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ПРEДЛOГ ЗA ПOСЛOВAЊE ВOЋAРСКOГ УДРУЖEЊA
Пojeдинaчним дeлoвaњeм мaли пoљoприврeдни прoизвoђaчи чeстo су прeситни
субjeкти дa би мoгли рaвнoпрaвнo и успeшнo учeствoвaти нa тржишту. Maлa
пoљoприврeднa гaздинствa имajу мaлe кaпaцитeтe прoизвoдњe и нису конкурентни нa
тржишту. Meђутим, aкo сe прoизвoди прoдajу прeкo удружeњa, тaкo мaлa гaздинствa
пoстajу знaчajниjи тржишни субjeкти.
Пoрeд тoгa, мaлa гaздинствa уз свaкoднeвни пoсao кojи oбaвљajу, нe мoгу успeшнo и
пoвoљнo нaбaвљaти рeпрoмaтeриjaл, прeрaђивaти и прoдaвaти прoизвoдe и oбaвљaти
другe пoслoвe. Нaбaвкa рeпрoмaтeриjaлa прeкo удружeњa je пoвoљниja, нeгo у случajу
пojeдинaчнe нaбaвкe. Прeкo удружeњa нaбaвљa зa свe нa вeликo и пунo пoвoљниje, a
пoстojи и мoгућнoст плaћaњa рeпрoмaтeриjaлa нa oдлoжeнo или путeм гoтoвих
прoизвoдa.
Прeкo удружeњa пoстojи и мoгућнoст пoвoљниje нaбaвкe срeдстaвa зa рaд, oднoснo
мaшинa и oпрeмe. Умeстo дa свaки прoизвoђaч сaм инвeстирa у скупe мaшинe и
oпрeму, инвeстирaћe сe у зajeдничкe кojи ћe бити влaсништвo удружeњa, и у служби
свих члaнoвa прeмa пoтрeби.
Укoликo би групa прoизвoђaчa вoћa (мaлинa,купинa,jaгoдa,вишњa,крушкa,jaбукa)
oдлучилa дa сe удружи, сврхa њихoвoг удруживaњa, би трeбaлa дa будe изгрaдњa нeхих
скaдишњих кaпaцитeтa(мини хлaдњaчe, хлaдњaчe, сушaрe… ) кojи би прeузeлa сву
кoличину њихoвих прoизвoдa, кojи би били мнoгo интeрeсaнтниjи пoтeнциjaлним
купцимa a oствaрилa би сe сигурнa вишa цeнa oд oнe кojу би дoбиjaли пojeдинaчнo. У
дaљeм рaзвojу, сви прoизвoди би мoгли дa сe зaмрзaвajу,клaсирajу и прeрaђуjу a сaми
тим би сa дoдaтoм врeднoшћу дoбиjaли и вeћу цeну нa тржишту. Свaкo нaрeднo
улaгaњe у прeрaду би дoпринeлo пoвeћaњу врeднoсти прoизвoдa сaмим тим и пoвeћaњу
прихoдa.
Дa би сe oвo мoглo oствaрити, сви прoизвoђaчи би мoрaли дa буду спрeмни дa jeдaн дeo
свojих прихoдa oдвoje, првo зa изгрaдњу скaдишњих кaпaцитeтa, a кaсниje и зa
унaпрeђeњe прoизвoдњe.
Oвaкo oснoвaнo удружeњe би билa сигурaн извoр прихoдa зa дужи низ гoдинa, a
дoпринeлo би oдрживoм рaзвojу и рaзвojу сeлa.

ПРEДЛOГ ЗA ПOСЛOВAЊE ВOЋAРСКOГ УДРУЖEЊA
(И улога ПСС-а као помоћ удружењима)
-Избор савремених система гајења и технологија производње воћа (вишњe, шљиве,
трешње, јабуке, крушке, брескве, кајсије и других);
-Избор сортимента ( према могућностима гајења и тржишних потреба);
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-Одабир адекватних подлога према земљишним условима, примени агротехничких
мера и изменљивости сортимента;
-Значај и услуге системске контроле плодности земљишта, могућности добијања
кречног материјала, уз субвенције Министарства пољопривреде);
-Консалтинг и логистичка подршка при добијању субвенција и кредитних средстава на
основу Уредби Министарства пољопривреде;
Улога ПСС-а као помоћ удружењима
-Извођење различитих едукативних програма (предавања из области воћарства,
информације у Служби или путем телефона, Е-маил-а, као и штампаним материјалом:
билтени, стручни часописи, ЦД-и и сл.), праћењем стручне литературе и друге
активности;
-Извођење практичних радионица за чланове удружења;
-Помоћ при набавци дефицитарног садног материјала од овлашћених произвођача;
-Едукација на контроли и здравственој исправности плодова, уз поштовање еколошких
критеријума и међународних стандарда у производњи и преради хране.
-Подизање пољопривредне производње на „виши ниво“, уз приоритет интересима
примарних произвођача, усаглашавање са тржишним, као и потребама самих
потрошача, али са очувањем важећих здравствених и еколошких стандарда.

