1% за огревно дрво, до 8,7% за I класу. Распон стопа
раста за продају дрвних сортимената, износио је 1,3% за огревно
дрво до 6% за II класу. Сличне тенденције су забележене и код
предузећа која су оријентисана на прераду дрвета. Уз смену раста и
пада током целокупног временског интервала, у последњој години је
дошло до благог пада откупа сировине из ШГ „Крагујевац“.
Анализирана предузећа сировину набављају из ШГ „Крагујевац“, а
како су и сама лоцирана на подручју Крагујевца и Лапова, то у
одређеној мери редукује трошкове транспорта при набавци.
Потешкоће са којима су сусрећу анализирана предузећа су: низак
степен техничке опремљености и застарелост у самом процесу
производње, са једне, и лимитираност у количинама које су доступне
за откуп, са друге стране. Из тог разлога производња је оријентисана
на производе ниског степена обраде, што у великој мери умањује
могућност за остварење бољих финансијских ефеката, као и
проширење пословања на инострано тржиште. У циљу
превазилажења постојећих проблема неопходно је предузећима из
сектора прераде дрвета обезбедити трајније уговоре о снабдевању
сировином, као и усмеравати подстицаје државе ка имплементацији
нових технологија и стручних кадрова који ће обезбедити бољу
конкурентност како на домаћем, тако и на тржиштима изван граница
наше земље.
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ANALYSIS OF THE PRODUCTION AND SALE OF BEECH
SORTIMENTS OF ŠG "KRAGUJEVAC"
Ljiljana Keča 1; Milica Marceta1*; Dragomir Lazarević 2;
Abstract
The research was aimed at identifying and analyzing the movement of
sales of beech assortments from the forest estates (FE) "Kragujevac". On
the other hand, four companies from the wood processing sector were
analyzed, which are direct purchasers of raw materials from this FE. The
purpose of the research was to determine the dynamics in the purchase
and sale of beech wood, in order to define market trends within the FE, as
well as companies that appear as buyers of raw materials. The subject of
research was FE "Kragujevac, wood processing companies in the area of
Šumadija, quantities of purchase and sale and distribution channels. The
method used in the research was the trend analysis, while the basic
research technique was a survey. The data are generated from the official
reports of the FE and through the survey addressed to the enterprises for
wood processing. The time period that was considered was 2008 – 2017
for FE, while the analyzed companies considered the last seven years of
this time interval.
Key words: FE "Kragujevac", beech, market, companies, trend
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ЕКОНОМСКИ ЕФЕКТИ ПРУЖАЊА УСЛУГА СРЕДСТВИМА
МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ПОРОДИЧНИМ ГАЗДИНСТВИМА
Саша З. Тодоровић1; Зорица Р. Васиљевић2; Сањин М. Ивановић3
Апстракт
Породична пољопривредна газдинства усмерена на ратарску
производњу по правилу имају предимензионирану пољопривредну
механизацију, што је последица настојања да се минимизирају
ризици од негативних последица које кварови механизације могу
имати на обављање радних операција у оптималним агротехничким
роковима. Међутим, овакав приступ доводи до високих укупних
фиксних трошкова, чиме се умањује добит газдинства. Због тога је
циљ овог рада да се испита могућност додатног ангажовања
постојеће пољопривредне механизације и то пружањем услуга
другим породичним газдинствима у непосредном окружењу. На тај
начин би се повећала маржа покрића, а укупни фиксни трошкови би
се задржали на истом нивоу, чиме би се побољшали економски
ефекти пословања. Анализа која је проведена на моделу породичног
газдинства специјализованог за ратарску производњу показала је да
би се пружањем услуга сетве и жетве у производњи пшенице,
кукуруза, сунцокрета и соје повећала маржа покрића у укупном
износу, по раднику и по часу рада радника, што би довело до раста
добити газдинства.
Кључне речи: породична газдинства, ратарска производња, услуге
механизације, маржа покрића
Увод
Извођење агротехничких операција у оптималном агротехничком
року је веома важно за економску ефикасност ратарске производње.
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С тим у вези, претходних деценија било је уобичајено да мала
газдинства поседују релативно више машина у поређењу са великим
газдинствима, што се може објаснити тежњом да се спрече
негативне последице по пословање газдинстава које могу наступити
у случају квара само једне машине из машинског парка газдинства у
време оптималног агротехничког рока, док се квар неке од машина
може лакше компензовати код већих машинских паркова на већим
газдинствима.
Последице интензивног опремања породичних газдинстава
погонским и прикључним машинама протеклих деценија видљиве су
и данас. Тодоровић (2014) истиче да ако се посматра број кW по ха
површине коришћеног пољопривредног земљишта онда се може
говорити о доброј опремљености, јер је просечна енергетска
опремљеност породичних газдинстава усмерених на ратарску
производњу које је аутор анкетирао 3,01 кW по ха површине
коришћеног пољопривредног земљишта што је више од 1,5 кW по ха
површине коришћеног пољопривредног земљишта, што се може
сматрати добром опремљеношћу (Ђорђевић, 1983). Просечна
енергетска опремљеност анкетираних газдинстава од 3,01 кW по ха
површине коришћеног пољопривредног земљишта је на нивоу
просечне енергетске опремљености породичних газдинстава АП
Војводине (Бошњак и Лучић, 2003) и веома је близу просечном
нивоу наведеном за неке чланице ЕУ (Heinrich, 2001; Kovacs ет ал.,
2003). Међутим, поређење са енергетском опремљеношћу
газдинстава из ЕУ треба да се уради пажљиво, зато што је величина
газдинстава у ЕУ различита у односу на анкетирана газдинства.
Услови за рационалније коришћење средстава пољопривредне
механизације су знатно погоднији код већих газдинстава. На
највећим газдинствима на један трактор долази 3 пута више ха
површине коришћеног пољопривредног земљишта, док на један
универзални комбајн готово 5 пута више ха површине дела
коришћеног пољопривредног земљишта на којем се узгајају усеви
који се убирају универзалним комбајном (Тодоровић, 2014).
Доминантан утицај на функционисање породичног пољопривредног
газдинства и његове пословне резултате испољава неколико
организационо-економских фактора, међу којима се посебно истиче
величина газдинства изражена површином ораница (Тодоровић и
Мунћан, 2009). Од расположиве обрадиве површине зависи висина
инвестиционих улагања, капацитет и степен коришћења
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расположиве радне снаге, обим и вредност производње и висина
остварених економских резултата на газдинству (Васиљевић и
Средојевић, 2005). Са повећањем величине пољопривредног
газдинства долази до мењања оптималне структуре сетве,
повећавања степена искоришћености живог рада чланова
домаћинства, повећавања степена искоришћености рада сопствених
погонских машина, смањивања укупних фиксних трошкова по ха и
часу рада и повећавања марже покрића на нивоу газдинства (Мунћан
и сар., 2008). Пољопривредници са више основних средстава и више
пољопривредног земљишта у власништву лакше долазе до кредита
(Latruffe, 2005). Дакле, евидентно је да повећање величине
газдинства у основи делује врло повољно на функционисање и
пословне резултате газдинства, а самим тим и на њихову
конкурентност. Међутим, реформисање аграрне структуре
условљено је активирањем тржишта земљишта, за шта у Србији не
постоје институционална ограничења, али ни подстицаји.
Активирање тржишта земљишта и редистрибуција аграрних ресурса
према ефикаснијим произвођачима опредељени су економским
положајем пољопривреде, односно економским интересом
успешнијих произвођача да узимају земљу у закуп. У условима
нарастања диспаритета цена пољопривредних производа и инпута,
нестабилног макроекономског амбијента и дефицита на тржишту
новца, интерес за проширењем обрадивих површина се смањује,
чиме се додатно успорава реформа аграрне структуре. С тим у вези,
кретање цена ратарских производа и инпута потребних за њихову
производњу показује постојање маказа цена на штету
пољопривредних производа, будући да цене коришћених инпута
расту, док цене ратарских производа опадају (Мунћан и сар., 2010).
Власници породичних газдинстава усмерених на ратарску
производњу зато морају бити усредсређени на смањење трошкова
пословања, који представљају препреку њиховом даљем развоју.
Због тога је циљ овог рада истраживање могућности да се средства
механизације на породичним газдинствима која се баве искључиво
ратарском производњом боље упосле пружањем услуга другим
породичним газдинствима и да се на тај начин остваре повољнији
економски ефекти пословања.
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Материјал и метод рада
Као извор података коришћени су интервјуи са носиоцима 32
породична газдинства са подручја Доњег Срема, који се баве
искључиво ратарском производњом. Поред тога, коришћена је
савремена литература из области организације ратарске производње.
Да би се наведени циљ успешно реализовао претходно је извршена
детаљна анализа природних и организационо-економских услова у
којима ова газдинства послују, анализа свих расположивих ресурса
којима располажу, као и анализа резултата производње.
У раду се полази од претпоставке да породично газдинство планира
да почне да пружа услуге средствима механизације (услуге сетве и
жетве) другим породичним газдинствима у непосредном окружењу,
како би повећало упосленост расположиве радне снаге и степен
искоришћености средстава механизације, и тиме остварило
повољније економске ефекте пословања. Услуге средствима
механизације вршиле би се у пословима сетве и жетве ратарских
култура (односно током априла, јуна, јула, августа, септембра и
октобра) зато што око наведених радних операција (у поменутим
месецима) у пракси постоји највећа потреба за коришћењем услуга
механизације. Укупан обим наведених услуга које би газдинство
(модел) вршило, базиран је на процени добијеној на основу
израчунате вероватноће завршетка радова у оптималном
агротехничком року. Извођење агротехничких операција у
оптималном агротехничком року је веома важно за економску
ефикасност ратарске производње. Међутим, време које стоји на
располагању за обављање агротехничких операција значајно варира
од сезоне до сезоне и од године до године, што у великој мери утиче
на укупан обим услуга које би газдинство (модел) могло пружити
другим пољопривредним газдинствима. У осталим месецима током
године веома је тешко реално предвидети обим и врсту услуга које
би се могле вршити средствима механизације (а у неким месецима се
ове услуге и не могу изводити), тако да у овом истраживању
преостали део године није узет у разматрање.
Пружање услуга средствима механизације изабрано је због тога што
у односу на неке друге могуће активности не захтева набавку нових
средстава механизације (односно, не захтева никаква додатна
инвестициона улагања), што одговара реалној ситуацији на
анкетираним газдинствима. Због тога ће на газдинству доћи само до
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раста прихода од пружених услуга и до раста варијабилних
трошкова, уз истовремено смањивање фиксних трошкова по часу
рада машина. Пошло се од претпоставке да обим услуга које
породично газдинство (модел) може пружити другим породичним
газдинствима зависи од опремљености газдинства средствима
механизације, постојеће структуре сетве на газдинству, оптималних
агротехничких рокова за извођење агротехничких операција и
варијабилности временских прилика.
У циљу сагледавања економских ефеката пружања услуга
средствима механизације другим породичним газдинствима
формиран је модел ратарског газдинства са следећим основним
карактеристикама:









газдинство се налази у равничарском подручју;
располаже са 32,1 ха ораничне површине уједначеног
квалитета и оптималне величине парцела;
бави се интензивном ратарском производњом;
на газдинству су стално ангажована 2 члана породице;
радни дан траје 8 часова, а ради се 6 дана у недељи;
оранична површина искључиво се користи за производњу жита
(кукуруз и озима пшеница) и индустријског биља (сунцокрет и
соја);
читава ратарска производња је тржишно оријентисана, односно
не постоји ниједан вид интерне реализације добијених
ратарских производа;
опремљено је свим потребним средствима механизације (како
погонским, тако и прикључним машинама), тако да располаже
механизацијом која се може искористити за пружање услуга
другим породичним газдинствима (универзални комбајн,
сејалица за стрнине и сејалица за окопавине).

У раду се анализа економских ефеката пружања услуга средствима
механизације врши на основу висине марже покрића, као разлике
између вредности производње и варијабилних трошкова
производње, због тога што са пружањем услуга средствима
механизације неће доћи до промене висине укупних фиксних
трошкова на газдинству. Према Гогићу (2009), фиксни трошкови се
не мењају са променом степена искоришћавања капацитета, тј.
њихов укупан износ остаје исти без обзира на количину
произведених производа или извршених услуга.
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Резултати и дискусија
С обзиром да обим услуга које породично газдинство (модел) може
пружити другима зависи од опремљености газдинства средствима
механизације, најпре је израчунат површински учинак средстава
механизације која ће се користити за пружање услуга (табела 1).
Табела 1: Површински учинак средстава механизације која ће
служити за пружање услуга другим газдинствима
Ширина
Брзина
Средство
радног
Ефикасност Учинак
Услуга
кретања
механизације захвата
рада (%) (ха/х)
(км/х)
(м)
Сетва
Сејалица за
2,8
9
65
1,6
окопавина
окопавине
Жетва
Универзални
4,2
5
70
1,5
пшенице
комбајн
Убирање
Универзални
сунцокрета и
4,2
4
70
1,2
комбајн
соје
Убирање
Универзални
2,8
5
70
1
кукуруза
комбајн
Сетва
Житна сејалица
2,7
8
70
1,5
пшенице
Извор: Обрачун аутора
Обим услуга које породично газдинство (модел) може пружити
другима зависи и од структуре сетве на газдинству (табела 2).
Табела 2: Структура сетве на газдинству
Усев
Површина (ха)
Кукуруз
14,83
Озима пшеница
9,45
Сунцокрет
6,5
Соја
1,32
Укупно
32,1
Извор: Обрачун аутора

Структура (%)
46,19
29,44
20,23
4,14
100

Установљено је да време које стоји на располагању за обављање
агротехничких операција значајно варира од сезоне до сезоне и од
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године до године, што у великој мери утиче на укупан обим услуга
које би газдинство (модел) могло пружити другим пољопривредним
газдинствима (табела 3).
Табела 3: Време које стоји на располагању за обављање
агротехничких операција у оптималном агротехничком року
Агротехничка
операција
Сетва окопавина
Жетва пшенице
Убирање
сунцокрета и
соје
Убирање
кукуруза
Сетва пшенице

Оптимални
агротехнички
рок
од 5. априла до
25. априла
од 28. јуна до
18. јула
од 23. августа
до 19.
септембра
од 20.
септембра до
10. октобра
од 11. октобра
до 24. октобра

Број
дана у
периоду

Просечан
број дана
за рад

Просечан
број сати
за рад

21

10,8

86,7

21

10,9

87,0

28

14,8

118,3

21

10,1

80,4

14

6,9

55,0

Извор: Обрачун аутора на основу метереолошких података о
временским приликама (падавинама) за период (1990-2014) за
подручје Доњег Срема
Фактори као што су опремљеност газдинства (модела) средствима
механизације, постојећа структуру сетве на газдинству,
варијабилност временских прилика и оптимални агротехнички
рокови за извођење агротехничких операција установљавају који је
то обим услуга које газдинство може пружити другим породичним
газдинствима у непосредном окружењу. С тим у вези, вероватноћа
да ће газдинство обавити сетву својих окопавина (кукуруз,
сунцокрет и соја) у оптималном агротехничком року износи 100%.
Са истом вероватноћом (дакле ако се понове временске прилике
забележене у било којој од 25 анализираних година) се може тврдити
да је газдинство у стању да у наведеном оптималном агротехничком
року посеје 46 ха окопавина (табела 4). То му даје могућност да у
том периоду пружи услуге сетве окопавина другим газдинствима на
површини од 23,35 ха (што заједно са 22,65 ха окопавина које сеје
себи даје 46 ха које може посејати са вероватноћом од 100% у
предвиђеном агротехничком року).
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Табела 4: Могући број урађених ха (сетва окопавина) почев од 5.
априла
Проценат вероватноће
50
60
70
80
85
90
95
100

апр 18
88
82
64
56
49
44
38
36

Датум завршетка
апр 25
мај 2
146
199
137
186
123
175
92
143
84
117
78
116
75
110
46
67

мај 9
257
235
202
185
178
161
146
74

Извор: Обрачун аутора
Вероватноћа да ће газдинство обавити жетву пшенице на сопственим
површинама у оптималном агротехничком року износи 100%. Са
истом вероватноћом (дакле ако се понове временске прилике
забележене у било којој од 25 анализираних година) се може тврдити
да је газдинство у стању да у наведеном оптималном агротехничком
року пожање 23 ха пшенице (Табела 5). То газдинству даје
могућност да у назначеном период пружи услуге жетве пшенице
другим газдинствима на површини од 13,55 ха (што заједно са 9,45
ха пшенице које жање себи даје 23 ха које може пожњети са
вероватноћом од 100% у предвиђеном агротехничком року).
Табела 5: Могући број урађених ха (жетва пшенице) почев од 28.
јуна
Датум завршетка
Проценат вероватноће
јул 11
јул 18
јул 25
авг 1
50
89
142
173
232
60
82
119
161
210
70
69
112
151
191
80
56
102
140
177
85
53
93
123
157
90
46
70
105
121
95
37
55
83
109
100
12
23
58
60
Извор: Обрачун аутора
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Вероватноћа да ће газдинство обавити убирање сунцокрета и соје на
сопственим површинама у оптималном агротехничком року износи
100%. Са истом вероватноћом (дакле ако се понове временске
прилике забележене у било којој од 25 анализираних година) се
може тврдити да је газдинство у стању да у наведеном оптималном
агротехничком року изврши убирање 44 ха сунцокрета и соје (табела
6). Тиме се отвара могућност да се у том периоду пруже услуге
убирања сунцокрета и соје другим газдинствима на површини од
36,18 ха (што заједно са 7,82 ха сунцокрета и соје које убира на свом
газдинству даје 44 ха које може убирати са вероватноћом од 100% у
предвиђеном агротехничком року).
Табела 6: Могући број урађених ха (убирање сунцокрета и соје) почев
од 23. августа
Датум завршетка
Проценат вероватноће
сеп 12
сеп 19
сеп 26
окт 3
50
115
136
177
214
60
110
133
153
180
70
100
124
135
156
80
79
107
122
135
85
65
82
116
130
90
59
71
105
130
95
39
62
84
123
100
28
44
58
103
Извор: Обрачун аутора
Вероватноћа да ће газдинство обавити убирање кукуруза на
сопственим површинама у оптималном агротехничком року износи
100%. Са истом вероватноћом (дакле ако се понове временске
прилике забележене у било којој од 25 анализираних година) се
може тврдити да је газдинство у стању да у наведеном оптималном
агротехничком року изврши убирање 17 ха кукуруза (табела 7). На
тај начин газдинство може да у том период пружи услуге убирања
кукуруза другим газдинствима на површини од 2,17 ха (што заједно
са 14,83 ха кукуруза које убира на свом газдинству даје 17 ха које
може убирати са вероватноћом од 100% у предвиђеном
агротехничком року).
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Табела 7: Могући број урађених ха (убирање кукуруза) почев од 20.
септембра
Датум завршетка
Проценат вероватноће
окт 3
окт 10
окт 17
окт 24
50
57
86
112
132
60
53
70
100
120
70
40
63
87
106
80
32
47
72
97
85
26
39
50
76
90
17
33
41
63
95
12
25
40
56
100
3
17
28
33
Извор: Обрачун аутора
И на крају, вероватноћа да ће газдинство обавити сетву пшенице на
сопственим површинама у оптималном агротехничком року износи
100%. Са истом вероватноћом (дакле ако се понове временске
прилике забележене у било којој од 25 анализираних година) се
може тврдити да је газдинство у стању да у наведеном оптималном
агротехничком року изврши сетву 13 ха пшенице (табела 8). Тиме се
јавља могућност да се у том период пруже услуге сетве пшенице
другим газдинствима на површини од 3,55 ха (што заједно са 9,45 ха
пшенице коју сеје на свом газдинству даје 13 ха које може посејати
са вероватноћом од 100% у предвиђеном агротехничком року).
Табела 8: Могући број урађених ха (сетва пшенице) почев од 11.
октобра
Датум завршетка
Проценат вероватноће
окт 17
окт 24
окт 31
нов 7
50
51
81
134
172
60
38
74
118
157
70
27
66
106
133
80
22
59
81
121
85
17
49
74
109
90
16
33
69
96
95
8
26
53
81
100
1
13
48
63
Извор: Обрачун аутора
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Веома важни закључци, у смислу сагледавања економских ефеката
пружања услуга средствима механизације, могу се донети
израчунавањем различитих показатеља базираних на маржи покрића
(табела 9).
Табела 9: Економски ефекти пружања услуга средствима
механизације
Газдинство
усмерено на
Газдинство
ратарску
усмерено
производњу и Промена
искључиво
Промена
Показатељ
пружање
(РСД)
на ратарску
(%)
услуга другим
производњу
породичним
(РСД)
газдинствима
(РСД)
Маржа покрића
1.494.119,82 1.904.065,56 409.945,74 27,44%
(укупна)
Маржа покрића
747.059,91
952.032,78
204.972,87 27,44%
по раднику
Маржа покрића
по часу рада
5.503,86
5.758,05
254,19
4,62%
радника
Извор: Обрачун аутора
Утврђени износ марже покрића на нивоу газдинства, у великој мери
утиче на укупне пословне резултате, јер се од овог износа одузимају
сви фиксни трошкови породичног газдинства како би се израчунала
добит. С обзиром да су фиксни трошкови константни, свака промена
марже покрића на нивоу пољопривредног газдинства у кратком року
се директно одражава на висину добити. Позитивна маржа покрића
доприноси покривању фиксних трошкова, па према томе, како
истичу Ивана Ивков и сар. (2008), максимизација марже покрића је
еквивалентна максимизацији добити или минимизацији губитака.
Повећање укупне марже покрића газдинства, као и марже покрића
по раднику, у износу од 27,44% (као последица пружања услуга
средствима механизације) показује не само да ће се повећати укупна
добит газдинства, већ да ће се побољшати и ефекти рада стално
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ангажованих радника на газдинству (пораст марже покрића по часу
рада радника за 4,62%).
Закључак
Резултате овог истраживања треба посматрати као тежњу да се
испитају развојни модели којима би се ресурси породичних
газдинстава активирали у циљу стварања додатног дохотка. У том
смислу, установљено је да би уз рационалнији начин организовања
пословања, који подразумева проширење пословног усмерења у
правцу пружања услуга средствима механизације другим
породичним газдинствима у непосредном окружењу, породична
газдинства усмерена искључиво на ратарску производњу могла
додатно искористити расположиве ресурсе, без потребе за увећањем
поседа.
Боље коришћење расположивих ресурса, пре свега радне снаге и
средстава механизације, доприноси побољшању резултата
пословања што се види из раста марже покрића газдинстава у износу
од 27,44%, а у истом проценту повећана је и маржа покрића по
раднику.
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ECONOMIC EFFECTS OF PROVIDING SERVICES BY
AGRICULTURAL MECHANIZATION AT FAMILY FARMS 1
Sasa Z. Todorovic2; Zorica R. Vasilјevic3; Sanjin M. Ivanovic4
Abstract
Family farms specialized in crop production, as a rule, have an oversized
agricultural mechanization as a consequence of a tendency to minimize
risks regarding negative effects that mechanization failures could have on
operations within optimal agro-technical deadlines. However, such an
approach leads to high total fixed costs which decreases farm's profit.
Therefore, goal of this paper is to investigate possibility of additional use
of the existing agricultural mechanization by providing services to other
family farms nearby. That would increase gross margin and total fixed
costs would remain at same level, which would improve economic effects
of operations. Analysis conducted on the model of a family farm
specialized in crop production showed that providing service of sowing
and harvesting in production of wheat, corn, sunflower and soy bean
would increase gross margin in total amount, per worker and per
working hour, which would lead to an increase of a farm's profit.
Key words: family farms, crop production, mechanization services, gross
margin
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ЕФИКАСНОСТ ПРОИЗВОДЊЕ ШЉИВЕ У СИСТЕМУ
ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА ПОРОДИЧНОМ ГАЗДИНСТВУ
Бранка Булатовић1; Бојан Димитријевић2; Јелена Голијан3
Апстракт
Пољопривредна производња у Републици Србији, као и у многим
земљама света, оптерећена је бројним проблемима. Дугорочно
превазилажење ових проблема захтева тражење одрживих решења.
Једно од тих решења је свакако и органска (биолошка, еколошка)
пољопривреда. У том смислу треба искористити велики потенцијал
који лежи у повољним климатксим и земљишним особина за њену
организацију и реализацију у Републици Србији. Република Србија је
позната у свету по производњи квалитетног воћа, а од давнина по
производњи шљиве. У светлу тражења одрживих решења за нашу
пољопривреду, производња шљиве по концепту органске производње
би могло да буде занимљив предлог. Управо зато је циљ овог рада
био да се испита исплативост ове врсте производње. Методе које
су коришћене у остваривању овог циља су опште методе анализе и
синтезе, технолошке карте, калкулације, као и методе за
израчунавање економичности, продуктивности и рентабилности
производње. Резултат добијен применом наведених метода показује
да је производња шљиве по концепту органске производње економски
исплатива.
Кључне речи: систем органске производње, шљива, економска
ефикасност, породично газдинство
Увод
Конвенционална пољопривреда је узроковала појаву низа пробема и
поремећаја у човековој околини, што је утицало на деградацију
животне средине и, у крајњој линији, довело до негативних промена
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Универзитета у Београду, Немањина 6, 11080 Београд, +381 11 44 13 206,
brankal@agrif.bg.ac.rs
2
Др Бојан Димитријевић, доцент, Пољопривредни факултет Универзитета у
Београду, Немањина 6, 11080 Београд, +381 11 44 13 336, bojandi@agrif.bg.ac.rs
3
MSc Јелена Голијан, докторанд, Пољопривредни факултет Универзитета у
Београду, Немањина 6, 11080 Београд, +381 63 150 19 88, helena.ilios@gmail.com

304

и на глобалном нивоу. Негативне последице техничко - технолошког
развоја у даљем развоју пољопривреде налажу многобројне промене
у правцу смањења употреба агрохемикалија и необновљивих извора
енергије, као и рационално коришћење природних, биолошких,
техничких и људских ресурса. Конвенционални концепт производње
хране заснован је, пре свега, на сталном повећању профита, а на
штету квалитета производа, што за последице има нарушавање
животне равнотеже и здравља човека. (Милић, Д., КалановићБулатовић, Б., Вељковић, Б, 2013) Све ово указује на то да је
пољопривреда оптерећена бројним проблемима, па због тога треба
тражити одржива решења у правцу њеног опоравка. Један од тих
праваца је свакако органска (биолошка, еколошка) пољопривреда и у
том смислу треба искористити велики потенцијал који лежи у
повољним климатксим и земљишним особина за њену организацију
и реализацију у Републици Србији. (Ћурковић, 2013). Органска
пољопривреда развила се као реакција на еколошку деградацију,
погоршање квалитета хране и угрожавање здравља људске
популације. Она подразумева да се, без обзира на тренутне тешкоће,
иде у правцу усклађивања развоја са потребама очувања животне
средине и тржишта. Такође се тежи смањењу квантитета на рачун
квалитета пољопривредних производа, при чему је неопходно
смањити употребу агрохемикалија и необновљивих извора енергије,
а уколико је то потребно и могуће, прилагодити технологију
производње оптималној употреби пољопривредне технике и
коришћењу природних ресурса. (Ољача, 2012)
Материјал и методе истраживања
Подаци који су били неопходни за израду овог рада прикупљени су
из документације породичног пољопривредног газдинства „Био Бре”
методом анализе садржаја, као и од чланова газдинства, применом
методе интервјуа. Посматрано газдинство налази се на територији
општине Жагубица, у источном делу Србије и југоисточном делу
Браничевског округа, на 170 километара југисточно од Београда и 83
километара од Пожаревца. Поред наведених, коришћене су и друге
опште методе анализе и синтезе. За анализу технологије производње
и утрошка рада и средстава у анализираном производном процесу
коришћен је метод технолошке карте, док је за анализу трошкова и
остварених прихода коришћен метод калкулације. Методе за
израчунавање економичности, продуктивности и рентабилности
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производње коришћене су за утврђивање успешности ове врсте
производње.
Анализа технологије производње
Велики број радних процеса и операција, које се изводе у
производњи воћа, захтевају поштовање општих принципа
рационалне организације рада, адекватну припрему, као и
правовремено и квалитетно извођење радних процеса ради
постизања веће продуктивности рада, економичности и
рентабилности производње. Познавање биолошких особина шљиве,
као биљке, као и њених потреба, представља основу за правилну
примену савремене и рационалне агротехнике и помотехнике.
Основне елементе савремене производње сваке биљне врсте, па и
шљиве, чине биљка, односно сорта, затим средина у којој се биљка
развија и технологија, тј. систем агротехничких и помотехничких
мера. Приликом планирања ових мера мора се ићи на свесно и
неопходно прилагођавање датим условима, посебно за ублажавање
дејства климатских екстрема. Основна и допунска обрада земљишта,
ђубрење, сетва, мере неге и заштите и берба су основни елементи
технологије производње шљиве. (Благојевић, Р., Божић, В., 2012)
Технологија производње шљиве у систему органске производње, на
породичном газдинству „Био Бре”, приказана је у технолошкој карти
(табела 1). Од агротехничких мера на развој и родност шљиве утичу
резидба, ђубрење, одржавање земљишта, наводњавање и заштита од
болести и штеточина. Када је у питању обрада земљишта, као
најбитнијој агротехничкој мери, посебно у органској производњи,
треба јој посветити посебну пажњу. И то не само у смислу времена
њеног извођења, него и довођења земљишта у стање које је
најповољније за успевање шљиве. Ђубрење у органској производњи
мора се вршити у складу са плодношћу земљишта и врстом
производње. У њој је дозвољена употреба ђубрива органског порекла
и природних минералних ђубрива, ради одржавања и побољшања
плодности земљишта. Органска ђубрива се називају још и потпуна
јер садрже све хранљиве супстанце потребне за исхрану воћака.
(Група аутора, 2014) Исхрана воћака у породичном газдинству „Био
Бре” заснована је на коришћењу стајњака као органског ђубрива. У
оваквој врсти производње, по правилу, ђубрива би требало да потичу
из сопственог газдинства.
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Табела 1: Технолошка карта производње шљиве у систему органске
производње на породичном газдинству 'БиоБре”, за 2013. годину
Ред.
број
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Назив
операције
2
Утовар (ручно), довоз и
истовар (ручно) стајњака
Растурање стајњака (ручно)
Дубоко орање
Резидба
Сакупљање орезаног грања
Утовар и изношење
орезаног грања
Довоз воде за прскање x2
Припрема раствора за
прскање
Прскање
Плитко орање
Окопавање око стабала
Довоз воде за прскање
Припрема рсствора за
прскање x2
Прскање x2
Међуредно култивирање
Окопавање око стабала
Довоз воде за прскање x2
Припрема растовра за
прскање x2
Прскање x2
Међуредно култивирање
Окопавање око стабала
Довоз воде за прскање x2
Припрема раствора за
прскање 2
Прскање x2
Међуредно култивирање
Окопавање око стабала
Довоз воде за прскање x2
Припрема раствора за
прскање
Прскање x2
Међуредено култивирање
Окопавање око стабала
Утовар, превоз и истовар
амбалаже
Берба
Класирање производа
Утовар, превоз и истовар
плодова
Међуредно култивирање
Укупно

Потребан Састав радне Укупно потребних
Време
Јед. Дневни Обим бр.радника
групе
радних дана
извођења
мере учинак посла за обављање
(месец)
посла РадникаТрактораРадникаТрактора
10 =
11 =
3
4
5
6
7 = 6/5
8
9
7*8
7*9
X

т

20

120

6

3

1

18

6

X
X
ИИ
ИИ

ха
ха
ха
ха

0,5
4
0,2
0,5

4
4
4
4

8
1
20
8

1
1
1
1

/
1
/
/

8
1
20
8

/
1
/
/

ИИ

ха

0,5

4

8

1

1

8

8

ИИ

т

15

0,8

0,05

1

1

0,05

0,05

ИИ

т

30

0,8

0,03

1

/

0,03

/

ИИ
ИВ
ИВ
ИВ

ха
ха
ха
т

10
5
0,2
15

4
4
4
1,6

0,4
0,8
20
0,11

1
1
1
1

1
1
/
1

0,4
0,8
20
0,11

0,4
0,8
/
0,11

ИВ

т

30

1,6

0,05

1

/

0,05

/

ИВ
В
В
В

ха
ха
ха
т

10
10
0,2
15

8
4
4
1,6

0,8
0,4
20
0,11

1
1
1
1

1
1
/
1

0,8
0,4
20
0,11

0,8
0,4
/
0,11

В

т

30

1,6

0,05

1

/

0,05

/

В
ВИ
ВИ
ВИ

ха
ха
ха
т

10
10
0,2
15

8
4
4
1,6

0,8
0,4
20
0,11

1
1
1
1

1
1
/
1

0,8
0,4
20
0,11

0,8
0,4
/
0,11

ВИ

т

30

1,6

0,05

1

/

0,05

/

ВИ
ВИИ
ВИИ
ВИИ

ха
ха
ха
т

10
10
0,2
15

8
4
4
1,6

0,8
0,4
20
0,11

1
1
1
1

1
1
/
1

0,8
0,4
20
0,11

0,8
0,4
/
0,11

ВИИ

т

30

1,6

0,05

1

/

0,05

0,05

ВИИ
ВИИ
ВИИ

ха
ха
ха

10
10
0,2

8
4
4

0,8
0,4
20

1
1
1

1
1
/

0,8
0,4
20

0,8
0,4
/

ВИИИ

ком.

