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УВОДНИК
Билтени удружења Привредне коморе Србије сектора Удружење за биљну производњу послује у оквиру Сектора
пољопривреде, индустрије и услуга представљају тромесечне пољопривреде Привредне коморе Србије са активних једанаест
анализе економских трендова и актуелности у привреди.
пословно интересних асоцијација - групација, чији су чланови
привредна друштва груписана по шифрама делатности из ове
Кроз билтене информишемо чланице коморског система, области.
представнике пословне заједнице и стручне јавности о секторским
и макрое кономским темама, пословним и статистичким Примарна пољопривредна производња још увек је битан чинилац
показатељима за водеће привредне гране, активностима удружења укупне националне економије, пре свега због њеног учешћа у
и услугама Привредне коморе Србије. Циљ је да подстакнемо извозу и бруто домаћем производу, али и укупној запослености.
представнике привреде да покретањем иницијатива усмереним Као удружење радимо на успостављању и јачању сарадње
на унапређење пословног амбијента утичу на креирање стабилних између науке и привреде кроз подстицање истраживачких
и одрживих услова пословања.
програма оријентисаних на комерцијалну примену знања и
технологија. Све учесталији временски екстреми изискују потребу
Очекујемо да коморски билтени допринесу бољој видљивости да се више улаже у примену савремених агротехничких мера и
секторских информација, активности и подршке националне иновативних решења у области пољопривредне производње.
пословне асоцијације привреди, унапређењу конкурентности Кроз рад Удружења за биљну производњу у току 2018. године
и јачању поверења у домаћи привредни амбијент и економију. покренуто је много иницијатива привреде које се односе на
Припремљене информације, вести и анализе објављене у билтенима усаглашавање законодавне регулативе у циљу уређења и
креиране су у склопу заједничких активности јединственог коморског унапређења привредног амбијента. Реализовали смо велики
система и привреде Србије. У анализама су коришћени званични број наступа на међународним и домаћим сајмовима, и одржали
подаци домаћих и страних институција, објављени крајем сваког велики број конференција, семинара и округлих столова на теме
које су актуелне у области биљне производње и прераде, али и
календарског тромесечја у години.
у областима које су повезане са процесом приступања Европској
Сви претходно објављени билтени доступни су на сајту Привредне унији и подршке привреди. Значајна подршка у спровођењу
активности удружења пружа се реализацијом међународних
коморе Србије.
донаторских пројеката и едукативних програма са циљем
унапређења квалитета производа и јачања конкурентности
производа и услуга у складу са потребама међународних тржишта.
Прилагођавање стандардима и растућим захтевима тржишта, али
и примена савремених технологија и бржи процес дигитализације
у областима примарне пољопривреде и прехрамбене индустрије,
од велике је важности за боље позиционирање наших компанија
и њихових производа и услуга на светском тржишту.
Јелена Васић,
уредник

