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ADAŠEVCI • JOVICA STEPANIĆ ČALIŠA, POLJOPRIVREDNIK

Sta bil na ce na 
pše ni ce

Pad ce ne so je

De ša va nja na 
svet skim ber za ma

BIĆE SKUPO?

Po ljo pri vred nik To dor To pa lov iz Man đe lo sa, po čeo je kom baj ni ra nje ku ku ru za i ka že da je 
kva li tet za do vo lja va ju ći uz mno go ma nji pri nos od oče ki va nog.

Su ša je i na nje go vim nji va ma uze la da nak, a upr kos to me, on se na da da će srem ski 
pa o ri ove je se ni bi ti za do volj ni ku ku ru zom. Ako ne ko li či nom, a ono ba rem ce nom jer će ku ku ruz 
bi ti sku plji zbog ma njeg ro da.
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Šansa za 
svinjarstvo

Loše vreme 
za seljake
Nadam se da će moja deca da se bave 

nečim drugim, jer mladima ne bih 
preporučio da im poljoprivreda bude 

životni poziv. Zato su moji planovi za buduć-
nost prvenstveno da iškolujem decu i da se 
u ovom vremenu izborim da sačuvam ono 
što imam – kaže Jovica Stepanić Čališa.
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Pr va jav na ras pra va o na cr tu 
za ko na o za dru ga ma odr ža na 
je u No vom Sa du u pro sto ri ja-

ma Pri vred ne ko mo re Voj vo di ne, a 
u or ga ni za cij. Mi ni star stva pri vre de 
Re pu bli ke Sr bi je i Za dru žnog sa ve-
za Voj vo di ne.

Po moć nik mi ni stra pri vre de Ka-
ta ri na Ob ra do vić - Jo va no vić ka-
že  da je Mi ni star stvo pri vre de pri-
stu pi lo iz ra di za ko na o za dru ga ma 
sa ci ljem pre va zi la že nja si tu a ci je u 
ko joj, ka ko je re kla, ima mo dva za-
sta re la za ko na sa me đu sob no ne u-
tvr đe nim nor ma ma, što su za pra vo 
ne zdra vi osno vi za raz voj za dru gar-
stva.

- Ovim za ko nom se ko nač no re-
ša va va žno pi ta nje re gu li sa nja pre-
vo đe nja dru štve ne svo ji ne ko ja je u 
za dru ga ma u dru ge ob li ke svo ji ne, 
ta ko da se za jed no sa re še nji ma ko-
ji ma se po jed no sta vlju je osni va nje 
i rad za dru ga Za kon o za dru ga ma 
tre ba da stvo ri prav ni okvir za oži-
vlja va nje za dru gar stva - re kla je 
Ob ra do vić - Jo va no vić.

Pro blem zbog ko ga se to li ko du go 
če ka na do no še nje Za ko na o za dru-
ga ma, po re či ma Ob ra do vić - Jo va-
no vić, bio je na čin re ša va nja za dru-
žne svo ji ne, od no sno pre vo đe nje 
dru štve ne u za dru žnu svo ji nu.

- Tu su bi li ja ko za o štre ni i su-
prot sta vlje ni sta vo vi, a ovo sa da-
šnje pred lo že no re še nje je naj vi še u 

skla du sa zah te vi ma za dru ga. Dra go 
nam je i što smo us pe li da po stig-
ne mo sa gla snost sa svim re sor nim 
or ga ni ma, sa pred stav ni ci ma mi ni-
star stva po ljo pri vre de i sa da ima mo 
usa gla šen pred log i na da mo se da 
će za kon br zo bi ti usvo jen - is ta kla 
je Ob ra do vić - Jo va no vić.

Na pi ta nje no vi na ra da li za kon 
re gu li še oblast otu đe nja za dru žne 
ze mlje, što je po sled njih go di na bio 
čest slu čaj, Ob ra do vić - Jo va no vić 
je re kla da Za kon de fi ni še raz li či te 

slu ča je ve i oni su svi u pre la znim i 
za vr šnim od red ba ma, a da je glav ni 
za da tak da se kroz jav ne ras pra ve 
sa gle da da li su sve obla sti re gu li-
sa ne Za ko nom ili je osta lo još ne što 
što ni je po kri ve no pred lo že nim na-
cr tom za ko na.

- Naš cilj je da se pred log Za ko-
na što pre na đe pred po sla ni ci ma u 
Na rod noj Skup šti ni Re pu bli ke Sr bi-
je i na da mo se da će se to i de si ti 
po čet kom ok to bra - na ja vi la je po-
moć ni ca mi ni stra pri vre de.

Se kre tar Za dru žnog sa ve za 
Voj vo di ne Je le na Ne sto rov - 
Bi zonj re kla je da su u tom Za-
dru žnom sa ve zu za do volj ni što je 
ras pra va o na cr tu Za ko na o za-
dru ga ma kre nu la upra vo iz No-
vog Sa da, ima ju ći u vi du da su, 
ka ko je re kla, ze mljo rad nič ke za-
dru ge u Voj vo di ni naj vi še za in-
te re so va ne za od re đe ne od red be 
tog Za ko na.

- Mi smo tu da po dr ži mo pred lo-
ge na ših za dru ga na jav noj ras pra vi 

i da uči ni mo da ovaj Za kon bu de što 
bo lji za ze mljo rad nič ke za dru ge", 
re kla je Ne sto rov - Bi zonj, do da ju-
ći da Za dru žni sa vez Voj vo di ne tre-
nut no ima oko 440 ak tiv nih čla ni ca, 
ma da je broj re gi stro va nih za dru ga 
ve ći od 600.

Ne sto rov - Bi zonj je is ta kla da 
ve li ki broj za dru ga u Voj vo di ni ima 
in te res za pre vo đe nje dru štve ne u 
za dru žnu imo vi nu, od no sno da oko 
180 za dru ga u Voj vo di ni ima imo vi-
nu ko ja je, po nje nim re či ma, upi-
sa na kao dru štve na. 

 B. Gu lan

Ze mljo rad nič ko za dru gar stvo 
Re pu bli ke Sr bi je or ga ni zo va no 
je u skla du sa Za ko nom o za-

dru ga ma ko ji je usvo jen 1996. go-
di ne. Ovim Za ko nom utvr đe no je da 
su za dru ga ri sa mo fi zič ka li ca i da ih 
je naj ma nje po treb no de set rad no 
spo sob nih sa ras po lo ži vim ka pa ci te-
ti ma ka ko bi osno va li ze mljo rad nič-
ku za dru gu. Za po vra ak za dru žnom 
or ga ni zo va nju i do no še nju za ko na u 
Sr bi ji pro te klih de ce ni ja ne do sta ja la 
je po li tič ka po dr ška. Po sle du go če-
ka nja, ona sad sti že, pod pri nu dom 
Evrop ske uni je ko ja je po li tič koj oli-
gar hi ji is ta kla da ne ma ula ska u EU: 
bez re ša va nja pro ble ma re sti tu ci je 
i vra ća nja cr kve ne i za dru žne imo-
vi ne. O svim tim pro ble mi ma pi še 
autor knji ge „Sud bi na od u ze te imo-
vi ne’’ Bra ni slav Gu lan, član Od bo ra 
za se lo SA NU.

- Za dru žna svo ji na je ja ko do bro 
re gu li sa na, ali na ža lost Za kon ni-
je pri me njen od stra ne re pu blič kih 
or ga na, pr ven stve no Re pu blič kog 
ge o det skog za vo da i nji ho vih ka ta-
star skih ope ra ta. Na i me, ni je uknji-
že no ni 10 od sto za dru žne svo ji ne 
iako za dru ge ras po la žu va lja nom 
do ku men ta ci jom da su imo vi nu ste-
kle prav nim po slom. Ap surd je da 
i po okon ča nju sud skih spo ro va i 
pra vo sna žno sti i iz vr šno sti sud skih 

re še nja Re pu blič ki ge o det ski za vod 
i ka ta star ski ope ra ti ne uknji ža va-
ju za dru žnu svo ji nu’ - ka že Ni ko la 
Mi ha i lo vić, pred sed nik Za du žnog 
sa ve za Sr bi je 

Ne uk nji ža va nje za dru žne svo ji ne 
iako je čla nom 86. Usta va pred vi-
đe na kao je dan od tri rav no prav na 
ob li ka svo ji ne ima ne ga tiv ni uti caj 
na raz voj za dru gar stva, po čev od 
po ve re nja, pa pre ko mo guć no sti 
hi po te kar nog za du ži va nja ko je bi 
bi lo u funk ci ji iz grad nje pre ra đi vač-
kih ka pa ci te ta i obez be đe nje obrt-
nih sred sta va, što sve ukup no uti če 
na stag na ci ju raz vo ja i ši re nju pro-
sto ra i mo guć no sti raz vo ja dru štva 
ka pi ta la. Za dru gar stvo u Sr bi ji je 
za pso ta vlje no zbog to ga što ne ma 
po li tič ke vo lje za nje gov raz voj. Po-
dr ška bi tre ba lo da po sto ji od vr ha, 
pa tek on da bi se oan spro vo di-
la u lo ka lu. Od vr ha u pred iz bor-
nim kam pa nja po sled njih de ce ni ja 
uvek ima ver bal ne po dr ške, ali ona, 
od mah po sle to ga, u prak si – iz o-
sta je. I dok za dru gar stvo u sve tu, 
gde ima 800.000 mi li o na za dru ga-
ra i 700.000 za dru ga po kre će i no-
si pro iz vod nju, ono je u Sr bi ji već 
šest i po de ce ni ja u za peć ku. Po li-
tič ka oli gar hi ja pot ce nju je se lja ke i 
se lja štvo u Sr bi ji. Po li tič ke po dr ške 
od njih ne ma ni zbog to ga što se 

oni pla še or ga ni zo va nih se lja ka. Jer, 
po ljo pri vre dom se u Sr bi ji ba vi oko 
dva mi li o na lju di (pro fe si o nal no kao 
i sa do dat nim za nim,anjem). Ako 
se se lja ci or ga ni zu ju pred sta vlja ju 
ogrom nu sna gu, za pro te ste, ali i 
ZA i PRO TIV pri li kom gla sa nja. Po li-
tič ke vr hu ške zna ju da za ni su ni su 
do volj no uči ni le da bi im oni da li ZA 
u iz bo ri ma, pa zbog to ga im ni ne 
da ju po dr šku za or ga ni zo va nje, od-
no sno udru ži va nje!

Bit ka za za dru žne 
hek ta re

Sve su pri li ke da Sr bi ja ne će vi še 
bi ti je di na ze mlja na sve tu u ko joj 
imo vi na za dru ga ni je za dru žna već 
dru štve na. Ka ko smo ze mlja ap sur-
da, ima mo i si tu a ci ju da je dru štve-
na imo vi na Usta vom uki nu ta, ali je 
op sta la i go di na ma na kon do no še-
nja naj va žni jeg ak ta

Ovaj bi pa ra doks, ba rem ka da 
su za dru ge u pi ta nju, tre ba lo da se 
pre cr ta na pro le će, za ka da je na-
ja vlje no do no še nje no vog za ko na o 
za dru ga ma. Ka da se za kon usvo ji i 
oba vi sva pro ce du ra, voj vo đan ske 
za dru ge ko nač no će mo ći da upi šu 
kao svo ju imo vi nu – 54.000 hek ta-
ra, što je i sa da u nji ho voj svo ji ni, 
ali se vo di kao dru štve na. Me đu-

tim, i da lje osta je pro blem vi še od 
130.000 hek ta ra voj vo đan skog ze-
mlji šta u za dru žnoj svo ji ni, što se 
na la zi u po ljo pri vred nim pred u ze ći-
ma, a kap u ča ši pre li va to što je 
imo vi na ko ja ni je vra će na za dru ga-
ma ugro že na pro ce som pri va ti za ci-
je tih fir mi.

