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УВОД  

Лоши показатељи запослености младих у агробизнис сектору,  
делом су последица ситуације у којој преко 10.000 младих у 
руралним срединама Нишавског, Јабланичког, Пчињског, Топличког 
и Пиротског округа, има потешкоће у приступу новим знањима и 
пословним приликама у односу на вршњаке у градовима. 
Брошура „Агробизнис – шанса за младе“ дизајнирана је како би 
истовремено информисала стручну јавности, задруге и младе о 
тренутном стању и могућностима за унапређење запошљивости и 
запошљавања младих у агробизнис сектору. 
Брошура је развијена у оквиру пројекта  „Развојни акцелератор југ 
– агробизнис шанса за младе“ који спроводи Удружење за локални 
развој Каменица у партнерству са Задружним савезом Јужне Србије, 
финансира Министарство омладине и спорта Републик е Србије.

Пројектни ТИМ



ИСКУСТВА
Пољопривреда је одувек имала важну улогу у друштвеном и економском 
развоју Србије и представља нераскидиви део њеног идентитета. Као 
претежно аграрна земља, Србија је током 19. века из породичних 
задруга прешла на озбиљније облике удруживања, прикључивши се 
изузетно напредним идејама задругарства.

Нашу богату традицију краси податак да је у маленој Србији 1846. 
године формирана трећа задруга у свету (две године након формирања 
прве), док је већ на почетку 20. века Србија имала преко 650 задруга. 
Још један од интересантних података је и тај да је Србија на листи 
малобројних земаља оснивача међународног задружног савеза. Више 
о историји задругарства можете пронаћи на https://www.zssrbije.org/
istorija-zadrugarstva.html (сајт Задружног савеза Србије).
Задруге су све до почетка деведесетих година прошлог века имале 
запажене производно прерађивачке капацитете који би, да су очувани, 
данас значајно утицали на берзанске цене бројних производа и 
истовремено донели благостање својим оснивачима и кооперантима. 
Осим економског утицаја, задруге су имале и важну социјалну улогу 
у ланцу преноса знања и чињеници да су значајно апсорбовале 
квалификовану и неквалификовану радну снагу посебно у сеоским и 
неразвијеним срединама.

Фото: „Каменичко ОРО“ прва фотографија села Каменица из 1878.године.



Не зна се шта је горе погодило задружни сектор у Србији, да ли је 
то био период рата, изолације или приватизације. У сваком случају, 
дошло је до пада интересовања за задругарство код нових генерација 
младих, који агробизнис доживљавају као високо радно интензивну али 
ниско продуктивну делатност. Да ли је то случај и у Европи? Не, тамо 
је задругарство имало несметан развој. У ЕУ постоји преко 300.000 
задруга које запошљавају 4,8 милиона људи док је скоро сваки трећи 
грађанин ЕУ члан неке задруге. Задруге у Данској бележе укупно учешће 
у пољопривреди од 83%, у Шведској учествују са више од 60% у области 
дрвне индустрије и шумарства (подаци Задружног савеза Јужне Србије). 
Задруге су добиле и неке нове функције.Португал на пример жели да 
постале лидер у социјалним иновацијама у ЕУ и то на основу закона 
о задругама, јер ова земља као и наша, нема Закон о социјалним 
предузећима. Занимљив је податак да је чак и Агенција за развој малих 
и средњих предузећа и предузетништва у Португалу регистрована као 
задруга.

Пратећи ове модерне трендове, нови Законом о задругама“/РС 
(„Сл. гласник РС“, бр. 112/2015), ствара сличну климу и у Србији, 
предвиђајући у чл.11 могућност формирања социјалних задруга. 
Задруге у Србији, нарочито на подручју пет округа Јужне и Југоисточне 
Србије, бележе раст економских активности захваљујући обновљеном 
интересовању државе за задружни сектор, те чињеници да се наши 
сиромашни окрузи налазе у фокусу овог интересовања.

Фото: Може и овако - прикупљање средстава за задругу



Већ трећу годину заредом, 
значајан број задруга је 
захваљујући државним 
субвенцијама успео да 
реализује инвестиционе 
циклусе у објекте и 
опрему. Задруге су један 
од ретких послодаваца 
који се може срести 
истовремено и у разви-
јеним и у девастираним 
срединама. Као такве, 
задруге су прве на удару 
недостатка квалификоване 
и неквалификоване радне 
снаге, због чега су посе-
бно заинтересоване за 
укључивање младих.