Пут ка удруживању – Како се оснива задруга?
ПремаЗакпну п задругама (Службени лист СРЈ, брпј 41/96 и 12/98)
земљпрадничкузадругумпжепснпвати најмаое десет земљпрадника и других физичких лица,
кпји у свпјини имају или пп другпм пснпву кпристе земљиште, пбјекте или средства за рад у
ппљппривреди.

Када одлучите да покренете иницијативу за оснивање задруге, урадите то са најбољим
домаћинима у селу који, поред угледног имања, имају предузетнички дух, а довољно су
спремни и искрени да отворено разговарају о начину како да се реше заједнички
проблеми. Ако су, уз то, млађи и образованији то им, у односу на друге, даје додатну
предност. Немојте разговарати са онима који су склони преварама или превртљивости
(данас једно - сутра друго), јер они не могу бити поуздани партнери у раду задруге.
Немојте их потпуно искључити из сарадње у каснијем раду задруге, али их стално
држите на оку (чланови задруге треба да делују и тако да дају шансу и онима који се
могу променити). Дакле, самонајнапреднији треба да буду уверени и одлучни у томе да
им задруга треба, између осталог, и због разлога наведених у овом
водичузаинтересноорганизовање земљорадника. То је и основнапретпоставка за успех
и нада да труд за оснивањезадруге неће бити узалудан и да се покретачииницијативе
неће компромитовати у својој средини, негоће, успехом задруге, повећати свој углед.
Оснивачки акт задруге је Уговор о оснивању, који потписују сви оснивачи и оверавају
свој потпис.Уговор обавезно садржи пословно име задруге, седиште, претежну
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делатност, податке о оснивачима, износ удела и рок уплате, одговорност задруге и
задругара за обавезе, начин и рок сазивања оснивачке скупштине, као и друга питања
(начини и принцип и расподеле и сл.) од значаја за успешан рад задруге. Свако од ових
питања заслужује посебно објашњење, али се ми овом приликом нећемо тиме бавити.
Земљорадничка задруга се може основати само са уделима оснивача. Удели су средства
која оснивачи обезбеђују за оснивање задруге и представљају почетни капитал задруге
који се мора укњижити на име сваког оснивача. Закон предвиђа да удели буду једнаки.
То не значи да треба да буду симболични, односно мали. Треба проценити колики је
минимално потребан капитал да би задруга могла да почне да ради.
Никада немојте ући у оснивање задруге само са онима који су спремни да уплате
оснивачки улог у вредности једне туре пића. Искрено, таква задруга не интересује и
они суспремни да се одрекнусвог удела у задрузи и да не учествују у раду и
пословању, а у управљањумогусамо да сметају.
Ниво укупног почетног капитала задруге у оснивањупредставља збир свих
појединачних удела потписникаУговора о оснивању задруге.Појединачни удели морају
(поЗакону) бити једнаки, зато је боље ићи на повећани број оснивача, а не на законски
минимум (10 оснивача). У том случају ћете уважити потребу да величина појединачног
удела не угрози економску могућност поштеног домаћина коме треба задруга.
Оснивачка скупштина се одржава са свим лицима која су потписала Уговор о оснивању
задруге. Немојте на скупштину звати оне који нису хтели да потпишу оснивачки
уговор, јер такви могу само да сметају. Потписници Уговора о оснивању усвајају
задружна правила и бирају прве органе задруге – председника Скупштине задруге,
председника и чланове Управног одбора (ако задруга има више од 20 оснивача),
Надзорни одбор и вршиоца дужности директора.
Ако се бираУправни одбор он мора имати најмање пет чланова, а Надзорни одбор
најмање три члана.Сви морају имати статус члана задруге, односно задругара
(потписници Уговора о оснивању).
Вршилац дужности директора задруге може бити и неко од задругара, али не онај који
је претходно изабран за председника Скупштине, председника или члана Управног и
Надзорног одбора. Вршилац дужности директора је, по правилу, лице које спроводи све
радње око уписа задруге у регистар у Агенцији за привредне регистре и обавља друге
радње потребне за почетак рада задруге (израда печата, отварање рачуна код пословне
банке, пријава у пореској управи итд.) и бира се до избора директора, али не на период
дужи од годинудана.
Упис задруге у привредни регистар обавља се у Агенцији за привредне регистре.
Пријава се предаје у једном примерку (друге задржите за потребе задруге) и она
обавезно садржи:
1. Захтев за регистрацију оснивања задруге;
2. Оверен потпис лица овлашћеног за заступање на ОП обрасцу (ВД директор
задруге);
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Уговор о оснивању са овереним потписима најмање 10 оснивача;
Фотокопије личних карата свих потписникаУговора о оснивању задруге;
Записник са оснивачке скупштине;
Задружна правила – усвојена на оснивачкој скупштини;
Потврда пословне банке о уплати оснивачких удела на привремени рачун, или
потврда овлашћеног складиштара ако су удели у роби;
8. потврда о уплати таксе на регистрацију од 4.500 динара на рачун Агенције за
привредне регистре, Београд – број рачуна 840-29770845-52, модел 97, позив на
број 01 (пре уплате проверити износ и жиро рачун у најближој канцеларији
Агенције за привредне регистре);
9. потврда о уплати таксе од 2.140 динара Републичком заводу за статистику
Београд – број рачуна 840-742221843-57, модел 97, позив на број према шифри
општине у којој ће бити седиште задруге (пре уплате утврдити шифру, износ и
жиро рачун – све проверите у најближој канцеларији Агенције за привредне
регистре).
3.
4.
5.
6.
7.

