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1. УВОДНА РАЗМАТРАЊА
1.1. Приступ проблему истраживања
Савремену пољопривреду на почетку 21. века карактеришу бројне непознанице када
је реч о правцима будућег развоја. На прагу трећег миленијума јављају се нови погледи,
односно нове филозофије будућег развоја пољопривреде, од којих је концепт под називом
Одржива пољопривреда један од најзначајнијих. Зависно од полазишта, еколошког,
економског, социолошког, политичког, или особа које га тумаче, под овим термином
подразумевале су се различите ствари, за различите људе и у различито време. Еколошка
полазишта углавном су била везана и односила су се на осигурање необновљивих ресурса
и очување биолошког диверзитета. Економски карактер могао је да се сагледа кроз потребу
квалитативног развоја, уз ограничење квантитативног раста. Социјална уравнотеженост
развоја како је тумачено односила се на тежњу ка задовољавању основних, као и потреба
вишег реда највећег броја људи. Када је у питању пољопривреда, сви ови аспекти се
прожимају. Одрживу пољопривреда је више систем принципа који треба дугорочно
одржавати и подржавати. Наиме, када говоримо о појму одрживе пољопривреде увек имамо
на уму њен дугорочни циљ, а то је да обезбеди довољно стабилну производњу квалитетне
хране и биљних производа за другу техничку намену, уз очување основних природних
ресурса и енергије, заштиту животне средине, као и истовремену економску ефикасност,
односно профитабилност и побољшање живота појединца и шире заједнице (Ковачевић,
Ољача, 2005:7).
Један од највећих изазова са којим се савремени свет сусреће јесте обезбеђење
довољних количина хране за растућу светску популацију, уз истовремено осигурање
одрживости прехрамбене индустрије, трговине и потрошње. Пољопривредна производња у
свету прешла је дуг пут развоја, са основним задатком да обезбеди довољне количине хране
и сировина за постојећу људску популацију. Растућа потреба за храном све бројнијег
становништва захтевала је повећање приноса, а потреба за већим профитом у
пољопривредној производњи довела је до пољопривреде засноване, пре свега, на
вештачким материјалима (минерална ђубрива, пестициди, хормони, стимулатори раста),
тешким пољопривредним машинама и великој зависности производње од сировина чије је
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порекло ван фарми на којима се обавља производња хране (Поповић-Врањеш, 2006:157).
Таква производња довела је до опадња квалитета хране, загађења ваздуха, воде и земљишта,
нарушавања природних процеса и животне средине.
Последњих година у свим стратешким документима наше земље пољопривреда се
помиње као једна од најбитнијих и најперспективнијих делатности за развој и економски
раст Србије у даљем периоду. Органска производња, као део пољопривредне производње
сматра се најперспективнијом делатношћу за даљи раст и повећање извоза у развијеним
земљама, пре свега због знатно више цене од конвенционалних производа, али и природних
потенцијала која наша земља има у односу на остале државе (Ивановић, Ивановић, 2016).
Међутим, у реалности, постоје многе препреке да се те стратешке намере и реализују.
Развојем свести потрошача, дошло је до све веће потражње за органским производима.
Оганска пољопривреда све више постаје део научног истраживања, како у пољопривреди,
тако и у медицини, екологији, прехрамбеној технологији, економији и сл. У многим
земљама Европске Уније, органска пољопривреда постаје једна од стратешких области
развоја целокупне економије.
Поред

веома

значајне

проблематике

производње,

прераде

и

промета

пољопривредно-прехрамбених производа, по угледу на развијене тржишне економије,
потребно је препознати и развити значај органске пољопривреде, као претпоставке
привредног развоја и пословног успеха агропривредних субјеката и њихове међусобне
интеграције. У развијеним тржишним економијама, последњих деценија, настале су
значајне промене у производњи и дистрибуцији пољопривредних органских производа, пре
свега померања у односима између њихових учесника и јачања улоге промета. И у Србији
нагласак треба да буде стављен на реформске захвате, посебно у сфери јачања свести о
економском ефекту, које органска пољопривреда може да има на даљи развој српске
привреде.

1.2. Предмет истраживања
Када се сагледају природни потенцијали наше земље и у великој мери очуван
агросистем, повољни климатски услови, можемо да поставимо питање зашто Република
Србија не користи снажније наведене потенцијале, које јој је природа подарила за развој
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органске производње. Питању развоја органске пољопривредне производње у Србији,
поред неспорног стратешког значаја, до сада није посвећена довољна пажња, како у
производно-технолошком, друштвено-економском тако и у еколошком смислу. Имајући у
виду поменуте чињенице, неопходна је темељна разрада комплекснијег приступа који би
омогућио бржи раст производње и промета органских пољопривредних производа
пореклом из Србије како на домаћем, тако и на међународном тржишту. Развој органске
пољопривредне производње, уз трансформацију пољопривреде од традиционалне ка
модерној, представља стратешки циљ друштвено-економског развоја Републике Србије.
Стварање модерне, ефикасне органске пољопривреде мора да буде засновано на свестраној
анализи фактора попут укупних производних потенцијала неопходних за органску
пољопривредну производњу, расположивих природних ресурса и растуће тражње за
органским пољопривредним производима, како на домаћем тако и на светском тржишту
(Живковић, 2016:6).
Предмет истраживања је да се анализира и изучи утицај органске пољопривредне
производње на економски развој Републике Србије и да се на тај начин креира савремени
пољопривредни, предузетнички и рурални амбијент развоја Србије. Мултифункционални
пољопривредни развој, агроекономска и еколошка политика и мере подстицања развоја
приоритетно органске производње и прераде хране представљају новину, компаративне
предности и будуће токове развоја економије Србије. Анализираће се економија и политика
пољопривредног развоја, као и имплементација исте у будући развојни концепт органске
пољопривреде и агробизниса у Србији, са освртом на хармонизацију законодавства Србије
из области пољопривреде, еколошког и руралног развоја, тржишта, квалитета органске
производње и безбедности хране са легислативом Европске уније, која је нама најближа.
Сагледаће се присутни проблеми и указати на могуће шансе и правце развоја. Илустроваће
се и улога пољопривреде, села и целокупне прехрамбене индустрије у економском развоју
и међузависности са предузетничком привредом Србије. Приказаће се ограничења са
аспекта расположивих фондова, социоекономске и финансијске структуре, обима и
интензитета производње, демографских чинилаца, техничко-технолошких чинилаца,
организације и интегралног пословног повезивања, прераде као чиниоца развоја органске
пољопривреде и свестраног развоја села, спољне трговине, аграрне политике, примене
знања, кадрова и научног и технолошког развоја.
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1.3. Циљеви истраживања
Органска пољопривредна производња је нови концепт производње хране који се
осамдесетих година прошлог века појавио у развијеним земљама, као одговор на растуће
проблеме загађења животне средине. Овај нови концепт производње представља шансу за
Србију у којем пољопривредна производња доминира и која има могућности и ресурсе да
развије конкурентан сектор органске производње. Земље у окружењу, као и остатак
светског тржишта, и поред значајне сопствене производње и даље показују потребу за
увозом органских производа (Бабовић, 2010:16). Шанса Србије је управо у пласирању
значајне количине органских производа на иностраном тржишту. Зато је и последњих десет
година, у Србији, порасло интересовање за органску производњу, а самим тим и за
иностраним тржиштем органских производа. Међутим, присуство бројних препрека у
економском, инфраструктурном и регулаторном пољу, спречава даљи развој овог вида
производње. Досадашња истраживања показују раст производње органске хране, међутим
овакав темпо раста је далеко од потенцијала и капацитета каквих Србија реално поседује.
Повећање извоза, активирање радно способног становништва у руралним подручјима,
смањење миграција ка великим градским срединама, очување животне средине, и много
других разлога је довољан повод да се дају конкретни предлози за уклањање препрека и
коришћење шанси за развој органске производње у нашој земљи.
Циљ овог истраживања је да се сагледају могуће шансе и укаже на значај за даљи
развој органске производње у Србији, како са стране природних потенцијала и услова тако
и са стране економске исплативости и институционалне регулативе. Циљ мастер
истраживања је дескрипција и анализа услова, токова и могућности развоја органске
пољопривреде у Републици Србији. Конкретно, циљ рада је да се анализира економски
значај производне структуре органске пољопривреде, њен утицај и могућност
имплементације у укупну привредну структуру Републике Србије, који могу да произведу
дугорочне ефекте на даљи економски напредак државе. У том контексту на примеру и
искуствима досадашњих ефеката развоја органске пољопривреде биће сагледан значај,
постојање и улога одређених пољопривредних система, у којима су процеси поизводње,
прераде и промета усмерени на органску пољопривреду. Циљ је дакле, сагледати њихов
мултифункционални значај, како за стабилност аграрног тржишта и агропрехрамбену
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сигурност Србије, тако за целокупни развој органске пољопривреде код нас, а посебно за
развој

производње

органских

производа

на

индивидуалним

пољопривредним

газдинствима.
Посебан научни циљ истраживања јесте извршена дескрипција основних појмова
везаних за органску пољопривреду, као и компаративна анализа постојеће органске
производње, у односу на досадашња тржишна кретања, како на домаћем, тако и на
међународном тржишту. Исто тако, циљ је откривање чинилаца међузависности и утицаја
производно-економских резултата појединачних економских субјеката на макроекономска
кретања,

посебно

на

стабилност

пољопривредног

тржишта,

сагледавајући

те

међузависности на примерима успостављања репродукционих веза и јачања позиције
органске пољопривреде као значајне компоненте процеса репродукције у пољопривредној
и прехрамбеној индустрији. У том смислу, у раду се научно објашњавају чиниоци
међузависности и утицаја друштвено-производно-економских резултата појединачних
економских субјеката на макроекономска кретања и могућности примене и имплементације
позитивних искустава у унапређењу производње органских производа на индивидуалним
пољопривредним газдинствима.
Из овога произилази и друштвени циљ истраживања, који је усмерен да све учеснике
у сложеном систему пољопривреде, производње и потрошње хране, упути на
вишедимензионални значај развоја органске пољопривреде, као нуклеуса за развој
савремене високопродуктивне пољопривреде, да укаже на могуће начине и моделе
повезивања и

организовања произвођача

у циљу повећања

продуктивности и

конкурентности овог сектора, као претпоставке обезбеђивања укупне агропрехрамбене
сигурности и стабилности тржишта, као и на развијање свести релевантних институција у
Републици Србији које могу да допринесу да се овај сектор учврсти у врху компаративних
предности државе на међународном тржишту.

1.4. Полазне хипотезе
Полазећи од дефинисаног проблема и предмета овог рада, произилази и конкретан
хипотетички оквир истраживања. Основни циљ истраживања се постиже кроз
верификацију хипотеза и кроз урађену анализу изабраног комплексног система који се
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односи на органску пољопривреду са свим њеним специфичностима. У раду су постављене
хипотезе које су, за предложено истраживање улоге органске пољопривреде у економији
Србије, посебно актуелне. Међу њима се као општа хипотеза од које се пошло у
истраживању издваја следећа:


Применом нових модела производње долази до неминовног мењања раније пословне
филозофије, прихватања нових критеријума и правила добре произвођачке праксе
као и новог менаџмента оријентисаног на конкуренцију и тржиште. У образложењу
овако формулисане опште хипотезе, неопходно је нагласити да се потпунијом
применом органске пољопривреде и развија урбано пласманско пољопривредно
тржиште, које захтева стабилан извор и довољне количине, по ценама и квалитету
конкурентних финалних прехрамбених производа. Отуда се може претпоставити да,
што је већи степен финализације и концентрације производње, утолико је већа
могућност коришћења ефеката економије обима, као и предности које овај сегмент
укупне привреде Србије има на будућа економска кретања.
Као посебне хипотезе конкретизованог предмета истраживања у овом раду наводе

се:


Пољопривреда је једна од основних делатности становништва Србије. Као таква, она
представља и један од основних начина за стицање прихода и развој сеоске заједнице
и домаћинстава. Пољопривредна производња Србије има значајне потенцијале да
постане доминантна у региону, за шта је неопходно да се изврши ревитализација
пољопривреде и успостави ефикасан институционални амбијент. Ако се оствари
успешан модел сарадње свих учесника у производњи онда је брже и лакше
заузимање и освајање тржишних позиција, не само на домаћем тржишту већ и на
просторима ширег региона. Сектор производње хране заснован је на устаљеним
принципима који су основа надоградње и интеграције у новим моделима
привређивања. Конкурентни положај на тржишту хране захтева значајније
инетегрисање система и удружених субјеката у области агробизниса.



Темељ за успешан развој пољопривредног сектора представља имплементација
нових начина производње и примена међународних стандарда квалитета. Брже
увођење неопходних стандарда и прописа који се примењују на иностраном
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тржишту и тржишту ЕУ, омогућиће неопходну повезаност органске пољопривредне
производње и прераде, а самим тим и већи извоз првенствено финалних органских
производа, што ће представљати оквир за бржи развој укупне пољопривредне и
органске пољопривредне производње у Србији.


Као реакција на све израженију еколошку деградацију и све веће угрожавање
здравља становништва развила се идеја о гајењу биљака уз смањено коришћење
хемијских средстава, контролисаном употребом ђубрива, применом плодореда,
дубоким орањем и сл. Органска пољопривреда ефикасно решава и нуди хуманији
начин производње хране, односно ставља у први план здравље људи и поштује
равнотежу избегавајући загађивање околине. Појава идеје органске пољопривреде
половином прошлог века, донекле се може приписати чињеници да су потрошачи
вољни да плате веће цене за начин производње који промовише здравље агросистема
и избегава употербу химијских средстава.