АМБИЈЕНТ ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ
И ПОЛОЖАЈ МЛАДИХ

Суочена са тешким последицама вишедеценијског немара, у намари 
да успори даље осиромашење руралних заједница и одлазак младих 
људи, почев од 2011. године,  рурална политика у Србији почиње више 
да брине о свеукупном квалитету руралног живота и борби против 
руралног сиромаштва по моделу интегралог руралног развоја (нешто 
израженије почев од “Националног програма руралног развоја 2011-
2013.“). У овом смислу је „Закон о подстицајима у пољоприведи и 
руралном развоју“/2013. са каснијим допунама, креирао сет различитих 
подстицаја са циљем да повећа приходе руралног становништва.

Фото: Млади у производном погону Прве 
пољопривредне социјалне задруге Каменица



Овај закон, осим за примарну пољоприведу, предвиђа и подршку 
развоју предузетничке инфраструктуре у виду предузетничких знања и 
прерађивачко складишних капацитета на селу. Ове тековине су уграђене 
у каснији „Национални програм за пољоприведу и рурални развој 
Републике Србије 2015-2020.“ -  нови  инструмент за финансијску помоћ 
у области руралног развоја, који подржава мање произвођаче, како се 
програмски не би преклапао са ИПАРД2. Основна идеја је да се покрене 
ланчана реакција где би раст нивоа прераде на селу – довео до раста 
прихода - што ће мотивисати посебно младе људе да остану и запосле 
се у пољоприведи. Намера државе да имплементира модел интегралног 
развоја, потврђена је у „Стратегији пољопривреде и руралног развоја 
Републике Србије за период 2014-2024“, која препознаје да су: 
унапређење квалитета живота руралног становништва, праведнија 
прерасподела добити и приступ економским (развојним) приликама, као 
и њихова изједначенија социјална позиција, важни аспекти свеукупног 
руралног развоја. 

Напредна законска регулатива и напредак свести на националном нивоу 
видљив је и у новом „Закону о задругама“ РС/2015 https://privreda.
gov.rs/wp-content/uploads/2017/05/ZAkon-O-Zadrugama.pdf.

Закон промовише широк а у неким елементима и изузетно напредан 
оквир за свеукупни рурални развој. Он препознаје задругарство као 
важан елемент развоја и опстанка руралних заједница, сензитивисан 
је по питању тешког социјалног стања на селу и сврстава Србију 
у групу модерних европских држава захваљујући успостављању 
нове институције тзв. „социјалних задруга“ - социјалних предузећа 
прилагођених руралним и мешовитим срединама.Сходно чл. 11 пасус 
9: „Социјалне задруге обављају различите делатности ради остварења 
социјалне, економске и радне уључености, као и задовољења других 
сродних потреба припадника угрожених друштвених група или ради 
заодовољења општих интереса унутар локалне заједнице“.

Нажалост, на свом путу ка локалном нивоу, модел интегралног руралног 
развоја је скоро у потпуности демантован у пракси. На локалу није 
толики проблем недостатак средстава за пољопривреду, већ широко 
распрострањена пракса која даје скоро искључиву подршку економији 
примарне пољопривредне производње. Њени носиоци и промотери 
изједначавају рурални развој са развојем примарне пољопривредне 
производње, док је по истој логици предузетништву и прерађивачким 
капацитетима  искључиво место у граду.Традиционална, половична 



искоришћеност локалних аграрних буџета и феномен по коме се 
сваке године једни исти људи јављају за субвенције, последица је 
незаинтересова-ности руралног становништва а посебно младих за 
подстицајна средства намењена углавном примарној пољоприведи, 
која је ниско продуктивна нарочито на устињеним газдинствима. 
Слабо развијен цивилни сектор и задруге на сеоском подручју, немају 
капацитета да самостално поставе ову тему у фокус јавности, нити да 
утичу на доношење информисаних политичких одлука, захваљујући 
којима би се неискоришћена средства из локалних аграрних буџета 
квалитетније репрограмирала. 