Александар Богуновић,
секретар
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Активности Удружења за биљну производњу
Седнице, конференције, сајмови, презентације, пословни сусрети, семинари
Седница Савета Групације за водопривреду
На седници Савета Групације за водопривреду која је одржана 19. октобра 2018. године, на дневном реду било
је решавање статуса водопривредних предузећа и достава предлога закључака надлежним службама. У том
контексту разматрана је иницијатива за измену Закона о привременом утврђивању основице за обрачун и
исплату плата код корисника јавних средстава („Сл. Гласник РС“, број 116/2014). Учесници, чланови Групације
дали су предлог да „Корисником јавних средстава у смислу овог Закона не сматра се друштво капитала које
послује на тржишту у складу са прописима о привредним друштвима, без обзира на то ко је њихов члан или
акционар“. Предлог је усаглашен на нивоу стручних служби Привредне коморе Србије и упућен Министарству
финансија.
Седница Групације произвођача и прерађивача лековитог, ароматичног и зачинског биља
Представници фирми, учесница студијске посете сајму „Health Ingredients“ у Франкфурту (Немачка), одржали
су 7. новембра 2018. године седницу на којој су извршене припреме за студијску посету. СИППО је упознала
компаније са најважнијим трендовима и захтевима европског тржишта, могућностима повезивања
предузећа кроз организацију састанака са потенцијалним купцима и секторским удружењима. Такође,
представљен је и СИППО програм подршке сектору лековитог биља. Сајам „Health Ingredients“ у Немачкој,
више од дваедест година нуди најбоље пословне могућности на највећем растућем тржишту здравих и
природних састојака хране.
Седница Групације за семенарство
У организацији Удружења за биљну производњу ПКС и Семенарске асоцијације Србије, у просторијама
Привредне коморе Војводине, 13. децембра 2018. године одржана је седница Групације за семенарство.
На седници су били присутни представници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
Републике Србије, Министарства пољопривреде Републике Хрватске, Семенарске асоцијације Србије,
произвођачи семена, извозници, представници института, саветодавних служби, факултета и средстава јавног
информисања. Дневни ред седнице обухватио је теме употребе декларисаног семена у Републици Србији
и искуства Републике Хрватске у решавању питања употребе декларисаног семена. Закључено је да семе
мора да задовољи највише стандарде квалитета и здравственог стања. Само сертификовано декларисано
семе може бити гарант доброг почетка једне нове производње која обезбеђује и до 30 одсто виши принос у
односу на семе које није произведено у контролисаним условима, дорађено и третирано на професионалан
начин. Значај употребе декларисаног семена је важан за државу због повећања укупних приноса по јединици
површине.
Седница Групације произвођача цвећа и украсног биља
У Привредној комори Србије 17. децембра 2018. године одржана је седница Групације произвођача цвећа
и украсног биља на којој су били присутни представници Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде Републике Србије, представници института, факултета, чланице Групације, пољопривреднаих
газдинстава, средстава јавног информисања и Удружења за биљну производњу ПКС. На дневном реду било је
усвајање Пословника о раду и приказ акуелне ситуације и спољнотрговинске размене ове привредне гране.
На седници су покренуте две нове иницијативе за стварање повољнијег амбијента за пословање ове, све
профитабилније, привредне гране и дефинисани конкретни подстицаји за инвестиције за набавку нових
машина и опреме за примарну производњу цвећа.
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Састанак са представницима ПССС Краљево
Представници ПКС и ПКС – РПК Краљево су 1. октобра 2018. године посетили Пољопривредну саветодавну
и стручну службу Србије „Ибар“ доо Краљево где је одржан састанак. Пољопривредна саветодавна стручна
служба „Ибар“ доо Краљево има дугу традицију. Основана је 1958. године под именом „Пољопривредна
стручна служба Ибар” као Среска пољопривредна станица, и мењала је свој назив и статус, а од 17. октобра
2008. године послује као ПССС која покрива подручје Рашког управног округа: Врњачка Бања, Краљево и
Рашка са 2.439 km², и Моравичког управног округа: Ивањица са 1.090 km². Основна делатност су саветодавни
и стручни послови у пољопривреди, са осам запослених саветодаваца. Поред тога, обављају послове контроле
производње семена и садног материјала, здравствени преглед пошиљки намењених извозу, давање фито
сертификата, праћење појаве болести и штеточина. Састанак са директором станице одржан је с циљем
унапређења сарадње са ПКС ради квалитетније подршке пољопривредним газдинствима који нису чланице
ПКС а у сарадњи са ПССС планирана је дирекна веза и умрежавање истих. Информисани су о иницијативи за
формирање Групације саветодавних служби ПКС, за шта је добијена подршка.
Састанак са компанијом „Hoff doo“
Састанак са представницима компаније „Hoff doo“ одржан је 2. октобра 2018. године на захтев директора
компаније ради подршке унапређења пословања и подизања конкурентности производа. Компанија има
три иновативна производа и потребу за подршком у афирмацији и промоцији производа у земљи и свету,
као и намеру проширења производње. Информисани су о могућностима суфинасирања производње кроз
иновацину делатност Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Фонда за
иновациону делатност. Понуђена им је помоћ у заштити права интелектуалне својине, жига и технолошког
поступка. С обзиром на то да имају регистровано Пољопривредно газдинство договорено је да им се
достављају информације о програмима подршке преко пројекта ИПАРД. Најављени су билатерални сусрети
са евроазијским компанијама који се одржавају у ПКС 8. октобра 2018. године, као и Б2Б међународни сусрети
у Марибору у организацији ПКС, 10. и 11. октобра 2018. године.
Дан добављача за потребе компаније „Ahold Delhaize Србија“
Представници двадесет домаћих компанија из области производње свежег воћа и поврћа окупили су се 11.
октобра 2018. године на Дану добављача за потребе компаније „Ahold Delhaize Србија“ у просторијама ПКС
– РПК Нови Сад. Скуп је имао за циљ повезивање и што веће укључивање домаћих произвођача у продајну
мрежу овог трговинског ланца.
Састанак са представницом Швајцарског програма за промоцију извоза – SIPPO
У просторијама SIPPO, 18. октобра 2018. године одржан је састанак између представника SIPPO, Швајцарски
програм за промоцију извоза и ПКС. Састанак је био са циљем припрема за студијску посету и Б2Б састанке
на сајму „Health Ingredients“ у Франкфурту. У организацији SIPPO и уз помоћ Привредне коморе Србије
компанијама из сектора лековитог биља биће организована студијска посета сајму „Health Ingredients“ у
периоду од 25. до 30. новембра 2018. године. Током студијске посете, компаније имају прилику да истраже
нове пословне прилике, стекну увид у трендове немачког тржишта, сазнају о захтевима купаца, законодавним
обавезама и стандардима, као и да упознају потенцијалне партнере из држава широм света.
Састанак са Семенарском Асоцијацијом Србије
У Привредној комори Србије, 5. новембар 2018. године, одржан је састанак са председник Семенарске
Асоцијације Србије. Тема састанка био је договор у вези за одржавањем седнице Групације за семенарство и
употреба декларисаног семена. Договорено да се седница одржи 13. децембра 2018. године.
Радни састанак са произвођачима свежег воћа и поврћа
У Привредној комори Србије, 20. децембра 2018. године одржан је радни састанак са произвођачима свежег
воћа и поврћа на којем су присуствовали представници десет компанија из области производње свежег воћа
и поврћа. Састанак је имао за циљ да се произвођачима свежег воћа и поврћа представи нова фаза пројекта
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Привредне коморе Србије која уз подршку Владе Руске Федерације кроз програм UNDP израђује портал
намењен извозницима воћа и поврћа из Србије. Циљ рада портала који се налази на адреси www.buyserbian.
com је промоција домаћих пољопривредних и прехрамбених производа и директно спајање са руским
купцима. Како је портал www.buyserbian.com још увек у изради, компаније ће у наредном периоду имати
прилику да дaју своје примедбе и сугестије на цео концепт као и да се региструју, што ће убрзати завршну
фазу израде портала и омогућити свим извозницима да унапреде сарадњу са купцима у Руској Федерацији.
Округли сто “Crowdfunding“
Округли сто “Crowdfunding“, одржан 10. октобра 2018. године у Марибору (Словенија), у организацији
Штајерског научно-технолошког парка, окупио је бројне учеснике – партнере у пројекту „Danube Transnational
programme“ – “CrowdStream”, на којем је „ЦТТ БУ“ партнер из Србије. „Crowdfunding“ је алтернативни модел
финансирања, али и много више од тога. Кроз „Crowdfunding“ може да се затвори финансијски јаз у раним
фазама развоја идеје или пројекта, тестирати идеја у заједници или изградити своја заједница. Све је
актуелнији модел финансирања и постаје значајан вид избацивања производа на тржиште. У оквиру основне
теме, представљене су активности коморског система, услуге и сервиси.
Нове чисте технологије и обновљиви извори енергије у функцији одрживог развоја пољопривреде
и руралног развоја
У Привредној комори Србије 14. децембра 2018. године одржан је округли сто на тему „Нове чисте технологије
и обновљиви извори енергије у функцији одрживог развоја пољопривреде и руралног развоја“. Организатори
и излагачи на округлом столу били су представници Института за економику пољопривреде и Привредне
коморе Србије, а учесници представници научне, академске и пословне заједнице. Представљена су
решења иновативних компанија и института и донети закључци за унапређење ове области уз јачање
институционалне подршке. Такође, закључено је да је неопходно радити на подршци и стварању повољног
пословног амбијента за реализацију и иплементацију.
Жиг и индустријски дизајн, предуслов за успешно пословање
На семинару „Жиг и индустријски дизајн, предуслов за успешно пословање“ који је одржан 16. октобра 2018.
године окупило се 45 представника научне, академске и пословне заједнице. Семинар је организовао Завод
за интелектуалну својину у сарадњи са Италијанско - српском привредном комором, у оквиру „VIP4SME“
пројекта, са циљем информисања и обуке МСП за заштиту права интелектуалне својине.
Семинар: „Семе данас и куда ћемо сутра“
Семинар под називом „Семе данас и куда ћемо сутра“ одржан је 24. октобра 2018. године у Пољопривредној
станици Нови Сад на којем су учествовали произвођачи семена, представници института, Министарства
пољопривреде, шумарстава и водопривреде и Привредне коморе Србије. На семинару је презентовано
поређење искуства Хрватске у организацији семенарства у односу на Србију у погледу употребе декларисаног
семена, као и презентација софтвера за праћење документације и прегледа у току вегетације, са могућношћу
приступа и извештавања као и развој апликације за пољске апробативне записнике у контроли семена и
садног материјала. Да би приноси биљних култура били адекватни неопходна је употреба декларисаног
семена.
„Алати за интелектуалну својину“
У организацији Завода за интелектуалну својину, 6. и 7. новембра 2018. године одржан је семинар под називом
„Алати за интелектуалну својину“ на којем су учествовали представници привредне, научне и академске
заједнице Србије. На семинару су представљени алати за интелектуалну својину које је развила Светска
организација за интелектуалну својину, који представљају различите моделе за дефинисање политика
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интелектуалне својине, водиче за њихово коришћење и унапређење постојећих политика као и моделе
различитих уговора који се користе у процесима трансфера технологија. Наглашено је да се ови материјали
такође могу користити за подизање капацитета не само академских институција већ и у сврхе едукације
других важних актера у процесима трансфера технологија као што су: државне институције и национални
заводи за интелектуалну својину, мала и средња предузећа, професионални заступници за интелектуалну
својину као и друге организације које подржавају промоцију иновација у оквиру свог мандата. Страни
експерти са искуством на пословима трансфера технологије на Универзитетима у Бостону, из консултантске
фирме „Фокус“ из САД као и са Универзитета Кембриџ из Велике Британије, кроз практичне примере дали су
учесницима увид у начине евалуације технологије кроз разговоре са проналазачима као и примере примене
политика интелектуалне својине на универзитетима. Учесници су имали су прилике да кроз тимски рад,
укратко прођу кроз прву фазу у процесу трансфера технологије кроз интервју са проналазачима, што треба
као модел чешће примењивати.
Златибор: Пут у будућност – и традиција и дигитализација
На Златибору је у периоду од 12. до 14. децембра 2018. године одржан семинар на тему „Пут у будућност
– и традиција и дигитализација“. На семинару су учествовали представници пољопривредне стручне
саветодавне службе, Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде, института из области
пољопривреде, пољопривредних газдинстава, представници амбасаде Канаде и Удружења за биљну
производњу ПКС. Овогодишњем Семинару присуствовало је преко 300 учесника, које су предавачи кроз
пленарна предавања и интерактивне радионице за ратарство, сточарство, воћарство, заштиту биља и FADN
упознали са актуелним темама из области саветодавства и пољопривредне струке. У складу са мотом, фокус
је био на значају дигитализације и прецизне пољопривреде као савремених светских трендова, почевши од
глобалног нивоа, преко улоге у саветодавству, до конкретне примене на фармама у Србији. Представљен је
и Центар за дигиталну трансформацију привреде ПКС презентацијом сертификованог менаџера за дигиталну
трансформацију ПКС.
Промоција биопрепарата „Bio Vermax“
Промоција биопрепарата „Bio Vermax“ која је одржана 30. октобра 2018. године окупила је предаваче,
професоре са Технолошко-металуршког факултета у Београду, Института за воћарство у Чачку и Факултета за
биофарминг у Бачкој Тополи, као и преко 60 учесника, представника института, факултета, ПССС, привреде и
медија. На захтев Иновационог центра Технолошко-металуршког факултета у Београду - ИЦ ТМФ и Института
за воћарство из Чачка, организована је презентација биопрепарата „BioVermix” који је резултат иновационог
пројекта „Нови биотехнолошки поступци за производњу биопрепарата на бази вермикомпоста”. Овај
пројекат су заједно и водили уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије и Привредне коморе Србије. Циљ пројекта је развој и афирмација производа са додатом вредношћу у
пољопривреди, иновационих делатности, и подршка трансферу знања и технологија.
Одржива примарна пољопривредна производња
На конференцији под називом „Одржива примарна пољопривредна производња“ у организацији Факултета
за Биофарминг из Бачке Тополе, учествовали су представици факултета, института, привредних субјеката,
ПССС и ПКС. Предствник Привредне коморе Србије био је члан председништва и члана Научног одбора скупа.
Такође, изложена су два научно стручна рада. Конференција одржана 26. октобра 2018. године у Бачкој
Тополи.
Петнаеста Конференција о заштити биља
На Златибору је, у организацији Друштва за заштиту биља, у периоду од 26. до 30. новембра 2018. године
одржана 15. Конференција о заштити биља. На Конференцији су учествовали научни радници, представници
компанија („Делта аграр“, „Хоја“, „Агроуник“, „БСФ“, „Бајер“, „Агромаркет“), ресорних министарстава и медија.
Конференција је прилика за окупљање, али пре свега за афирмацију стручњака и истраживача у области
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заштите биља. Осим предавања, по избору Стручног одбора, на основу квалитета и актуелности проблематике,
после уводних излагања представљени су поједини пријављени радови. На округлим столовима су се чуле
најактуелније проблематике из струке, што је омогућило размену информација о најзначајнијим проблемима
у области заштите биља. Велики број компанија представио је свој рад и резултате у овој области.
Међународна пољопривредна конференција Института за економику пољопривреде
Међународна пољопривредна конференција Института за економику пољопривреде уз подршку Привредне
коморе Србије одржана је у периоду од 13. до 14. децембра 2018. године у Привредној комори Србије.
Учесници на конференцији били су научни радници из преко 30 институција из Србије и иностранства
(Румуније, Пољске, Руске Федерације, Немачке, Бугарске, Грчке, Аустрије, Молдавије и Босне и Херцеговине).
На скупу je учествовало преко 120 еминентних научних радника, декана, ректора универзитета из земље
и иностранства. Улога и значај оваквих скупова битни су за институционално умрежавање и унапређење
сарадње као и унапређење аграра а најављено је оснивање Фонда за науку. На отварању скупа говорили
су: аташе за привреду Румунске амбасаде, ректор Универзитета економских наука из Букурешта, директор
Федералног института за економику пољопривреде из Беча, декан Факултета за пољопривреду прехрамбену
индустрију и заштиту животне средине, пројект менаџер Међународне асоцијације за креирање економске
политике и др. Отварајући скуп у име ПКС, виша саветница у Удружењу за биљну производњу, истакла је
значај сарадње науке и привреде за унапређење конкурентности српске привреде и улогу Коморе у трансферу
знања и технологија. Током два дана рада изнети су најновији резултати истраживања, и кроз интерактивне
дискусије усвојени закључци као смернице будућег рада. ПКС даје значајан допринос јачању везе науке и
привреде кроз едукативне програме и конференције, и имплементацију нових достигнућа у пољопривреди,
и дала је пуну подршку организацији скупа.
Радионица пројекта „Smart Factory Hab Dunavskog programa“
У Марибору је 9. октобра 2018. године одржана радионица у оквиру пројекта „Smart Factory Hab Dunavskog
programa“. Организатор је био Технолошки парк Помурје уз учеснике, партнере на пројекту. Радионица је
организована ради умрежавања и повезивања пројектних партнера. Такође, од стране представника ПКС
одржана је презентација на којој је представљена ПКС, односно, активности, сервиси и услуге које ПКС пружа
компанијама.
13. Међународни сајам етно хране и пића
На Београдском сајму, у периоду 21 - 24. новембар 2018. године, одржан је 13. Међународни сајам етно хране
и пића 2018 на којем је ПКС имала штанд. Организатор сајма били су Министарство пољопривреде, шумарства
и водопривреде, Град Београд и Привредна комора Србије. На сајму је излагало преко 400 излагача који су
имали прилику да своје производе представе посетиоцима сајма и бројним медијима. ПКС је у сарадњи и
координацији са регионалним коморама помогла и организовала наступ великог броја излагача по посебним
условима и повлашћеним ценама на којем је било изложено преко 2.000 производа. Овај сајам већ годинама
