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Пројекaт финансира Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде Републике Србије у оквиру 

подстицаја за унапређење система креирања и преноса знања 

кроз развој техничко-технолошких, примењених, развојних и 

иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју у 

2019. години. 

Реализација пројекта генерише следеће резултате: 

 

 креиран успешан модел у воћарској 

производњи и израђена агроекономска 

анализа успешности пољопривредног 

газдинства; 

 

 креиран успешан модел у повртарској 

производњи и израђена агроекономска 

анализа успешности пољопривредног 

газдинства; 

 

 креиран успешан модел у сточарској 

производњи и израђена агроекономска 

анализа успешности пољопривредног 

газдинства; 

 

 одржана два скупа најмењена промоцији и 

представљању пројекта за најмање 30 учесника; 

 

 одржана најмање једна обука за најмање 35 

саветодаваца из свих пољопривредних 

саветодавних и стручних служби на територији 

Републике Србије.  

 

 

Дисиминација резултата пројекта ће обухватити: 

 

 дистрибуцију едукативног материјала у виду 

компакт дискова представницима свих 

пољопривредних саветодавних и стручних 

служби и МПШВ  Републике Србије;  

 

 промоцију резултата пројекта путем медија; 

 

 дистрибуцију едукативног и промотивног 

материјала свим корисницима пројекта и 

заинтересованим странама. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трансфер знања из наведених области од 

научноистраживачких институција, преко 

саветодавних и стручних служби, до 

пољопривредних произвођача дугорочно ће 

допринети:  

 

 подизању продуктивности пољопривредне 

производње; 

 

 одрживом развоју пољопривредних газдинстава; 

 

 унапређењу животног стандарда 

пољопривредних произвођача; 

 

 смањењу интензитета миграција становништва 

на релацији село-град. 

 

 

 

 

 

 

Пројекат се реализује кроз следеће активности, 

које укључују већи број подактивности и радних 

задатака, у складу са предвиђеном динамиком 

реализације:  

 

 Активност 1: припремне активности за 

реализацију пројекта; 

 

 Активност 2: прикупљање и анализа података; 

 

 Активност 3: агроекономска анализа и 

креирање успешних модела у воћарској, 

повртарској и сточарској производњи; 

 

 Активност 4:  трансфер експертских знања. 

Пројекат подразумева прикупљање и обраду 

потребних података како би се креирао најмање по 

један успешан бизнис модел у воћарској, 

повртарској и сточарској производњи, са израдом 

агроекономскe анализe успешности сваког од 

пољопривредних газдинстава, кроз анализу 

рентабилности пословања, анализу трошкова и цене 

коштања, анализу тржишта и бруто марже. 

 

Са обзиром на то да су досадашње анализе показале 

недовољан ниво образовања и вештина власника 

пољопривредних газдинстава, основни циљ 

пројекта је унапређење знања и вештина 

пољопривредних произвођача из области: 

 

 планирања најоптималније производње на 

пољопривредном газдинству, са циљем 

максималног искоришћавања свих производних 

капацитета газдинства; 

 

 боље организовање призводње и постизање 

бољих ефеката пословања на газдинству, путем 

анализирања производних активности и праћења 

остварених резултата током вишегодишњег 

периода; 

 

 изналажења најповољнијих могућности за 

финансирање и осигурање пољопривредне 

производње; 

 

 унапређење пласмана пољопривредних 

производа, путем коришћења маркетинг 

информационих система у циљу избора тржишта 

са најповољнијим условима. 