Највећа корист органске проиводње је у томе да доприноси одрживом коришћењу и
очувању природних ресурса. Последњих

деценија тражња

за органским

производима константно расте, посебно на тржишту развијених европских земаља,
а понуда тренутно не прати раст тражње. Управо овде лежи развојна шанса Србије.
Због очуваног агросистема и повољних климатских услова, Србија је у бољој
позицији од осталих земаља у Европи, где је екосистем знатно више нарушен
претходних деценија развојем индустријске производње. Корист од органске
производње може бити и развој руралних подручја у којима влада висока стопа
незапослености, а имају све услове за производњу органске хране, поред
конвенционалне производње.


Просечна површина поседа у Србији је између 2 и 3 хектара. Овако мала површина
многих произвођача поставља питање рентабилности производње. Мале површине
дају и мале приносе, а зарада је слаба и не задовољава потребе домаћинстава. При
томе, наши произвођачи сами набављају репроматеријал по неповољним ценама које
утичу на крајњу цену производа и њихову неконкурентност на тржишту. Пошто је
мали број њих организован у удружења, произвођач који самостално излази на
тржиште не може да омогући континуитет у испоруци робе, њену количину, а
понекад и квалитет које траже велики трговачки ланци и прерађивачи. Уколико
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произвођачи желе да повећају продају на иностраном тржишту, потребно је да се
формира више удружења која ће бити приступачна сваком региону Србије. Кластери
су се показали као добро решење за решавање овог проблема. Овакав вид
удруживања и сарадње потребно је применити и свим регионима, како би се
повећала конкурентност органских производа на иностраним тржиштима.


Удружени производни системи органске пољопривреде могу имати предност по
основу економије обима производње, нижих трошкова производње, специјализације
одређених производних сегмената, лакшег прилагођавања специфичностима
тржишта и обезбеђења сигурности константног снабдевања тржишта производима
уједначеног квалитета док индивидуални и мали произвођачи ткзв. фармери,
трансфером знања и технологије од великих агросистема и применом на својим
пољима рада, у скоријој будућности морају постати основ у задовољењу и
обезбеђењу тржишта органском храном и остварењу конкурентности Србије у
укупној тржишној економији.

1.5. Методологија истраживања
Користиће се пре свега дескриптивни метод у прикупљању и обради података,
интерпретацији резултата и доношењу закључака. У изучавању имплементације економске
политике, засноване на указивању места у примени органске пољопривреде у укупној
економији Србије, примениће се квантитативно-квалитативна метода, опште и појединачне
методе научног истраживања, математичко статистичке методе, метод анализе и синтезе
доступних извора докумената и литературе, индуктивна и дедуктивна метода долажења до
конкретних закључака, компаративна анализа и друге аналитичке методе које се примењују
у истраживању. Деск истраживање подразумева преглед, сређивање и синтезу постојећих
истраживања, валидних развојних докумената и стратегија, као и анализу постојећих и
савремених антиципативних стратегија и легислативних решења Србије.
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2. МЕСТО И ЗНАЧАЈ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У
ПРИВРЕДИ СРБИЈЕ – СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ

Последњих деценија српску државу и привреду је погодила дубока рецесија. Један
део проблема је настао услед светске финансијске кризе и пада извозне тражње, потпуно
заустављењог дотока капитала, непостојања нето обртног фонда привреде и финансирање
позајмљеним каматоносним изворима, готово целокупног пословања у Србији. Као
неискусан аналитичар, могу да закључим да би српска привреда доспела у рецесију и без
светске

финансијске

кризе.

Корен

кризе

настаје

почетком

21.века,

потпуном

либерализацијом увоза, применом неолибералног концепта економске политике засноване
на увозу, дерегулицији цена и брзој некритичкој приватизацији. Страни капитал је ушао на
овај простор, јер су могућности његове оплодње и приноса били изразито велике. Отварање
шопинг и тржних центара, долазак страних банака које су почеле офанзивну кредитну
политику према јавном сектору, довео је до стварања вештачки увећане куповне моћи.
Извозни део привреде је имао велики финансијски губитак, као и чувена српска да је боље
увести нешто, ако је јефтиније, него га производити. Одсуство било какве државне визије у
конципирању економске политике и некритичка примена макроекономских модела довело
је државу Србију до погубних ефеката: пад раста и развоја индустријске производње, велике
стопе инфлације, растућа стопа незапослености, огромне кредитне задужености (погрешно
усмерене), већег увоза него извоза и сл.

2.1. Економска политика и привреда Србије на почетку 21. века
Економска политика Србије (нама најближој транзиционој економији) у
транзиционом периоду се базирала на прекомерној јавној и личној потрошњи, расту спољне
задужености и неефикасној приватизацији што је довело до негативне промене привредне
структуре наше земље. Раст су оствариле делатности услуга уско повезане са великим, а
економски неоправданим увозом, док је развој реалног сектора привреде потпуно изостао.
Ако се погледају гране које су том расту дале највише доприносе, види се да су водећу улогу
имали финансијски сектор, саобраћај и трговина. Раст БДП-а заснован је на увозу, високој
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потрошњи и задуживању у иностранству, које ту потрошњу подстиче и финансира (Мићић,
2011:12). У моменту када је заустављен вештачки изазван прилив капитала у Србију, када
је дошло до пада кредитне активности и приватне и јавне потрошње, домаћа економија ушла
је у дубоку кризу. Велики допринос оваквом стању, морамо признати, иницирала је држава
својим некомпетентном економском политиком, апсолутном доминацијом партијских
(политичких) интереса и одсуством било какве стратегије даљег развоја привреде.
Потрошен је новац од кредита, донација и приватизације предузећа, где ни један део није
утрошен у реални сектор. Сви кредитни и други извори из којих се привреда могла
финансирати и при том унапредити у великој мери су исцрпљени. У оваквим околностима
глобална и домаћа криза, направиле су и појачале дубину економских проблема у даљем
процесу транзиције наше државе. Постојећи модел развоја Србије, заснован само на сектору
услуга, високој јавној потрошњи, увозу и расту спољњог дуга, показао се као неодржив.
Индустрија, пољопривреда и грађевинарство који је годинама чинио профитабилан
привредни (реални) сектор у привреди Србије, нашао се у катастрофалном стању.
Из наведених разлога јавиле су се неравнотеже, како унутрашње, кроз однос
потрошње и производње, штедње и инвестиција, тако и спољне, преко спољнотрговинског
и платнобилансног салда (Ковачевић, 2012:67). Привредни систем Србије карактерише се
секторском неусклађеношћу, заосталог технологијом, високим трошковима производње,
неефикасношћу и ниским нивоом инвестиција и недовољним извозом, што у оваквим
условима економске кризе има посебну тежину. Посебно изражени проблеми, земаља у
транзицији, који су у условима нестабилног окружења постали још израженији, су велика
неликвидност домаћих предузећа и велика незапосленост која додатно оптерећује буџет
државе. Могућности прибављања нових извора финансирања су нажалост ограничене, и
самим тим неопходност креирања такве кредитне политике, где ће се пронаћи механизам
покретања даљег привредног развоја, представља највећи изазов земаља у транзицији у
будућем период. Неопходност земаља у транзицији, које теже да достигну ниво
развијености модерних економија, захтева пре свега велика инвестициона улагања,
односно, бољи секторски распоред слободних новчаних ресурса (бољи начин финансирања)
(Ковачевић, 2012:69).
Концепт привредног раста треба да се заснива на: раду и знању, интерној економији,
развоју предузетништва, агробизнису где постоје компаративне предности и знање,
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повећању производње и измени производне структуре, развоју асортимана и нових
производа, динамичном извозу и подстицању истог, савременим технологијама, банкарству
за подстицај домицилног развоја, подстицајној фискалној политици, запослености и
повећању квалитета живота. Компаративне предности и природни услови и знање за развој
пољопривредне и органске производње квалитетне здравствено безбедне хране, а са тим и
прерађивачке индустрије и широког асортимана за извоз нису искоришћене (Тасић,
2015:100). Настала је неорганизованост пољопривредних газдинстава, задруга и предузећа
без развојне визије и стратегије развоја. Све ово треба уподобити растућем тренду потребе
друштва за пољопривредним производима.

2.2. Пољопривреда као амбијент за развој српске економије

Слика 1:Пејзаж-пољопривредно земљиште
Спор процес трансформације српске традиционалне пољопривреде условио је примену
концепта према коме је схватање ове делатности поистовећивано са производњом
производа намењених искључиво за непосредну исхрану, и то пре свега производа који су
добијени искључиво у области ратарства. Последњих година које се карактеришу убрзаним
развојем пољопривреде у свету бизниса оличеног у профиту, показују да се овде не ради
само о пуком проширењу схватања пољопривреде као једне веома комплексне привредне
области, већ се ради о читавом низу нових аспеката даљег развоја пољопривреде и њеног
уклапања у токове развоја сваке нације и људског рода као целине (Живковић, 2016:3).
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Пољопривреду чини одређени простор делатности у укупној производњи хране, који је
условљен особинама средине и снагом економске моћи друштва да га учине социјално и
економски прихватљивим (Бировљев, Томић, 2009:18).
Појам пољопривреда означава широк спектар активности различитих учесника на
привредној сцени. Овај производни циклус обједињује фармере, агробизнис индустријске
корпорације, задруге, дистрибутивне ланце, менаџмент, трговинске ланце, пружаоце
финансијских услуга, маркетинг агенције, робне берзе, банке и државу која уређује
законитости у производњи и тржишту пољопривредних производа (Barry и др., 2000:9).
2.2.1. Основни појмови и специфичности пољопривреде као делатности
Пољопривреда као најстарија људска делатност, предмет је интересовања многих
научника и шире друштвене јавности током свог историјског развоја. О томе сведоче
писани документи стари око две и по хиљаде година. Земља представља основни извор свих
робних и материјалних ресурса, док пољопривреда својим радом те ресурсе увећава (Закић,
Стојановић, 2008:211). Специфичност пољопривредне производње огледа се у самој њеној
делатности која се одвија на широком простору, доминантно под „ведрим небом“, а то
окружење се обично назива сеоска средина. Таква природна средина у којој се налазе
пољопривредне површине са свим биљним, животињским и техничким потенцијалом, чине
основни неопходни амбијент за производњу хране. Људи у тој средини живе и у њој
организују свој живот у економском, друштвеном, социјалном и културном погледу. Са
циљем побољшања услова живљења у таквим срединама организују се додатне привредне
делатности, као што су туризам, угоститељство, индустрија, а све са могућношћу
изналажења решења за додатни непољоприведни приход и са циљем да убудуће ту не буде
само пољопривредна средина (Живковић, 2016:7).
Земљиште као основна сировинска база и супстрат за гајење биљака увек се налази
на истом месту и непокретна је, те се унапред зна где је и које је место за производњу.
Пољопривредне површине су различито потенцијално производне ако се посматра по
надморској висини, рељефу и светлости. Ову делатност немогуће је организовати на други
начин и организовати је према другим факторима као што су економски, тржишни, соцјални
већ представља специфичан процес који тражи ангажовање додатних средстава која нису
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потребна другим производним гранама. Нису све пољопривредне површине једнако
производне и богате хранљивим материјама. Из тог разлога на различитим земљиштима је
и различита плодност. Физичко хемијска својства тла дефинишу производне могућности за
одрађене биљне културе. Наука се свакодневно бави упознавањем и анализом производних
својстава тла, изналази боље могућности за ангажовање средстава и агротехнике како би се
ти производни потенцијали повећали. Иако свакодневно расту знања и могућности,
природна плодност земљишта остаје као веома важан ограничавајући фактор за производно
опредељење и остваривање економских резултата (Закић, Стојановић, 2008:219).
Због својих специфичности ова делатност у великој мери се разликује од других
привредних грана а те разлике су у директној повезаности производних процеса за
природну средину, за испуњење свих биохемијских и биолошких процеса неопходна је
стручна оспособљеност и технологија и сл. Друге привредне гране у свом производном
процесу захтевају ангажоване најмање три елемента: сировину, машине и енергију.
Производни процеси у пољопривреди су својствени, јер биљка сама из земљишта узима
неопходне минералне материје као своје храниво и уз помоћ Сунчеве енергије ствара
производ тј. плод (Barry и др., 2000:22).
2.2.2. Правци развоја пољопривреде као делатности – пољопривредна политика
Србије
Пољопривреда је дуги низ година посматрана искључиво као примарна
пољопривредна

производња,

усмерена

на

биљну и

сточарску.