5000

2000

0,4

3

1

1,2

0,4

ВИИИ
ВИИИ

т
т

0,1
0,8

40
40

400
50

1
1

/
/

400
50

/
/

ВИИИ

т

25

40

1,6

4

1

6,4

1,6

ИX

ха

10

4

0,4

1

1

0,4
605,96

0,4
22,18

Извор: Интерна документација породичног газдинства „Био Бре”
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Код сузбијања коровских биљака познато је да је, код органске
производње, најбољи хербицид сама мотика. Када се елиминише
употреба вештачких ђубрива и средстава за заштиту, преостаје ручни
рад око усева, што изискује ангажовање већег броја радника.
Када је у питању заштита биљним препаратима, биљке од којих се
припремају раствори морају бити произведене у складу са методама
органске производње. Газдинство у сврху прскања користи следеће
растворе:
 Раствор љуте паприке (против инсеката, биљне ваши, лисне буве,
стенице)
 Раствор од црног и белог лука (против биљних ваши и гриња и
против монилиоза, пламењаче и плеснивости плодова)
 Раствор од коприве (против биљних ваши, може се користити и за
прихрану биљака преко листа)
 Раствор хајдучке траве (против плеснивости плодова)
Анализа остварених приноса и трошкова производње
Успех пословања предузећа може се мерити оствареном тржишном
вредношћу производње (висина новчаних примања остварених
продајом производа) и висином трошкова. Што је већа позитивна
разлика између тржишне вредности производње и трошкова, то је
повољнији економски резултат пословања. Вредност остварене
производње се мери кроз тржишну вредност производа. Тржишна
производња шљиве зависи од произведене количине и цене по
јединици производа. Количина произведене шљиве зависи од
природних и организационо-економских услова производње, а цена
од услова на тржишту.
Анализа тржишне вредности производње шљиве извршена је на
основу података у табели 2.
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Табела 2: Обим и вредност производње шљиве на газдинству „Био
Бре”
Остварени
Посматрани елементи
резултати
Површина под засадом шљиве (ха)

4

Просечан принос (т/ха)

10

Обим производње (т)

40

Продајна цена (дин/кг)

175

Тржишна вредност производње (000 дин)
7.000
Извор: Интерна документација породичног газдинства „Био Бре”
При анализи трошкова производње шљиве пошло се од обрачунских
калкулација за 2013. годину. Трошкови производње представљају
новчани израз утрошених основних и обртних средстава за
производњу новог производа. Ради вршења анализе укупних
трошкова, потребно их је посматрати по групама, и по елементима
трошкова у оквиру тих група.
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Табела 3: Остварени трошкови у производњи шљиве на породичном
газдинству „Био Бре” у 2013. години на површини од 4 ха
Врсте трошкова

Износ
(динара)

1. Припрема земљишта
 дубоко орање (рад радника + рад трактора)
 плитко орање (рад радника + рад трактора)

6.300
3.500
2.800

2. Ђубрење стајњаком
 60 т стајњака4 x 2.200 дин/т тржишна цена
 рад радника
 рад трактора

160.500
132.000
16.500
12.000

3. Нега засада
 резидба (рад радника)
 сакупљање орезаног грања (рад радника)
 међуредно култивирање (рад радника + рад трактора)
 окопавање око стабала (рад радника)
 прскање (9 пута); (рад радника + рад трактора)
 раствор од црног лука
 раствор од љуте органске паприке
 раствор од белог лука
 раствор од коприве

267.580
30.000
12.000
7000
150.000
14.580
12.000
12.000
30.000
0

4. Берба (ручна)
 амбалажа (гајба од 5 кг) 9.000 гајби x 25 дин/гајба
 берба (рад радника)
 класирање плодова (рад радника)
 утовар, превоз, истовар плодова (рад радника + рад
трактора)

912.800
225.000
600.000
75.000
12.800

Укупно

1.347.180

Извор: Интерна документација породичног газдинства „Био Бре”
Органска и конвенционална производња следе иста економска
правила. Обрачунавање трошкова, приноса, профита, анализе маржи,
прихода се обрачунавају на исти начин. Ипак, постоје разлике које
органску производњу компликују у односу на конвенционалну.
Различитост економске анализе органског узгоја се огледа у усевима
4

При ђубрењу стајњаком утрошено је 30 т ђубрива по хектару, односно 120 т за
цео засад од 4 ха. Набавна цена стајњака је 2,2 дин/кг, односно 264.000 динара за
укупну количину. Степен искоришћења ђубрива у првој години након ђубрења је
50%, то јест 60 т, што чини трошак од 132.000 динара.
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који се користе за одрживи плодоред и унапређење плодности тла.
Такође, трошкови употребе сировина из своје производње (сточна
храна, стајњак и полуготови производи) могу лако бити изазов.
Органску производњу поскупљује, пре свега, учешће људског рада.
Остале сировине не морају бити скупље. Али ту је наравно и
поступак сертификације који изискује додатне трошкове, као и тежа
доступност органског ђубрива. Са друге стране, цене органских
производа су, у односу на конвенционалне, три пута више.
Економска анализа производње
Накнадне или обрачунске калкулације се састављају након завршетка
процеса производње, завршетка инвестиционог циклуса или
спровођења разних пословних мера (Гогић, 2005). Сврха
обрачунских калкулација је утврђивање стварно насталих утрошака и
цена чинилаца процеса производње, оствареног приноса и цена
производа након завршетка процеса производње. Економска анализа
производње шљиве на породичном газдинству „Био Бре” извршена
је на основу аналитичке обрачунске калкулације за 2013. годину
(табела 4).
Табела 4: Калкулација производње шљиве на породичном газдинству
„Био Бре” у 2013. години
Елементи калкулације

Износ
(динара)

А. Вредност производње
плод шљиве (И + ИИ класа) 40.000 кг x просечна цена 175 дин/кг

7.000.000

Б. Трошкови производње
 припрема земљишта (дубоко, плитко орање)
 ђубрење стајњаком (ручно)
 нега засада (резидба, култивирање, окопавање, прскање)
 - берба (ручно)

1.347.180
6.300
160.500
267.580
912.800

Ц. Финансијски резултат

5.652.820

Д. Цена костања

33,68

Извор: Интерна документација породичног газдинства „Био Бре”
Након утврђивања укупних трошкова, израчунат је износ трошкова
по јединици мере добијеног производа, односно цена коштања
шљиве.
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Образац на основу кога може да се израчуна цена коштања:
ЦК = УТ/Q
УТ - укупни трошкови
Q - укупна количина производа
Свакако треба напоменути да цена коштања за произвођача
представља полазну основу за економски прихватљиву најнижу
откупну цену. Интерес произвођача је наравно да цена коштања буде
што нижа. Цена коштања зависи од утрошка инпута при редовној
производњи (количина хранива и средстава за заштиту, рад
механизације, ангажовање радне снаге, амбалажа и др.), као и од
многих других фактора (стање засада, фаза периода родности, број
стабала по ха, удаљеност локације од места набавке инпута.) Код
органске производње сви ови фактори утичу на повећану цену
коштања производа, али се, са друге стране постижу веће продајне
цене органских производа у односу на конвенционалне.
Основни показатељи степена економске ефикасности пословања
Након утврђивања финансијског резултата, неопходно је утврдити да
ли је пословање производне јединице било, и у којој мери ефикасно.
Основни показатељи степена економске ефикасности пословања су:
економичност, рентабилност и продуктивност производње. Утврђују
се на основу података из аналитичке калулације (табела 4)
Економичност производње органске шљиве
Један од најзначајнијих показатеља успешности пословања је
економичност
производње.
Према
Гогићу
(2005),
под
економичношћу се подразумева економска корисност трошења
фактора процеса производње. Што је трошење производних фактора
процеса производње за одређени обим производа или услуга мањи,
корист њиховог трошења је већа, и обратно. Треба тежити
минимизирању свих трошкова у циљу остваривања што већег
степена економичности.
Економичност производње (Е) се најчешће изражава односом
укупних прохода и укупних расхода тј. односом вредности
производње и трошкова производње. Изражава се преко
коефицијента економичности:
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Ек = Вредност производње/Укупни трошкови
Ако је овако утврђени коефицијент економичности већи од 1,
производња је економична, и обрнуто. Ако је он једнак јединици,
производња је на граници економичности.
Ек = 7.000.000/1.347.180
Ек = 5,2
Органска производња шљиве на породичном газдинству „Био Бре”
се сматра економичном јер је коефицијент Ек > 1.
Рентабилност производње органске шљиве
Рентабилност представља израз коначног финансијског ефекта
улагања средстава у одређену привредну делатност. Изражава се
односом финансијског резултата (добити) и вредности производње
(Гогић, 2005). Стопа рентабилности Рп се утврђује на следећи начин:
Рп = Нето добит/Вредност производње x 100
На овај начин се изражава степен остваривања добити у укупној
вредности производње.
Рп = 5.652.820/7.000.000 x 100
Рп = 80,75 %
У 2013. години производња је била рентабилна, јер је на 100,00
динара тржишне вредности остварено чак 80,75 динар добити, што је
резултат добре продајне цене органске шљиве те године.
Продуктивност производње органске шљиве
Основни циљ савремене органске производње јесте непрестано
повећавање производности (продуктивности) рада. Такође
продуктивност представља основу за раст животног стандарда
становништва, задовољење потреба друштва и даљи привредни и
друштвени развој.
Продуктивност у пољопривреди има посебан значај због чињенице
да стално расте тражња за здравим пољопривредним производима уз
истовремено смањење броја пољопривредних произвођача.
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Најједноставније, продуктивност представља време које се утроши
за производњу јединице неког производа. Ниво продуктивности
зависи од великог броја фактора међу којима су најзначајнији: ниво
техничке опремљености процеса производње, организација рада и
радних процеса, стручна оспособљеност и мотивација радника.
Показатељи продуктивности рада се добијају стављањем у однос
остварених резултата производње и обима уложеног људског рада.
Степен продуктивности рада, према томе, изражава количину
добијеног производа по јединици људског рада.
Степен продуктивности рада изражен натурално:
Пр = Количина добијених производа/Утрошак рада
или
Пр = Утрошак рада/Количина добијених производа
Пр = 10.000 кг/ха / 1211,92 часа/ха
Пр = 8,25 кг/час
На основу података се уочава да је остварена продуктивност рада на
пољопривредном газдинству 2012. године износила 8,25 килограма
по радном сату радника.
Закључак
У овом раду анализом су обухваћени општи подаци о технологји
производње шљиве у систему органске производње, остварени
принос, као и економска анализа резултата ове врсте производње на
породичном газдинству „Био Бре”, што је био и крајњи циљ рада.
При анализи трошкова производње шљиве у систему органске
производње пошло се од обрачунске калкулације за 2013. годину.
Укупни трошкови производње износили су 1.347.180, док је тржишна
вредност производње износила 7.000.000 динара. На основу
аналитичке обрачунске калулације израчуната је цена коштања
шљиве, која износи 33,68 динара по килограму, што је знатно више у
односу на шљиву која је произведена у конвенционалном систему.
Што се тиче економске ефикасности пословања, економичност
производње износила је 5,2, тако да се производња сматра
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економичном. У анализираној години производња органске шљиве
била је рентабилна, јер је стопа рентабилности износила 80,75, што
је резултат добре продајне цене шљиве те године. Стављањем у
однос остварених резултата производње и обима уложеног људског
рада израчуната је и продуктивност, који је износила 8,25 кг по
радном сату радника. На основу свега, може се закључити да
анализирани услови и резултати производње указују на веома
успешно гајење шљиве у систему органске производње на
посматраном газдинству.
Исплативост органске производње у Србији сваким даном подиже
друштвену свест о њеном значају. Тренутно се у органској
производњи може постићи већи економски успех него у
конвенционалној. За оживљавање органске производње потребно је и
потпуна друштвена освешћеност. Већа улагања се исплате тек пошто
потрошачи
постану
свесни
здравствених
и
еколошких
потенционалних ризика које са собом носи конвенционална
производња. Органска пољопривреда, за Србију, као релативно малу
земљу, може да представља одговор на непходност трговине ван
националних граница. Поред тога, куповином органских производа
подржавамо и њихову производњу. Такође, куповином домаћих
органских производа подржавамо домаћу органску производњу.
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ECONOMIC EFFICIENCY OF ORGANIC PLUM PRODUCTION
ON THE FAMILY HOUSEHOLD
Branka Bulatović1; Bojan Dimitrijević2; Zoran Rajić3
Abstract
Agricultural production in the Republic of Serbia, as well as in many
countries in the world, is burdened with numerous problems. Long-term
overcoming of these problems requires searching for sustainable
solutions. One of these solutions is certainly organic (biological,
ecological) agriculture. In this sense, the great potential that lies in
favorable climate and land characteristics for its organization and
realization in the Republic of Serbia should be used.
Republic of Serbia is famous in the world for the production of quality
fruit, and since ancient times the production of plums. In the light of
looking for sustainable solutions for our agriculture, the production of
plums according to the concept of organic production could be an
interesting proposal. That is why the aim of this paper was to examine the
cost-effectiveness of this type of production. The methods used in
achieving this goal are general methods of analysis and synthesis,
technology charts, calculations, and methods for calculating economic
efficiency, productivity and profitability of production. The result obtained
using the mentioned methods shows that the production of plums
according to the concept of organic production is economically profitable.
Key words: organic production system, plum, economic efficiency, family
household
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ИНСТРУМЕНТИ ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ У
ПОЉОПРИВРЕДИ СРБИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Зорица Васиљевић1; Боро Крстић2; Владо Ковачевић3
Апстракт
Пољопривреда је изложена великом броју ризика, чији настанак
може довести до губитака у производњи и нестабилности у
пословању. Значај развоја инструмената за управљање ризиком
пословања у пољопривреди налази се у обезбеђивању прехрамбене
сигурности, стабилизацији цена пољопривредних производа,
повећању профита у пољопривреди, али и у повећању запослености и
потребе за ангажовањем стручњака за послове управљања ризиком.
Рад има за циљ да испита који се инструменти за управљање
ризиком користе у Србији и Републици Српској и које су препреке
јављају код коришћења појединих инструмената. Анализирана је и
могућност бољег коришћења уговора о осигурању и хеџинг
стартегије, као инструмента за управљање финансијским ризиком.
У раду су коришћене следеће методе: истраживање за столом,
анкета, анализа и синтеза, дескрипција, дедукције, као и методе
дескриптивне статистике. Резултати истраживања показују да
инструменти за управљање ризиком у Републици Србији и
Републици Српској нису у довољној мери развијени и да мали број
пољопривредних произвођача користи стратегије управљања
ризиком. У већини случајева су присутни једноставни инструменти
контроле ризика, док сложенији системи као хеџинг стратегије,
осигурање прихода, индексно осигурање и сл. нису доступни
пољопривредницима у Србији и Републици Српској.
Кључне речи: пољопривреда, инструменти, управљање ризиком,
уговор о осигурању, Србија, Република Српска
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Увод
Пољопривреда је једна од најризичнијих привредних грана. Поред
ризика који су својствени свим делатностима као што су ризик
промене курса и каматних стопа, у пољопривреди су присутни
ризици карактеристични само за ову делатност. Најзначајнији извори
ризика у пољопривредном сектору су производни и тржишни ризик.
Ризик се може дефинисати као вероватноћа остваривања нежељеног
догађаја (Кузман et al., 2017.).
Под производним ризиком подразумева се неизвесност у погледу
количине и квалитета производа који ће бити произведени.
Производни ризик настаје као последица чињенице да се
пољопривредна производња одвија најчешће на отвореном простору
и изложена је непредвидљивом деловању климатских и других
производних чиниоца. Предмети пољопривредне производње биљке
и животиње су живи организми који су подложни болестима. Све
наведено чини да је за разлику од индустријске, производњу у
пољопривреди тешко предвидети.
Тржишни ризик представља ризик неповољног кретања цена
пољопривредних производа и инпута. Пољопривредни производи
имају једну од најизраженијих флуктуација цена током времена.
Разлог високе флуктуације цена лежи у нееластичности цена
пољопривредних производа, с обзиром да се ради о основним
животним намирницама које се морају набавити. Мала промена у
понуди изазива високе промене у цени пољопривредних производа.
Флуктуација цена је присутна у свим секторима пољопривредне
производње. Пример за кретање цена кукуруза дат је на графикону 1.
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Графикон 1: Кретање цене кукуруза класе Yellow 2 на робној берзи у
Чикагу

Извор: Продуктна берза Нови Сад
Најважнији инструмент за управљање производним ризиком је
осигурање пољопривредне производње, док су најважнији
инструменти за управљање тржишним ризиком осигурање и хеџинг
стратегије на терминским робним тржиштима.
Осигурање представља трансфер ризика са пољопривредног
произвођача на осигуравача који на основу уплаћене премије (цене
осигурања) прихвата да у случају штета на усеву и стоци исплати
штету према уговореним условима осигурања.
У складу са специфичностима пољопривреде, у односу на друге
инструменте управљања ризиком, осигурање има значајне
предности, посебно у ситуацијама када су потенцијални ризици
ниског нивоа учесталости, али њиховим настанком може доћи до
огромних штета (Sredojević et al., 2010).
Најзначајније врсте пољопривредног осигурања су:
 Осигурање од једног ризика (Single-risk insurance), где се
најчешће ради о осигурању од града, поплаве, пожара и сл.;
 Индексно осигурање (Index insurance), које се базира на
осигурању приноса или прихода на основу просечних приноса у
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уговореном региону. Ова врста осигурања има предности код
малих поседа, јер се овде осигурање брши на основу
регионалног просека и оно није везано за принос на самом
газдинству, па стога није потребно излажење на терен
процењивача у случају штета, што знатно смањује трошкове
осигурања код малих газдинстава;
Осигурање приноса (Yield insurance) покрива ризик комлетног
приноса од свих рзика и може бити индивидуално или индексно;
Осигурање од више пoјединачних ризика (Multi-peril insurance)
слично јe осигурању од једног ризика, с том разликом што се
комбинују два или више ризика;
Осигурање стоке (Livestock insurance);
Осигурање прихода (Revenue insurance) омогућава осигурање
приноса али и цене производа;
Осигурање прихода целе фарме (Whole-farm insurance)
омогућава осигурање прихода свих линија производње на
фарми.

Хеџинг стратегије представљају терминску продају робе (продаја за
испоруку у будућем периоду). Најчешће хеџинг стратегије су са
форвардима (у домаћој пракси познатији као уговори на зелено), где
пољопривредник продаје свој производ најчешће док је још на њиви.
На овај начин пољопривредник се осигурава од неповољног кретања
цене у будућем периоду. Недостатак форвард уговора лежи у честом
недостатку гаранција за њихово извршење, тако да у случају раста
цене у будућем периоду продавац може одустати од извршења
уговора и продати производ по вишој цени у том тренутку на
тржишту. Иста ситуација се може десити и од стране купца у случају
пада цене производа (Закић и Васиљевић, 2013).
На
стандардизованом
терминском
тржишту
тргује
се
стандардизованим терминским уговорима за које постоји новчани
депозити (гаранција извршења уговора) обе стране. Најчешће се за
хеџинг стратегије користе фјучерс уговори који су високо
стандардизовани и ликвидни (могуће секундарно трговање и излазак
из уговора пре доспећа). Пољопривредни произвођачи из БиХ и
Србије могу користити само иностране робне берзе на којима се
тргује фјучерсима као што су Матиф у Паризу или Робна берза у
Чикагу.
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Пример за хеџинг стратегије са фјучерсима - Произвођач кукуруза
процењује да ће род крајем октобра бити најмање 20.000 тона.
Уколико се претпостави да је цена на фјучерс тржишту у новембру
325 долара по тони кукуруза, што у потпуности одговара
произвођачу, из тог разлога он контактира свог брокера и даје му
налог да термински прода 20.000 тона кукуруза за испоруку у
новембру (терминска заштита обично се отвара за најближу месечну
позицију после предвиђеног рока за стварну куповину или продају
пољопривредних производа), по цени од 325 долара по тони. У
новембру се затвара термински уговор по цени од 320 долара по
тони. Произвођач заиста продаје кукуруз на спот тржишту у
новембру за 320 долара по тони.
Табела 1: Заузимање кратке хеџинг позиције (нема промене базиса)
Спот цена
кукуруза

Терминска цена
кукуруза
Отвара кратку
Планирана цена:
позицију за новембар
325 УСД
(продаје) по 325 УСД
центи/бушелу
центи/бушелу
Затвара позицију
Новембар - цена на
на новембарском
спот тржишту: 320
уговору по цени од
УСД
320 УСД
центи/бушелу
центи/бушелу
Резултат на спот
тржишту:
325-320 УСД
центи/бушелу = 5
УСД
центи/бушелу
мање од планиране
цене

Резултат на
терминском
тржишту:
325-320 = 5 УСД
центи/бушелу профит

Кретање
базиса
/

/

/

Крајњи резултат
- жељена цена 325 УСД
центи/бушелу
- остварена цена на спот
тржишту 320 УСД
центи/бушелу
- добит на терминском
тржишту 5 УСД
центи/бушелу
Укупно остварена цена 325
УСД центи/бушелу

Суштина отварања кратке хеџинг позиције састоји се у томе да и ако
дође до пада цене на спот тржишту, као што је случај у наведеном
примеру, планирана цена (325 долара по тони) заштићена је
добитком на терминском уговору. Поједностављено се може рећи да
колико год произвођач изгуби падом цена од априла до новембра на
спот тржишту, толико ће добити на другој страни падом цена на
терминском тржишту.
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Резултати и дискусија
Не постоје систематизовани подаци за пољопривредно осигурање ни
за БиХ нити за Србију. Проценат коришћења уговора о осигурању
као инструмента за управљање ризиком је према свим проценама
низак. Забрињава и структура осигурања где доминира осигурање од
једне врсте ризика-града, док не постоје осигурања комплетног
приноса или прихода пољопривредног газдинства. Подаци о
осигурању показују да се у Србији осигурава свега 8% свих
обрадивих површина (оптимистичне процене подижу овај проценат
на 10-11%) и тек 3% регистрованих газдинстава. Разлог за то, с једне
стране је необавештеност пољопривредних произвођача о
предностима које пружа осигурање, а са друге стране - слабо
развијена пољопривредна производња коју због малих улагања и
малих приноса није исплативо осигуравати. Осигурање
пољопривредних усева и животиња у Србији углавном користе
професионални пољопривредни произвођачи и пољопривредне
компаније. Нажалост, огроман проценат малих пољопривредних
произвођача, поготово оних који обрађују мање површине
земљишта, није осигуран, па тиме њихов приход итекако зависи од
ћуди природе.
Из ситуације у регији се може претпоставити да ситуација у
Републици Српској и БиХ, када је у питању осигурање
пољопривредне производње, није ништа боља него у Србији. За сада
не постоје званични подаци из којих би се могла направити процена
покривености пољопривредног сектора осигурањем.
Извјештај Европске комисије о моделима пољопривредног
осигурања такође наглашава разлику међу чланицама ЕУ према
нивоу учешћа владе у субвенционисању премија осигурања. У
Италији се на пример субвенционише 67% премије, у Шпанији око
49%, у Аустрији око 46%, у Кипру око 50%. Генерални тренд на
глобалном нивоу, а посебно у земљама у развоју од 1990-их, јесте
промена с јавно субвенционисаних модела осигурања ка тржишним
моделима осигуравања пољопривреде (Ивановић, 2016).
У погледу субвенција пољопривредног осигурања велики број
земаља субвенционише осигурање. У БиХ је максимум који се може
остварити по газдинству 25.000 БАМ, док је у Србији 20.800 евра
(Крстић et al., 2017.).
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Обавезност осигурања није предуслов за остваривање права на неке
друге субвенције. Важност стварања обавезности осигурања у
случају субвенција може се пратити на графикону 3, где су САД
1994. године увеле обавезу осигурања за повлачење субвенција што
је резултирало у 1995. години у двоструком повећању осигураних
површина.
Графикон 2: Осигуране пољопривредне површине у САД у периоду
1989-2017. (милиони ха)

Извор: USAID
Хеџинг стратегије користи мали број великих произвођача на
иностраним робним берзама с обзиром да у региону не постоји
робна терминска берза. Форвард уговор је заступљен и у пракси
Србије и Републике Српске, али је његово извршење често доведено
у питање због непостојања гаранција извршења уговора.
Пољопривредници у Србији и Републици Српској не користе уговор
о осигурању у довољној мери нити као средство за лакше и брже
добијање банкарских кредита. Вероватно разлог лежи у њиховој
недовољној информисаности, али и у неадекватној сарадњи банака и
осигуравајућих кућа (Крстић et al., 2017.).
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На основу спроведених истраживања могу се дати следеће
препоруке за унапређење сегмента управљања ризиком у
пољопривредном сектору у Србији и Републици Српској:
 Неопходно је унапређење хидро-метеоролошке мреже чији
подаци су од значаја за све форме осигурања;
 Потребно је увођење државних референтних цена за основне
пољопривредне производе;
 Неопходно је увођење јединствене евиденције свих
појединачних осигурања у пољопривреди. На овај начин
створила би се јединствена база података о пољопривредним
осигурањима слично јединственој бази кредитног ризика, што
је пракса у свим развијеним земљама, чиме се значајно умањује
ризик и цена осигурања;
 Потребно је омогућити осигуравајућим друштвима коришћење
система ЛПИС, чиме се олакшава евиденција парцела и
снижава ризик и цена осигурања. Омогућавање коришћења
наведеног система дало је добре резултате у појединим ЕУ
земљама;
 Најзад, унапређење удруживања у пољопривреди имало би
позитиван утицајај и на повећање степена осигурања у
пољопривреди (Закић et al., 2014).
Закључак
Пољопривреда је једна од најризичнијих делатности. Најзначајније
врсте ризика у пољопривреди су производни и тржишни ризик.
И поред велике потребе за инструментима за управљање ризиком за
пољопривредни сектор региона, проценат осигураних површина и у
Србији и Републици Српској је низак. Проценат коришћења уговора
о осигурању као инструмента за управљање ризиком је према свим
проценама низак, док забрињава и структура осигурања где
доминира осигурање од једне врсте ризика - града, док не постоје
осигурања комплетног приноса или прихода пољопривредног
газдинства.
Пољопривредницима у региону нису на располагању комплексне
форме осигурања прихода или приноса, као ни робне берзе на којима
би могли остварити хеџинг стратегије.
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Из свега наведеног може се закључити да је неопходно укључивање
стручне јавности у успостављање инфраструктуре која ће омогућити
увођење комплексних осигурања, снизити цену осигурања и
повећати транспарентност у исплати осигурања.
Неопходна је и едукација пољопривредника о инструментима за
управљање ризиком и важности удруживања у овом сегменту, где
удружења остварују боље услове при групном осигурању.
У Србији је управо у завршној фази израда Закона о робним берзама
која ће омогућити пољопривредницима из Србије у почетку
трговање осигураним форвард уговорима, а у каснијим фазама и
фјучерс уговорима.
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RISK MANAGEMENT INSTRUMENTS IN AGRICULTURE OF
SERBIA AND THE REPUBLIC OF SRPSKA
Zorica Vasiljević1; Boro Krstić2; Vlado Kovačević3
Abstract
Agriculture is exposed to a large number of risks, the occurrence of which
can lead to production losses and instability in business. The importance
of developing risk management instruments in agriculture is to ensure
food security, stabilize agricultural product prices, increase profits in
agriculture, and increase employment and the need to engage experts in
risk management. The paper aims to examine which risk management
tools are used in Serbia and the Republic of Srpska and what obstacles
are encountered in the use of certain instruments. The possibility of better
use of insurance contracts and hedging strategies as an instrument for
managing financial risk was also analyzed. The following methods were
used in this paper: desk research, survey, analysis and synthesis,
descriptors, deductions, and descriptive statistics methods. The results of
the research show that risk management instruments in the Republic of
Serbia and the Republic of Srpska have not been sufficiently developed
and that a small number of agricultural producers use risk management
strategies. In most cases, simple risk control instruments are present,
while more complex systems such as hedging strategies, insurance of
income, index insurance, and the like. are not available to farmers in
Serbia and the Republic of Srpska.
Key words: Agriculture, instruments, risk management, insurance
contract, Serbia, Republika Srpska
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КВАНТИТАТИВНА АНАЛИЗА ВАЖНИЈИХ ИНДИКАТОРА
ПРОИЗВОДЊЕ ПОВРЋА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Јелена Ђоковић1; Михајло Мунћан2; Тамара Пауновић3
Апстракт
Република Србија поседује веома повољне природне услове и
компаративне предности за производњу поврћа, а која се оправдано
сматра једном од најинтензивнијих грана биљне производње. У раду
је извршена квантитативна анализа најважнијих индикатора
производње поврћа у периоду 2008-2017. година са циљем да се
укаже на тренутно стање и значај ове врсте производње, али и да
се на основу добијених резултата предложе мере за њено даље
унапређење. У том контексту, извршена је анализа површина,
приноса и укупне производње најзначајнијих врста поврћа. Обрада
ових података извршена је коришћењем метода дескриптивне
статистике (просечна вредност појаве, минимална и максимална
вредност обележја у посматраном периоду, коефицијент
варијације, и годишња стопа промене појаве). Добијени резултати
указују на остварене негативне стопе промене код свих
анализираних индикатора, односно, указују на смањење укупне
површине под поврћем за 1,41%, на смањење укупне производње за
1,65% и на смањења приноса код већине од посматраних врста
поврћа у претходном десетогодишњем периоду.
Кључне речи: производња поврћа, производни индикатори, Србија
Увод
Значај и улога пољопривреде у укупном развоју привреде Републике
Србије је вишеструк, на шта указују подаци о учешћу пољопривреде
у структури БДВ, које је у односу на земље чланице ЕУ, веома
високо и износи око 7%. Поред тога, у погледу процента
становништва које запошљава,учешће пољопривреде у укупној
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запослености Републике Србије је међу највишим у Европи и износи
преко 20%.
Традиционално, доминантно учешће у структури пољопривредне
производње у Републици Србији припада биљној производњи (70%),
а у оквиру ње, најзаступљенија је ратарско – повртарска производња,
и то са више од 50% укупне биљне производње. У овом раду пажња
ће бити усмерена на производњу поврћа, с обзиром на значај који
ова производња има како по производним, тако и по оствареним
економским ефектима.
Производња поврћа у Републици Србији се одвија на отвореном
простору, односно на њиви или башти, и у заштићеном простору.
Производњу поврћа на отвореном простору карактерише велика
хетерогеност, како по основу примењене технологије, начина и
обима производње, намене добијених продуката, тако и према
оствареним резултатима (Ђуровка, 2008).
Коришћењем различитих начина и система производње као што су
заштићени простор, хидропони и сл. омогућује се производња
поврћа и у климатски неповољним условима. Овако организована
повртарска производња може да обезбеди 5 – 8 пута већу вредност
производње, а иста производња у стакленику и 190 – 250 пута већу
вредност производње у односу на пшеницу (Марковић, 2004).
Производња поврћа је једна од најинтензивнијих грана биљне
производње, на шта указују како високи приноси, тако и високи
економски резултати. Узимајући у обзир значај ове гране
пољопривреде у економском смислу, и за пољопривредне
произвођаче и за пољопривреду у целини, основни правци будућег
развоја су оптимално коришћење производних капацитета, повећање
обима производње, као и промене у производној структури
(Новковић ат ал., 2012).
Утврђено је да су просечне површине под поврћем у последњих 40
година у Републици Србији биле 297.231 ха, што чини око 9% од
укупно обрадивих површина. Са ових релативно малих површина
произведе се у просеку близу 2,5 милиона тона поврћа и 852 хиљаде
тона кромпира (Илин at al., 2013).
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У овом конкретном истраживању, извршена је квантитативна
анализа најважнијих индикатора производње поврћа у периоду 20082017. година са циљем да се укаже на тренутно стање и значај ове
врсте производње, али и да се на основу добијених резултата
предложе мере за њено даље унапређење. У том контексту, извршена
је анализа површина, приноса и укупне производње најзначајнијих
врста поврћа.
Метод рада и извори података
Применом квантитативних метода, у раду је извршена анализа
површина, приноса и укупне производње најзначајнијих врста
поврћа у претходном десетогодишњем периоду.
Анализом су обухваћене следеће врсте поврћа: кромпир, парадајз,
грашак, купус и кељ, црни лук, паприка, пасуљ, диње и лубенице,
шаргарепа, краставац и бели лук. Обрада података извршена је
коришћењем метода дескриптивне статистике:





просечна вредност појаве - ,
минимална и максимална вредност обележја у посматраном
периоду i
,
коефицијент варијације - , i
годишња стопа промене појаве - r.

Израчуната стопа промене указује на тенденције кретања
посматраних појава у претходном десетогодишњем периоду. На
основу резултата добијених квантитативном методом дескриптивне
статистике, извршена је и квалитативна анализа у циљу што боље
интерпретације добијених резултата. Квантитативна анализа је
извршена коришћењем доступних статистичких публикација
Републичког завода за статистику за посматране године, као и
расположивих података међународне организације за храну и
пољопривреду - FAOSTAT.
Анализа постојећег стања производње поврћа у Републици
Србији
Анализа структуре повртарске производње је од великог значаја за
успешну производњу, јер између осталог указује на заступљеност
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појединих усева у укупној производњи, одређује смер повртарске
производње, плодоред, као и организационо – економски степен
коришћења ораница. Поред тога, на успешност повртарске
производње, велики утицај имају клима, земљиште, избор сорте,
паритети цена, као и могућност пласмана производа на домаће и
страно тржиште (Пауновић, 2016).
У посматраном десетогодишњем периоду, просечно учешће
производње поврћа у укупној структури биљне производње износи
13% (слика 1).
Слика 1: Структура биљне производње
Vino
10%
Voće
15%

Žita
40%

Povrće
13%

Krmno bilje
7%

Industrijsko
bilje
15%

Извор: РЗС
Према подацима Пописа пољопривреде из 2012. године, Република
Србија располаже са 3.861.477 хектара пољопривредног земљишта,
односно 64,3% од укупно расположивог земљишта чини коришћено
пољопривредно земљиште. Даљом анализом структуре коришћеног
пољопривредног земљишта указано је на доминантно учешће
ораничних површина, које заузимају 73,8% површина коришћеног
пољопривредног земљишта. Производња поврћа се у Републици
Србији у 2017. години обављала на површини од 118.806 хектара,
укључујући и површине под кромпиром, који традиционално има
доминантно учешће у укупној структури производње поврћа. Према
доступним подацима Републичког завода за статистику, кромпир је у
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2017. години био заступљен на површини од 38.472 хектара, што
чини преко 30% укупних површина под поврћем.
Поред кромпира, значајне површине у претходној години
забележене су код паприке, пасуља, парадајза, купуса и кеља, док су
остале врсте поврћа имале површине мање од 10.000 хектара. У
табели 1 приказане су просечне површине, приноси и остварена
укупна производња у посматраном десетогодишњем периоду, при
чему је за потребе овог рада обухваћено наведених једанаест врста
поврћа за које се сматра да су врсте које имају економски значај.
Табела 1: Просечна површина, приноси и производња значајних
врста поврћа у Републици Србији (2008–2017)
Просечна
Просечан
Укупна
Врста поврћа
површина (ха) принос (т/ха) производња (т)
49181,1
15,11
740054,5
Кромпир
9493,2
17,83
168992,1
Парадајз
6889,7
5,38
36742
Грашак
11436,3
25,84
295510,8
Купус и кељ
4965,8
7,99
39557,3
Црни лук
13470,3
9,52
131737,5
Паприка
12883,2
1,08
13831,9
Пасуљ
Диње и
7222,5
31,71
227824,5
лубенице
2929,6
20,31
60203,8
Шаргарепа
4125,7
14,73
60795,3
Краставац
2539,2
2,93
7404,9
Бели лук
Извор: Сопствена израчунавања на основу података РЗС
За остваривање високих и стабилних приноса у производњи поврћа
неопходна је примена адекватних агротехничких мера, квалитетног
садног материјала и испуњеност захтева земљишта за хранивима,
водом и минералним материјама, а који могу бити чак и до десет
пута већи од захтева осталих култура. Када се говори о просечним
приносима посматраних врста поврћа, може се рећи да је он у
поређењу са земљама ЕУ, на доста скромном нивоу. Главни разлог
овоме је производња поврћа на парцелама малих површина и
производња намењена пре свега личној потрошњи (Влаховић at al.,
2010). Укупна производња поврћа у првом реду зависи од
остварених приноса повртарских култура, од технологије гајења,
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складишних капацитета, избора семена, ђубрива и средстава за
заштиту. С обзиром на релативно ниске приносе посматраних
повртарских култура, чак и оних за које у Србији постоје веома
добри услови гајења, остварена укупна производња поврћа далеко је
испод нивоа земаља ЕУ. Са друге стране, Република Србија је у
протеклом периоду остварила укупну производњу поврћа која је на
далеко већем нивоу у односу на земље из окружења (Црна Гора,
Македонија, Босна и Херцеговина), па се може сматрати водећим
произвођачем поврћа у региону.
Анализа кретања важнијих индикатора у производњи поврћа
Анализа кретања површина значајнијих врста поврћа
У посматраном десетогодишњем периоду површине под поврћем у
Републици Србији су доста уједначене, на шта указују израчунати
коефицијенти варијације значајнијих врста поврћа (табела 2).
Релевантна литература у којој се анализирају варијације у
истраживањима у пољопривредној производњи показују да је овај
интервал одређен коефицијентима варијације који се крећу у
интервалу од 5 % до 30 % (Мићић и Босанчић, 2012).
Табела 2: Кретање површина под поврћем у Републици Србији (20082017)
Просечна Минимална Максимална Коефицијент Стопа
површина
варијације промене
Врста поврћа површина површина
(%)
r (%)
49181,1
38472
55993
13,18
-4,08
Кромпир
9493,2
8723
10917
6,64
1,48
Парадајз
6889,7
5526
9872
19,07
2,25
Грашак
11436,3
10213
12061
5,63
-1,77
Купус и кељ
4965,8
4145
5587
7,70
-2,60
Црни лук
13470,3
11714
17386
15,95
3,48
Паприка
12883,2
10531
14305
8,61
-0,91
Пасуљ
Диње и
7222,5
6314
8372
9,74
0,31
лубенице
2929,6
1932
3485
15,44
-5,49
Шаргарепа
4125,7
3843
4271
3,14
0,28
Краставац
2539,2
1581
2988
20,97
-5,36
Бели лук

Извор: Сопствена израчунавања на основу података РЗС
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Из табеле 2 се види да кромпир има доминантно учешће у укупним
површинама под поврћем у посматраном десетогодишњем периоду,
док је бели лук култура чија је просечна површина веома мала, а у
исто време остварује највећи коефицијент варијације и негативну
стопу промене, односно смањење од 5,36% годишње. Највеће
смањење површина у посматраном периоду забележено је још код
шаргарепе (5,49%) и кромпира (4,08%), док је највеће повећање
просечних површина остварено у производњи паприке (3,48%) и
грашка (2,25%). Посматрано у укупном износу, у претходном
десетогодишњем периоду дошло је смањења површина намењених
производњи поврћа за 1,41%.
Кретање укупних површина под поврћем приказано је на слици 2.
Највећи износ промена десио се између 2012. и 2013. године када је
дошло до смањења површина под поврћем за 4892 хектара, са даљом
тенденцијом смањења ових површина, све до 2017. године када се
бележи благи пораст од 1974 хектара у односу на претходну
посматрану годину.
Слика 2: Кретање површина под поврћем
140000
135000

haha

130000
125000
120000
115000
110000

R² = 0,9532

105000
100000

Извор: Сопствена израчунавања на основу података РЗС
Са слике се види и линија тренда која указује на даље смањење
површина под поврћем у наредном периоду од 5 година, а што је
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вредност Р2 ближа јединици, то је и већа вероватноћа да се оствари
тренд приказан на слици.
Анализа кретања приноса значајнијих врста поврћа
Изражене разлике у оствареним приносима повртарских култура
настају као последица избора сорте која се узгаја, квалитета
земљишта и климатских услова одређених подручја, примењених
агротехничких мера, искуства и стручности самих произвођача.
Узимањем у обзир свих наведених фактора, могуће је остваривање
високих приноса који су веома важан елемент у постизању
максималних економских резултата произвођача поврћа. У табели 3
приказани су основни статистички показатељи кретања приноса
значајнијих врста поврћа у Републици Србији у посматраном
периоду.
Табела 3: Кретање приноса значајнијих врста поврћа (2008-2017)
Врста
поврћа
Кромпир
Парадајз
Грашак
Купус и
кељ
Црни лук
Паприка
Пасуљ
Диње и
лубенице
Шаргареп
а
Краставац
Бели лук

Просеча Минималн
н принос и принос

Стопа
Максималн Коефицијен
промен
и принос
т варијације
е
(%)
r (%)
17,8
14,71
0,15
20,7
13,17
-1,88
6,3
14,97
-3,20

15,11
17,83
5,38

11,1
13,9
3,8

25,84

23,5

27,9

5,74

0,26

7,99
9,52
1,08

6,0
7,4
0,8

12,1
13,4
1,2

20,35
19,84
11,38

0,72
4,01
-1,05

31,71

26,6

37,4

11,52

-0,65

20,31

15,1

29,0

19,77

-2,57

14,73
2,93

12,6
2,2

17,0
3,8

10,96
15,85

-1,01
-0,39

Извор: Сопствена израчунавања на основу података РЗС
Израчунате стопе промене посматраних повртарских култура
показују да је готово код свих култура дошло до смањења приноса
или повећања приноса које је мање од 1%, осим код паприке која
бележи раст приноса у претходном периоду од 4,01%. Разлог овоме
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може се наћи у чињеници да се све више произвођача опредељује за
производњу паприке у заштићеним условима, односно у
пластеницима, с обзиром да се оваквим начином производње
продужава вегетација, повећава број берби, чиме се остварује далеко
већи и стабилнији принос.
Поређењем остварених приноса посматраних култура у Републици
Србији са оствареним приносима у земљама ЕУ у 2016. години
уочавају се значајне разлике, односно, остваривање далеко нижих
приноса за све културе, осим диња и лубеница које имају већи
принос за око 7т/ха у односу на принос у земљама ЕУ. Међутим, код
појединих култура (парадајз, краставац, пасуљ, црни лук) остварени
приноси су и по четири пута нижи од приноса остварених у земљама
ЕУ, иако у Републици Србији постоје веома повољни агро-еколошки
услови за ову врсту производње (слика 3). Међутим, производња
поврћа у многим земљама ЕУ заснива се на високо продуктивним
принципима, тако да се поврће гаји на интензивним техничкотехнолошким основама, а такав вид производње у нашој земљи још
увек није на задовољавајућем нивоу.
Слика 3: Приноси повртарских култура у Републици Србији и
земљама ЕУ
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Извор: Сопствена израчунавања на основу података РЗС и ФАО
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Анализа кретања укупне производње значајнијих врста поврћа
У претходном десетогодишњем периоду у Републици Србији се
просечно произвело 1782655 тона посматраних повртарских усева
годишње. Остварени ниво укупне производње поврћа би свакако
могао бити на далеко вишем нивоу уколико би се постојећи повољни
природни и остали расположиви ресурси рационалније користили.
На укупан обим, кретање и динамику остварене производње
повртарских култура најбоље указују подаци у табели 4.
Доминантно учешће у укупној производњи ове групе усева заузима
кромпир, што је у складу са претходно изнетим подацима о степену
заступљености и оствареним приносом ове културе. Значајнија
укупна производња остварена је у производњи купуса и кеља, диња
и лубеница, парадајза и паприке, али је она код појединих култура
чак и до пет пута нижа у односу на производњу кромпира.
Израчунате стопе промене указују на смањење укупне производње
посматраних повртарских култура, осим код производње паприке
која је остварила повећање од чак 7,6%. Посматрано у укупном
износу, дошло је до смањења укупне производње поврћа за 1,65%,
што је у директној вези са смањењем површина намењеним овој
врсти производње или смањењем интензитета, односно, оствареног
приноса појединих повртарских култура.
Табела 4: Кретање укупне производње значајнијих врста поврћа
(2008-2017)
Врста
поврћа
Кромпир
Парадајз
Грашак
Купус и кељ
Црни лук
Паприка
Пасуљ
Диње и
лубенице
Шаргарепа
Краставац
Бели лук