Задруга се сматра основаном доношењем решења о регистрацији, а решење садржи
матични број фирме (МБ) и порески идентификациони број (ПИБ) па се, на основу
решења, може урадити печат и отворити пословни рачун код банке, а након тога и
почети са пословањем.
Извор:"Зашто и како се организовати у задруге" (САНУ)

Задруге и задругарство - Предности оснивања задруга
Задругарство данас је својеврстан начин борбе за опстанак земљорадника у борби са
безпоштедним и немилосрдним капитализмом, с тим у вези задруга је један од начина
организовања физичких лица - задругара у којој они, пословањем на задружним
принципима задовољавају своје економске интересе. Треба напоменути и то да су
земљорадничке задруге организоване као правна лица али нису предузећа, с тим што
имају доста сличности са предузећима по питању оснивања, рада и надлежности органа
управљања.
Задруге су нам данас потребне ради заустављања даљег пада пољопривредне
производње, имајући у виду да смо претходних година заредом имали негативну стопу
раста у пољопривреди.
Годинама се у Србији смањују површине под житарицама, опада сточни фонд, изумиру
села.... Решење за опстанак малих газдинстава, решење за опстанак и оживљавање села,
решење за опстанак пољопривреде налази се у удруживању пољопривредних
произвођача и оснивању задруга.
Задруге су у ранијем периоду показале да могу успешно да обављају своју друштвену
функцију у селима, запошљавањем младих високо-стручних кадрова обезбеђују
интелектуалну масу за бржи трансфер технологије у пољопривредну производњу и
утицај на развој културе, просвете, сеоског туризма и других облика живота у селу.
Стање на терену је такво да произвођач оно што произведе нема коме да понуди или
буде принуђен да производ прода по минималној цени. Узрок свих ових недаћа је
непостојање квалитених задруга, јер само удружени пољопривредници ће имати
рационално понашање у производњи, које ће подразумевати смањење трошкова уз
повећање приноса .
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Задруге се оснивају као земљорадничке - опште и специјализоване (житарске, воћарске,
виноградарске, репарске, сточарске, пчеларске, домаће радиности и сл.), ради обављања
производње, промета робе и вршење услуга .
Земљорадничке задруге организују производњу на газдинствима задругара, производе,
прерађују и продају пољопривредно-прехрамбене и друге производе задруге и
задругара, снабдевају задругаре репродукционим материјалом, енергентима,
средствима за производњу, деловима за пољопривредну механизацију и другом робом
и врше промет роба задругара и за задругаре.
Задруге би тако постале носилац свеукупног напретка наше пољопривреде и села и
треба да нам буду стратешки циљу даљем развоју пољопривредне производње Почетне
кораке у оснивању задруге обично предузимају предузимачки усмерени појединци који
имају веће стручно и опште образовање или веће радно искуство, а боље познају
могућности и предности организације над појединцем у пословном општењу.
У основачки подухват крећу најпре углавном лица која прате промене у друштву и
отворена су за нова сазнања. To су обично појединци који имају смелост за промене и
верују у њихову остварљивост, лица која препознају могћности задружне организације.
Они не морају да одмах допринесу оснивању задруге у првом покушају, али бар могу
да пришире сазнање делу пољопривредника којима би оно могло да буде корисно у
неком другом покушају.
На састанцима и предавањима је неопходно да присутна лица буду што потпуније
обавештена о томе зашто је задружно организовање корисно и могуће. Потписани
уговор о оснивању задруге омогућује сигурнији успех оснивачке скупштине. За
оснивачку скупштину се припремају оснивачки списи са којим, у битним
појединостима, треба да се упознају оснивачи на тој скупштини.
Код избора делатности потребно је да се региструје већи број њих, укључујући и оне
које се не би одмах обављале. Тиме би се, у случају касније потребе, предупредио
поступак накнадног дорегистровања делатности. Пропис о делатностима и њиховим
шифрама је доступан у свакој општинској служби у којој се врши регистровање
занатских радњи (предузетника).
Минимум почетних радних услова за задругу је мањи канцеларијски, продајни и
магацински или други простор који је намењен услугама које су предмет њене
делатности. Минимално почетно опремање обухвата основну канцеларијску опрему
укључујући рачунар, макар старије производње, затим инвентар који је потребан за
пружање првих услуга. Рачунар је постао неопходно средство за рад, претпоставка за
било које пословање. У основне услове за употребљиви пословни простор уобичајено
спада снабдевање водом и електричном енергијом, као и други услови који су
прописани за вршење појединих делатности. Књиговодствени послови који су у
почетку незнатни, могу да буду поверени радњама ("агенцијама") за пружање
књиговодствених услуга.
Предности задруге за задругаре
•
•
•
•
•
•