Трансформација

пољопривреде од традиционалне ка модерној, вековима је ишла лаганим ходом тако да се
њени преображаји скоро нису ни примећивали. Последњих деценија двадесетог века ова
трансформација је веома убрзана. Стимулисана је техничким прогресом и могућношћу
примене модерне и савремене технологије у агропривреди као целини. Ове револуционарне
промене створиле су могућност да се према пољопривреди као занимању, формира друго
гледиште, различито од оних која су дуго владала.
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Слика 2: Правци развоја пољопривредних система
Извор: IFOAM, http://www.fibl.org/en/media/media-archive/media-archive02/mediarelease02/article/publication-of-a-manual-for-organic-agriculture-training-in-the-tropics.html
Као делатност, пољопривреда заузима зачајно место у укупној социоекономској
структури Републике Србије. Сектор пољопривреде уз сектор услуга има релативно највећи
удео у бруто домаћем производу. Пољопривредни потенцијали Србије нису довољно
искоришћени, посебно у развоју појединих сегмената пољопривреде који у окружењу
доживљавају експанзију. Динамика укупне пољопривредне производње у Србији током
последњих двадесетак година показује изузетну цикличну нестабилност, стагнацију и врло
успорен раст, са значајним разликама између биљне и сточарске производње, као и
недовољног развоја савременије пољопривредне производње и дистрибуције исте
(Живковић, 2016:11). Поред несумњивог значаја интензитета промена производње, много
је значајнији смер тих промена. Поред веома значајне проблематике производње, прераде и
промета пољопривредно-прехрамбених производа, по угледу на развијене тржишне
економије, препознат је значај удела органске пољопривреде у светској економији, као
претпоставке привредног развоја и пословног успеха агропривредних субјеката и њихове
вертикалне интеграције код нас. У развијеним тржишним економијама последњих деценија
настале су значајне промене у производњи и дистрибуцији пољопривредних производа, пре
свега померања у односима између њихових учесника и јачања улоге дистрибуције и
промета (Ивановић, Ивановић, 2016). И у Србији нагласак треба да буде стављен на
реформске захвате, посебно у сфери интегралног ланца органске пољопривредне
производње и снабдевања храном.
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Пољопривреда Србије се налази пред великим изазовом који намеће приступање
Европској унији. Неопходно је извршити бројне промене, као што су промене у структури
производње, организовању пољопривредних газдинстава, управљању ресурсима, систему
контроле производње, приступу тржишту, односу према очувању животне средине,
руралном развоју и усвајању европских стандарда. Значај пољопривреде за привредну
структуру Србије, мерено уделом сектора у БДП и укупној запослености, веома је велики.
Систематско и структурно реформисање аграрног сектора Србије је почело након 2000.
године. Основни правац деловања аграрне политике била је подршка земљорадничким
газдинствима подстицајима за измену производне структуре. Од 2004. године у аграрној
политици Србије начињен је снажан заокрет у стратешким опредељењима и
имплементационим механизмима. Реформа аграрне политике је требало да допринесе расту
конкурентности

породичних

комерцијалних

газдинстава

(Станковић,

2012:68).

Најзначајнији елементи реформских процеса у аграрном сектору Србије су били:
либерализација тржишта, приватизација прерађивачке индустрије, активирање аграрног
финансијског тржишта, формирање нових институционалних форми на свим нивоима.
Интересовање Србије за будућу политику ЕУ у области пољопривреде и руралног развоја
је веома велико из више разлога. Првенствено, Европска унија је један од главних светских
извозника и увозника пољопривредних производа (Живадиновић, Миловановић, 2011:45).
Управо због тога ће политика коју она буде имплементирала у овој области имати велики
утицај на светско тржиште, али и на тржиште наше земље. Усаглашавање аграрне политике
Србије са заједничком пољопривредном политиком је веома значајно, првенствено због
тога што ће се обезбедити сигурнији амбијент за пољопривредну производњу и
интензивнији развој аграрног сектора.
Релативно ниска понуда пољопривредних производа на иностраном тржишту, с
обзиром на потенцијале, може се посматрати као резултат недостатака конкурентних
производа који је проузрокован спорим темпом увођења ЕУ стандарда. Због тога је важно
посебну пажњу посветити повећању конкурентности пољопривредних производа. С
обзиром на велики број малих газдинстава која своју егзистенцију не могу да обезбеде из
постојеће пољопривредне производње, треба пружити могућност стицања додатних
прихода путем проширења економских активности на газдинству. Резултат модернизације
процеса производње и проширења асортимана пољопривредних производа јесте већа
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конкурентност производа на тржишту. Дакле, обезбедиће се квалитетнији производи који
ће потрошачима бити расположиви по нижим ценама. Садашњост и будућност неумољиво
упућује на предности коришћења нових техника и технологија које су утемељено нашле
место у свим пољопривредно развијеним земљама. Стабилно тржиште пољопривреднопрехрамбених производа подразумева понуду хране која ће по обиму, структури, ценама и
квалитету бити усклађена са нутритивним потребама и нивоом куповне снаге потрошача,
са тенденцијом смањивања учешћа трошкова исхране у структури породичних буџета.

2.3. Носиоци пољопривредне производње у Републици Србији
У пољопривреди Републике Србије постоје три врсте субјеката. То су приватна
пољопривредна газдинства, пољопривредна предузећа и земљорадничке задруге (Ђурић,
2015:62). Актуелна статистика потврђује доминацију малих поседа што представља
озбиљно ограничење за опоравак и даљи развој аграрног сектора у Србији. Наиме, на
таквим газдинствима немогућа је ефикасна примена савремене агротехнике, па су трошкови
производње по јединици производа већи. То аутоматски највећи број пољопривредних
произвођача у Србији елиминише из трке за ценовном конкуретношћу, како на домаћем,
тако и на светском тржишту. Доминација малих поседа, са друге стране, могла би
представљати и извесну предност с обзиром да управо тај тип поседа погодује за
организовање интензивне повртарске производње. Ако се томе дода и чињеница да су се,
услед скромне употребе агрохемикалија, биолошке и хемијске особине земљишта у највећој
мери очувале, постоје потенцијали и за организовање органске производње. Поред
поседовне структуре, која се оцењује као неповољна, постоји још једно ограничење развоја
пољопривреде у Србији. Реч је, наиме, о старосној структури пољопривредних произвођача.
Према подацима пописа становништва више од половине пољопривредника припадају
старосној групи преко 60 година, дакле не спадају у категорију радно активних (Ђурић,
2015:63).
Од 1989. године, која је означена као почетак друштвено-економске транзиције,
долази до значајних промена у читавом привредном систему, па тако и у области
пољопривреде. Као најзначајнији субјекти у свим привредним областима, па тако и у
пољопривреди, дефинисана су предузећа, да би 2004. године законом преименована у
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привредна друштва. Суштинске промене које су у процесу транзиције пратиле
пољопривредна предузећа, односно пољопривредно-индустријске комбинате, означене су
процесом њихове приватизације. Поред индивидуалних пољопривредних газдинстава и
пољопривредних предузећа, трећа врста субјеката у пољопривреди Републике Србије су
земљорадничке задруге. Анализа стања у задружном сектору показује да су најзначајнији
проблеми са којима се суочавају задруге у Србији: негативност великог броја постојећих
задруга; немогућност обезбеђења реалних извора финансирања, као и непоштовање
појединих међународно признатих задружних принципа (Закић, Стојановић, 2008:229).

2.4. Институционални фактори потребни за развој пољопривреде
На конкурентност утичу и агроекономске мере које доноси држава у виду субвенција
и пореза и доприноса. Субвенције у производњи подстичу конкурентност, а порези и
доприноси и друга издвајања утичу на повећање цене коштања и на смањење
конкурентности на међународном тржишту. За развој агробизниса у производњи и преради
и развоју села и повећања конкурентности потребно је: организовати произвођаче,
афирмисати удруживање и успоставити интегрисаност са прерадом и трговином,
подстицати мала предузећа малих, младих и жена у агробизнису, водити рачуна о
размештају производње, подстицати улагања у развој сточарства, повртарства, воћарства,
виноградарства, лековитог биља и прераде у финални асортиман за извоз, приоритет дати
развоју интегралне и органске производње за извоз, подстицати снажну финализацију
пољопривредних производа у преради ради извоза финалних производа, развој агротуризма
и услужних делатности, улагати у система за наводњавање, увести стандарде квалитета,
афирмисати интерну економију у пословању, улагати у програме за коришћење енергије
ветра, сунца, геоенергије и биомасе, преносити знање и вршити едукацију, донети
агроекономске

мере

у

функцији

развоја

агробизниса

и

мултифункционалног

пољопривредног и руралног развоја (Тасић, 2015:105).
Задатак фармерских газдинстава и организација је да повећају конкурентност, освоје
нова знања и технологије, измене структуру производње, прилагоде се стандардима ЕУ и
изналазе нова тржишта. Потребно је повећање продуктивности, квалитета производње и
производа, увести квалитетне сорте, креирати робне марке и брендове како би се стекло
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поверење иностраних потрошача, повећање продуктивности у циљу смањивања трошкова
производње, како би се остварила ценовна конкуренција. Конкурентске предности треба
остварити рационалним коришћењем расположивих ресурса односно компаративних
предности. Ово захтева оперативне мере за развој руралних подручја, улагање у системе за
наводњавање, обука произвођача, развој малог агробизниса и предузетништва на селу,
примена стандарда у производњи квалитетне хране за извоз. Потребно је подстицати
повећање поседа, развој мултифункционалне производње, стимулисање младих и
организација произвођача у кооперативе или задруге у циљу унапређења пословања и
производње за јачу конкурентност (Средојевић, 2000:47).

3. ОРГАНСКА ПОЉОПРИВРЕДНА ПРОИЗВОДЊА – НОВИ
ПРАВАЦ РАЗВОЈА ГЛОБАЛНЕ ПРИВРЕДЕ
Већ на почетку новог Века суочени смо са бројним променама које се одражавају и
на нови концептуални прилаз у пољопривреди. Суочени са новом светском економском
кризом и недостатком појединих ресурса с обзиром на њихову ограниченост (нафта и
фосилна горива, повећањем броја становника на планети и глобалних промена климе све
више размишљамо о неминовним променама у пољопривредној пракси. Одрживост
пољопривредних система мора се заснивати на паметном коришћењу обновљивих или
обнављању ресурса. Систем који зависи од ресурса чије је коришћење ограничено као што
су фосилна горива, не може бити бесконачно одржив (Ковачевић, Ољача, 2005: 11).
Савремени човек угрожава биосферу или животну средину на планети Земљи, у мери која
прети да угрози и његов сопствени останак. Загађивање воде и земљишта и ваздуха, па
самим тим и хране, данас већ има негде драматичне последице, не само на локалном већ и
на глобалном нивоу.

3.1. Покретачи идеје о органској пољопривредној производњи
Пољопривреда, као најважнија стратешка привредна грана, има за циљ производњу
квалитетне и здравствено-безбедне хране. Међутим, сведоци смо да је прекомерна,
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неконтролисана, често и нестручна употреба синтетичких средстава за заштиту и исхрану
биља угрозила производњу здравствено безбедне хране и њен квалитет, здравље људи и
животиња, као и природне циклусе неопходне за опстанак живота на земљи. Почетком 20.
века, људи су почели да трагају за алтернативним поступцима у пољопривреди. Појава
идеје органске пољопривреде од серије научних експеримената половином прошлог века,
до индустрије вредне 55 милијарди америчких долара, донекле се може приписати
чињеници да су потрошачи вољни да плате веће цене за начин производње који промовише
здравље агроекосистема и избегава употребу хемијских средстава (Пејановић и др., 2012).
Аустријанац Рудолф Стеинер 1924. године, оснива биодинамички покрет на основу
сазнања која је стекао студирајући филозофију, затим биологију, физику и хемију.
Биодинамичка пољопривреда, је позитивно прихваћена у пракси, као посебан облик
еколошке пољопривреде. Рудолф Стеинер је сматрао да је храњивост животних намирница
у паду, тврдећи да минерална гнојива и пестициди „одузимају животност биљу.“ (Бошков,
2015:130). Основна идеја је била да се биодинамичка пољопривреда мора заснивати на
мешовитом газдинству, где се комбинује биљна и животињска производња. Његов
основни принцип у пољопривреди је био да се не може дати живот земљишту само простим
додавањем хемикалија у њега. У живи систем земљишта мора се додати органска материја
ојачана „космичким силама“ које ће улити живот у такав систем. Из тог разлога, следбеници
те идеје користе биодинамичке препарате који усмеравају „космичке силе у земљиште“ и
тиме повећавају његову плодност и снагу. Лорд Нортбоурн је први пут употребио назив
„органска пољопривреда“ (еколошка пољопривреда) у својој књизи „Поглед на земљу“
(1940), на основу свог концепта по којем је фарму сматрао за један организам, да би описао
еколошки уравнотежен приступ пољопривредној производњи, супротно ономе што је
назвао „хемијска пољопривреда“, а односи се на вештачку плодност створену хемијом и не
заснива се на обједињеној еколошкој целини (Бошков, 2015:131).
Интензиван развој органске пољопривреде започиње развојем аналитичких метода
оцене квалитета хране, притиском потрошача и зеленим, еколошким таласом. Главне
асоцијације и истраживачке институције у области органске производње, основане су
широм света током 1970-тих и 1980-тих година. Међу њима се као најзначајнија издваја
Међународна федерација покрета за органску пољопривреду (IFOAM) која је основана
1972. године са циљем да се уједини настојање људи из разних крајева света за унапређењем
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органске пољопривреде као

еколошки, социјално и

економски

здраве методе

пољопривредне производње. IFOAM данас обједињује преко 870 удружења из 120 земаља
света. Поред тога, активно учествује у међународним институцијама, заступа интересе
покрета органске пољопривреде у свету, а има статус посматрача или је на други начин
акредитована од следећих међународних институција: Организације за храну и
пољопривреду (FAO); Организације за економску сарадњу и развој (OECD); Међународне
организације рада УН (ILO); Међународне организације за нормирање (ISO). Први
међународни стандарди објављени су 1980. године од стране IFOAM-а, и то је прави
почетак увођења и примене регулативе и сертификације у органској пољопривреди
(Вехапи, 2014: 22).
Још једна значајна истраживачка институција која блиско сарађује са IFOAM-ом и
осталим међународним организацијама, основана је 1973. године у Швајцарској под
називом Институт за истраживање органске пољопривреде – FiBL (Forschungsinstitut fuer
Biologischen Landbau). Основни циљ њеног оснивања је пружање подршке развоју органске
пољопривреде кроз бржи трансфер истраживачког знања у пољопривредну праксу. FiBL
данас располаже бројним особљем са екпертизом у: управљању органским земљиштем,
биљној производњи, холистичком приступу здрављу животиња, етологији животиња и
органском сточарству, социоекономици, као и свеобухватним анализама тржишта,
производње и прераде органске хране (Вехапи, 2014: 23). Међународне организације, као
што су IFOAM и FiBL, одиграле су значајну улогу у стандардизовању производње и
тржишта органских производа, али и промовисању истраживања и свести потрошача.
Крајем двадесетог века, државна подршка органској пољопривреди и правни оквир
све више добијају на значају, нарочито у оквиру ЕУ. Као резултат тога, најпре је 2002.
године накнадно усвојена регулатива Но. 2078/02 која дефинише програме промоције
органске пољопривреде, као и шему подршке произвођачима органских прехрамбених
производа и то: од укупног буџета за пољопривреду органске хране, за образовање
пољопривредних произвођача, научна истраживања из области производње по концептима
органске

пољопривреде

и

трансфер

знања

до

крајњих

корисника

односно

пољопривредника. У годинама које следе покренути су многобројни истраживачки
пројекти, да би 2004. године био објављен Европски акциони план за органску
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пољопривреду, чиме је учињен значајан корак у комплетирању законског оквира развоја
производње и промета органске хране (Тасић, 2015:132).

