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Стратешки оквир пољопривреде Србије

 Стратегија пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 
2014–2024. године („Сл. гласник РС“ бр. 85/14)

• Одређује дугорочне правце развоја пољопривреде: успостављање тржишне 
економије, повећање профитабилности пољопривреде Републике Србије и 
брига о развоју руралних области.

• Стратешки циљеви:

1. раст производње и стабилност дохотка произвођача;

2. раст конкурентности уз прилагођавање захтевима домаћег и 
иностраног тржишта и техничко-технолошко унапређење сектора 
пољопривреде;

3. одрживо управљање ресурсима и заштита животне средине;

4. унапређење квалитета живота у руралним подручјима и смањење 
сиромаштва;

5. ефикасно управљање јавним политикама и унапређење 
институционалног оквира развоја пољопривреде и руралних средина.



• Приоритетна подручја:

1. стабилизација дохотка пољопривредних произвођача; 

2. финансирање пољопривреде и руралног развоја и управљање ризицима; 

3. ефикасно управљање земљиштем и повећање доступности земљишних 
ресурса; 

4. унапређење стања физичких ресурса; 

5. унапређење система трансфера знања и развој људских потенцијала; 

6. прилагођавање и ублажавање утицаја климатских промена; 

7. технолошки развој и модернизација пољопривредне производње и прераде; 

8. развој тржишних ланаца и логистичке подршке сектору пољопривреде; 

9. заштита и унапређење животне средине и очување природних ресурса; 

10. очување пољопривреде, природних и људских ресурса у ПОУРП; 

11. диверзификација руралне економије и очување културне и природне баштине; 

12. унапређење социјалне структуре и јачање социјалног капитала; 

13. модернизација и прилагођавање органа и организација и законодавства; 

14. унапређење квалитета и безбедности производа.



Усклађеност Стратегије са ЗПП ЕУ

• Стратегија се усклађивала са ЗПП 2014-2020, тренутно на снази 
2021-2027;

• Пре усвајања Агенде 2030 (ступила на снагу 2016.);

• Мере и активности Стратегије прилагођавају се кроз Национални 
програм за пољопривреду и Национални програм руралног развоја 
(на три године);

• Нацрти оба програма за период 2022-2024 садрже активности 
усклађивања са ЗПП 2021-2027.



Усклађеност ЗПП са Агендом 2030

• ЗПП 2021-2027, примена од 2023.;

• Реформа ЗПП → Европски зелени договор (European Green Deal);

• Основа Европског зеленог договора → Стратегија „од њиве до трпезе“ (Farm to Fork 
Strategy);

• Усклађеност са Агендом 2030 кроз Комуникацију ЕК „Next steps for the sustainable 
European future“:

– Заједничка одговорност ЕУ, земаља чланица и заинтересованих страна;

– Имплементација Агенде 2030 у складу са принципом супсидијарности;

– Примена на два начина:

1. Укључивање ЦОР у оквир европске политике и тренутне приоритете 
ЕК; 

2. Утицај на даљи развој дугорочне визије ЕУ и фокуса секторских 
политика након 2020. године, припремајући се за дугорочну 
имплементацију ЦОР.



Усклађеност националне политике са 
Агендом 2030

• Приступање ЕУ је стратешки циљ → реализација ЦОР кроз 
процес ЕУ интеграција;

• Развојна документа РС и документи јавних политика, кроз 
процес приступања ЕУ, интегришу и УН Агенду 2030;

• За развој сектора пољопривреде и рурални развој, као и за 
постизање ЦОР 2, најважнији стратешки документ је Стратегија 
пољопривреде и руралног развоја за период 2014-2024. године 
и национални програми;

• IPARD II Програм за Републику Србију за период 2014-2020. 
године.



Веза Стратегије и ЦОР 2

ЦОР 2: Окончати глад, достићи прехрамбену 
сигурност и побољшану исхрану и промовисати 
одрживу пољопривреду.

Циљ 2.3: До 2030. удвостручити продуктивност у пољопривреди и 
приход малих произвођача, нарочито жена, мањина, породичних 
газдинстава, произвођача у сточарству и рибарству, укључујући 
сигуран и једнак приступ земљи, другим производним ресурсима и 
инпутима, знању, финансијским услугама, тржишту и могућностима за 
остварење додате вредности и запошљавање ван пољопривреде.



Циљ 2.3: До 2030... Приоритет Стратегије:

→ удвостручити продуктивност у пољопривреди 
и приход малих произвођача,

1: стабилизација дохотка пољопривредних 
произвођача

→ нарочито жена, мањина, породичних 
газдинстава, произвођача у сточарству и 
рибарству, 

10: очување пољопривреде, природних и 
људских ресурса у ПОУРП

12: унапређење социјалне структуре и јачање 
социјалног капитала

→ укључујући сигуран и једнак приступ 
земљишту, 

3: ефикасно управљање земљиштем и повећање 
доступности земљишних ресурса

→ другим производним ресурсима и инпутима, 4: унапређење стања физичких ресурса

→ знању, 5: унапређење система трансфера знања и развој 
људских потенцијала

→ финансијским услугама 2: финансирање пољопривреде и руралног 
развоја и управљање ризицима 

→ тржишту и 8: развој тржишних ланаца и логистичке 
подршке сектору пољопривреде 

→ могућностима за остварење додате вредности 
и запошљавање ван пољопривреде

11: диверзификација руралне економије и 
очување културне и природне баштине 

ЦОР 2:  Окончати глад, достићи прехрамбену сигурност и побољшану 
исхрану и промовисати одрживу пољопривреду.



Веза националне политике са осталим ЦОР

• Остали ЦОР релевантни за пољопривреду:

Циљ 2.4: До 2030. обезбедити одрживе системе производње хране и 
применити пољопривредне праксе које повећавају продуктивност и 
производњу, које помажу у одржавању екосистема, које јачају капацитет 
за прилагођавање климатским променама, екстремним временским 
приликама, суши, поплавама и другим катастрофама и које 
прогресивно побољшавају земљиште и квалитет тла.

Циљ 2.5: До 2020. одржавати генетску разноликост семена, 
култивисаних биљака и узгајаних и домаћих животиња и њихових 
сродних дивљих врста, укључујући кроз добро вођене и разноврсне 
банке семена и биљака на националном, регионалном и међународном 
нивоу, и промовисати приступ и правичан и правична подела користи 
које произилазе из коришћења генетских ресурса и повезаног 
традиционалног знања, како је међународно договорено.



Веза националне политике са осталим ЦОР

Циљ 2.а: Повећати инвестиције (укључујући међународну сарадњу) у 
руралну инфраструктуру, истраживања у пољопривреди и саветодавне 
услуге, развој технологије и банке биљних и животињских гена, како би се 
побољшао производни капацитет пољопривреде у земљама у развоју, 
нарочито у слабије развијеним земљама.

Циљ 2.б: Исправити и спречити трговинска ограничења и поремећаје на 
светском тржишту пољопривредних производа, укључујући паралелно 
укидање свих облика пољопривредних извозних субвенција и свих извозних 
мера са истим ефектом, у складу са договором из Доха рунде.

Циљ 2.ц: Усвојити мере за обезбеђење правилног функционисања тржишта 
прехрамбених производа и њихових деривата и олакшати благовремен 
приступ тржишним информацијама, укључујући резерве хране, како би се 
помогло у ограничавању значајног варирања цена хране.



Хвала на пажњи!

www.minpolj.gov.rs


