
Закључци са скупа „Одржива пољопривреда и рурални развој у функцији 

остваривања стратешких циљева Републике Србије у оквиру дунавског региона: 

Наука и пракса у служби аграра“ 

У периоду 12-13. децембар 2019. године у просторијама Народне банке Србије (Немањина 

17, Београд), одржан је Међународни научни скуп Института за економику пољопривреде, 

под називом: ″Одржива пољопривреда и рурални развој у функцији остваривања 

стратешких циљева Републике Србије у оквиру Дунавског региона: Наука и пракса у 

служби аграра″.  

Том приликом Институт за економику пољопривреде је прославио и 70 година од оснивања, 

уз пригодну Свечану академију. На Скупу је присуствовало више од 150 гостију из земље и 

иностранства, међу којима су били и представници ресорних Министарстава просвете, науке 

и технолошког развоја и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Србије, као и представници Академијског одбора за село САНУ, те бројних 

Факултета и Института из земље и иностранства. Такође, својим присуством скуп су 

увеличали и представници Привредне коморе Србије, Задружног савеза Србије и Општег 

задружног савеза за пољопривреду и рурални развој из Београда, као и представници 

градских управа, Пољопривредних саветодавних и стручних служби, Амбасада Румуније и 

Аустрије, те пољопривредни произвођачи са којима Институт има дугогодишњу сарадњу. 

Осим гостију из Србије, скупу је присуствовало преко 30 иностраних гостију из 10 држава 

(Аустрије, БиХ, Бугарске, Италије, Мађарске, Пољске, Румуније, Русије, Републике Северне 

Македоније и Чешке). 

Првог дана Скупа, уприличена је свечана Академија поводом 70 година постојања 

Института. Поздравну реч су одржали проф. др Јонел Субић, директор Института за 

економику пољопривреде и академик Драган Шкорић, председник Академијског одбора за 

село САНУ и копредседник Националног тима за препород села Србије. Скуп је свечано 

отворио др Саша Лазовић, помоћник министра у Сектору за технолошки развој, трансфер 

технологија и иновациони систем, Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије. Током Академије, додељене су и захвалнице истакнутим сарадницима 

Института поводом обележавања овог значајног јубилеја Института. Након тога 

приступљено је презентацији научних радова учесника по тематским секцијама.  

Другог дана Скупа, одржан је Округли сто под називом Наука и пракса у служби аграра. 

Уводно обраћање је имао проф. др Јонел Субић, директор Института за економику 

пољопривреде. Испред Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 

Србије, Скуп је поздравио, те званично отворио Округли сто, помоћник министра у Сектору 

за рурални развој, господин Александар Богићевић. По завршетку Округлог стола, 

настављено је са доделом захвалница истакнутим сарадницима Института поводом 

обележавања 70 година постојања и рада, као и са презентацијама научних радова по 

тематским секцијама. Други дан Скупа је окупио преко 60 гостију из земље и иностранства. 

На дводневном Скупу, реализоване су три официјалне секције које су обухватиле 

презентацију више од 60 научних радова од стране присутних аутора. Радовима су приказана 

нова сазнања у области иновација, интересног повезивања и развоја научно-образовне 

инфраструктуре у агробизнису, чиме су присутни аутори нагласили висок значај обрађених 

тема за даљи развој пољопривреде и руралног развоја. 