Без адекватне институционалне подршке, млади немају могућности да 
самостално искористе богато природно окружење и развојне шансе 
у областима пољопривреде, прераде производа или агро, еко, етно, 
адреналин туризма, очувања старих заната и нематерјалног наслеђа.   
Окружење неразвијене привреде и хронични недостатак економских 
прилика за укључивање младих у руралним и неразвијеним срединама, 
за последицу имају регионалну неједнакост као једну од основних 
карактеристика незапослености у Србији. Према регионалним 
индикаторима тржишта рада представљеним у Националном 
акционом плану запошљавања /НАПЗ за 2019. годину, региони 

Фото: Млади из Европе у посети домаћој задрузи



Јужне и Источне Србије се 
налазе на претпоследњем 
месту по стопи активности 
од 56,7% а на последњем 
по стопи запослености од 
45,3% радно способног 
становништва у целини. 
Посебно је интересантан 
податак из најновије „Анкете 
о радној снази“ Републичког 
завода за статистику/РЗС за 

II квартал 2019.године. Стопа неформалне запослености у наведеном 
кварталу на нивоу свих делатности износила је просечно 19,3%. 
Међутим појединачно, стопа неформалне запо-слености у делатности 
пољопривреде износи чак 64,5%, док je у дела-тностима ван пољо-
привреде ова стопа имала вредност од  свега 8,1%. Приликом анализе 
неформалне запослености у пољопривреди,  РЗС је обухватио цео сектор 
делатности Пољопривреда, шумарство и рибарство, као и део сектора 
Делатност домаћинства као послодавца, који се односи на послове у 
пољопривреди. Од примене новог „Закона о поједностављеном радном 
ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима“ (“Сл. 
гласник РС”, бр. 50/2018), који предвиђа легализацију сезонских радова, 
само у пољопривреди се очекује да ће 66-77.000 сезонских радника бити 
уведено у легалне привредне токове.  Увођење електронског система за 
поједностављено пријављивање сезонаца по мађарском моделу, требало 
би да олакша процедуру пријављивања радника од којих је већина 
ангажована на пословима бербе и за рад у хладњачама. Статус младих 
који се неформално баве пољоприведом, углавном у својству помажућих 
чланова у сопственим домаћинстима неће бити значајније унапређен 
овим законским решењем.

Унапређење постојећег 
стања у корист младих може 
почети од квалитетнијег 
препознавања и вредновања 
учешћа младих у пројектима 
и програмима државне 
подршке у складу са важећим 
развојним стратегијама.

Фото: Садња јагоде у Грделици

Фото: Расађивање јагода у Грделици



Могући правци за почетак су субвенције за обуке, праксе и 
запошљавање код постојећих послодаваца у агробизнис сектору, 
значајнији раст постојећих субвенција када за њих аплицирају млади 
заинтересовани за покретање свог агробизниса, значајно веће издвајање 
средстава за подстицање предузетништва и удруживање младих на селу.

ПОКРЕТАЊЕ МЛАДИХ У АГРОБИЗНИСУ

У контексту запошљавања младих у агробизнису, превасходно се као 
мотивациона идеја јавља самозапошљавање кроз покретање сопственог 
посла. Са тим у вези, у наставку дајемо осврт на ову тему. 
Слика искористивих капацитета за аграрно деловање у Србији није 
тако погодна када су у питању млади појединци. У развијеним земљама 
млади човек који се успешно бави пољопривредом, у већини случајева 
је у најмању руку наследио ресурс, а не ретко и комплетно развијена 
предузећа и купце. Прилике за младе у нашој земљи ретке су по том 
основу, што је отежавајући стартни фактор за већину младих који 
практично крећу од нуле.

Фото: Обука младих задругара



Погодни след деловања младог човека за његов лични, а онда и 
породични и колективни развој имају:

- одабир делатности;

- израда бизнис плана;

- регистрација газдинства, предузетничке радње, задруге или привредног 
друштва;

- обезбеђивање услова за почетак обављања делатности;

- покретање конкретних радних активности; 

- развој пословања и повећање конкурентности.

Код одабира делатности, идеја има пресудну улогу. Најчешћа 
мотивација младог човека налази се управо у његовом образовању 
и општем знању стеченом током школовања, док се другачији вид 
опредељења јавља када постоји наслеђен посао где млад човек приступа 
поспешивању рада личним укључивањем. Делатности младих у 
органском или конвенционалном агробизнису, креће се у областима:

• Област повртарства, 
производња и прерада

Производња различитих врста 
поврћа
Производња поврћа 
(складиштење, 
замрзавање, паковање, топла 
прерада)
Производња сокова (од 
бундеве, 
цвекле,шаргарепе, парадајза)
Производња ајвара, кечапа, 
чипса, пиреа 
Индустријска прерада пасуља
Производња сушеног поврћа 
и зачина Узгој и прерада 
печурака   Производња 
еколошке хране (посебно 
дечије хране)

Фото: Задруга Стара појата Димитровград



• Област воћарства и виноградарства

Производња воћа и грожђа (различитих сорти)
Мини хладњаче за чување воћа и грожђа
Погони за прераду воћа (слатко, компоти, пастеризовано воће)
Производња воћних ракија, ликера, сирћета, сокова и сирупа
Производња воћних чајева
Производња сушеног воћа
Производња вина.