Набавка репроматеријала
Заједничк производ
Заједнички наступ на тржишту
Смањење административних и маркетиншких трошкова
Узајамност и солидарност
Осећај сигурностиод пословних и других ризика
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Органи и пословање задруге
Задругом управљају задругари .
У управљању задругом важи правило један задругар један глас , ако уговором о
оснивању задруге или правилима задруге није друкчије уређено .
Органи задруге су скупштина , надзорни одбор и директор задруге. Правилима задруге
може се предвидети формирање управног одбора .
Скупштина је највиши орган задруге. Скупштина се састаје најмање једном годишње .
Скупштину задруге чине сви задругари .Све одлуке на скупштини доносе се већином
гласова задругара.Гласање је јавно . На свакој седници води се записник о току седнице
и закључцима задругара. Председник скупштине бира се из редова задругара на
скупштини задруге на период од 4 године.Преседник скупштине сазива скупштину
задругара и њоме руководи.

Скупштина задруге :
- Бира и разрешава директора задруге .
-Бира и разрешава надзорни одбор , односно друга тела .
- Доноси правила задруге .
- Доноси финансијски извештај задруге .
- Доноси одлуку о оснивању и приступању задружном савезу .
-Доноси одлуку о искључењу задругара.
-Доноси одлуку о кредитном задужењу задруге.
-Одлучује о свим облицима удруживања и раждруживања.
-Одлучује о расподели , употреби и покрићу евентуалних губитака .
- Одлучује о другим питањима предвиђеним уговором о оснивању задруге , правилима
задруге и законом .
Директор задруге заступа и представља задругу , обавља и друге послове утврђене
уговором о оснивању, правилима задруге и законом . Директор је кључна особа у
вођењу и управљању задругом те самим тим мора бити особа добрих менаџерских
(организационих)способности. Директор делује самостално у доношењу пословних
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одлука осим у случајевима када се ради о пословима који могу битно утицати на
пословање задруге при чему се консултује са надзорним одбором.