3.2. Органска производња у свету
Продаја органске хране и пића у свету, у другој декади 21. века, достигла је вредност
од скоро 80 милијарде долара. Глобално тржиште је увећано за чак 170% у односу на
почетак периода. На глобалном нивоу, органска производња развијала се дуг низ година.
Органска производња је 2009. године била заступљена на 35 милиона ха обрадивих
површина, а 2015. године на 50,9 милиона ха, што је значајан пораст у односу на 2005.
годину када се производња одвијала на 29 милиона ха. У истом периоду обрадиве површине
под органском производњом на територији ЕУ повећале су се са 6 милиона ха на 11,6
милиона ха, што је пораст од 8-10% на годишњем нивоу (Бошковић, 2016:91). Ово повећање
површине дошло је као одговор на повећану потражњу за органским производима.

Слика бр. 3. Заступљеност органске производње у свету
Извор: http://www.fibl.org/, датум приступа 21.04.2017.
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Укупна вредност промета органских производа, према последњим доступним
подацима, се са почетка 21. века, када је износила 15,2 милијарди долара, увећала 2014.
године на 75 милијарди, односно преко 60 милијарди еура (Бошковић, 2016:91).

Слика бр. 4. Статистички подаци о органској пољопривредној производњи у свету
Извор: http://www.fibl.org/, датум приступа 21.04.2017.
Тражња за органском храном је сконцентрисана у два региона, у Северној Америци
и Европи који заједно чине више од 90% укупне продаје. Јапан је, такође, веома атрактивно
и изразито увозно зависно тржиште. Док ова тржишта представљају главна упоришта
тражње за органским прехрамбеним производима, мање развијене земље (посебно Азије,
Латинске Америке и Африке) могу се посматрати као значајни произвођачи и извозници
ових производа. Земље са највећим тржиштима органске хране су САД, Немачка и
Француска, док је највећа пер цапита потрошња ове врсте хране сконцентрисана у
развијеним европским земљама и САД-у. Данас је у свету 179 земаља о којима постоје
подаци о сертификованој органској производњи (у смислу података којима располаже
IFOAM и FiBL) (Вехапи, 2014: 25).
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Слика бр. 5. Број земаља који имају сертификовану органску производњу
Извор: Извор: http://www.fibl.org/, датум приступа 21.04.2017.

Слика бр. 5. Земље са највећом per capita потрошњом органске хране
Извор: Извор: http://www.fibl.org/, датум приступа 21.04.2017.
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По регионима, највећи проценат органског обрадивог земљишта Океанија, за којом
следе Европа, Латинска Америка, Азија, Северна Америка и Африка.

Слика бр. 6. Органска пољопривредна земљишта у 2015. години у свету по регионима
Извор: http://www.fibl.org/, датум приступа 21.04.2017.
Органска производња у Европској унији наставља да расте и заузима 10,3 милиона
хектара или 5,9% искоришћеног пољопривредног земљишта. Шпанија, Италија, Француска
и Немачка имају органску производњу, на по више од милион хектара. Европске статистике
показују и да су газдинства са органском производњом у просеку већа од оних где се
производи на традиционалан начин. Истовремено је имеђу 2013. и 2014. површина под
органском производњом у ЕУ повећана за 2,3%, након раста за 0,2% између 2012. и 2013.
године. Највећи раст површине под органском производњом, већи од 10%, забележен је
2015. у Шпанији (100.300 хекатара) а следи Италија (70.700 хектара), објавила је Европска
статистичка служба (Вехапи, 2014: 26).
Седам земаља Европе има више од 10% земљишта под органском производњом.
Поред горе поменутих, истичу се и: Лихтенштајн (30,2%), Аустрија (21,3%); Шведска
(16,9%),

Естонија

(16,5%),

Швајцарска

13,1%);

Летонија

(12,8%).

Oд

укупне

пољопривредне површине у ЕУ, 5,6% пољопривредних површина је под органском
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производњом, а у појединим земљама овај удео је далеко већи (Фокландска острва 36,2 %,
Лихтенштајн 29,6%, Аустрија 19,7%). Површина под органском производњом знатно се
разликује од земље до земље и на четири чланице заједно одлази 51% укупне – Шпанију
(17%), Италију (13%), Француски (11%) и Немачку (10%). Органска производња у Естонији,
Шведској и Аустрији заузима више од 16% искоришћене пољопривредне површине док је
у Летонији, Италији и Чешкој удео мањи од 10%. У осталим чланицама удео органске
производње креће се од 0,3% на Малти до 9,5% у Словачкој (http://agroinfotel.net/organskaproizvodnja-u-srbiji-i-eu/, датум посете 21.04.2017.)

Слика бр. 7. Земље са више од 10% органског земљишта у Европи у 2015. години
Извор: http://www.fibl.org/, датум приступа 21.04.2017.
3.2.1. Структура органске производње у ЕУ
Нешто више од 45% површине у органској производњи у ЕУ је под пашњацима и
ливадама који се углавном користе за исхрану стоке у органској производњи, на 43% се гаје
ратарске културе, а на 11,5% трајни усеви. Површине под ратарском органском
производњом веће од 50% укупне у органској производњи има 10 чланица ЕУ док у 14
доминирају пашњаци и ливаде. Органска производња ратарских култура доминира у
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Финској (98%) и Данској (85%) док су пашњаци на првом месту у Ирској (92%) и Чешкој
(87%). Међу ратарским културама које се производе органски највећи удео имају цереалије
и зелена сточна храна. Трајни усеви у органској производњи у већини чланица имају мали
део укупне површине у органској производњи, а највећи је на Кипру (44%) и Малти (69%)
и углавном је реч о маслињацима (http://agroinfotel.net/organska-proizvodnja-u-srbiji-i-eu/,
датум посете 21.04.2017.).
Што се тиче органског сточарства у ЕУ, према подацима Еуростата показује да се у
органском узгоју стоке издваја Аустрија, где се 33% оваца и коза гаји органским методом
док органски гајене млечне краве чине 18% стада. Аустрија у ЕУ предњачи и са органском
производњом свиња, јер тај начин обезбеђује 2,4% укупне производње свиња. Шведска има
највећи удео крава у органском узгоју у укупном броју грла (19,6%), док седам чланица има
више од 10% од укупног броја грла у органској производњи. Повећање броја грла у
органској производњи у 2015. у односу на 2014. забележено је у Румунији и Финској
(оваца), Румунији и Хрватској (крава) и Естонији (свиња). Истовремено је у Пољској
смањена органска производња крава, свиња и оваца. Негативан тренд забележен је и у
Грчкој и Аустрији (http://agroinfotel.net/organska-proizvodnja-u-srbiji-i-eu/, датум посете
21.04.2017.).
Статистички подаци показују да су произвођачи органске хране у ЕУ, чинили више
од 80% од 312.500 органских оператора у 2015. години у ЕУ. ЕУ је 2015. имала 257.100
органских произвођача, за 2,1% више него 2014, при чему у Италији ради 17,9%. С друге
стране, удео броја органских оператора из 11 чланица мањи је од 1%. Број органских
произвођача у 2015. у односу на 2014. највише је повећан у Бугарској (39,9%), а раст већи
од 10% убележен је и у Белгији, Словенији и Хрватској. Пад броја регистрован је у десет
чланица ЕУ. Подаци за 2013. показују и да су газдинства у органској производњи у просеку
већа од “класичних” (36,7 хектара према 16,1). Само у шест чланица органска газдинства су
мања од просека. Најуочљивије разлике су у Словачкој, где је органско газдинство на
површини од 476 хекатара према просеку површине пољопривредног газдинства од 81
хектар, и Мађарској (119 према 9,5 хектара). Статистике показују и да је у 2014. у 25 чланица
ЕУ било 38.000 прерађивача органских производа од којих је 22,6% било ангажовано у
преради пекарских производа, 18,5% у преради вођа и поврћа а 15,8% у производњи биљних
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и животињских уља и масти (http://agroinfotel.net/organska-proizvodnja-u-srbiji-i-eu/, датум
посете 21.04.2017.).

3.3. Органска производња и њени принципи
Постоји велики број различитих дефиниција органске пољопривреде. За једну од
првих дефиниција Родале још 1974. године и који је дефинисао органску пољопривреду као
систем где се плодно земљиште одржава применом природног закона за допуњавање истог.
Реч је о енергичном и растућем покрету предодређеном да промени досадашње концепте
баште и фарме, да их револуционира, како би нам обезбедили богатију и савршенију храну
(Hansen, 2010:12). Временом су се ове дефиниције мењале и унапређивале упоредо са
развојем тржишта органске хране. Уношени су нови елементи у објашњењу појма органске
пољопривреде, што је допринело употпуњавању дефиниција и унапређењу схватања. То је
и кључни разлог због којег се највећи број савремених дефиниција темељи на истим
принципима.
Национални одбор органских стандарда (NOSB - National Organic Standards Board)
дефинише органску пољопривреду као (http://www.nal.usda.gov/afsic/pubs/ofp/ofp.shtml,
датум посете 22.04.2017.):
“Органска пољопривреда је систем еколошког управљања производњом који промовише и
унапређује биодиверзитет, кружење материје и биолошку активност земљишта.
Заснована је на минималној употреби инпута који нису пореклом са фарме и управљачкој
пракси која успоставља, одржава и унапређује еколошку хармонију”
Међународна федерација покрета за органску пољопривреду (IFOAM – International
Federation Agriculture Movements) дефинише органску пољопривреду на сличан начин
(IFOAM, 2009):
“Органска

пољопривреда

је

производни

систем

(целовит

систем

управљања

пољопривредом) који подстиче природну активност тла, екосистема и људи. То је начин
производње који подржава еколошке процесе, биодиверзитет и природне циклусе,
уважавајући локалне услове производње, уз искључивање инпута који не потичу са фарме”.
У наведеним дефиницијама наглашава се значај органске пољопривреде као
управљачког процеса у оквиру екосистема. У питању је проактивна пољопривредна
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производња која се максимално ослања на употребу инпута добијених на фарми и оних
метода који воде еколошкој равнотежи природних система. Иако су наведене дефиниције у
потпуности прихватљиве, ниједна од њих не указује и на важност захтева потрошача као
основног покретача производње, већ се углавном фокусирају на поштовање еколошких
захтева. Зато се као једна од ретких, а истовремено и најсвеобухватнијих издваја
дефиниција дата Уредбом Савета Европе бр. 834/2007 о органској производњи и
обележавању органских производа, према којој (Бошковић, 2016:99):
“Органска

производња

представља

целовит

систем

управљања

производњом

пољопривредних, прехрамбених и других производа, који комбинује добру пољопривредну
праксу, висок степен биолошке разноликости, очување природних ресурса, примену високих
стандарда добробити животиња и начин производње у складу са опредељењима одређених
потрошача за производе у чијој се производњи коришћене природне супстанце”.
3.3.1. Циљеви и карактеристике органске пољопривреде
Органска пољопривреда је пољопривреда која се ослања на локално доступне
ресурсе и тежи да очува еколошку равнотежу у природи. На фармама где је присутна
органска производња драстично су смањени спољашњи инпути односно постоји
уздржавање од коришћења вештачких ђубрива, пестицида и других синтетичких материја.
Уместо тога, системи су дизајнирани тако да управљају природом на начин који повећава
отпорност на болести и даје веће приносе. Ослањајући се на природне капацитете биљака,
животиња и предела органски системи теже да оптимизују квалитет у свим аспектима
пољопривреде и животне средине. У оваквим агроекосистемима „дивље“ врсте имају
различите и веома важне улоге, те стога очуван и разноврсан биодиверзитет јача овакве
системе, односно пољопривредне праксе. Процењено је да 99% потенцијалних штеточина
усева бива контролисано природним непријатељима. Значи, контрола штеточина се ослања
на одржавање здравих популација предатора. Један од најважнијих елемената у
преображају конвенционалне фарме у органску, је време потребно да се поврати еколошка
равнотежа у односима популација предатора и штеточина (Бекић и др., 2008:20).
Основа успешне производње на органским фармама је плодност земљишта. На
органским површинама забрањена је употреба вештаачких ђубрива, већ се уместо њих
користе природна ђубрива као што су компост или сирово ђубриво пореклом од стоке.
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Компостирање је процес сличан процесу декомпозиције органске материје на површини
земљишта. Током настанка компоста долази до разлагања сировог ђубрива животињског
порекла, остатака биљака или отпадних вода уз помоћ микроорганизама у топлој и влажној
средини. Органска материја се разлаже сукцесивним деловањем бактерија, гљива и
актиномицета, а у завршној фази разлагања делују црви који помажу стварање стабилног
хумуса. Компост може да се користи на фармама у различитим фазама сазревања у
зависности од потреба земљишта и усева. Предност употребе компоста над сировим
ђубривом је та што полако испушта хранљиве материје у земљиште док високо
растворљиви нутријенти у сировом ђубриву брзо исцуре и тако могу да оштете земљиште
и организме који живе у тлу. Стандарди везани за органску производњу дозвољавају
употребу сировог ђубрива, али само за усеве који нису за људску исхрану. Компост је
користан, јер потпомаже раст земљишних црва, бактерија, гљива и додаје органску
материју, при чему побољшава физички, хемијски и биолошки састав тла. Такође, не
загађује површинске и подземне воде и спречава ерозију везивањем честица земљишта
(Бекић и др., 2008:21).
3.3.2. Принципи IFOAM и органске пољопривреде
Основне принципе за развој органске пољопривреде поставио је IFOAM,
међународна федерација покрета за органску пољопривреду. На овим стандардима
заснивају се регулативе ЕУ, затим Codex Alimentarius, као и Закон о органској производњи
и органским производима Републике Србије (Бошков, 2015:132). Без обзира на разлике у
дефинисању органске производње, базични принципи су јединствени и чине основу за
разноврсније облике производње који су везани за агроеколошке услове и традицију, а то
су (http://www.ifoam.org/about_ifoam/principles/, датум посете 22.04.2017.):