• Област ратарства

Производња многобројних ратарских производа
Млинови за житарице
Производња специјалних врста хлеба, пецива, тесте-нина, кекса и 
кондитора
Производња традициона-лних кулинарских специ-јалитета, 
адитива, квасца
Еколошка амбалажа од жетвених остатака
Прерада нуспроизвода пољопривреде, биогориво
Прерада прехрамбених нуспроизвода (алкохоли)

Фото: Задруга Агро Јужна Морава Пуковац, производња кокица



Екструдери (прерада кукуруза, овса и друге зрнасте хране у 
пахуљице)
Енергетски брикети од остатака пољоривреде и шумарства
мини мешаоне за сточну храну.

• Област сточарства

Узгој крупне и ситне стоке и производња сточарских производа
Мини кланице
Заштићени програми (кулен, шунка, кобасица)
Погони за прераду живинског меса и јаја (виршле, саламе, паштете, 
мајонез)
Погони за сушење и димљење ћурећег, гушчјег и пачијег меса
Прерада, смрзавање, димљење и паковање рибе
храна за кућне љубимце, нуспроизводи кланичне индустрије
Узгој пчела и прерада пчелињих производа (прополис, млеч, восак)
Млекаре и погони за производњу млечних производа

• Специјални програм

Органска пољопривреда (производња, 
узгој и прерада)
Узгајање, прерада и паковање 
лековитог и ароматичног биља
Производња биљних чајева и 
етеричних уља
Узгој и прерада дивљачи, 
пужева, жаба и корњача
Прерада шумских плодова 
(печурке, глог, боровница, 
купина, јагода)
Прерада вуне и перја и производња 
текстилних производа од вуне и перја
Стакленици и пластеници за 
производњу раног воћа, поврћа и 
цвећа 
Погони за производњу  макро-
биотичке хране
Погони лекова и дијететских биљних 
производа

Фото: Део производног програма
Плантамел Сврљиг



Рурални туризам (ловни, аграрни, бањски)
Пољопривредне задруге, кластери
Услужни агробизнис

• Област аграрних инпута

Производња амбалаже, палете, гајбе
Производња фолија за повртарство
Производња алата и ситне пољопривредне механизације
Производња опреме за мале објекте прехрамбене индустрије
Производња из области агрохемије, ветеринарске медицине и 
фитомедицине.

Назив и шифра претежне делатности су предмет регистрације код 
надлежних органа. Шифре делатности су прописане законом, и 
дефинисане су посебном Уредбом о класификацији делатности („Сл.
гласник РС“, бр. 54/2010).

МОДЕЛИ ЗА ПОКРЕТАЊЕ АГРОБИЗНИСА

Да би једно пословно способно физичко лице приступило обављању неке 
делатности, потребно је да има приступ платном промету. Платни промет 
у агробизнису могу обављати предузетници, привредна друштва, задруге 
и пољопривредна газдинства. Регистрација привредног субјекта у складу 
са законом, врши се он-лине или у филијалама  Агенције за привредне 
регистре Републике Србије (https://apr.gov.rs ), након чега физичко 
лице постаје правно и као такво препознатљиво у промету. Више о 
начину регистрације предузетника и привредних друштава, обрасцима, 
пореским и књиговодственим обавезама као и елементима бизнис плана, 
можете пронаћи на једном месту у „Водичу за покретање сопственог 
посла“ на линку  http://kamenica.org.rs/wp-content/uploads/2017/02/
Vodic-za-pokretanje-sopstvenog-biznisa-final.pdf 
Водич је израђен у оквиру пројекта „ЗООМ - За Останак и Опстанак 
Младих - подршка запошљавању младих у неразвијеним општинама и 
руралном залеђу Нишавског округа“/2017. уз подршку Министарства 
омладине и спорта РС.

Регистрација привредног друштва и задруге је процедурално идентичан 
поступак са структу-рним разликама ова два облика. Удружење, 
привредно друштво и задруга могу се објаснити једном од важних 



разлика по којој се 
удружење базира 
на непрофитним 
делатностима, 
друштво на 
остваривању 
профита, док 
задруга обухвата 
оба сегмента у исто 
време.
У поступку 
регистрације, 
поред јединствене 
регистрационе 
пријаве, потребно 

је да лица приложе оснивачки акт (један оснивач), односно Уговор о 
оснивању код више оснивача. Оснивачки акт јасно мора да садржи 
податке о називу, правној форми, седишту, претежној делатности, 
оснивачима, заступницима и оснивачком капиталу. Такође неопходан 
предмет регистрације су правила у којима су дефинисане околности 
деловања и статут.