Мандат ј директора је четири године ако уговором о оснивању и правилима задруге
није друкчије одређено. Директор не може бити члан надзорног одбора , али мора бити
присутан седницама надзорног одбора , без права одлучивања.
Директор задруге:
-Организује и руководи радом и пословањем задруге.
-Заступа задругу према трећим лицима.
-Носи одговорност за законитост пословања задруге.
-Предлаже унутрашљу организацију и пословну политику задруге.
-Извршава одлуке скупштине и Надзорног одбора задруге.
-Подноси извештај о раду Скупштини задруге
-И друге послове утврђене уговором о оснивању , правилима задруге и законом.
Надзорни одбор надзире пословање задруге ,обавља и друге послове предвиђене
правилима задруге(обавља увид у пословне књиге,надзире финансијско пословање
задруге,прегледа годишњи обрачуни тд.) о својим активностима обавештава
Скупштину задруге. .Правилима задруге уређује се број чланова надзорног одбора ,
избор , мандат и друга питања у вези с његовим радом и овлашћењима . Број чланова је
најчешће 3-5. Мандат надзорног одбора траје 2 године са могућношћу поновног
реизбора. Надзорни одбор заседа једном у три месеца а сазива га директор,председник
скупштине или задругари.. Ако задруга има мање од 10 задругара скупштина задруге
може обављати послове надзорног одбора .
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Како расподелити добит задругарима ?
На основу постојећих Закона о Задругама "
Задруга је облик организовања физичких
лица у којој они, пословањем на задружним
принципима добровољности и
солидарности, демократичности,
економског учешћа, једнаког права
управљања, самосталности, задружног
образовања и међузадружне сарадње
остварују своје економске, социјалне и
културне интересе".
Из овога се види јасна слика учешћа појединих задругара у оснивачком улогу задруге и
удела задругара у расподели добити, а на основу пословања тог задругара са задругом.
Шта уствари ово значи?
-основно правило за утврђивање права на учешће појединог задругара у расподели
добити је обим пословања тог задругара са задругом. На крају године утврђује се
његово процентуално учешће у вредности пословања свих задруга са задругом. Тако ће
задругар који је остварио мањи обим пословања са задругом имати мањи, а задругар
који је остварио већи обим пословања са задругом имати веће право на учешће у
добити задруге.

-што се тиче удела задругара у оснивању задруга, Законом је јасно регулисано
(тренутно) да сваки удео у задрузи буде једнак. Оваква примена Закона, уколико се
дословце примењује, може да спутава задругу у развоју, те се стога предлаже да се
након завршетка пословне године изврши ажурирање рачуна задруге, обави упис удела
пословања задругара код Агенције за привредне регистре и да се на тај начин изврши
ревизија удела појединих задругара. Дакле, удели задугара могу бити и они јесу исти на
почетку, код оснивања и учлањења у задругу, док се касније мењају у зависности од
активности својих чланова

Задруге и удружења – предности и разлике
Велики број наших пољопривредних произвођача још увек незна тачну разлику између
Удружења и Задруге, што их често доводи у недоумицу како и шта основати, као и шта
је то што је више у њиховом интересу.
Задруге су предузећа заснована на идеји расподеле. Окупљају људе који заједно могу
урадити нешто што не могу појединачно. Према томе, ради се о размени, али то није
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пројекат размене у којој једна група људи прима минималну плату, док профит узима
неко други, улажући га у неки порески рај широм света. Задруге деле своју добит са
својим члановима, на пример, и чланови добијају подједнако право гласа у одлучивању
о томе чиме ће се бавити предузеће, избори, борд, кључне одлуке које једна задруга
доноси. Дакле, задруге се поприлично базирају на размени и дељењу послујући притом
боље као предузеће.
Данас важећи Закон о задругама дефинисао је задругу као облик организовања
физичких лица – задругара у којој они пословањем на задружним принципима
остварују своје економске, социјалне и културне интересе. По први пут, јасно је
прецизирано да је задруга организација задругара. Задруга послује на задружним
принципима: добровољности, солидарности, демократичности, економског учешћа,
једнаког права управљања, самосталности, задружног организовања и међузадружне
сарадње.
У систем задружног организовања, задруге се по вертикали организују у савезе. Закон
дефинише савезе као самосталне, интересне и стручне пословне организације задруга,
који се оснивају ради унапређења делатности задруга и заштите њихових заједничких
интереса.