Просечна Минимална Максимална Коефицијент Стопа
производња производња производња варијације промене
(%)
r (%)

740055
168992
36742
295511
39557
131738
13832

577966
127562
21159
261240
29740
88614
10428

898282
198677
43970
336600
57880
227645
17295

18,17
12,86
18,38
8,23
20,47
36,51
15,88

-3,91
-0,37
-1,16
-1,49
-1,89
7,60
-1,84

227825

190130

255984

10,17

-0,37

60204
60795
7405

31395
52664
4803

101180
71761
10583

30,58
11,70
23,77

-7,96
-0,73
-5,95

Извор: Сопствена израчунавања на основу података РЗС
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Учешће Србије у светској производњи поврћа је врло скромно и
износи свега 0,12%, а њено учешће у европској производњи поврћа
је око 1,4%. За унапређење и остваривање бољих резултата ове врсте
производње, и њено значајније укључивање у светску и европску
производњу неопходно је утврђивање адекватних мера подршке
произвођачима поврћа, које обезбеђују високо продуктивну
производњу и конкурентне производе, како по квантитету тако и по
квалитету.
Закључак
Производња поврћа има веома велики значај за укупну биљну
производњу, па би у складу са тим даљи развој ове врсте производње
требао бити усмерен на рационалније коришћење расположивих
природних и свих других ресурса, што би свакако довело до
повећања интензитета и укупног обима производње.
У том контексту, у овом раду извршена је анализа површина,
приноса и укупне производње најзначајнијих врста поврћа. Добијени
резултати указују на остварене негативне стопе промене код свих
анализираних индикатора, односно, указују на смањење укупне
површине под поврћем за 1,41%, на смањење укупне производње за
1,65% и на смањења приноса код већине од посматраних врста
поврћа у претходном десетогодишњем периоду.
С обзиром на значај који производња поврћа има, неопходно је да се
утврде адекватне мере и предлози за унапређење остварених
резултата, који свакако могу бити на знатно вишем нивоу. У том
смислу, потребно је уклањање узрока актуелних негативних
трендова посматраних појава у производњи поврћа, остваривање
оптималне структуре производње и на тај начин, постизање
максималних економских резултата.
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QUANTITATIVE ANALYSIS OF MAIN INDICATORS OF
VEGETABLEPRODUCTION IN THE REPUBLIC OF SERBIA
Jelena Đoković1; Mihajlo Munćan2; Tamara Paunović3
Abstract
The Republic of Serbia has very favorable natural conditions and
comparative advantages for vegetable production, and it is considered to
be one of the most intensive branches of plant production. The paper
presents the quantitative analysis of main indicators of vegetable
production for the period from 2008 to 2017, in order to point out the
current situation and the importance of this type of production, but also to
suggest potential measures for its further improvement. In this context,
the paper analyzed changes in planted area, yield and total production of
major vegetables. Data was analyzed using descriptive statistics (average
value, minimum and maximum values in the observed period, coefficient
of variation, and the annual change rate). The results indicate a negative
change rate for all the analyzed indicators, respectively, they indicate a
decrease in total vegetable area of 1.41%, a decrease of total vegetable
production of 1.65% and yield reduction for most vegetable crops in the
previous ten-year period.
Key words: vegetable production, production indicators, Serbia
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ОРГАНИЗАЦИОНО - ЕКОНОМСКА ЕФИКАСНОСТ
ПРОИЗВОДЊЕ УЉАНЕ РЕПИЦЕ
Драгић Живковић1; Зоран Рајић2; Јелена Живковић3; Мирослав
Недељковић4
Апстракт
У раду је учињен осврт на анализу технолошко-економских
обележја производње уљане репице као важне индустријске биљке.
Због великог привредног значаја анализом су обухваћени природни и
организациони услови, опремљеност техничким средствима, као и
обезбеђеност радном снагом по квалификационој структури. На
посматраном породичном газдинству извршена је и детаљнија
економска анализа производње, са аспекта остварених ефеката у
вредносном и трошковном погледу.
Кључне речи: уљана репица, технологија производње, организација,
економска ефикасност
Увод
Уљана репица као важна индустријска биљка која поред соје, палме
и сунцокрета спада међу 4. најважније уљане културе у свету, и са
њима чини 72% укупне светске производње биљних уља. Уљана
репица припада ратарским биљкама умерено-континенталног појаса
северне
земљине
полулопте
са
широким
ореалом
распрострањености. Због великог привредног значаја користи се у
исхрани људи, исхрани домаћих животиња и у индустријској
преради. Главни садржај семена уљане репице су: уље, протеини,
угљени хидрати, целулозе, минералне соли и вода. (Гламочлија,
2010)
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Простор Србије је погодан за гајење уљане репице. Међутим, у овом
тренутку у Србији су површине под уљаном репицом и даље на
нижем нивоу од потребе за њеним уљем, као сировином у
прехрамбеној и другим прерађивачким гранама индустрије.
Због свега наведеног у правцу побољшања сортимента и технологије
производње уљане репице, потребно је надаље улагати већа средства
и научно-истраживачки рад.
Површине, приноси и производња уљане репице
у свету, Европи и Србији
У свету се у последњих пет година, уљана репица гаји на око 35
милиона хектара са пресечним приносом од 1,93 т/ха. Највећи
произвођачи су Канада и Кина. Треба нагласити да је светска
производња уљане репице била највећа у 2013. години, 36.295.982
ха, са просечним приносом од 2,07 т/ха. Највећа укупна производња
је остварена у Канади 17,94 милиона тона, затим у Кини 14,46
милион тона и у Индији 7,82 милиона тона. Највећа засејана
површина у Европи је 9.283.705 ха са просечним приносом од 2,75
т/ха, а њени највећи произвођачи су Немачка 5,78 милиона тона,
Француска 4,73 милиона тона, Пољска 2,68 милиона тона.
(www.stat.gov.rs)
У Србији највећа засејана површина била је 2011. године 15.357 ха,
са укупном производњом од 44.531 тона и просечним приносом од
2,90 т/ха, мада је његов петогодишњи просек 2,67 т/ха. У
Београдском региону, којем припада и посматрано газдинство,
принос се из године у годину повећавао, да би у 2013. години
достигао свој максимум од 3,5 т/ха. (www.fao.org)
Предмет, циљ, метод рада и извори података
Предмет посматрања се заснива на
репице за двогодишњи период на
Београдског региона, узимајући
организационо-економска обележја
условима.

анализи производње уљане
пољопривредном газдинству
у обзир производна тј.
ове производње у датим

Анализа производње је неопходна након сваког репродукционог
циклуса, јер се на тај начин уочавају позитивни и негативни
343

елементи производње, као и анализа њиховог утицаја на остварене
резултате а са циљем њиховог повећања.
Анализом су обухваћени природни и организациони услови,
опремљеност техничким средствима као и обезбеђеност радном
снагом по квалификационом нивоу.
Извршена је и економска анализа производње са аспекта остварених
резултата у вредносном и трошковном погледу.
Анализа производње уљане репице заснована је на подацима
интерног карактера из докумената обрачунских и планских
калкулација посматране линије производње, затим су ту подаци
службе књиговодства, технолошке карте, као и подаци добијени
интервјуисањем запослених у сектору за план и развој.
Екстерни извори података узети су из стручне литературе, стручних
публикација, статистичке евиденције и бројних података
прикупљених са релевантних сајтова.
Са гледишта примењене методологије анализа је заснована на
временском поређењу, на методу индукције и дедукције, те
калкулативном методу и израчунавањем и упоређивањем показатеља
економичности и рентабилности производње и продуктивности рада.
Резултати рада
Производне карактеристике посматраног подручја
Посматрано газдинство располаже са 2205 ха земљишта чију
структуру чини 99,45% ораница и 0,54% необрађеног земљишта, са
потребним грађевинским објектима и складишним капацитетима за
успешно обављање производње: типови земљишта који су
заступљени на овом газдинству су: ритска црница и алувијални
нанос на ритској црници. Ритска црница је карбонатна, док је
алувијални нанос глиновит и дубок, не карбонатан и карактерише га
хетерогенат.
Природни услови представљају битан фактор биљне производе, а
њихов утицај се посебно изражава кроз климатске и земљишне
услове. (Живковић и Мунћан 2012)
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Подручје у ком се налази посматрано газдинство одликује се
континенталном климом са великим колебањима температуре у току
године, често и неповољним распоредом подавина, касним
пролетним мразевима, топлим летима, хладном зимом, са често
хладним и оштрим ветровима.
Посматрано газдинство се налази у близини реке Дунава, а на основу
стандардизованог индекса сврстава се у подручје са умерено
повећаном влажношћу.
Истина, сума падавина у базној години на посматраном подручју
износила је 866.1 mm/m2, а у текућој години 311,3 mm/m2, што је се
одразило и на остварене приносе.
Посматрано газдинство има добру саобраћајну повезаност са
Београдом, Зрењанином, Панчевом, Новим Садом и Вршцем.
Близина прерађивачких капацитета обезбеђује повољан положај, јер
су наведени центри уједно и велика тржишта, што у значајној мери
утиче на смањење трошкова транспорта.
Посматрано газдинство располаже са 22 трактора укупне снаге
1736KW, односно 95,27 хектара по трактору и енергетској
снабдевености трактор има од 0,83 KW/ха, што значи да се овај
показатељ може сматрати оптималним.
Опремљеност газдинстава прикључним машинама изражена је
бројем хектара по прикључној машини.
На овом газдинству долази 28 хектара по прикључној машини што
доводи до закључка да се располаже довољним бројем прикључних
машина.
Истина степен истрошености машина и уређаја је 77,03%, а
транспортних средстава 81,35%.
Висок степен истрошености упозорава да је неопходно, приступити
замени дотрајалих средстава механизације, која се приближавају
граници да више не могу да одговоре својој намени.
На овом газдинству је запослено 143 радника са одговарајућом
стручношћу. У оквиру квалификационе структуре највеће учешће од
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35,6% имају квалификовани радници, затим неквалификовани са
учешћем од 26,6% и мали проценат од 10,1% учешћа имају радници
са високом стручном спремом.
Обележја примењене технологије производње уљане репице
На посматраном газдинству производња уљане репице се одвијала
на површини од 75 хектара са оствареним просечним приносом од
3,17t/ха.
У производњи уљане репице посебна важност се придаје примени
агротехничких мера, односно њиховог најпогоднијег избора, начина
примене, правовремености извођења, сажетости рокова, правилног
избора механизације и радне снаге. Основни елементи технологије
производње уљане репице су: основна и допунска обрада земљишта,
ђубрење, сетва, мере неге и заштите и жетва. (Живковић и Мунћан,
2006)
На посматраном газдинству примењен је класичан начин обраде
земљишта који се састоје од љуштења стрништа у августу, које је
урађено средњим трактором са тањирачом и утрошком рада од 0,266
часова по хектару и орања на дубини од око 25-30 cm, такође у
августу са тешким трактором и утрошком рада 1,57 часова по
хектару.
Посматрано газдинство је у оквиру основног ђубрења извршило
растурање минералног ђубрива НПК 15-1515 са 289 кг/ха.
Предвиђене количине ђубрива растурене су у августу, са средњим
трактором и утрошком рада од 0,148 часова по хектару. Утовар
минералног ђубрива је захтевао утрошак рада од 0.025 часова по
хектару.
Превоз минералног ђубрива обављен је такође средњим трактором
уз утрошак рада од 0.05 часова по хектару, док је утрошак рада за
пуњење растурача минералног ђубрива износио 0,266 часова по
хектару.
На овом газдинству је сетва обављена у првој и другој декади месеца
септембра са средњим трактором и утрошком рада од 0,952 часа/ха.
За превоз семена је утрошено 0,366 часова/ха и обављен је лаким
трактором такође у деветом месецу.
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Посматрано газдинство је након сетве користило кембрич ваљке са
лаким трактором за фино равнање земљишта и сабијање семена у
земљу при чему је утрошено 0,444 часова/ха. У једанаестом месецу
се користио средњи трактор за превоз воде и радник за прављење
смеше, пуњење и маркирање.
Третирање је рађено прскалицом са лаким трактором где је
утрошено за сваки захват 0,238 часова/ха, а утрошак рада радника
био је 1,00 часова/ха. У току другог месеца ђубрење са уреом је
извршено са 144,45кг/ха, средњим трактором и утрошком рада од
0,148 часова/ха.
Утовар минералног ђубрива је обављен са средњим трактором, уз
утрошак рада од 0,012 часова/ха, као и превоз минералног ђубрива уз
утрошак рада од 0,025 час/ха.
Утрошак рада за пуњење растурача минералног ђубрива износио је
0,266 час/ха. У петом месецу је употребљен авион за заштиту усева,
а за превоз воде и средстава за авион употребљен је средњи трактор
са утрошком рада 0,022 час/ха. Пуњење авиона обављао је радник са
утрошком рада од 0,088 час/ха, а маркирање је обављено са истим
утрошком рада, док је третирање авионом трајало 0,022 час/ха.
Заштита уљане репице укључује сузбијање корова уз коришћење
хербицида Реглоне форте у седмом месецу са 2,5 л/ха и Фусиладе
фортеса са 1,2 л/ха у једанаестом месецу. За сузбијање штеточина
примењивао се инсектицид Вантеx 60 СЦ у петом и шестом месецу
са 100 л/ха.
На посматараном газдинству жетва уљане репице извршена је
комбајном Класс лехионеа утрошком рада од 0,555 час/ха.
Превоз зрна (семена и производа) обављен је средњим трактором са
утрошком рада од 0,533 час/ха . Цела ова операција је одрађена у
седмом месецу чиме се технолошки процес производње уљане
репице завршава.
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Организација рада и могућност рационализације радних процеса
у производњи уљане репице
Планирани ниво механизације рада израчунат као количник
планираног, утрошка часова рада радника (8,574 часова) и
планираног утрошка часова рада механизације (7,16 часова), износио
је 1,19, што значи да сваки час рада машина ангажује 1,19 часова
рада радника. (табела 1)
Табела 1: Планирани утрошак рада по хектару у производњи уљане
репице за I и II сетву у посматраној години
Групе радова
Основна обрада земљишта
Допунска обрада земљишта
Ђубрење (мин. ђубрива)
Сетва
Нега
Жетва
Утовар
Укупно

Утрошак часа рада по 1
хектару
радника
механизација
час
%
час
%
1,837
21,43
1,837
25,7
0,749
8,74
0,749
10,5
1,206
14,1
1,206
16,8
1,76
20,53
1,76
24,6
1,934
22,6
0,52
7,3
0,555
6,5
0,555
7,6
0,533
6,22
0,533
7,4
8,574
100,0
7,16
100,0

Ниво
механизације
1,00
1,00
1,00
1,00
3,72
1,00
1,00
83,51

Извор: Аутори
Економска анализа производње уљане репице
Подробнија економска анализа производње уљане репице састоји се
у поређењу остварене и планиране вредности производње,
остварених и планираних трошкова производње и израчунавања
крајњег финансијског резултата, што се јасније уочава из
калкулација (табела 2.)
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Табела 2: Калкулације производње уљане репице

1.
1.1
.
1.2
.
1.3
.
1.4
.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2014.
2015.
Планирано по 1 Остварено по 1 Планирано по 1 Остварено по 1
Врсте трошкова
ха
ха
ха
ха
Износ
Износ
Износ
Износ
%
%
%
%
дин/ха
дин/ха
дин/ха
дин/ха
Утрошени
материјал
31,0
42,8
21.282 28,9 36.668 38,3 25.036
45.020
(1.1+1.2+1.3+1.4
4
5
)
Семе
Минерална
ђубрива
Средства за
заштиту
Остали
трошкови
материјала
Производне
услуге
Премије
осигурања
Зараде радника
Трошкови
амортизације
Директни
трошкови (1-5)
Општи –
индиректни
трошкови
Укупни
трошкови (6+7)
Вредност
производње
Финансијски
резултат
Принос (т/ха)
Продајна цена
(дин/ха)
Цена коштања
(дин/ха)
Разлика у цени
(дин/ха)

5.000

6,79

8.524

8,9

5.220

6,47

10.288

9,79

11.979

16,2
7

17.911

18,7

16.567

20,5
4

24.349

23,1
8

4.303

5,84

1.826

1,9

3.249

4,03

2.947

2,80

_

_

8.407

8,8

_

_

7.436

7,08

29.408

39,9
4

29.962

31,3
6

29.668

36,7
8

36.935

35,1
5

4.802

6,52

24

0,03

4.802

5,95

635

0,61

3.287

4,46

15.155

15,9

2.708

3,36

15.434

14,6
9

_

_

10.579

11,1

_

_

5.958

5,67

58.780

79,8
2

92.388

96,7
1

62.214

77,1
3

103.98
2

98,9
7

14.859

20,1
8

3.143

3,3

18.451

22,8
7

1.083

1,03

73.639

100,
0

95.532

100,
0

80.665

100,
0

105.06
5

100,
0

_

143.36
4

_

140.00
0

_

97.600

_

_

44.690

_

59.335

_

-7.465

_

_

3,9

_

3,50

_

2,44

_

40

_

36,76

_

40

_

40

_

23,88

_

24,50

_

23,05

_

43,00

_

16,12

_

12.23

_

16,95

_

-3

_

140.00
0
66360,
8
3,5

Извор: Аутори
Тржишна вредност производње уљане репице на посматраном
газдинству представља израз обима производње и продајне цене, па
је у 2014. години остварена већа тржишна вредност производње од
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планиране за 2,4%, због већег просечног приноса од планираног за
11,43% и већег обима производње за 10,04%.
Већ у 2015. години остварена је мања тржишна вредност производње
од претходне године и то за 30,29% мање од планиране.
Разлог за ову промену је знатно мањи просечан принос од
планираног за 30,29% и мањи обим производње од планираног за
51,68%, а планирана продајна цена је на нивоу остварене у 2015.
години.
Трошкови производње
На посматраном газдинству у 2014. години највећу ставку у укупним
трошковима чине трошкови производне услуге 36,78% од
планираних, а код остварених трошкова то су директни трошкови
материјала са 42,85%. Код директних трошкова материјала може се
запазити одступање остварених од планираних трошкова и то:
трошкови семена, већи су од планираних за 97,09% трошкови
минералног ђубрива већи су од планираних за 46,97%, трошкови
средстава за заштиту, мањи су од планираних за 9,30%.
Укупни директни трошкови материјала су већи од планираних за
79,82%, а трошкови производних услуга за 24,49%.
Трошкови рада су пет пута већи од планираних што је одраз
повећања броја стално запослених радника и поред смањења броја
сезонских радника.
Остварена цена коштања је за око 65,55% већа од планиране. Из
приказаних калкулација може се сагледати и учешће појединих
елемената трошкова у структури укупних директних трошкова у овој
производњи.
Расподела општих трошкова на поједине линије производње може се
извршити на више начина. (Гогић, 2005). На овом газдинству
расподела је вршена сразмерно величини производних капацитета,
односно величини засејане површине, што није добар начин, јер није
узето у обзир директно ангажовање људског рада и средстава
механизације по појединим линијама производње.
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Промене у засејаним површинама, у висини оствареног просечног
приноса, оствареном обиму производње, директним општим
трошковима као и укупним трошковима и тржишној вредности
производње, утицали су и на висину оствареног финансијског
резултата који је био позитиван (66361 дин/ха) у 2014. години и
негативан (-7.465 дин/ха) у 2015. години.
Економска ефикасност производње уљане репице
Као основни показатељи економске ефикасности производње уљане
репице користе се економичност, рентабилност производње и
продуктивност рада.
Према показатељу економичности у 2014. години, газдинство је на
сваки динар учињених укупних трошкова остварило добитак од 0,50
динара у овој производњи, док је у 2015. години остварен губитак од
0,08 динара, што значи да је производња била економична само у
2014. години. (табела 3)
Табела 3: Коефицијент економичности производње уљане репице
2014.
2015.
Елементи
Планирано Остварено Планирано Остварено
Тржишна вредност
140.000
143.364
140.000
97.600
(дин/ха)
Укупни трошкови
73.639
95.531
80.665
105.065
(дин/ха)
Коефицијент
1,9
1,5
1,73
0,92
економичности
Извор: Аутори
У 2014. години производња уљане репице је рентабилна, односно на
сваких 100 динара тржишне вредности производње остварен је
добитак од 33,36 динара, што је нешто ниже од планиране
рентабилности производње. Истина, у 2015. години остварен је
губитак, чиме је производња уљане репице била нерентабилна.
(табела 4)
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Табела 4: Рентабилност производње уљане репице
2014.
2015.
Елементи
Планирано Остварено Планирано Остварено
Финансијски
66.361
47.833
59.335
-7465
резултат (дин/ха)
Тржишна вредност
140.000
143.364
140.000
97.600
производње (дин/ха)
Стопа рентабилности
47,4 %
33,36 %
42,38 %
- 7,64 %
производње
Изовор: Аутори
Количина добијених производа у јединици утрошеног рада на
газдинству се изражава продуктивношћу рада (табела 5).
Табела 5: Продуктивност рада у производњи уљане репице
Ред.
Елементи
2014.
2015.
бр.
Количина добијених производа (т/ха)
1.
3,9
2,44
Укупно уложени часови рада (час/ха)
2.
8,574
8,574
Количина добијених
производа
Пр=
Укупно утрошени часови
3.
0,45
0,28
рада (час/ха)
Тржишна вредност производње
97.600
143.364
1.
(дин/ха)
Укупно утрошени часови рада (час/ха)
8,574
8,574
2.
Тржишна вредност
производње
Пр=
16.720,78 11.383,25
Укупно утрошени часови
3.
рада
Финансијски резултат (дин/ха)
47.833
-7.465
1.
Укупно утрошени часови рада (час/ха)
8,574
8,574
2.
Финансијски резултат
5.578,84
Пр=
Укупно утрошени часови
3.
рада
Извор: Аутори
У 2014. години произведено је 0,45 т/часу рада радника, да би у
2015. години продуктивност рада смањена на 0,28 т/часу рада.
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Посматрано кроз вредности показатељ у 2014. години за један час
рада радника остварено је 16.720,78 динара вредности производње,
што је за 31,94 % више него у 2015. години када је за један час рада
радника остварено 11.383,25 динара вредности производње.
На крају је, за један час рада радника у 2014. години остварен
добитак од 5.578,84 динара, док је у 2015. години остварен губитак
због изражене суше.
Закључак
Из претходног се може закључити следеће:
 Климатски услови и плодност земљишта омогућавају остварење
високих приноса уљане репице;
 Средства
механизације
су
савремена
али
због
предимензионираности и нерационалног коришћења проузрокују
високе трошкове коришћења;
 Организација производње уљане репице је на задовољавајућем
нивоу, мада је потребно приступити детаљнијем планирању
радних процеса;
 Високе трошкове производње треба смањити што се посебно
односи на рад радника и коришћење средстава механизације;
 Остварен позитиван финансијски резултат у 2014. години и
губитак у 2015. години, утицали су и на кретања економичности
рентабилности и продуктивности рада у истом смеру, што се
највише може приписати малој количини падавина.
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ORGANIZATIONAL - ECONOMIC EFFICIENCY OF OILSEED
RAPE PRODUCTION
Dragić Živković1; Zoran Rajić2; Jelena Živković 3; Мирослав
Недељковић4
Abstract
The paper analyzes the technological and economic characteristics of the
rapeseed production as an important industrial plant. Due to the great
economic significance, the analysis covers the natural and organizational
conditions, available technical means and equipment, as well as the
qualification structure of the labor force. From the aspect of realized
effects in terms of value and cost a detailed economic analysis of
production in the observed family farm was carried out.
Key words: rapeseed, production technology, organization, economic
efficiency
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ПЛАН КАО ИНСТРУМЕНТ ПОСЛОВНОГ ПРЕОКРЕТА
ПРЕДУЗЕЋА ИЗ МЛЕКОПРЕРАЂИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ
Мирослав Чавлин1; Лазар Ожеговић2; Радивој Продановић3
Апстракт
Криза као неизоставни део свакодневног живота приморава
предузећа прихватању њеног постојања у пословном окружењу.
Криза узрокује промене у предузећу и упозорава на нужности
његовог активног прилагођавања насталим променама. Предузећа
свој успех доказују на тржишту, где се сусрећу са постојећом
конкуренцијом, потенцијалним новим конкурентима, купцима и
окружењем, којег нормативно регулише држава. Сврха рада је
размотрити старо и добити ново знање о опасностима и ризицима
у пословању, а посебно је усмерење на последњи степен
заоштравања тзв. акутну кризу. Разумевање узрока настанка кризе
и могући сценарио решења кључни су фактори за успешан пословни
преокрет предузећа.
Циљ рада је конципирање пословног плана преокрета предузећа.
План је могуће припремити само добрим познавањем стања у
предузећу и узроцима, који су проузроковали кризу предузећа. У раду
се предлажу краткорочне мере за заустављање негативних
кретања и представља пословни план за решење кризе на примеру
предузећа из млекопрерађивачке делатности у Републици Србији.
Кључне речи: предузеће, пословне перформансе, криза, пословни
преокрет, план.
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Увод
Последње деценије донеле су пословном свету нове могућности, али
исто тако и комплексне проблеме. У нестабилним тржишним
условима, не само наша предузећа, него и предузећа из развијених
економија, имају потешкоћа да обезебеде адекватну флексибилност
која се постиже структурним променама у стратегији пословања,
финансијској и организационој структури и наступима на тржишту.
Свако предузеће има за циљ успех, а сваки успех за собом носи
ризик губитка. У кризним односно нестабилним условима
пословања, предузеће се мора прилагодити тржишту, како би
обезбедило конкурентску предност и одрживу тржишну позицију.
Предмет рада
У раду се врши истраживање на примеру предузећа, по статистичкој
класификацији, из делатности прераде млека и сира, област производња прехрамбених производа и сектор - прерађивачка
индустрија. Предмет рада је приватизовано предузеће4 средње
величине, које претежно послује у делатности млека и сира и има
продају на националном и регионалном тржушту, што имплицира уз
одређена ограничења високу референтност изабраног узорка.
Последење две деценије пословање кључних предузећа у
млекопрерађивачкој делатности је обележила приватизација, што
није значило аутоматски и рационално управљање. У првом периоду
након приватизације, најдубљи узрок спорог и неквалитетног
оздрављења наших предузећа у млекопрерађивачкој делатности, је
наслеђена постојећа руководећа структура, која није имала довољно
знања и могућности за стварање конкурентске спобности предузећа
у новим условима пословања. Приватизована предузећа су проблем
настојала решити кроз брзо добијање савета иностраних стручњака,
али њихова пракса је да предочавају у правилу у кратком времену
врло стручно закључни извештај, али често остављају предузећа
сама реализацији препорука из тих извештаја. Наиме, оздрављење
предузећа значи целовито обухватити предузеће у свим сегментима
његове делатности, на начин да се изради план и методолшки

4

На захтев управе предузећа, подаци о предузећу се не објављују у њиховом
пуном називу.
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показаже пут оздрављења који стејкхолдери могу да препознају,
лако разумеју, прате и оцењују његово извршење.
Циљ рада
Циљ рада је конципирање пословног плана преокрета предузећа, као
и потенцирање значаја планских решења у управљању акутном
пословном кризом у предузећима млекопрерађивачке делатности и
привреде као целине. План је могуће припремити само добрим
познавањем стања у предузећу и узроцима кризе.
Методе рада
Основне методе које се користе су методе сазнања: дескрипција,
анализа, синтеза, апстракција, конкретизација, генерализација,
индукција. Анализа и синтеза ће помоћи да се дефинишу сви
појмови који су битни за односни предмет истраживања. Од осталих
научних метода користићи се статистичка метода, хипотетичкодедуктивна и компаративна метода.
Појам кризе у пословном систему
У теорији не постоји универзално прихваћена дефиниција кризе,
иако доминира став по којем је криза изразито негативан догађај,
који може причинити штету па и елиминисати било који систем.
Етимолошки речено криза значи прелом, пролазно тешко стање у
сваком, природном, друштвеном и мисаоном процесу. У економији,
криза означава стање које доводи у питање опстанак предузећа,
односно његову егзистенцију. За кризу можемо рећи да (Османагић,
2007, стр. 13):
 означава тачку преокрета или наглу промену једне или више
варијабли, чиме се угрожава опстанак система;
 је процес одлучивања под временским притиском,
 одражава постојање проблема управљања.
Пословна криза је непланиран и нежељен процес ограниченог
трајања и могућности утицања, који штети примарним циљевима
предузећа и који у себи носи амбивалентност исхода (Османагић,
2007, стр. 13). Повећање нестабилности и ризика имплицира потребу
предузећа да се прилагоди новонасталим променама и кризним
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ситуацијама, као и да активности усмери на овладавање ситуацијом
ризичном по опстанак предузећа. У кризном управљању посебно је
значајана улога контролинга као стручне подршке менаџменту у
бржем и бољем прилагођавању променама. Према Eschenbachu и
Siller, 2009, стр. 53, циљ контролинга је подршка менаџменту у
повећању способности антиципирања, прилагођавања и усклађивања
према променама. Horvath, 1991, стр. 28 наглашава да је
координација у процесу планирања, контроле и информисања
кључни циљ контролинга, док Weber и Schäffer, 2010, стр. 39, наводе
повећање рационалности менаџмента као кључни циљ контролинга.
Укратко, може се истаћи да је криза специфично стање развоја
предузећа чији је процес детерминисан бројним узроцима. Из чега
следи да је примарни проблем на разумевању природе кризе, а
секундарни на правовременом индиковању и идентификовању, ради
ефикасног кризног управљања предузећем.
Концепт и мере за решење кризе на примеру предузећа из
млекопрерађивачке индустрије Републике Србије
Основно начело приступа за динамично и целовито сагледавање
пословања предузећа базира се на концепту анализе и дијагнозе
снага и слабости-прилика и опасности предузећа, које се
објективишу: интерном анализом ресурса и система управљања
предузећа и екстерном анализом ужег и ширег окружења предузећа
(Чавлин, 2015, стр. 238). Након стратешки конципиране
интергрисане анализе, приступа се изради плана и мера за
оздрављење предузећа. Основни елементи плана садрже мере на
организационом подручју, на подручју пословних функција продаје, набавке, логистике, производње, финансија, управљачке
контроле итд. План је могуће припремити само са добрим
детектовањем стања у предузећу и узроцима који су проузроковали
кризу предузећа.
Анализа екстерних фактора конкретног предузећа
Пословно окружење је значајан фактор утицаја економског,
политичког, технолошког и културно-социјалног окружења на
пословање конкретног предузећа. Економско окружење последњих
година обележава глобална и локална кризна макроекономска
коњунктура, инфлација, драстичне промене на тржишту енергената
и капитала који су имали пресудан утицај на пословање предузећа.
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Поред деловања ефеката светске економске кризе негативан утицај
на опстанак, раст и развој предузећа имало је смањење јединственог
домаћег тржишта, процес либерализације и приступања ЕУ и појава
нових конкурената из окружења. Кључни ризици економског
окружења предузећа млеко-прерађивачке индустрије су:
- улазак нових конкурената из региона. Са убрзањем приступања
ЕУ логистичка подршка из њихових центара биће лакша и
значајнија, што потврђују досадашња искуства транзиционих
земаља.
- пораст трошкова енергената. У последњем периоду бележи се
тренд раста цена горива и осталих енергената. Раст цена горива
утиче на цену транспорта, а због тога се повећавају трошкови
пословања, јер дистрибуција има значајно учешће.
- политичко и правно окружење. Због нестабилног политичког
окружења, отежан је наступ на регионалним тржиштима и
изражени су захтеви за ревизијом приватизације и комплетног
правног система.
- технолошко окружење. Оно утиче на успешност предузећа, јер
је применом нових технологија стандардизација поступака
лакша, пружају се нове могућности, а наше предузеће не
предњачи у увођењу нове технологије.
- културно-социјално окружење утиче на пословање предузеће
посредно преко навика потрошача. Потрошачи се мењају,
постају све захтевнији, а појављују се нове социјалне групе које
очекују иновације. Главне карактеристике окружења су
промењени куповни обичаји потрошача, веће знање и свесност
купаца, географска удаљеност није више искључујућа, а и
еколошки захтеви повећавају трошкове пословања.
Анализа интерних фактора предузећа
Анализом система управљања уочава се да није вођена активна
финансијска политика, а о развоју њудских ресурса се водило
премало рачуна. Анализа кадрова и резултати анкета показују да су
запослени предузећа задовољни са радним условима и људским
односима, али не осећају довољне припадности предузећу, јер не
познају визију и мисију. Имају осећај да је сигурност њиховог посла
мања него пре, и не виде могућност напредовања или развоја
каријере. Развојна функција није била утемељена, а пословни процес
је био недовољно информационо подржан. Опрема је солидно
одржавана али појавила се потреба за новом. Поједини складишни
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простори нису били примерени саврменим условима. После изведене
анализе пословног процеса и слабе атмосфере у предузећу закључак
је да се предузеће налази у почетном степену кризе и постоји велики
ризик њеног развоја.
Задатак и одговорност управе је стални развој на свим подручјима
пословног процеса. Развој организације и процеса је доминантно
стихијски, јер је свака јединица самостално тражила развојна
решења. У предузећу је значајна и набавна функција, која довољно
не истражује глобално набавно тржиште (Чавлин, 2015).
Анализа ресурсапредузећа. Урађена је идентификација и мерење
снага односно слабости, а кључно је пре свега ликвидност,
економичност и рентабилност у функцији преворемене детекције
кризних стања. У табели су на основу Извештаја о бонитету,
Агенције за привредне регистре, Регистра финансијких извештаја за
период 2012-2016. година, приказана просечна остварења
делатности, области и сектора у циљу објективнијег сагледавања
резултата конкретног предузећа.
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Табела 1: Извод финансијских показатеља о бонитету предузећа
Показатељ

Ниво показатеља

2012

2013

2014

Индивидуални

49,8

57,9

60,1

Просек области
Просек сектора
Укупан просек

31,7
29,2
21,9

34,3
31,5
22,7

35,2
32,2
25,0

Индивидуални

1,02

0,73

0,66

Просек области
Просек сектора
Укупан просек
Индивидуални

2,18
2,42
3,56
5.905

1,91
2,18
3,41
7.236

1,84
2,10
3,0
1.10

Индивидуални

2,64

2,81

2,33

Просек области
Просек сектора
Укупан просек

2,69
1,59
2,26

2,71
1,80
2,31

2,45
1,72
2,25

Индивидуални

5,38

5,76

4,36

Просек области
Просек сектора
Укупан просек

9,24
6,10
9,68

10,17
7,05
10,00

10,36
7,02
10,07

Индивидуални

9,82

11,13

10,13

Просек области
Просек сектора
Укупан просек

6,41
3,50
4,50

6,63
4,11
4,71

6,28
4,15
4,81

Стопа приноса на
сопствени капитал

Индивидуални

23,9

28,7

0,4

Стопа бруто добитка

Просек области
Просек сектора
Укупан просек
Индивидуални
Просек области
Просек сектора
Укупан просек

14,8
10,7
15,6
4,4
2,1
2,8
2,4

21,0
18,1
18,7
5,6
3,1
3,8
2,7

17,0
18,0
22,7
0,1
2,8
3,9
3,3

Рацио сопственог
капитала

Степен укупне
задужености

Cash flow
Коефицијент обрта
пословне имовине

Коефицијент обрта
потраживања од купаца

Коефицијент обрта
обавеза према
добављачима

2015

2016

33,2
22,0
35,2

34,0
23,6
35,7

2,01
3,55
1,84

1,94
3,24
1,80

0,9
0,88
0,71

0,93
0,90
0,69

4,67
4,98
4,96

4,85
4,96
5,13

3,75
2,82
2,86

3,81
2,87
2,96

5,3
6,4
3,6

8,8
13,5
4,9

2,5
2,2
2,4

4,0
4,2
3,4

Извор: Интерни подаци предузећа
Интерпретација резултата анализе више показатеља има предност
бржег спознавања могућих извора слабости, а као кључне слабости
могу се истаћи следеће: смањени cash flow, успорење коефицијента
обрта, продужење обрта добављача, смањење приноса на сопствени
капитал, смањење стопе бруто добитка. Интерпретацијом
приказаних показатеља уочава се слабљење супстанце и
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ликвидности пословања што је почетни манифестициони облик
оперативне-финансијске неефикасности. Слабији успех у остварењу
добити је облик трајније економске неефикасности пословања, који
уз слабију рентабилност, односно тржишну ефикасност одражава
слабије кориштење потенцијала.
Идентификација кризе на основу билансих показатеља има своја
ограничења и домете, стога се у савременим условима нагласак даје
на методе и технике раног откривања кризе. Наиме, управљачки
императив антиципативно, а не реактивно управљање, односно што
је криза дубља и дугорочнија, то је процес опоравка захтевнији.
Краткорочне мере за решење кризе предузећа
Реактивно управљање кризом подразумева одговор на питање како
изаћи из кризе: сопственим снагама, помоћу банака и трећих лица
(поверилаца, добављача, итд.) или је стање безнадежно па је
ликвидација једино решење. У процесу обнављања предузећа битно
је усредсредити се на стварне узроке кризе, а не исцрпљивати се
оптужбама и проналажењем криваца за садашње стање. Краткорочне
мере за решавање кризе у организационом подручју, подручју
пословних функција – набавке, продаје, финансија, кадрова,
управљачке контролне чине основу оперативног плана оздрављења
предузећа.
Мере
на
организационом
подручју,
кроз
обликовање
организационе структуре остају битан фактор ефикасности, јер не
постоји универзална организација већ оптималну структуру чине
ситуационе промене. У конкретном предузећу непоходно је
побољшати организациону климу, стил руковођења и систем
разграничења одговорности. Побољшање организационе климе је
„меки” индикатор перформанси успешности предузећа. Анализом
стања је утврђено да предузеће мора унапредити систем задовољства
запослених, који би поред радних услова и материјалних услова
награђивања, дао значај развоју каријере и могућности образовања
запослених.
Ефикасност
стила
руковођења
опредељује
флексибилност организације, а у нашем примеру је потребно
променити систем планирања и контроле, јер досадашња искуства
показују да се планови не извршавају и да су нереални, те се у
будућности мора планирати реалније. Мере за разграничење
одговорно-сти су дефинисане у органограму предузећа,
363