Za dru žni sa vez Voj vo di ne u naj-
ve ćoj me ri je za do vo ljan pred lo gom 
no vog za ko na, uz na po me nu da se 
spor na, ne vra će na imo vi na za dru ga 
mo gla re ši ti i atu el nim za ko nom da 
su nje go ve od red be spro vo đe ne.

Da dr ža va po dr ži 
za dru gar stvo

„Nov za kon bi tre ba lo da bu de 
sa vre men do ku ment ko jim bi se 
re ši li pro ble mi ta ko zva nih sta rih 
za dru ga, po seb no u po gle du svo-
jin skih od no sa, to jest pre vo đe nja 
dru štve ne svo ji ne u za dru žnu. To 
je je dan od ve ćih pro ble ma ko je 
za dru ge ima ju, jer ak tu el ni za kon 
ima ne do sta ta ka po ovom pi ta-
nju”, ob ja šnja va za Dnev nik se-
kre tar Za dru žnog sa ve za Voj vo di-
ne Je le na Ne sto rov Bi zonj, uz 
na po me nu da se ta ze mlja na la zi 
kod za dru ga, sa mo se vra ća u za-
dru žnu svo ji nu, te da je ne vra će na 
imo vi na dru ga te ma.

Pred log no vog za ko na pred vi đa 
da će oni ko ji su za po če li po stup-
ke, ka da je reč o bor bi i sud skim 
po stup ci ma za ne vra će ne ora ni ce, 
na sta vi ti po sta rom za ko nu.

- Ne mo že mo oče ki va ti da će nov 
za kon sam po se bi ne što re ši ti jer i 
ak tu el ni za kon ima od red be o po-
vra ća ju imo vi ne za dru ga ma, ali je 
pro blem u ne spro vo đe nju ili ве о ма 
spo rom spro vo đe nju od red bi. Za-
dru ge vo de po stup ke od pet na est ili 
dva de set go di na za po vra ćaj imo vi-
ne, a tu se sad no vim za ko nom ni-
šta ne de ša va. In si sti ra mo na pri-
me ni od red bi ak tu el nog za ko na, a 
one da ti ra ju iz 1991. i 1996. go-
di ne, ali se ne spro vo de. A od no-
vog za ko na se oče ku je ono što ni je 
pro pi sa no sad a za dru ga ma pra vi 
smet nju, a to je pre nos dru štve ne 
svo ji ne u za dru žnu”, ob ja šnja va na-
ša sa go vor ni ca. 

Ona oce nju je da je nov za kon, 
su de ći po pred lo gu, pu no pre ci zni ji 
i sa vrem ni ji, a pre vi đa u po je di nim 
čla no vi ma da dr ža va po dr ža va za-
dru gar stvo ra znim me ra ma što aku-
tu el ni za kon ne ma. To će, do da je, 
bi ti pri vlač no i za bu du će za dru ge 
jer je pred vi đe na dr žav na po dr ška 
za dru žnom ob li ku or ga ni zo va nja.

 
 S. p.

ZA PO STA VLJE NO PO LJO PRI VRED NO ZA DRU GAR STVO U SR BI JI

Sti že obe ća na po li tič ka po dr ška
Za po vra tak za dru žnom or ga ni zo va nju i do no še nju za ko na u Sr bi ji pro te klih de ce ni ja ne do sta ja la je po li tič ka 
po dr ška. po sle du go če ka nja, ona sad sti že, pod pri nu dom Evrop ske uni je ko ja je po li tič koj oli gar hi ji is ta kla 
da ne ma ula ska u EU: bez re ša va nja pro ble ma re sti tu ci je i vra ća nja cr kve ne i za dru žne imo vi ne

NO VI SAD • pR VA JAV NA RAS pRA VA O NA CR TU ZA KO NA O ZA DRU GA MA

Kraj dru štve ne svo ji ne
Ko nač no 
sti že za kon!

Na crt za ko na o za dru ga-
ma pri u pre mi lo je Mi ni star stvo 
pri vre de Vla de Sr bi je. Jav na 
ras pra va će tra ja ti do 24. sep-
tem bra ove go di ne. Pr va jav na 
ras pra va odr ža na je 4. sep tem-
bra u No vom Sa du, a još dve 
do 24. sep tem bra bi će u Ni šu i 
Be o gra du. Plan je da se do kra-
ja go di ne ovaj za kon usvo ji u 
Skup šti ni Sr bi je, jer, po sle se-
dam de ce ni ja po sto ji po li tič ka 
vo lja i ve ći na za to!
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Vi še ili ma nje iz me nje na sa dr-
ži na ovog Na crt za ko na o za-
dru ga ma bi će usvo je na kao 

ko nač no za kon sko re še nje, ne za to 
što su do bra već iz raz lo ga da se ne-
bi pra vi la 12-ta ver zi ja Na crt ovog 
Za ko na. Na i me, kroz svih je da na est 
do sa da šnjih ver zi ja se pro vla či jed-
na za jed nič ka ka rak te ri sti ka, a to 
je da auto ri od no sno kre a to ri ovih 
na cr ta ne će ili ne mo gu da pre po-
zna ju  su šti nu za dru ge i za dru gar-
stva iako upor no pro vla če, ma nje ili 
vi še ko rekt no za dru žne vred no sti i 
za dru žne prin ci pe. Za dru ge upor no 
u mno gim sa dr ži na ma gu ra ju u pri-
vred na dru štva od no sno pred u ze ća 
ka pi ta la.

In te re si i po de le

Po sve mu su de ći Evrop ska uni ja 
je na te ra la kre a to re eko nom ske po-
li ti ke u Sr bi ji da se okre nu i do no-
še nju za ko na o za dru ga ma. Jer, sad 
se ra di  po za ko nu iz 1996. go di ne! 
Od no sno, ni on se ne pri me nju je! I 
pret hod ne vla da ju će po li tič kie gar-
ni tu re su to obe ća va le, ali ni su ura-
di le, jer ni je po sto ja la po li tič ka vo-
lja. Evrop ska uni je je sad gla sno re-
kla, mo ra se ura di ti re sti tu ci ja, vra-
ti ti cr kve na i za dru žna imo vi na. Bez 
to ga ne ma ula ska u Evrop sku uni ju! 
Naj ve ća no vost u na pi sa nom na cr tu 
bu du ćeg za ko na je da ume sto do-
sa da šnjih de set za dru ga ra, za dru gu 
mo že osno va ti sa mo njih pet!

Dru štvo ka pi ta la ima dve gru pe 
su bje ka ta. Sa jed ne stra ne vla sni ke 
ka pi ta la a sa dru ge stra ne vla sni ke  
in te lek tu al ne i fi  zič ke rad ne sna ge. 
Ka pi tal bez rad ne sna ge je mr tav 
ka pi tal, rad na sna ga bez ka pi ta la su 
ne za po sle ni. 

Za dru ga ko ju či ne za dru ga ri kao 
vla sni ci sop stve ne in te lek tu al ne i fi -
zič ke rad ne sna ge su isto vre me no 
vla sni ci, ma njeg ili ve ćeg sop stve-
nog ka pi ta la, ko je (rad nu sna gu i 
ka pi tal) in te gral no i do bro volj no, u 
ma njoj ili ve ćoj me ri, uno se u za-
dru gu. 

U za dru zi ne ma po de le in te re sa 
na in te re se vla sni ka ka pi ta la i in te-
re se vla sni ka in te lek tu al ne i fi  zič ke 
rad ne sna ge-rad ni ka. Za dru ga ri iz-
ra ža va ju ce lo vit i je din stven in te res 
vla sni ka ra da i ka pi ta la. Ovi in te re si 
me đu sob no ni su su prot sta vlje ni.

Pri hva ta njem Od red ni ca MZS o 
de fi  ni ci ji za dru ge, za dru žnim vred-
no sti ma i za dru žnim prin ci pi ma u 
za dru ga ma i za dru žnim sa ve zi ma 

je mo gu će ostva ri ti har mo nič ne od-
no se i za do vo lji ti in te re se i po tre be 
za dru ga ra kao isto vre me ne vla sni-
ke i ra da i ka pi ta la.

Za dru ge mo žda ne ma ju to li ku 
pro duk tiv nu spo sob nost kao dru-
štva ka pi ta la ali omo gu ća va ju ak-
ti vi ra nje ogrom nih ne is ko ri šće nih 
po ten ci ja la gra đa na Sr bi je.

Ima ju ći ovo u vi du da ću svo je, u 
sva kom slu ča ju krat ko, kri tič ko vi-
đe nje  11-og Na cr ta Za ko na o za-
dru ga ma.

Pri med be i re še nja: 

1. Ni je pri hva će na de fi  ni ci ja za-
dru ge MZS. Sa mim tim za kon ski za-
dru ga ni je po sta vlje na na od go va ra-
ju ći na čin      od no sno da su čla no vi 
za dru ge i nji ho va za dru ga je din-
stve ni su bje kat. Lju di se u za dru gu 
pre sve ga udru žu ju da bi za jed nič ki 
za do vo lji li svo je eko nom ske, so ci-
jal ne i kul tur ne po tre be i in te re se. 
Pr vo se udru žu ju a on da or ga ni zu-
ju.(član 2.) Tre ba re ći da čla no va 
za dru ge pu tem za dru ge ostva ru ju 
svo je po tre be i in te re se. Reč po tre-
ba i in te res ni su si no ni mi. Ži vot na 
po tre ba je jed no a ži vot ni in te res je 
dru go. Ži vot na po tre ba je da čo vek 
uto li glad i žeđ a ži vot ni in te res da 
se obo ga ti, na pri mer. Te ško da se 
bez za do vo lja va nja ži vot nih po tre-
ba mo že ostva ri ti ži vot ni in te res. 
Po treb no je do sled no ci ti ra ti de fi  ni-
ci ju MZS.

2. Ume sto da iz vo ri šte bu de član 
za dru ge, te ži šte je da to na za dru-
ga ru i sta tu su za dru ga ra. Ka da je 
uve den ter min “sta tus za dru ga ra” 
u za dru žno za ko no dav stvo ume sto 
op šte ko ri šće nog ter mi na “član za-
dru ge”  ar gu me nat je bio da za dru-
ga ni je pe vač ko dru što. U po sto je-
ćem tek stu Na cr ta i da lje se ma ni-
pu li še sta tu som ume sto na stan kom 
i pre stan kom član stva u za dru zi.

3. Etič ke vred no sti su iz o sta vlje-
ne iako su od su štin skog zna ča ja za 
za dru gu i za dru gar stvo. Po šte nje, 
otvo re nost, dru štve na od go vor nost, 
bri ga za dru ge To su vred no sti ko je 
ka rak te ri šu za dru gu i je za slu žu ju 
da bu du za ne ma re ne.