Од осталих докумената потребни су:

- доказ о идентитету чланова друштва (за домаће физичко лице - 
фотокопија личне карте, а за странца - фотокопија пасоша, односно 
фотокопија личне карте, ако је издата странцу, односно извод из 
матичног регистра ако је оснивач правно лице које није регистровано у 
Регистру који води Агенција за привредне регистре),

- одлука о именовању заступника ако није одређен оснивачким актом,

- одлука о именовању надзорног одбора (уколико постоји), ако није 
одређен оснивачким актом,

- одлука о именовању управног одбора (уколико постоји), ако није 
одређен оснивачким актом,

- записник са оснивачке скупштине (само за задруге)

- доказ о уплати накнаде за регистрацију оснивања и доказ о уплати 
накнаде за регистрацију и објаву оснивачког акта.

Фото: У сушари Задруге Пољаница тренд, Врање



За више информација и савете у области задругарства можете се 
обратити партнерима из Задружног савеза Јужне Србије у Нишу, 
ул.Добричка 2; е-маил: office@zsjuynesrbije.rs  http://zsjuznesrbije.rs

У Регистар пољопривредних газдинстава могу да се упишу физичка 
лица – пољопривредници, предузетници, као и правна лица. У 
Регистар се уписује пољопривредно газдинство са најмање 0,5 хектара 
пољопривредног земљишта на територији Републике Србије, на коме 
привредно друштво, земљорадничка задруга, друго правно или физичко 
лице, обављају пољопривредну производњу.
У Регистар се може уписати и пољопривредно газдинство са мање од 
0,5 хектара пољопривредног земљишта, односно друго земљиште или 
грађевинска целина на коме лице обавља сточарску, виноградарску или 
повртарску производњу (стакленици и пластеници), односно обавља 
друге облике пољопривредне производње (узгој рибе, гајење печурака, 
пужева, пчела и др.), односно обавља прераду пољопривредних 
производа, односно обавља друге непољопривредне активности (сеоски 
туризам, стари занати и др.).

Фото: Састанак на тему запошљавања младих окупио је представнике 24 задруга 
чланица ЗСЈС и академску заједницу



Захтев за упис подноси се на прописаним обрасцима. Поред 
попуњавања образаца, потребни су:

-подаци о члановима породичног пољопривредног газдинства;
-изјава чланова домаћинства да су чланови породичног пољо-

привредног газдинства. У случају да је члан малолетно лице, изјаву 
потписује родитељ, односно законски старатељ;

-подаци о земљишном фонду и биљним културама;
-подаци о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се држе 

или узгајају;
-изјава власника и закупца којом одређује члана домаћинства 

који ће бити уписан у Регистар као носилац породичног пољо-
привредног газдинства, док ће давалац изјаве бити члан породичног 
пољопривредног газдинства;

-изјава члана породичног пољопривредног газдинства да прихвата да 
буде уписан у Регистар као носилац породичног пољо-привредног 
газдинства;

-овлашћење за заступање, ако се овлашћује друго лице за заступање 
пољопривредног газдинства;

-изјава носиоца породичног пољопривредног газдинства и подаци о 
документацији која је приложена уз захтев.

Осим тога, потребно је приложити личну карту (фотокопију и оригинал 
на увид), извод из катастра, оверен уговор о закупу или уступању 
пољопривредног земљишта на коришћење, личне карте чланова 
домаћинства који су пријављени на истом пребивалишту и који су дали 
изјаве да су чланови породичног пољопривредног газдинства, доказ 
о отвореном наменском рачуну код банке, на који ће се усмеравати 
средства подстицаја, кредита и слично.

КОРИСНИ КОНТАКТИ
 
Млада особа која покреће сопствени агробизнис  или жели да се запосли 
у овом сектору, има низ питања и недоумица. Најчешћа питања се тичу 
могућности за остваривање подстицаја или бесповратних старт-ап 
средстава, као и обавеза и одговорности у каснијем пословању.
Пракса је показала да је за успешно пословање, корисно имати знања 
о начину функционисања и приступ релевантним институцијама. 
Поред линкова у тексту изнад, у продужетку наводимо још неке важне 
инситуције са кратким описом:



• Задружни савез Јужне Србије    https://zsjuznesrbije.rs/

Задружни савез Јужне Србије је самостална, интересна, пословна 
и стручна организација, коју су основале задруге ради пословног 
повезивања, унапређења сопственог рада, заштите и заступања 
заједничких интереса задруга и задругара.