систематизацији запослених и у уговорима о раду. У предузећу је
потребно јасно одредити одговорност носилаца појединих задатака,
који морају бити постављени у разумним границама са роковима и
са очекиваним резултатима. Управа мора доследно пратити рад
појединаца и редовно проверавати извршавање задатака. Извршење
пословног плана је темељни задатак руководилаца организационих
јединица и подручја. За успешност организације потребно је
побољшати систем комуницирања кроз редовно издавање интерног
часописа – новина, редовне разговоре са претпостављенима, кроз
организовање различитих друштвених активности (tim-building), итд.
Набавна функција мора досадашњу неактивну улогу променити,
односно преузети активну улогу у овладавању набавног процеса
орјентисану на усклађивање набавних потреба, укључивање набавке
у логистику, употреба аутоматизације и различитих програмских
алата, укључивање набавке у развој производа и планирање процеса,
развој outsourcinga и стратешких савеза, тежња ”just-in time”
управљању и кориштењу информационих технологија. Развој
набавне функције у конкретном предузећу неадекватно је
конципиран, јер се функција набавке бавила само текућом
проблематиком, а не и развојем производа. Велика већина
снабдевања се реализовала на локалном тржишту. Нејасна подела
задатака, одговорност у организацији комерцијалне службе се
очитовала кроз нејасност разграничења улога међу појединим
организационим нивоима, улоге набавке која се првенствено није
бавила тражењем бољих набавних извора. Предузеће треба да се
постети стварању стратешких добављача, што значи лакше
управљање набавним изворима и већу међусобну повезаност. Тиме
ће расти сигурност правовремених набавки и смањиваће се потреба
за набавком резервних залиха, а биће мање и некурентних залиха.
Продајна функција конкретног предузећа није проверавала профитабилност појединачних производа или група производа, није јасно
дефинисан сдржај теренских комерцијалита, дисхармонија је између
продајне и функције маркетинга. Мере за побољшање продајне
функције треба да се базирају на централизацији и обједињавању
комерцијалне службе и маркетинга, развоју тржних односа са
купцима и потрошачима, формирању јединствене базе података
пословних партнера, догађајима на тржишту и конкуренцији, развоју
и имплемнтацији информационих технологија, промоцијама и
постпродајној подршци, сталном развоју производа и услуга.
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Логистика има за циљ да обезбеди логистичке објекте, одговарајуће
по врсти, количини, квалитету, простору и времену, те извођење
одговарајућих процеса транспорта робе и услуга. Анализом
логистике у предузећу уочене су превелике залихе, предуго везана
средства у залихама, високи транспортни трошкови и трошкови
одржавања, честе рекламације и инвентарски мањак. У предузећу
готову робу складиште у централном, а основну сировину (млеко) на
откупним станицама односно централном складишту. Ради
побољшања ефикасности логистичког процеса потребно је смањити
трошкове дистрибуције робе од добављача, кроз бољу организацију
транспорта, смањити ниво залиха по набавној вредности за 10% и
скратити рок орочене робе у залихама најмање 10 дана, смањити
трошкове дистрибуције готове робе, изнаћи моделе “outsourcinga”
транспортне функције, смањити број ванредних достава робе,
израдити модел оптималних транспортних путева и заузетости
транспортних средстава.
Финансијска функција. Предузеће је имало тенденцију смањења
нето новчаног тока, продужење периода наплате потраживања,
скраћење периода исплате добављача по чему је остварило лошију
позицију од просека области и сектора. Због тога мере за
побољшање платне способности су треба да обухвате:
централизација финансијске функције, селекција купаца, смањење
ликвидно везаних средстава, планирање новчаног тока, продужење
рокова за измирење обавеза и скраћење рокова за наплате
потраживања; смањење трошкова ради побољшања рентабилности.
Кадровско функција. Циљеви којима је потребно унутар кадровске
функције наћи посебно место су: повећање стварања, преноса и
употребе знања из институција у пословну праксу, каријерно
запошљавање на кључним развојним подручјима, мотивација и
укључење запослених у развојне и технолошке пројекате те увођење
интегралног система побољшања метода и алата ради повећања
продуктивности. Мере на кадровском подручју предузећа треба да
дефинишу отворену кадровску структуру која ће се заснивати
хоризонталној и екстерној мобилности, напредовању запослених са
посебним нагласком на изградњу каријере, подстицање образовања и
других облика стручног усавршања.
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Управљачка контрола. Менаџмент и контролинг су језгра
пословног управљања, њихова сарадња одлучује о успеху и неуспеху
предузећа (Amman и Petzold, 2014, стр. 33). Извештавање је један од
изворних задатака контролинга, па и извештавање о одрживом
пословању (интегрисано извештавање, нефинансијско извештавање)
постаје изазов за одрживи контролинг (Османагић и сар., 2016., стр.
141). У конкретном предузећу систем управљачке контроле је био
слаб, јер нису идентификована одступања чињеница од планираних,
те је нужно да предузеће иновира систем који би обухватао основну
временску јединицу контроле (један месец), информације о
одступањима су на располагању само одговорним за део пословног
процеса за који је одговоран, константна анализа трендова у
будућности, на основу остварених циљева у прошлости и анализе
текућег пословања.
Закључак
Решење кризе се може завршити са оздрављањем или ликвидацијом
предузећа. Успешност преокрета се мери са мерљивим и
дескриптивним индикаторима. Мерљиви индикатори се исказују
кроз биланс успеха, стања, индикаторе финансијске успешности.
Садржајни преокрет пословног процеса се не остварује само анлизом
стања у предузећу, већ подарзумева и екстерну анализу односно
праћење радне климе у предузећу, однос пословних партнера,
финансијских институција, поверења пословне јавности и јавног
мнења о предузећу.
Анализирање знакова кризе и њихвоа класификација је корисно, али
уколико хоћемо да успешно решимо кризу потребно је да
препознамо узроке. Када дефинишемо узроке настанка кризе не
можемо исупусти из вида чињеницу да је она најчешће настала као
последица промена на више пословних подручја. Краткотрочне мере
морају бити енергичне и брзе. Учесници морају имати осећај да
постоји кризна управа која има надзор над догађајима и која је
способна решити кризу. Краткорочне мере омогућавају предузећу да
не доживи колапс. Кризни менаџмент прати све фазе кризног
развоја, настоји превентивно деловати, а у крајњем случају делује
кад је криза већ наступила. С кризним фазама, наиме, расте и
притисак деловања, док се истовремено смањује маневарски простор
потребан за санацију и реструктурирање. Што је процес пропадања
предузећа више узнапредовао, то су слабији изгледи за његово
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оздрављење. Кризни менаџмент помаже у избегавању стратегијских
криза и мерама предострожности, тј. превентивним деловањем,
ублажава последице кризе, у зависности одстепена кризе реализује
пословни преокрет.
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PLAN AS THE INSTRUMENT OF BUSINESS REVENUE OF
ENTERPRISE FROM MILK PROCESSING ACTIVITY
Miroslav Čavlin1; Lazar Ožegović2; Radivoj Prodanović3
Abstract
The crisis as an indispensable part of everyday life forces companies to
accept its existence in a business environment. The crisis causes changes
in the company and warns of the necessity of its active adjustment to the
resulting changes. Companies prove their success on the market, where
they face the existing competition, potential new competitors, customers
and the environment, which is regulated by the state. The purpose of the
work is to consider the old and to gain new knowledge about the hazards
and risks in the business, and especially the orientation towards the last
degree of intensification of the so-called. acute crisis. Understanding the
causes of the emergence of a crisis and a possible solution scenario are
key factors for a successful business turnaround.
The aim of the paper is to conceive a business reversal of the company.
The plan can be prepared only by a good knowledge of the situation in
the company and the causes that caused the crisis of the company.
The paper proposes short-term measures for stopping negative
movements and presents a business plan for solving the crisis on the case
of companies from the dairy processing industry in the Republic of
Serbia.
Key words: enterprise, business performance, crisis, business reversal,
plan.
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ПРЕДВИЂАЊЕ ТРЕНДOВА У ПРОИЗВОДЊИ ПШЕНИЦЕ У
БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ДО 2022 ГОДИНЕ
Мирослав Недељковић1
Апстракт
У раду је аутор извршио предвиђање трендова производних
показатеља на бази двадесетдвогодишње временске серије
историјских података укупне пожњевене површине, укупне
производње као и оствареног приноса пшенице у Босни и
Херцеговини. Предмет истраживања у раду је анализа кретања и
будуће тенденције производних показатеља пшенице са циљем
стварања адекватног модела предвиђања. Примјењени методи рада
су анализа тренда и методе дескриптивне статистике. Период
предикције износио је пет година (2018-2022), а најприкладнији
модел за предвиђање показао се модел квадратног тренда. Према
оствареним резултатима у раду, површине под пшеницом у
прериоду предвиђања имају тренд смањења, док је производња
пшенице смањеног обима у предикционом периоду али је у истом
праћена трендом раста. Принос пшенице показује смањење само у
првој години периода предвиђања, док је у осталим забиљежен
растући тренд. Нарочит значај примјене ових истраживања
огледа се у доношењу стратешких одлука од стране носилаца
аграрне политике једне земље.
Кључне ријечи:
производња

предвиђање,

тренд,

пшеница,

ратарство,

Увод
Пшеница код нас као и у свијету представља изузетно важну
житарицу која има вишеструку корист. Из тог разлога битно је знати
будућа кретања параметара производње пшенице на основу којих би
се донијеле адекватне одлуке које би се односиле на даљи развој
како ратарства тако и пољопривреде у цјелини. Управо због тога,
предмет истраживања је анализа кретања и будуће тенденције
1

Мирослав Недељковић, МSc-докторанд, Пољопривредни факултет Универзитета
Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8, 21000 Нови Сад, Србија, тел: 00387 66 893
935, e-mail: poljoprivreda.ubn@gmail.com

369

производних показатеља пшенице, односно њене укупне пожњевене
површине, производње и приноса, а циљ је стварање
најприкладнијег модела предвиђања производних параметара
пшенице у Босни и Херцеговини.
Такође, и у претходном периоду рађена су истраживања која су се
односила на анализу временских серија и предвиђања у ратарству и
пољопривредној производњи. Azhar и сар., 1973, као и Falak и
Ahmad, 2008 су вршили пројекције површина и производње
пшенице, док су Irfan и Tahir, 2011 истраживали пројектовање
показатеља производње риже. Мутавџић Беба, 2009 је применом
квантитативних модела, базираним на временским серијама вршила
предвиђање површина и приноса појединих врста поврћа у
Војводини. Finger, 2007 и Tahir и Habib, 2013 су користили
квадратни модел за предвиђање будуће производње појединих
ратарских усјева.
Извори података и методе истраживања
Истраживање у раду је спроведено на основу временске серије
података о укупним пожњевеним површинама, укупној производњи
и оствареном приносу пшенице у временском периоду од 1996 до
2017 године у Босни и Херцеговини. Кориштени подаци су преузети
од државне Агенције за статистику Босне и Херцеговине. У раду је
примјењена анализа тренда која се ослања на дати временски низ
података. Анализа тренда се састојала од линеарног тренда,
квадратног тренда, те експоненцијалног модела тренда чије су
једначине изражене у наставку:




Модел линеарног тренда изражава се према следећој
једначини:
Yt = ß0 + ß1t + et
Модел квадратног тренда изражава се према следећој
једначини:
Yt = ß0 + ß1 × t + ß2 t2 + et
Модел експоненцијалног тренда изражава се према следећој
једначини:
Yt = ß0 × ßт1 × et
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Избор најприкладнијег модела процјене направљен је на основу три
мјере тачности и то: средње апсолутне процентуалне грешке
(MAPE), затим средњег апсолутног одступања (MAD) и квадратног
одступања (MSD).
MAPE (engl. Mean Absolute Percentage Error) је метода предвиђања
која се нарочито користи код временских серија код којих се
уочавају периодичности. Њена једначина гласи:
MAPE=
MAD (engl. Mean Absolute Deviation) је метода дисперзије која се
креира као одступање модалитета од неког репрезентативног
параметра. Њена једначина гласи:
MAD=
MSD (engl. Mean Squared Deviation) је средње квадратно одступање
које представља математичко очекивање колико добро аритметичка
средина презентује резултате из којих је добијена. Њена једначина
гласи:
MSD=
Најмања вриједност свих ових мјера показује добру опремљеност
модела са минималним пројекцијама грешака (Karim и сар, 2010)
У раду је кориштен и стандардни статистички инструментаријум у
виду просјечне вриједности појаве, интервала варијације (минимум и
максимум), мере варијабилитета (коефицијент варијације), као и
годишње стопе промјене. Кориштени подаци су обрађени у
одговарајућем статистичком програму (MINITAB softwere), те су
представљени табеларно и графички.
Осим тога, битне информације су нам пружили остали научни и
стручни литерарни извори као и претходна истраживања везана за
предметну проблематику.
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Резултати истраживања са дискусијом
Пшеница је данас поред кукуруза и пиринча најважнија житарица
која се узгаја широм свијета. Она представља битан извор биљних
бјеланчевина, а лепеза њене употребе се простире од људске и
сточне употребе до кориштења у виду грађевинског материјала у
неким дијеловима свијета.
Тренутне површине под овом културом у свијету су преко 222
милиона хектара, а укупна производња достиже 683 милиона тона.
На листи највећих произвођача ове ратарске културе налази се
Европска Унија са производњом од 131,5 милиона тона и приносом
преко 4,5 тона по хектару. (http://usda.mannlib.cornell.edu)
У Босни и Херцеговини производња пшенице у 2017. години
износила је 288.738 тона, а повшини под овом културом припадало
је око 69.500 ха (графикон 1). То је тек нешто око 0,04 % свјетске и
0,22% производње у ЕУ, док су површине под пшеницом заузимале
0,031% свјетских површина. Што се тиче приноса, он је у задњој
години посматрања био тек нешто око 9% мањи у односу на принос
који је остварен у ЕУ и износио је 4,10 т/ха. (http://www.bhas.ba)
Графикон 1: Кретање површина, производње и приноса пшенице у
БиХ (1996-20017)

Извор: Према подацима Агенције за статистику БиХ
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Посматрајући кретање основних показатеља производње у
двадесетдвогодишњем периоду са претходног графикона 1, уочавамо
следеће појаве које су представљене у наредној табели 1.
Табела 1: Основни показатељи производње пшенице у БиХ
Интервал варијације Коефицијент Стопа
Показатељи Просјечна
варијације промјене
производње вриједност Минимум Максимум
(%)
(%)
Површина
76361,77
54623,00
71394,00
20,96
0,39
(ха)
Производња
247600,77 145412,00 340931,00
21,94
2,89
(т)
Принос (т/ха)
3,28
2,30
4,30
16,53
2,38

Извор: Прорачун аутора
Наиме, просјечна производња пшенице у периоду 1996-2017 година
износила је око 247.601 тона, а сва три покатеља производње
пшенице показују тренд раста. Истина, позитивна стопа промјене је
мала, а највиши пораст биљежи се код производње пшенице и који
износи 2,89%. Такође, за посматрану временску серију уочена је
релативно велика варијабилност параметара у производњи мјерена
коефицијентом варијације. Нестабилно кретање показатеља свакако
се дугује појавама ванредних временских неприлика, нарочито оних
из 2010 и 2014 године, те лошим привредним и економским
условима који су пратили већи дио посматраног временског период.
Да би се могао одабрати адекватан модел за предвиђање тренда
производње пшенице у наредном периоду кориштене су три мјере
тачности (MAPE, MAD, MSD). Наредна табела 2 даје нам израчунате
вриједности за пројекцију површине пшенице према поменутим
мјерама тачности из које уочавамо да су вриједности модела
квадратног тренда најниже, те он представља најадекватнији модела
за предвиђање будућих површина пшенице у БиХ.
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Табела 2: Мјере тачности при избору модела предвиђања површине
пшенице
Мјере тачности
Модел линеарног тренда
Модел квадратног тренда
Модел експоненцијалног
тренда

MAPE
12
12

Критеријуми
MAD
8847
8480

MSD
128365870
126905745

12

8829

128705267

Извор: Прорачун аутора
Наредни графикон 2 даје нам и бројчане вриједности пројекције
површина пшенице у овом случају до 2022 године, гдје плава крива
показује стварну вриједност, црвена крива постављену вриједност а
зелена предвиђене површине пшенице (хa) са 95% интервала
предвиђања.
Графикон 2: Анализа тренда површине пшенице до 2020 године

Извор: Прорачун аутора на основу података Агенције за
статистику БиХ
Код предвиђања будућег кретања производње пшенице уочавамо да
су најмање вриједности и то 19 (MAPE), 40447 (MAD) и 2802188256
(MSD) поново код модела квадратног тренда, те га узимамо као
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најприкладнији модел за предвиђање будућег обима производње (т)
пшенице у периоду 2018-2022. (табела 2)
Табела 3: Мјере тачности при избору модела предвиђања
производње пшенице
Мјере тачности
Модел линеарног тренда
Модел квадратног тренда
Модел експоненцијалног
тренда

MAPE
19
19

Критеријуми
MAD
40920
40447

MSD
2861543173
2802188256

19

42325

2902530205

Извор: Прорачун аутора
Графички и бројчано кретање производње пшенице до 2022 године
дато је на следећем графикону 3.
Графикон 3: Анализа тренда производње пшенице до 2020 године

Извор: Прорачун аутора на онову података Агенције за статистику
БиХ
Што се тиче оцјене и избора модела код приноса пшенице,
проматрана ситуација није различита у односу на претходно два
одабрана модела. Поново је најприкладнији модел квадратног тренда
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са својим вриједностим 10,8785 (MAPE), 0,3323 (MAD) и 0,1655
(MSD). (табела 4)
Табела 4: Мјере тачности при избору модела предвиђања приноса
пшенице
Мјере тачности
Модел линеарног тренда
Модел квадратног тренда
Модел експоненцијалног
тренда

MAPE
10,9677
10,8785

Критеријуми
MAD
0,3352
0,3323

MSD
0,1670
0,1655

10,9470

0,3380

0,1667

Извор: Прорачун аутора
Кретање приноса пшенице у периоду 2018-2022 године као и код
претходна два показатеља производње пшенице исказујемо
графички. (графикон 4)
Графикон 4: Анализа тренда приноса пшенице до 2020 године

Извор: Прорачун аутора на онову података Агенције за статистику
БиХ
Следећа табела 5 даје нам нумеричке вриједности предвиђених
параметара добијених из претходних израчунавања код производње
пшенице. Можемо уочити да ће површине под пшеницом у
пројектованом периоду имати тренд смањена, тако да ће предвиђена
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површина у 2022 години под пшеницом износити око 13.986 ха мање
него у задњој години временског низа (2017). Производња ће у
предикционом периоду бити мања у односу на 2017 годину, али ће
имати тренд раста, те ће на крају периода бити на нивоу од 267.426
тона. Када је ријеч о оствареном приносу, он ће само у првој години
предвиђања исказати смањење, док ће у наредним годинама
предикционог периода биљежити тренд раста све до 4,36 т/ха у 2022
години.
Табела 5: Петогодишње предвиђање површине, производње и
приноса пшенице у БиХ
Предвиђање за годину
2018
2019
2020
2021
2022

Површина (ха)
58961,0
57986,6
57079,5
56239,8
55467,4

Производња (т) Принос (т/ха)
250205
4,02273
253866
4,10505
257957
4,18957
262477
4,27627
267426
4,36516

Извор: Прорачун аутора
Закључак
На основу претходно, може се закључити да је анализом временских
серија кориштеним у овом истраживању установљено да је
квадратни модел анализе тренда најадекватнији модел за предвиђање
кретања површине, производње као и приноса пшенице у Босни и
Херцеговини.
У посматраном петогодишњем предикционом периоду доћи ће до
смањења површина под пшеницом, мања вриједност огледаће се и
код укупно остварене производње у односу на задњу годину
временске серије али ће доћи до извјесног тренда раста производње
у преостале четири године периода предвићања. Нешто другачија
ситуација је са очекиваним приносом пшенице који ће осим у првој
години предвиђања биљежити констатан пораст у наставку.
Наведено истраживање, као и слична која користе исту примјењену
методологију могу користити носиоцима аграрне политике
приликом доношења рационалних стратешких одлука у наредном
периоду.
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PREDICTION OF TRENDS IN THE WHEAT PRODUCTION IN
BOSNIA AND HERZEGOVINA TILL 2022
Miroslav Nedeljković1
Abstrakt
In the paper, the author carried out the prediction of trends of the
production indicators based on a twenty-two-long time series of historical
data of the total harvest area, total production and realized yield of wheat
in Bosnia and Herzegovina. The subject of research of the paper is the
analysis of the trends and the future tendency of wheat production
indicators in order to create an adequate prediction model. The methods
used are trend analysis and descriptive statistics. The prediction period
was five years (2018-2022), and the most suitable prediction model was
the square trend model. According to the results achieved, the total area
under wheat in the prediction period has a downward trend, while wheat
production is of reduced volume in the prediction period, but is
accompanied by the trend of growth. The yield of wheat shows a decrease
only in the first year of the prediction period, while in others there is a
growing trend. The particular importance of applying these research is
reflected in making rational decisions by the agrarian policy holders of a
country.
Key words: prediction, trends, wheat, crop farming, production
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САВРЕМЕНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У
ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ
Радивој Продановић1; Драган Солеша2; Борис Кузман3; Јелена
Бошковић4
Апстракт
Пољопривреда има велики потенцијал за примену информационих
технологија
(ИТ).
Да
би
донели
квалитетне
одлуке,
пољопривредницима
требају
правовремене
и
квалитетне
информације.
Циљ рада је представити потенцијал који ИТ у пољопривреди
поседују и указати на значај информационе писмености
пољопривредника.
ИТ омогућавају дигитализацију земљишних књига, on-line
подношење разних захтева пољопривредника, on-line трговину,
едукације, креирање база података итд. Користе се бежичне
интернет конекције, e-mail i chat апликације, мобилна телефонија,
Global Positioning System, даљинска детекција и др. Поштанско Есело се одлично уклапа у програм руралног развоја, а чине га WЕБ
оријентисане апликације.
Увођење ИТ утиче на бољу организацију пољопривредне производње,
раст конкурентности, дефинисање оптималне маркетинг
1

Др Радивој Продановић, Доцент, Универзитет Привредна академија у Новом
Саду, Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду, Цвећарска
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стратегије, повећава се проток важних информација и смањују
трошкови њиховог ширења. Податке са парцеле (влажност,
светлост, хемијски састав земљишта и др.) могуће је добити
постављањем одређених платформи.
Неопходно је едуковати и подстицати пољопривреднике за
прихватање ИТ, јер то значи њихов развој, а користи ће имати
потрошачи и (пољо)привреда.
Кључне речи: ИТ, информациони системи, пољопривреда, е агробизнис, GPS.
Увод
Пољопривреда је делатност која има велики потенцијал за примену
ИТ. Међутим, фармери тешко долазе до важних информација, како
би донели правовремене одлуке за унапређење пољопривредне
производње (Милановић, 2011, стр. 33).
Имплементација и коришћење ИТ може значајно помоћи у подизању
конкурентности пољопривреде, проналажењу одговора на питања од
значаја за фармере. Са ажурном евиденцијом података о
трошковима, приходима и софистицираним маркетинг стратегијама,
они ће доносити боље одлуке и остварити веће профите (Милановић,
2011, стр. 34).
Несумњиво је да информационе технологије имају позитиван ефекат
на сектор пољопривреде, јер сакупљање и дистрибуирање
информација на класичан начин је комплексна и скупа активност.
ИТ омогућују повећање количине информација, као и смањење
трошкова њиховог дистрибуирања. У информационом добу
технологија је алат у служби информације, а информација знање,
моћ и новац. Усвајање и коришћење ИТ у пољопривреди ће
омогућити развој стратегија за промовисање прихватања ИТ и
повећање ефективности и ефикасности информација. У том смислу,
рад представља теоријски допринос разматрању улоге ИТ у
пољопривреди.
Циљ и значај рада
Циљ рада је представити потенцијал који ИТ у пољопривреди
поседују и указати на значај усвајања и коришћења савремених
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информационих технологија за пољопривреднике и агробизнис
сектор у целини.
Примена пословних информационих система и информационих
технологија у пољопривреди
У прошлости је већина директора била финансијске, маркетиншке
или менаџерске струке. Међутим, у новије време у успешним
организацијама присутан је тренд да се постављају директори из
техничких наука, они који уз остале квалитете поседују и велико
информатичко знање. Стога је информатичко образовање императив
за оне који имају аспирације да воде успешан бизнис. Чињеница, да
организација може бити конкурентнија захваљујући информационој
технологији, не значи аутоматски да ће је оперативни и средњи
менаџмент олако прихватити и жртвовати своја радна места у корист
развоја (Ланговић, 2011, стр. 90).
У процесу развоја пословних система ИТ обезбедиће већу
продуктивност и ефикасност. Процес пољопривредне производње
може бити аутоматизован. Системом сензора (телеметрија) прате се
параметри: количина воде, интензитет светлости, хемијски састав
земљишта, те се они преносе до информационог система (ИС), који
обрађује податке и ставља на располагање информације менаџменту.
Маркетинг и логистика могу користити GPS, Radio-frequency
identification (RFID) и RuBee техологије5 (телеметрије), где се прате
возила у којима се налазе производи, те се добијају корисне
информације. Уколико нема равномерности расподеле у систему
продаје, могуће су корекције. Такође, могуће је пратити продају
производа по времену и месту, сезоност и интензитет продаје, купце
итд. Алати као што су GPS, GIS и RS (Remote Sensing) користе се за
одређивање варијабилности и различитих фактора и елемената на
фарми (Tayari и сар., 2015).
Приоритети пољопривредних организација су унапређење
реактивности, маркетиншке ефикасности, као и убрзање
трансформације, ради оптимизације трошкова. Ниједан од ових
циљева се не може остварити без употребе информационих
технологија и система.
5

RuBee технологије су у ствари паметне полице које упозоравају запослене када се
залихе производа смање.
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Велике пољопривредне компаније полако прелазе са традиционалног
на проактивни ИТ, где ИТ представља подршку циљевима њиховог
развоја. Савремена, сервисно-оријентисана архитектура новог
информационог система обезбедила је бројне нове сервисе, а водило
се рачуна и о увођењу тзв. „GREEN IT“ стандарда, што доприноси
очувању животне средине. Подстицај за коришћење ИТ у
пољопривреди је важан, јер се фармери још увек ослањају на
традиционалне начине добијања информација, углавном од комшија,
породице и колега фармера (Ђурић, 2015, стр. 17). Фармерима су
потребне информације о временској прогнози, расположивости
пољопривредних инпута и кредита, тржишту, савети о
агротехнологији и др. Само информационо-комуникациона
технологија може да обезбеди ове информације и ефикасно реши
проблеме фармера, чак и ако су они у удаљеним локацијама (Ђурић,
2015, стр. 18).
Информационе
технологије
олакшавају
пословање
кроз
аутоматизацију функција, као што су дигитализација земљишних
књига, on-line кредитни захтев, пољопривредна статистика и базе
података (Зорнић и сар., 2016, стр. 101).
Фармерима су потребне апликације које подржавају оперативне
аспекте производње нпр. информационо-технолошка подршка
одлучивању базирана на широкопојасним бежичним интернет
конекцијама, e-mail i chat апликације обогаћене фотографијама,
видео и звучним записима. Пример успешног коришћења
информационо-комуникационих технологија (ICT) за унапређење
пољопривреде је мобилна телефонија, која обезбеђује приступ
информацијама о ценама, времену итд. Мобилна телефонија је
доступна великом броју људи, укључујући маргинализоване људе у
удаљеним руралним и забаченим областима.
Области примене ИТ у пољопривреди су (Милановић, 2011, стр. 53):
•
•
•
•

Комбинација биотехнологије и ИТ (биоинформатичка база
података – истраживање и развој),
Увођење прецизне пољопривреде кроз информатизацију техника
обраде земљишта и гајења животиња,
Управљање пољопривредним окружењем (база података, GIS),
Управљање фармом и маркетинг пољопривредних производа
(база података о усевима, софтвер као подршка управљању,
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електронска трговина, хоме паге,
информациони систем, бенчмаркинг).

логистика,

маркетинг

Технолошко унапређење пољопривредне производње могуће је кроз
консултације са стручњацима (портабл камере, бежични
комуникациони уређаји и др.), конференцијски систем едукација,
виртуелне курсеве, ширење информација и знања (e-mail, систем за
управљање пилот пројектима, итд.) (Милановић, 2011, стр. 60).
Да би се унапредила пољопривредна производња и маркетинг,
постоји потреба за развојем следећих информационих система
(Милановић, 2011, стр. 43):
 ИС са базом података о усевима (врсте усева, површина, време
бербе или жетве, принос итд.);
 Систем за анализу података и пружање информационих услуга у
вези са усевима (статистички подаци, табеле);
 Систем који генерише информације о производним техникама;
 Систем за пружање информационих услуга о семенском
материјалу и производној опреми, путем ког се може вршити
набавка.
Главни корисници ИС у сектору пољопривреде су: фармери,
истраживачи и руководиоци истраживања, агенти за трансфер
технологија, креатори аграрне политике, инструктори, консултанти,
банкари и пословна заједница у целини. Улога информационих
система је да задовољи потребе клијената за квалитетним и
правовременим информацијама. Дугорочну визија развоја ИТ у
пољопривреди спроводи се кроз удруживање пољопривредника,
истраживача, научника, лабораторија, ИТ професионалаца, агронома
и администратора успостављањем пољопривреде - он лине.
Формирање јединствених, ауторизованих база података за
пољопривреднике, размена идеја, информација и искустава кроз
решења cloud computing-a, on line апликација, умрежавања (Зорнић и
сар., 2016, стр. 167).
Утицај интернета на развој пољопривреде
За успех сваког посла, па тако и пољопривреде, мора се обезбедити
добра информациона основа. У данашњем времену извор са
највећом количином информација је интернет. Интернет је најбрже
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растући информационо-комуникациони медиј на планети.
Пословање у области агробизниса преко интернета се углавном
назива е-агробизнис. Е-агробизнис укључује потражњу информација
о пољопривредним производима, понуди, тражњи, количинама,
ценама, условима испоруке, условима плаћања итд.
Информације на интернету на тему пољопривреде имају две основне
намене: информисање о актуелностима у вези односа државе и
пољопривреде (закони и уредбе) и едукација пољопривредника.
Странице едукативног садржаја могу се сврстати у неколико група
(Закић и Стојановић, 2008, стр. 89):






Интернет новине,
Портали,
Сајтови удружења пољопривредника,
Приватни сајтови пословних људи у области пољопривреде,
Стручни форуми.

Трговина преко интернета (on-line продавнице) најчешћу примену
има у форми понуде пољопривредних машина и производа. На врло
јефтин, брз и лак начин Интернет омогућује приступ већем броју
купаца и контакт са сваким купцем, што доноси повећање квалитета,
капацитета и наравно већи профит. Е-агробизнис омогућава
реализовање налога, плаћања, испоруке, праћење робе која се
испоручује на традиционалан начин. Информације су свеже,
плаћање је тренутно, уговара се транспорт и купац тачно зна када
стиже роба. Е-агробизнис је виртуелно тржиште, које помаже да се
смање трошкови складиштења, јер се продаја и испорука планира
док је производ на њиви. Компаније могу да персонализују
интеракције и изграде лојалност потрошача путем интернета.
Карактеристике е-агробизниса су (Зорнић и сар., 2016, стр. 108):





Организована и централизована трговина,
Широко тржиште купаца и продаваца,
Мерчендајзинг заснован на опису производа,
Висок обим трговања.

Евидентан је недостатак јединственог закона и прописа, који би
осигурали интегритет и поверљивост трансакција преко интернета.
Не постоји одговарајући механизам за решавање спорова који
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проистичу из е-агробизниса, заштита права интелектуалне својине,
спречавање сајбер превара, институција квалитета стандарда,
пословне етике, итд. Високе накнаде ограничавају коришћење
интернета. Приступ интернету је неколико пута скупљи за кориснике
земље у развоју од оних у развијеном свету.
Пројекат поштанско Е - село
Поштанско Е-село представља пројекат којим се ресурси Поште
стављају у функцију повећања укупне привредне активности и
развоја руралних подручја (Слика 1). Наиме, Пошта има своје
пословнице у свим крајевима земље које су информатички и
транспортно повезане са остатком мреже, што је веома важно са
становишта ефикасности логистичних и информационих токова.
Слика 1: Поштанско Е-село

Извор: Кујачић (2011)
Е-село омогућава нове поштанске електронске услуге и слање
робних поштанских пошиљака. Пројекат Е-село подстакнуће развој
руралних подручја, кроз већу запосленост и отварање нових
економских перспектива и негативне демографске трендове.
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Циљ је да се пројектом Е-села проблеми пољопривредника отклоне
или бар делимично ублаже, као што су (Кујачић, 2011, стр. 90):




пласман производа или услуга,
(не)информисаност у погледу примењених технологија,
оперативно деловање у процесу производње.

Ефикасност пословања се, између осталог, мери и ефикасном
логистичком подршком. Пошта брине о логистици и организацији
информационих токова од чега може имати користи, јер пословање
заснива на економији обима. Поштанске организације поседују све
предуслове да би постале значајна карика у ланцу промета роба и
услуга, обуке и информатизације друштва.
Поштанско Е-село чине WEB орјентисане апликације, које служе да
се повежу произвођачи и технолози (ветеринари, агрономи),
продавци и купци (е-берза, е-сеоски туризам), институти и
пољопривредна газдинства (е-пољопривредна производња) у један
моћан кластер. Апликације служе да олакшају и убрзају размену
информација, роба и услуга. С друге стране, сви учесници и
корисници WEB апликација Е-села, додатно се ангажују на
повећању конкурентности одређеног подручја и сопствене
производње. За WEB апликације потребна су релативно мала
улагања, што је свакако повољно у поређењу са могућим
бенефитима, како за саму Пошту, тако и за остале учеснике
(произвођаче, трговце).
У руралним подручјима, где нема приступа Интернету, шалтери
поште пружају услуге од евидентирања и регистрације корисника,
претраживања база података, уговарања трансакција, до пријема
роба на пренос, и сл. Улога Поштанског службеника била би
едукација и пружање друге помоћи заинтересованом лицу.
GPS систем у пољопривреди
GPS технологија, односно сателитско навођење пољопривредних
машина омогућује развој прецизне пољопривреде. Полазна
претпоставка прецизне пољопривреде заснива се на великом броју
прецизних информација неопходних за доношење одлука.
Непосредно поређење вишегодишњих параметара из производње
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омогућује оптималну употребу средстава за рад, минимизирање
еколошких ризика, повећање квалитета производа и пораст
рентабилности производње. Значајан корак се догодио пре
двадесетак година, када је америчка GPS сателитска констелација
NAVSTAR објавила пуну операцијску способност и постала
комерцијално доступна (Yousefi i Razdari, 2015). GPS систем
омогућује прецизно уклапање прохода машина, смањење
преклопа/прохода, смањење губитака и оштећења биљне масе.
Смањење броја прохода по парцели смањује количину инпута,
побољшава еколошке и ергономске услове, те повећава
продуктивност рада. Према истраживањима, чак до 16% трошкова
ратарске производње отпада на губитке у времену, расипање
материјала, као и на неефикасно кретање машина. Прецизна
пољопривреда такве губитке смањује на прихватљив ниво од 6–7%
(Марковић, 2013, стр. 111).
GPS омогућује ноћни рад, што је нарочито битно при ограниченим
временским роковима за обављање одређених пољопривредних
операција. Преклоп при подривању/тањирању и мануелном
навођењу дању је 10–20 цм, а ноћу 40– 50 цм. Сателитско навођење
може да сведе преклоп на 5–10 цм у свим условима. GPS генерише
податке за менаџмент, књиговодство и менаџерима помаже у
планирању производње (Марковић, 2013, стр. 112).
Слика 2: GPS систем у пољопривреди

Извор: Марковић, 2013, стр. 113
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Предности имплементације GPS на тракторе
пољопривредне машине су (Марковић, 2013, стр. 115):





и

остале

боље уклапање прохода машина,
ефикасно управљање подацима у циљу доношења квалитетних
одлука,
брже операције и по нижој цени,
робустан дизајн нуди платформу на којој се могу градити
варијације и друге генерације навигационих и управљачких
система.
Даљинска детекција у пољопривреди

Пољопривреда је једно од најзначајнијих и најобимнијих поља
примене даљинске детекције. Даљинска детекција је начин
прикупљања информација путем система, који нису у директном
контакту са испитиваном појавом или објектом, односно
производном површином у пољопривреди. Нпр. потребне су
информације о захтевима за водом на производним површинама.
Обичне визуелне методе су непоуздане, информације долазе споро,
што негативно утиче на економику и организацију производње
(Крстић, 2012, стр. 55). Мулти-спектралне слике снимљене са
сателита или из авиона могу да пруже информације, као што су
недостатак воде, здравље биљака, стрес биљака, покривеност
коровима итд. (Wójtowicz и сар., 2016).
Даљинска детекција (очитавање) се користи за (Atzberger, 2012;
Крстић, 2012, стр. 56):





Детекцију особина земљишта – текстура, састав и влажност
земљишта, мапирање земљишта,
Детекцију усева – заступљеност биљака, фенолошки развој,
стопа приноса, стрес биљака,
Управљање наводњавањем,
Детекцију присуства ђубрива, корова и штеточина, што
олакшава начине за постизање одрживог, еколошког и
динамичног развоја пољопривреде.