Принцип здравља - Органска пољопривреда треба да одржи и побољша здравље
земљишта, биљака, животиња, људи и планете као једне и недељиве целине.
Суштина овог принципа је да се здравље појединаца и заједнице не могу одвојити од
здравља екосистема – здраво земљиште рађа здраве усеве који чувају здравље
животиња и људи. Улога органске пољопривреде, било у производњи, преради,
дистрибуцији је да подржи и ојача здравље екосистема и организама, од оних
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најмањих који се налазе у земљишту до људских бића. Интенција органске
пољопривреде је да произведе висококвалитетну, нутриционо вредну храну која
доприноси превентивној бризи о здрављу и благостању. У том смислу је потребно
избегавати употребу ђубрива, пестицида, лекова за животиње и прехрамбених
адитива који могу имати негативне ефекте по здравље.


Принцип екологије - Органска пољопривреда треба да се заснива на живим
еколошким системима и циклусима, да функционише са њима, да их опонаша и да
им помогне да опстану. Овај принцип усклађује органску пољопривреду са живим
еколошким системима. Императив је да производња буде заснована на еколошким
процесима и рециклирању. Овај принцип налаже да се органска производња,
пашњачки и шумски системи уклопе у циклусе и еколошку равнотежу у природи.
Циклуси су универзални, али је њихово функционисање специфично за сваки
локалитет. Органско управљање мора бити прилагођено локалним условима,
екологији, култури и величини газдинства. Инпуте је потребно смањити поновном
употребом, рециклирањем и ефикасним управљањем материјалима и енергијом да
би се одржао и побољшао квалитет животне средине и да би се сачували ресурси.
Неопходно је да органска пољопривреда постигне еколошку равнотежу кроз
креирање система производње, заснивање станишта и одржавање генетског и
пољопривредног диверзитета. Они који производе, прерађују, тргују или троше
органске производе морају да заштите и да позитивно делују на заједничку животну
средину, укључујући природна подручја, климу, станишта, биоразноликост, ваздух
и воду.



Принцип праведности - Органска пољопривреда треба да гради односе који
обезбеђују праведност везано за заједничку животну средину и могућности живота.
Праведност је окарактерисана поштењем, поштовањем, правдом и вођењем рачуна
о свету који делимо, како између људи тако и у погледу њиховог односа према
другим живим бићима. Према овом принципу важно је да они који су укључени у
органску пољопривреду, граде хумане односе на начин који осигурава праведност
на свим нивоима и према свим странама (фармерима, радницима, прерађивачима,
дистрибутерима, трговцима и потрошачима). Од органске пољопривреде очекује се
да обезбеди свим укљученим актерима добар квалитет живота и да допринесе
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суверенитету хране и смањењу сиромаштва. Она има за циљ довољно снабдевање
висококвалитетном храном и осталим производима. Овај принцип инсистира на
томе да се животињама обезбеде услови и могућности који су у складу са њиховом
физиологијом, природним понашањем и благостањем. Природним ресурсима и
ресурсима животне средине који се користе за производњу и конзумирање,
неопходно је управљати на начин који је друштвено и еколошки оправдан, и
настојати да се сачувају за будуће генерације. Праведност захтева системе
производње, дистрибуције и трговине који су отворени, непристрасни и који воде
рачуна о стварним трошковима животне средине и социјалним трошковима.


Принцип неговања и старања - Органском пољопривредом треба управљати на
опрезан и одговоран начин да би се заштитило здравље и благостање садашњих и
будућих генерација, као и животне средине. Органска пољопривреда је жив и
динамичан систем који реагује на унутрашње и спољне захтеве и услове.
Произвођачи у органској пољопривреди могу побољшати ефикасност и повећати
продуктивност, али без ризика да се угрози здравље и благостање. Сходно томе,
потребно је пажљиво процењивати вредност нових технологија и стално ревидирати
постојеће методе. Опрез и одговорност су кључни моменти у управљању, развоју и
избору технологија у органској пољопривреди. Наука је неопходна да би се
обезбедило да органска пољопривреда буде здрава, сигурна и еколошки исправна,
као и практично искуство и стечена мудрост које је време тестирало. Задатак
органске пољопривреде је да спречи значајан ризик усвајањем одговарајућих
технологија, а одбацујући непредвидљиве, као што је генетски инжењеринг.
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4. ОРГАНСКА ПОЉОПРИВРЕДА КАО ЕКОНОМСКИ
РЕСУРС РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Као реакција на загађеност животне средине, урбанизацију и очување биљног и
животињског света појавила се органска пољопривреда. У Србији су се деведесетих година
двадесетог века појавили први произвођачи органске хране, а тренд раста се у последње
време све више интезивира. Највише се гаји воће, поврће, житарице. Органски производи
су код нас и 40% скупљи у односу на продукте конвенционалне пољопривреде. Све више
савремени свет постаје велики полигон за надметање произвођача и потрошача органске
хране. То условљава нову „агресију“ на још увек еколошки неуништене пољопривредне
ресурсе широм планете. Да би се избегао утицај „јахача апокалипсе“ сви заинтересовани
учесници пословања у области производње и пласмана органске пољопривреде, као и
његовог пословног окружења и „социјално-културне“ надградње цивилизованог света,
морају да постигну консензус и партнерско-интересне односе који омогућавају
редистрибуцију, али и реалокацију производа органске пољопривреде (Миленковић, Тасић,
2013:411). У оваквим тржишним и осталим друштвено-економским условима, и Србија је
препознала своју шансу.

4.1. Ресурсни потенцијали и слабости за развој органске пољопривреде у
Србији
Србија има плодно и у великом степену неконтаминирано земљиште за развој
конвенционалне, интегралне и посебно органске производње хране. Има квалитетно
земљиште, довољно воде, сунца, шуме, равницу и планине, добре произвођаче и стручњаке
и истакнуте резултате у пољопривредној науци. Пољопривреда, село и прехрамбена
индустрија имају велики значај у друштвено-економском развоју, јер производе храну и
обезбеђују прехрамбену сигурност, основ су развоја прераде и високофиналног асортимана
за домаће и страно тржиште, производе сировине за друге делатности, имају значајно
учешће у стварању друштвеног производа и извозом на светско тржиште позитивно утичу
на спољнотрговински биланс и запошљавају велики број радника (Тасић, 2015:101).
Пољопривредна, према расположивим природним и људским ресурсима и нивоом
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пољопривредне производње и прераде је једна од најзначајнијих делатности у земљи.
Земљиште, вода, клима, еколошка средина и биодиверзитет су изузетна предност за
динамичан развој конвенционалне, а посебно интегралне и органске производње хране.
Расположиви

еколошки

високофиналних,

ресурси

квалитетних

и

Србије

гарант

конкурентних

су

за

производњу

еколошких

производа.

безбедних,
Успешна

пољопривредна производња се заснива на „здравом“ земљишту које посредством своје
биолошке активности и природне плодности може обезбедити добијање производа високе
нутритивне вредности током дужег временског периода без ослањања на велике инпут-е
ван производног система.
Земљишни фонд Србије чини 5,05 милиона хектара пољопривредних површина или
0,70 хектара по становнику, са 3,3 милиона хектара ораничних површина или са 0,46
хектара по становнику. Од укупног пољопривредног земљишта 73% површина користи се
у виду ораница, воћњака и винограда, а 29% површина су ливаде и пашњаци. Чињенице
говоре да се 7% ораница не обрађује и значајан део ливада и пашњака не користи за
производњу еколошког млека и меса због неорганизованости и економске неисплативости.
Обрадиве површине по становнику и однос шумске и пољопривредне површине (29:71%)
је повољан и изнад европског просека, што је предност за развој еколошких система, а
посебно органске производње хране (Тасић, 2015:103).

Слика бр. 8. Структура пољопривредних површина Србије и ЕУ (%)
Извор: РЗС: http://www.stat.gov.rs/ датум посете 28.04.2017.
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Земљишни простор Србије изузетно је разноврстан услед геолошке структуре,
климе, вегетације и микрофауне. Према бонитету земљишта Србије подељена су у осам (8)
бонитетних класа, које се међусобно разликују по производним способностима. Обрадиве
површине у највећем проценту обухваћене су у прве четири бонитетне класе, а остале
четири класе чине земљишта малих производних способности или које није могуће
користити за биљну производњу. Земљишта прве четири класе захватају 40.216 км2
(45,5%), а земљишта од пете до осме класе 40.464 км2 (45,8%). На основу анализе
Министарства пољопривреде (2014) присутан је процес концентрације газдинстава према
величини поседа. Величину поседа преко 20 ха има 3,1% газдинстава која користе 44%
површина. Газдинства која користе до 5 ха површине чине 78% укупних газдинстава и б
22,5% пољопривредних површина. У Србији газдинства величине од 2-10 ха користе 35,3%
површина. У Европској унији газдинства која користе 50 и више ха чине 66,1%, а у Србији
1,0 %.

Слика бр. 9. Структура поседа у Србији и Европској унији
Извор: РЗС: http://www.stat.gov.rs/ датум посете 28.04.2017.
Воћарство и виноградарство су перспективне производне и развојне делатности у
Србији. Воћарска производња учествује са 11% у вредности пољопривредне производње. У
неким реонима природни услови су изузетно повољни за гајење воћњака и винограда и
остваривање високих квалитетних приноса и профита у производњи. Површине под
38

воћњацима према попису из 2014. износе 163.310 ха (без јагоде), односно 4,8% површина
пољопривредног земљишта, а под виноградима 22.150 ха, што је минимално у односу на
повољне климатске и земљишне услове. Под плантажним воћним засадима је 98,6 хиљада
ха, а под екстензивним засадима 64,7 ха. Највеће површине под плантажним засадима су на
подручју Гроцке, Смедерева, Прокупља, Тополе, Ваљева и Војводине. Постојећи засади су
великим делом екстензивни и при крају експлоатације и треба инвестирати у подизање
савремених засада. Доминантне површине под воћњацима налазе се у западној Србији,
Шумадији, Подунављу, деловима јужне Србије и у Војводини. Производња воћа у Србији
у периоду 2000-2013. кретала се од 600 до 1.523 хиљаде тона са присутним колебањима по
годинама, услед неодговарајућих локалитета, изостанка наводњавања, ниских зимских
температура, пролећних мразева, дејства