4. Or ga ni za ci ju za dru ge tre ba 
pre pu sti ti za dru ga ri ma. Ne tre ba 
stva ra ti za dru gu u za dru zi. Ogra nak 
je ne po treb na in sti tu ci ja za dru ge, 
po seb no sa sa dr ži nom pra va i oba-
ve za (član 6.).

5. Za dru ga mo že oba vlja ti sve 
de lat no sti ko je ni su iz ri či to za ko-

nom za bra nje ne da ih oba vlja ju za-
dru ge. Na kra ju čla na 12 to je iz ri-
či to i re če no. Ne tre ba za kon da na-
bra ja ko je su de lat no sti do zvo lje ne 
za za dru ge već ko je su za bra nje ne. 
Ne tre ba se vra ća ti na po če tak HH  
ve ka. Sa vre me no dru štvo se ta ko 
br zo raz vi ja i me nja zbog če ga tr ba 
da ti slo bo du gra đa ni ma u iz bo ru de-
lat no sti (član 10.)

6. Ne tre ba za kon da na bra ja či-
me tre ba da se ba ve za dru ge. In-
struk tiv no to ni je stvar za ko na ne go 
po tre ba i inin te re sa za dru ga ra a za-
tim ško le i uni ver zi te ta. (Čl.12).

7. Kod osni va nja za dru ge tre ba 
po ći od to ga da su po ten ci jal ni osni-
va či uvek li ca ko ja se do bro po znaj, 
uža i ši ra po ro di ca, rod bi na, do bri 
pri ja te lji, ko ji ima ju iste i slič ne po-
tre be i in te re se (čl.16). Ogra ni če nje 
pri pad ni ci ma istog do ma ćin stva je 
ne ra ci o nal no.

8. Ka rak ter ulo ga i čla na ri ne su 
bit no raz li či ti poj mo vi. Sva koj za-
dru zi od no sno sva kom čla nu za du-
ge je po tre ban osni vač ki ulog kao 
deo po slov nog ka pi ta la za dru ge. 
Uko li ko je funk ci ja ulo ga i čla na ri-
ne ista ne ma raz lo ga za upo tre bu 
raz li či tih ter mi na (čl.17). Uko li ko 
ni je ista on da se po sta vlja pi ta nje 
ko obez be đu je ka pi tal za dru ge i za-
što. Ulog mo že da se zo ve čla na ri ne 
ali čla na ri ne ne mo že da ima dru gu 
funk ci ju od ulo ga.

9. Za što se čla na ri ne ne vra ća i 
da li se iz nje po kri va ju tro ško vi po-
slo va nja za dru ge ? (Čl.24.).

10. Pri jem u član stvo za dru ge i 
pre sta nak član stva u za dru zi tre ba 
u prin ci pu re ši ti sa dva čla na. Za 
pri jem u član stvo za dru ge bit no je 
da član pri hva ta pra vi la za dru ge ko-
ja sa dr že sva-jed na ka pra va i oba-
ve ze svih čla no va za dru ge. “Sta tus 
za dru ga ra” je ter min ko ji je su pro-

sta vlje ne “član stvu” sa obra zlo že-
njem da to ni je pe vač ko dru štvo. 
Po jam “član za dru ge” je op šte pri-
hva ćen u za dru žnom po kre tu u sve-
tu.(čl.25-33).

11. Ako za dru gom upra vlja ju za-
dru ga ra a di rek tor za dru ge po pra-
vi lu ne mo ra da bu de za dru gar on da 
funk ci ja di rek to ra ne tre ba da bu de 
u is tok rav ni sa or ga ni ma upra vlja-
nja za dru gom, skup šti nom, uprav-
nim i nad zor nik od bo rom. Di rek tor 
tre ba da bu de or gan po slo vo đe nja 
za dru gom i u tom smi slu pod re đen 
or ga ni ma upra vlja nja za dru gom.
(čl.36-53). Di rek tor za dru ge je je 
za po sle no li ce u ve ćim za dru ga ma. 
Oba ve zi va ti ma nje za dru ge da ima-
ju di rek to ra kao za po sle no li ce je 
ne ra ci o nal no. Ima će mo di rek to re 
ne će mo ima ti za dru ge.

12. Uprav ni od bor tre ba da ima 
oba ve zu da ime nu je di rek to ra za-
dru ge a ne skup šti na za dru ge. Ope-
ra tiv ne po tre be po slo vo đe nja na to 
upu ću ju. To je pra vi lo i kod pri vred-
nih dru šta va. (Čl.43.)

13. Nad zor ni od bor tre ba da ima 
pra vo nad zo ra nad ce lo kup nim ra-
dom i po slo va njem za dru ge uosta-
lom kao što to pra vo ima i sva ki 
pri vat ni vla snik svog pred u ze ća.
(čl.46.).

14. Da li ogra ni če nja o krv nom 
srod stvu po sto je i kod pri vred nih 
dru šta va i za što se na me ću za dru zi 
(čl.52.). To one mo gu ća va osni va nje 
i rad po ro dič nih za dru ga.

15. Od red be o kon ku ren ci ji u ce-
li ni su ne pri hva tlji va za kon ska pri-
nu da. Ovo u ce li ni tre ba pre pu sti ti 
za dru ga ri ma i pra vi li ma za dru ge. 
Ova ko ka ko je da to u Na cr tu za dru-
gu či ni be smi sle nom i ne mo gu ćom 
or ga ni za ci jom. (Čl.53.).

16. Od go vor nost za dru ga ra sa 
čla na ri nom tre ba da bu de ista kao i 
za dru ga ra sa ulo gom.(čl.56.).

17. Na po čet ku ovog za kon tre-
ba lo bi da ti od red ni ce o upi su za-
dru ga u re gi star. Tre ba lo bi usta-
no vi ti po se ban re gi star za dru ga, 
za dru žnih sa ve za i dru gih za dru žnih 
in sti tu ci ja ko je auto ri ni su ima li u vi-
du. Kao što su za dru žne obra zov ne 
in sti tu ci je (ško le i fa kul te ti), za dru-
žne in for ma tiv ne in sti tu ci je (dnev-
na i pe ri o dič na za dru žna štam pa), 
na uč no is tra ži vač ke in sti tu ci je u za-
dru gar stvu idr.(čl.66.). 

18. Po gla vlje 6. tre ba da gla si: 
Ras po de la vi ška pri ho da nad ras ho-
di ma, ras po de la do bi ti, po kri će gu-
bi ta ka, fon do vi.

Za dru ga ma ne bi tre ba lo na me-
ta ti oba ve zu ob ra ču na do bi ti po što 
mo tiv po slo va nja za dru ge ni je aku-
mu li ra nje do bi ti već za do vo lja va nja 
po tre ba i in te re sa čla no va za dru ge. 
Do bit tre ba da aku mu li ra za dru žno 
član stvo u sop stve nim do ma ćin stvi-
ma i ga zdin stvo a ne u za dru zi. Čla-
no vi za dru ge ni su po slov ni part ne ri 
za dru ge već nje ni seg men ti, de lo vi. 
Naj bo lja ilu stra ci ja za to su na bav-
no pro daj ne za dru ge ze mljo rad ni-
ka, član za dru ge ne pro da je za dru zi 
(iako je da na šnja prak sa ku po-pro-
daj ni od nos) već pu tem za dru ge (uz 
pri ma nje ili ne pri ma nje ne ke akon-

ta ci je) svo je pro iz vo de pro da je na 
tr ži štu. Da ta akon ta ci ja se ne mo že 
sma tra ti tro škom za dru ge za ku-
plje nu ro bu. Ko nač nu do bit ne sa mo 
što ostva ru je već i ob ra ču na va član 
za dru ge ko ji je u po slu uče stvo vao. 
To je još ilu stra tiv ni je u po tro šač kim 
za dru ga ma. Do bit ne ostva ru ju ni 
stam be ne ni omla din sko-stu dent-
ske za dru ge, već to ostva ru ju nji-
ho vi čla no vi. Na ža lost Sr bi ja ne ma 
raz vi je no pro iz vo đač ki za dru gar-
stvo, in du strij sko, za nat sko, po ljo-
priv ted no i sl. Za na še za dru gar stvo 
bi lo bi mno go pri me re ni je ob ra ču-
na vao vi šak pri ho da nad ras ho di ma 
a ne do bit. Do bit pre pu sti mo čla no-
vi ma za dru ga.(čl.59-61).Tre ba još i 
to re ći da za dru ge ko je za do vo lja-
va ju so ci jal ne i kul tur ne po tre be i 
in te re se po pra vi lu ne ob ra ču na va ju 
do bit. Na pri mer za dru ge ro di te lja 
za ču va nje ma le de ce ili re kre a tiv-
ne za dru ge. Pro fi  ta bil no sti i do bit-
nost ovih za dru ga se iz ra ža va kroz 
ko rist ko je čla no vi za dru ga u nji ma 
ostva ru ju.

19. Po gla vlje 8 i član 67 tre ba 
bri sa ti. Ter min “slo že na za dru ga” 
po ti če iz  vre me na ka da je na sna zi 
bio ZUR od no sno Za kon o udru že-
nom ra du. Slo že ne za dru ge su bi le  
svo je vr sna  pa ra le la slo že nim or ga-
ni za ci ja ma udru že nog ra da ko je su 
se sma tra le svo je vr snim do me tom 
u udru že nom ra du.

Slo že na zad tu ga ka ko je kon ci pi-
ra na u čla nu 67 je u su šti ni za dru žni 
sa vez, od no sno po slov ni sa vez ve-
ćeg bro ja za dru ga. Slo že nost jed ne 
za dru ge tre ba is klju či vo da za vi si od 
po tre ba i spo sob no sti čla no va za-
dru ge da je uči ne spo sob ni jom-efi -
ka sni jom i u tom smi slu slo že ni jom. 
(čl.68.).

20. Kon cept o za dru žnom sa ve zu 
i re gi stra ci ji je ne funk ci o na lan u za-
dru gar stvu Sr bi je, spu ta va pro sto re 
raz vo ja. Po ovom kon cep tu dve ili tri 
za dru ge ne mo gu for mi ra ti za dru žni 
sa vez za svo je po tre be. Kon cep tu 
za dru žnog sa ve za se pri šlo kao in-
sti tu ci ji a ne kao po slov noj po tre bi 
za dru ga ra i za dru ge. Ovo po gla vlje 
bi tre ba lo da gla si ZA DRU ŽNI SA VE-
ZI a ne ZA DRU ŽNI SA VEZ. Pro pul-
ziv nost raz vo ja za dru gar stva ni je 
sa mo u za dru ga ma već i u za dru-
žnim sa ve zi ma. Ako su dr ža vi po-
treb ne ne ke funk ci je u za dru žnim 
sa ve zi ma ne ka obez be di nji ho vo fi -
nan si ra nje iz sop stve nih iz vo ra a ne 
na te ret za dru ga ra. Ne pri hva tlji vo 
je da za dru žno član stvo sno si te ret 
fi  nan si ra nja ne ra ci o nal nih za kon-
skih re še nja. (čl.68-75.). Za dru žna 
re vi zi ja je u pot pu no sti iz o sta vlje na 
kao ne po treb na. Za dru žnu re vi zi ju 
bi tre ba lo po ve ri ti spe ci ja li zo va noj 
za dru žnom in sti tu ci ji ko ju bi fi  nan-
si ra la dr ža va. Ne ka da su tu funk ci ju 
vr ši li re li gij ski za dru žni sa ve zi.