изазива велико интересовање од стране све већег броја посетиоца, угоститеља и хотелијера. Сајам је, такође,
прилика да се регионални традиционални и заштићени производи представе тржишту. Понуда производа
била је веома разнолика, од примарних до производа високе технолошке обраде. Додељен је велики број
награда престижним произвођачима различитих робних група, што представља признање и стимулацију
за даљи развој и промоцију. Посебну пажњу привукли су традиционални производи, као и производи са
заштићеним пореклом и именом и производи са сертификатом органског производа.
Сајам опреме и технологије из области виноградарства и винарства „Vinitech 2018“
У Бордоу, Француска, у периоду 18-23. новембар 2018. године, одржан је Међународни сајам опреме и
технологије из области виноградарства и винарства. На основу успешне сарадње Привредне коморе Србије и
француске агенције за међународни развој INTERCO AQUITANE, ПКС је имала штанд на којем је излагало десет
домаћих компанија из области производња грожђа и вина. У оквиру сајамских активности реализована је
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посета Извршном већу регије Аквитаније и учешће на радионици „Развој винског туризма и енотуристичке
услуге“. Представљено је српско виноградарство и винарство и потенцијали за вински туризам. Одржана
је радионица на Институту VINIPOLE BORDEAUX са фокусом на тероар и виноградарске технике. Посећена
је компанија CHATEAU DILLON у оквиру које су одржане две радионице на тему винификације и техничких
процеса. На националном штанду, током три дана сајма, одржавала се презентација и промоција Србије као
европске винске регије, затим, обављени су сусрети са референтним произвођачима опреме и технологије
у циљу унапређења технолошких и производних капацитета произвођача вина у Србији као и дегустације
српских вина. У оквиру посете Светском музеју вина где вина из Шумадије имају сталну поставку одржан је
и MASTER CLASS вина Шумадије. Договорено је да представници француске агенције за међународни развој
INTERCO AQUITANE у наредној години посете српске винарије.
Студијска посета сајму „Health Ingredients 2018“ - сајам природних састојака
У организацији швајцарског програма за промоцију извоза – СИППО, пет домаћих компанија из области
производње лековитог биља посетило је у периоду од 25. до 30. новембра 2018. године сајам„Health Ingredients
2018“ у Франкфурту, Немачка. Сајам су посетили представници пет компанија из Србије из делатности
производње лековитог биља, зачина, есенцијалних уља и то:„Адонис“,„Биље Борча“, Институт за проучављње
лековитог биља „Др Јосиф Панчић“, „Херба“ и „Пекла Плант Есма“. Студијске посете биле су регионалног
карактера, па су поред делегације из Србије присуствовали представници компанија и организација из
Албаније, Босне и Херцеговине, Македоније и Туниса. На сајму су организовани састанци са представницима
сајма на којима су објашњени услови учешћа на излагањима у предстојећем периоду. Нашим фирмама је
представљена Асоцијација која окупља компаније које се баве производњом есенцијалних уља а акценат
презентације био је на пословању којим ова асоцијација окупља и подржава своје чланове. Такође, компаније
су одржале индивидуалне састанке и обишле штандове компанија које је СИППО експерт по типу производа
контактирао и најавио. На сајму су одржане радионице које су се односиле на теме: преглед најважнијих
тржишта за производе из овог сектора као и препоруке како и на који начин ући на инострано тржиште,
преглед и упознавање са најважнијим сертификатима и стандардима које компаније морају имати како би
приступиле ино тржишту, упознавање са најрелевантнијим сајмовима за компаније и производе из овог
сектора. Такође, део радионице био је посвећен компанијама које се баве промоцијом извоза и том приликом
су СИППО консултанти поделили своја искуства и савете како подржати своје чланове у интернационализацији.
Компаније из Србије су позитивно оцениле студијску посету и изразиле заинтересованост за излагање на
сајму „Food Ingredients“ у децембру 2019. године. Даљи кораци ће бити дефинисани са СИППО програмом,
партнером Привредне коморе Србије и Развојном агенцијом Србије.
„SEE MEET 2018“
У Марибору, Словенија, 10. и 11. октобра 2018. године одржани су међународни билатерални сусрети„SEE MEET
2018“ на којима је учествовало 29 представника из Србије. Након одржаних Б2Б разговора, анкетирањем
учесника високо је оцењена успешност на пословним сусретима. ПКС су упућене директне похвале за
организацију.
За све додатне информације о пословању у земљи и иностранству, контакте с потенцијалним пословним
партнерима, учешће на сајмовима и изложбама, учешће у активностима ПКС контактирајте Удружење за
биљну производњу ПКС путем телефона 011 / 41 49 442 или нам пишите на имејл: biljna@pks.rs.
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Вести
Споразум о сарадњи Развојне агенције Марибора и Привредне коморе Србије
Потписан је Споразум о сарадњи Развојне агенције Марибора и Привредне коморе Србије, у Марибору,
Словенија. Према одредбама Споразума привредници из Србије имају бенефицирано учешће, односно
подршку учешћа на међународним Б2Б сусретима „SEE MEET 2018“. Сусрети су држани у периоду од 10. до 11.
октобра 2018. године у Марибору.
Инфо дан пројекта INNOVAGRO
У организацији Привредне коморе Србије, 24. новембра 2018. године одржан је Инфо дан пројекта INNOVAGRO
на којем су учестововали представници иновативних компанија и медија и остали заинтересовани. У оквиру
Serbian vision манифестације организован је скуп „Пољопривреда као извор прихода - примери успешне
праксе”, под покровитељством инфо дана пројекта Подршка развоју регионалног иновативног система
Јадранско - јонског подручја - Innovagro. Кроз активности пројекта Innovagro доприноси се побољшању
продуктивности агропродуктивних малих и средњих предузећа, конкурентности и приступа међународном
тржишту, повећању процента малих и средњих предузећа која се баве пољопривредно - прехрамбеном
делатношћу укљученим у процес умрежавања, интернализације и иновација, јачању веза између института
за истраживање и развој, МСП и регионалне и локалне власти у области иновативног предузетништва и
повећање употребе еколошких пољопривредних пракси. Као примери добре праксе представиле су се
иновативне пољопривредне компаније које послују на бази сопственог знања, развијају, примењују и
унапређују своју интелектуалну својину, и кроз примену нових достигнућа успешно послују на домаћем и
иностраном тржишту.
Додела награде Светске организације за интелектуалну својину
У Клубу посланика у Београду, у организацији Завода за интелектуалну својину РС, 16. новембра 2018. године
одржана је додела награде Светске организације за интелектуалну својину. На додели су учествовали државни
званичници, представници академске и пословне заједнице, адвокатских канцеларија, представници
организација за колективно остваривање ауторског и сродних права и привредних субјеката. Додела награда
Светске организације за интелектуалну својину за патент, индустријски дизајн, монографско дело/студијску
изложбу у области друштвено - хуманистичких наука, проналазак остварен од стране ученика средњих
школа, као и за правно лице са највећим интезитетом коришћења међународног система регистрације
жигова, организована је поводом 95 година рада Завода. У категорији проналазача или групе проналазача
за патент, прво место припало је др Јадрану Бандићу, пластичном хирургу и проф. др Ђури Коруги, пиониру у
области нанотехнологија и оснивачу Центра за молекуларне машине на Машинском факултету Универзитета
у Београду, за проналазак под називом „Аналитичке методе процене ткива“. Победник у оквиру категорије
за правна лица за регистровани дизајн је компанија „SOMAGROUP“ д.о.о. из Београда, која је носилац пет
међународно регистрованих индустријских дизајна за комадни намештај који се извози на тржиште Европске
уније. У категорији аутора за монографско дело/студијску изложбу са каталогом у области друштвено
хуманистичких наука добитница награде је др Горица Љубенов, дипломирани архитекта из Београда, за
студијску изложбу и пратећу монографију/каталог који су посвећени традиционалном градитељском знању
и наслеђу на Старој планини, које представља природно добро од изузетног значаја. У категорији ученика
или групе ученика средње школе за проналазак награђена је Сара Милошевић, ученица трећег разреда
Гимназије у Инђији, за проналазак под називом „Модификација баријум титаната допираног лантаном и
потенцијална примена“. У категорији за изузетно домаће правно лице са највећим интензитетом коришћења
међународног система регистрације жигова у протеклих годину дана награда је припала привредном друштву
за производњу, прераду и промет „NELLI“ д.о.о. из Лознице. У наставку је директор Регионалне привредне
коморе Јабланичког и Пчињског управног округа на примеру Лесковачког домаћег ајвара презентовао како
је регистрација ознаком географског порекла допринела промоцији и већем пласману овог производа на
тржишту. У раду Комисије за доделу награда учествовао је представник ПКС.
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Промоција биопрепарата „Bio Vermax“
У Ужицу је 19. новембра 2018. године одржана промоција биопрепарата „Bio Vermax“ чији су презентери били
представници ИЦ ТМФ из Београда, Института за воћарство из Чачка и Факултета за биофарминг из Бачке
Тополе. На промоцији је присуствовало преко 50 представника пољопривредих компанија, газдинстава,
апотека, ПССС и медија. „Bio Vermax“ је резултат иновационог пројекта Нови биотехнолошки поступци за
производњу биопрепарата на бази вермикомпоста. Циљ промоције био је афирмација производа са додатом
вредношћу у пољопривреди, афирмација иновационе делатности и подршка трансферу знања и технологија.
У оквиру овог догађаја представљени се резултати пројекта Унапређење технологије гајења, конкурентности и
економичности производње јагодастих врста воћака применом добре пољопривредне праксе, финасираног
од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије. Препарат је изазвао
велико интересовање код присутних привредника.
Промоција - МАК 2019 - 6. Међународнa научнa агробизнис конференцијa
У Привредној комори Србије 21. децембра 2018. године одржана је промоција 6. Међународне научне
агробизнис конференције - МАК 2019 на којој су учествовали представници министарстава, института,
факултета, привредних субјеката и медија. Циљ промоције је информисање јавности о скупу и анимирање и
мотивисање учесника ради јачања пословне везе између научне и академске заједнице и имплементације
знања и нових достигнућа у привреди. Конференција МАК 2019 одржава се на Копаонику 25. и 26. јануара
2019. године на којој ће се на научној основи анализирати и приказати синергијски резултати науке и праксе,
као и могућности реалне подршке укључењу Србије у ЕУ у складу са преговарачким поглављем 11, 12 и 13
- Пољопривреда и рурални развој, безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна питања и рибарство.
Закључено је да се изврши анимирање учесника за активно учешће у конференцији кроз научно - стручна
излагања или директну промоцију компанија и њихових производа.
Платформа сарадње науке и привреде
Привредна комора Србије представља спону између науке и привреде, подстичући и подржавајући
успостављање сарадње и комуникацију између привредника који разумеју значај науке, и научника и
професора који разумеју бизнис. У циљу даљег промовисања сарадње приватног и истраживачког сектора и
рада Савета за сарадњу науке и привреде, Служба за иновације Привредне коморе Србије развила је online
платформу „www.nip.rs“.
Циљ је подстаћи привредна друштва и научно-истраживачке организације да се укључе у заједничке научноистраживачке и развојне пројекте ради стварања нових комерцијално примењивих производа и услуга,
решавања текућих проблема и задатака, као и увођења иновативних технологија у раној фази које могу имати
значај за њихов будући развој и тржишни потенцијал.
Платформа повезује кориснике различитих услуга које истраживачке институције могу да понуде привредним
друштвима, обезбеђујући комуникацију са финансијским актерима преко пословних инкубатора, научних и
технолошких паркова и центара за трансфер технологије. Повезивање свих релевантних интересних група на
једној централизованој локацији ће обезбедити представљање могућности за сарадњу са свим интересним
групама, што ће несумњиво довести до нових пословних подухвата, стварања spin-off или start up компанија.
ПЕРФОРМ пројекат Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ), који спроводи Helvetas Swiss Intercooperation
и Универзитет у Фрибургу, подржао је Привредну комору Србије у развоју ове платформе.
За додатне информације контактирајте Службу за иновације ПКС путем телефона 011 / 41 49 430 или нам
пишите на имејл: inovacije@pks.rs.
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Усвојена иницијатива за измену Закона о улагањима
Центар за подршку инвестицијама и ЈПП Привредне коморе Србије је у току 2017. године покренуo
иницијативу за измену Закона о улагањима („Сл. гласник РС“, број 89/15) и пратеће уредбе, а која је усвојена и
имплементирана у изменама Закона о улагањима („Сл. гласник РС“, број 95/18) у децембру 2018. године.
Члан 14. Закона је измењен на начин да је сада проширено право које су раније имали само страни улагачи
и на домаће улагаче. Сада сви улагачи могу да увозе опрему која представља улог у смислу овог
закона, без плаћања царине и других увозних дажбина. Ово ослобођење важи за увоз опреме која
представља улог у смислу овог закона, осим путничких моторних возила и аутомата за забаву и игре на срећу,
под условом да је опрема коју улагач увози у складу са прописима којима се уређују здравље и безбедност
грађана и заштита животне средине.
Наведена измена уједно представља и једну од најзначајнијих измена за домаћа привредна
друштва, будући да могу увозити неопходну опрему за улагање у смислу овог закона, без плаћања
царина без обзира на то из које се државе увоз врши и да ли је са том државом потписан споразум
о слободној трговини.
За стране инвеститоре ова олакшица је значајна како би се избегле царинске баријере приликом пресељења
производње из иностранства у Републику Србију, али истовремено и за домаће инвеститоре ова мера
представља додатни подстрек и олакшицу за инвестирање. Наиме, према доступним подацима Републичког
завода за статистику скоро једна трећина увоза средстава за рад врши се из држава са којима Република Србија
нема потписан споразум о слободној трговини. Увоз ове опреме до сада није био ослобођен царинских и других
дажбина уколико је улагач било домаће друштво.
Пре последњих измена Закона о улагањима поступак ослобођења је био детаљније уређен за стране
инвеститоре Уредбом о условима, начину и поступку ослобођења од царине на увоз опреме („Сл. Гласник РС
број 48/18) која је на снази од 30. јуна 2018. године. Имајући у виду да је Закон измењен у децембру 2018.
године очекује се и измена наведене Уредбе која би ближе уредила ослобођење и за домаће инвеститоре. Тек
након измена ове уредбе моћи ће и да се примени измена Закона на домаће инвеститоре, под
условима које ова уредба буде прописивала.
За додатне информације контактирајте Центар за подршку инвестицијама и ЈПП ПКС путем телефона
011 / 41 49 444 или нам пишите на имејл: investicije@pks.rs.
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ИПАРД информативни дан у Београду
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је 26. октобра 2018. године, првим ИПАРД
информативним даном у Београду, започело низ информативних догађаја који су током октобра и новембра
2018. године били одржани у девет градова широм Србије. Кроз инфо дане, који су организовани уз сарадњу
и финасијску подршку пројекта „Подршка коришћењу ИПАРД фондова Европске уније“, потенцијалним
корисницима ИПАРД II подстицаја представљене су могућности, захтеви, правила и услови које треба да испуне
како би остварили право на одобравање пројеката и исплату ИПАРД средстава. На првом информативном
дану, који је одржан у београдском хотелу Метропол, присутним представницима удружења пољопривредних
произвођача и прерађивача, невладиних организација, министарстава, научно-истраживачких и образовних
институција, привредних комора, Секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине,
локалних самоуправа, пољопривредних саветодавних служби, Сталне конференција градова и општина,
обратили су се, државни секретар МПШВ РС и шеф Операција III Делегације ЕУ у Републици Србији. На скупу су
представљене планиране и спроведене измене ИПАРД програма и правилника за спровођење Мере 1, као и
резултати и сазнања до којих је УАП дошла у процесу спровођења јавних позива. Присутни су информисани
шта ће бити предмет контроле за испуњавање националних услова и услова ЕУ у области заштите животне
средине, ветеринарског јавног здравља, добробити животиња, заштите биља, безбедности хране биљног
порекла.
Свечано обележавање јубилеја у фабрици БАТ у Врању
Председница Владе Републике Србије присуствовала је обележавању јубилеја у фабрици „British American
Tobacco“ (БАТ) у Врању, која је прославила 15 година успешног пословања од преузимања Дуванске индустрије
Врање. Током 15 година компанија је уложила више од 270 млн евра, од чега је преко 120 млн евра уложено
у куповину и модернизацију фабрике у Врању, која је постала производни центар за земље ЦЕФТА споразума.
Захваљујући сталној модернизацији и унапређењу производних процеса, постројење у Врању постало је једно
од најбољих у БАТ групи.
Отворен први дистрибутивни центар поврћа на југу Србије
Привредно друштво „Конто фрут“ доо Лесковац, отворило је дистрибутивни центар за откуп и складиштење
свежег поврћа са територије Јабланичког округа, први на југу Србије који ће у једном дану моћи да прими,
класира и прода од 100 до 150 t робе. Од укупно извезене количине раног поврћа из Јабланичког округа, чак
37 одсто прође преко „Конто фрут“ и заврши на трпезама у Грчкој, Бугарској, Хрватској и Румунији. За ово
предузеће, које сада има дистрибутивни центар, индиректно је везано преко 200 пољопривредних газдинстава
из Лесковца, Власотинца и Лебана, који 70 одсто своје производње продају „Конто фруту“.
Сајам пољопривреде у Лесковцу
У Лесковцу је 14. децембра 2018. године одржан 6. Сајам пољопривреде „Агролидер“, на тему повртрске
производње. Осим презентације нових технологија, опреме и семенског материјала, произвођачи су могли
да се на стручним предавањима упознају са методама унапређења обима и квалитета примарне производње
и пласмана, али и да освоје вредне награде. Шесто „Агролидерово“ саветовање посетило је више од хиљаду
повртара из читаве јужне Србије, а производе представило 47 семенских и хемијских кућа, произвођача опреме
и механизације, осигуравајућих друштава и пословних банака.
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РПК
Севернобачког
управног округа
Суботица