града, површинских

вода, осцилација

температура, алтернативне родности и других фактора. Србија је водећи произвођач воћа у
региону, а код неких воћних врста водећа земља у европским и светским размерама. Воће и
прерађевине се извозе на тржиште Русије и Европске уније. Извоз учествује са 17% у
вредности пољопривредног извоза (Тасић, 2015:109).
Србија има повољне услове за развој свих врста конвенционалног и органског
фармског сточарства, јер је велики произвођач кукуруза, крмног биља, има 1,4 милиона
хектара ливада и пашњака и значајне количине споредних производа из пољопривреде и
прераде. Произвођачи имају знање и располажу са значајним капацитетима, сировинама и
радном снагом за производњу свих врста стоке. Поседовна структура, структура коришћења
пољопривредних површина, модели пољопривредних газдинстава утицали су на гајење
појединих врста стоке у појединим реонима. Сточарска производња организована је на
великом броју малих пољопривредних газдинстава. У последњој деценији присутна је
концентрација одређених производњи (живинарства и свињарства) на пољопривредним
газдинствима правних лица и великим породичним пољопривредним газдинствима. Мали
произвођачи традиционално примењују ниско интензивне системе производње, засноване
на локалним аутохтоним расама. Оцена је да број говеда, од тога крава и свиња,
перманентно опада што утиче на даље екстензивирање производње (Тасић, 2015:111).
Савремена механизација, опрема и објекти су од изузетног значаја за
пољопривредни и рурални развој. У Србији је уситњен земљишни посед и просечна
величина газдинства је 5,4 ха расцепкана у шест парцела. У Европи просечна величина
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фарме износи 14,4 ха или већа за 2,7 пута. Услед уситњености поседа, малих улагања,
застареле механизације, објеката и опреме, неорганизованости и изостанка подстицајних
агроекономских мера пољопривреда Србије заостаје за Европском унијом. Србија има
597.816 трактора, од тога 410.894 двоосовинска и 186.922 једноосовинска трактора. У 95%
случајева трактори су старији од 10 година. У просеку на 8,5 ха пољопривредног земљишта
долази један двоосовински трактор. Просечна старост једноосовинских трактора и
мотокултиватора је преко 20 година, при чему је 98% старије од 10 година. Што се тиче
објеката они су неуједначено опремљени и ниско коришћени, што говори да уз подстицајну
економску политику постоји простор без обзира на времешност за развој сточарске и других
производњи. Потребна су значајна улагања у савремене објекте за унапређење стандарда у
производњи, изградњу и проширење постојећих капацитета. Битно питање за развој
одрживе производње и заштиту животне средине је изналажење решења за управљање
стајњаком, његово складиштење и коришћење у органској производњи. (Тасић,
2015:113,114).
Вода је будућност пољопривредне, а посебно органске или еколошке пољопривреде.
Наводњавање је услов повећања приноса и интензивирања пољопривредне производње. У
Србији постоје погодности за наводњавање у прве три класе земљишта на површини од 3,6
мил. хектара, од чега је у прве две класе 1,6 мил. ха. Климатски фактори показују на
неповољан режим падавина. Од сто година 17 је са повољним режимом, 32 са вишком и 51
година са мањком падавина. Србија по наводњаваним површинама налази се међу
последњим земљама у Европи. Канал ДТД има 931 км пловних канала и преко 10.000 км
мањих канала за наводњавање. Следе реке и речице, акумулације, језера, подземне воде и
остали извори. Вода је најчешће квалитетна и условна за развој органске производње на
чистом земљишту. Улагања у системе наводњавања су профитабилна у свим видовима
производње. Ниски и нестабилни приноси у биљној производњи резултат је недовољних
падавина, неповољног распореда и ниског нивоа наводњавања (Бабовић, 2010:121).
Наводњавање у органској производњи као и у комерционалној производњи
омогућава стално зелена поља и обезбеђење високе приносе и стабилну производњу. Значај
наводњавања је, поред утицаја на раст и развиће биљака и за одржавање физичких,
хемијских и микробиолошких особина земљишта. Очување позитивних земљишних
својстава је основа на којој се заснивају и примењују све мере у производњи (Драговић,
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2008). Наводњавање има врло значајну улогу у очувању и заштити животне средине, од кога
најчешће зависи квалитет добијених производа. Оно захтева веома обазрив приступ због
неповољних ефеката, који се могу манифестовати и на земљиште и на биљке.
На крају треба истаћи да је нерешен социјални и економски статус запослених у
пољопривреди,

неповољни

положај

пољопривреде,

неразвијене непољопривредне

делатности, неорганизованост пољопривредника, проблем набавке инпут-а, продаје
производа и услуга и мали посед, нерешена инфраструктура, недовољна улагања у
руралним подручјима и незапосленост утицао на миграцију становништва у градове,
иностранство и друге делатности. Није целовито решено пензионо, инвалидско и социјално
осигурање пољопривредника и сезонских радника. Погоршање животних услова за младе
на селу као и тренд сељења у урбане и приградске средине утицао је на снажна миграциона
кретања

ради

остваривања

бољег

животног

стандарда,

запослења,

комуналне

опремљености, образовања и квалитетног културног миљеа живљења за децу и породицу
(Тасић: 2015:117). Ово је велики проблем за даљи развој пољопривреде, где држава мора да
реагује својим подстицајним мерама и регулисању пражњења пољопривредних подручја.

4.2. Структуре и основни трендови органске пољопривреде у Србији
Органска производња је почела развој у јужној Србији у околини Блаца 1989. године,
захваљујући пословној иницијативи компаније ДенЈуро која је резултирала извозом првог
контигента органског воћа из Србије 1990. године. Развој невладиног сектора органске
производње у Србији започео је 1990. године оснивањем удружења Терра’с из Суботице
као невладино и непрофитно удружење грађана у циљу заштите, очувања и унапређења
животне средине и здравља људи и које је после годину дана постало и члан IFOAM-а.
Органска производња у Србији је неразвијена, посебно сточарска органска производња, док
биљна доживљава раст. Органска производња тренутно одвија на површини од око 13.398
ха (подаци Центра за органску производњу, РСЗ-а и Министарства пољопривреде и заштите
животне средине). У Табели 1. приказана је органска биљна производња у 2015. години, с
тим што у представљеним подацима нису укључене површине коришћене за сакупљање
дивљег јагодичастог воћа, гљива и лековитог биља, као и ливаде и пашњаци . У Табели 1.
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подаци укључују и сертификоване произвођаче органских пољопривредних производа и
произвођаче у периоду конверзије (Бошковић, 2016:94).
Табела бр. 1. Органска биљна производња у Србији у 2015. години (без ливада и пашњака).

Извор: Бошковић, Д. (2016), стр. 94.
Са ливадама и пашњацима, укупна површина под органском производњом у Србији
је у 2015. години износила 15.298 ха. Евидентан је тренд пораста у органској производњи:
у односу на површине у 2014. години (7.897 ха), у 2015. години је дошло до повећања од
81.1% у погледу укупног обрадивог земљишта коришћеног за органску производњу. Од
тога, највећи део површина је под житарицама (31,7%) и воћем (21,6%). У оквиру органске
производње у Србији, ратарска производња заузима 72%. Удео површина под органском
производњом у укупном коришћеном пољопривредном земљишту износи 0,23 одсто. У
биљној органској производњи доминирају жита са 2.827 ха, затим индустријско биље са
1.228 ха, крмно биље са 1.204 ха, а поврће на тек 153 ха. Највише се извози воће ниског
степена прераде - концентрати воћних сокова, сушена купина, вишња, малина, биље и
печурке, као и смрзнута шљива, малина, купина, јагода, вишње и пире од дуња. Највећа
вредност извоза у 2013. години остварена је извозом у Немачку, Холандију, САД, Велику
Британију и Швајцарску. У 2013. години је извезено 7.100 тона органских производа, у
вредности од 10,7 милиона евра (Ољача, 2015:34).
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Табела бр. 2. Органска производња по групама производа

Извор: http://www.kombeg.org.rs/, датум посете 01.05.2017.
Табела бр. 3. Органска биљна производња по регионима

Извор: http://www.kombeg.org.rs/, датум посете 01.05.2017.
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Табела бр. 4. Органска биљна производња у региону Војводине

Извор: http://www.kombeg.org.rs/, датум посете 01.05.2017.
Такође, у органској сточарској производњи у 2013. години повећан је и број
животиња које се узгајају применом метода органске производње (овце: 4031; свиње: 175;
козе: 946; говеда: 2176; коњи 210; магарци 21; живина: 1390 јединки, пшелиња друштва:
1940; шаран: 655 комада). На основу података МПЗЖС - Одсека за органску производњу
који води базу података о органској производњи, а која се заснива на годишњим
извештајима овлашћених контролних организација, органска производња у републици
Србији у 2015. години је забележила укупан раст како површина укључених у производњу
тако и броја животиња као и броја произвођача (Бошковић, 2016:96). У наставку рада биће
приказане структуре неких од органске сточарске производње у 2015. години по врстама.
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Табела бр.5. Органско сточарство по регионима за 2015. годину - Пчеле

Извор: http://www.kombeg.org.rs/, датум посете 01.05.2017.
Табела бр.6. Органско сточарство по регионима за 2015. годину - Козе
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Извор: http://www.kombeg.org.rs/, датум посете 01.05.2017.
Табела бр.7. Органско сточарство по регионима за 2015. годину - Живина

Извор: http://www.kombeg.org.rs/, датум посете 01.05.2017.

4.3. Тржиште органске пољопривреде у Србији
Први организовани облици о потреби производње и конзумирања органске хране
јавили су се оснивањем и делатношћу невладине организације “Терра'с” из Суботице 1991.
године. Резултати прве експерименталне производње на девичанском земљишту, научно су
доказали предности пољопривредних производа произведених по методама органске
производње у односу на конвенционалну. Паралелно с тиме отпочео је процес образовања
потрошача о органској храни и њеним предностима, што је изазвало иницијалну тражњу за
овом категоријом производа. У периоду 1991-2000. године, упркос бројним проблемима
(санкције међународне заједнице, хиперинфлација, ратна дешавања), производња и тражња
за органским намирницама успевају да опстану. Од 2000. године почиње нови период брзог
развоја који је и данас у току. У овом периоду велики допринос развоју сектора производње
органске хране дале су многе стране организације, које су кроз разне пројекте промовисале
органску производњу у Србији. Међутим, у Србији је до сада развијена мала и
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фрагментирана производња органске хране. Оно што се може очекивати у будућем периоду
је да се такво стање значајно промени, будући да постоје бројни фактори који намећу
потребу њеног ефикаснијег развоја. (Калентић и др., 2014:15).

Слика 10: Лого органског производа
4.3.1. Карактеристике понуде и потражње за органским производима
Поређењем Србије са суседним земљама по основу индикатора производног
потенцијала, постаје јасно да она још увек недовољно користи природно богатство којим
располаже. Резултати истраживања откривају да је у Србији око 829.000 ха земљишта
намењено органској производњи, укључујући и површине за прикупљање дивљег
јагодастог воћа, печурака и лековитог биља. Од тога, методе органске производње се
примењују на око 13 ха, што представља само 0,20% укупног пољопривредног земљишта.
Наведени број ха је далеко мањи у поређењу са већином земаља из непосредног окружења.
Тако на пример, у Мађарској се још 2010. године, под овом производњом налазило чак
127.605 ха или 3,02% у односу на укупно пољопривредно земљиште. Оно што свакако
поправља слику сектора органске производње у Србији и улива поверење у његов бржи
развој је пораст броја ха под органском производњом са 740 ха у 2006. на 13 ха у 2015.
години, што представља огромно повећање за нашу државу (Вехапи, 2015:93).
Када је у питању број произвођача укључених у систем органске производње, Србија
се приближава водећим земљама у региону са 1.061 регистрованим произвођачем према
последњим подацима којима располаже Министарство пољопривреде. Од тога, чак 95%
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регистрованих произвођача органске хране производи биљне производе, док се само 5%
определило за сточарску производњу. Такође, највећи број произвођача има седиште у
Западној Србији и Војводини, које представљају најзначајније произвођачке зоне. Према
величини пољопривредног газдинства и заступљености појединих врста пољопривредне
производње, у Србији су заступљена три типа органске производње (Милановић, 2015:13):


Мале еко фарме на којима су повезане ратарска и сточарска производња;



Фарме које се баве само једном врстом производње (ратарством, воћарством или
неким другим видом органске производње);



Велике еко фарме које чине комбинацију ратарско-повртарске и сточарске
производње.
Органска производња на малом поседу има огроман значај из разлога што на малом

поседу ниједна производња другог типа не може дати профит. Доминантна заступљеност
малих фарми органског начина производње у Србији је последица уситњене поседовне
структуре на шта указује чињеница да је просечна величина коришћеног пољопривредног
земљишта по газдинству око 5,4 ха. Једна од алтернатива за ширење предузетништва
заснованог на органским производима је развој мултифункционалне органске производње.
То подразумева да се органска храна специфична за одређени регион, комбинује са неким
другим непољопривредним производима и услугама и тиме формира јединствена
агробиотуристичку понуду (Милановић, 2015:13).
Када је реч о каналима маркетинга, национално тржиште је још увек слабо
снабдевено органским прехрамбеним производима. Најбољи доказ томе су малобројни
продајни објекти ове врсте хране. Занемарљив је број специјализованих продавница које
нуде искључиво органске прехрамбене производе. Неколико зелених пијаца и ланаца
супермаркета, такође, у својој понуди има органску храну. Међутим, и овде је она помешана
са осталим производима те је потрошачима препуштено да сами нађу пут до органских
производа и упореде њихове предности у односу на конвенционалне. То само потврђује да
је на њиховој промоцији и побољшању њихове доступности веома мало урађено. Већина
националних потрошача недовољно је упозната са карактеристикама органских производа
а још мање способан да их препозна у маси других производа. Према истраживању које је
спровела Национална асоцијација за органску производњу потрошачи често повезују
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органске прехрамбене производе са природним и “непрсканим”, а често их идентификују и
са оним гајеним у малим баштама на традиционалан начин (Лазић, 2010:8).
Многи производи који имају значајно учешће у укупној вредности продате органске
хране на највећим европским тржиштима се у великој мери увозе. У Србији се, мада не у
довољној количини, производе многе од тражених врста производа. Међу њима се посебно
издвајају соја, пшеница, кукуруз, јечам, кромпир, лук, пасуљ, бели лук, паприка, малине и
јабуке као производи са значајним тржишним потенцијалом у ЕУ. Најважније тржиште за
пласман органских прехрамбених производа из Србије је Немачка као велики потрошач и
увозник органске хране. Органска шаргарепа, парадајз, паприка и кромпир представљају
намирнице које у Немачкој имају велико учешће у потрошњи органских производа током
целе године, а које се у високом проценту обезбеђују из увоза. То може бити шанса за
производњу и извоз датих производа из Србије. Поред Немачке, и остале земље које
припадају групи растућих тржишта и тржишта у настајању, представљају циљна тржишта
за произвођаче из Србије (Вехапи, 2015:95). Како је органска производња у потпуности
контролисана производња, законска регулатива представља основ за њен одрживи развој и
истовремено обезбеђује успешно функционисање унутар тржишта. У Србији је 2010.
године усвојен Закон о органској производњи који је припреман у складу са новом
регулативом ЕУ (Уредба ЕК број 834/2007).