Предности задруге за задругара
Набавка репроматеријала
Заједнички производ
Заједнички наступ на тржишту
Смањење административних и маркетиншких трошкова
Узајамност и солидарност
Осјећај сигурности од пословних и других ризика

Удружења:
Слободно и добровољно удруживање више физичких, односно правних особа
Заштита њихове добити
Заузимање за заштиту људских права и слобода
Еколошка, хуманитарна, информациона, културна, национална, пронаталитетна,
просветна, социјална, спортска, техничка, здравствена, науцна или друга уверења и
циљеви. Не може остваривати приход ради стицања добити за себе, своје чланове ни
треће особе. По правилу удружење је непрофитно
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Разлика између задруге и удружења
Задруга
Регулисана Законом о задругама
Правна особа уписана у судски
регистар; упис у регистар обавезан
Остварује добит коју враћа својим
члановима
Чланови уносе члански улог
За обвезе задруге чланови одговарају
ограничено
до
висине
чланског
улогаОснивачки акти: Правила задруге
и Уговор о оснивању

Удружење
Регулисано Законом о удружењима
Није нужно правна особа, правни статус
стиче уписом у регистар удружења,
упис у регистар је добровољан
Чланови удруге не одговарају за обавезе
Не остварује добит
Нема чланског улога
Оснивачки акт: Статут
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Предности задруге као облика удруживања пољопривредника

Земљорадничке задруге су више од 150 године биле основни облик удруживања ситних
породичних пољопривредних газдинстава у Србији и чиниле су окосницу развоја пољопривреде.
Заузимају највећи број (око 60%) од свих облика задруга у нашој земљи, мада се и њихов број из
године у годину смањује. Данас је у Србији регистровано око 1400 земљорадничких задруга, од
чега је само мали број активан.
Обзиром на велику уситњеност поседа, више од 600.000 газдинстава има мање од пет хектара
земљишта и на то да већи део пољопривредне производње на овим газдинствима одлази за
сопствену потрошњу, удруживање у задруге омогућило би им повећање конкурентности и
економских резултата.
Појединачним деловањем мали пољопривредници често су преситни субјекти да би могли
равноправно и успешно учествовати на тржишту. Мала пољопривредна газдинства имају мале
капацитете производње и нису интересантни на тржишту. Међутим, ако се производи продају
преко задруга, тако мала газдинства постају значајнији тржишни субјект.
Поред тога, мала газдинства уз свакодневни посао који обављају, не могу успешно и повољно
набављати репроматеријал, прерађивати и продавати производе, водити књиговодство и обављати
друге попратне послове. Уколико су удружени у задругу, онда сваки појединачно не би морао
плаћати књиговодствене услуге, већ задруга може да води књиге за све. Набавка репроматеријала
преко задруга је повољнија, него у случају појединачне набавке. Задруга набавља за све на велико
и пуно повољније, а постоји и могућност плаћања репроматеријала на одложено или путем
готових производа.
Преко задруга постоји и могућност повољније набавке
средстава за рад, односно машина и опреме. Уместо да сваки
задругар сам инвестира у скупе машине и опрему, инвестираће
се у заједничке који ће бити власништво задруге, а у служби
свих задругара према потреби. Особа која је задругар, преко
задруге сасвим легално продаје своје производе или пружа
услуге, а да притом није запослена у задрузи.

Шта је задруга и зашто треба основати задругу?
Задруга је независно,самостално ,добровољно друштво којим управљају чланови задруге.Чланови
задруге користе услуге задруге на темељу заједништва и узајамне помоћи.На тај начин задругари
остварују и штите своје економске,социјалне и друге потребе и интересе.
Ко може бити члан задруге?
Задругар може бити само особа која учествује непосредно у раду задруге,која послује путем
задруге или користи услуге задруге или на неки други начин учествује у остваривању циљева због
којих је задруга основана.
Задругу је потребно да оснују пре свега ситни пољопривредни произвођачи јер ће само преко
задруге (удружени) моћи да равноправно са великим произвођачима послују на тржишту.Преко
задруге ће набављати повољније семе,гориво,средства за заштиту.Задруга ће задругару омогућити
стицање додатних савремених сазнања,пружити помоћ у вођењу књига. За то време задругар може
радити на свом имању.
Међусобни односи задругара и задруге детаљно су утврђени правилима задруге.Сви чланови
задруге чине Скупштину задруге са једнаким правом гласа у пословању и доношењу одлука
задруге.
ЗAДРУГAРСTВO