Многе компаније нуде системе за очитавање, који се могу качити на
пољопривредне машине. Предност ових сензора је што на њега не
утичу светлосне сметње (уређаји имају своју сопствену светлост),
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као што су облаци или сенке, те се могу користити и ноћу (Tayari и
сар., 2015).
Након даљинске детекције подаци се уносе у рачунар, који
израчунава потребну количину воде и хемикалија. Даљинско
очитавање података је скупо. Држава и веће корпорације могу да
поднесу ове трошкове, док би решење за индивидуалне
пољопривреднике било удруживање и заједничко дељење трошкова.
Закључак
Ефекти нових технологија зависе од људи, односно образованог и
стручног кадра, који је спреман да прати и усваја нова знања и да их
примењује. Уколико се не улаже у развој знања, вештина и
способности пољопривредника, онда она не може очекивати
стабилан и одржив развој пољопривреде.
Увођење ИТ утиче на бољу организацију пољопривредне
производње, раст конкурентности, дефинисање оптималне
маркетинг стратегије, повећава се проток важних информација и
смањују трошкови њиховог ширења. Развој информационих
технологија је неспоран и непредвидив, али ће њихова примена у
агробизнису у великој мери зависити од инфраструкуре, владиних
уредби, интеракције, удруживања и наравно, едукације фармера.
Неопходан је систематски приступ популаризацији информационих
техногија, како би пољопривредници препознали свој бенефит и
прихватили нови начин е-пословања, те утицали на профитабилност
производње и заштиту животне средине.
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САВРЕМЕНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У
ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ
Radivoj Prodanovic1, Dragan Solesa2, Boris Kuzman3, Jelena Boskovic4
Abstract
Agriculture has great potential for the application of information
technology (IT). In order to make quality decisions, farmers need timely
and quality information.
The aim of the paper is to present the potential of IT in agriculture and to
highlight the importance of information literacy of farmers.
IT enables digitization of land registers, on-line submission of various
requests from farmers, on-line trade, education, creation of databases,
etc. It uses wireless internet connections, e-mail and chat applications,
mobile telephony, Global Positioning System (GPS), remote detection,
and so on. The Postal E-Village fits well into the rural development
program, made up of WEB-oriented applications.
The introduction of IT affects the better organization of agricultural
production, the growth of competitiveness, the definition of optimal
marketing strategy, the flow of important information increases and
reduces the costs of their expansion. Data from the plot (humidity, light,
chemical composition of the land, etc.) can be obtained by placing certain
platforms.
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It is necessary to educate and encourage farmers to accept IT, as this
means their development, and beneficiaries will have consumers and
(field) economy.
Key words: IT, information systems, agriculture, e-agribusiness, GPS.
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УЛОГА СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У
ПРИВРЕДНОМ РАЗВОЈУ
Симо Стевановић1; Милан Р. Милановић2; Владан Павловић3
Апстракт
Након Другог светског рата, међународно кретање капитала
доживело је промене у својој структури. До избијања дужничке
кризе 80-тих година, доминантан вид финансирања светске
привреде били су зајмови. Због оскудице капитала, посебно током
транзиције привреда земаља Централне и Југоисточне Европе,
стране директне инвестиције постају примарне у прибвљању
високих технологија, размењивих добара и услуга, посебно ако је то
у облику греенфиелд инвестиција. С обзиром да је капитал основни
генератор економског развоја, у периоду светске економске кризе
крајем прве деценије 21 века, додатно се повећава значај СДИ као
покретача привредног развоја. Имајући у виду намере инвеститора,
стране директне ивестиције имају како позитивне, тако и
негативне ефекте по националну привреду. Позитивни ефекти се
пре свега огледају у смањењу дефицита платног биланса, повећању
стопе привредног раста и упослености радне снаге, а негативни у
увозу „прљавих технологија“, прекомерној експлоатацији фактора
производње и нарушавању суверенитета владе државе корисника.
Према расположивим подацима, Србија је у транзиционом периоду,
у односу на друге земље, остварила релативно низак ниво прилива
страних директних инвестиција, праћен ситним прилагођавањима у
погледу модела уласка. Наведено указује на хитну потребу
предузимања мера за побољшање квалитета инвестиционог
амбијента.Циљ рада је да укаже на тенденције кретања и значај
страних директних инвестиција у свету и Србији и предложе мере
за подстицање прилива и стварање услова за максимално
коришћење позитивних ефеката страних директних инвестиција.
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Кључне речи: стране директне инвестиције, привредни развој,
економски ефекти, национална привреда, транзиција.
Увод
Потреба за иностраним капиталом постоји у свим привредама,
посебно у мање развијеним. Међународно кретање капитала одвија
се кроз три основна облика: зајмови, портфолио инвестиције и
стране директне инвестиције (СДИ). Све до избијања дужничке
кризе 80-тих година прослог века, зајмови су били доминантан облик
кратања капитала. После краћег застоја у финансирању светске
привреде, посебно привреда земаља у развоју, СДИ добијају прмат.
СДИ су ктегорија међународних инвестиција када резидент који се
налази у једној земљи остварије трајну корист над компанијом која
је резидент неке друге земље (Унковић, Кордић, 2011).
СДИ могу бити у стварима (опрема, земљиште, објекти, ...) и
правима (акције са правом својине и својинским уделима,
интелектуална својина и инвестиције у форми зајмова).
За разлику од портфолио инвестиција и зајмовног капитала, где је
висина профита унапред позната, код СДИ профит није унапред
познат, а власник капитала задржава пуну контролу над уложеним
капиталом. Власник је истовремено одговоран за организовање
производње и остварене резултате пословања, односно сноси сав
ризик употребе капитала и остварених резултата. И ако нема
загарантованог профита, контрола над инвестицијама власнику
капитала оставља могућност, да правилном алокацијом капитала,
оствари већи профит.
Мотиви за прихватање ризика и могућност већег профита код СДИ
произилазе из тзв. еклектичке парадигме (OLI4 парадигма) према
којој се страна компанија одлучује за инвестирање због предности
власништва, локације и интернализације. Предности власништва
подразумевају могућности које инвеститор може остварити кроз
своје технолошке и управљачке способности, путем кноw-хоw,
брендом, патентом, с циљем да те предности искористи као
компаративне предности у односу на домаће компаније. Предност
4

O-ownership, L-location, I-internalization.
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локације произилази из циља који инвеститор жели да оствари
улагањем у одређену земљу. Она се огледа у богатству ресурсима,
могућношћу за повећањем ефикасности прозводње и освајању новог
тржишта (Meyer, 1997). Предност интернализације подразумева
задржавање свих врста знања унутар саме компаније, што чини њену
компаративну предност у односу на размену путем тржишта или
расподелом тих предности неком дугом. На основу OLI парадигме
можемо закључити да предности власништва и интернализације
зависе од карактеристике компаније инвеститора, док предност
локације зависи од земље домаћина (Пејаковић, 2011).
Финансирање путем СДИ може се остварити на више начина:






Греенфиелд инвестиција која подразумева изградњу потпуно
нових објеката у иностранству;
Брауфиелд инвестиција која подразумева ревитализацију и
осавремењавање већ постојећих објеката у иностранству;
Заједничка улагања представљају специфичан вид улагања
страног партнера који се одвија са домаћим партнером;
Међународни мерџер подразумева спајање две компаније из
различитих земаља када настаје новакомпанија;
Међународна аквизиција подразумева спајање две компаније
када једна преузима власништво над другом (СтојадиновићЈовановић, 2012).

Поред позитивних ефеката за земље кориснике, СДИ са собом носе и
негативне ефекте. На владама земаља је да у складу са националним
циљевима развоја креирају такву политику која ће максимизирати
позитивне и минимизирати негативне ефекте СДИ. У раду је
испитано да ли СДИ утичу на привредни раст, продуктивност и цену
рада, као утицај СДИ на земљу домаћина инвестиција. Представљене
су карактеристике и токови СДИ у свету, Европи и земљама у
транзицији. На крају су приказани прилив СДИ и начин употребе
средстава тих инвестиција у Србији.
Циљ анализе је да се укаже на кретање СДИ и утврди начин на који
оне утичу на земље у којима се инвестира, односно које су позитивне
и негативне последице тих инвестиција.
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Ефекти страних директних инвестиција
a)

Позитивни и негативни ефекти СДИ

За највећи број земаља свакако је најинтересантнији развојни
потенцијал које СДИ поседују. СДИ подижу ниво инвестиционе и
опште економске активности у некој земљи или региону и утичу на
раст обима производње или услуга, док је ефекат на запосленост
различит. Уколико СДИ пристижу по основу приватизације, често
долази до отпуштања радника. Једино код греенфиелд инвестиција
долази до изградње или проширења капацитета и запошљавања
нових радника. Очекивани ефекти СДИ зависе од нивоа развијености
земље у коју пристижу. Неразвијене земље, по правилу сиромашне
инвестиционим капиталом, могу да очекују следеће позитивне
ефекте СДИ:






подизање или одржање општег нивоа привредне активности;
развој мање развијених региона;
развој одређених индустрија или одржање њиховог нивоа
производње;
преузимање нових знања и технологија најчешће повезаних са
новим информационим и комуникационим технологијама;
повезивање и укључивање домаћих компанија у међународне
технолошке, производне и дистрибутивне мреже (Антевски,
2009).

За земље у развоју (ЗУР) и земље у транзицији (ЗУТ) долазак
страног капитала може имати и негативне ефекте који се огледају у:
 развоју привреде који одговара интересима страних компанија,
а не националним економским и друштвеним циљевима
развоја;
 избацивању домаћих компанија са тржишта;
 повећаном загађивању животне средине;
 експлоатацији радне снаге;
 експлоатацији природних богатстава;
 трансферу профита из филијале компаније у матичну земљу
(Бубњевић, 2009).
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б) Утицај СДИ на производњу и привредни раст
СДИ су тесној вези са ефектима на привредни раст. Од ефеката које
иностране компаније остваре у односу на домаће зависи да ли ће
домаћа економија бележити привредни раст или не. Уколико је
повећана продуктивност страних праћена падом ефикасности
домаћих компанија, у крајњем случају неће бити импликација на
производњу и привредни раст. Главни проблем проистиче из јаза у
знању, недостатка идеја и организационих способности радника.
Такав проблем се може једноставно решити допуштањем да стране
компаније уђу на домаће тржиште. Оне ће бити покретач нових
идеја, организационих способности и знања које ће омогућити
домаћим привредама да крену узлазном путањом, односно, улазак
СДИ ће створити динамично пословно окружење праћено
позитивним стопама привредног раста (Romer, 1993). Истраживања
осталих аутора своде се углавном на сличне закључке. СДИ јесу
потребан, али не и довољан услов привредног раста. Ипак, без
одговарајућег институционалног окружења и адекватног привредног
амбијента нема пожељног привредног раста.
За транзиционе земље интересантно је истраживање Mencingerа
(Mencinger, 2003), чији су закључци на први поглед неочекивани. Он
је посматрао 8 социјалистичких земаља које су биле кандидати за
улазак у ЕУ 2004. године. Утврдио је да веза СДИ и привредног
раста постоји, али да је негативна. Иако на први поглед делује
контрадикторно када се погледају врсте тих инвестиција објашњење
постаје оправдано. Највећи део тих инвестиција био је путем
приватизације, а остварени приходи од приватизације нису били
усмерени на нове инвестиције већ су отишли у потрошњу и увоз.
Овде Mencinger истиче да се ради о земљама са малим
апсорпционим капацитетом за преливање позитивних ефеката СДИ,
да су инвестиције углавном биле усмерене у сектор финансија и
малопродаје, те су могућности за преливања биле мање. Такође, није
дошло до раста конкурентности домаћих компанија пошто су неке
биле истиснуте са тржишта, те су у земљама домаћина створени
олигополи. То је резултирало, уместо растом извоза, растом увоза,
што се негативно одразило на платни биланс.
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График 1: Утицај СДИ на раст БДП-а у 8 земаља кандидата за ЕУ,
од 1994-2001. Године

Извор: Mencinger, 2003, str. 495.
На графикону 1. дати су резултати истраживања Mencingerа. Лева
страна графика описује зависност стопе раста БДП-а и СДИ које су
дате као учешће у БДП-у. Добијени резултат сугерише да раст
учешћа СДИ у БДП-у 1% доводи до смањења стопе раста за -1,4%.
Док десни део графикона ставља у однос раст БДП-а са учешћем
инвестиција из претходног периода. Резултат је сличан, само што
ефекат инвестиција из претходног периода има јачи негативни
утицај, односно раст учешћа СДИ у БДП-у за 1% из претходне
године смањује стопу раста за -2,6%.
ц) Утицај СДИ на продуктивност
Када је у питању међународна конкурентност, за сваку земљу, било
развијену или у развоју, раст продуктивности је најважнији. Уласком
страних компанија корист за земљу домаћина произилази из
претпоставке да на домаће тржиште улазе компаније које су
ефикасније, а тиме и продуктивније. Међутим, корист заиста
постоји, ако се ефикасност и продуктивност страних компанија
прелије на постојеће компаније на локалном и регионалном
тржишту. Повећање ефикасности локалних компанија може се
остварити кроз сарадњу са страним компанијама или једноставно
зато што су приморане на конкуренцију. С друге стране улазак
страних компанија које су ефикасне може да значи да су оне ушле
само на оне сегменте тржишта који имају потенцијала за већу
ефикасност, док постојећим компанијама остају неперспективни
сегменти тржишта. Свакако најважније питање је да ли као резултат
пословања страних компанија долази до укупног напретка у
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индустријској ефикасности (Lispey,
истраживања показују следеће:

2002).

Нека

емпиријска

 Утицај на додату вредност и укупну производњу по запосленом
био је два пута већи у мултинационалним компанијама у односу
на домаће приватне компаније, док је продуктивност била већа у
мултинационалној компанији у односу на сваку од 20
посматраних индустрија у Мексику (Blomstrom, Wolf, 1989). До
сличних резултата дошло се и у Уругвају (Kokko i sar., 2001).
 Када су улазиле на тржиште, у земљама „малих тигрова“ стране
компаније су имале већу продуктивност у односу на домаће, али
су поједине локалне компаније бележиле боље резултате по
питању продуктивности. Након тога, по питању ефикасности и
продуктивности, домаће компаније и ако мање по величини,
постале су супериорније у односу на стране (Ramsteter, 1999).
На основу претходног, стиче се утисак да су стране компаније заиста
ефикасније од домаћих компанија. Међутим, такви резултати ништа
не говоре о расту продуктивности и ефикасности у целој привреди.
У склопу тих истраживања аутори су пратили и промене у TFP 5. Да
би до преливања продуктивности дошло, неопходно је да домаћа
економија буде конкурентна, јер би само тако вишу ефикасност коју
доносе стране компаније кроз технологију, управљачке способности
и друго, натерале домаће компаније да буду још ефикасније како би
опстале на тржишту. У супротном, до тога не долази пошто домаће
компаније немају капацитета за интензивну конкуренцију већ се
морају прилагодти новим тржишним околностима онолико колико
им то допуштају стране компаније. Стране компаније у таквој
ситуацији имају мотива да у извесној мери чувају домаће компаније,
односно да их не истисну скроз са тржишта, како би себи обезбедиле
сигурност да неће потпасти под институционалну регулативу због
настајања нелојалне конкуренције, тј. монопола. Други мотив зашто
се домаће компаније у потпуности не истискују са тржишта, је да и
поред тога што су технолошки инфериорне, још могу произвести
нека добра ефикасније од страних компанија због бољих познавања
прилика на локалном тржишту.

5

T-total, F-factor, P-productivity
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д) Утицај СДИ на цену рада
Lizberi (Lispey, 2002) је проучавао ефекте СДИ на земље
инвеститора и домаћина из различитих углова. Један вид анализе је,
како СДИ утичу на наднице у земљи домаћину, а други да ли
опстанак страних компанија на домаћем тржишту доводи до промена
у зарадама. Резултати указују да чак и када стране компаније дају
веће наднице то не мора да значи да ће доћи до општег повећања
наднице у привреди. Разлог је што стране компаније могу нудити
веће наднице које су последица специфичних околности попут
локације, квалификације радника, постројења у којима раде. Они
могу изабрати супериорније раднике у односу на домаће компаније и
отуда такви радници имају већу надницу. Питање које се намеће је
да ли долази до преливања раста зарада и на раднике у домаћим
компанијама ако дође до раста зарада у страним. Једини предуслов
за то је да постоји конкуренција на тржишту рада, односно да
постоји довољна тражња за радном снагом, тако да свака нова
инвестиција доводи до повећања тражње за радном снагом, а тиме и
раста наднице на националном нивоу.
Ова импликација је веома важна за транзиционе земље и може
објаснити зашто и поред уласка страног капитала не долази до
значајнијег раста зарада. До тога не долази јер је запосленост у
транзиционим земљама пре почетка реформе била прекомерна због
вођења политике пуне запослености која је, у економском смислу,
неефикасна. Са доласком страног капитала, најчешће кроз
приватизацију, прво долази до отпуштања радне снаге, чиме се
понуда рада повећава, а задржава се мањи део запослених, а ретко
упошљавају нови радници. Због оваквих кретања нема раста зарада
на националном нивоу, нити је могуће да се било какав раст зараде у
страним компанијама прелије на национално тржиште. Улазак
стране компаније на домаће тржиште, углавном подразумева
инсталирање нове технологије која је продуктивнија. Други разлог
зашто су стране компаније понекад, на известан начин приморане, да
плате веће наднице долази због преференција домаћих радника.
Често су преференције домаћих радника такве да имају вишу
корисност ако раде у локалној, домаћој компанији него у страној, па
због тога да би привукла раднике страна компанија мора понудити
вишу надницу како би те раднике могла да упосли. Трећи разлог
може бити тај да стране компаније морају да плате „премију“ како
би осигурале мање флуктуације запослених, односно да се осигурају
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да радници који почињу да раде остану што дуже у компанији.
Смањење флуктуација омогућава им да сачувају одређене
компаративне предности јер одлазак радника може довести до
откривања одређених тајни производног процеса и слично. Четврти
разлог је непознавање локалног тржишта рада, односно постојање
проблема асиметричних информација. Компанија која први пут
улази на неко тржиште је актер који је у инфериорном положају када
су у питању информације о квалитету радне снаге. Да би привукла
квалитенији кадар мора понудити већу надницу и тиме долази до
самооткривања квалитетног кадра који почиње да ради у страној
компанији по већој надници. До самооткривања долази због ефекта
казне који постоји код процеса сигнализирања (Озy, 2008). Уколико
би радна снага мањег квалитета почела да ради у страној компанији,
била би отпуштена и тиме се вратила на тржиште радне снаге са
„сигналом лошег квалитета“. Поменути разлози представљу
теоријска објашњења зашто су стране компаније, на известан начин,
приморане да понуде већу надницу приликом уласка на домаће
тржиште. Стране компаније заиста плаћају већу надницу од домаћих
компанија, а разлози су сектори где улазе стране компаније. То су
углавном капитално интензивни сектори6 који, као такви, по
правилу, имају веће наднице те због тога стране компаније плаћају
веће наднице него домаће компаније (Kokko, 1996).
Токови СДИ у свету и ЕУ
Финансирање глобалне економије путем СДИ доживело је
континуиран раст у последњој декади XX века, када СДИ достижу
максимум у свету. Након тога следе три године стагнације, да би
после 2003. године бележиле константан раст све до 2007. године,
када достижу максимум од близу 2 билиона УСД. Услед избијања
светске финансијске кризе 2008., а посебно 2009. године долази до
пада у нивоу СДИ. Од 2011. године почиње њихов опоравак. Када се
погледа како су се кретале СДИ по секторима, највише је
финансиран сектор услуга. Посматрањем тенденција у последњих 19
година примећује се да је дошло до апсолутног раста СДИ код свих
сектора, али је он праћен раличитом динамиком. Учешће
терцијалног сектора порасло је са 48,8% у 1990. на 63% у 2009.
години, док је учешће остала два сектора опало и то, примарног са

6

Ауто-индустрија, рударство, енергетика, телекомуникације.
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9,4% на 7,3% и секундарног са 40.9% на 27,6% (СтојадиновићЈовановић, 2012).
Карактеристике кретања СДИ у земљама ЕУ су:








највећи део СДИ је био усмерен у куповину постојећих
државних компанија током процеса приватизације, а тек
касније се јављају чисте греенфиелд инвестиције;
претежан мотив страних инвеститора је била куповина
тржишта;
већи део СДИ је пласиран у сектор услуга (банкарски сектор,
осигурање, трговина, транспорт и пратеће услуге: консалтинг,
пословне услуге);
СДИ су увећале постојеће и довеле до нових дисторзија
локалних тржишта (монополи, олигополи, прећутни картели);
компаније у које су пласиране СДИ су често највећи извозници
из земаља домаћина, али су то и највећи увозници;
преливање технологија и знања је ограниченог обима, како због
тога што су инвестиције пласиране у старе технологије, тако и
због ограничене способности локалних компанија;
у последњој деценији се компаније из ове групе земаља јављају
као инвеститори у иностранству, а њихове СДИ су углавном
пласиране у мање развијене земље из исте групе
(Стојадиновић-Јовановић, 2012).

Табела 1: СДИ у свету у периоду 1990-2015 година (просек, у мил $)
Година
СДИ
1990-1995
225321
1996-2000
737227
2001-2005
751348
2006-2010
1547284
2011-2015
1585233
Извор: World Investment report
СДИ су биле мост који је омогућио да се премости потреба за већим
инвестицијама која није праћена одговарајућом домаћом штедњом.
Овакво стање је сасвим оправдано, пошто је почетак транзиције у
свим земљама праћен високом инфлацијом која је обезвредила и
онако ниску штедњу. Ипак, посматрано појединачно по државама
или групама држава уочавају се разлике. Разлог зашто СДИ добијају
на значају и зашто постоји круцијална разлика у развијеним или
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ЗУР, је прелазак са државног управљања привредом на тржишно
пословање. Пре почетка транзиције, ефикасност компанија у ЗУР
била је изузено ниска. Пошто су СДИ долазиле из земаља са
развијеном тржишном привредом, уопште и не треба да чуди што је
дошло до раста ефикасности. Истраживања спроведена у Чешкој
Републици (Djankov, Hoekman, 2000) показују да је раст TFP
супериоран код страних компанија у односу на домаће (Kocenda,
Svejnar, 2003). Власништво над компанијама је показало да
концетрација
страног
капитала
доприноси
побољшању
карактеристика привреде у односу на било који други вид
власништва. Компаније које су спровеле стратешко реструктурирање
у сарадњи са страним партнерима имале су за резултат раст продаје
и профита. С друге стране, реструктурирање компанија са домаћим
власништвом било је усмерено на смањење трошкова, али није
довело до повећања профита. Објашњење зашто стратешко
рестуктурирање у сарадњи са страним партнером даје боље
резултате је искуства пословања у тржишним условима. У Бугарској,
Румунији и Пољској показано је да стране компаније имају већу
продуктивност и бележе веће стопе раста производње и
запослености. Проблем који се јавио у овим земљама, посебно у прве
две, била је превелика доминација страних компанија које су
истискивале домаће са тржишта и тиме спутавале конкуренцију на
домаћем тржишту. Надмоћ коју су оствариле стране компаније
произилазила је из чиненице да су ушле у оне секторе који пре
транзиције нису били изложени никаквој конкуренцији. Додатан
проблем је што успостављање доминације није било праћено
уласком супериорне технологије која би драстично повећала
продуктивност, већ сељењем оних технологија које су у другим
земљама показивале техничко-технолошку инфериорност. Тиме је
онемогућено да дође до било какве специјализације која би
обезбедила стицање компаративних предности, већ су створени
привремени монополи који су имали за циљ да искористе све
потенцијале новог тржишта (Konings, 2001).
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СДИ у Србији
Стварање институционалног окружења и повољне пословне климе
су један од најважнијих фактора да би до СДИ дошло. Тренд раста
СДИ у Србији постојао је све до 2006. године када је достигнут
максималан ниво у једној години у износу од преко 4,2 млрд. $.
Највећи допронос достигнутом максимуму имала је приватизација
Мобтела, коју је купила Норвешка компанија Теленор. Након тога,
СДИ у Србији бележе тренд опадања који потпомогнут последицама
светске финансијске кризе, 2010. године достиже ниво 1,3 млрд. $
(УНТАД, разне године). Доминантан сектор прилива СДИ у Србији
био је сектор услуга. Примат имају банкарски сектор, сектор
финансија и телекомуникације (таб. 2). У погледу структуре држава,
инвеститори из ЕУ имају предност остварујући око 85% учешћа у
укупним СДИ. На врху листе је Аустрија, а следе је Грчка,
Норвешка, Немачка и Холандија, док значајна улагања долазе из
САД, Словеније, Француске и Велике Британије. Међутим, главни
проблем је у томе што се прилив страних директних инвестиција у
Србији одвија искључиво кроз процес приватизације, а не путем
греенфиелд инвестиција. Проблем ниског нивоа раста индустријске
производње је, са једне стране, узроковао пад вредности и обима
домаћег извоза, а са друге стране, пораст незапослености.
Приоритетни проблем у Србији у наредном периоду је како
обезбедити већи прилив СДИ када су могућности од приватизације
скоро исцрпљене. Други проблем по питању СДИ од могућих
приватизација је начин употребе потенцијалних средстава. Хроничан
проблем економске политике Србије, у првих 10 година транзиције
када је било и највише прилива по основу приватизације, је тај што
средства, уместо да су усмерена на инвестиционе пројекте у
инфраструктуру, сређивање стања у ПИО фонду, реформисање
здравственог и образовног система отишла су у потрошњу за
финансирање пензија и плата у јавном сектору. Евентуални
приватизациони приходи од продаје преосталих компанија морају
бити ефикасно употребљени како би се створили услови који
омогућавају нормално функционисање привреде. Мада, ако је
судити по досадашњем искуству и приликама које владају на
политичкој сцени, мало је вероватно да ће до тога и доћи.
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Табела 2: Највеће СДИ у Србији по земљи порекла, сектору, врсти
улагања и износу
Земља
Врста
Мил.
Компанија
Сектор
порекла
услуге
ЕУР
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Норвешк Телекомуникаци Приваатизац
а
је
ија
Mobilkom Austia
Телекомуникаци
Аустија
Греенфиелд
group
је
Дуванска
Приватизациј
Philip Morris - DIN
САД
индустрија
а
Тржиште
Stadt
Немачка
Индустрија
капитала
Banca Intesa - Delta
Тржиште
Италија
Банкарство
banka
капитала
Interbrew - Apatinska
Тржиште
Белгија
Пивара
pivara
капитала
Приватизациј
NBG
Грчка
Банкарство
а
Словениј
Mercator
Малопродаја
Греенфиелд
а
Нафтна
Приватизациј
Lukoil - Beopetrol
Русија
индустрија
а
Holcim - Novi
Швајцарс
Приватизациј
Цемент
Popovac
ка
а
Мађарск
Приватизациј
OTP Banka
Банкарство
а
а
Alpha Banka Приватизациј
Грчка
Банкарство
Jubanka
а
Прерада лима и
U.S. Steel - Sartid
САД
Броwнфиелд
челика
Mertro Cash&Carry Немачка
Велепродаја
Греенфиелд
Бензинске
OMV
Аустија
Греенфиелд
пумпе
Безалкохолна
Тржиште
Coca Cola
САД
пића
капитала
Africa Israel Corp.
Тржиште
Израел
Некретнине
Tidhar
капитала
Droga KOLInska - Словениј
Индустрија
Греенфиелд
Grand prom.
а
Telenor

1513
570
518
475
462
430
425
240
210
185
166
152
150
150
150
142
120
100

Извор: СИЕПА
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Закључак
Стране директне инвестиције као канал међународног кретања
капитала добиле су на значају последњих 30 година. Бројни разлози
упућују зашто до тога долази, од искоришћавања предности
локације, до интернализовања трансакционих трошкова, преко
искоришћавања јефтиније радне снаге, богатства ресурсима,
толерантнијих еколошких прописа и др. Истраживања и искуства о
томе колико су СДИ значајне за земље домаћина нису једнозначни.
Поред позитивних ефеката који свакако постоје, има и негативних.
Очекивања од трансфера технологија, преко подизања нивоа
техничке опремљености, до повећања конкурентности привреда у
којима улазе СДИ такође су подељена. Једно је сигурно, СДИ у
развијеним земљама имају другачији утицај на привредна кретања у
односу на земље у развоју. Разлог је постојање јаке конкуренције,
висок ниво технолошке опремљености, савремени методи
управљања и друго. СДИ у развијеним земљама доводе до додатног
јачања конкуренције што резултира повећањем благостања целог
друштва. Значајније ефекте, СДИ имају у ЗУР и ЗУТ који се огледају
у позитивном утицају на привредни раст, трансфер технологија и
повећање ефикасности привреде, али је изостао динамичан
привредни развој ових земаља. За земље у транзицији, СДИ су биле
једина могућност да своје посрнуле привреде врате на пут виского
привредног раста. То се и десило у неким земљама, али не и у
Србији. Оне земље које су процес транзиције схватиле озбиљно, које
су реформе спровеле на најбољи начин имале су и највише успеха. У
земљама где је изостала изградња инстутуционалног окружења,
инвеститори су искористили могућности нових тржишта, пре свега у
виду природних ресурса и постојећих капацитета. Раст
конкурентности домаћих компанија је изостао, ефекти на раст су
били скромни, а средства добијена од СДИ, отишла су на потрошњу
ради очувања социјалног мира и покривања билансне неравнотеже.
Србија која је закаснила са процесом транзиције, уместо да се
ослонила на позитивна искуства других земаља и покушала да
избегне она лоша искуства, управо је урадила супротно. СДИ су
служиле за финансирање дефицита који је проузрокован већом
потрошњом, а изградња институционалног и повољног пословног
амбијента је остављена са стране, као успутни циљ. Због тога су
садашње макроекономске перформансе веома лоше, приватизација је
готово завршена, а услови за греенфиелд инвестиције нису ни близу
оних који су привлачни за инвеститоре.
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ROLE OF FOREIGN DIRECT INVESTMENTS IN ECONOMIC
DEVELOPMENT
Simo Stevanović1; Milan R. Milanovic2; Vladan Pavlović3
Abstract
After the Second World War, the international movement of capital
experienced changes in its structure. Until the emergence of the debt
crisis in the 1980s, loans had been the predominant form of financing the
world economy. Due to the scarcity of capital, especially for the duration
of the transition of the economies of the Central and Southeastern
European countries, foreign direct investments became primary in
obtaining high technologies, exchangeable goods and services, especially
if it was in the form of greenfield investments. Given the fact that capital
is the basic generator of economic growth, in the period of the world’s
economic crisis towards the end of the first decade of the 21st century the
significance of FDIs as the drivers of economic development additionally
increased. Bearing in mind investors’ intentions, foreign direct
investments have both positive and negative effects on the national
economy. The positive effects are, first of all, reflected in a decrease in
the balance-of-payments deficit, an increase in the economic growth rate
and the workforce employment, whereas the negative ones are perceived
in the import of “dirty technologies”, the excessive exploitation of
production factors and the impairment of the sovereignty of the
Government of the user state. According to the available data, in
comparison with other countries, Serbia achieved a relatively low level of
the inflow of foreign direct investments in the transition period,
accompanied by petty adjustments with respect to the model of entry. The
said is indicative of an urgent need for taking measures for improving the
quality of the investment ambience. This paper is aimed at indicating the
tendencies of the movement and the significance of foreign direct
investments in the world and in Serbia and at making a proposal for the
measures for stimulating inflows and creating conditions for using the
positive effects of foreign direct investments to the maximum.
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АНАЛИЗА ПРОИЗВОДНИХ ПАРАМЕТАРА КРАСТАВАЦА У
СРБИЈИ И РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
Беба Мутавџић1; Небојша Новковић2; Љиљана Дринић3; Шумадинка
Михајловић4
Апстракт
Краставац се користи свеж или као сировина за индустријску
прераду. Гаји се на отвореном пољу, као и заштићеном простору.
Краставац је намирница веома корисна за опште здравље, која
садржи велики број витамина који елиминишу токсине, обезбеђује
неопходне минерале који помажу код варења, смањује холестерол,
контролоше крвни притисак. У раду су анализирани засејане
површине, приноси и укупна производња краставаца у Србији и
Републици Српској у периоду од 2005-16. године.
У Србији је краставац просечно гајен на 4.125 хектара, а у
Републици Српској на 1.549 хектара. У Србији површине стагнирају
с обзиром на мале вредности коефицијента варијације (3,2%) и
тенденција смањења површина по стопи од -2,22% годишње.
Просечан принос краставаца у Србији је 15т/ха и показује
тенденције смањења по стопи од -0,79% годишње. У Републици
Српској принос је 9т/ха, а показује тенденције пораста од 7,42%
годишње.
Кључне речи: краставац, компаративна анализа, Србија, Република
Српска
Увод
Краставац је једногодишња зељаста биљка која се данас гаји у скоро
свим земљама света на отвореном пољу или у стакленицима и
1
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пластеницима. Краставац се гаји као салатни краставац и конзумира
у свежем стању или се гаји као индустријски (корнишон) и
конзумира као кисели краставац. У производњи поврћа у
заштићеном простору, краставац је погодна врста јер брзо расте и
доноси род за око 2 месеца после сетве. Та чињеница производњу
краставаца чини профитабилном повртарском производњом, јер обрт
средстава кратак и може се производити у више циклуса у току једне
године, чиме се значајно искоришћава земљиште, као најважније
средство за производњу у пољопривреди, а на тај начин се остварују
и значајни финансијски резултати.
Предмет ових истраживања у овом раду је компаративна анализа
кретања производних обележја краставаца у Србији и Републици
Српској. Од производних обележја анализиране су површине,
принос и укупна производња. Наведена обележја производње
краставаца посматрана су у периоду 2005-16. године.
Циљ истраживања је да се упореде приноси, заступљеност, обим
производње и тенденције у променама приноса краставаца у Србији
и Републици Српској. На основу резултата компаративне анализе
могу се извести закључци о значају гајења краставаца, о позитивним
и негативним тенденцијама у претходном периоду, као и о узроцима
таквих кретања.
Проблематиком производње поврћа генерално, а у оквиру тога и
неким карактеристикама производње краставаца и раније су се
бавили многи аутори. Новковић и сар. (2008) су анализирали
производњу поврћа у Србији и Војводини од 1981 до 2007. године.
Утврдили су да се поврће у Србији гаји на нешто мање од 300.000
хектара, а од тога, око 80.000 ха у Војводини. Површине под
поврћем су веома стабилне. Приметна је тенденција благог повећања
површина у Србији и смањења у Војводини. Мутавџић и сар. (2010)
анализирали су производне резултате у производњи поврћа у Србији
и закључили да је за десет година које су посматране производња
поврћа у Србији повећана код свих врста поврћа. Новковић и сар
(2011) анализирали су промене површина, приноса и укупне
производње значајнијих врста поврћа у Војводини у периоду 200009. И поред смањења површина, укупна производња свих врста
поврћа имала је тенденцију пораста, због повећања приноса. До
сличних резултата Новковић и сар. (2012) дошли су када су у питању
тенденције у производњи поврћа у Републици Српској. Илин и сар.
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(2014) констатују да са економског становишта највећи значај има
производња поврћа у заштићеном простору, затим њивска и на крају
производња поврћа у башти. Иванишевић, 2015 у својој докторској
дисертацији предвиђа производно економске параметре у
повртарству у Србији. Анализирана временска серија била је од 1991
до 2010 године, а период предвиђања се односио на наредних пет
година (2011-2015). Том приликом за предвиђање су кориштени
ARIMA модели, те дескриптивна статистичка анализа.
Постоји још велики броја радова који су анализирали и предвиђали
производне промене појединих врста поврћа (Новковић и сар. 2012а;
2013; 2013а; 2014; 2014а; 2015; 2016, Иванишевић и сар. 2015,
Миљановић и сар. 2014, Мутавџић и сар. 2013; 2016).
Метод рада и извори података
За анализу производних обележја краставаца у раду су примењене
квантитативне методе истраживања. Квантитативном анализом
обухваћене су површине, приноси и укупна производња краставаца у
Србији и Републици Српској у периоду 2005-2016. година.
Дескриптивном статистичком анализом утврђене су вредности
основних статистичких параметара који су релевантни за опис
понашања посматраних обележја, а то су просечна вредност појаве,
екстремне вредности (минимум и максимум), коефицијент
варијације и стопа промене. Стопа промене израчуната је директно
из апсолутних вредности временске серије.
За анализу су коришћени званични публиковани подаци
Републичког завода за статистику Републике Србије и Републике
Српске.
Резултати истраживања са дискусијом
Основне карактеристике производње краставаца у Србији приказане
су у табели 1.
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Табела 1: Основни показатељи производње краставаца у Србији у
периоду 2005-16. година
Просечна Интервал варијације Коефицијент Стопа
Параметри
вредност
варијације промене
производње
Минимум Максимум
( %)
(%)
Пожета
површина
4.124,8
3.843,0
4.335,0
3,2
-0,33
(hа)
Производња
61.543,4
52.664,0
71.761,0
10,7
-1,08
(t)
Принос
14,9
12,6
17,0
10,1
-0,79
(t/ha)

Извор: Аутори
Површине краставаца у анализираном периоду У Србији стагнирају
с обзиром на мале вредности коефицијента варијације (3,2%) и стопе
промене (-0,33%). У посматраном периоду У Србији је краставац
просечно гајен на 4.125 хектара.
Подаци показују негативне тенденције у промени површина под
краставцима, као и у приносима, што се негативно одражава и на
годишњу производњу.
Просечна производња је износила око 61.500 тона, а показује и
тенденцију смањења и то по стопи од -1,08% на годишњем нивоу. У
односу на површине производња краставаца у Србији има и нешто
веће осцилације у појединим периодима,што показује вредност
коефицијента варијације (10,7%).
Принос краставаца има исте карактеристике као и површина и
производња. У анализираном периоду показивао је тенденцију
благог смањења, али и осцилације у појединим годинама.
Просечан принос у анализираном периоду био је на нивоу од
14,9т/ха, а варирао је од минималних 12,6т/ха до максимално
оствареног приноса од 17т/ха.
Резултати дескриптивне статистике производних параметара
краставаца у Републици Српској представљени су у табели 2.
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У Републици Српској краставци су просечно гајени на 1.549 хектара.
Подаци показују негативне тенденције у промени површина. Пожета
површина се просечно годишње смањује по стопи од -2,22%.
Међутим, због изразито повољних тендеција у повећању приноса и
укупна производња краставаца показује позитивне тенденције.
Просечна производња краставаца у Републици Српској била је на
нивоу од скоро 13.500 тона уз значајно варирање које изражено
вредношћу коефицијента варијације износи 20,4%. Без обзирана
присутне осцилације производња краставаца у посматраном периоду
има тенденцију пораста по стопи од 5,16% годишње.
Позитивне промене у производњи резултат су пре свега значајног
повећања приноса краставаца у Републици Српској. Просечан
принос у посматраном периоду био је на нивоу од 8,8т/ха, а кретао
се од минимално оствареног приноса од 6,6т/ха, до максимално
оствареног од 14,5т/ха.
Табела 2: Основни показатељи производње краставаца у Републици
Српској у периоду 2005-2016. година
Просечна Интервал варијације Коефицијент Стопа
Параметри
вредност
варијације промене
производње
Минимум Максимум
( %)
(%)
Пожета
Површина
1.548,6
1.276,0
1.801,0
11,1
-2,22
(hа)
Производња
13.492,3
8.940,0
19.651,0
20,4
5,16
(t)
Принос
8,8
6,6
14,5
23,8
7,42
(t/ha)