21. Re gi stra ci ja za dru ga i za-
dru žnih sa ve za a na ro či to oba ve za 
re gi stra ci je svih pro me na u za dru zi 
mo že da bu de spu ta va ju ća pre pre-
ka u raz vo ju za dru gar stva. Pra vi la 
za dru ge i pro me na pra vi la bi tre ba-
lo da bu de osnov ni sa dr žaj re gi stra-
ci je.(čl.76-79.)

U naj ma nju ru ku ni je ja sno da li ovaj za kon odo bra va ili za bra nju je osni va nje i raz voj po ro dič nih za dru ga

Na kra ju bi se mo glo re ći da 
ovaj Na crt za ko na o za dru ga ma 
kon ci pi ra za dru gu kao dru štvo ka-
pi ta la a ne kao dru štvo ra da i ka pi-
ta la gde u pr vi plan sta vlja ob ra čun 
do bi ti u za dru zi i nje go vu ras po de-
lu pre ma ve li une tih ulo ga a tek po 
tom pre ma oba vlje nim tran sak ci-
ja ma za dru ga ra u za dru zi. 

Ume sto jed na kih ulo ga i even-
tu al no ogra ni če ne og bro ja oba ve-
znih ulo ga, do zvo lja va se uno še-
nje neo gra ni če ne ve li či ne ulo ga 
što za dru gu mo že da pre tvo ri u 
ak ci o nar sko dru štvo. 

Još ka da se do da da je mi ni-
mal ni ulog 100 di na ra, što mo že 
de lo va ti kao iro ni ja kon cep ta. Ako 
auto ri ni su ima li ide ju o ve li či ni 
ulo ga ne ka to pre pu ste osni va-
či ma za dru ge da od re de ve li či nu 
ulo ga. 

Na bra ja ju ći či me sve za dru ge 
tre ba da se ba ve auto ri za ne ma ru-
ju ra zno vr snost po tre ba i in te re sa 
lju di i ra zno vr snost za dru ga u za-

do vo lja va nju eko nom ski, so ci jal-
nih i kul tur nih po tre ba i in te re sa.

Zbu nju ju ća je či nje ni ca da se 
na jed nom me stu go vo ri o to me 
da se za ko nom od re đu ju de lat no-
sti ko ji ma se za dru ge mo gu ba vi ti 
a na dru gom da se za dru ge mo gu 
ba vi ti svim de lat no sti ma ko je za-
ko nom ni su za bra nje ne.

Neo zbilj no de lu je da auto ri 
ovog tek sta ni su iz vr ši li ele men-
tar nu re dak ci ju, jed nom se po ja-
vlju ju na če la, a dru gi put prin ci pi. 
Da li su to isti ili raz li či ti poj mo vi?

Pot pu no su za po sta vlje ne so ci-
jal ne i kul tur ne po tre be i in te re si 
član stva. To je naj i lu stra tiv ni je u 
de lu u ko me se go vo ri o ras po de li 
do bi ti. Da li se do zvo lja va po slo va-
nje za dru ga bez do bi ti? 

U naj ma nju ru ku ni je ja sno da 
li ovaj za kon odo bra va i po dr ža va 
osni va nje i raz voj po ro dič nih za-
dru ga ili za bra nju je s ob zi rom na 
ne ke od red ni ce o po ro dič nim ve-
za ma za dru ga ra?

Pre ma od red ni ca ma o za bra ni 
kon ku ren ci je za dru ga ra ka da stu pi 
u za dru gu vi še ne sme da se ba-
vi sa mo stal no svo jom de lat no šću. 
Stu pa u “do bro volj ni rop ski od nos 
sa za dru gom”.

Ogra nak,  slo že na za dru ga a 
do brim de lom i za dru žni sa vez su 
re lik ti jed nog dru gog vre me na 
i po tre ba. Za dru ge za dru ga ra i 
za dru žni sa ve zi za dru ga tih istih 
za dru ga ra su po tre ba ovog i do-
gled no bu du ćeg vre me na. Šta 
re ći o to me da ne ma ni re či o 
šted no-kre dit nom za dru gar stvu 
na ko me je za čet sa vre me ni za-
dru žni po kret u Sr bi ji. Or ga ni-
zo va nje “ka sa uza jam ne po mo-
ći” od no sno šted no-kre dit nog 
po slo va nja u sop stve nim za-
dru ga ma i za dru žnim sa ve zi ma 
bi tre ba lo za kon ski omo gu ći ti. 
Šted no-kre dit ne za dru ge, za dru-
žne šte di o ni ce i za dru žne ban ke 
pred sta vlja ju te melj ne po tre be u 
raz vo ju za dru gar stva.

Prin ci pi, na če la, ne ja sno će...

PRI MED BE I PRED LO ZI  NA DO STA VLJE NI NA CRT ZA KO NA O ZA DRU GA MA

Ne shva će na su šti na za dru ge
Pi še: 
Mr Slo bo dan Siv čev, za dru žni po sle nik
Član Za dru žnog po kre ta 2010



4 11. septembar 2015.

SUD BI NA OD U ZE TE IMO VI NE (9)

SREMSKA

POLJOPRIVREDA

Na kon po sled njeg da na pri je ma 
zahteva za povreaćaj imovine
3. mar ta 2014. go di ne di rek tor 

Agen ci je za re sti tu ci ju Stra hi nja Se ku
lić, izjavio je za javnost, da se neće
značajno odstupati od broja primlje
nihzahteva,kojisustiglido3.mar
ta,kadajeistekaorokzapodnošenje.
Ponjegovimrečimadotadajestiglo
70.100 zah te va. 

 Zah te vi se od no se na sve ka te
gorije imovine, jer jeoduzimanosve
– poslovni objekti, zgrade, stanovi,
gradjevinsko zemljište, poljoprivred
no zemljište, šumsko zemljište i šu
meipreduzećanaglasiojeSekulić.
Di rek tor Agen ci je za re sti tu ci ju je na
veodajedotadavraćenoskoro2.000
objekata,stanovaiposlovnihzgrada,
1.400 hek ta ra po ljo pri vred nog zem
ljštaioko1.500hektarašumskogze
mljišta.Najvišeje,dodaoje,vraćeno
uBeograduiVojvodini,tamogdejei
najvišeioduzimano.
Kako je procenio, 80 odsto natu

ralne restituciju stanova, poslovnih
prostoraizgradabićezavršenozadve
godine, brzina vraćanja poljoprivred
nog i šumskog zemljišta zavisiće od
togadalićebitipromenjenzakon.
Sadašnjazakonskarešenjasuja

kološaudelupravanavraćanjeimo
vine,aakosepromenizakonondabi
zatridočetitigodinevraćalipoljopri
vrednozemljište.Ondabiovajostatak
išaonaobeštećenjepodinamicikoju
zakonpredviđa’’,naveojeSekulić.

Na pi ta nje ko li ko je imo vi ne mo gu
ćevratitiunaturi,Sekulićjerekaoda
ćeAgencijatepodatke imati tekkad
obradisvepodnetezahteve.Tekkad
obradimosvezahteveznaćemokoliko
jemogućevratitiunaturi,akolikoće
ićinaobeštećenjerekaojeon.
Sekulićjerekaodabinovčanana

doknadakroz izdavanjadržavnihob
veznica trebalo da počne 2015. go
dine, ali je dodao da može doći do
po me ra nja pred vi dje nih ro ko va ako 
državanebudeimalanovcazatena
me ne.
Onjepodsetiodabiobveznicepo

osnovu obeštećenja bivših vlasnika
trebalo da se izdaju od sledeće go
di ne i da je za ko nom pred vi deo fond 
od dve mi li jar de evra za te har ti je od 
vrednostikojebiseisplaćivaleuroku
od15godina.Moradaseprocenipr
vodalidržavaimatajnovaciizkojih
izvoratofinansira.Akobudenovcaiz
davaće obveznice, ako ne budemo
gućejepomeranjerokova.Nijeništa
neobičnorekaojeSekulić.
Kako je istakao,proces restitucije

sva gde u sve tu ima svo je za ko ni to
sti,ajednazakonitostjedasezakon
uvek prilagođava procesu restitucije.
Na pitanje da li će biti promena Za
konaorestituciji,kojesuranijenaja
vljivane,Sekulićjerekaodaje“sada
predizborno vreme” i da misli da je
uslov za pro me nu za ko na pot pu ni po

dacikojećeAgencijaobezbediti.Naj
češćiproblemiurestitucijisu,ponje
govimrečima,nesređeneevidencijei
loša identifikacija imovine. Kroz ovaj
postupaksesvetomorarešavati,jer
ovdesetražiapsolutnatačnostusvim
podacimaiuidentifikacijiimovine,sto
jedostatežakposaorekaojeumar
tuprošlegodinedirektorAgencijeza
re sti tu ci ju.

O is pla ti za od u ze tu 
imo vi nu
Agencija za restituciju predložila

jeprošlogletaMinistarstvupravdeda
izmenomzakonaodloži za tri godine
isplatu obeštećenja vlasnicima naci
onalizovane imovine,prenela je tada
„Politika”.
Bivši vlasnici i njihovi naslednici

mogudasenadajunovčanomobešte
ćenjutekod2018.godine.Manjibroj
nekretninamožebitivraćenunaturi.
Međunjimanisu zdanja u kojima se
nalazestraneambasade.Kakosazna
jemo,predloženojedaovenepokret
nostiubudućenebuduizuzeteizvra
ćanjaunaturalnomobliku.

Agen ci ji je sti glo ukup no 73.000 
zahtevazapovraćajoduzeteimovine.
Dotadajeunaturivraćeno306stano
va,276zgrada,1.921poslovniprostor
ioko3.500hektarazemlje.Međutim,
većideoimovinesadanemožedase
vratiuistomoblikuukomejeoduzet,
presvega,zbogtogaštojeceostam
benifondotkupljen.Otplatanovčanih
obeštećenjatrebalobidapočne2015.
godine,audržavnombudžetunema
novca, pisala je lane Aleksandra Pe
troviću,,Politici’’.
„Nakonvišeoddvegodinesprovo

đenjazakona,auvažavajućisadašnje
izazove budžetskog deficita i javnog
dugadržave,agencijajemišljenjada
je potrebno doneti izmenuZakona o
vraćanjuoduzeteimovineiobešteće
nju,kojombiseomogućiloodlaganje
finansijskihobavezadržavezaobešte
ćenje(slučajevigdenijemogućevra
titi imovinu u naturalnom obliku) sa
2015,2016.i2017.godinena2018,
2019.i2020.godinu,ukidanjeakon
tacijeobeštećenjaipovećanjezakon
skihmogućnosti naturalnog vraćanja
imovine,aštobiuticalonasmanjenje
ukupnog iznosasredstavazaobešte
ćenje,kojapredstavljajujavnidugSr
bije”,navodiloseupredloguAgencije
za re sti tu ci ju.
StrahinjaSekulić,direktorAgencije

zarestituciju,rekaojedajeagencija
predložilaministrupravdedazajedno
saministromfinansijaštopreformira
radnu grupu koja bi pripremila nacrt
zakonao izmenamaZakonaovraća
njuoduzeteimovineiobeštećenju.
 Predlog smo podneli da bi se

obezbedilo da postupak restitucije
bude štobezbolniji zabudžetSrbije.
Ovakveizmenezakonabilebiuskladu

i sa pre po ru ka ma Evrop ske ko mi si je i 
Evropskog parlamenta, koji predlažu
daSrbijaizmenizakontakodasepo
veća obim imovine koja bimogla da
sevratiunaturalnomobliku.Dosada
jeagencijabilafokusirananapredme
tegdejemogućevraćanjeimovineu
naturalnom obliku, koje je i najjefti
nijezadržavu inedonosibilokakva
opterećenja za budžet države’’, kaže
Sekulić.
Dve milijarde evra je predviđeni

državni fond za isplatu obeštećenja.
Međutim, ukoliko bi mogućnost po
vraćaja unaturi bila proširena, onda
bi ukupan novčani fond mogao biti
sma njen.
,,Dabisepostupaknastavio,mo

ramo prvo da okončamo naturalnu
restituciju.Ponašimprocenama,mo
žemo da je završimo za godinu i po
danaprvostepenimodlukama, izuzev
poljoprivrednog zemljišta. I tu ima
problema,zatonijeuvek lako identi
fikovati imovinu, jer jeprošlo60go
dina,aliipakuspevamodavraćamoi
popetšestobjekatadnevno.Dosada
smounaturalnomoblikuvratili imo
vinugrađanavrednuoko350miliona
evra. Ako do da mo cr kve nu re sti tu
ciju, to je još oko 500miliona evra.
Dakle,ukupnosmodosadaunaturi
vratiliimovinuvrednuoko850miliona
evra’’,iznosiojelaneSekulić.