• Пољопривредна стручна саветодавна служба    https://psss.rs/

Сaвeтoдaвнe и стручнe пoљoприврeдeнe службe су у Србиjи 
oргaнизoвaнe у 34 цeнтрa. Нaдзoр и кooрдинaциjу њихoвoг рaдa 
врши Институт зa примeну пoљoприврeдних нaукa зa 23 цeнтрa, као и 
Сeкрeтaриjaт зa пoљoприврeду AП Вojвoдинe у 12 цeнтaрa. У Србиjи je 
укупнo 230 сaвeтникa укључeнo у сeктoр зa jaвнe дoдaтнe услугe, oд чeгa 
je 180 у цeнтрaлнoj Србиjи, oднoснo 50 у Вojвoдини. Њихово деловање 
се конципира нa пружaњу oбукe и дирeктнe изгрaдњe кaпaцитeтa зa 
кoрисникe кроз саветодавство и писана упутства за пољопривреднике и 
остале.

• Управа за аграрна плаћања    http://uap.gov.rs/

Управа за аграрна плаћања је прва специјализована институција која 
се искључиво бави субвенцијама у пољопривреди. Њен задатак је да 
омогући пољопривредним произвођачима да се на поуздан начин 
информишу о свим актуелним подстицајима у пољопривреди, да им 
помогне да остваре субвенције на које имају право и да обезбеди 
ефикасну и брзу исплату средстава.

• Управа за трезор    https://www.trezor.gov.rs/src/services/rpg/

Правилником о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови 
регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног 
газдинства. прописано је да се упис у Регистар пољопривредних 
газдинстава (РПГ) врши у подручној јединици Управе за трезор према 
месту пребивалишта (седишта – уколико је у питању правно лице или 
предузетник) будућег носиоца пољопривредног газдинства.

• Пореска управа    http://www.poreskauprava.gov.rs/

Пореска управа, као орган управе у саставу Министарства финансија, 
врши регистрацију пореских обвезника додељивањем ПИБ и води 
јединствен регистар пореских обвезника,
врши пореску контролу и утврђивање пореза у складу са законом,
врши редовну и принудну наплату пореза и споредних пореских давања 
и друго.



• Институти за специјализоване области (ветерина, воћарство, крмно 
биље, сточарство и друго).

На основу Закона о научноистраживачкој делатности, установе од 
националне важности добијају статусе института. 
У институтима се могу добити научне и стручне информације које се 
тичу одабраних делатности. У случају агробизниса, они играју значајну 
улогу у скоро свим процесима рада.

Општински секретаријати за привреду и пољопривреду:
Општинске управе, или секретаријати, нарочито срецијализовани за 
пољопривреду и привреду, директни су посредници између ресорних 
министарстава и произвођача.  

Mинистарства, агенције, коморе чији је рад од значаја за младе: 

Министарство омладине и Спорта     https://www.mos.gov.rs/ 

Министарство привреде     http://www.minpolj.gov.rs/

Министарство пољопривреде     http://www.minpolj.gov.rs/

Министарство за рурални развој     http://www.mbprr.gov.rs/

Развојна агенција Србије     http://www.рас.gov.rs/

Привредна комора Србије     https://www.pks.rs/

Листа потенцијалних партнера за развој агробизниса није исцрпна. 
Важан партнер може бити и Национална служба за запошљавање http://
www.nsz.gov.rs  са активним програмима запошљавања. Важан субјекат 
су и бројне међународне организације, са програмским и пројектним 
линијама за подршку агробизнису. Њих смо овај пут изоставили, због 
идеје о упознавању младих првенствено са  националним и локалним 
актерима.



Ставови изражени у публикацији искључива су одговорност аутора и 
његових сарадника и не представљају званичан став Министарства 
омладине и спорта.

Пројекат: “Развојни акцелератор југ 
- агробизнис шанса за младе”
спроводи: Удружење за локални 
развој Каменица
финасира: Министарство омладине 
и спорта Републике Србије

Фото: Међусекторска сарадња на делу, представници ЗСЈС са професорима 
Факултета примењених наука у Нишу, у посети задрузи Пољаница тренд