Извор: Аутори
Просечан принос у посматраном периоду био је на нивоу од 8,8 т/ха,
а кретао се од минимално оствареног приноса од 6,6 т/ха, до
максимално оствареног од 14,5 т/ха. Принос као карактеристика
производње краставаца из тог разлога показује и највећи
варијабилитет (Cv=23,8 %).
Принос показује и највећи пораст у посматраном периоду и то по
стопи од 7,42% на годишњем нивоу.
Остварени приноси приказани су на графикону 1.
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Графикон 1: Кретање приноса краставаца у Републици Србији и
Републици Српској у периоду 2005-16. година
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Извор: Аутори
Закључак
Резултати компаративне анализе производних обележја краставца у
Србији и и Републици Српској у периоду 2005-2016. година
показали су следеће:
- У Србији се просечно краставац гајио на 4.125 хектара, а у
Републици Српској на 1.549 хектара (2,7 пута више);
- У Србији површине практично стагнирају, а у Републици
Српској опадају по стопи од -2,22% ;
- У Србији је остварен знатно већи просечни принос (14,9т/ха)
него у Републици Српској (8,8т/ха) за скоро 70%;
- Република Српска имала је позитивну стопу раста приноса, а
Србија негативну;
- Све то је утицало да је годишња производња краставца у Србији
(61.543т) већа од оне у Републици Српској (13.492т) за чак 4,6
пута, мада у Републици Српској производња има позитивне
тенденције, а у Србији негативне;
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ANALYSIS OF PRODUCTION PARAMETERS OF CUCUMBERS
IN SERBIA AND REPUBLIC OF SRPSKA
Beba Mutavdžić1; Nebojša Novković2; Ljiljana Drinić3; Šumadinka
Mihajlović4
Abstract
The cucumber is used fresh or as a raw material for industrial
processing. It is grown in the open field, as well as in the protected area.
The cucumber is very useful for general health, which contains a large
number of vitamins that eliminate toxins, provides the necessary minerals
that help with digestion, reduces cholesterol, controls blood pressure, ...
The paper analyzes the sown areas, yields and total cucumber production
in Serbia and the Republic of Srpska in the period from 2005-16. years.
In Serbia, cucumbers are average cultivated on 4,125 hectares, and in the
Republic of Srpska on 1,549 hectares. In Serbia, surface areas are
stagnating given the small value of the coefficient of variation (3.2%) and
the tendency of surface reduction at the rate of -2.22% per year. The
average cucumber yield in Serbia is 15 t/ha and shows tendency of
reduction at the rate of -0,79% per year. The yield in the Republic of
Srpska is 9 t/ha, showing an increase of 7.42% per year.
Key words: cucumber, comparative analysis, Serbia, Republic of Srpska
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УТИЦАЈ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА
МАКРОЕКОНОМСКУ ПЕРФОРМАНСУ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ
Данијела Максимовиц1; Гордана Стојменовиц2; Ахмет Халилагић3
Апстракт
У сржи сваког економског проблема био микроекономског или
макроекономског
карактера,
налази
се
економисање
с
расположивим ресурсима с којима одређена држава располаже.
Република Србија има релативно добре услове и потенцијале за
развој пољопривредног сектора. Повољни климатски и други
природни услови (квалитет земљиста пре свега) доприносе
чињеници да пољопривреда са прерађивачком индустријом у
укупном БДП учествује са 11,9%. Производња хране, прехрамбена
сигурност земље, производња сировина (за друге гране), размена са
светом, социјални, демографски и други аспекти детерминишу,
између осталог, вишеструки значај који пољопривреда има у
друштвено – економском развоју Републике Србије. Циљ овог рада је
да укаже на неке од могуцности повецања уцесца пољопривредне
производње у БДП-у, сто би убрзало раст српске економије, који би
омогуцио да се Република Србија приближи економски развијеним
земљама Европе и смањи велики јаз који постоји у тренутним
макроекономским показатељима српске привреде у поредјењу са
европском породицом земаља чији члан Република Србија настоји да
постане.
Кључне речи: пољопривреда, конкурентност, раст, развој
Увод
Интензивне промене које су обележиле крај XX века, захватиле су
све области друштва, почев од економије, политике демографских
1

Данијела Максимовиц, др економских наука, професор струковних студија,
Висока пословна скола Блаце, Република Србија, nelmax2005@yahoo.com
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Гордана Стојменовиц, асистент, Београдска пословна школа - Висока школа
струковних студија, Београд, Република Србија
3
Ахмет Халилагић, Пх.Д,студент, Универзитет у Београду, Пољопривредни
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кретања, па све до убрзаног трошења необновљивих природних
ресурса. Последице убрзаног развоја, али и пропратних дешавања
многобројне су и непредвидиве. Најочигледније су оне везане за
нагли пораст броја светског становништва, глобално трошење
ресурса, све већа плитичка нестабилност у свету, као и нарушавање
животне средине. У таквој ситуацији, развој пре свега
пољопривреде, као привредне гране која свакако може имати велики
утицај на макроекономску перформансу наше земље, али и земаља у
региону, треба свакако подржати и потстаћи.
Пољопривреда и прехрамбена индустрија имају значајну улогу у
стварању бруто домаћег производа, запослености и извозу
Републике Србије. Оцењује се да пољопривреда и прерада могу
допринети повећању извоза и суфицита у спољној размени а тиме и
смањењу спољнотрговинског дефицита земље. У савременом
схватању одрживог развоја приоритет се даје оствареним
компаративним предностима, динамици раста и развоја, а развој
одређују знање, идеје, иновације, нове технологије. Да би
расположиве компаративне природне предности трансформисали у
конкурентске потребно је да Република Србија издвоји више
средстава за подстицање пољопривредног и руралног развоја.
Развој пољопривредног сектора у Републици Србији
Пољопривреда Србије у последња два века прошла је кроз два
основна периода – од аграрне пренасељености, до деаграризације,
која је почела после Другог светског рата и која још траје. Почетком
овог века и пољопривреда је ушла у фазу транзиције, што је
подразумевало приватизацију и, истовремено, углавном одсуство
мера развојне пољопривредне политике. Међутим, у којој год
фази да се налазила, пољопривреда Србије је имала неповољан
економски положај и недовољну финансијску подршку државе. С
друге стране, њен основни задатак у дугом временском периоду био
је да прехрани становништво и тако обезбеди социјални мир.
У Републици Србији и данас пољопривреда даје око 12 % бруто
додате вредности привреде, а пољопривредно становништво према
попису из 2002. године чинило је око 11 % укупног становништва.
Значај и улога пољопривреде посебно су дошли до изражаја у време
санкција 90 – тих година прошлог века, када се пољопривреда
показала као највиталнији привредни сектор. Данашње стање
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пољопривреде Србије, њени потенцијали и ограничења, и даље
показују исти тренд – да се у пољопривреду мање улаже него што је
њој неопходно (аграрни буџет износи 2,2 до 2,6 %).
Природни потенцијали се недовољно користе, а и даље је присутна
убрзана деаграризација, висок ниво сенилизације активног
пољопривредног становништва и низак ниво мотивисаности
запослених, због ниских просечних зарада. Опремљеност
савременим машинама није на потребном нивоу, а потрошња
минералних дјубрива је знатно смањена (троши се око 50 кг/ха), што
резултира
смањењем
приноса.
Доминантно
је
учешће
пољопривредних газдинстава и њихово симболично организовање у
задруге. Изражена је уситњеност поседа, међу којима доминирају
газдинства до три хектара. Последњих година забележен је знатан
суфицит у спољнотрговинској размени производа агроиндустрије,
који је, примера ради у 2016. години износио 10,6 милијарду USD.
Током транзиционог периода у Републици Србији није дошло до
значајнијих промена у привредној структури. Међутим, од почетка
XXИ века допринос пољопривреде БДП у постепено је опадао,
првенствено услед бржег раста активности у непроизводним
секторима, пре свега у трговини и сектору услуга. Упркос
поменутом, учешће пољопривреде у структури бруто додате
вредности (БДВ) привреде Републике Србије је и даље веома висок.
У односу земаља чланица ЕУ, наша земља се карактерише значајно
већим учешћем буто додате вредности пољопривредног сектора у
укупној БДВ земље, при чему бележи осетно ниже учешће сектора
услуга. Високо учешће пољопривреде, исказано у основним
макроекономским индикаторима РС, у компарацији са другим
земљама, може се приписати природним ресурсима и повољним
климатским условима за пољопривредну производњу, али и
споријим процесима и заостајању структурног реформисања.
Пољопривредна делатност, према расположивим значајним
природним и људским ресурсима и достигнутом нивоу производње и
прераде, представља једну од најзначајнијих привредних делатности
у Србији. С обзиром да је целокупан допринос пољопривреде
осталим секторима привреде, прехрамбеној индустрији и
произвођачима и прерађивачима инпута и сировина ово учешће
надмашује 40 укупног БДП - а производа (Гулан, 2013),
пољопривреда има посебан значај
за стабилност укупног
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економског и друштвеног развоја, за трајну прехрамбену сигурност,
социјалну и политичку стабилност.
Агроиндустрија и пољопривредна производња Републике Србије
Агроиндустрија (производња и прерада пољопривредних производа)
је најзначајнија привредна област Србије која у БДП учествује са 2023 %, а са пратећим делатностима и више од 40 одсто, односно 40-43
%. Али, и поред тога, производња и прерада, посматрано у целини,
још увек су на изразито ниском нивоу профитабилности и потребних
стандарда у области безбедности хране, да би њени производи били
довољно конкурентни и тражени на захтевним тржиштима, пре
свега, на тржишту ЕУ. Финансирање пољопривреде није решено од
1994. године када је укинуто финансирање из примарне емисије, али
ново и боље решење није нађено. (Закић и Стојановић, 2008)
Потребне су краткорочне и дугорочне мере и акције како би се
зауставили негативни трендови и активирали потенцијали ове
стратешке привредне гране Србије.
Коначни подаци показују да је укупна бруто вредност
пољопривредне производње у 2015. години износила 4.751 милион $,
што је за 7,59 % мање уодносу на 2014 годину. Нето остварена
вредност пољопривредне производње у 2015 години је 4.172 мил. $
и мања је за 8,49 % у односу на 2014 годину. Истовремено, вредност
реализоване сточарске производње у Србији износила је 1.826 мил.
$, што представља раст за 3,51 % у односу 2014 годину и учествује
са 38 % у оствареној бруто вредности пољопривредне производње
(наводи се у анализи аграрног аналитичара Станковића (2017), у
укупном извозу Републике Србије (аграр учествује 23 - 25 %). На
основу података из Табеле 1, може се донекле установити промена
учесца пољопривредних делатности у БДП-у у анализираном
периоду.
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Табела 1: Учешће пољопривреде у БДП - у Републике Србије
Степен реалног раста
2012 2013 2014 2015
Пољопривреда, шумарство и
1.
-17,3 20,9
2,0
-7,7
рибарство
2.
Учешће у БДП
7,5
7,5
7,7
6,8
Учешће у повећању или
3.
-1,3
1,7
0,2
-0,5
смањење БДП
Укупно годишње повећање
4.
-1,0
2,6
-1,8
0,8
или смањење БДП
Процентуално учешће у
5. смањењу или повећању БДП -130
65
-11
-65
годишње
Извор података: Републички завод за статистику, Београд

2016
8,1
6,5
0,5
2,8
18

Даљи правци развоја пољопривреде Србије
Развој пољопривреде у Републици Србији усмерити на
модернизацију и промену производне структуре у правцу веће
тржишне оријентације и побољшане укупне ефикасности аграра.
Производно и технолошко преструктурирање и раст продуктивности
у пољопривреди, као и вецу конкурентност на домаћем и светском
тржишту базирати на еколошким, енергетским и економским
критеријумима. Оптимално коришћење тренутно расположивих
производних капацитета и очување истих, уз повећање
пољопривредне производње, су основни правци развоја
пољопривреде у Републици Србији. Кроз стварање услова за
производњу фисококвалитетних и високофиналних производа уз
задовољење домаћег тржишта, циљ оваквог развојног правца је
повећање извоза пољопривредно-прехрамбених производа. У том
смислу Влада би требало да усвоји концепт повећања производње и
извоза пољопривредно-прехрамбених производа у оквиру
дугорочног Националног плана пољопривредне производње.
Србију треба претворити у подручје традиционално –
конвенционалне пољопривредне производње. Без производње
генетски модификованих биљних и животињских организама. Увоз
ГМО производа и прерађевина потребно је јасно декларисати на
амбалажи производа ради информисања потрошача. Истовремено,
развој научно истраживачког рада и примена постојећих и нових
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знања и технологије омогућиће значајно повећање обима и
економичности пољопривредне производње.
Доследним спровођењем програма развоја пољопривреде,
прехрамбене индустрије и свестраног развоја села, савремена и
индустријализована пољопривреда и прехрамбена индустрија би
представљала основу убрзаног развоја целокупне привреде и
значајно доприносила бржем развоју осталих грана индустрије и
инфраструктуре. Доходак, посебно тржишног произвођача у
пољопривреди, требало би да буде изнад просека дохотка у осталој
привреди (што је карактеристично за ЕУ), јер је рад у пољопривреди
знатно тежи и сложенији од рада у индустрији.
Уместо садашњих 778.000 ситних пољопривредних газдинстава, у
Републици Србији би око 2020. године било око 450.000
комерцијализованих газдинстава, са просечном величином од око 20
хектара. Остало би биле окућнице и ситна газдинства, која би,
организована у задруге такође, била значајна, не само за натуралну
потрошњу већ и за тржиште. Посебно, потребно је дефинисати
програме специфичне производње цвећа, расада, производње поврћа
у пластеницима, живинарске производње (јаја), појединих врста
воћа, гљива и друге. У структури пољопривредне производње
сточарство би требало да има доминантну улогу, а биљна
производња би се заснивала на искоришћавању генетског
потенцијала новостворених високородних сорти хибрида и гајених
биљака. У сеоским срединама требало би да буде лоцирано око 35 –
40 одсто индустријских делатности везаних за пољопривреду, где би
била отворена нова радна места за већи број расположиве радне
снаге са села, а смањио би се притисак на градове где су све
израженији социјални и еколошки проблеми. На пословима извозно
оријентисане производње високо вредне хране, производње јунећег
меса, плантажне производње лековитог биља, производње поврћа у
пластеницима, затим, сеоском туризму, као и на берзанским
пословима у продаји цвећа и поврћа, могуће је у наредном периоду
упослити 200.000 радно активног становништва. Истовремено, у
осталим делатностима индустрије, здравству, образовању и
услужном сектору (трговина и сеоски туризам) био би ангажован део
активног становништва. На тај начин, услови живота би се значајно
изједначили са условима живота у граду, а оријентација према селу и
пољопривреди би била привлачнија за младе, школоване кадрове.
Повећањем обима и изменом производне структуре пољопривредне
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производње уз доношење и примену адекватних мера
пољопривредне политике (Богавац-Цветковић и остали, 2010),
посебно у домену финансирања спољнотрговинске размене, могуће
је да пољопривреда у Србији да у потпуности задовољи домаћу
тражњу. До 2020. године, пољопривреда у Србији би требало да
задовољи домаћу тражњу на вишем и квалитетнијем нивоу и
обезбеди девизни прилив од око шест милијарди долара, а око 2030.
године девизни прилив од 9-10 милијарди долара.
Финансирање пољопивредне производње представља у овом
тренутку најзначајнији проблем пољопривредне политике, полазећи
од чињенице да ни једна економска делатност не може имати ваљане
перформансе ако питање њеног финансирања није адекватно
решено. У досадашњем периоду држава се показала као одлучујући
фактор у креирању монетарно – кредитних мера и била је основни
чинилац у политици финансирања српске пољопривреде. У
изградњи, функционисању и развоју система финансирања
пољопривреде у тржишним условима, држава би требало да
обезбеди: функционисање интегралног тржишта на целом српском
привредном простору; развојну оријентацију и концепт економске
политике у сагласности са стањем, ограничењима и потенцијалним
могућностима укључивања Републике Србије у међународне
привредне токове; спровођење економских реформи и постизање
опште стабилности тржишта и повећање куповне моћи
становништва; својинску и управљачку трансформацију привредних
друштава;
развој
и
оспособљавање
пословних
банака,
осигуравајућих
друштава
и
пензионих
фондова
као
институционалних, потенцијалних инвеститора преко којих би се
обједињавала средства и обављало финансирање пољопривреде. У
инвестиционој политици приоритет требало би да имају програми
који обезбеђују економичну производњу, рентабилност и профит,
као и да испуњавају критеријуме у елиминисању дефицита,
повећању извоза и оживљавању села.
Закључак
Из изнетог се види да је пољопривреда једна од водећих делатности
са учешћем у производним делатностима са преко 40 одсто и сасвим
је разумљиво да због тога има велики утицај на кретање БДП,
односно да на његово колебање има утицаја преко 50 одсто.
Пољопривреда, прехрамбена индустрија и рурална подручја су
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значајни део привреде Републике Србије, пољопривреда има
значајно учешће у запослености и спољној трговини. Више од
половине становништва живи у руралним подручјима. Поремећаји у
пољопривредној производњи утичу на робне, трговинске и
финансијске билансе, цене, стандард и прехрамбену сигурност.
Запостављање развоја пољопривреде и руралних подручја у
економској политици довело је до напуштања пољопривреде и
демографског пражњења и гашења села посебно у брдско
планинском реону, што свакако није жељено стање у нашој земљи.
На основу расположивих капацитета и могућности бољег
коришћења резултата научно – технолошког прогреса, истражености
светског
тржишта
пољопривредно-прехрамбених
производа
објективно је могуће произвести довољне количине квалитетних
производа за обезбеђење прехрамбене сигурности становништва,
стратешке резерве и значајних вишкова за извоз. Бржи развој
извозно усмерене пољопривреде и прехрамбене индустрије
Републике Србије захтева примену концепта одрживог развоја
пољопривреде, техничко-технолошку модернизацију, унапређења
организације рада и укупне организованости ових делатности,
укључујући дугорочне и повољне мере пољопривредне политике.
Неопходно је унапредити систем финансирања пољопривреде и
руралног развоја већим издвајањем средстава у аграрни буџет и у
условима буџетског дефицита При чему је финансирање агробизниса
потребно дефинисати на вишегодишњи период ради стварања
стабилних услова за пословање фармера, кооператива и
пољопривредних предузећа. Политику финансирања треба
ускладити са карактером производње, коефицијентом обрта
појединих производњи и обртом уложених средстава. Улагање у
пољопривреду и рурални развој је битан фактор повећања
производње, измене производне структуре, развоја села, повећања
извоза и квалитетнијег живота произвођача и породица на селу.
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IMPACT OF AGRICULTURAL PRODUCTION ON
MACROECONOMIC PERFORMANCE OF THE REPUBLIC OF
SERBIA
Danijela Maksimovic1; Gordana Stojmenovic2; Ahmet Halilagic3
Abstrakt
In root of every economic problem, wheder is it on the microeconomic or
macroeconomic character, is economizing with the available resources
with which a particular community or country has. The Republic of
Serbia has relatively good conditions and potentials for the development
of the agricultural sector. Favorable climatic and other natural
conditions (the quality of the land primarily) contribute to the fact that
agriculture in the total GDP-participates with one fifth, or in combination
with the processing industry that relies on agriculture, the annual share is
slightly less than half. Food production, food security of the country,
production of raw materials (for other branches), exchange with the
world, social, demographic and other aspects determine, among other
things, the importance of agriculture in the socio - economic development
of the Republic of Serbia.
The intention of this paper is to point out some of the possibilities of
increasing the participation of agricultural production in GDP, which
would accelerate the growth of the Serbian economy, which would allow
the Republic of Serbia to approach the economically developed countries
of Europe and reduce the big gap that exists in the current
macroeconomic indicators of the Serbian economy compared to the
European family of countries whose member state is trying to become the
Republic of Serbia.
Key words: agriculture, competitiveness, growth, development
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ПРИМЕНА ABC СИСТЕМА OBRАЧУНА ТРОШКОВА НА
ПРИМЕРУ ПОСЛОВАЊА КЛАНИЦЕ
Ахмет Халилагић1; Душко Пејовић2
Апстракт
Савремено пословање, поред осталог, има за последицу изузетно
повећање општих трошкова у укупним трошковима предузећа. Због
њиховог изузетног великог значаја, централно место заузима начин
њиховог обрачуна, алоцирања и управљања. Последице нетачног
обрачуна, алоцирања и управљања трошковима за савремено
предузеће могу бити фаталне. Као што су у традиционалном
пословању коришћене традиционалне методе обрачуна трошкова,
тако и у савременом пословању постоје савремени начини обрачуна
трошкова који поред основне рачуноводствене улоге имају и веома
важну улогу у процесу доношења правовремених пословних одлука.
Циљ овог рада јесте разматрање трошкова и анализа примене
различитих метода обрачуна трошкова у савременом пословању са
посебним освртом на методе обрачуна трошкова по активностима
на примеру кланице у југоисточној Србији у Општини Рашка.
Кључне речи: Савремено пословање, конкурентност, директни и
општи трошкови, савремени методи обрачуна трошкова.
Увод
Проучавање трошковне проблематике отпочело је вероватно с
тешким условима привређивања, које су наметнуле најпре велике
светске кризе крајем прошлог века. На развитак проблематике
трошкова, увелико су утицали такође и заоштравање конкурентске
борбе, раст величине предузећа, развитак литературе из области
економије предузећа итд.
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До половине XX века учешће директних трошкова у укупним
трошковима било је и до 80-90%, што значи да се 80-90% трошкова
који улазе у цену коштања производа могло прецизно пројектовати.
Општи трошкови износили су само 10-20% и њихова алокација на
бази директног рада није могла да угрози тачност цене коштања.
Данашње предузеће представља изузетно комплексну организацију
коју, између осталог, карактеришу скупа и сложена техника и
технолошки поступци, велика флексибилност производних процеса
и производа и честе промене организационе структуре. Све ово
значајно утиче на пораст општих трошкова у односу на директне
трошкове.
Трошкови директног рада, који су у предузећима класичних
технологија имали врло значајну улогу, у савременим предузећима
представљају релативно мали, опадајући а често и занемарљив део
укупних трошкова производње. У вези са трошковима рада требало
би истаћи следеће: с једне стране трошкови директног рада опадају
(услед аутоматизације производње), а са друге стране, расту
трошкови рада (и други трошкови везани за запослене) који имају
општи карактер. Поред трошкова директног рада, тенденцију
опадања имају и трошкови директног материјала. Разлог за то су
проналасци материјала који коштају вишеструко мање од
традиционално коришћених. На повећање фиксних трошкова утиче
и све већа афирмација тзв. помоћних активности тј. активности ван
непосредне производње (истраживање и развој, дизајнирање,
производња пробних серија, пилот пројекти итд.). Већи износ
фиксних трошкова, по правилу, значи повећање општих трошкова.
Према томе, садашњи услови пословања који су праћени све већом
аутоматизацијом процеса производње, ширењем производног
асортимана, повећањем трошкова услуга, повећањем маркетиншких
и истраживачко-развојних активности и сл., довели су до знатног
пораста општих трошкова у структури укупних трошкова тако да у
неким предузећима општи трошкови достижу и до 80-90% укупних
трошкова. То значи да се мањи део трошкова који улазе у састав
цене коштања производа може прецизно и директно обрачунати, док
за већи део трошкова постоји проблем како њиховог прецизног
обрачуна у маси тако и њихове алокације на производе. Тако
утврђена цена коштања, често, није реалан израз трошења које
проузрокује производ или услуга.
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У циљу праћења трошкова квалитета, у пракси се најчешће
примењују модел традиционалног управљања трошковима и модел
управљања трошковима заснован на активностима – ABC.
Применом ABC методе, рачуноводство трошкова приказује боље
показатеље који омогућују прећење економичности пословања
сваког организационог дела предузећа, а тиме и правилнију оцену
доприноса појединих организационих делова оствареном бољем
финансијском резултату пословања. Основна сврха добијених
података је да користе разним корисницима у процесу пословног
одлучивања. Најважнији корисник тих информација је менаџмент на
различитим нивоима одлучивања (Гулин, 2005).
Методи обрачуна трошкова
Бројне су дефиниције и концепти самог појма трошкова али се може
рећи генерално да појам трошкова подразумева новчано изражена
трошења средстава и рада који су саставни део цене коштања сваког
учинка. При томе је важно имати на уму да су они везани за учинке
који се срећу у свакој врсти предузећа, а не само у производним.
Такође је битно да све што представља елемент цене коштања,
истовремено представља и трошак.
За сва наведена појмовна одређења трошка карактеристично је то да
имају могућност мерења, израчунавања и изражавања у новчаном
износу. Ова могућност изражавања врло је значајна с аспекта
планирања, разврставања, евидентирања, контроле, анализе и на
крају управљања трошковима која у савременим условима борбе за
обезбеђење конкурентске предности на тржишту добија на великом
значају.
На основу чињенице да трошкови представљају вредносно изражене
утрошке рада, материјала, трајне и текуће имовине те туђих услуга
због остваривања одређених учинака (производ, роба или услуга),
јасно је да се из овог појмовног одређења нагласак ставља на врсте
трошкова. Сходно томе и сама подела трошкова се може извршити
према бројним критеријумима. Битно је нагласити да је подела
трошкова један процес који стално еволуира и који прати развој
економске науке и све више постаје моћно оружје у процесу
доношења квалитетних и правовремених пословних одлука.
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Данашњи услови пословања постављају менаџменту захтев за стално
праћење и контролу ефикасности пословања са циљем да се оствари
што повољнији финансијски резултат. Да би се омогућило реално
сагледавање трошкова квалитета као и успешно управљање њима
неопходно је њихово адекватно праћење.
Значај трошкова за пословно одлучивање, посебно код производних
предузећа, је толико велики да је условио развој посебне гране
рачуноводства познате под називом трошковно рачуноводство.
Обрачун трошкова треба да одговори на питање: Где су у предузећу
трошкови настајали и у вези са чим су настајали? Позитиван
финансијски резултат присиљава менаџмент на примену различитих
метода управљања трошковима. За потребе менаџмента развијени су
разни методи који омогућују квалитетне информације за доношење
одлука у циљу оптимизације трошкова. Највећи проблем менаџмента
је како пронаћи начин за успешно управљање трошковима па на тај
начин утицати на конкурентску способност и профитабилност
предузећа. То захтева контролу сваке организационе целине
предузећа, које су у организационом смислу полигони одговорности
и контроле трошкова. Обрачун трошкова спада у сложеније послове,
где до изражаја долазе поступци и методе обрачуна трошкова.
Имајући то у виду, у раду је дат осврт на различите системе
обрачуна трошкова тј оне који су у пракси најчешће присутни.
Досадашњи методи обрачуна трошкова
У домену традиционалних система обрачуна трошкова идентификују
се следећи системи обрачуна и то:
1. системи обрачуна по стварним трошковима
2. системи обрачуна по стандардним трошковима
3. системи обрачуна по стандардним варијабилним трошковима.
Под утицајем великог броја фактора, карактеристичних за савремено
пословно окружење, традиционално рачуноводство трошкова и
традиционални системи обрачуна трошкова који леже у његовој
основи, губе способност да одговоре и савладају изазове времена.
Ово, имајући у виду да, у конкретним условима, генеришу
информације које су непоуздане и неблаговремене, да би
представљале поуздану основу за управљачке процесе.
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Трошкови се придружују производима на основу поједностављених
калкулација, обично на основу директних трошкова рада, који не
представљају прави начин презентације индиректних трошкова, нити
активности које су их узроковале. Постојећи систем обрачуна
трошкова је можда адекватан за екстерне кориснике
рачуноводствених информација, али за свакодневно одлучивање је
неадекватан (Macmillan & Tampoe, 2000).
Као решење наведених проблема јављају се савремени системи
обрачуна трошкова. Разлози за примену нових метода обрачуна
имају и своју генезу. Крајем прошлог века развојем информационих
технологија и њиховом применом у рачуноводству увидело се да је
традиционални метод обрачуна трошкова застарео и да га треба
мењати. У новим условима пословања увиђа се да традиционални
систем обрачуна трошкова не обезбеђује поуздане информације о
трошковима и цени коштања. Због великих технолошких иновација
и глобалне конкуренције предузећима је све теже освајати и
задржавати положаје на тржишту.
Највећи проблем менаџмента је пронаћи начин како успешно
управљати трошковима те на тај начин утицати на конкурентску
способност и профитабилност предузећа. Велики асортиман
производа или услуга једног предузећа доводи до проблема у
распореду индиректних трошкова што на крају доводи до погрешне
слике о укупним трошковима по јединици производа. Индиректних
трошкова је све више, па се јавља потреба за напуштањем
традиционалних обрачуна трошкова и коришћење нових метода.
Због погрешне слике о укупним трошковима по јединици производа,
менаџмент је недовољно информисан о трошковима и њиховом
утицају на профит (Kaplan & Anderson., 2003).
Теоријски приступ обрачуна трошкова по активностима
У развоју и имплементацији савремених концепата, техника
односно, приступа обрачуну и управљању трошковима, који су
допринели
превазилажењу
најзначајнијих
информационих
ограничења и слабости традиционалних система обрачуна трошкова,
највећи удео и изузетне домете остварио је обрачун и управљање
трошковима по активностима (ABC).
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Обрачун трошкова по активностима или обрачун трошкова
производа на бази активности (eng. Activity Based Costing ili skraćeno
ABC) је савремен приступ управљању и обрачуну трошкова. Настао
је као надоградња традиционалних система обрачуна трошкова
услед прилагођавања техника и концепата обрачуна трошкова и
управљачког рачуноводства променама пословних процеса због
притиска конкуренције из Јапана и Немачке. Први пут се, 1987. и
1988. године, појављују у радовима Томаса Џонсона, Робина Купера
и Роберта Каплана. Дакле, активности су основ обрачуна трошкова
при примени ABC методе при чему активности троше ресурсе, а
трошковни објекти троше активности.
У основи ABC система стоји претпоставка да је предузеће сувише
велико за управљање, али да његове индивидуалне компоненте нису,
те је отуда неопходно декомпоновати предузеће на елементарне
процесе и активности које су разумљиве и којима је могуће
управљати. Сврха декомпоновања укупног пословања предузећа на
изабране сегменте, врсте активности и затим њиховог агрегирања је
формирање хомогених група активности (пулова активности), које
су основа књиговодственог обухватања и обрачуна трошкова и
учинака. Разматрање ABC методологије указује на његове две битне
карактеристике.
Прво, он обухвата све трошкове производа, независно од тога да ли
су фиксни или варијабилни (што је у складу са фокусом овог
обрачуна на дуги рок, у коме већина трошкова има варијабилни
карактер), односно утврђује све трошкове које захтева производња
учинака, без обзира на то како се појединачни трошкови понашају у
кратком року.
Друго, наглашава значај хијерархије активности за алокацију и
реалокацију трошкова. Искуства предузећа која су имплементирала
ABC говоре о његовим изузетним перформансама и могућностима, и
да то није само техника обрачуна, већ веома користан управљачки
алат менаџмента за утврђивање цена, буџетирање и стратегијско
одлучивање, односно унапређење укупне конкурентности предузећа.
ABC систем иде и корак даље у односу на традиционалну
методологију обрачуна трошкова и покреће низ стратегијских
питања. Да ли ће одлука да се отпочне производња изискивати неке
додатне активности, пријема материјала и складиштења на пример,
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које ће ангажовати и трошити додатне ресурсе? Да ли у предузећу
постоје активности које се могу потпуно елиминисати или
ефикасније обављати? Колика ће бити његова зависност од
добављача?
Слика 1: Приказ процеса обрачуна трошкова по активностима

Извор: Northrup, L. (2004), op.cit. p. 63.
Дакле, трошкови настају као последица трошења одговарајућих
ресурса предузећа, кроз реализацију конкретних задатака и
активности. Активности троше ресурсе, те се трошкови наведених
ресурса путем узрочника трошкова додељују активностима.
Носиоцима трошкова, као потрошачима активности, се путем
узрочника потрошње активности додељују трошкови утврђени по
активностима. По хоризонтали приказан је процесни аспект
пословања предузећа. Основни смисао је у утврђивању узрочника
потрошње активности од стране процеса, а на основама
реализованих задатака у оквиру сваке активности. Свака активности
захтева одређене инпуте за реализацију задатака у оквиру процеса. И
док вертикална димензија указује шта заправо предузеће троши и
шта га кошта, хоризонтална идентификује разлоге настанка
трошкова. Утврђени трошкови ресурса указују шта је потрошено,
али и дају одговор на питање зашто су трошкови настали. На бази
тога, анализа активности треба да резултира у минимизирању
узрочника трошкова за активности које не додају вредност и у
оптимизирању узрочника трошкова за активности које додају
вредност.
Разматрања примене ABC на примеру пословања кланице
За потребе израде студије изводљивости за изградњу кланице у
општини Рашка, поред осталог, акценат је стављен на економску
439

оправданост овакве инвестиције засновану на потребним
параметрима и на претходној детаљној анализи тржишта, купаца,
добављача, конкуренције, могућности сарадње са општинама у
окружењу као и доприноса регионалном развоју. Такође, као главна
конкурентска предност нове кланице наглашена је функционалност
кланице, тј поседовање најквалитетније опреме која може, поред
редовне комерцијалне производње, да обезбеди додатно и производе
по HALAL стандардима и тиме отвара могућност извоза на тржишта
HALAL-а.
Дакле, кланица ће бити оформљена у скалду са савременим
стандардима у циљу да се обезбеде високохигијенски производи од
меса, како за домаће тржиште тако и за извозне сврхе. Кланица ће
бити технички опремљена за клање говеда и оваца. Објекти ће бити
опремљени најсавременијом опремом за обављање ових процеса и у
оквиру објеката налазиће се неопходне хладњаче, као и погони за
правилно одлагање нус производа и управљања отпадом.
Планирани производни микс обухватаће свеже говеђе и јагњеће месо
кроз следећи пословни модел.
Слика 2: Пословни модел
Nabavka sirovine:
tovna goveda i
ovce