Zgra de u ko ji ma se na la ze stra
neambasade izuzete suodvraćanja
unaturi.SamouSrbijipostoji takvo
„rešenje”.Zato ćebiti predloženoda
ionebuduvraćeneunaturalnomob
liku, pa da diplomatskokonzularna
predstavništvaplaćajuzakupvlasnici
ma,anedržavi,uzgarancijudamo
guostatijošnajmanjedesetgodinau
istom zda nju.
Od ukupno 116 diplomatskokon

zularnihpredstavništavauBeogradu,
ima tri de se tak zda nja za ko ja je tra
ženpovraćaj,aposadašnjemzakonu
moguće je samo novčano obešteće
nje.TosupredratnevilenaDedinju,u
KrunskojuliciiUliciknezaMiloša.
Predložićemo da budu vraćene u

naturi, s tim što bi se ambasadama
ga ran to vao rok od de set go di na u ko
me mo gu da osta nu u tim vi la ma – 
navodiojeSekulić.
Srbijaimaiobavezudadonesepo

sebanzakonkojitrebadaregulišepi
ta nje je vrej ske imo vi ne ko ja je osta la 
beznaslednika.Većinaevropskihze
ma lja je do ne la ta kav za kon. 
,,Akonedonesemotajzakonima

ćemo situaciju da neko ko je 1943.

godin ušao u jevrejsku imovinu, čiji
suvlasniciubijeniulogorimatražida
museta imovinavrati’’,objašnjavao
jeSekulić.

Deo nji ho ve imo vi ne u Be o gra du 
prodatjezapotrebeplaćanjatroško
vanemačkeokupacije,ajedandeoje
pro da van na auk ci ja ma. Za to po sto ji 
pred log da se for mi ra je dan fond kao 
pravni naslednik jevrejske imovine,
koja bi bila korišćena u obrazovne i
memorijalnesvrheizajačanjakapa
ci te ta je vrej ske za jed ni ce.

Ise ljen iz lo ka la 
kojimujedržavavratila
Svimediji suprošle jeseniprene

lipričudasusudski izvršiteljuzasi
stencijupolicije iseliliKragujevčanina
DušanaFilipovića(85)izlokalaucen
truKragujevca(27.novembra2014.)
koji mu je izvršnim i pravosnažnim
rešenjemAgencija za restitucijuvra
tilaprevišeodgodinuipodana, iu
posedidržavinuuveliToplicuTucako
vića, takođe izKragujevca, koji pred
sudompokušavadaosporirešenjete
Agen ci je.
Dušanjeuizjavinovinarimarekao

damujedanastežeidasehiljadupu
tagoreosećanego1948.godinekada
jenjegovomocu,predratnomtrgovcu
Radoslavudržavakonfiskovalaimovi
nuidajehteodaizvršiosamoubistvo
alidasugaod togaodvratili članovi
porodice.„Svakevečeriisvakogjutra
66godinasammolioBogadamivrati
radnjuoduzetumomocukoji ješte
deosvakuparudabikupioovurad
nju. Vraćena nam je imovina i ušao
smousvojenaosnovuodlukedrža
vedajemojeličnovlasništvo,alini
samimaoparadadamnekomsudiji”,
rekao je Dušan. Naglašavajući da je
uknjiženukatastarnepokretnostikao
vlasnik, Dušan je zatražio odgovor
odnadležnihčiji je lokalakorešenje
AgencijezarestitucijunevažizaSud.
Nje gov sin Sve to zar no vi na ri ma je 
rekaoda „takvanepravdanije zabe
leženauanalimasudvstva”. „Otac je
živeozatajdandamusevratikonfi
skovanaradnjaivraćenamuje,asad
gaisterujuizradnje”,rekaojeSveto
zaridodaodajedogađaj„sramotaza
Srbijuukojojpravosvojinenevaži”.
Naveojedaćese„pocenuživotabo
ritiprotivkriminalaikorupcije”.Sudski
izvršiteljjeDušanaFilipovićaiselioiz
lokalapoprivremenojmeriOsnovnog
sudauKragujevcu,apotužbiToplice
Tucakovićainjegovogzakupca,firme

„Tajmaut”kojisuoptužiliDušanada
jenezakonitoušaoulokal.InačeTu
cakovići od 90ih godina izdaju lokal
trećimlicima.
Tucakovićitvrdedajelokalnjihov

idasuga90ihgodinaprošlogveka
kupili od tadašnje zagrebačke indu
strijekonfekcije„Naprijed”ukojojje
Toplica svojevremeno radio. Podse
ćajudajedržavabilavlasnikagrad
korisniklokala,kaoidajegradKra
gujevac1974.tajlokalprodaoindu
strijikonfekcijeizZagreba.„Mojotac
je kupio lokal 90ih kada su Hrvati
zbog ratnih sukoba prodavali imo
vinuuSrbiji i svi lokali suudržavi
pro da ti pod istim uslo vi ma. Ugo vor 
jepotpisan,overenijošuvekvažeći
inikoganikadanijeponištioistavio
vanpravnesnage”,reklaje
Tanja, ćerka Toplice Tucakovića.

Navodeći da joj je drago što je iz
vršitelj iz petog pokušaja uspeo da
sprovede sudsku privremenu meru,
Tucakovićevajerekladajeukazivala
Agen ci ji za re sti tu ci ju da po sto ji pro
blemokovlasništva.Onasmatrada
jeAgencijatrebalonaterenudapro
ve ri kva dra tu ru kao i da ima i dru gu 
mogućnost za povraćaj imovine, ne
samounaturalnomobliku.
Inače, presudom Osnovnog i

Okružnog suda u Kragujevcu ugo
vorokupoprodaji izmeđuTucakovi
ća i zagrebačke firme proglašen je
ništavnim. Takođe, Osnovni sud u
Kra gu jev cu la ne je do neo pre su du 
u korist Filopovića koji traži damu
se omogući da uđe u posed imovi
ne za koju ima rešenjeAgencije za
restituciju,alijeVišisudtoponištio
i vra tio na po nov ni po stu pak. U me
đuvremenu Toplica Tucaković i nje
govzakupacfirmaTajmauttužilisu
Filipovića, koji je oktobra ove godi
neušaou”sporni”lokal,zaometanje
poseda,zbogčegajesudskiizvršitelji
iselioFilipovića.

 
 (Nastavićese)

(De lo vi iz knji ge  Bra ni sla va Gu la na 
„Sudbinaoduzeteimovine˝.Knjigase
moženaručiti(cena2.000,00dinara)
kodizdavačabanatskikulturnicentar,
JNA 35, Novo Miloševo, e-mail:ba-
natskikulturni centar@gmail.com ili
natel023/783-155 ilikodautorana
e-mail:gulan@nscable.net ili na tel.
063/8-666-527).

RESTITUCIJAJUČE,DANASISUTRA

Sti glo oko 70.100 zah te va 
zapovraćajimovine
Procesrestitucijesvagdeusvetuimasvojezakonitosti,ajednazakonitostjedasezakonuvek
prilagođavaprocesurestitucije

 Starafotografijasvedočikomejelokalnekadapripadao

Uslo vi za 
folksdojčere

Agen ci ji za re sti tu ci ju sti gli 
su zahtevi za povraćaj imovi
ne iz 31 stra ne ze mlje sa ko jom 
Srbijaimareciprocitet.Potpuno
istapravilavažezanašeistra
nedržavljane.Najvišezahteva
jestigloizAustrije(447),zatim
iz Nemačke (251), Mađarske
(163),Hrvatske(129)iIzraela
(58).„UstarojJugoslavijižive
loje325.000Nemaca,presve
ganapodručjuVojvodine.Oni
imajupravonaobeštećenje,ali
pod određenim uslovima. Naj
pre je obavezan sudski postu
pakrehabilitacije,azatimida
seutvrdidanisubilipripadnici
stra nih oku pa ci o nih sna ga. Do 
sadaimamojedanzavršenpo
stupakizemljauBačkojjevra
ćenafolksdojčeru.Važnojeda
sadašnji vlasnici kuća i zemlje
netrebadastrepezasvojupri
vatnuimovinu”,kažeSekulić.
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NA UČ NO – STRUČ NI RA DO VI

SREMSKA

POLJOPRIVREDA

No vac ko ji se sa ku pi tro ši se za 
una pre đe nje pro iz vod nje i pla-
sma na me da. Cilj nam je da 

one mo gu ći mo rad fal si fi  ka to ra me da, 
ka že pred sed nik Sa ve za pče lar skih 
or ga ni za ci ja Sr bi je Ro do ljub Ži va-
di no vić. Na i me, po sle vi še go di šnje 
bor be sa fal si fi  ka ti ma me da, do ma ći 
pče la ri na do brom su pu tu da se iz bo-
re sa ne lo jal nom kon ku ren ci jom. Nna 
tr ži štu se u pro da ji na la zi do ma ći med 
pa ko van u pre po zna tlji ve uni ver zal ne 
sta kle ne te gle, što će kup ci ma ga ran-
to va ti bez bed nost i kva li tet, a sve ovo 
deo je pro jek ta Sa ve za pče lar skih or-
ga ni za ci ja Sr bi je ko ji fi  nan si ra Evrop-
ska uni ja. 

- Po tro ša či će ko nač no ima ti ap so-
lut ni uvid u sve seg men te pro iz vod nje 
i pa ko va nja ovog me da. Cilj je da i do-
ma ći kup ci kon zu mi ra ju med iz Sr bi je, 
a ne ku ku ru zni si rup ili dru ge fal si fi -
ka te ovog pro iz vo da, kao što je sa da 
slu čaj. Srp ski pče la ri su se ko nač no 
or ga ni zo va li. SPOS je ra dio na ovom 
pro jek tu vi še go di na, a in ten ziv no po-
sled njih ne ko li ko go di na’’, is ti če Ro do-
ljub Ži va di no vić.