РПК
Западнобачког
управног округа
Сомбор

РПК
Нишавског,
Пиротског и Топличког
управног округа
Ниш

Међународни фестивал органских производа Биофест
Проглашењем биопроизвођача и биопроизвода године у Суботици је 17. октобра 2018. године отворен 14.
Међународни фестивал органских производа - „Биофест“. Овогодишњи фокус је на Индустрији информационих
технологија (ИТ) једној од најздравијих привредних грана у Србији која бележи стални раст. Са друге стране, у
пољопривреди леже велики потенцијали, који још увек нису искоришћени, посебно у органској производњи,
која је у свету у сталном порасту. Дводневни фестивал органске производње и ове године окупља стручњаке
који ће на панел дискусијама суочити ставове по питању дигитализације у овој индустрији, интернет куповине,
али и утицаја климатских промена. Органска пољопривреда Србије на једном месту и ове године на суботичком
„Биофесту“ представила је најбоље што органска индустрија Србије нуди. А нуди мање у односу на потражњу
у нашој земљи, с обзиром на то да се произвођачи сусрећу с недостатком репроматеријала. Фестивал је
организован по четрнаести пут, на Отвореном универзитету, уз доделу признања биопроизвођачима,
односно биопроизвод године, као и обилазак органских фарми у региону Суботице која је пионир ове врсте
пољопривреде у Србији. Током фестивала, 17. октобра 2018. године организован је „shoping“ органских
производа где је акценат дат интернет продаји и када је представљена веб продавница „БиоПијаца – Кликом
до здравља“ уз едукацију како наручивати online.
Почела пробна производња у електрани на биогас у компанији „Агро плус”
Компанија „Агро плус” која се већ 30 година претежно бави производњом пољопривредних сировина, пре две
године ушла је у инвестициони пројекат изградње електране на биогас у оквиру своје фарме, капацитета 1
MW. У новембру 2018. године пуштено је у рад постројење и почела је производња. Ћерка фирма, „Агро Плус
енерџи” носилац је производње из обновљивих извора енергије што је логичан потез за компанију која на
својој фарми гаји око 450 крава. Тиме се заокружује комплетан процес производње и омогућава максимално
искоришћавање свих природних, логистичких и људских потенцијала. Вредност ове инвестиције износи око
4 млн евра, а cуштина читавог процеса огледа се у искоришћавању силаже и говеђег стајњака за производњу
биогаса процесом анаеробне ферментације. Тај гас се користи као погонско гориво за когенерациони мотор
који производи електричну енергију и топлотну енергију.
Трећа конференција: Дигитализација у пољоприведи – изазови и шансе Србије у органској и
конвенционалној производњи
У просторијама ПКС – РПК Ниш, 5. децембра 2018. године одржана је трећа Конференција на тему
Дигитализација у пољоприведи – изазови и шансе Србије у органској и конвенционалној производњи.
Конференција је одржана под покровитељством Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
Републике Србије, BET – Build Energy Team у партнерству са ПКС - РПК Ниш. Циљеви ове Kонференције су:
сагледавање места информационо комуникационих технологија у пољопривредној индустрији; одговори
на питање, да ли је српска пољопривреда спремна за дигитализацију и примену дигиталних платформи
за унапрђење своје конкурентности; представљање бенефита које омогућава примена информационо
комуникационих технологија и дигитализација производње пољопривредних култура; представљање
повољних начина и услова финансирања пољопривредних произвођача конвенционалне и органске хране,
као и могућност осигурања производње и пласмана агрикултурних производа. Поред присутних представника
привредних друштава, пољопривредних саветодавних стручних служби и представника локалних самоуправа,
овом скупу присуствовали су и: државни секретар Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде,
директор Сектора за продају државној управи „Телеком“, представник „ТелеГруп“ и „Делта Аграр“, а модератор
Конференције била је председница УО „Build Energy Team“. На овом скупу представљена је апликација „АгроЛајф“
компаније „ГринСофт“. Бенефити који следе коришћењем „АгроЛајф“ софтвера се огледају у побољшању
квалитета пољопривредног земљишта, већем приносу уз мање трошкове, већој конкурентности домаће
пољопривреде, смањењу ризика у пољопривредној производњи и ефикасном спровођењу законских
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обавеза. Агрономима и власницима пољопривредних добара ова апликација омогућава да на ефективан
начин планирају, организују и управљају пољопривредном производњом уз истовремено повећање приноса,
укупних прихода и смањење оперативних трошкова.
ИПАРД ИНФО ДАНИ
У ПКС – РПК Ниш, 17. децембра 2018. године у сарадњи са ПССС Ниш одржан је састанак информативног
карактера који је за циљ имао да се потенцијалним корисницима ИПАРД подстицаја представе могућности,
захтеви, правила и услови које треба да испуне како би се остварило право на одобравање пројеката и исплату
ИПАРД средстава. Разговарало се о спровођењу мера М1 (инвестиције у физичку имовину пољопривредних
газдинстава) и М3 (инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних
производа и производа рибарства). Акценат је био на индивидуалним проблемима и питањима које
привредна друштва имају при аплицирању како би се подигла општа информисаност и квалитет пријава.
Процес обраде захтева у Србији је додатно отежан чињеницом да је већина пријава непотпуна и да се налази у
фази административне допуне. Уз ИПАРД средства и национално кофинасирање корисници ће моћи да изграде
нове складишне капацитете за воће, поврће и житарице, као и објекте за смештај стоке. Предвиђени буџет за
четврти Јавни позив је око 3 млрд РСД, што је вишеструко већи износ у односу на прва три јавна позива. Уз
учешће корисника то су потенцијалне инвестиције у пољопривредну производњу од 4,6 млрд РСД. Предавачи
су били представници Сектора за рурални развој - Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

РПК
Браничевског
управног округа
Пожаревац

Субвенције за пољопривреднике
Пољопривредни произвођачи са територије града Пожаревца потписали су са градоначелником субвенције за
пољопривредне кредите. Из буџета града за ову намену издвојено је 20 млн РСД. Градоначелник је истакао да
је поред 20 млн РСД који су издвојени за субвенције, потребно још дупло толико и да је и тај новац већ одређен
за нове субвенције, изградњу атарских путева, противградну заштиту, али и едукацију пољопривредника. Он
је додао да се сваке године износ субвенција повећава и да се тежи да одвајања за пољопривреду достигну 2
одсто годишњег буџета града Пожаревца.
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Привредна активност
у делатности биљне производње
Цене репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди
У трећем кварталу 2018. године, према подацима РЗС, цене репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди, у
односу на други квартал 2018. године, у просеку су смањене за 1,2 одсто, а у односу на исти квартал 2017. године повећане су за 2,0
одсто. Посматрано по групама производа, у трећем кварталу 2018. године, у односу на исти квартал 2017. године, раст цена је забележен
у групама семе (39,9 одсто), енергенти (9,8 одсто), одржавање објеката (2,3 одсто), остали производи и услуге (1,6 одсто), машине у
пољопривреди (0,8 одсто) и одржавање опреме (0,7 одсто), док је пад регистрован у групама: храна за животиње (-0,4 одсто), минерална
ђубрива (-2,5 одсто) и средства за заштиту биља (-10,8 одсто)
Индекси цена репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди
Q3 2018/ Q3 2017.

Q3 2018/ Q2 2018.

Укупно

102,0

98,8

Производи и услуге за текућу употребу у пољопривреди

102,1

98,8

Семе

139,9

111,3

Енергенти

109,8

102,8

Минерална ђубрива

97,5

97,0

Средства за заштиту биља

89,2

100,4

Храна за животиње

99,6

96,3

Одржавање опреме

100,7

100,2

Одржавање објеката

102,3

102,7

Остали производи и услуге

101,6

100,0

100,8

99,9

100,8

99,9

Производи и услуге за инвестиције у пољопривреди
Машине у пољопривреди
Извор: РЗС.
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Произвођачке цене пољопривредних производа
Произвођачке цене пољопривредних производа у новембру 2018. године, у односу на октобар 2018. године, повећане су у просеку за
1,2 одсто, а у односу на исти месец претходне године смањене су за 10,8 одсто.
Посматрано по главним групама производа биљне производње, у новембру 2018. године у односу на исти месец 2017. године, забележен
је раст цена следећих група производа: поврћа (39,3 одсто) и кромпира (19,4 одсто), док је пад цена регистрован код жита (-11,9 одсто),
индустријског биља (-15,5 одсто) и воћа (-40,5 одсто).
Промена произвођачких цена пољопривредних производа
у новембру 2018. године у односу на октобар 2018. године
5,0

4,1
2,6

Промена произвођачких цена ратарских производа у
новембру 2018. године у односу на новембар 2017. године
39,3

3,5

19,4

1,4

5,8

-16,3

-15,5

-3,9
Пшеница

Кукуруз

Индустријско Кромпир
биље

Поврће

Пшеница

Воће

Кукуруз

Индустријско Кромпир
биље

-40,5
Воће

Поврће

Извор: РЗС.

Извор: РЗС.

Запосленост

Број запослених у биљној производњи у правним лицима
и код предузетника, квартални подаци 2017. и 2018.
године

У трећем кварталу 2018. године од укупног броја запослених 79,2
одсто је запосленo у правним лицима, 17,2 одсто представљају
предузетници, лица запослена код њих и лица која самостално
обављају делатност, а 3,6 одсто представљају регистровани
индивидуални пољопривредници. У односу на трећи квартал
2017. године број запослених у правним лицима порастао је за
3,2 одсто, број предузетника, запослених код њих и лица која
самостално обављају делатност повећан је за 6,7 одсто, док је
број регистрованих индивидуалних пољопривредника смањен
за 8,2 одсто.

27.000
26.500
26.000
25.500
25.000
24.500
Q1

Q2
2017

Извор: РЗС, прерачун Центра СААПП (ПКС).
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Q3
2018

Регистрована запосленост, према делатностима KD(2010), у трећем кварталу 2017. и 2018. године
Број запослених
Q3 2017.
Република Србија
Пољопривредна производња, лов и пратеће услужне
делатности
Производња дуванских производа
УКУПНО

Учешће у укупној
запослености, у %

Индекс

Q3 2018.

Q3 2018/ Q3
2017.
103,8

Q3 2017.

Q3 2018.

100,0

100,0

1.993.112

2.069.276

25.674

25.205

98,2

1,3

1,2

1.199
26.873

1.383
26.588

115,3
98,9

0,1
1,3

0,1
1,3

Извор: РЗС, прерачун Центра СААПП (ПКС).

Зараде

Зараде, јануар-октобар 2018. (у динарима)

(јануар-октобар 2018)

У периоду јануар-октобар 2018. године, просечна зарада
исплаћена у Републици Србији износила је 68.132 динара и
номинално је већа за 5,9 одсто од просечне зараде исплаћене у
истом периоду 2017. године, док је реално била већа за 3,8 одсто.

49.279

Нето зараде
(у РСД)

42.469
101.649
68.132

Бруто зараде
(у РСД)

58.487
142.168

Република Србија
Пољопривредна производња, лов и пратеће услужне делатности
Производња дуванских производа

Извор: РЗС.

Зараде (нето и бруто), према делатностима KD(2010), у периоду јануар-октобар 2017. и 2018. године
Зараде без пореза
и доприноса (нето)

Зараде (бруто)
Вредност, у РСД
I-X 2017.
Република Србија
Пољопривредна производња, лов и пратеће
услужне делатности
Производња дуванских производа

I-X 2018.

Номинални
индекс
I-X 2018/
I-X 2017.

Вредност, у РСД
I-X 2017.

I-X 2018.

Номинални
индекс
I-X 2018/
I-X 2017.