Obrada u klanici

Prodaja

Извор: Студија изводљивости општина Рашка, стр. 25
Сходно приказаном пословном моделу, издељеном у три основна
сегмента, јасно је да ће за потребе утврђивања што прецизније цене
коштања производа овакав приказ бити уопштен и да ће бити
потребно анализирати пословни модел много детаљније, тј. сваки
сегмент пословања треба рашћланити на кључне активности које
доприносе стварању нове вредности како би се на тај начин
извршила прецизнија алокација трошкова.
На основу релевантних параметара извршена је пројекција трошкова
и то на следећи начин:
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Табела 1: Студија изводљивости општина Рашка
Пројекција трошкова
Учешће (%)
Трошкови
Набавна вредност продате робе
81.51%
Директни трошкови-струја, гас,
10.75%
гориво, вода
Паковање
2.69%
Осигурање
0.11%
2.25%
Радна снага
2.69%
Амортизација
УКУПНИ ТРОШКОВИ
100.00%
Сировина
Количина, кг Цена Укупан трошак
Говедина -жива вага 12,480,000.00 1.90
23,712,000.00
Овчетина -жива вага 3,354,000.00
1.08
3,611,446.10
Укупни трошкови
27,323,446.10
15,834,000.00
Позиција
Број
Нето
Бруто
зарада
зарада
Менаџмент
1
14,400.00
23,616.00
Набавка
10
72,000.00
118,080.00
Месар
70
252,000.00 413,280.00
Контрола квалитета
7
50,400.00
82,656.00
Администрација/остало
20
72,000.00
118,080.00
Укупан трошак
108
460,800.00 755,712.00
Извор: Студија изводљивости општина Рашка, стр. 67
Цене сировина су обрачунате на основу детаљног извештаја СТИПСа (Систем тржишних информација пољопривреде Србије) о
тренутним просечним ценама живе ваге говеда и оваца на сточним
пијацама у Србији. Директни трошкови (енергија, вода, гориво),
трошкови паковања и трошкови осигурања су обрачунати на основу
учешћа у приходима, 10,75%, 2,7% и 0,1%, а на основу структуре
трошкова у финансијским извештајима неколико репрезентативних
кланица у Србији. Трошкови радне снаге обрачунати су на основу
нето зарада истих или сличних позиција у кланицама у Србији.
Учешће ових трошкова у укупним трошковима је у складу са
тренутном структуром трошкова у кланицама у Србији.
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Иако овако дати приказ пројекције задовољава основне потребе при
обрачуну и оцени економске инвестиције, ипак за потребе
реализације наведених циљева (посебно обезбеђење конкурентне
предности на домаћем тржишту увођење HCCP стандарда и пласман
производа са HALAL сертификатом на међународна HALAL
тржишта) и озбиљније, дугорочније стратегијско тржишно
позиционирање потребно је детаљније сагледавање комплетног
технолођког процеса и његова анализа. За такав приступ изузетне
ефекте може да пружи ABC систем обрачуна трошкова.
Као први корак у примени ABC система обрачуна трошкова,
евидентна је потреба за дефинисањем делова како у оквиру
производног процеса тако у сегментима пре (набавка, откуп,
транспорт) и после (достава, промоција, маркетинг) производње те је
отуда неопходно декомпоновати сва три сегмента пословног модела
предузећа на елементарне процесе и активности које су разумљиве и
којима је могуће управљати.
Тако у сегменту набавке сировине значајно је дефинисати
активности јер на овај начин ABC систем омогућава да добијемо
одговоре на питања да ли ће и у којој мери пословна активност
зависити од добављача.
Дакле правилна анализа у домену набавке као што је дефинисање
адекватне мреже добављача-фармера, откупних места, растојања од
места откупа до места прераде, ангажовање средстава за транспорт,
њихов оптималан број и ниво опремљености као и сама припрема и
чување до тренутка уласка у производни процес, дефинитивно ће
допринети правилној алокацији трошкова који настају као
узрочници трошења наведених активности. На тај начин ABC
омогућава да се исти додељују носиоцима трошкова по узрочницима
трошења активности.
У сегменту прераде (обрада у кланици) поред простора за клање
стоке постоје и објекти као што су хладњаче, просторије за одмор
стоке, кафилерија, погони за прераду отпадних вода, погони за чисту
воду и тсл који у зависности од степена упошљености прерадних
капацитета затим врсте стоке која се процесуира (говеда или овце),
имају различит степен искоришћености без обзира на висину
трошкова потребних за њихово функционисање. У том смислу
декомпоновање овог сегмента на активности и примена ABC
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система обрачуна трошкова у значајној мери би дала јаснију слику о
узрочницима трошкова по дефинисаним активностима а самим тим и
њихов појединачни утицај на учинке. На тај начин би се добиле
квалитетније информације о томе да ли постоје нека “уска грла” или
претерано трошење средстава. Ово посебно може да буде значајно
код трошкова хлађења меса, или код трошкова ангажовања
кафилерије (спаљивања отпада костију). То су активности неопходне
током процеса клања и прераде меса и њихова оптимизација је од
пресудног значаја. Правилне информације о трошковима по
јединици производа послужиће менаџменту као основ за мерење
доприноса појединих производа укупном успеху предузећа, те самим
тим као основ за утврђивање продајне цене, и трошкови који настају
у оквиру ужих организационих јединица предузећа ће послужити као
основ за оцену одговорности и успеха. Исто тако на овај начин
менаџмент може добити и одговоре на питање да ли у предузећу
постоје активности које се могу потпуно елиминисати или
ефикасније обављати?
Када је сегмент продаје у питању, примена ABC система обрачуна
трошкова може имати изузетан допринос. Поред предвиђеног
пласмана производа (говеђе и овчије месо) на домаћем тржишту и то
претежно великим трговинским ланцима, значајан део производног
асортимана је предвиђен за извоз и то на специфична и нова
тржишта као што је светско HALAL тржиште. Обезбеђење
конкурентске предности како на домаћем тако и на страном
тржишту биће изузетно важан процесс. У том случају примена ABC
система обрачуна трошкова може да нам да одговор на питање да ли
ће одлука да се отпочне производња изискивати неке додатне
активности, пријема материјала и складиштења на пример, које ће
ангажовати и трошити додатне ресурсе?
У постпроизводним фазама, активности које се односе на пласман
производа и транспорт до крајњег купца су потпуно различити и
правилна расподела трошкова тј. њихова правилна алокација
представљају велики изазов. Трошкови маркетинга, анализе
тржишта, сегментирања, промоције, дистрибуције су израженији
када је у питању пласман и продаја производа са HALAL стандардом
у односу на остале комерцијалне производе намењене домаћем
тржишту. Из тог разлога квалитетно декомпоновање овог сегмента
(продаја) на активности које менаџменту јасно указују на узрочнике
трошења за те активности (трошкови по активностима) даће јасну
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слику о носиоцима трошкова, а самим тим и ефикасне кључеве за
алокацију трошкова што ће у крајњем случају доносиоцима одлука
обезбедити тачне и правовремене информације потребне за
доношење адекватних пословних одлука, са једне стране, а такође и
прецизније продајне цене са друге стране, када је у питању
комплетан производни асортиман.
Закључак
Савремено пословање, поред осталог, има за последицу изузетно
повећање општих трошкова у укупним трошковима предузећа и због
њиховог изузетног великог значаја, централно место заузима начин
њиховог обрачуна, алоцирања и управљања. Последице нетачног
обрачуна, алоцирања и управљања трошковима за савремено
предузеће могу бити фаталне. У развоју и имплементацији
савремених концепата, техника односно, приступа обрачуну и
управљању трошковима, који су допринели превазилажењу
најзначајнијих
информационих
ограничења
и
слабости
традиционалних система обрачуна трошкова, највећи удео и
изузетне домете остварио је обрачун и управљање трошковима по
активностима (ABC).
На примеру пословања кланице и показаног пословног модела, са
становишта конкурентности, јасно се види да примена ABC система
обрачуна трошкова даје велике предности и да је управљање
пословним процесима важно за сагледавање оправданости трошкова
насталих током остваривања општих и посебних менаџерских
циљева организације. Поред тога олакшан је процес алокације
општих трошкова што је изузетно важно имајући у виду
разноврсност производног асортимана кланице (конвенционални и
HALAL производи).
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APPLICATION OF THE ABC SYSTEM OF ACCOUNTING
COSTS IN THE CASE OF OPERATION IN SLAUGHTERHOUSE
Ahmet Halilagić1 Duško Pejović2
Abstract
Modern business, among other things, results in a significant increase of
common costs in the total costs of the company. Because of their
extremely high importance, the way of their calculation, allocation and
management, takes the central place. Therfore the consequences of
incorrect calculation, allocation and cost management for a modern
enterprise can be fatal. As traditional methods of calculating costs used
in traditional business, on the same way the modern business using the
methods of calculating costs that, in addition to the basic accounting role,
have a very important role in the process of making timely business
decisions. The aim of this paper is to consider the costs and analysis of
the application of different methods of calculating costs in modern
business, with particular reference to the methods of calculating costs by
activities in the case of slaughterhouses in South Serbia in the Raška
municipality.
Key words: modern business, competitiveness, direct and common costs,
modern methods of cost calculation.
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РУРАЛНИ ТУРИЗАМ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА
ПЛАНИНСКИХ ДЕСТИНАЦИЈА У СРБИЈИ
Драго Цвијановић1; Тања Станишић2; Дејан Секулић3; Јелена
Младеновић4
Апстракт
Једна од карактеристика савремене туристичке тражње је
окренутост ка природи и на природи базираним формама туризма.
Национални паркови, резервати природе, паркови природе,
споменици природе, заштићена станишта угрожених биљних и
животињских врста све чешће постају исходишта туристичких
кретања. Планине, као релативно очуване природне целине, пружају
могућност развоја различитих видова туризма. Планинска подручја
погодна су за развој руралног туризма. С друге стране, рурални
туризам, у недостатку других развојних могућности, може бити
покретач развоја руралних планинских области. Основни циљ рада је
сагледавање ставова потенцијалних туриста и локалног
становништва о руралном туризму као могућем виду туристичког
афирмисања и тржишног позиционирања одабране планинске
дестинације у Србији. Методолошки инструмент примењен у раду
је метод анкетног испитивања. Резултати истраживања указују
на значајну улогу руралног туризма у туристичком и свеукупном
развоју планинских подручја и дестинација.
Кључне речи: рурални туризам, планине, Србија
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Увод
Све је израженија природна потреба за кретањем, па се туризам
може назвати могућношћу и потребом савременог света. Туризам
као динамична делатност се стално мења и прилагођава услед
бројних промена у друштву, животном стандарду становништва,
слободном времену, дохотку (Војиновић и сар., 2012). Туризам и
туристичка понуда континуирано се прилагођавају потребама
туриста који постају све захтевнији. Некада преовлађујућа масовна
туристичка кретања се све више индивидуализују. Као одговор на
специфичне захтеве туриста јављају се посебни, специфични облици
туризма.
Рурални туризам као специфични облик туризма шанса је развоја
неафирмисаних туристичких дестинација, посебно у ситуацијама
када су друге развојне могућности ограничене. Основни циљ рада је
сагледавање ставова потенцијалних туриста и локалног
становништва о руралном туризму као могућем начину туристичког
афирмисања планинске туристичке дестинације. У сврху реализације
дефинисаног циља истраживања спроведено је анкетно испитивање.
Као предмет анализе одабрана је Сува планина, као једна од
планинских туристички дестинација у Србији која није туристички
валоризована. Наиме, изузев Златибора, Копаоника и Таре, учешће
осталих планина у туристичком промету Србије је скромно.
Преглед литературе
Рурални туризам као посебна врста туризма има за циљ одржавање
свих природних ресурса, пејзажа, подручја, културне баштине, с
једне стране, и обезбеђење туристи активан одмор у природи и
руралном амбијенту, са друге стране (Урошевић и Цвијановић,
2017). Туризам својим развојем постаје значајан чинилац развоја
неразвијених подручја, стварајући у њима услове везане за разне
врсте диверзификације руралних простора и остваривања додатних
прихода сеоском становништву (Цвијановић, 2014, стр. 25). Рурални
туризам се може лакше и са мањим улагањима развијати у руралним
подручјима у односу на неке друге гране привреде, као што је
рецимо индустријска производња. Иако развој туризма у неким
случајевима може бити велика инвестиција или може укључивати
велика предузећа, рурални туризам се може развијати уз релативно
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мала инвестициона улагања, обуку и капитал (Wilson et al., 2001, p.
132).
Сложеност туризма као привредне и друштвене активности
условљава да и планирање и управљање развојем туризма буде
специфично и да захтева посебну организованост на свим нивоима.
Један од основних предуслова за успешно планирање и управљање
одрживим развојем сеоског туризма јесте и активно укључивање
сеоске заједнице, односно локалног становништва у тај процес.
Постојање равнотеже, односно партнерског односа између бројних
учесника у развоју руралног туризма је други битни чинилац
успешности планирања и управљања развојем руралног туризма
(Цвијановић, 2014, стр. 137). Као важна привредна грана националне
економије, стваралац бруто домаћег производа и ослонац развоја
различитих руралних средина, туризам представља за Србију веома
перспективну и значајну економску активност, која би се
практиковала у адекватним условима, повољнијим управо за развој
руралног, односно сеоског туризма (Вујовић и сар., 2012).
Србија је земља бројних туристичких атрактивности, а разноврстан,
велики и привлачан рурални простор заузима више од 90%
целокупне територије. Рурални туризам је значајна компонента
интегралног и одрживог развоја и ревитализације села, компонента
која недостаје у подстицају развоја локалног тржишта за
пољопривредне делатности, као и посебан подстицај запошљавању.
Бројни су услови који омогућавају формирање квалитетне руралне
туристичке понуде у Србији (Цвијановић и сар., 2016). У руралном
простору су настали традиционално село и сеoска архитектура,
руралне целине, пејзажи (Цвијановић и Ружић, 2017). Претварањем
аутентичних вредности села у туристичке вредности, села би се
могла отворити ка туристичким кретањима, која би се по обиму и
квалитету знатно разликовала од досадашњих туристичких кретања
у Србији (Цвијановић, 2014, стр. 28).
Из комплекса геоморфолошких туристичких вредности у Србији
посебно се истичу планине. Србија је претежно планинска земља, јер
преко 60% њене територије чине планине. Међутим, у погледу
туристичког развоја постоји извесни недостатак. Недостаје
високопланинског простора, изнад 2.000 метара, који је туристички
најатрактивнији (Павловић, 1998, стр. 255). Тек је развој туризма
показао каква се и колика богатства скривају у планинама. Развој
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туризма на планинама почео је да се интензивније развија после
Другог светског рата, под утицајем бројних фактора, међу којима су
најзначајнији: раст популације, пораст личног дохотка, вишак
слободног времена и већа мобилност услед брзог развоја саобраћаја
(Глигоријевић и Нововић, 2014).
По сложености природе и осетљивој међузависности географских
појава и процеса планине су најкомплексније просторне целине
неког географског простора. За многе љубитеље природе планине су
еколошка резерва, оне представљају ресурс о чијем се коришћењу
мора говорити искључиво са становишта заштите (Црногорац, 2002).
Релативна одвојеност и изолација планина је резултирала мањим
људским утицајем и већим одрживим ресурсима него у многим
регијама ниже надморске висине (Godde et al., 1998). Развој туризма
је очигледно средство за постизање одрживог развоја планиских
дестинација, нарочито у случају када су други економски ресурси
неопходни за развој ограничени (Nepal & Chipeniuk, 2005, p. 314).
Рурални туризам се често посматра синонимом за одрживи развој
туризма (Sharpley & Roberts, 2004).
Резултати истраживања и дискусија
У циљу сагледавања ставова потенцијалних туриста и локалног
становништва о руралном туризму као могућности развоја
планинске туристичке дестинације спроведено је анкетно
испитивање. За предмет анализе одабрана је Сува планина, као
неафирмисана планинска туристичка дестинација у Србији. Сува
планина се налази на југоистоку Србије. У средишњем је делу
Балканског полуострва, удаљена је 17 километара од Ниша и 256
километара од Београда. Представља оазу нетакнуте природе, а
налази се и под заштитом джаве од 2002. године. Основни начин
прикупљања података за анализу била је дистрибуција анкетног
упитника који је садржао двадесет питања (у раду су презентовани
одговори на одабрана).
У анкетном испитивању је учествовало 130 испитаника. Испитаници
су пунолетне особе из Ниша, околине и других градова Србије.
Највећи проценат испитаника био је из Ниша и околине (61,5%), док
је проценат учешћа испитаника из других делова Србије 38,5%.
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На питање да ли посећују села, чак 105 испитаника је одговорило
потврдно, док је преосталих 25 испитаника истакло да не одлазе на
село (слика 1).
Слика 1: Структура одговора на питање „Да ли посећујете
села/рурална подручја?“
ДА

НЕ

19%

81%

Извор: истраживање аутора
Наредно питање имало је за циљ оцењивање степена
информисаности туриста о Сувој планини као руралном подручју.
Свега 11% испитаника (слика 2) су своја знања у Сувој планини
позитивно оценили, што указује на чињеницу да је недовољна
информисаност један од кључних проблема који морају бити
решавани у иницијалној фази афирмације руралног туризма на овом
простору.
Слика 2: Структура одговора на питање „Колико сте информисани
о Сувој планини као руралном подручју?“
Не
информише
м се
32%

Доста знам,
информиса
н/а сам
11%
Делимично
сам
информиса
н/а
57%

Извор: истраживање аутора
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На основу структуре одговора на питање о томе да ли су некада
посетили ово подручје, приказане на слици 3, може се уочити да
већи проценат испитаника није био на Сувој планини или њеном
подножју и околини.
Слика 3: Структура одговора на питање „Да ли сте некада били на
Сувој планини и/или у околини?“
52%

ДА

НЕ

48%

Извор: истраживање аутора
Од укупног броја испитаника, њих 62 је било на Сувој планини или у
околини, а као мотиви посете у анкетном листу су наведени активни
одмор (шетња, планинарење, рекреација), релаксација (свеж ваздух,
пријатна клима, изузетни предели), посета родбини или
пријатељима, излет, камповање.
Једно од питања односило се на оцењивање потенцијала за развој
руралног туризма, односно испитаници су указали на то шта
сматрају најважнијим и посебном предношћу за афирмисање овог
облика туризма на Сувој планини.
Табела 1: Потенцијали развоја руралног туризма на Сувој планини
Потенцијали развоја
Природне и антропогене вредности
Географски положај
Постојећа инфраструктура и смештајни
капацитети
Проширење и изградња нових објеката
Обнављање жичаре, стаза за скијање
Могућност планинарења, параглајдинга
Близина Нишке Бање

Оцене
24,91%
10,47%
4,33%
13,72%
10,83%
15,52%
20,22%
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Извор: истраживање аутора
На основу оцена испитаника приказаних у табели 1 може се
закључити да су најважнији потенцијали развоја руралног туризма
на Сувој планини природне и антропогене вредности, као и близина
Нишке Бање, због могућности повезивања руралног и бањског
туризма и формирања квалитетне и разноврсне туристичке понуде.
За афирмисање руралног туризма и унапређење туристичке понуде
су од великог значаја и могућност планинарења (зимски и ноћни
успон на Трем) и параглајдинга. Географски положај и обнављање
жичаре и стаза за скијање испитаници такође сматрају важним.
Постојећа инфраструктура и смештајни капацитети су издвојени као
потенцијал од стране најмањег процента испитаника, што упућује на
закључак да је неопходно њихово даље проширење, при чему
иницијатива и ангажовање сеоског становништва могу бити веома
значајни.
Када су у питању ограничавајући фактори развоја руралног туризма
на Сувој планини, и сами испитаници на првом месту издвајају
недовољну информисаност. У табели 2 наведени су и остали
ограничавајући фактори и оцене испитаника.
Табела 2: Ограничавајући фактори у развоју руралног туризма на
Сувој планини
Недостаци/проблеми у развоју

Оцене

Недовољна информисаност људи
Образовање сеоског становништва
Старење сеоског становништва, изумирање
сеоских заната
Мали број смештајних капацитета
Непостојање пратећих објеката
Финансијска подршка и ангажовање
локалних власти
Слаба заинтересованост за могућа улагања
Туристичка пропаганда
Извор: истраживање аутора

20,29%
8%
9,43%
8,29%
14%
14,57%
14,29%
11,14%

Поред недовољне информисаности, као најважнији недостаци
истичу се слаба финансијска подршка, недовољно ангажовање
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локалних власти, слаба заинтересованост за могућа улагања. Као
важне ограничавајуће факторе, испитаници наводе и туристичку
пропаганду која није на завидном нивоу, старење сеоског
становништва и веома мали број смештајних капацитета. Већи број
регистрованих сеоских домаћинстава и адекватна туристичка
пропаганда допринели би афирмисању руралног туризма на Сувој
планини. Испитаницима је остављена могућност да искажу свој став
о томе да ли ово рурално подручје „има будућност“, односно да ли
постоје шансе да подручје Суве планине постане туристички центар.
Одговори су представљени на слици 4.
Слика 4: Структура одговора на питање „Да ли би у будућности
Сува планина могла да буде туристички центар?“
5,38%
76,15%
18,46%

ДА, УЗ ДОДАТНА
УЛАГАЊА
НЕ
НЕ ЗНАМ

Извор: истраживање аутора
Оптимистичан је став испитаника о будућности туристичког развоја
овог подручја, будући да 76,15% испитаника сматра да је успешан
туристички развој могућ уз додатна улагања.
Закључак
Резултати истраживања указали су на то да испитаници у руралном
туризму виде шансу развоја Суве планине као туристичке
дестинације. Рурални туризам на Сувој планини могуће је уз
адекватну стратегију и политику развијати на одрживим основама, у
смислу да овај развој буде комплементаран са очувањем природе,
заштитом околине и културног идентитета, јачањем еколошке
свести. Већа информисаност и образовање руралног становништва,
адекватна туристичка пропаганда и улагања могу допринети развоју
руралних подручја на овом простору. Нетакнута природа, могућност
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изградње туристичких капацитета у подножју планине, могућност
обнављања старих кућа, уз презентацију старих ствари, алата,
ношњи и могућност домаће радиности, манифестације на овим
просторима, културно-историјско наслеђе, географски положај,
основа су формирања будуће руралне туристичке понуде. Уколико
би се ови потенцијали на адекватан начин активирали, успешност
развоја руралног туризма била би извесна, са значајним позитивним
импликацијама на туристички развој и посећеност Суве планине и
укупни економски развој подручја.
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RURAL TOURISM IN THE FUNCTION OF DEVELOPMENT
OF MOUNTAIN DESTINATIONS IN SERBIA
Drago Cvijanović1; Tanja Stanišić2; Dejan Sekulić3; Jelena Mladenović4
Аbstract
One of the characteristics of modern tourist demand is the orientation
towards nature and nature based tourism. National parks, nature
reserves, nature parks, nature monuments, protected habitats of
endangered plant and animal species are increasingly becoming the
origin of tourism movements. The mountains, as relatively conserved
natural entities, provide the possibility of developing different types of
tourism. Mountain areas are suitable for the development of rural
tourism. On the other hand, rural tourism, in the absence of other
development opportunities, can be the driving force of the development of
rural mountain areas. The main aim of the paper is to examine the
attitudes of potential tourists and the local population about rural tourism
as a possible form of tourist affirmation and market positioning of the
selected mountain destination in Serbia. The methodological instrument
applied in the paper is the survey method. The results of the research
indicate the important role of rural tourism in the tourist and overall
development of mountainous areas and destinations.
Key words: rural tourism, mountains, Serbia
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СЕЛО И СЕЉАШТВО
Драгић Живковић1
«Село је темељ опстанка човека и народа».
Академик Проф. др Радомир Лукић
Апстракт
Од свог настанка па до данас село је било увек један од основних
стубова друштва. И оно и сељаштво се током историјског развоја
мењало. У свим променама и пороцесима село је опстајало указујући
на своју улогу и значај. И наше село увек се налазило пред изазовима
и суочавало се са променама.
У раду су приказани погледи неких аутора о селу и сељаштву.
Кључне речи: село, сељаштво, становништво, творевине, ресурси.
Увод
Прва човекова насеља била су села. Човек је током историје боравио
и егзистирао у насељима која су се називала: сеоце, села, селиште,
заселак, катун, салаш-мајур, махала, џемат, касаба, камп, черга, трг,
варошица, паланка, варош и друго.
У историји човечанства село (сеоско или рурално насеље), је
означено као један од најстаријих и најтрајнијих људских творевина
са својим особинама и специфичностима, и увек је било јединствена
територијална економска и друштвена (социјална заједница
становништва) које се претежно бавило а бави се и данас
пољопривредом
(ратарском,
сточарском,
воћарском,
виноградарском, повртарском, пчеларском и другом производњом).
До сада је током човековог постојања на Земљи већина човечанства
рођено на селу, а половина становништва на земљи и данас живи на
селу као месту боравка, а и знатан део становништва у градовима
рођена је у или је пореклом са села.
1

Драгић Живковић, редовни професор, Пољопрвредни факултет Београд-Земун,
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Од настанка човека као свесног бића па до данашњег времена људи
су се окупљали, удруживали и организовали у разним облицима и
формама заједништва ради постојања и одржавања у животу на
земљи. Од свих тих човекових заједница најважније су породица,
село или град.
За настанак првих села на Земљи, пресудан утицај је имало
успостављање пољопривредног начина живота који је од човека и
његових сродника захтевао сталну присутност и настањеност на
једном месту, да се припремају за будуће послове, стварају
потомство да међусобно комуницирају и споразумевају се у
животној свакодневници и надаље да се баве и извесним облицима
друштвеног живота, културе, стваралаштва, облици брака и
породице, породичног домаћинства и сеоске заједнице.
Село са својим становништвом и пољопривредном производњом
(посебно са производњом хране), од свог настанка па до данас било
је увек и један од темељних стубова сваког друштва и државе.
Зашто?
Зато што су у селу постојали и одређени облици заједничког –
друштвеног живота од изградње сопствених сеоских насеља и
заједнице разних сеоских свечаности, ритуала, обичаја, веровања до
изградње разноврсних сеоских институција (установа) – школа,
цркава, сеоских управа, задруга, привредних објеката, културноуметничких и спортско-рекреативних друштава, пољопривредних и
туристичких манифестација итд.
Село и његово становништво увек су били значајан фактор без кога
се није могло у развоју и изградњи било ког друштва на земљи.
Током историје, село и његово становништво увек су били ту да
производе храну за све, да учествују у многим бунама, устанцима и
ратовима, да граде и изграђују путеве, мостове, остале објекте
инфраструктуре, привреде и друштва у селима, општинама,
регијама, државама, политичким хуманитарним и другим
активностима, да учествују
и дају свој пуни допринос у
образовању, култури, здравству, заштити животне средине, изборима
и гласању, спортским такмичењима и рекреацији, туристичким
манифестацијама и у другим разним приликама и по разним
основама.
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Наше село треба да се боље и више обнавља, изграђује, чува и воли,
нашта указује и стара народна пословица која гласи:
«Као што човек не може без хлеба,
тако ни народ и држава не могу без села!».
Неке детерминанте села и сеоских заједница
Сељакова исконска везаност за земљу, његова упорност и мукотрпан
рад, његов патриотизам према народу и домовини, њихова
издржљивост и отпорност према свим непогодама и невољама као и
њихов позитивни однос према раду и моралу, религији и вери,
обичајима и традицији, природи и пољопривредној производњи су
оно што обележава село и сеоску заједницу.
У сеоској породици у Србији традиционално вековима уназад, увек
је била одговарајућа подела рада – у кући, на газдинству, на њиви,
где по казивању професорке Љубице Рајковић (2012) посебно био
тежак положај жене. «За жену на селу се може рећи: жена и мајка
добротворка и миротворка, подређена и оптерећена, одговорна на
свим пољима али вечита сенка свекру, човеку, деверима па и
синовима, целом патријархалном устројству. Уз све то, никада јој се
не признаје право да пред политичком јавношћу заступа породичну
заједницу на чијем челу стоји».
Најистакнутији утемељивачи социологије села код Срба и осталих
народа са ових простора у временском раздобљу дужим од два века
били су: Вук Стефановић Караџић, Светозар Марковић, Валтазар
Богишић, Стојан Новаковић, Јован Цвијић, Јован Ердељановић,
Тихомир Ђорђевић, Веселин Чајкановић, Михаило Аврамовић,
Драгољуб Јовановић, Сретен Вукосављевић, Радомир Лукић, Цветко
Костић, Јован Ћирић, Ђура Стевановић, Младен Стојанов, Милован
Митровић, Срђан Шљукић, Сретен Јелић и други.
Енглески економиста и теоретичар Адам Смит говорио је да је «село
извор живота и здравља», а наш најбољи социолог села Сретен
Вукосављевић каже да је «и село као море» у које се мора забродити,
па онда даље стално бродити, бродити....».
У прилогу овоме Радомир Лукић (1985) каже: «Село је наш не само
национални и културни него и привредни чинилац и основ на који
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једино можемо да се поуздано ослонимо. Село је темељ опстанка
човека и народа».
Истичући село као комплексну заједницу Проф. др Ђура Стевановић
(2012) тврди «Село је било и остало кичма нације».
Хенри Мендрас (1986) каже: «Под појмом сељак треба
подразумевати сељачку породицу, нераздвојиву јединицу која
истовремено броји руке које раде и уста која треба хранити».
Драгољуб Јовановић (1997) познати социолог, професор и народни
трибун каже: «А он сељак остајао је увек исти, вечита фигура
савијена над црном земљом, значајна и намучена, уплашена и
покорна».
Вук Стефановић Караџић утемељивач савремене српске писмености
и културе, реформатор српског језика и творац наше азбуке, писма и
правописа, писац првог српског речника, сакупљач народних
умотворина, рођен у селу Тршићу, о селу у Србији је писао : «Народ
српски нема други људи осим сељака. Срби као сељаци, живе само
од земље и стоке и......(Зборник „Даница“, 1827)
Село је одувек чинило аутентичну територијалну економску и
друштвену (социјалну заједницу), углавном сеоских породица
(домаћинстава) и њихових чланова.
Основне карактеристике села пре свега су:






Село је насеље које се налази на руралном простору у коме живе
и раде његови становници, углавном сељаци, а основна
привредна делатност на селу је пољопривреда.
Основни облик власништва је приватни.
Основна економска јединица је породично пољопривредно
газдинство, на коме се организује и остварује породична
пољопривредна економија.
Основна (примарна) заједница и друшвена група је сељак –
породица са свим својим члановима.
На селу у Србији од његовог постанка а све до данашњих дана
постоји и делује више друштвених установа (институција и
организација, које су углавном сеоске традиционалне творевине
(кућа, домаћинство, вашар, пијаца, црква, школа, библиотека,
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трговине, задруга, пошта, амбуланта, кафане, биоскоп,
политичке странке, културно-уметничка друштва, спортскорекреативни клубови и друго).
За села у Србији су карактеристични и тзв. народна култура и
уметност, сеоски морал, традиција, обичаји и друго.
На селу у Србији постоји и знатно неповерљив однос и подређен
положај у односу на град и власт (општинску, регионалну и
државну).
У нашем селу живот и рад се одвијају у тешким условима јер
сељак најраније очврсне, али и огруби па и остари.
Живот и рад на селу организује се у релативно здравој животној
средини.
Постоје велики а ипак недовољно искоришћени потенцијали на
селу.
Село и његово становништво у блиској прошлости а посебно у
последњих неколико деценија доживели су стагнацију, па и
пропадање – од претераног одласка становништва из села у
градове или иностранство, преко заостајања у обради земљишта
и осталим пољопривредним радовима до запуштености и
потпуно необрађености обрадивих земљишних површина
(«парлога»), заостајања у изграђености инфраструктуре. (Матић,
2016)

Неопходно је хитно систематско заустављање стагнације и
пропадање села у Србији, јер село и његово становништво су ти који,
поред осталог производе храну и остале пољопривредне производе и
без њих на свим просторима не могу ни град ни држава.
Треба имати у виду да на сваког становника у нашој земљи припада
0,56 ха обрадивог земљишта, што је знатно изнад просека у односу
на многе Европске земље, као на пример – у Холандији 0,06 ха по
становнику, Немачкој 0,19 ха/ст, Италији 0,20 ха/ст, Француској 0,33
ха/ст, Данској 0,5 ха/ст, или Мађарској 0,51 ха/ст, док је тај однос у
свету најмањи у Јапану 0,003 ха обрадиве површине по једном
становнику.
На основу тога на простору Републике Србије тј. у њеним селима и
руралним подручјима може се произвести хране и других
пољопривредних (и прехрамбених) производа, неколико пута више
него што је то било до сада.
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У Србији, што се тиче структуре пољопривредне производње из
биљне производње потиче 70% док је 30% из сточарства, за разлику
од пољопривреде ЕУ, где је однос обрнут.
Србија располаже са око 4,1 милиона хектара погодног земљишта за
обраду, али сваке године остаје необрађено 400 до 600 хиљада
хектара, односно 10 – 12 % обрадивих пољопривредних површина,
што може да се сматра и позамашним «националним губитком».
У српским селима има око 230. 000 неожењених мушкараца и
122.000 неудатих девојака старијих од 42. године, што претставља
проблем за даљу биолошку репродукцију и смањених могућности у
одгајивању нових нараштаја за рад на пољопривредним пословима и
живот на селу.
Изражена је депопулација села - смањење броја сеоског
становништва кроз континуирану миграцију (одлазак) у градове и
посебно у иностранство, у потрази за сталним запослењем, бољим
животом и другим изазовима и погодностима, без обзира на низ
последица које су произилазиле из тих ситуација.
Наш сељак никад није имао плату, а у продаји својих производа
углавном је било више посредника и «коопераната», тако да је њему
најчешће веома мало остајало од новца из те трговине. Потребе и
обавезе његове и његовог домаћинства биле су знатне: задуживао се
код зеленаша и државе, што је доводило до пленидбе њихове
имовине, затим је сељак повремено одлазио у печалбу у надничење,
а многи су и гладовали и живели у беди и немаштини, у скученим,
влажним и дотрајалим сеоским кућама често боси и оскудно
одевени, на ивици егзистенције и живота достојна човека. (Матић,
2016)
Па ипак село и његови становници некако су издржали све то – са
ранама и ожиљцима уз незаборав и народну изреку «Било не
повратило се».
Зашто је село у Србији и његови људи (постојани, чврсти) али још
увек у стагнацији, објашњава Проф. др Молован Митровић (1999)
«Српски сељак јесте вековима чувао своју православну веру и кроз
епску предају сећање на своју националну државу. Сељацу су били
хајдуци и устаници, најпоузданији војници и пожртвовани
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бранитељи својих њива и огњишта што значи и српских земаља и
српске државе. Али сељаке увек неко мора да поведе у стварање
државе. Новостворену државу сељаци никад нису у стању да уреде
сами и развијају без одлучујуће потпоре грађансва и без духовне и
световне интелигенције».
За село и рурални простор у нашој земљи посебно су
карактеристични обичаји уз послове на селу, у које се убрајају –
мобе, прела и посела, размена рада или позајмице, изградње кућа,
испраћаји регрута у војску и слично.
У сваком случају село и сељаци били су доста запостављени готово у
свим периодима цивилизацијског развоја, такорећи увек остављени
сами себи и у свету и код нас у Србији.«Свим процесима који
настају село се упорно одупире и истрајава, указујући на своју улогу
и улогу становништва које живи у њему. У неким мање развијеним
земљама у свету у руралним подручјима живи више становништва
него у градовима, у развијеним земљама више становништва живи у
градовима него у руралним насељима, док у нашој земљи и земљама
у окружењу још увек у руралним подручјима живи значајан део од
укупног становништва...Српско село пролази кроз промене које су
изазвале одређене тенденције. Под празним селима не подразумевају
се ненастањена села (мада у Србији има много и таквих), већ она
која је напустила већина становника, односно – преко 60 или 70
процената становника. Како су социјални трансформациони процеси
у сељачком друштву били такви да су села напуштали најчешће
млади људи, пражњење села је пратила и њихова сенилизација,
односно – просечна старост становништва тих села најчешће прелази
50 или 60 година. Због тога се термини „празно село“ и „старачко
село“ могу у великом броју случајева користити као синоними...У
празним и старачким селима, иако је број социјалних контаката
мањи, много је очигледније шта други раде, при чему се принцип да
свако познаје свакога и даље у извесној мери користи као средство
социјалне контроле сеоске заједнице». (Јелић и Јовановић, 2018)
Многи светски трендови су неумољиви и у њих су хтели ми то или
не, треба уклопити, односно са њима се треба усклађивати и за њих
се треба и припремити – како у свету тако и код нас у Србији.
Истина ми у Србији то углавном одлажемо или радимо са
закашњењем – што је често и бескорисно и безвредносно.
Светска банка процењује да за светске потребе до 2030. године
производња житарица треба да порасте за 50%, а производња меса за
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85%, а све то може без новог и богатијег села, како у свету, тако и на
нашим просторима. Свет данас троши 30% више ресурса него што је
природа у стању да створи или обнови.
Стручњаци Уједињених нација сматрају да село ипак, има
перспективу и да ће се највећи број њихових радних места у овом
веку отворити баш у руралним подручјима – нарочито у области
органске производње хране производњи енергије из обновљивих
извора.
На нашим просторима постоје повољни услови за развој свих видова
туризма - бањски, транзитни, здравствени, конгресни, историјски,
културни, верски и друго.
У овој категорији и туризам на селу, односно сеоски или рурални
туризам кроз организвање разних туристичких манифестација,
(интернационалне, националне, регионалне, локалне и месне).
На ово утичу и неки нови процеси и односи у свету као што су:
глобализација, регионализација, нови светски поредак, ново
информатичко друштво, наметање нових друштвених правила игре
(обесмишљавање многих до тада успостављених или опште
прихваћених вредности).
На жалост велика криза морала и укупног система позитивних
вредности са свеопштим застојем и пропадањем одразила се на село,
а друштво и држава нису смогли снаге да изврше значајне системске
друштвене промене, тако да за те промашаје и недаће нико и никада
није означен одговорним.
Из свега наведеног намеће се питање:
«Какво нам је село потребно данас и у догледној будућности?».
Академик Проф. др Радомир Лукић (1985) је поред осталог рекао.
«Ради свега тога, мора се мислити на основни проблем: Какво је село
потребно данас и у догледној будућности, и шта предузети да се до
таквог села дође. То очигледно не може бити старо, запуштено село,
него село са свим тековинама цивилизације, али које ће истовремено
задржати све добре и незаменњиве вредности и стране некадашњег
села, оно што је народ столећима стварао мора се поштовати».
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Без обзира на све проблеме и недаће, село и његово становништво у
нашој земљи неће нити може пропасти или нестати.
Крајње је време да се свим расположивим снагама крене у обнову,
опоравак развој и напредак села, ангажовањем локалних самоуправа,
пољопривредних саветодавних служби, Универзитета и Факултета,
Института, Завода и осталих институција, организација и удружења,
па и самих пољопривредних произвођача на овим пословима.
У складу са постојећим глобалним кретањима у свету, српско село
треба и даље да буде извор живота и здравља људи и народа на овим
просторима, као један од темеља њиховог опстанка у будућности.
Село треба да буде сачувано, обновљено, богатије, поштованије,
боље и лепше него што је било до сада.
Закључак
Село са становништвом и пољопривредном производњом, од свог
настанка до данас било је увек један од темељних стубова сваког
друштва и државе.
У селу су постојали и одређене друштвене установе и друштвене
организације које заједно са друштвеним групама чине најзначајније
друштвене творевине. Локаслне сеоске заједнице имају своју
специфичну институционалну културу са низом установа и
организација.
Село и сеоско становништво увек су били значајан чинилац без кога
се није могло у развоју и изградњи било ког друштва на земљи.
Током историје, село и његово становништво увек су били главни
произвођачи хране.
Наше село има важну улогу у друштву јер већина насеља су сеоска, у
њима живи око 40% сеоског становништва које се бави осим
пољопривредом и другим делатностима.
О селу и сељаштву постоје аутентични извории разне теорије. Током
историје су се гомилали подаци о селлу и променама у руралним
друштвима, о сеоској породици и другим институцијама и
организацијама. На основу неких погледа аутора о селу и сељаштву
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и запажања омогућује се у значајној мери да се упозна развој и
структура села и руралних друштава у времену и простору али и
праћење настанка и развоја институција и организација руралних
друштва од настанка до данас.
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VILLAGE AND MORALITY
Dragic Zivkovic1
"The village is the foundation of the survival of man and people".
Akademik Prof. Dr. Radomir Lukić
Abstract
Since its inception until today, the village has always been one of the
main pillars of society. Both peasantry and peasantry were changing in
the course of historical development. In all the changes and rapes, the
village survived by pointing to its role and significance. And our village
was always facing challenges and faced with changes.
The paper presents the views of some authors on the village and the
peasantry.
Key words: village, peasantry, population, creations, resources.
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УЛОГА ПОРОДИЧНИХ ГАЗДИНСТАВА У РАЗВОЈУ
РУРАЛНИХ ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Јована Тодоровић1
Апстракт
Основни облик организовања пољопривредне производње је
породично пољопривредно газдинство. Породично пољопривредно
газдинство у руралном развоју општине Горњи Милановац има
значајну улогу. Њих 4.739, колико их је регистровано на
анализираном подручју, бави се пољопривредном производњом,
претежно ратарством. На обрађеном простору постоји 8
пољопривредних удружења и 5 задруга. Сеоски туризам је у развоју,
тренутно има 46 категорисаних домаћинстава у 26 села општине.
Циљ рада је пружање информација о главним карактеристикама
анализиране територијалне области, породичним газдинствима,
као и улога истих у локалној заједници. Посебан значај се огледа у
потенцијалу развоја руралног подручја општине Горњи Милановац.
Методе коришћене при изради рада су дескрипција, анализа
литературе, статистичке методе, истраживање за столом, као и
анализа и тумачење података преузетих са Републичког завода за
статистику.
У раду указујемо на тренутно стање и могућности развоја,
породичних пољопривредних газдинстава, помоћу којих се може
остварити утицај на село, на сеоску заједницу, и рурални развој.
Кључне речи: породична газдинства, рурални развој, пољопривредна
производња, удружења, туризам.
Увод
Улога породичних газдинстава локалне заједнице у развоју руралних
подручја општине Горњи Милановац, огледа се кроз рад,
упознавањем са главним карактеристикама радом обухваћеног и
1
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анализираног подручја. Затим се даје приказ дефиниција које се
односе на породична газдинства. У раду, се такође, приказују
статистички подаци који приказују бројно стање, структуру по
различитим категоријама на посматраној територији.
За израду научно истраживачког рада као извор података коришћене
су различите публикације, књиге, чланци са интернет портала, видео
записи из емисија и подаци са Републичког завода за статистику.
Циљ и значај овог рада је пружање информација о главним
карактеристикама анализиране територијалне области, породичним
газдинствима, као и улога истих у локалној заједници. Посебан
значај се огледа у потенцијалу развоја руралног подручја општине
Горњи Милановац.
Предмет овог рада је истраживање о породичним газдинствима
локалне заједнице у развоју руралних подручја општине Горњи
Милановац, као и тумачење података у вези са већ поменутом темом
и анализирање свих појава везаних за анализирану тему на простору
наведене територије.
Методе коришћене при изради рада су дескрипција, анализа
литературе, статистичке методе (табеларни приказ, графички приказ,
индексни бројеви и процентуални рачуни), истраживање за столом
(desk research), као и анализа и тумачење података преузетих са
Републичког завода за статистику, у виду различитих публикација и
књига пописа.
Главна обележја општине Горњи Милановац
Географски положај и површина
Општина Горњи Милановац припада Моравичком округу, који се
налази у централном делу Републике Србије, заједно са општинама:
Чачак, Лучани и Ивањица. Посматрано у односу на Моравички
округ, Горњи Милановац је друга по величини општина на
територији округа, заузима 28% укупне територије округа, тачније
83.613 ха 43 ара 73 м2.
Општина се налази на додиру западне Србије, Груже и Поморавља у
југозападном делу Шумадије. Територија се општине Горњи
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Милановац са севера
граничи подручјима општине Љиг и
Аранђеловац, са североистока и истока подручјима општине Кнић и
Чачак и са запада и северозапада подручјима општина Пожега и
Мионица. Повољан географски положај, изградњом деонице
Коридора 11, од Љига до Прељине, општина је повезана са
аутопутом преко петље
Таково, која се налази на око 9 км од центра града. За саобраћај је
врло битна Ибарска магистрала, која кроз ову територији пролази у
дужини од 38 км. Сва насељена места општине повезана су
локалним асфалтним путевима за регионалне путеве и Ибарску
магистралу.
Становништво и насеља
Према попису из 2011. године општина Горњи Милановац има
44.406 становника, просечна густина насељености износи 53 ст./1
км2. Општина има 63 насеља. Осим Горњег Милановца и Рудника,
сва остала насеља имају карактер села.
Графикон 1: Број становника по пописима у општини Горњи
Милановац
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Извор: База података Републичког завода за статистику Србије,
пописи становништва.
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Број становника у руралним подручјима општине смањио се у
последњих 60 година. Према званичним подацима последњег пописа
број становника у руралном подручју је 20.190, што је за око 3.469
људи мање у односу на попис који је био 2002. године. Са друге
стране број становника у граду прати тренд раста.
На територији општине Горњи Милановац образовну структуру
становништва чини:
-

Без школске спреме и са непотпуним основним образовањем
17,93% (6.933),
Основно образовање 22,5 % (8.703),
Средње образовање 48,1 % (18.604),
Више и високо образовање 11.29 % (4.366)
Пољопривредно становништво у укупном броју становника 14%
(6.236).