Po što me da ni je bi lo do volj no u 
2014. go di ni, ce na mu je na glo bi la 
na ra sla, pa se kre ta la i do 1.500 di-
na ra  po ki lo gra mu. Sad je opet pa la, 
mo že da se nad je i za 600 di na ra, ali 
se uglav nom oko 800 di na ra pla ća ki-
lo gram. Od vi so ke ce ne za po tro ša če, 
ve ći pro blem, je što če sto ne zna ju da 
li ku pu ju pra vi med. Ve li ka ne sta ši-
ca je bi la pri li ka za one ko ji se ba ve 
ovim ile gal nim rad nja ma, jer je ovo 
jed na od naj če šće fal si fi  ko va nih pro iz-
vo da. Okre ta nje te gla ,,na go re’’ ka ko 
bi se po ja vi la ve li ka ,,zlat na ku gla’’, ili 
da se če tvrt ka ši ke me da sta vi u 96 
od sto etil – al ko ho la i iz me ša, i ako 
se  na dnu po ja ve kri sta li še će ra ni-
je pra vi med, po re či ma pče la ra, ni je 
po u zda no. Je di ni na čin na ko ji mo že 
da se utvr di da li je u pi ta nju fal si fi  kat 
je su la bo ra to rij ske ana li ze, ali u Sr bi ji 
ne po sto ji la bo ra to ri ja ko ja bi mo gla 
pre ci zno da ih pre po zna! Ži va di no vić 
ka že da su čla no vi SPOS-a (Sa ve za 
udru že nja pče la ra Sr bi je) u 2014. go-
di ni pro iz ve li sve ga 6.900 to na me da 
što je dvo stru ko ma nje od re kord nih 
go di na. U maj skim po pla va ma 2014. 
go di ne na stra da lo je 1.700 ko šni ca, a 
ukup na šte ta zbog uni šte nja pče li njih 
dru šta va i gu bit ka pri no sa me da bi la 
je ve ća od 20 mi li o na evra.

Iz voz me da ma nji 
za vi še od 50 od sto

Srp ski pče la ri su u 2014.  go di ni 
na stra na tr ži šta pla si ra li 1.500 to na 
me da što je ma nje, za vi še od 50 od-
sto, u od no su na 2013. go di nu ka da 
je iz ve ze no 3.370 to na tog pče li njeg 
pro iz vo da, ka že za me nik pred sed ni ka 
Sa ve za pče lar skih or ga ni za ci ja Sr bi je  
Mi lu tin Pe tro vić.

"Po pla ve u 2013. go di ni i ele men-
tar ne ne po go de de set ko va le su pro-
iz vod nju, po seb no u vre me pa še ba-
gre ma, i 2014. go di na je naj go ra za 
pče la re u po sled njih ne ko li ko de ce ni-
ja", pod se tio je Pe tro vić. On još is ti-
če da su po pla ve uni šti le bli zu 7.000 
ko šni ca. Po nje go vim re či ma, u 2014. 
go di ni pro iz ve de no je sve ga 20 od sto  
nor mal ne go di šnje pro iz vod nje me da 
ko ja se kre će od 6.000 do 8.000 to-
na me da.

- Zbog te ele men tar ne ne po go de i 
u pr vih šest me se ci ove go di ne iz voz 
će bi ti zna čaj no ma nji, jer ga ne ma na 

za li ha ma", re kao je Pe tro vić i pod se tio 
da srp ski pče la ri od ukup no iz ve ze ne 
ko li či ne me da, naj vi še, oko 90 od sto, 
pla si ra ju u ze mlje Evrop ske uni je, pre 
sve ga u Ne mač ku i Ita li ju.

U 2014. go di ni, do dao je, naj vi še je 
iz ve ze no sun co kre to vog me da. Na gla-
ša va ju ći da je srp ski med vi so kog kva-
li te ta i da ni jed na te gla ni je vra će na 
iz iz vo za, Pe tro vić je re kao da dr ža va 
Sr bi ja ima vi sok rej ting ka da je reč o 
iz vo zu tog pro iz vo da, kao i da pče la ri 
u ovoj go di ni oče ku ju po moć dr ža ve 
zbog pro šlo go di šnjih ele men tar nih ne-
po go da.

- Pče la ri oče ku ju da od dr ža ve do-
bi ju od re đe nu ko li či nu še će ra po ko-
šni ci za oču va nje pče li njih dru šta va do 
pr ve pa še - re kao je Pe tro vić. On je 
pod se tio da je u pret hod ne dve go di-
ne Mi ni star stvo po ljo pri vre de pče la ri-
ma da lo pod sti caj na sred stva u iz no su 
od 500 di na ra po ko šni ci, kao iz vo znoj 
gra ni ko ja je u mo guć no sti da na red-
nih go di na za po sli ve li ki broj gra đa na, 
kao i da je sub ven ci o ni sa lo sa 50 od-
sto na bav ku opre me.

Pe tro vić je is ta kao i da je u za vr-
šnoj fa zi pro je kat "Re ka me da", za po-
čet 1. sep tem bra 2013. go di ne, či ja je 
vred nost oko 218.000 evra, od če ga 
su 167.000 evra obez be di li Evrop ska 
uni ja i Raz voj na austrij ska agen ci ja 
"ADA". "Reč je o jed nom od naj že lje-
ni jih pro je ka ta SPOS-a za to što ob u-
hva ta pče lar stvo sa svih aspe ka ta", 
re kao je Pe tro vić.

On je na gla sio da pro je kat, po red 
osta log, pred vi đa pro iz vod nju sop-
stve ne i je din stve ne te gle SPOS-a u 
ko joj će se di stri bu i ra ti srp ski med, 
kao i, po pr vi put u isto ri ji, iz ra du 
pri ruč ni ka "Do bra pče lar ska prak sa", 
ko ji zna čaj no tre ba da una pre di teh-
nič ku pče la re nja, a ti me i kva li tet me-
da."Pri ruč nik sa stan dar di ma u do bi-
ja nju me da pred lo ži će mo Vla di da ga 
usvo ji kao dr žav ni do ku ment", na veo 
je Pe tro vić.

Se zo na i u 2014. go di ni osta će 
za pam će na kao jed na od naj lo ši jih. 
Pri nos me da zbog lo ših kli mat skih 
uslo va u glav noj fa zi cve ta nja dr ve ća 
i ra sti nja, šest pu ta je ma nji - ža le 
se pče la ri iz ta kov sko-rud nič kog kra-
ja, ina če be ri ćet nog po naj bo ljim i 
naj či sti jim vr sta ma me da. Po tvr đu je 
to i Dru štvo pče la ra “Ma ti ca” iz Gor-
njeg Mi la nov ca, ko je bro ji 89 čla no va 
sa oko tri hi lja de ko šni ca. Ima, me-
đu tim i mno go nji ho vih ko le ga ko ji 
ni su učla nje ni u dru štvo, ta ko da su 
u mi la no vač kom ata ru do sa da re gi-
stro va ne 5.103 ko šni ce. Iz tih ko šni-
ca go di šnje se, u pro se ku, ukup no 
iz vr ca 15 to na me da. U 2014.go di ni 
pri nos me da dra stič no je sma njen na 
sve ga dve i po to ne. Ra ni je pro cve-
ta li ba grem, ko ji je osnov na pče li nja 
“pa ša” u ovom kra ju, do če ka le su 
hlad ne no ći, obil ne i ne pre kid ne ki še 
i po pla ve, ta ko da je uno sa nek ta ra 
u ko šni ce bi lo vr lo ma lo. Uz vre men-
ske ne po go de, na sla blje nje pče li njih 
dru šta va i pri no sa uti ca la je in va zi ja 
“va roa” pa ra zi ta, či jem raz mno ža va-
nju po go du ju ki šna le ta - ob ja šnja va 
Du ško Mi ja to vić, pred sed nik “Ma-
ti ce”.

Is tra žu ju ći pče lar stvo u Sr bi ji kao 
per spet kiv nu po ljo pri vred nu oblast 
sa ogrom nim po ten ci ja lom, no vo sad-
ski Kla ster Pa non ska pče la je uočio 
da že ne u pče lar stvu pred sta vlja ju 
ve o ma va žnu ka ri ku. Na ža lost, nji-
ho va vi dlji vost i uti caj u pče lar stvu 
je pot pu no mi ni mi zi ran. Do ne dav no 
se ni je ni zna lo ko li ko se že na uop-
šte ba vi pče lar stvom u Sr bi ji, na vo di 
ped sed nik Kla ste ra Pa non ska pče la 
Zo ran Ha dži Jo va no vić.

- Od pe de se tak udru že nja i dru-
šta va pče la ra u Voj vo di ni, sa mo u 
dva su pred sed ni ci že ne i  ta udru že-
nja ve o ma uspe šno ra de. Že ne pče-
lar ke ni su bi le vi dlji ve i nji hov glas se 
ni je čuo, ni su ni tra ži le da se ne što 
pi ta ju u pče lar stvu. Jer je u ru ral nim 

sre di na ma mu ška rac taj ko ji se pi ta 
za sve’ - ka že Jo va no vić. 

Slat ka je mu ka ovaj naš po sao, ko-
ji je ne ko me lep ho bi. Gor ka je, kad 
nam lo po vi kra du ko šni ce, a ta kvih 
kra đa je u ta kov sko-rud nič kom kra ju 
sve vi še! Za to sam u pče li njak i oko 
nje ga ugra dio vi deo-nad zor, ko jim se 
to kom 24 ča sa pra te zbi va nja u pče-
li nja ku, ali i ce lom do ma ćin stvu, pri ča 
Mi ja to vić. Me šta ni u se li ma pod Rud-
ni kom i Su vo bo rom če sto or ga ni zu ju 
stra že oko svo jih i kom šij skih pče li-
nja ka. Šest pu ta ma nji pri nos do vo di 
do ne sta ši ce i vi so kih ce na “zla ta” iz 
cvet nog nek ta ra. Me še ta ri ovo ko ri-
ste i pro da ju ar tikl ko ji se ne mo že ni 
na zva ti me dom, po ce ni od oko 300 
di na ra za ki lo gram. A, ve le pro daj na 
ce na me da kod ovla šće nih ot ku plji va-
ča je oko pet evra, u ma lo pro da ji od 
800 do 1.000 di na ra. On da je ja sno da 
to, što se ku pu je po vr lo ni skoj ce ni, 
ni ka ko ne mo že da bu de pra vi med! 
Nad le žne in spek ci je tre ba da re ša va ju 
taj pro blem, ka te go ri čan je Mi ja to vić. 
Da pče li nja dru štva ni su obez be di la 
do volj no hra ne ni da sa me pre ži ve iz-
me dju 2014. i 2015. go di ne, si gu ran 
je bio i Bra ni sav Ja ko vlje vić (70) iz 
se la Ru či ći, na za pad nim ob ron ci ma 
Rud ni ka, u za vi ča ju i me đu pče la ri ma 
po zna ti ji kao Ban co. On ima vi še od 
sto ti nu ko šni ca. Na mi la no vač koj ze le-
noj pi ja ci, po štu ju ći sve pro pi se, pro-
da je fi r mi ran, bren di ran med. U pro-
da ji se, za i sta i na ža lost, na la ze ve li ke 
ko li či ne la žnog me da, od no sno obič-
nog še ćer nog si ru pa sa ko zna ka kvim 
aro ma tič nim do da ci ma, upa ko va nog u 
te gle. To bo žnji me da ri, lov ci na la ke 
za ra de iz dže pa la ko ver nih, do vi ja ju 
se na taj na čin, upo zo ra va ju sa ve sni 
čla no vi “Ma ti ce.” 