64.331

68.132

105,9

46.317

49.279

106,4

55.795

58.487

104,8

40.337

42.469

105,3

138.829

142.168

102,4

99.306

101.649

102,4

Извор: РЗС.
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Спољна трговина
Укупна спољнотрговинска размена аграра у периоду јануар-новембар 2018. године износила је близу 4,2 млрд евра, што је за 2,3 одсто
више у односу на исти период 2017. године. Позитиван спољнотрговински биланс достигао је вредност од 1,1 млрд евра. Извезено је
аграра у вредности од 2,6 млрд евра (смањење од 0,2 одсто у односу на исти период у 2017. години), са учешћем од 17,4 одсто у укупном
извозу Републике Србије. Увоз наведених производа порастао је за 6,9 одсто, изражено у еврима, са уделом у укупном увозу Републике
Србије од 7,7 одсто.
Структура извоза аграра, по СМТК,
јануар-новембар 2018. године (у %)
Поврће и воће
Житарице и производи на бази житарица
Дуван и производи од дувана
Пића
Сточна храна (осим жита у зрну)
Разни производи за исхрану и прерађевине
Уљано семење и уљани плодови
Чврсте биљне масти и уља, сирове, рафинисане
Месо и прераде од меса
Млечни производи и птичја јаја
Кафа, чај, какао, зачини и производи од њих
Шећер, производи од шећера и мед
Животињске и биљне сирове материје, нн
Живе животиње, осим животиња из одсека 03
Коже и крзно, сирови
Рибе, љускари, мекушци и прерађев. од њих
Животињске и биљне масти и уља, прерађени
Животињска уља и масти

8,9
7,1
6,0
5,4
5,1
4,7
4,2
3,9
3,2
2,2
1,4
1,3
0,8
0,5
0,1
0,1

Структура увоза аграра, по СМТК,
јануар-новембар 2018. године (у %)

20,0

24,9

Поврће и воће
Дуван и производи од дувана
Кафа, чај, какао, зачини и производи од њих
Разни производи за исхрану и прерађевине
Месо и прераде од меса
Пића
Житарице и производи на бази житарица
Сточна храна (осим жита у зрну)
Рибе, љускари, мекушци и прерађев. од њих
Млечни производи и птичја јаја
Животињске и биљне сирове материје, нн
Уљано семење и уљани плодови
Чврсте биљне масти и уља, сирове, рафинисане
Шећер, производи од шећера и мед
Живе животиње, осим животиња из одсека 03
Коже и крзно, сирови
Животињска уља и масти
Животињске и биљне масти и уља, прерађени

Извор: РЗС, прерачун Центра СААПП (ПКС).

3,1
2,9
2,4
2,3
2,2
1,3
0,6
0,2

5,6
5,3
5,2
5,0
4,8

9,1
8,2

Извор: РЗС, прерачун Центра СААПП (ПКС).

Најважнији извозни производи аграрног порекла, по СМТК, у периоду јануар-новембар 2018. години
Назив производа (СМТК)

у тонама

Малине и сл. бобичасто воће, смрзнуто
Цигарете које садрже дуван
Кукуруз, остали
Пшеница остала(и крупник) и наполица, у зрну
Воде са додатком шећера, ост.безалкохолна пића
Остало воће, некувано, кувано у води, смрзнуто
Остали производи за исхрану
Јабуке, свеже
Бисквити слатки, вафли, галете и слично
Производи за исхрану животиња
Семе сунцокрета
Уље од сунцокрета или шафранике, рафинисано
Кајсије, трешње, вишње, брескве, шљиве, свеже
Семе уљане репице
Пиво од слада (укљ.светло, јако и црно пиво)

124.624
26.422
1.079.822
976.528
219.249
58.369
40.989
127.448
26.120
144.274
142.549
64.811
60.646
130.694
133.223

Извор: РЗС.
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у млн евра
203,5
171,8
165,7
156,5
92,1
77,5
76,8
76,0
62,0
55,2
54,8
50,1
46,1
43,4
43,4

11,5
11,3

19,0

Најважнији увозни производи аграрног порекла, по СМТК, у периоду јануар-новембар 2018. години
Назив производа (СМТК)

у тонама

Остали производи за исхрану
Дуван, делимично или потпуно изжиљен
Кафа, непржена, са кофеином
Цигарете које садрже дуван
Банане, свеже или суве
Воде са додатком шећера, ост.безалкохолна пића
Прерађени дуван, екстракти и есенције
Екстракти, есенције и концентрати кафе
Ост.прехрамбени производи са какаом, блокови, шипке
Цигаре и цигарилоси који садрже дуван
Производи за исхрану животиња
Уљане погаче и остали чврсти остаци, од соје
Бисквити слатки, вафли, галете и слично
Остали пекарски производи
Вина од св. грожђа; шира са заустав. ферментацијом

у млн евра

21.828
11.741
25.421
3.642
67.544
67.671
6.276
8.500
7.538
186
26.624
54.793
8.870
11.486
18.155

76,1
52,0
49,6
41,7
38,2
33,8
33,7
31,9
29,3
28,7
23,1
21,8
21,1
21,0
20,0

Извор: РЗС, прерачун Центра СААПП (ПКС).

Увоз биљних производа, по земљама,
јануар-новембар 2018. (у млн евра)

Извоз биљних производа, по земљама,
јануар-новембар 2018. (у млн евра)
Румунија (RO)
Руска Федерација (RU)
Босна и Херцеговина (BA)
Италија (IT)
Јапан (JP)
Република Македонија (MK)
Немачка (DE)
Албанија (AL)
Република Црна Гора (ME)
Алжир (DZ)

Руска Федерација (RU)
Холандија (NL)
Хонгконг (HK)
Грчка (GR)
Италија (IT)
Албанија (AL)
Француска (FR)
Хрватска (HR)
Турска (TR)
Мађарска (HU)

223,9
155,0
107,2
57,6
46,2
37,0
34,4
24,5
24,4
24,3

Извор: РЗС, прерачун ПКС.

Извор: РЗС, прерачун ПКС.

Спољнотрговинска размена биљних производа,
месечни подаци (у хиљадама евра)
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
I
II
III IV
V
VI VII VIII IX
X
XI
2018. 2018. 2018. 2018. 2018. 2018. 2018. 2018. 2018. 2018. 2018.
извоз, 000 ЕУР увоз, 000 ЕУР биланс размене, 000 ЕУР

Извор: РЗС, прерачун ПКС.
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46,2
22,1
21,9
20,9
18,0
14,1
13,5
13,5
13,4
12,9

Стране директне инвестиције

Структура нето прилива СДИ, по основу улагања
нерезидената, Q1-Q3 2018. године (у %)

У прва три квартала 2018. године, укупан нето прилив СДИ у
Републику Србију, по основу улагања нерезидената, износио
је око две милијарде евра. У пољопривреди, шумарству и
рибарству остварен је нето прилив СДИ по основу улагања
нерезидената од 25,0 млн евра, док је у области производње
прехрамбених производа, пића и дуванских производа износио
105,1 млн евра.

1,2%

33,8%
51,8%

13,1%
Пољопривреда

Индустрија

Грађевинарство

Услуге

Извор: НБС (у складу са „Приручником за израду платног биланса и
међународне инвестиционе позиције бр. 6, ММФ“).

21

Привредна активност макроекономски осврт
Привреду Србије је у 2018. години карактерисала релативна
макроекономска стабилност у погледу ниске и предвидиве инфлације,
благог суфицита у области јавних финансија и последично опадајућег
нивоа јавног дуга, уз стабилност финансијског система и пораст
запослености. Главни извори раста у прошлој години су били пораст
инвестиционе и личне потрошње, као и позитивна привредна ситуација
у земљама Европске уније, главним спољнотрговинским партнерима.
Основу за одржавање и даље убрзање привредне активности треба да
омогући наставак структурних реформи, као и повећање производне
активности у извозно оријентисаним привредним делатностима,
посебно оним које носе већу додатну вредност.
Према процени Републичког завода за статистику, привредна активност
Србије мерена стопом реалног раста бруто домаћег производа у
2018. години износи 4,4 одсто, у односу на иницијално планираних 3,5
одсто. Процењено је да су бруто инвестиције у основна средства
у 2018. години, у поређењу са претходном годином, оствариле реални
раст од 9,1 одсто, a пољопривредна производња је остварила раст
физичког обима од 16,3 одсто.
У 2019. години се очекује да стопа раста бруто домаћег производа буде
3,5 одсто, а са овом проценом се слаже и Међународни монетарни
фонд као и друге релевантне међународне институције које прате
економске перформансе по земљама. Међу бројним ризицима,
који могу негативно утицати на пројекцију, издвајају се: пораст цене
енергената и каматних стопа, интензивирање протекционистичких
мера у међународној трговини, успоравање привредне активности у
земљама кључним спољнотрговинским партнерима, политичке тензије
и успоравање процеса евроинтеграција региона, као и неповољни
климатски услови посебно у току пролећних и летњих месеци.
Укупна индустријска производња је повећана за 1,3 одсто у 2018.
години у односу на 2017. годину. У сектору прерађивачке индустрије
остварен је раст од 1,9 одсто, док је сектор снабдевања електричном
енергијом, гасом, паром и климатизација порастао 1,2 одсто. Са
друге стране, сектор рударства је забележио пад од 4,8 одсто.
Народна банка Србије наставила је да подржава привредну
активност у земљи одржавањем релативно ниске референтне
каматне стопе која тренутно износи 3,0 одсто. Према процени
аналитичара, на актуелну монетарну политику НБС утицали су ниски
инфлаторни притисци и експанзивна монетарна политика Европске
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Реални раст БДП (у %)
4,4
3,5

3,3

4,0

2,0

1,8

2015.

2016.

2017.

2018е*

2019п

2020п

Извор: РЗС, МФ (Фискална стратегија за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021.
годину).
(*Процена РЗС)

Индустријска производња (у %)
8,3
4,7

3,9
1,3

-6,5
2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

Извор: РЗС.

Потрошачке цене
(у % у односу на исти месец претходне године)
3,0

1,7

2014.

Извор: РЗС.

2,0
1,5

1,6

2015.

2016.

2017.

2018.

Јавни дуг Србије (централни ниво државе, у % БДП)

централне банке (референтна каматна стопа у еврозони се одржава на
нули). Међугодишња инфлација је у децембру износила 2,0 одсто
и у оквиру је циља Народне банке Србије који износи 3,0 одсто ± 1,5
процентних поена, а у 2019. години се очекује да буде 2,3 одсто. Већина
аналитичара сматра да у наредном периоду не би требало да дође
до даљег смањења референтне каматне стопе, уз могућност благог
пораста јер се очекује пораст инфлаторног притиска, као и евентуална
промена у монетарној политици Европске централне банке.

Србија је наставила регионално лидерство у привлачењу страних
директних инвестиција, које су у 2017. години износиле 2,4
млрд евра, док су у 2018. години надмашиле пројекцију и према
прелиминарним подацима Народне банке Србије износе 3,0 млрд
евра. У периоду јануар-новембар 2018. године покривеност текућег
дефицита страним директним инвестицијама износи 120,5 одсто.
Прилив по основу страних директних инвестиција у 2019. години се
очекује да буде око 2,6 млрд евра (5,7 одсто БДП) и требало би да
буде више него довољно за покривање дефицита текућег рачуна
платног биланса.
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57,9

2014.

2015.

2016.

56,2

2017.

XI 2018.

Извор: Министарство финансија.

Кретање каматних стопа у 2018. години

Euribor 6M

12/4/2018

Libor USD 6M

Извор: Bloomberg L.P.

Нето СДИ (у млрд евра)
3,0
2,4
1,8

1,9

2015.

2016.

1,2

2014.

Извор: НБС.
(*Прелиминарни подаци НБС)

2017.

2018*

12/25/2018

11/13/2018

10/23/2018

10/2/2018

9/11/2018

8/21/2018

7/31/2018

7/10/2018

6/19/2018

5/29/2018

5/8/2018

4/17/2018

3/6/2018

3/27/2018

2/13/2018

3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
1/2/2018

На позитивне макроекономске трендове реаговале су и агенције за
оцену кредитног рејтинга које су током 2018. године потврдиле рејтинг
Србије. Standard and Poor`s је проценио кредитни рејтинг на „BB“ са
позитивним изгледом да у наредној години дође до унапређења.
Агенција сматра да би наставак снажног раста, даље смањење
јавног дуга и задржавање дефицита платног биланса у одрживим
оквирима могли резултирати повећањем кредитног рејтинга Србије
у наредном периоду. Fitch Ratings је потврдио кредитни рејтинг на
„BB“ са стабилним изгледом, док агенција Moody`s у протеклој години
није процењивала кредитни рејтинг Србије, па се он налази на нивоу
из 2017. године, односно „Ba3“ са стабилним изгледом. Србија се
значајно приближила инвестиционом нивоу кредитног рејтинга са
циљем да се то оствари у средњем року. Агенције наводе као основу
за даље унапређење кредитног рејтинга, очување макроекономске
стабилности и резултата фискалне консолидације, структурне
реформе (јавна предузећа, пореска управа, просвета и здравство),
као и наставак процеса евроинтеграција.