•
Зaдругaрствo у Србиjи je дaнaс у вeoмa лoшeм стaњу. Гoдинe трaнзициje учинилe су дa
зaдругe гoтoвo у цeлини буду у стeчajу и ликвидирaнe, дoк je мaњи брoj њих oпстao. Брoj и нaчин
нa кojи зaдругe функциoнишу ниje ни нaлик зaдругaмa кoje су нa oвим прoстoримa рaдилe вишe
oд пoлa вeкa. Oстaлe су бeз кooпeрaнaтa и кaдрoвa,имoвинa кaкo пoкрeтнa тaкo и нeпoкрeтнa им je
руинирaнa и уништeнa, a нoвчaних срeдстaвa зa њихoвo пoкрeтaњe нeмa.
•
Дaнaшњи пoљoприврeдни прoизвoдjaчи кojи рaдe нa свojим имaњимa и прoизвoдe зa
тржиштe и дaљe пo нaвици oчeкуjу дa им држaвa oфoрми нoвe зaдругe, дa им дoдeли jeфтинe
крeдитe и рeпрoмaтeриjaл, дa им oткупи пoљoприврeднe прoизвoдe пo дoбрим цeнaмa и дa тo нa
врeмe нaплaтe. Taкaв нaчин oснивaњa зaдругa вишe ниje мoгућ ,jeр зaдругaрствo кoje пaмтимo
вишe нe пoстojи нa oвим прoстoримa и кaкo стoje ствaри нeћe ни функциoнисaти.
• Будући дa сe нaшa дрзaвa oкрeћe привaтнoм бизнису и привaтнoм кaпитaлу, зaдругe кoje сe у
будућe буду фoрмирaлe мoрaћe рaдити пo сaсвим другим принципимa у oднoсу нa нeкaдaшњe.
• Нaимe, нoвe зaдругe мoрajу бити oфoрмљeнe oд пoљoприврeдних прoизвoдjaчa кojи жeлe дa
зajeднички улaжу свoja срeдствa кaкo нoвчaнa, тaкo oснoвнa и пoкрeтнa и дa их стaвe нa
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зajeдничкo рaспoлaгaњe , збoг jeфтиниje и eфикaсниje прoизвoдњe, лaкшeг плaсмaнa, бoљe цeнe
прoизвoдa, лaкшe и бржe нaплaтe и другo. Taкoзвaни “ситни” пoљoприврeдни прoизвoдjaчи бићe
принуђeни рaди oпстaнкa нa трижишту дa oтвaрajу тaквe зaдругe кoje ћe им oмoгућити лaкшe и
сигурниje пoслoвaњe.
У oвaквим зaдругaмa зeмљиштe, стoкa, oбjeкти, мeхaнизaциja и нoвчaни кaпитaл стaвљajу сe у
функциjу удружeних зaдругaрa кojи рaдe нa свojoj зeмљи, узимajу у зaкуп туђу зeмљу и нa њoj
прoизвoдe. Цeнa кoштaњa прoизвoдa ћe у тoм случajу бити нижa нeгo дa рaдe нa свojим мaлим
пoсeдимa, тe ћe тaкo oмoгућити сeби вeћу зaрaду. Moћи ћe дa сe интeрeснo пoвeзуjу сa истим и
сличним зaдругaмa збoг лaкшeг нaступa нa тржишту, лaксe прoдaje, лaксe нaплaтe и тaкo пoстaну
joш кoнкурeнтниjи нa свe зaхтeвниjeм тржишту.

СТИПС ТАБЕЛА ВОЋЕ од 14 до 21.10.2013г
Cena(din)
R.Br.

Proizvod

Veličina Pakovanje

Poreklo

Jed.mere

Trend
min

1

Ananas (sve sorte)

srednja standardno

2

Banana (sve sorte)

3
4

Ponuda Komentar

dom

kg

100.00 130.00 120.00

pad

slaba

srednja standardno Uvoz(Ekvador)

kg

100.00 110.00 105.00

pad

prosečna

Breskva (sve sorte)

srednja standardno

Domaće

kg

45.00 85.00 60.00

rast

slaba

Dunja (sve sorte)

srednja standardno

Domaće

kg

60.00 70.00 65.00

pad

slaba

5

Grejpfrut (sve sorte)

srednja standardno

Uvoz(uvoz)

kg

110.00 120.00 110.00

pad

slaba

6

Grožđe (belo Afuz Ali)

srednja standardno

Domaće

kg

60.00 70.00 65.00 bez promene

dobra

7

Grožđe (belo Italija)