 
 (Na sta vi će se)

PRO IZ VOD NJA, PO TRO ŠNJA I IZ VOZ ME DA (3)

Od vi so ke ce ne za po tro ša če, ve ći pro blem, je što če sto ne zna ju da li ku pu ju pra vi med. Ve li ka ne sta ši ca je bi la 
pri li ka za one ko ji se ba ve ovim ile gal nim rad nja ma, jer je ovo jed na od naj če šće fal si fi  ko va nih pro iz vo da

Pi še: Bra ni slav Gu lan

Ka ko pre po zna ti pra vi med?

La žni med 
i u tr go vin skim 
lan ci ma

Pče la ri rud nič ko-ta kov skog 
kra ja za tra ži li su od luč nu ak ci ju 
in spek ci je da bi se spre či la pro-
da ja la žnog me da ko ji se, ka ko 
tvr de, mo že na ći i u tr go vin skim 
lan ci ma na kra ju 2014. go di ne.

Naj ve ći pče lar rud nič ko-ta-
kov skog kra ja, sa pre ko sto ti-
nu ko šni ca, Bra ni slav Ja ko vlje-
vić re kao je da ra zni me še ta ri 
ko ri ste ne sta ši cu me da i nu de 
"sve i sva šta" pod tim na zi vom.
- Ve led pro daj na ce na me da je 
kod re gi stro va nih pče la ra pet 
evra, a u ma lo pro da ji od 800 
do 1.000 di na ra, dok je u ne-
kim pro dav ni ca ma i na pi ja ca ma 
upo la jef ti ni ji jer je pro iz ve den 
od še ćer nog si ru pa s do dat kom 
ra znih aro ma i tra va", re kao je 
agen ci ji Be ta Ja ko vlje vić, či ji se 
pče li njak na la zi na pa di na ma 
Raj ca, pre de la pla ni ne Su vo bor.

Pri no si me da su ove go di-
ne u rud nič ko-ta kov skom kra ju 
naj sla bi ji za po la ve ka, op šta je 
oce na čla no va Dru štva pče la ra 
"Ma ti ca" u Gor njem Mi la nov cu.

Upra va za ve te ri nu pri pre ma pra-
vil nik za kon tro lu pro iz vod nje me da 
i stan dar de za nje go vu pro iz vod nju. 
Pri me će no je da se na tr ži štu po ja-
vlju je i med ko ji ni je sa cve ta i pre ti 
opa snost da se kva li te tan med iz ve-
ze iz ze mlje, a da na na šem tri štu 
osta ne ta ko zva ni „in du strij ski’’ med, 
u ko je je pre ra đe ni še ćer. Pče la ri i 
kup ci me da u Sr bi ji ima ju kon tro lu-
nu la bo ra ti ju u Su bo ti ci i za utvr đi-
va nje sa sta va me da vi še ne mo ra ju 
uzor ke sla ti u Ber lin.

Sve ve ći in te res za kva li tet nim 
me dom kod nas i u sve tu po ve ća-
va od go vorn sot pče la ra ko ji pre-

ko svo jih udru že nja na sto je da iz 
kon tro le pro iz vod nje iz u zmu ve te-
ri na re. Ta ko zva ne sa mo kon tro le u 
pro ce su pro iz vod nje hra ne su se 
po ka za le če sto kao lo ša prak sa. 
Oni ko ji ko ri ste še ćer u pro iz vod nji 
me da su pro tiv do no še nja no vog 
pra vil ni ka o kon tro li kva li te ta me-
da. Ako se sa da do zvo li da oni ,,pi-
šu’’ pra vi la za pro iz vod nju me da, 
svo ju de lat nost će le ga li zo va ti. U 
Upra vi za ve te ri nu ima ju po dr šku 
kod po je di na ca, što ni je slu čaj no, 
jer je ce na me da u po ra stu, a kon-
tro le sa sta va, u ce li ni gle da no, i 
ne ma!

Pre va ran ti pro tiv no vih me ra

Ob ra čun sa 
fal si fi  ka to ri ma 
me da 
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MitrovačkoseloKuzminspada
uredonihkojasejošuvek
mogu pohvaliti koliko-toliko

razvijenimsvinjarstvom.Prekodve
stotinedomaćinstavabaviseuzgo-
jemsvinja,aKuzmincisupoznatii
kaoodličniproizvođačisuhomesna-
tihproizvoda,presvegakulenaza
kojisunarazličitimtakmičenjimau
zemlji i inostranstvu često dobijali
značjnaiuglednapriznanja.
Među poznatijim proizvođačima

svinjauKuzminujeiSlo bo dan Mi
lojević koji se ovim poslom bavi
već gotovo tri decenije. Trenutno,
ovaj vredni Kuzminac ima 25 kr-
mača i tri nerasta, a kako ističe, i
poredčinjenicedajesituacijanatr-
žištusvinja„krajnjekritična“,teret
kojiproizvođačipodnosejošuvekje
podnošljiv.
- Nekoliko je razloga zbog ko-

jih smouproblemima.Prvi jepri-
ča, drugi nedostatak plana, ideje,
treći subvencije. Svi ostali ishode
iz ovih i na različite načine ih do-
datno produbljuju. Što se tiče pri-
če,tupresvegamoramspomenuti

„Mitros“ i„Tenis“.Otomesemno-
gogovori,neštojemaloiurađeno,
makar sa „Mitrosom“, ali u suštini
tojejošuveknedovoljno.Tapriča
kojanamsenudijestelepa,jestei
dobrausmisludanamjepotrebna
akomislimodarazvijemodomaće
svinjarstvo,ali jošuveksenismo
pomerilidovoljnodalekoodtepri-
če. Što se pak tiče plana, odno-
snonedostatkaistog,tusemoram
dotaći našeg rada, odnosno rada
komore,raznihudruženjaislično.
Mirne duše reći ću da ni tu stva-
rine stojebašdobro.Problem je
u tome štomi još uvek nemamo
jasnu strategiju šta sa stokom,
konkretno umom slučaju sa svi-
njamaželimo,mineznamokoliko
da proizvodimo, šta da proizvo-
dimo, pa ako treba da se kaže i
kako, ukoliko tomože da donese
bolji plasman, kvalitetniju robu i
naravnoboljuzaradusvimanama.
Trenutno mi proizvođači proizvo-
dimovišenego što sepreko svih
naših posrednika može plasirati.
Ako tome pridodamo i činjenicu

daokolnedržavedajumnogoveće
subvencije,a tu sedotičemo tre-
ćespornestvari,svetodovodido
togadasmobukvalnopreplavljeni
stranomrobom.Ondajenama„la-
ko“dasebunimo,ausuštiniteško
je naći rešenje za problem koji je
pred nama, objašnjava Slobodan i
dodaje: - Svakodnevno gledamo
kamionesastranimsvinjama,ma-
hom hrvatskim, kako prolaze kroz
naša sela i auto-putem i šta mo-
žemo... ništa! A kada bi imali bilo
kakav plan, imali bi i kontinuiranu
proizvodnju iplasmankakosvinja,
takoigotovogproizvoda.

Ce na ro be mo ra da pra ti 
ce nu hra ne

Iako jesve težeboriti sesa lo-
šimcenama,Slobodan je,posop-
stvenim rečima svestan da roba u
zavisnostiodrazličitihuslovamora
daimairazličitucenu.Onoštomu
jeipakteškodaprihvatijeste,kako
kaže, sve manja zainteresovanost
države da se prozivođačima u ta-
kvimokolnostimapomogne.
-Menijejasnodacenevariraju.

Izašli smo iz vremena dirigovanih
cena i ekonomskihodnosa inemi-
novnojedatržište,odnosnouslu-
čajunaspoljoprivrednikaipriroda,
činesvoje.Međutim,akojetopak
tako,ondaminijejasnozaštonam
nikonepomaže.Sojakojusmovr-
šiliakojajeusuštiniglavnastavka
priishranisvinjajedebelopodbaci-
lairodjesmanjenzagotovopola.
Konkretno,jasamjeskinuosaoko
11hektaraiimamsolidanprinosod
11.5metaraštojedobo,alivećina
mojihpoznanikauselujezadovolj-
naakodođedopetmetara.Jasam
izuzetakitubidržavamoralanešto
da uradi. Mislim da bi bilo sasvim
uredudatovariranjeimasvojod-
raziupogleducenanašegproizvo-
da.Trebalobidanamsedajupo-
vlastice ili bilo kakava podrška pri
nabavcihrane,pričanamSlobodan

inastavlja:-Mnogisuprotivtoga,
kažu da smo mi ipak samostalni
privatniproizvođačiitojesteistina,
alionizaboravljajupritomedami
nehranimosamosebenegočitavu
državu. Ima jedna izreka koja ka-
žedasuilekariikafedžijepotrebni
savremenanavreme,adajesa-
mo seljak potreban svaki dan, jer
sesvakidanjede.Paakojetoveć
tako onda je država obavezna da
pomogne.Ovakosmoostavljenipo
strani i imamoutisakdasvimogu
dautičunacenusvojerobe,samo
mi ne. Mi čekamo ratare, čekamo
ove ili one, a sve to košta. Ratari
akoimajugdemogudaostavesvo-
jurobudačekaigodinudanaako
jepotrebno,aja...štajadaradim?
Jasvojesvinjenemogudaostavim
tolikodugo.
Slobodan je trenutnom cenom

živevagekojasekrećeizmeđu160
i170dinarazadovoljan.Ipak,sma-
tradajeonanadužestazeneodrži-
vaidaćemoratidasemenjauza-
visnostiodtogakakoćesekretati
cenahrane,apresvegasoje.
-Nemammnogopritužbinatre-

nutnu cenu, ali da samo napome-
nem,nitunisamuvećini.Mnogiće
vamreći,posebnoonikojisumanje
oslonjeninasvojuhranućevamre-
ćidajetomalo.Menetrenutnovadi
toštoimamsvojuhranuištomiu
poslupomažuženaisin.Međutim,
cenamesa,odnosnosvinjamoraće
dapraticenusojeikukuruzainače
nećebitidobro.Svinjariicenehra-
nesuustalnomratu,pakopreži-
vipričaćekakojebilo.Sušajeove
godinepogodilaikukuruz.Istinane
kaosoju,aliipakiotometrebado-
bropovestiračunakadasebudedi-
zalagalamanaproizvođačesvinja.
Jasamčlankuzminskogudruženja
proizvođačaimislimdajepotrebno

dodatnoraditinajačanjunašeuza-
jamne povezanosti, ne samo kako
bi zajednički nastupili, nego da bi
presvegaboljezaštitilisvojaprava,
odnosnodabisvenesuglasicekoje
međunamapostojeikojenasčesto
skupokoštajumoglidokrajarazja-
sniti,jasanjeSlobodan.