67,8

66,2

1/23/2018

Мере фискалне консолидације су оствариле позитиван резултат,
изнад првобитне процене Међународног монетарног фонда. Према
подацима Министарства финансија, у периоду јануар-октобар 2018.
године остварен је суфицит републичког буџета у износу од 61,1
млрд динара. Наплаћени су приходи у износу од 973,5 млрд динара,
док су расходи износили 912,3 млрд динара. Последично, јавни дуг
је током 2018. године наставио да опада у односу на бруто домаћи
производ и на крају новембра је износио 56,2 процената у поређењу
са 57,9 одсто на крају 2017. године. Процењено је да је буџет у 2018.
години био у суфициту 0,6 одсто БДП, а да се у 2019. години очекује
благ дефицит од 0,5 одсто.

70,0

Укупна спољнотрговинска робна размена Србије у 2018. години
износила је 38,2 млрд евра што представља раст од 10,9 одсто
у односу на прошлу годину. Извезено је робе у вредности од 16,3
млрд евра, што представља повећање од 8,1 одсто, док је увоз робе
износио 21,9 млрд евра, што представља повећање од 13,0 одсто.
Дефицит спољнотрговинске робне размене износи 5,6 млрд евра,
чиме је покривеност увоза извозом опала на 74,3 одсто у односу на
77,5 одсто колико је покривеност износила прошле године. Пораст
дефицита је последица релативно јаког динара у односу на кључне
валуте, као и чињеница да привредни раст у значајној мери зависи од
увоза материјала и производа за потребе инвестиционе активности
и потрошње као компоненти бруто домаћег производа.

Спољнотрговинска робна размена (у млрд евра)
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Значајан допринос одржавању релативно ниског дефицита текућег
рачуна платног биланса даје суфицит у трговини услугама који
је у првих десет месеци 2018. године износио 901,2 млн евра, у
односу на 785,2 млн евра из истог периода прошле године (раст
14,8 одсто). Дефицит текућег рачуна платног биланса је
према процени Народне банке Србије у 2018. години износио 5,2
одсто бруто домаћег производа, уз очекивање да се у 2019. години
смањи на 5,0 одсто и остане на том нивоу у средњем року.

Кретање стопе запослености/незапослености
становништва старости 15 и више година,
према Анкети о радној снази (у %)

Према Анкети о радној снази, у трећем кварталу 2018. године број
запослених износио је 2,9 милиона, а број незапослених 371,8
хиљада. Стопа запослености популације старости 15 и више година
износила је 49,2 одсто, а стопа незапослености 11,3 одсто (у првом
кварталу износила је 14,8 одсто, у другом 11,9 одсто). Просечна
бруто зарада исплаћена у октобру 2018. године износила је 69.012
динара, док је просечна нето зарада износила 49.901 динара. У
односу на исти месец претходне године, бруто зарада је реално већа
за 5,2 одсто, док је нето зарада већа за 5,7 одсто.
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Кретање девизних курсева у 2018. години

EUR/RSD

Извор: Bloomberg L.P.

Динар, као национална валута, је у 2018. години чврсто задржао
своју вредност у односу на евро чиме је постао једна од
најстабилнијих валута у свету. Просечан девизни курс је износио
118,2716 динара за један евро, односно 100,2784 динара за један
амерички долар. Народна банка наставља политику интервенција
на девизном тржишту како би спречила веће дневне осцилације
националне валуте.
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Према подацима Народне банке Србије, међугодишња стопа раста
кредитне активности у Србији је у новембру 2018. године износила
8,0 одсто (од тога становништву су већи за 12,2 одсто, а привреди
4,8 одсто). По искључењу ефекта отписа и продаје ненаплативих
кредита (НПЛ), укупни кредити већи су за 11,8 одсто међугодишње,
од чега кредити привреди за 11,0 одсто, а становништву за 13,4
одсто. Стабилност банкарског сектора у Србији је очувана и додатно
ојачана, захваљујући мерама Народне банке Србије, а смањен је
удео проблематичних кредита у укупним кредитима за 6,1 одсто
(новембар 2018).
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Заступање интереса привреде – регулативе и иницијативе
Преглед покренутих и реализованих иницијатива
Иницијатива са предлогом мера из области примарне биљне производње кроз измену и допуну
Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2018. години
Иницијатива је покренута у новембру 2018. године и упућена Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде. Као и у земљама ЕУ, у Републици Србији постоји врста директне подршке пољопривреди, која је
дефинисана Националним програмом за пољопривреду за период 2018-2020. године. Једна од мера директних
плаћања, предвиђена Уредбом о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2018. години,
који се врши у предвиђеним максималним износима за основне подстицаје за биљну производњу реализује
се кроз субвенције у вредности 4.000 рсд/хa. Имајући у виду специфичности биљне производње и веома ниске
зараде у овом сектору, неспорно је да овај износ више није довољан за профитабилан начин привређивања.
Предложено је решење да се размотри могућност измене и допуне члана 6. став 1 тачке 2) Уредбе о расподели
подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2018. години (Сл. гласник РС бр. 18/18, 66/18), на начин да
се повећа износ намењен основним подстицајима за биљну производњу, те да уместо досадашњих 4.000 рсд/
ha износи 6.500 рсд/ha.
Иницијатива за увођење додатних подстицаја за примарне пољопривредне произвођаче кроз
подстицај за куповину дизел горива за биљну производњу
Покренута иницијатива ка Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде са предлогом мера из
области примарне биљне производње кроз измене и допуне Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди
и руралном развоју („Сл. гласник“, РС, бр.18/18, 66/18) у делу увођења додатних подстицаја за примарне
пољопривредне произвођаче, а кроз подстицај за куповину дизел горива за биљну производњу.
Иницијатива за измену и допуну Закона о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату
плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава
Покренута је иницијатива ка Министарству финансија за измену и допуну Закона о привременом утврђивању
основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава
(„Сл. гласник РС“ бр. 116/14), Групације за метрологију, Удружења за стручне, научне и техничке делатности
Привредне коморе Србије, Савета групације за водопривреду, Удружења за биљну производњу, подржана од
чланица Привредне коморе Србије из металске индустрије.

Радне групе
Састанак Радне групе за измену и допуну текста Нацрта Уредбе о стављању под контролу коришћења
и промета дивље флоре и фауне
У Министарству заштите животне средине РС, 25. октобра 2018. године, одржан је састанак чланова Радне групе
за измену и допуну текста Нацрта Уредбе о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне.
Учесници су били чланови Радне групе а циљ је било Усвајање коначног текста нацрта Уредбе након достављених
коментара чланова Радне групе. Очекује се доношење Уредбе о стављању под контролу коришћења и промета
дивље флоре и фауне. Очекује се доношење Уредбе о стављању под контролу коришћења и промета дивље
флоре и фауне.
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Састанци Радне групе за заштиту природних ресурса
Чланови Радне групе за заштиту природних ресурса одржали су састанке и то: 11. октобра 2018. године на тему
израде ходограма за инспекцијски надзор у делу који се односи на природне ресурсе, као и обједињавање
коментара и сугестија на текст Закона о инспекцијском надзору по питању дела који се односи на природне
ресурсе. Договорен је даљи рад ове Радне групе. Други састанак одржан је 9. новембра 2018. године са дневним
редом: усклађивање планова инспекцијског надзора, преглед остварених циљева и постигнутих резултата РГ
и разматрање прописа и контролних листа. Закључено је да се доставе предлози заједничких координисаних
акција за 2019. годину како би били усклађени са оперативним и годишњим плановима за наредну годину.
Такође, потребна је помоћ инспекцијама у изради подзаконских аката а на основу Закона о инспекцијском
надзору, пружање правне помоћи и подршке инспекцијама. Трећи састанак одржан је 7. децембра 2018. године
у Министарству заштите животне средине у Сектору за надзор и предострожност са дневним редом извештај са
17. седнице Координацине комисије за инспекцијски надзор, извештај о спроведеним акцијама у 2018. године
и планиране заједничке активности у 2019. години у оквиру Групе. Рад Радне групе се наставља.
Састанак Радне групе за измену и допуну текста Нацрта Уредбе о стављању под контролу коришћења
и промета дивље флоре и фауне
Састанак Радне групе за измену и допуну текста Нацрта Уредбе о стављању под контролу коришћења и промета
дивље флоре и фауне („Службени гласник РС” бр. 31/05, 45/05-испр.,38/08, 9/10 и 69/11) одржан је 25. октобра
2018. године у просторијама Министарства заштите животне средине. На Радној групи на дневном реду било
је усвајање коначног текста нацрта Уредбе, после достављених коментара чланова Радне групе. Очекује се
доношење Уредбе о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне.
Раднa групa за израду преднацрта Правилника о воћним соковима и одређеним сродним
производима
Удружење за биљну производњу ПКС је током 2018. године на иницијативу привреде формирало Радну групу
за израду преднацрта Правилника о воћним соковима и одређеним сродним производима. Радна верзија овог
документа упућена је Министарству пољопривреде на даљу надлежност након чега је Министарство формирало
радну групу у циљу финалне израде подзаконског акта у складу са важећим правним прописима. Правилник је
поред одредби преузетих из директива ЕУ у потпуности прилагођен потребама и начину пословања домаћих
компанија и несметаном извозу воћних сокова и одређених сродних производа.
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У фокусу
Нови биотехнолошки поступци за производњу биопрепарата на бази вермикомпоста
Органска производња једна је од најбржих растућих делатности сектора пољопривреде. У последњих неколико
година површине под органском производњом порасле су за готово 300 одсто. У 2015. години под органским
површинама било је 15.298 ha (у конверзији и органском статусу), у односу на 829 ha у 2007. години. Проценат
учешћа под органском производњом, у укупном коришћеном пољопривредном земљишту, достигао је 0,44
одсто за разлику од просека у EУ где је у 2013. било око 5,4 одсто и где неке од земаља планирају да постану
у потпуности органске у наредном периоду. На бржи развој органске пољопривреде код нас, поред осталих
проблема утиче и недостатак одговарајућих инпута код средстава за заштиту, ђубрива, супстрата. Имајући у
виду наведене трендове и проблеме циљ пројектa био је базиран на развоју нових биотехнолошких поступака,
за потребе добијања оригиналног производа који може допринети повећању продуктивности, економичности
гајења и квалитативних карактеристика плода код јагодастог воћа (јагоде и боровнице) уз максимално
поштовање еколошких и здравствено безбедних норми. Основу за производњу биопрепарата чини специфично
добијени водени екстракт вермикомпоста обогаћен различитим врстама корисних микроорганизама
(бактерије: Azotobacter sp., Bacillus sp. и Pseudomonas sp. и гљиве Trichoderma sp.) што се позитивно одражава
како на економичност његове производње, тако и примену. У поређењу са традиционално добијеним
производима на бази органских хумусних компонената, трошкови добијања и примене овог биопрепарата
значајно су нижи. У производу на бази вермикомпоста је број корисних микроорганизама и до десет пута
већи у односу на њихов број у сировини која је служила за његову производњу, тако да се постизање истих
или чак бољих ефеката, може остварити коришћењем знатно мањих количина вермикомпоста. Применом
препарата добијеног овим поступком превазилази се и проблем лимитираности тржишта вермикомпостом
органског порекла, што је од изузетног значаја, будући да су и биљна и сточарска органска производња код
нас још увек у повоју. Поред тога, хранљиве материје у овом препарату су, за разлику од производа из кога су
екстраховане, растворене у води што доприноси њиховом ефикаснијем искоришћавању у систему фолијарне,
ризобијалне и фертигационе вишекратне примене. Са обзиром на то да у састав биопрепарата улази и гљива
која је антагонист развоју микромицета примена овог биопрепарата утиче на смањење појаве економски
најзначајнијих гљивичних болести. На основу свега изнетог може се закључити да се коришћењем биопрепарата
на бази вермикомпоста може постићи стабилан принос, добар квалитет плода, повољан економски ефекат и
истовремено очувати еколошка равнотежа.
„One Stop Shop“ пројекат
Општи циљ пројекта „One Stop Shop“ је јачање извозних потенцијала и даље унапређење пољопривреде у
Србији. А посебна сврха је успостављање „One Stop Shop“ платформе специјализоване за агроиндустријски
сектор у Србији, која ће бити услуга намењена подршци произвођачима/прерађивачима у покушајима да
ојачају извозне капацитете и да приступе новим тржиштима, посебно на тржишта Руске Федерације као и
Европске уније и другим земљама које имају значајну спољнотрговинску размену у сектору агробизниса са
Србијом. Фокус пројекта је, такође, оријентисан на унапређење производних и трговинских капацитета, као
и на побољшање перформанси задруга и удружења и њихово пуно укључивање у процес доношења одлука.
Унапређење регулаторног оквира у одабраним областима пољопривреде такође је предвиђено у пројектним
активностима које имају за циљ да омогуће потенцијал извозних прилика.
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Унапређење производње цвећа и украсног биља
Потенцијали у производњи цвећа и украсног биља у Србији нису у довољној мери препознати. Стога је
неопходно да се овој области пружи јача институционална подршка од стране, како научноистраживачке тако
и пословне заједнице, да би овај сектор постао профитабилнија производна грана. У том смислу неопходно је
увести и додатне подстицаје државе с обзиром на то да су очекивања да ће се потребе за цветним и украсним
врстама повећавати, сагледавајући постојеће површине на једној страни, демографску слику и економски
развој на другој, што пружа могућност унапређења укупне производње цвећа и украсног биља. Модернизација
производње, набавка нових машина и опреме, односно техничка и технолошка модернизација, директно утиче
на повећање обима производње и производног асортимана, што доводи до отварања нових радних места и
повећања продуктивности рада у овој високо интензивној области пољопривредне производње. Производња
цвећа и украсног биља у Србији, једна је од производних области чије могућности за развој нису у довољној
мери препознате и подржане. Тренд потрошње цвећа у свету и Србији је у успону. Потрошња расте по годишњој
стопи од 10 одсто, уз промет преко 200 млрд УСД на светском и 15 млн УСД на домаћем тржишту. Србија има
добре услове за плантажну производњу цвећа и украсног биља услед повољних климатских фактора и дужине
вегетационог периода, што указује на потенцијале за унапређење ове привредне гране. Међутим, ову област у
Србији караткерише велика интензивност, велики број сезонске радне снаге, застарела производна технологија
код већине произвођача, застарела опрема и механизација, недостатак научноистраживачке подршке, и
недовољна подршка државе. Вредност спољнотрговинске размене цвећа и другог украсног биља за шест
месеци 2018. године износила је 7,4 млн евра (4,346 тоне). Вредност извоза за шест месеци 2018. године мања
је за 2 одсто у односу на исти период претходне године, док је ведност увоза мања за 10,5 одсто, што је утицало
на смањење спољнотрговинског дефицита за 21 одсто, који је износио 1,9 млн евра, док је у истом периоду 2017.
године био 2,4 млн евра. Највеће учешће у извозу имала је група живо цвеће – 91 одсто (2,5 млн евра). Највише
је извезено цвећа и украсног биља у земље ЕУ: Холандија, Словенија, Немачка, као и у Руску Федерацију, БиХ,
Црну Гору, Македонију. У увозу доминира садни материјал – 39 одсто укупног увоза, сечено цвеће – 32 одсто и
живо цвеће – 22 одсто док су украсно биље и семе цвећа били заступљени са 3 одсто. Највећи увоз реализован
је из Холандије, Немачке, Словеније, БиХ, Црне Горе, Кеније и Турске. Узимајући у обзир повољне климатске
и географске услове за гајење цвећа и украсног биља, и потенцијал, неопходно је радити на афирмацији ове
области, повећању површина и интензивирању производње, примени нових технологија и трансферу знања,
изналажењу начина за нове видове подршке кроз студијска путовања, едукацију, и аплицирање за заједничке
пројекте науке и привреде.
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Подршка
привреди
Програми подршке пословању привреде
ПОДСТИЦАЈИ РАДИ ПРИВЛАЧЕЊА ДИРЕКТНИХ УЛАГАЊА
У складу са Законом о улагањима, у јануару 2019. године донета је Уредба о одређивању критеријума за
доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у области производње прехрамбених
производа („Сл. гласник РС“, број 1/19).
Право на учествовање у поступку доделе средстава имају улагачи који пријаве инвестиционе пројекте
у области производње прехрамбених производа, а који се пре почетка реализације инвестиционог пројекта
пријаве за доделу средстава, при чему производња прехрамбених производа обухвата прераду производа
пољопривреде, шумарства и рибарства ради добијања хране за људе или животиње, а укључена је и
производња различитих међуфазних производа.
Изузетно, за делатности које се сматрају трговином на мало производима произвођача који поседују своје
радње (нпр. оне које се обављају у пекарама, посластичарницама или месарама које продају своје производе)
не могу се доделити подстицаји, у смислу Уредбе.
Средства могу бити додељена само под следећим условима:
1. да се инвестиција одржи на истој локацији у јединици локалне самоуправе у којој се реализује улагање,
најмање 5 година након реализације пројекта за велике привредне субјекте, односно најмање 3 године
за мале и средње привредне субјекте,
2. да се достигнути број запослених након реализације инвестиционог пројекта не смањује у периоду 5
година за велике привредне субјекте, односно 3 године за мале и средње привредне субјекте,
3. корисник средстава је дужан да сваком запосленом редовно исплаћује основну зараду најмање у висини
120% минималне зараде,
4. рок за реализацију инвестиционог пројекта и отварање нових радних места повезаних са инвестиционим
пројектом је три године од дана закључења уговора о додели средстава подстицаја, а који се након
закључења може продужити највише на пет година,
5. укупан износ средстава која се могу доделити у складу са овом уредбом и других подстицаја одређује се у
апсолутном износу, при чему не сме да пређе горњу границу до које је дозвољено доделити укупан износ
државне помоћи у складу са прописима којима се уређују правила за доделу државне помоћи.
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Врста и висина средстава која могу бити додељена за инвестиције
Корисник средстава дужан је да обезбеди учешће од најмање 25% оправданих трошкова из сопствених
средстава или из других извора, који не садрже државну помоћ.
Максимална висина средстава која може бити додељена за инвестиционе пројекте:
• ВЕЛИКИМ привредним субјектима до 50% оправданих трошкова,
• СРЕДЊИМ привредним субјектима до 60% оправданих трошкова,
• МАЛИМ привредним субјектима до 70% оправданих трошкова.
У сектору прехрамбене индустрије средства се могу доделити за инвестиционе пројекте у области производње
прехрамбених производа, чија је минимална вредност 2.000.000 евра и којима се обезбеђује запошљавање
најмање 30 нових запослених, према следећој скали:
Ниво развијености
општине
(група јединице локалне
самоуправе)