Села у овом крају припадају старовлашком типу разбијених села.
Насељавање ових територија, као и Шумадије у целини, настајала су
крчење шума ради добијања обрадивих површина. У погледу
распореда кућа и кућних група запажа се код многих села да су куће
подизане појединачно или у групама на упоредним косама.
Нови делови насеља, кроз која пролази асфалтни путеви који
омогућавају већу комуникативност, стварају се углавном дуж путева
и имају изглед равничарских села.
Горњи Милановац је највеће насеље које има све карактеристике
модерног града. Мало је градских насеља као сто је Горњи
Милановац, који се од свог оснивања развијао по урбанистичком
плану. Улице су просечене тако да су довољно широке и скоро све се
секу под правим углом. У центру насеља се налази простран и лепо
уређен трг са кога се отварају видици према Руднику, Ждребану и
Вујан планини.
Основне карактеристике рељефа, климе и хидрографије
Територија општине Горњи Милановац налази се у југозападном
делу Шумадије. У морфолошком смислу општина представља јужну
подгорину Ваљевских планина. Највећи део општине је смештен у
сливу реке Дичине која припада сливу Западне Мораве, а мањи
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делови припадају сливовима Груже на југоистоку и Качера на северу
који припада сливу Колубаре. Подгорински простор који чине
планине Рудник, Сувобор, Маљен и Вујан познат је као таковски
крај. Рељеф Таковског краја је брдско-планински.
Положај општине Горњи Милановац и изражен рељеф условили су
хладнију климу у односу на ниже пределе Шумадије и западног
Поморавља. Клима подручја је умерено-континентална. Најхладнија
хумидна клима је у пределу врхова планине Рудник. Умерено
хумидна клима карактеристична је за делове Мајдана и Рудника који
се налазе ближе врховима Рудника и у већем делу Сувобора и Рајца.
Најблажа, субхумидна килима заступљена је у селима Трудељ,
Драгољ и Брђани. Благо хумидну климу имају остали делови
територије.
Вредности средње годишње температуре ваздуха крећу се од 7,2 oC
до 11oC.
Реке овог подручја нису велике по количини воде и површини слива.
Мрежа неколико већих и многобројних мањих токова чини сливно
подручје веома разуђено, али не и довољно богато водом.
Највећа река је Каменица. Највећи број водених токова припада
сливу Западне Мораве, а мањи део сливу Саве.
Улога породичних газдинстава локалне заједнице
Породично пољопривредно газдинство јесте основни облик
организовања
пољопривредне
производње.Пољопривредна
газдинства су мала и испарцелисана јер су поседи уситњени и
распарчани, а од стране државе се у њих мало инвестирало... Јачање
пољопривредних газдинстава ће допринети развоју не само њих већ
и развоју руралне средине, руралног развоја и укупном развоју
аграра. (Јелић и Јовановић, 2018)
У зависности од своје економске снаге породично пољопривредно
газдинство може бити:
-

Комерцијално породично пољопривредно газдинство – то је
пољопривредно газдинство које је тржишно усмерено и које
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-

може под условим утврђеним законом остварити право на
подстицаје.
Некомерцијално породично пољопривредно газдинство – јесте
оно пољопривредно газдинство које није тржишно усмерено, а
чији је носилац корисник пензије остварене по основу
пољопривредне производње. Својство неконвенцијалног
породичног пољопривредног газдинства утврђује се током
регистрације у Регистру пољопривредних газдинстава.
Некомерцијално породично пољопривредно газдинство може
под условима утврђеним законом остварити право на
подстицаје.

У случају уписа породичног пољопривредног газдинства у Регистар
се уписује пољопривредник - физичко лице који је носилац
породичног пољопривредног газдинстава и могу се уписати чланови
породичног пољопривредног газдинства. У случају смрти носиоца
породичног пољопривредног газдинства, преостали уписани чланови
породичног пољопривредног газдинства споразумно одређују
привременог носиоца из својих редова, до окончања оставинског
поступка и спровођења промене у Регистру непокретности и о томе
обавештавају Министарство пољопривреде и заштите животне
средине - Управу за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа) у
року од 30 дана. Чланови породичног пољопривредног газдинства
који су власници или закупци, односно корисници земљишта из
члана 2. овог правилника, могу својом изјавом да одреде носиоца
породичног пољопривредног газдинства као корисника тог
земљишта у смислу овог правилника.2
Пољопривредна газдинства општине Горњи Милановац
Према попису из 2012. године на територији општине Горњи
Милановац укупно има 5.884 носиоца газдинстава, од тога жене
чине 1.003, а мушкарци 4.881. Број управника-менаџера на
газдинству износи 5.956.

2

,,Правилник о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови
регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства“
,"Сл. гласник РС", бр. 17/2013, 102/2015, 6/2016 и 46/2017, Члан 4.
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Табела 1: Чланови газдинства и стално запослени на породичном
газдинству према полу
Чланови газдинства
Вредност
Учешће (%)
8.080
56,41
Мушкарци
6.244
43,59
Жене
14.324
100,00
Укупно
Извор: ,,Пољопривреда у Републици Србији-Део II, 3009201130092102“, Попис пољопривреде 2012, РЗС, Београд 2013, стр. 138.
На основу података Управе за трезор (2018. год.) у општини има
4.745 регистрованих пољопривредних газдинства, од тога са
активним статусом 4.144, а 601 пасивна. Од активних
пољопривредних
газдинстава
њих
4.739
су
породична
пољопривредна газдинства, а 6 имају статус правних лица или
предузетника.
Крајем XX века негативни демографски процеси условили су пад
укупног броја становника, последњих деценија смањење наталитета
и природног прираштаја, неравномеран распоред становништва,
прекомерно пражњење села, пораст удела старачких домаћинстава,
пораст домаћинстава без наследника, смањују број радне снаге, а
тиме и радну активност на пољопривредним газдинствима која
резултира падом пољопривредне производње. Овакви демографски
процес резултирају и смањен број ђака у руралним срединама.
На територији општине имају четири градске и три сеоске школе.
Посебан проблем са квалитетом образовања у сеоским срединама су
и сами програмски садржаји, веома удаљени од карактеристика
сеоских средина, нису прилагођени тим срединама и имају мало
додирних тачака са животом људи у сеоским заједницама.
Структура пољопривредних газдинстава
Основни носиоци економског развоја на селу су појединачна
пољопривредна газдинства. Према попису из 2012. број годишњих
радних јединица ангажоване радне снаге у пољопривреди општине је
7.481, а број условних грла је 18.548.
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Табела 2: Коришћено пољопривредно земљиште газдинстава по
категоријама
Газдинства
Број
Површина (ха)
Окућница
3.209
293
Оранице и баште
4.372
11.941
Воћњаци
4.435
2.664
Виногради
39
8
Ливаде и пашњаци
5.350
14.614
Расадници
6
3
Остало
30
1
Извор: ,,Пољопривреда у Републици Србији-Део I, 3009201130092102“, Попис пољопривреде 2012, РЗС, Београд 2013, стр. 66.
Најчешћи извор прихода пољопривредних домаћинстава је приход
од продаје сопствених производа и производа које су произвели у
свом газдинству, најпрофитабилнији производи у вези за
газдинством јесу прерада млека, прерада воћа и поврћа и прерада
меса. Свако друго домаћинство има приход од пензије
пољопривредне или неке друге, док део домаћинства има приход од
запослења ван пољопривреде. Сви остали извори прихода су у
знатно мањем броју.
Производња пољопривредних производа на газдинствима
Главни економски потенцијал села општине Горњи Милановац
представља пољопривреда – акценат се ставља на производњу
кромпира, воћарству и сточарству као и на прераду воћа и млечних
производа. Код појединих становника заступљено је у мањој мери и
предузетништво. Потенцијал се огледа у сеоском туризму, вишој
преради прехрамбених производа, ручној радиности, традиционалној
текстилној производњи и изради сувенира, али је потребно још доста
рада да постану само одрживи.
Заступљеност појединих култура зависи од локације насеља. Села
која се налазе на надморској висини преко 350м, имају значајно
више газдинства који се баве узгојем кромпира, малина и купина. У
селима која су ближа градском центру, пољопривредници узгајају
крмно биље.
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Табела 3: Површина и број пољопривредних газдинства под
различитим културама у општини Горњи Милановац
Културе
Жита
Пшеница и крупник
Раж
Јечам
Овас
Кукуруз за зрно
Остала жита за зрно
Индустријско биље
Хмељ
Лековито и ароматично биље
Поврће, бостан и јагоде
Парадајз
Купус и кељ
Паприка
Црни лук
Бели лук
Остало свеже поврће
У заштићеном простору
Крмно биље
Мешавина трава
Кукуруз за силажу
Детелина
Луцерка
Остало крмно биље
Воћне врсте
Јабука
Крушка
Шљива
Кајсија
Вишња
Ораси
Малина
Остало воће

Број газдинстава
4.004

23

195

36
2.032

4.435

Површина (ха)
7.633
2.176
19
628
1.479
3.000
331
12
1
2
61
3
37
4
7
1
4
6
2.490
566
363
553
992
4
2.664
181
189
1.958
41
28
66
95
61

Извор: ,,Пољопривреда у Републици Србији-Део I, 3009201130092102“, Попис пољопривреде 2012, РЗС, Београд 2013, стр. 77125.
Велика пољопривредна газдинстава најчешће се баве производњом
пшенице, другим житарицама, шљивама, купинама и малинама.
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Велика већина домаћинстава из циљне групе бави се сточарском
производњом, поседују стоку, живину, кошнице или рибњаке.
Удружења пољопривредника
Општина Горњи Милановац има неколико асоцијација-удружења
која су окренута руралном амбијенту, његовим потенцијалима, али и
неговању и одрживом коришћењу ових ресурса.
Најактивнија удружења су:
-

Удружење произвођача јагодичастог воћа „Виламет Сувобор“,
Удружење „Воћари Рудничко-таковског краја“,
Удружење малих произвођача Рудничко-таковског краја,
Друштво пчелара Рудник,
Удружење „Туризам у селима Србије“,

Најбројнија удружења у селима су она која су окренута спортским
активностима, углавном фудбалским клубовима и ловачка
удружења.
Удружења дају велики значај унапређењу пољопривредне
производње на територији општине кроз различите видове едукације
и скупова који се организују. Неискоришћени потенцијал се огледа у
недовољној промоцији сеоских манифестација, туристичких
потенцијала, као и диверсификације пољопривредних активности на
селу.
На територији општине налази се пет задруга, последња је
формирана у селу Угриновци која се бави повртарском производњом
у заштићеном простору.
Становништво које живи у сеоским срединама треба подстаћи да се
удружују. Удруживањем и формирањем задруга у сеоским
срединама допринели би системском унапређењу квалитета живота у
руралним срединама кроз равноправнију расподелу дохотка и
повећању економских активности.
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Трансфер знања и информација
Подручје општине Горњи Милановац покрива ПССС у Чачку.
Пољопривредна газдинства, њих 70 одабраних, директно сарађују са
ПССС Чачак. Директна сарадња подразумева интензивно праћење
више пута годишње. Остала газдинства њих 550 до 650 су укључени
у саветодавни систем кроз групна предавања, анализу земљишта и
кроз повремене посете саветодаваца пољопривредном газдинству.
Канцеларија за пољопривреду Општинске управе општине Горњи
Милановац, омогућава пољопривредницима доступност конкретним
мерама у развоју њихове производње. Канцеларија за пољопривреду
бави се пружањем хоризонталног протока информација од
Министарства пољопривреде ка пољопривредницима у смислу
субвенција, уредби, конкурса, помоћи приликом попуњавања
образаца за дате субвенције, стручне и саветодавне помоћи.
Сеоски туризам
У рудничко-таковском крају развој сеоског туризма започет је крајем
XX века. Данас на територији општине Горњи Милановац сеоски
туризмом се бави 46 категорисаних домаћинстава у 26 села. Иста су
распоређена на следећим местима: Рудник 8, Коштунићи 4,
Клатичево 4, Гојна Гора 4, Леушићи 2, Озрем 2, Трудељ 2, Мајдан 2,
и по једно домаћинство у 18 села.
Уживаоци чари сеоског туризма могу резервисати само преноћиште,
конзумирати храну, или користити пун пансион. Гости имају
прилику да уживају у специјалитетима традиционалне српске
кухиње, чистом планинском ваздуху, планинарењу, дугим шетњама,
вожњом бицикла, тишини, као и обиласку културно-историјских
споменика.
Закључак
У овом раду анализирана је улога породичних пољопривредних
газдинстава у локалне заједнице у развоју руралних подручја
општине Горњи Милановац. Општина се простире на 83.613 ха, од
тога пољопривредно земљиште чини 54.755 ха. У склопу општине
налази се 63 насеља, тако да у Моравичком округу коме припада
заузима друго место по својој површини. Према последњем попису
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становника на овој територији живи 44.406 лица, 20.190 од укупног
броја чини сеоско становништво. Према образовној структури
најзаступљеније је становништво које има завршену средњу стручну
спрему (48,1%).
На територији општине Горњи Милановац број регистрованих
пољопривредних газдинстава је 4.745, од тога 4.739 су породична
пољопривредна газдинства, а 6 правна лица и предузетници. Жене
као носиоци газдинства чине 17,05% од укупног броја регистрованих
домаћинстава.
Најчешћи извор прихода пољопривредних домаћинстава је приход
од продаје сопствених производа и производа које су произвели у
свом газдинству. Свако друго домаћинство има приход од пензије
пољопривредне или неке друге, док део домаћинства има приход од
запослења ван пољопривреде. Сви остали извори прихода су у
знатно мањем броју.
Пољопривредну производну овог краја карактерише ратарска и
сточарска производња. Најзаступљеније су површине под житима и
крмним биљем, а од сточарства доминира живинарство, овчарство,
свињарство, а најмање је заступљена говедарска производња. Велика
пољопривредна газдинства најчешће се баве производњом пшенице
и другим житарицама, и воћарском производњом пре свега
производњом шљива, купина и малина.
На територији општине Горњи Милановац, постоје различити
видови удружења у сеоским срединама. Удружења дају велики
значај унапређењу пољопривредне производње на територији
општине кроз различите видове едукације и скупова који се
организују. На овом подручју постоји 8 пољопривредних удружења
и 5 задруга. Већи број удружења и задруга у сеоским срединама
допринели би унапређењу квалитета животе у руралним срединама.
Потребне информације и знање пољопривредници добијају од ПССС
Чачак, 70 газдинстава је у директној сарадњи са саветодавцима, а
осталих 550-650 укључени су у саветодавни систем кроз групна
предавања.
Допринос унапређењу пољопривредне производње пружа и
канцеларија за пољопривреду општинске управе општине Горњи
Милановац кроз различите видове субвенција, и различитих видова
стручне и саветодавне помоћи.
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Природне лепоте, повољна клима, богат културно-историјски
садржај и етнолошко наслеђе допринели су развоју сеоског туризма
на територији општине. Сеоским туризмом бави се 46 категорисаних
домаћинстава у 26 села.
Анализирана општина има много потенцијала у развоју руралних
подручја. Специјализацијом пољопривредне производње и
агроиндустрије, породична пољопривредна газдинства добила би
производе веће додатне вредности, а самим тим повећали би доходак
и побољшали би се услове за живот сеоског становништва.
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ROLE OF FAMILY FARMS IN RURAL DEVELOPMENT OF
THE MUNICIPALITY OF GORNJI MILANOVAC
Todorović Jovana1
Abstract
The basic form of organising of agricultural production is a family farm.
Family farm in rural development of Gornji Milanovac has an important
role. Four thousand seven hundred and thirty-nine of them, which are
registered in the analyzed area, are engaged in agricultural production,
mainly in farming. In the treated area there are eight agricultural
associations and five cooperatives. Developing rural tourism has forty-six
categorized households in twenty-six villages of the municipality now.
The aim of the project is to provide information about the main
characteristics of the analyzed territorial areas, family farms and their
role in the local community. Special importance is reflected in the
potential development of rural areas of the municipality of Gornji
Milanovac. The methods used in the preparation of this work are
description, analysing of the literature and interpretation of data
obtained from the Republic Institute for Statistics.
In the project, we indicate the current status and potential of development
of family farms, by which influence on the country, the rural community
and rural developement could be realized.
Key words: family farms, rural development, agricultural production,
associations, tourism.
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УЛОГА ПРЕДУЗЕТНИШТВА У РАЗВОЈУ РУРАЛНИХ
ПОДРУЧЈА
Сретен Јелић1; Татјана Јовановић2
Апстракт
Предузетништво има све веćу улогу и значај у развоју руралних
подручја и развоју привреде у целини у нашој земљи. Микро, мала и
средња предузеćа и предузетништво у руралним подручјима Србије
имају несумњиву улогу у развоју. Са развојем наведених пословних
субјеката привреде подстакло би се развијање пољопривреде и
прехрамбене индустрије, развој других делатности, веćе
запошљавање становништва, побољшање стандарда, очување
села...
Кључне речи: предузетништво, рурална подручја, рурални развој,
стандард становништва.
Увод
Мала,средња предузећа и предузетници имају велику улогу у
привреди наше земље, дају значајан допринос повећању дохотка,
омогућавају отварање нових радних места, запошљавају радну снагу
и развијају предузетништво. У периоду транзиције у земљи растао је
континуитет и значај ових пословних субјеката али се она данас
налазе пред новим изазовима. Имајући у виду њхову активност и
флексибилност она се лакше прилагођавају захтевима тржишта и
променама у пословном окружењу. Основне карактеристике МСП су
пре свега величина, флексибилност и иновативност. МСП се лакше
прилагођавају променама, захтевима тржишта, карактеристикама и
условима пословања и теже јачању конкурентности чиме се
унапређује квалитет производње и услуга. Сектор МСП је значајно
допринео расту привреде у периоду транзиције, а посебно у периоду
1
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2000-2008. године. У овом периоду остварен је раст запослености3,
извоза и бруто додатне вредности. Ова предузећа постају значајан
фактор у процесу опоравка и развоја привреде и теже да се уклопе и
форматирају према моделу предузећа развијених земаља.
Подстицање развоја овог сектора је један од циљева економске
политике Србије. Организациона структура ових предузећа углавном
је једноставна и флексибилна. Највећи удео пословних субјеката у
укупном броју МСП имају предузетници 71,71%, затим микро
предузећа 24,68%, мала 2,94% и средња предузећа 0,67% (Предузећа
по величини и предузетници у Републици Србији 2010-2015: 17).
Основни индикатори величине предузећа су број запослених, висина
средстава, висина прихода и висина профита. Гранична вредност
изабраног индикатора величине предузећа разликује се у зависности
од гране привреде (Кеча и сарадници, 2015: 25). Остварени раст и
развој малих и средњих предузећа примарно су детерминисани
могућностима финансирања из повољних извора. Ограничен
приступ изворима финансирања на тржишту новца и тржишту
капитала нарочито у погледу цене и услова коришћења, представља
најважнију пословну одлуку и највећи проблем ових предузећа
(Ерић и сарадници, 2012: 1-2). Класификација МПС у Србији је
извршена на основу индикатора као што су:број запослених,
годишњи приход и вредност имовине утврђена на дан састављања
финансијских извештаја у пословној години. Микро предузећа су
она предузећа код којих је број запослених до 10 лица (0-9). Мала
предузећа су субјекти код којих број запослених није већи од 50.
Средња предузећа су она код којих број запослених није већи од 250
запослених лица.4На основу критеријума ЕУ, МСП обухватају
предузећа која имају испод 250 запослених, годишњи приход не
прелази 50 милиона евра и јавне институције могу да контролишу
највише 25% средстава.
На основу ових критеријума микро предузећа имају до 10
запослених и годишњи приход до 2 милиона евра. Мала предузећа
запошљавају до 50 радника и имају годишњи приход до 10 милиона
евра. Средња предузећа запошљавају од 50 до 250 радника и
годишњи приход им је од 10 до 50 милиона евра. Више од 250
запослених лица и приход већи од 50 милиона евра имају велика
3
4
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предузећа. МПС на јединствен начин промовишу предузетништво и
приватну својину. На основу низа мишљења теоретичара они су
синоними за приватни сектор и развој предузетништва. Предност
оваквих привредних субјеката је у флексибилности, способности
прилагођавања променама и задовољавању потреба тржишта.
Појам и значај малих и средњих предузећа и предузетника
Да би се развила привреда једне земље,али и привреда као целина
неопходно је развити мала и средња предузећа. Основна могућност
за опстанак предузећа је претпоставка изградње нових
конкурентских предности. Оне се не граде само у самом предузећу
већ и сарадњом између предузећа.
Са циљем да се подстакне ефикасност развоја малих и средњих
предузећа, ефикасност пословања, њихова конкурентност и
конкурентност укупне привреде, основна идеја је стварање кластера
и то индустријских кластера који су у центру пажње креатора
економске политике. Креатори економске политике се посебно
окрећу овим кластерима да би креирали програме за унапређење
економског развоја и конкурентости националних економија
(Мићић, 54). Ови индустријски кластери не би постојали да нема
ресурса који се обезбеђују из пољопривреде. Формирање кластера
представља веома сложену активност.
Осим испуњења основног предуслова који се тиче коришћење
адекватног пољопривредног потенцијала, да би се изградио кластер
неопходно је постојање значајне количине финансијских средстава,
нових технологија, нових радних места, излазак на нова тржишта. Ту
се огледа велика улога државе. Европска унија, на пример, сваким
документом стратешког развоја своје економије у центар политике и
мера за подстицање развоја малих и средњих предузећа ставља
активности усмерене на иновације, оснивање малих и средњих
предузећа и умрежавање а посебно на развој кластера (Бошковић,
Костадиновић, 2011).
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Тим пре је већи значај говорити о овоме јер управо на територији
Европске Уније мала и средња предузећа чине највећи део од
укупног броја предузећа. Основни циљеви стварања кластера јесу: 5
 Повећање конкурентности домаћих произвођача на домаћем и
иностраном тржишту као и обезбеђење услова за проширење
тржишта (повећање извоза),
 Боље и ефикасније коришћење домаћих ресурса (природних,
производних, кадровских),
 Иницирање и подршка кооперације између самих предузећа,
између предузећа, образовних и развојних институција,
 Повезивање са фондовима за финансијрање иновативних
пројеката,
 Обука и образовање.
За успешно остваривање основне улоге малих и средњих предузећа
неопходна је одговарајућа институционална подршка. Управо зато
гледиште малих и средњих предузећа треба проширити и на
структурне које су основа јачања функције малих и средњих
предузећа. Ефекти структурних промена нису у потпуности
предвидиви и они зависе од карактеристика пословања привредних
субјеката, њихових могућности да прихвате и прилагоде се насталим
променама као и флексибилности одговора на захтеве савременог
тржишта (Пантић, 2015: 393).
Табела 1: Број МСП у Републици Србији у 2014. и 2015. години

2014

2015

Год

Обележје

Предузет.

Микро
предузећа

Мала
предузећа

Средња
предузећа

Укупно

Број субјеката

232.764

80.122

9.531

2.182

324.599

Број
запослених

236.360

150.919

190.936

223.505

801.720

Број субјеката

231.616

81.327

9.198

2.131

324.272

Број
запослених

207.748

147.641

185.206

220.944

761.539

Извор: Републички завод за статистику, обрађени подаци.

5

Привредна комора Србије – Кластери и конкурентност
http://www.pks.rs/Documents/ Udru
%C5%BEenje%20za%20industriju%20tekstila,%20ode%C4%87e,%20ko%C5%BEe%2
0i%20obu%C4%87e/Klasteri%20i%20Konkurentnost.pdf, (19. 03. 2018).
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Сектор МПС у Србији обухвата 324.600 пословних субјеката. У
Региону Шумадије и Западне Србије укупан број МСП је 83.959, што
је 25,86% од укупног броја наведених предузећа у Србији. У овом
региону удео предузетника је 67.095, односно 79,91%. Удео микро
предузећа у региону је 14.208 или 16,92%, малих предузећа има 2146
што је 2,56%, а средњих предузећа је 510, односно 0,61%. Основно
обележје МСП, пре свега је величина. Мала предузећа имају
могућност за специјализацију. Она располажу са малим и
ограниченим ресурсума као што су капитална улагања и број
запослених. Недостатак потребног капитала ограничава њихов раст
и развој, а мали број запослених у њима је често резултат чињенице
да је запослени уједно и власник предузећа. Овај податак указује на
то да се обезбеђује стабилност и дугорочна оријентисаност у
процесу производње. Ограничења у развоју МСП су и знања,
вештине и способности лидера (власника).
Улога и значај малих и средњих предузећа и предузетника у
развоју пољопривреде
Стручна и научна литература поделу субјеката у пољопривреди
одређује на основу власништва тако да се свуда спомињу друштвени
и приватни сектори пољопривреде. Основни разлог стављања
пољопривредних предузећа у фокус истраживања је да промена
привредног система наше земље има велики утицај на
пољопривредна предузећа. Ако се занемари идеологија, улога
пољопривредних предузћа у развоју пољопривреде огледала се у
следећем:
 Економија величина пољопривредних предузећа омогућавала је
примену савремене технике и технологије и успостављање и
развој семенске производње,
 Концентрација стручних кадрова омогућавала је развој науке и
агротехнике и њихов трансфер на сељачка газдинства што значи
да су пољопривредна предузећа имала значајну улогу у
пољопривредном саветодавству,
 Пољопривредна предузећа су била основа за настанак и развој
прехрамбене индустрије у истим, а организациним оквирима
комбинаторског типа,
 Концепт развоја пољопривреде који је омогућавао директну
административну контролу токова у пољопривреди, доделио је
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пољопривредним предузећима улогу посредника између
сељачких газдинстава, произвођача инпута и прехрамбене
индустрије и државе (Новковић, Радојевић, 2003: 28).
Посматрано по величини предузећа, највећи удео у запошљавању
имала су велика предузећа (33,3%), затим предузетници и средња
предузећа (по 19,8%), мала предузећа(15,4%) и микропредузећа
(11,7%) (Бошковић, Костадиновић, 2011). Када је у питању број
малих и средњих предузећа у Србији, према подацима Републичког
завода за статистику из 2015.године, највећи део предузећа у
Републици Србији чине микро и мала предузећа док на графику број
два према подацима истог извора видимо укупан број запослених у
свим делатностима.
Слика 1: Број пословних субјеката према њиховој величини у 2015.
години

Извор: Статистички годишњак Републике Србије за 2017. годину,
стр. 224: http://pod2.stat.gov.rs/
ObjavljenePublikacije/G2017/pdf/G20172022.pdf(20.03.2017).
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Слика 2: Број запослених лица према величини пословног субјекта у
2015. години

Извор: Статистички годишњак Републике Србије за 2017. годину,
стр.
224:
http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/G2017/pdf/G20172022.pdf(
20.03.2017).
Постојећи облик производње и прераде пољопривредних производа,
постојеће стање ресурса, досадашња искуства показују да ова област
представља основу привредног развоја и базу прехрамбене
сигурности у Србији. Ако се као основни циљ постави стицање
компаративне предности кроз конкурентност непходно је применити
савремене моделе организације и технологије. Управо на сцену
ступа развој малих и средњих предузећа и њихово удруживање.
Дељењем знања, искуства, технологије, расположивих ресурса
смањују се трошкови прибављања нових а самим тим такве уштеде
доводе до могућности за нова улагања. Та нова изградња капацитета
омогућиће савременији начин процеса производње, тиме ће се
остварити уштеде у времену, повећаће се квалитет финалног оутпута
а као резултат свега тога јача се конкурентска предност националне
економије.
Табела 2: Број укупних предузетника у Републици Србији
2014-2016. године
Година
2016.
2015.
17.098
17.286
Број предузетника
47.906
46.189
Број запослених
Извор: Обрада аутора на основу података РЗС.

у периоду
2014.
18.198
43.026
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Сви ови предуслови постоје у нашој земљи јер истраживања
показују да области у које Србија постиже компаративне предности
су пољопривредни и прехрамбени производи прерађивачке
индустрије. У новој стратегији привредог развоја Републике Србије
и у новој стратегији индустријског развоја за период 20112020.године, развој прехрамбене индустрије заузима најзначајније
место (Кокеза, 2010). Неколико година уназад наша национална
економија је била конкурентна у шест сектора. Значајнији ниво
конкурентости остварен је код одређених готових производа, хране,
живих животиња. Неки од најважнијих конкурентних производа су
воће и поврће. Прехрамбена производња би требало да се базира на
повећању обима и унапређењу квалитета. Чињеница је да Србија
располаже потенцијалном за прераду пољопривредних сировина и
потребном инфраструктуром али основни изазов је испунити
одређене стандардне норме.
Оно на шта се посебно мора обратити пажња без обзира на
позитивне ефекте пољопривреде јесте и негативан утицај који
пољопривреда има на животну средину. Он се огледа пре свега на
ограничење пласмана одређених производа и њихова модификација.
Основни расположиви механизам налази се у оквиру модела
управљања заштитом животне средине (Environmental Management
System (EMS)) који обезбеђује превенцију (Панић, 2010):






Дефинисањем еколошке политике,
Одређивањем еколошких циљева,
Имплементацијом система еколошког управљања
Оцењивањем утицаја процеса на животно окружење и
Сталним унапређењем функционисања.
Улога малих и средњих предузећа и предузетника у развоју
региона

Коришћење расположивог пољопривредног земљишта у Региону
Шумадије и Западне Србије према подацима Републичког завода за
статистику од 2014-2016. је следеће:
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Виногради

Воћњаци

Поврће,
бостан,
јагоде

Индустријс
ко биље

Кромпир

Махунарке

Жита

Укупно

Година

Табела 3: Коришћење пољопривредно земљиште у Региону
Шумадијеи Западне Србије по категоријама

2014. 1.021.755 378.053 2.476 21.588 11.069 15.568 90.457 8.667
2015. 1.054.890 412.244 3.234 18.299 14.304 20.283 90.574 8.667
2016 1.024.440 403.537 3.305 18.105 14.783 22.818 90.574 8.667
Извор: Прилагођено према: Статистички годишњак Републике
Србије за 2017. годину, стр. 244:
http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/G2017/pdf/
G20172022.pdf,(20.03.2017).
Табела 4: Воће, бобичасто воће, виногради у Шумадијском региону и
региону Западне Србије

Извор: Прилагођено према: Статистички годишњак Републике
Србије за 2017. годину, стр. 247-248:
http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/G2017/
pdf/G20172022.pdf,(20.03.2017).
Према подацима Републичког завода за статистику у посматраном
периоду 2014-2016.видимо да Шумадија и Западна Србија су
изузетно повољна подручја за коришћење земљишта како када су у
питању жита, махунарке, кромпир, индустријско биље, тако и поврће
и воће. Од воћа се издвајају јабучасте врсте, шљива, вишња, малина,
грожђе. Иако Србија поседује изузетне природне услове за гајење
винове лозе, производња грожђа није на задовољавајућем нивоу али
је више заступљено у односу на производњу по хектару малине и
вишње. Стање у Србији у погледу произвдоње грожђа и вина и
њихов увоз/извоз није на завидном нивоу. У периоду од 2006-2012.
године Србија је издвајала знатна средства за увоз сировине (грожђа)
за производњу вина, при чему се у спољнотрговинској размени вина
у период 2009-2014. године остварује стални дефицит који варира
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између 10.278 и 19.792 тона на годишњем нивоу (Денда, Денда,
2016: 88).
Табела број 5: Подаци о броју чланова кластера у 2011. години

Извор: Мићић, Максимовић, 2014: 154
Оно што се видно примећује поређењем евиденције је да број
газдинстава у Региону Шумадије и Западне Србије се смањује. На
основу података данас у односу на средину деведесетих година XX
века, број газдинстава је смањен за 30%, а условљен је економским,
политичким, техничко-технолошким и другим факторима (Денда,
Денда, 2016: 85). Да би се побољшала ситуација неопходно је
развити мала и средња предузећа, задржати младе у овом региону и
посветити се развоју ових могућности. Повећањем запослености и
мотивације младих, могуће је покренути производњу како вина тако
и сокова у Шумадији што би повећало компаративну предност овог
региона. Млади би били мотивисани на рад управо због економске
оправданости коју доноси производња и прерада грожђа. Смањио би
се увоз и зависност земље од спољно-трговинских партнера. Према
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подацима из табле 5 видимо да општина Крагујевац има највише
потенцијала за развој малих и средњих предузећа управо зато јер
располаже највећим бројем газдинстава и у оквиру Шумадијске
области има највеће учешће у коришћењу пољопривредног
земљишта. Такође у овој области као и у Тополи постоји највише
могућности за развој виноградарства. Пример да би удруживање
малих и средњих предузећа успешно остварило своје циљеве у
подстицању развоја наведеног региона је укупан број кластера на
територији града Крагујевца.
Један успешан пример добре праксе јесте Опленачко виногорје у
коме се производњом грожђа бави 1.348 газдинстава међу којима и
газдинство породице “Арсенијевић” које у својим засадима има
следеће најзаступљеније сорте: Совињон бланк (30%), Шардоне
(25%), Мерло (30%) и у мањој мери су присутни Каберне совињон
(10%) и Мускат Хамбург (5%) (Денда, Денда, 2016: 89-90). Годишњи
ниво производње није превисок, а оно је последица стављања
акцента на квалитет. Предузеће је посебан успех остварило
2013.године где су се истакле вина од белих сорти. Предузеће
тренутно производи око 20.000 боца од чега се 2.500 боца пласира на
тржиште Црне Горе. Винарија поседује ХАЦЦАП систем
безбедности хране и пића, а поштује производни циклус по коме се
розе и бело вино флашира седам месеци након бербе а црвено вино
18 месеци након бербе. Будући правци развоја винарије односе се на
повећање производње за 50% а извоз на црногорско тржиште
увећати за 100%.
Такође будући правци развоја малих и средњих предузећа могу да
иду у правцу коришћења плодова великог броја плантажних засада
воћа имајући у виду чињеницу да се у Западној Србији и Шумадији
налазе велике површине екстензивних засада (Ваљево, Краљево,
Ужице, Бајна башта, Крагујевац). Могуће је покренути Удружење
жена Шумадије које ће у праве сврхе користити јабуке које су
одлика Шумадије, шљиве које се могу искористити за производњу
џемова, слатког, сокова и слично. Шумадијска област је једна од
најважнијих за производњу крушке тако да и ова скривена
компаративна предност може бити искоришћена за развој овог
региона. Осим прераде у воћну ракију, прерадом крушке (што
самостално што у комбинацији са другим воћем) могуће је добити
велики број производа који се могу пласирати на извозно тржиште.
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Закључак
Имајући у виду потенцијале којима располаже наша земља постоје
велике могућности и основа за развој малих и средњих предузећа и
предузетника. У већини округа наше земље је високо учешће
руралне популације у укупној популацији што омогућава да се баве
предузетништвом, развојем малих и средњих предузећа и
предузетника јер располажу са потенцијалима чиме запошљавају
радну снагу па тиме долази и до смањења незапослености.
Оснивањем малих и средњих предузећа и предузетника користе се
природни ресурси, омогућује регионални развој, смањујесе
неједнакост између региона, доприноси се повећању запослености,
смањењу незапослености. Гледано шире, стварањем малих и
средњих предузећа и предузетника и њиховим успешним
пословањем осим позитивних ефеката у процесу пословања долази
до развоја пољопривреде, нарочито долази до развоја економија које
су доминантно пољопривредне, попут наше. Развојем овог облика
пословања доприноси се смањењу одлива становништва из сеоских
подручја, мотивисањем, одговарајућим програмима едукације,
подршке, финансирања ствара се висококвалитетни производи.
Њихова главна предност је једноставност и основна предност
природни укус без вештачких додатака. Такође развојем
пољопривреде долази до развоја и других области. Развија се
туризам (сеоски нарочито), бањски, организују бројне културне
манифестације и догађаји.
Развој МСП и услуге у условима привреде указују на улогу и значај у
наведеним областима, њихово учешће у целокупном ланцу вредности
производа. Наведена предузећа карактерише тржишна флексибилност
и способност да се прилагоде насталим променама у процесу
пословања. Ово се огледа и у чињеници да она обављају широк спектар
делатности и да су способна за прелазак са једне на другу делатност
или да прилагоде делатност. Предузећа и предузетници су веома
скромни што доказује и обим реализације производње производа и
услуга, а они су самостални у одлучивању и спремни да прихватају
изазове и ризик у пословању.
Посебна улога и значај сектора МСП иако су углавном предузетници,
микро, мала и незнатни удео средњих предузећа обезбеђују нова радна
места и доприносе развоју локалних заједница наведених области а и
шире. Већина предузетника и предузећа су у руралним подручјима,
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како према запосленима тако и по локацији где обављају своје
делатности чиме доприносе развоју руралних подручја. Разне претње у
развоју МСП се могу уочити као што су: недостатак финансијске
подршке, непостојање комуникације, недовољне мере подстицајне
политике и усвајање стратешких докумената. Претњу представљају и
неповољни услови кредитирања пословних инвестиција и скуп капитал
за инвестиције. Велике могућности за развој пружају и нови
производи и производња органске хране за које на светском
тржишту постоји велика потражња. Значајну могућност за развој
МСП представља и повезивање унутар сектора, кластера и удружења
као и занитересованост за развој предузетништва и пружање
различите подршке.
Да би се све ово остварило неопходна је адекватна улога државе и
подршка Сектору МС и предузетницима у развоју активности.
Неопходна је финансијска помоћ и адекватно оспособљавање
кадрова које ће допринети остварењу основних циљева а то је
повећање профита. То даље имплицира повећање конкурентне
предности, повећање развоја региона и компаративне предности која
се заснива на регионалном развоју кроз подстицање малих и
средњих предузећа и предузетника који ће адекватно користити
расположиве ресурсе.
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THE ROLE OF ENTREPRENEURSHIP IN THE DEVELOPMENT
OF RURAL AREAS
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Abstract
Entrepreneurship has an increasing role and importance in the
development of rural areas and the development of the economy as a
whole in our country. Micro, small and medium enterprises and
entrepreneurship in rural areas of Serbia have an undoubted role in
development. With the development of these business entities, the
economy would encourage the development of agriculture and food
industry, the development of other activities, greater employment of the
population, improvement of standards, preservation of the countryside...
Key words: entrepreneurship, rural areas, rural development, population
standard.
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