4.4. Законодавни и институционални оквир
Први закон којим је органска производња у Србији била регулисана био је Закон о
органској пољопривреди („Службени лист СРЈ“, број 28/2000). До краја 2002. године донет
је читав сет правилника којима су биле прописане методе органске биљне и сточарске
производње, начин вођења евиденције у органској производњи, начин вођења регистра
произвођача органске пољопривреде, садржина обрасца пријаве о укључивању у органску
производњу, садржина обрасца за добијање сертификата и садржина сертификата. У складу
са овим законом, контролу и сертификацију обављало је Савезно министарство
пољопривреде. Међутим, овај закон никада није доживео своју пуну примену, с обзиром да
успостављање националног сертификационог система није било могуће са једне стране због
ограничених финансијских средстава, а са друге стране због смањених административних
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капацитета у Савезном министарству. Укидањем Савезног министарства пољооривреде
надлежност везано за сектор органске производње прелази у републичко министарство
надлежно за послове пољопривреде (Ивановић, Ивановић, 2016:8).
Данас ова питања регулишу: Закон о органској производњи („Службени гласник
РС“, број 30/2010); Правилник о контроли и сертификацији у органској производњи и
методама органске производње („Службени гласник РС“, број 48/2011); Правилник о
изменама и допунама правилника о контроли и сертификацији у органској производњи и
методама органске производње (објављен у Службеном гласнику РС бр. 40/12). У складу са
законом, крајем 2010. године успостављен је надлежни орган за органску производњу при
Дирекцији за националне референтне лабораторије, у саставу Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде. Послове из своје надлежности је почео да обавља у јануару
2011. године. Процес потпуног усклађивања законодавства Србије и ЕУ у области органске
производње још увек није окончан (Калентић и др., 2014:18). Правилником о контроли и
сертификацији у органској производњи и методама органске производње прпоисане су
методе органске биљне и сточарске производње, дужина трајања периода конверзије у
биљној и сточарској производњи, начин вршења контроле у органској производњи и мере
које овлашћена контролна организација одређује у случају утврђених неправилности у
начину обављања производње органских производа, садржина и образац евиденције коју
води овлашћена контролна организација, као и начин вођења те евиденције, садржина и
образац збирне евиденције, технолошки поступци прераде у органској производњи,
састојци, адитиви и помоћне супстанце које се користе у преради органских производа,
начин чишћења и средства за чишћење технолошких линија, изглед ознаке и националног
знака органских производа, као и начин складиштења и превоза органских производа.
Новим законодавним оквиром решени су главни проблеми који су реметили
функционисање система органске производње у претходном периоду. Примена новог
законодавног оквира за органску производњу омогућио је сагледавање правог стања и
евидентирање површина које се контролишу и са којих се сертификују производи и у складу
са националним прописом о органској производњи и у складу са регулативама ЕУ.
У складу са прописима за органску производњу који су још увек у примени, све контролне
организације које послују на територији Србије, у обавези су да имају овлашћење
министарства надлежног за послове пољопривреде, акт о акредитацији издат од стране
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надлежног акредитационог тела Србије у складу са одговарајућим стандардима као и да
испуњавају услове у погледу техничке и кадровске оспособљености. У циљу даљег уређења
овог сектора, Сектор за царински систем и политику, извршио је измене Правилника о
облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у
царинском поступку омогућено је евидентирање и праћење извоза органских производа Ове
измене омогућиле су праћење извоза органских производа (врсте производа, количине и
вредност) (www.mpzzs.gov.rs., датум посете 01.05.2017).

5. ЕФЕКТИ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА
РАЗВОЈА ОРГАНСКЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ

СРБИЈЕ

ПРЕКО

Прехрамбена индустрија је природни наставак пољопривредне производње.
Приближно 80% пољопривредне производње пролази кроз неку индустријску прераду пре
финалне потрошње на тржишту. Друштвени производ пољопривреде учествује у протеклом
петогодишњем периоду у друштвеном производу привреде са 10,2 % и у 2015. години са
11,4%, Србија у односу на Европску унију има знатно веће учешће пољопривреде у
друштвеном производу услед повољних природних ресурса за производњу и споријег
развоја и реструктурирања домицилне привреде. Када се укључи прехрамбена индустрија
и друге индустрије које прерађују пољопривредне производе, онда друштвени производ
учествује у укупном друштвеном производу Србије са преко 40%. Учешће пољопривреде у
укупној запослености је висок и износи 21,3%, а становништво које живи на
пољопривредним газдинствима у руралним подручјима чини 44% (Тасић, 2015:101).
Табела бр.8. Индекси пољопривредне производње у Србији
ИНДЕКСИ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ, 2016
Ланчани индекс
Базни индекс
претходна година=100
2010=100
108.3
98.9
Пољопривреда,
укупно
118.9
104.0
Биљна производња
124.7
106.5
Ратарство
129.1
109.2
Жита
129.0
114.9
Индустријско биље
109.5
93.9
Повртно биље
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124.2
Сточно биље
96.1
Воћарство
85.5
Виноградарство
98.3
Сточарство
99.2
Говедарство
104.5
Свињарство
89.1
Овчарство
95.1
Живинарство
47.0
Пчеларство
Извор: http://www.stat.gov.rs/, датум посете 02.05.2017.

93.0
94.5
84.8
104.0
97.8
108.8
132.6
103.2
79.1

5.1. Могућности и шансе српске економије кроз развој органске
пољопривреде
Србија има велику компаративну предност у односу на друге државе у Европи због
најбоље очуваног агросистема и незагађености земљишта. Посматрано по микрорегионима,
квалитет земљишта је најбољи у Војводини, где услове за гајање органских производа има
91% укупно расположивог земљишта, док је тај проценат у Централној Србији око 38%
(Ивановић, Ивановић, 2016:9). Мада свако земљиште, иако слабијег квалитета је погодно
једино уколико није загађено тешким металима, уколико су довољно удаљени од
потенцијалних аерозагађивача и уколико постоји довољан број радно активних
пољопривредника у околини локације која је погодна за органску производњу. Ови подаци
говоре да Србија у довољној мери не користи ове потенцијале, и да је производња органске
хране свакако велика шанса за повећани извоз ових производа на иностраном тржишту.
Стратешки политички правац Републике Србије је да у догледно време постане члан
Европске уније. Србија је 2012 године добила статус кандидата за чланство у Европској
унији. Прва поглавља су већ отворена током прошле године, самим тим Србија има право
да користи предприступне фондове Европске уније. У наредном периоду, Србија има
велику шансу да што боље искористи ова финансијска средства која ће у највећем обиму
бити намењена у развоју пољопривредног сектора. Европска комисија је усвојила Програм
Европске уније за рурални развој у Србији (ИПАРД) којим ће Европска унија у наредних
шест година подржавати рурални развој у Србији. Српским пољопривредницима ће кроз
ИПАРД бити на располагању 175 милиона евра, првенствено у виду грантова за
суфинансирање инвестиција уз јавни допринос од максимално 70% прихватљивих
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трошкова. Главни циљеви Програма су унапређење безбедности хране у Србији и развој
конкурентности пољопривредне производње и прераде, као и усклађивање са стандардима
Европске уније у овим областима (Средојевић, 2015:31). Овај програм ће бити велика шанса
за додатно унапређење развоја органске прооизводње у Србији, пре свега на пољу увођења
метода органске производње и боље стандардизације органских производа.
Разноликост рељефа, очувана природа и гостопримство становништва довољни су
разлози да Србија постане регионални лидер у развоју сеоског туризма. Сеоски туризам,
поред планинског и бањског туризма, један је од главних стратешких праваца развоја
туризма у Србији. Последњих година развој сеоског туризма везује се за приватне
иницијативе угоститеља. Компаративна предност развоја сеоског туризма је свакако и
понуда српских органских производа на трпезама ових дестинација. Ово може бити
изузетна прилика за мање пољопривредне произвођаче органских производа, да пласирају
своје производе уз минималине трошкове транспорта и смањења трошкова складиштења
органских производа (Ивановић, Ивановић, 2016:10). Потребно је радити на бољој
повезаности пољопривредних произвођача и угоститеља на локалном и регионалном нивоу,
како би се створили услови за обострану корист.
Органска производња се за сада базира само на производњи и извозу сирових
производа, посебно воћа, поврћа и житарица. Ово је практично најјефтинији вид извоза
сировина на иностраном тржишту. Шанса за додатни развој производње лежи и у преради
органских производа. Индикатори показују да тржиште Србије тренутно нема довољно
знања, али и финансијских средстава за прераду органских производа и прављење готовог
производа који ће бити конкурентни на развијеним иностраним тржиштима. Оваква
ситуација не треба да обесхраби произвођаче. Дугорочно гледано, потребно је улагати у
стицање додатног знања и обучавању младих кадрова, развијати предузетнички дух,
улагати у сектор маркетинга и промовисати одређене готове производе као бренд Србије на
пољу органске хране. Наиме, претходних година доста се радило на промоцији органских
производа, како у нашој земљи тако и у иностранству. Међутим, свест да органски
производи својим квалитетом и правилним начином узгајања могу постати заштитни бренд
наше земље, и даље није у довољној мери препознат. Морају се уложити додатни напори у
промоцији и стварању позитивне пословне климе за подстицај бављења органском
производњим. Постоје неколико националних иницијатива за промоцију органске
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производње на домаћем тржишту. Догађаји, попут међународног пољопривредног сајма у
Новом Саду, БиоБалкан Еxпо у Београду и фестивал органских производа Биофест у
Суботици добре су прилике да се ради на бољем позиционирању и брендирању српских
органских производа на иностраном тржишту (Ивановић, Ивановић, 2016:11).

5.2. Извозно оријентисана органска пољопривреда
Органска производња у Србији је извозно орјентисана и највеће количине ових
производа се пласирају на инострана тржишта. Сертификати које издају већина овлашћених
контролних организације су препознате на иностраним тржиштима, тако да произвођачи
могу несметано да их извозе. Током 2013. године забележен је раст у извозу органских
производа. Укупна количина извезених органских производа у 2013. години износила је
7.101.301,24 кг (2012: 1.561.672,50 кг), а остварен извоз је био у вредности од 10.090.801,37
евра (2012: 3.740.801 евра). Највише се извози воће ниског степена прераде и посматрано
појединачно по производима, највећа вредност је остварена извозом замрзнутог воћа и то
купине, малине, вишње, затим сушеног воћа купине, малине, вишње и јагоде, свежег воћа
јабуке и шљиве, затим воћних сокова и концентрата воћних сокова боровнице и јабуке и
сушеног зачинског биља. Из Србије се углавном извозе сирови производи (Симић, 2015:14).
У наредном периоду би требало повећати учешће готових производа у извозу јер такви
производи остварују већу додату вредност. На тај начин би се вредност укупног извоза
значајно увећала.
Органски производи су један од највећих извозних потенцијала Србије. У периоду
од 2012. до сада, извоз је порастао за око 500% и наставља да расте. И на домаћем тржишту
приметан је, додуше мање драматичан раст и у овом тренутку је немогуће покрити тражњу
домаћом производњом. Највише се, очекивано извозе производи ниског степена прераде и
реч је углавном о замрзнутом и пасираном воћу и свежем поврћу. Да би се постигла већа
конкурентност на страном тржишту, потребна су улагања у производе веће додате
вредности, односно вишег степена прераде. Сектор органске производње је одлична
могућност за интеграцију и развој уситњених пољопривредних газдинстава која у просеку
заузимају по 5,4 ха (Привредна комора Србије, 2015). Кроз групну сертификацију, али и
пројекте који би стимулисали сертификацију више домаћинстава по регионалном
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принципу, уз пажљив одабир култура, могуће је размишљати о органској пољопривреди као
будућој кључној грани српске пољопривредне индустрије.

Слика бр. 11. Вредност извоза органских производа у мил. евра
Извор: Привредна комора Србије, 2015
Органски производи који се прерађују у Србији су претежно смрзнуто и сушено
органско воће и поврће. Прерађивачка делатност произвођачима служи као последњи корак
за њихове производе усмерене ка тржишту. Прерада у чајеве или млевење брашна у малим
капацитетима служи да се производу да додатна вредност, али и продужи употребна
вредност производа. Највећи број произвођача заступа примарну производњу, и углавном
извози сировине у земље ЕУ, САД, Јапан. Тренутно најзначајнији органски произвођачи су:
Будимка, Имлек, All Natural Foods, Awiss, Berry frost, Bio Mons, BMD, Conimex, Eco Mele,
Ecoagri Serbia, Elixir Food, Fine Food Line, Flory, Forest Food, Frikos, Fungo jug, Global seed,
Jовањица, Menex, Univerexport export-import, Van Drunen Farms, Zdravo Organic и др.
(Привредна комора Србије, 2015).
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5.3. Развој прерађивачке индустрије
Од значаја за сектор органске производње су компаније које послују у сектору
воћарства и повртарства (Симић, 2017:20,21). Компаније које имају хладњаче доминирају у
органском сектору, будући да су вођене претпоставком да је много лакше добити сертифкат
за хладњачу него улагати у комплетну прерађивачку линију. Преко 40 компанија баве се
прерадом органских производа. Некима од њих је главна делатност прерада
конвенционалних производа, али поседују и додатну линију за прераду органских
производа, док је осталима главна делатност прерада органске сировине. Такође се и неки
примарни произвођачи баве прерадом сопствених производа, мада већина ради у сарадњи
са већим прерађивачким компанијама. Само неколицина прерађивача се бави искључиво
прерадом органске сировине. Дораду и прераду органске малине и купине, врше компаније
које врше откуп и имају хладњаче или линију за прераду. Овакво воће, углавном, замрзавају
и тако пласирају на тржишта ЕУ и САД. Произвођачи који немају кооперантску сарадњу са
откупљивачима, своје производе продају купцима на месту газдинства. Уколико имају
мањи обим производње, често праве разне џемове, сокове и сл., и као такве, продају према
порудџбини, познатим купцима. Такође, своје производе износе и на локалне пијаце.
У зависности од развијености региона и саме врсте производње, постигнут је
различит степен обраде и прераде производа органског порекла. У том погледу, доста висок
степен прераде се постиже у органском повртарству у региону Војводине. Органско воће у
регионима западне и јужне Србије, произвођачи мањим делом прерађују на сопственим
газдинствима - сокови, џемови, пекмези и сл., а већи део откупљују власницима хладњача.
Прерада производа од стоке из органског система гајења у југоисточној Србији се одвија на
доста ниском нивоу. Мали број узгајивача на самом газдинству прерађује млеко у сир, али
га тешко реализују по вишој цени, јер немају сертификате за прерадне капацитете. Овакве
производе продају на основу стеченог поверења познатим купцима. Такође, ни за месо од
стоке из органског узгоја немају сертификоване кланице. Све ово умањује вредност
производа од органски узгајане стоке. Велики прерађивачки извозници имају хладњаче и
сушаре, остали имају технолошке линије за прераду поврћа и воћа у сокове, мармеладе,
линије за прераду житарица и њихово млевење, млевење паприке. Производи који долазе
из оваквих типова прераде су ретки и има их мало. Компаније се боре са тржиштем, због
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малих количина и цене, не могу да се такмиче са већим страним компанијама. Највећи део
прерађених органских производа из Србије, иде као замрзнуто или сушено органско воће.
Ипак прерађивачи су вољни да инвестирају у површине под органском производњом
у својим кооперативама, јер овај сектор бележи значајан раст упркос економској кризи у
свету. Прерађиваче води профит у послу и економска корист и они имају позитиван став
према будућем органском тржишту. Ипак ако би имали финални, спреман за конзумацију
производ по повољним ценама, српски производ би се лако распознавао као робна марка и
ван граница земље (Симић, 2017:22).