Подстицаји за оправдане трошкове
двогодишњих бруто зарада

I

20%, максимум 3.000 € по
новоотвореном радном месту

II

25%, максимум 4.000 € по
новоотвореном радном месту

III

30%, максимум 5.000 € по
новоотвореном радном месту

IV

35%, максимум 6.000 € по
новоотвореном радном месту

девастирана подручја

40%, максимум 7.000 € по
новоотвореном радном месту

Додатак на висину улагања у
основна средства

20% за улагања до 20 млн евра
за улагања од 20 до 40 млн евра
додатних 10%
за улагања преко 40 млн евра
додатних 5%

Критеријуми за стручну анализу инвестиционих пројекта:
1) референце улагача
2) проценат незапослених лица чије квалификације одговарају делатности улагача
3) број висококвалификованих лица који се запошљавају реализацијом инвестиционог пројекта
4) висина и врста улагања
5) технолошки ниво делатности која је предмет улагања
6) претходна сарадња са добављачима и планирани удео домаћих добављача
7) ефекти инвестиције на запослене
8) претходни и планирани обим међународног и укупног промета
9) финансијско-тржишна оцена инвестиционог пројекта
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Поступак пријаве за доделу средстава
Инвеститор може доставити Развојној агенцији Србије (РАС) писмо о намерама о реализацији инвестиционог
пројекта које садржи, између осталог, податке о делатности, планираној висини улагања и броју нових радних
места. На основу ових података, РАС доставља инвеститору обавештење о могућем нивоу подстицаја. Ово
обавештење је правно необавезујуће и садржи информацију да о додели и висини средстава одлучује Савет
након утврђивања свих услова за доделу средстава. На основу података из писма о намерама, РАС доставља
улагачу обавештење о могућем нивоу подстицаја, остављајући му рок од 30 дана да се изјасни. Ако РАС
утврди да се ради о инвестиционом пројекту од посебног значаја уз достављање улагачу обавештења, РАС
обавештава министарство надлежно за послове привреде и Савет о постојању пројекта од посебног значаја.
Улагач који намерава да реализује улагање треба да поднесе пријаву за доделу средстава на прописаном
обрасцу, на српском језику ради утврђивања испуњености услова за доделу средстава, без претходног
достављања Писма о намерама или након пријема обавештења о могућем нивоу подстицаја. На основу
пријаве за доделу средстава, РАС врши стручну анализу инвестиционог пројекта и обавештава улагача о
висини подстицаја које ће предложити Савету и доставља му нацрт уговора о додели средстава подстицаја.
Стручна анализа инвестиционог пројекта садржи анализу могућег износа средстава.
За додатне информације контактирајте Центар за подршку инвестицијама и ЈПП ПКС путем телефона
011 / 41 49 444 или нам пишите на имејл: investicije@pks.rs.
Додатне информације о актуелним програмима подршке пронаћи ћете на интернет странама:
Развојне агенције Србије (РАС)
Фонда за развој
Министарства привреде
Агенције за осигурање и финансирање извоза
Националне служба за запошљавање
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Најбржи пут до инопартнера - EEН мрежа
Привредна комора Србије је члан Европске мреже предузетништва и координатор Конзорцијума ЕЕН мреже
у Србији. Услуге ЕЕН мреже су превасходно намењене малим и средњим предузећима као сервис када је у
питању интернационализација пословања. Европска мрежа предузетништва има за циљ да предузећа лакше
и брже пронађу партнере у иностранству кроз бесплатне услуге претраге Базе пословне сарадње и учешћа на
међународним пословним сусретима и пословним мисијама.

ЕЕН вести
ЕЕН мрежа кључни инструмент унапређења конкурентности малих и средњих предузећа у Европи
Европска мрежа предузетништва (ЕЕН) је кључни инструмент стратегије ЕУ за подизање конкурентности
малих и средњих предузећа у Европи. Циљ ЕЕН је отварање врата и пружање могућности малим и средњим
предузећима за учешће у пословним сусретима и мисијама, помоћ приликом трансфера технологија у
области заштите интелектуалне својине, развоја истраживачких пројеката, подршка у тумачењу и примени
прописа, до могућности коришћења програма и фондова ЕУ. Комплетну вест пронаћи ћете овде.
Доношење програма економских реформи у дијалогу са привредом
Привредна комора Србије и Министарство финансија су у децембру 2018. године организовали презентацију
Програма економских реформи и прелиминарне листе структурних реформи 2019-2021. које ће допринети
даљем унапређењу привредног амбијента и стварању повољнијих услова за лакше, боље, ефикасније,
транспарентније и, уз мање трошкове, конкурентније пословање домаћих компанија. Комплетну вест
пронаћи ћете овде.
Више новца за привреднике Западног Балкана
Коморски инвестициони форум западнобалканске шесторке је у децембру 2018. године у Луксембургу
примљен у Саветодавну групу Платформе Фонда за развој предузећа и иновација (ПАГ ЕДИФ), а привреду
Западног Балкана у Управном одбору овог европског фонда представља Марко Чадеж, председник Привредне
коморе Србије и председник Управног одбора КИФ. Коморе региона ће тако бити на извору информација о
могућностима финансирања привреде из овог фонда. Комплетну вест пронаћи ћете овде.
Поглавље 27 - Специфични планови имплементације директива у сектору отпада
У организацији Министарства заштите животне средине и Привредне коморе Србије, у оквиру пројекта „Даља
имплементација Стратегије за апроксимацију у области животне средине – ЕАС”, који финансира Европска
унија, одржан је информативни скуп "Поглавље 27: Статус преговарачке позиције и Специфични планови
имплементације директива у сектору отпада".
Комплетну вест пронаћи ћете овде.
За додатне информације контактирајте Центар за ЕУ интеграције ПКС путем телефона 011 / 33 00 928
или нам пишите на имејл: eu@pks.rs.
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CE знак и Српски знак усаглашености – доказ безбедности вашег производа
Портал „CE знак“
На порталу„CE знак“ у оквиру “Базе знања”, корисник може да пронађе текстове и документа свих 24 директивa
новог приступа, текстове одговарајућих српских правилника, спискове пратећих хармонизованих стандарда,
поступке оцењивања усаглашености за све групе производа, као и контакте надлежних институција, водиче и
бројне друге информације. Посебна вредност “Базе знања” је што она садржи све потребне информације,
документа, податке и инструкције о условима и поступцима за долазак до CE знака и Српског
знака усаглашености, ради извоза и/или пласмана производа на домаће тржиште.