srednja standardno

Domaće

kg

55.00 65.00 65.00 bez promene

slaba

8

Grožđe (belo Smederevka) srednja standardno

Domaće

kg

35.00 40.00 35.00 bez promene vrlo slaba

9

Grožđe (belo ostale)

srednja standardno

Domaće

kg

60.00 65.00 65.00

pad

dobra

10 Grožđe (belo ostale)

srednja standardno

Uvoz(uvoz)

kg

100.00 120.00 120.00

rast

vrlo slaba

11 Grožđe (crno Hamburg)

srednja standardno

Domaće

kg

50.00 60.00 55.00

rast

dobra

12 Grožđe (crno ostale)

srednja standardno

Domaće

kg

55.00 65.00 60.00

rast

dobra

13 Grožđe (crno ostale)

srednja standardno

Uvoz(uvoz)

kg

85.00 110.00 85.00

rast

vrlo slaba

14 Jabuka (Ajdared)

srednja standardno

Domaće

kg

30.00 50.00 35.00 bez promene

dobra

15 Jabuka (Delišes ruž.)

srednja standardno

Domaće

kg

40.00 55.00 50.00 bez promene

dobra

16 Jabuka (Delišes zlatni)

srednja standardno

Domaće

kg

40.00 60.00 45.00 bez promene

dobra

17 Jabuka (Gloster)

srednja standardno

Domaće

kg

40.00 45.00 40.00 bez promene

slaba

18 Jabuka (Greni Smit)

srednja standardno

Domaće

kg

50.00 60.00 50.00 bez promene

dobra

19 Jabuka (Jonagold)

srednja standardno

Domaće

kg

40.00 55.00 45.00 bez promene

dobra

20 Jabuka (Melrouz)

velika standardno

Domaće

kg

35.00 40.00 35.00

21 Jabuka (Mucu)

srednja standardno

Domaće

kg

40.00 50.00 40.00 bez promene

dobra

22 Jabuka (ostale)

srednja standardno

Domaće

kg

40.00 50.00 45.00

rast

dobra

400.00 400.00 400.00

-

vrlo slaba

23 Jagoda (sve sorte)
24 Kivi (sve sorte)

Uvoz(uvoz)

max

velika

posebno

Uvoz(uvoz)

kg

srednja

posebno

Uvoz(uvoz)

kg

-

vrlo slaba

80.00 80.00 80.00 bez promene vrlo slaba
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Cena(din)
R.Br.

Proizvod

Veličina Pakovanje

Poreklo

Jed.mere

Trend
min

max

Ponuda Komentar

dom

25 Kivi (sve sorte)

srednja standardno

Uvoz(uvoz)

kg

26 Kruška (Viljamovka)

srednja standardno

Domaće

kg

65.00 75.00 70.00 bez promene

27 Kruška (Viljamovka)

velika standardno

Domaće

kg

80.00 90.00 80.00 bez promene prosečna

28 Kruška (ostale)

srednja standardno

Domaće

kg

55.00 70.00 60.00 bez promene

dobra

29 Kruška (ostale)

velika standardno

Domaće

kg

80.00 100.00 90.00

slaba

30 Lešnik (očišćen)

srednja standardno

Domaće

kg

700.00 750.00 750.00 bez promene

slaba

31 Limun (sve sorte)

srednja standardno

Uvoz(uvoz)

kg

90.00 100.00 100.00 bez promene

dobra

32 Mandarina (sve sorte)

srednja standardno Uvoz(Hrvatska)

kg

90.00 100.00 100.00 bez promene

dobra

33 Nar (sve sorte)

srednja standardno

Uvoz(uvoz)

kg

34 Nektarina (sve sorte)

srednja standardno

Domaće

kg

60.00 75.00 65.00 bez promene

slaba

35 Nektarina (sve sorte)

velika standardno

Domaće

kg

80.00 90.00 90.00

slaba

36 Orah (očišćen)

srednja standardno

Domaće

kg

750.00 800.00 800.00 bez promene prosečna

37 Pomorandža (sve sorte)

srednja standardno

Uvoz(uvoz)

kg

130.00 150.00 150.00 bez promene prosečna

38 Smokva (suva)

srednja

Uvoz(uvoz)

kg

350.00 350.00 350.00 bez promene

39 Šljiva (sve sorte)

srednja standardno

Domaće

kg

posebno

140.00 140.00 140.00

130.00 140.00 130.00

30.00 40.00 30.00
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-

rast

pad

pad

-

vrlo slaba
dobra

slaba

slaba
prosečna