5.4. Развој руралних подручја и смањење незапослености
Основна карактеристика органске производње у Србији је да постоје две основне
групе односно типа органских произвођача. Прву групу чине самостални произвођачи који
имају директно склопљен уговор са неком од контролних организација. Друга група су тзв.
кооперанти, чија производња подлеже групној сертификацији, која је дозвољена по нашим
законским прописима. Ови произвођачи су у уговорном односу са неком од компанија, које
им откупљују целу производњу намењену извозним тржиштима, а истовремено им
обезбеђује подршку: инпуте, едукацију, покрива трошкове сертификације и сл., при чему је
носилац сертификата компанија, а не сам произвођач. Више од 60% произвођача
(самосталних) чине газдинства са мање од 6 ха земљишних површина (Универзитет у
Новом Саду, 2015:8).
Република Србија се суочава са многим проблемима који су повезани са руралним
срединама. Рурални развој је део укупног развоја државе и он мора бити у равнотежи са
развојем индустрије, пољопривреде и сектора услуга. Органска производња може имати
значајну улогу

у развоју руралних

подручја,

јер

омогућава

економски

раст,

диверзификацију активности, привлачење финансијских средстава, а такође је саставни део
Стратегије за пољопривреду и рурални развој (Приоритетно подручје 9. – Заштита и
унапређење животне средине и очување природних ресурса). На овај начин, органска
пољопривреда се може посматрати као фактор који ће помоћи развоју руралних подручја,
заједно са другим алтернативним методама развоја. За разлику од конвенционалне
пољопривреде, органска пољопривреда омогућава успешан развој мултифункционалне
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пољопривреде, која обухвата производњу хране као и непољопривредних производа (нпр.
сувенири , рукотворине) и услуга као што су образовање, рекреацију, агро, еко, етно и
сеоски туризам и др. Мултифункционална пољопривреда доприноси очувању земљишта,
воде, здравља биљака, животиња и људи, биодиверзитета и агробиодиверзитета, односно
очувању вредности руралне средине, домаћинства, фарме са локалним етнолошким,
културним вредностима и традицијом (Универзитет у Новом Саду, 2015:9).
Генерално, еколошки и економски значај органске пољопривреде огледа се у
ревитализацији руралних подручја. Органска производња омогућава запошљавање младих
и активних људи, укључивање жена у агробизнис, што може да доводе до смањења стопе
незапослености у Србији и да допринесе економском развоју руралних подручја, стварајући
додату вредност производу или услузи (Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни
факултет, 2015:9). Може се рећи да Србија има добар потенцијал за развој органске
производње, као и да постоји значајана заинтересованост приватног сектора за улагање у
органску производњу. Бржи развој овог сегмента домаће пољопривреде позитивно се
одражава на здравље људи и животну средину, побољшава квалитет живота и економски
развој, уз очување вредности руралне средине, културних вредности и традиције у региону.
Пољопривредни рејони одражавају приказ територијалног размештаја појединих
производњи. Рејонизација је од стратешког значаја за коришћење компаративних
предности и одрживи економски развој мултифункционалне пољопривреде, као и органске
производње. Њоме се рационалније користе природни и демографски ресурси, а самим тим,
остварује већи економски ефекат. Она је битан услов за креирање развојне аграрне и
економске политике, значајна брана девастације и напуштања села, демографске обнове и
чинилац ефикасног коришћења природних ресурса, укрупњавања поседа, унапређења
економике производње и повећања друштвеног богатства. Рејонизација је практично
бесплатна инвестиција, која доноси профит правилним размештајем производњи у
пољопривреди. Основни принцип рејонизације, на коме се она базира је да се искористе
компаративне предности одређених рејона у производњи. Аграрном политиком, могу се
путем субвенција, пореске политике и др. усмеравати поједине производње на одређене
рејоне (Тасић, 2015:237). Реонизација је битна за размештај пољопривредне производње,
посебно органске пољопривреде, развој сеоског и агроекотуризма, креативно вођење
агроекономске политике, брана је миграцијама са села, основа за рурални одрживи развој.
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На основу реонског размештаја могу се дефинисати мешовите ратарско-сточарске и
специјализоване органске фарме за развој органске производње.

5.5. Ефекат удруживања и могућност имплементације кластера
На основу анализе ланца вредности органских производа, може се закључити да у
сектору органске производње треба велико побољшање. Иако се потенцијални помаци могу
идентификовати у свим фазама од производње до пласмана, највећи напор треба да буде у
хоризонталној повезаности и вертикалној интегрисаности свих учесника у ланцу вредности.
И поред тога што успешно послују поједина газдинства и предузећа, недостатак заједничке
визије доводи до губитка економије обима, да огромне разлике у квалитету, недостатак
тржишних информација, као и недовољна позиција на тржишту. Актери сектора треба да
крену да развијају односе на постојећим примерима добре праксе. Ово укључује окупљање
око удружења и задруга, као и фирми са јаким брендом, да успоставе уговорне аранжмане
и квалитетне критеријуме, да подрже њену маркетиншку стратегију.
Са развојем органске производње и број активних удружења у сектору се повећава,
па тако постоје: Национално удружење Serbia Organica, Terra’s, Зелена мрежа Војводине,
Војвођански кластер органске хране, Centre for organic production Selenča, Centre for organic
production Užice, Удружење за производњу органске хране Eco-Energy и др. Потребно је на
основу пословне сарадње и удруживања успоставити производно-прерадне економске
односе путем обезбеђења почетног производног материјала, допунских хранива,
здравствене заштите и правовременог плаћања и тако створити претпоставку за
перманентну производњу меса и млека и прераду истих у сет високофиналних
профитабилних производа за потребе домаћег и иностраног тржишта и остваривање
профита уз заштиту животне средине.
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6. ЗАКЉУЧАК
У условима хаотичног и нарушеног окружења какво је данашње, органска
производња хране је један од начина који гарантује опстанак људског друштва. То је једна
од ретких грана производње која генерише не само економски профит, већ и еколошке и
социјалне користи. У питању је племенит начин производње који негује здрав однос између
човека и природе, истовремено награђујући сваку људску активност и труд. Мало је оних
који су тога свесни, али органски покрет добија све значајнији улогу у привлачењу људи и
прихватању правих вредности, те се стога може сматрати предводником концепта одрживог
развоја.
Иако се последњих година створила позитивна слика јавности о органској
производњи, она и даље није довољно велика да се свест о значају органске хране по питању
животне средине, здравља људи побољша, као и да се омогуће адекватни услови за
постизање

економских

ефеката

од

органске

пољопривреде.

Животни

стандард

становништва Србије је на јако ниском нивоу, тако да је куповина органских производа
приступачна само малом броју високоплатежних купаца. Финансијска подршка државе за
произвођаче је недовољна, а сам процесс производње захтева висок ниво ангажовања, тако
да и произвођачи у довољној мери нису мотивисани за производњу органских производа.
Да би се повећала тражња на домаћем тржишту, потребна је подршка медија, невладиних
институција и дргих организација у креирању кампање значаја органских производа. Тако
би се временом креирала свест људи о добробити органских производа.
Органска (еколошка) пољопривреда базира се на концепту одрживог развоја, путем
којег се ствара поуздана основа да се у пољопривреди правилно искористе сви необновљиви
ресурси, животна средина и продуктивнија пољопривредна производња. Највеће тржиште
органских производа налази се у Европи (Француској, Немачкој, Мађарској). Што се тиче
Србије, водећи региони у производњи органске хране су делови западне и јужне Србије и
Војводина, где се и налазе највећа удружења и кластери органске хране. Да би се остварила
што већа конкурентност и профитабилност ове пољопривредне гране Србије, иде се на
модел кластера, тј. удружења и инкубатор центара.
Многобројни проблеми у сфери пољопривреде могу бити решени, само адекватном
применом аграрне политике, како стратегијом одрживог развоја тако и мерама које су
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усмерене на улагања у производњу газдинства и прераду финалних пољопривредних
производа; активности развоја села и животне средине; унапређење инфраструктуре у
руралним областима и стручно оспособљавање кадрова. Услед повећања глобализације на
светском тржишту, домаћи пољопривредни произвођачи, треба да искористе све недостатке
тржишних играча да би задовољиле потребе тржишта. Познавање и анализа домаћег и
иностраног тржишта представља само још једну предност произвођача да створе висок
профит и да постану главни лидери на регионалним нишама (сегментима). Поред
наведеног, ради постизања ефективнијих економских резултата, потребно је подизање
свести пољопривредних произвођача о питањима животне средине; повећање површина
под органском производњом и увођење кодекса добре пољопривредне праксе.
У последњој деценији тржиште органске хране је доживело потпуну експанзију,
нарочито у земљама Северне Америке и Европе. То указује да су развијене земље света
главна упоришта тражње за овим производима. Њихова тржишта бележе високе стопе
раста, високу потрошњу органских намирница по глави становника и по основу тога велику
малопродајну вредност. Међутим, такав раст тражње не може да прати производња у тим
земаља, што има за последицу повећање увоза. То је уједно изузетна прилика за неразвијене
земље и земље у развоју да се изборе за улогу конкурентних произвођача и значајних
извозника на инострана тржишта. Из тих разлога органска производња хране представља
друштвено прихватљив начин за ревитализацију економије и креирање нових радних места,
истовремено побољшавајући стање у спољнотрговинском билансу. Мада је Србија земља
са компаративним предностима за развој ове врсте пољопривредно прехрамбене
производње, њено тржиште органске хране је још увек у почетној фази развоја.
Основне карактеристике овог тржишта су недовољно свесни и информисани
потрошачи, на једној страни и недовољно широк асортиман, количина производа и сталност
у понуди, на другој страни. Узроци таквог стања су бројни, а међу њима свакако централно
место припада националној стратегији развоја овог сектора. Из свега претходно
наведеног, може се закључити да ипак, органска храна представља и да ће у догледној
будућности засигурно представљати велики потенцијал наше земље, како на домаћем тако
и на светском тржишту.
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На основу одређења предмета и проблема овог истраживачког рада, као и циљевима
и постављеним хипотезама, које су постављене на почетку овог рада, дошли смо до
следећих закључака:

 Органска производња постаје све интересантнија у систему аграрне
политике, а пораст производње, као и тражње за органским производима у
свету, али и у Републици Србији, бележи стални пораст.

 Висок природни потенцијал који чине повољни климатски фактори, попут
физичких, хемијских и биолошких својстава земљишта које у већини
случајева није загађено органским загађивачима, Србију убраја у земље у
којима се органска производња може успешно развијати.

 Савремени трендови потрошача, њихова повећана тражња за органским
производима и укупна пољопривредна политика, нарочито у земљама ЕУ,
намећу закључак да органска производња представља перспективу за
пољопривредне произвођаче из Србије, кроз јачање извозне економске
политике.

Развијајући

органску

производњу,

произвођачи

стварају

могућности за унапређење ове делатности и заузимање боље позиције на
домаћем и страном тржишту.

 У циљу унапређења органске производње и њеног економског јачања,
потребно је ускладити и унапредити националне програме и стратегије које
се баве пољопривредом и руралним развојем у Србији, односно усмерити их
ка успостављању повољнијег окружења за развој органске производње и
ширем познавању и прихватању овог концепта производње.

 Поред националне стратегије за развој органске производње, неопходно је и
ефектније унапређење међусекторске сарадње, кроз повезивање у кластере,
као и укључивање представника сектора органске производње у релевантне
радне групе у оквиру даље перспективе развоја овог сектора, а које ће даље
допринети јачој имплементацији органске производње у домаћој привреди.

 Јачањем и даљим убрзаним развојем органске пољопривредне производње,
ефекти веће економије обима одразиће се преко интензивније извозне
политике домаћих произвођача, кроз развој руралних подручја, смањење
назапослености и кроз развој других сродних прерађивачких индустрија.
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