On-line апликација „Провера безбедности производа“
On-line упитник за CE знак и Српски знак усаглашености служи да се брзом и једноставном провером
процени да ли одређени производ подлеже CE означавању и/или означавању Српским знаком усаглашености.
Коришћењем ове апликације привредник/предузетник може значајно уштедети време и новац за припрему
документације, прибављање потребних исправа о усаглашености, претрагу података и информација о
надлежним институцијама, проналазак одговарајућег техничког прописа, и друго.
Као резултат чекирања апликације, добија се интегрални извештај који садржи: листу прописа који се
потенцијално примењују на дати производ, линкове ка текстовима директива или српским правилницима,
линкове ка листи хармонизованих (СРПС) стандарда који прате ове прописе, листу нотификованих/
именованих тела за оцену усаглашености (у земљи или иностранству), као и листу контаката у надлежним
министарствима и институцијама за сваки појединачни пропис.

е-Водичи и е-Брошуре
Брошура „CE знак - пасош за производе“ даје сажети преглед 24 директиве, њихов предмет и подручје
примене за конкретне групе производа, изузећа, као и инструкције у 12 корака како доћи до CE знака или
Српског знака усаглашености.
Брошура „Водич за безбедност машина“ представља сажето упутство малим и средњим привредним
друштвима о чему све треба да воде рачуна приликом пројектовања, производње и пласмана својих
производа на које се односи Директива о безбедности машина (2006/42/EC).
За све додатне информације о производима који подлежу CE означавању и попуњавање упитника којим
можете проверити да ли се на ваш производ односи одређена ЕУ Директива заснована на новом приступу и/
или одговарајући домаћи пропис посетите следећи линк: CE знак или нам пишите на имејл: CE_znak@pks.rs.
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Едукација
Центар за едукацију и стручно образовање (ЦЕСО) Привредне коморе Србије привредницима омогућава
савремену и континуирану пословну едукацију. Унапређење постојећих и стицање нових знања, вештина и
компетенција, као и непрекидан лични и професионални развој, део су мисије ЦЕСО у афирмисању концепта
целоживотног учења. Програми семинара и едукација се могу преузети на следећем линку: ПКС едукација*.

* Линк: www.pks/edukacija.
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Методолошке напомене
Удружење за биљну производњу обухвата следеће групе делатности према КД (2010): гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица, гајење
поврћа, бостана, коренастих и кртоластих биљака, гајење биљака за производњу влакана, гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака,
грожђа, јабучастог и коштичавог воћа, осталог дрвенастог, жбунастог и језграстог воћа, гајење биљака за припремање напитака, зачинског,
ароматичног и лековитог биља, осталих вишегодишњих биљака, садног материјала, сакупљање шумских плодова, дорада семена, активности
после жетве и услужне делатности у гајењу усева и засада.
Приказивање података по делатностима врши се у складу са Уредбом о класификацији делатности („Службени гласник РС“, број 54/10).
Републички завод за статистику почев од 2018. године просечне зараде рачуна на основу података из евиденције Пореске управе. Истраживање о
зарадама заснива се на подацима из обрасца Пореске пријаве за порез по одбитку (образац ППП-ПД). Просечне зараде израчунавају се на основу
износа обрачунатих зарада за извештајни месец и броја запослених који је изражен еквивалентом пуног радног времена (full-time equivalent
– FTE). Обухваћене су све категорије запослених за које су послодавци, тј. пословни субјекти, Пореској управи доставили електронски попуњен
образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама. Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за
АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).
Под појмом запослени подразумевају се лица која имају формално правни уговор о запослењу, односно заснован радни однос са послодавцем,
на одређено или неодређено време; лица која раде ван радног односа, на основу уговора о делу или на основу уговора о обављању привремених
и повремених послова; лица која обављају самосталне делатности или су оснивачи привредних друштава или предузетничких радњи; као и
лица која обављају пољопривредне делатности, а налазе се у евиденцији Централног регистра обавезног социјалног осигурања. Истраживање о
регистрованој запослености заснива се на комбиновању података Централног регистра обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО) и Статистичког
пословног регистра (СПР). Подаци о обвезницима плаћања доприноса обавезног социјалног осигурања и осигураницима, по основу рада, добијају
се од ЦРОСО. Подаци о пословним субјектима и њиховим основним обележјима добијају се од СПР. Дистрибуција запослених по делатностима, у
оквиру пословног субјекта, врши се према структурама које су формиране на основу података о локалним јединицама.
Неке вредности, приказане у билтену, заокружене су на милионе или милијарде, са једним децималним местом, стога укупне вредности (сумари)
се не слажу увек са збиром појединачних података, с обзиром на то да су коришћени незаокружени бројеви (што даје прецизније податке).
Коришћене скраћенице
БДП – Бруто домаћи производ, БДВ – Бруто додата вредност, СДИ– Стране директне инвестиције, КD (2010) – Класификација делатности,
СМТК – Стандардна међународна трговинска класификација, ПДВ – Порез на додату вредност, Ø – Просек периода, АРС – Анкета о радној снази,
ЕУ (28 ) – Европска унија коју чини 28 држава чланица, ЦЕФТА – Централноевропски споразум о слободној трговини, ЗНД – Заједница независних
држава, RSD – Српски динар, EUR – Евро, USD – Амерички долар
Извори података: Републички завод за статистику (РЗС), Народна банка Србије (НБС), Агенција за привредне регистре (АПР), Привредна комора
Србије (ПКС), Управа царина (УЦ), Министарство финансија (МФ), Пореска управа (ПУ), Завод за статистику Европске уније (Eurostat), Чикашка
продуктна берза (CME), Bloomberg L.P, Међународни трговински центар (ICT TradeMap), Европска централна банка (ЕЦБ), Међународни монетарни
фонд (ММФ).
Девизни курсеви: Сви прерачуни у билтену су извршени према следећим просечним средњим курсевима Народне банке Србије:

Период:

2012.

2013.

2014.

EUR/RSD
USD/RSD

113,1277
88,1169

113,1369
85,1730

117,3060
88,5408

Извор: НБС.

2015.

2016.

120,7328 123,1179
108,8543 111,2903

2017.

2018.

121,3367
107,4987

118,2716
100,2784

Одрицање од одговорности: Подаци су подложни изменама у складу са променама званичних извора података. Информације у
овом извештају су дате у сврху општег информисања и не могу бити замена за економски савет, нити се њиховим објављивањем
ствара било каква обавеза за Привредну комору Србије. Умножавање и дистрибуирање билтена и делова дозвољено је уколико се
наведе извор и копија достави Привредној комори Србије на: analitika@pks.rs.
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Удружење за биљну производњу
Удружење за биљну производњу Привредне коморе Србије основано је ради заступања и заштите интереса привредних друштава која се баве
конвенционалном биљном производњом, кроз рад групација које су облик ужег повезивања чланица у оквиру Удружења.
У оквиру Удружења тренутно постоје следеће групације:
• Групација произвођача цвећа и украсног биља
• Групација произвођача и прерађивача лековитог, ароматичног и зачинског биља
• Групација за органску производњу
• Групација за семенарства
• Групација за водопривреду
• Групација произвођача и прерађивача дувана
• Групација произвођача свежег и замрзнутог воћа и поврћа
• Групација произвођача житарица, индустријског и крмног биља
• Групација саветодавних служби
• Групација за виноградарство и винарство
• Групација прерађивача воћа и поврћа
Послови удружења су:
• праћење и анализирање привредних кретања у биљној производњи и предлагање мера органима Коморе ради унапређивања услова рада и
пословања својих чланова
• разматрање и давање образложених ставова привреде органима Коморе на нацрте закона и других прописа са становишта њиховог утицаја
на услове пословања и развој појединих грана привреде
• давање образложених предлога мера економске политике и стратегија развоја органима Коморе које се односе на послове удружења;
• пословно повезивање чланова удружења у земљи и иностранству
• праћење достигнућа у области техничко-технолошког развоја у области биљне производње
• едукација привредника са циљем стицања нових вештина и знања
• подршка у брендирању производа и услуга компанија
• трансфер знања и технологија и подршка у аплицирању за пројекте на домаћем и међународном нивоу
• подршка компанијама за аплицирање за програме ко- финансирања из националних и ЕУ фондова (ИПАРД)
• јачање сарадње науке и привреде
• праћење примене међународних техничких стандарда и норматива
• сарадња са другим удружењима, облицима организовања рада чланова у Комори, регионалним привредним коморама и привредном
комором главног града, као и стручним службама у Комори на организовању и наступу привреде на сајмовима, презентацијама и
другим промотивним активностима за потребе чланова Коморе, у земљи и у иностранств
Јавна овлашћења која обавља Удружење за биљну производњу су:
• Уверење о домаћем пореклу робе у поступцима јавних набавки
• Потврда да се роба не производи у земљи
• Мишљење да је привредно друштво или друго правно лице једини понуђач робе домаћег порекла, једини пружалац услуге или
извођач радова
• Уверење о роби која се извози након поступка активног оплемењивања
• Овера исправа која прати робу при извозу или увозу за чије издавање није прописана надлежност (фактуре, ценовник)
Представници Удружења за биљну производњу чланови су следећих радних група при надлежним државним органима:
• Стална радна група за сарадњу Министарства пољопривреде и заштите животне средине и Привредне коморе Србије
• Радна група за израду текста Нацрта Закона о семену и садном материјалу пољопривредног и украсног биља
• Радна група за заштиту природних ресурса
• Радна група за израду измена и допуна Закона о земљишту
• Радна група за израду предлога Закона о комасацији
• Радна група 2- развој треће мисије универзитета у Србији
• Комисија за доделу награде Светске организације за интелектуалну својину у Србији
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Радна група за подизање свести о кривотворењу и пиратерији
Радна група за квалитет производа од воћа ,поврћа, печурки и пектинских препарата
Радна група за израду Правилника о тржишним стандардима за воће и поврће
Радна групе за олакшавање трговине између чланица ЦЕФТА
Национални Савет за пољопривреду (решавање питања од националног значаја у области пољопривреде и руралног развоја)
Матични научни Одбор за биотехнологију и пољопривреду
Комисија за доделу награде Града Београда
Тим Министарства за науку и просвету за Израду Стратегије паметне специјализације
Надзорни одбор ИПАРД програма

Одбор Удружења за
биљну производњу

Удружење за биљну
производњу

Групација
произвођача и
прерађивача
дувана
Групација
произвођача свежег
и замрзнутог воћа и
поврћа

Групација
произвођача
цвећа и украсног
биља

Групација
произвођача
житарица,
индустријског и
крмног биља

Групација
произвођача и
прерађивача
лековитог,
ароматичног и
зачинског биља

Групација
за органску
производњу

Групација
саветодавних
служби

Групација за
водопривреду

Групација за
семенарство

Групација за
виноградарство и
винарство

Групација
прерађивача воћа
и поврћа

Одбор Групације за
водопривреду

Контакт

#

Привредна комора Србије
Ресавска 13-15
11000 Београд

T: 0800 808 809

www.pks.rs
E: bis@pks.rs

Удружење за биљну производњу
Александар Богуновић, секретар

T: (+381 11) 41 49 442

E: biljna@pks.rs
poljoprivreda@pks.rs
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#PKS
@Privrednakomora

ПКС УСЛУГЕ
(usluge.pks.rs)

ДИГИТАЛНЕ „е-УСЛУГЕ ПКС“

ТИР И АТА КАРНЕТИ

уштедите време - електронске услуге
Привредне коморе Србије

ваш пасош за робу – уштедите време и
новац

ПРИВРЕДНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВАЊЕ /
ИНОТРЖИШТА

управљајте вашим бизнисом уз
помоћ правих информација и спремно
одговорите на нове изазове

ЗАПОЧНИТЕ БИЗНИС
информишите се брзо и једноставно,
решите недоумице, покрените ваш
бизнис и управљајте растом

проширите свој бизнис на међународно
тржиште и повежите се са пословним
партнерима у земљи и иностранству

РЕШАВАЊЕ ПРИВРЕДНИХ СПОРОВА
решите привредни спор без одласка
на Суд

БЕСПЛАТНЕ УСЛУГЕ
вама на услузи потпуно бесплатно

ЕДУКАЦИЈА
семинари и обуке за вас – слушамо
ваше потребе

ДРУГЕ УСЛУГЕ ПКС
публикације, оглашавање у издањима
ПКС, резервација сала и остале услуге
ПКС

ПКС еБилтени се објављују тромесечно и дистрибуирају свим чланицама ПКС, у складу са организацијом рада стручних служби Привредне
коморе Србије. Оглашавање у ПКС еБилтенима и достављање материјала уз податке о фирми (назив предузећа, адреса, контакт телефон
и ПИБ) могуће је путем имејлова: analitika@pks.rs или bis@pks.rs, као и позивом на број 0800 808 809. Понуда за оглашавање у ПКС
еБилтену ће вам бити достављена мејлом. Више информација на страни: www.pks.rs/oglašavanjePKSeBilten.