Potrebnajerečstruke

Već duži niz godina, Slobodan
svojurobuprodajedobropoznatom
kupcuizTrstenika.Zadovoljanjevi-
sinomcene,dinamikomisplate,ali
presvegajasnimipreciznimželja-
masvognaručioca.
- Deset godina prodajem istom

čoveku, klaničaru iz Trstenika i ne
bih ga menjao. On zna da u Ku-
zminuiSremuimaodličnihsvinja,
dasuuslovi izuzetni i jasnozašta
traži. Za razliku od mnogih naših
stručnjakaiustanovaonjasnozna
štatražiijatakoradim.Nemaovde
štamnogodasemisli.Minepro-
izvodimosebi,negodrugimaitako
trebaidaseponašamo.Kadamise
jasnokaže šta treba, lakše je svi-
ma.Tojedobitnakombinacija,bez
obziradaliseproizvodinamaloili
naveliko.Nađitenamtržište,recite
štamutrebaimićemotakoraditi.
Dabidošlidotepameti,potrebna
sunamistručnapredavanja,stal-
nikontaktsastrukom.Smatramda
uprkosčinjenicidasesvinjarstvom
bavimčitavživojošuvekimamšta
danaučim.Posebnojeznačajnoda
sestrukaotvorikamladimproizvo-
đačima,kaoionikanjojjervreme
koje dolazi je vreme novih znanja
i konije spremandauči i primeni
novo,nemaštadatražiupoljopri-
vredi,zaključujerazgovorSlobodan
Milojević.

 S.Lapčević

KUZMIN•SLOBODANMILOJEVIĆ,SVINJAR

Kopreživi,pričaće!
-Trenutnacenajeoko160,pasvetamodo170dinarašto,kadasecrtapodvučeinijetolikološe,naravnoako
govorimoukontekstustarecenehrane.Kakoimamovelikihproblemasaratarskimkulturama,apresvegasa
sojomkojajenamaodsuštinskogznačaja,sumnjamdaćetacenamoćidaopstane,aakoiopstane,onda
nećemoopstatimi.Svinjariicenesutakoustalnomratu,pakopreživipričaće-kažeSlobodanMilivojević

Kako ističemr IvanRadović,
saPoljoprivrednogfakultetauNo-
vomSadu, zaSrbijuuovomtre-
nutku i sa sadašnjim stepenom
razvoja proizvodnje svinja, da bi
dostigli nivoeproizvodnjepojedi-
nih razvijenih zemalja, potrebno
je:
1. pored uvoza savremene

opreme, uvoziti čiste rase viso-
kegenetskevrednosti,primenitii

odgovarajućepostupkeuprocesu
proizvodnje,
2.osnivatiproizvodnjunaba-

ziugovornihodnosa.USADpro-
cenat ugovorenih proizvodnji je bio
zanemarljiv,dokjeu1999.god.taj
procenatpremašio55posto.Danas
postojinekolikodesetinatipovaugo-
voreneproizvodnje,gdesuproizvo-
đači zaštićeni obezbeđenjem sigur-
nogplasmananjihovihproizvoda.

3.Definisatimogućnostizvozana
zapadno tržište, Na pra vi ti brend 
sakojimćemobitiprepoznatljivi
nasvetskomtržištu
4.organizovatizajedničkina-

stup putem organizovanja aso-
cijacija, pomoći države, pove-
ćanjem kupovne moći stanov-
ništva,asamimtimipotražnje,
čimemožemouticatinacenufi-
nalnihproizvoda.

Štatrebasrpskomsvinjarstvu?

Reč stru ke

Slo bo dan Mi lo je vić, po treb na je ve ća po dr ška

Vi še se pro iz ve de ne go što se pro da
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Pred stav ni ci po ljo pri vred nih 
stručnih službi, semenkih ku
ća,proizvođačazaštitnihsred

stava, saradnici i poljoprivredni
proizvođači iz Srema okupili su se
nedavno na poziv Poljoprivredne
stručne službe Sremska Mitrovica,
na tradicionalnom “Jesenjem danu
polja”.Skupjeodržannaoglednim
parcelama Poljoprivredne stručne
službe SremskaMitrovica, u ataru
Velikih Radinaca, a bio je kaš pto
je kazao direktor Poljoprivredne
stručne službe Sremska Mitrovica
Žarko Suvić prilika za sticanje i
razmenudragocenihiskustava,no
va poznanstva i širenje saradnje. 
Oglednapoljaprostirusenapovr
šini od 82 hektara, a na njima je
ova poljoprivredna stručna služba
zasejalasvekultureodsuncokre
ta,soje,šećernerepe,kukuruzapa
čakisirka,objasniojeŽarkoSuvić. 
Učesnici manifestacije obišli su
ogledneparcelezasejanesuncokre
tom,sojomišećernomrepom.Sa
mostalni stručni saradnik i saveto
davaczauljanekultureZoranMar
tinovićistakaojedasojanaogled
nompoljuizgledaveomadobro,jer
jeturađenapunatehnologija.
 Nismo imali padavina, kao ni

ostali proizvođači do prošle ne
delje, ali nije samosušauzrokni
skim prinosima soje koji su se na

početku žetve kretali odpola tone
do2,5tonepohektaru.Uzrokova
kvog stanja su I  grinje. Mi smo
radili tri tretmana i jasna je razli
kaizmeđuusevanakojimajeoba
vljena zaštita i onih gde je nije
bilo – kazao je Zoran Martinović. 
Suncokret je na oglednoj parceli
kodVelikihRadinacauvremedana
poljaodličnoizgledao.
 Ali, tu imamo i drugu stvar :

nisusvazrnasuncokretaoplođena,
desisedajeglavicapopunjena,ali
da je zrno prazno i u tom slučaju
bićenižiprinos.Uzslabprinosdo
biće se imalo ulja od suncokreta,
ocenjujeZoranMartinović,dodajući
kakoseiprežetvesuncokretavidi
daćeprinosbitikatastrofalan.
Samostalni stručni saradnik i

savetodavac za kukuruz dr Vla
dimir Marić smatra da ova godi
na, generalno, nije  povoljna za
kukuruz, jer su se, baš u kritič
noj fazi razvoja biljke, javile viso
ke temperature praćene sušom i
došlo je do slabije oplodnje, sla
bijeg formiranja i nalivanja zrna. 
 Na zemljištima gde je primenje
na puna agrotehnika kukuruz je u
boljemstanju,aliimapodručjagde
je kukuruz loš, gde imamopojavu
„krezubavih“klipova.Ostanjuuse
vasenemožedatijedinstvenaoce
na, jer imamo područja gde je on

zadovoljavajuć i lokalitete gde će
prinosibitilošijidoočekivanih–iz
javiojedrVladimirMarićna“Jese
njemdanupolja”.

Vremenski uslovi su doveli do
ubrzanog sazrevanja kukuruza pa
ćeseranijekrenutiuberbu.Kakve
će biti krajnje posledice ovogodi

šnjeproizvodnjeostajedasevidi. 
NaparcenamauVelikimRadincima,
porečimaovogsavetodavca,nijebi
loposebnihtretmanakukuruzazbog
vremenskihuslovaivećjeizvršena
puna i pravovremena agrotehnika. 
GovorećiošećernojrepiJovanBo
jić, samostalni stručni saradnik i
savetodavac kazao je da će i kod
ovog useva biti smanjeni prinosi
kaoikoddrugihuseva.Javilesuse
ipoteškoćeuproizvodnjizbogpo
višenih temperatura i nedostatka
pa da vi na. 
 Mi smo primenili punu agro

tehniku,aposlednjepadavineko
je subile kodnasuticaćenabo
lji prinos. Rano je na prognoze o
prinosima,alionikojisuprimenili
propisanu agrotehniku, koju pri
menjuje većina proizvođača, mo
gudaočekujuovegodinesolidne
prinose – poručio je Jovan Bojić
stručnjak Poljoprivredne stručne
službeSremskaMitrovica.

 
 Tekst:S.Đaković
 Slike:S.Đ.iarhivaPSS

 SremskaMitrovica

VELIKIRADINCI•„JESENJIDANPOLJA”POLJOPRIVREDNESTRUČNESLUŽBESREMSKAMITROVICA

Trebapoštovati
propisanuagrotehniku 
 
Ovagodina,generalno,nijepovoljnazapoljoprivredupaćeusevibitiniži.Ovoposebnovažizasojuikukuruz,
jersuse,bašukritičnojfazirazvojabiljke,javilevisoketemperaturepraćenesušom.Prinosićezavisitiodpri
meneagrotehnike,zasejanihhibrida,tipazemljišta

JovanBojić,savetodavacporedogledašećernerepe 

Kiša koja je padala u prote
klom periodu nije doprinela po
boljšanjustanjausevavećjesa
mouticaladazemljadobijetoliko
potrebnuvlaguidaselakšeobavi
jesenja setva, procenjuju poljo
privredni stručnjaci. Dr Vladimir
Marić iz Poljoprivredne stručne
službe Sremska Mitrovica, kaže
daćeprinosikukuruzabitiod20
do 30 odstomanji u odnosu na
višegodišnjiprosek.
Sušaipaknećeostavitidrastič

ne posledice na prinose kao što
je2012.godine,alićeonibitini
ži,jerježegabiladugotrajna,a
temperatureekstremneunajva
žnijegperioduzarazvojkukuruza
isoje.Sveusvemuprinosićeza
visitiodprimenjeneagrotehnike,
izabranoghibrida,tipazemljištai
lokalitetanakomejeusevzase
jan,istakaojedrVladimirMarić.

Kukuruzazatrećinumanje

DrVladimirMarić,savetodavac
zakukuruz

ŽarkoSuvić,direktor 

Zasadsoje

Parcelapodsuncokretom 

ZoranMartinović,savetodavacza
sojuisuncokret 
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SALAŠNOĆAJSKI • MI LAN DO STA NIĆ, STO ČAR I PRO IZ VO ĐAČ MLE KA 

Dnev no is po ru či 
500 li ta ra mle ka
Mi lan Do sta nić ga ji 50 gr la sto ke – uz 35 kra va vi so ko kva li tet nih mu za ra tu je još 15 ju ni ca i bi ko va 
- i je dan je  od ve li kih sto ča ra na ovom pod ruč ju. Već 30 go di na se ba vi sto čar stvom, ra ni je je bio i ra tar i sto čar, 
ali je sto čar ska pro iz vod nja pre vag nu la u opre de lje nju

Sva ko ju tro, u se dam sa ti, pred 
kućuMi la na Do sta ni ća u Sa
lašuNoćajskom, stigne kamion

- hladnjača iz “Imleka” da preuzme
mlekokojeovajproizvođačpomuzeod
visokomlečnih krava sa svoje farme.
Ima ih35 i oneDostanićimadnevno
dajuizmeđu450i500litaramleka.To
značidadodolaskakamionasvetre-
badabudespremnozaisporukumle-
kamlekari,anajpredakravebuduna
vremepomužene.Posletogatrebada
seurađeniisvidrugiposloviokomle-
kakakobiono,postandardima,sti-
gloumlekaru,napreradu.
Kaddomaćiničlanovinjegovepo-

rodiceustaju?Kakoimpočinjeikoliko
trajeradnirad?
- Jaustajemveomarano,a radni

danmipočinje,svakogdana,upetsa-
tiujutro.Svakidanseznamojposao,
rasporedinemagotovoništaštoga
možeporemetiti–veliDostanić.
Milan gaji 50 grla stoke – uz 35

krava visokokvalitetnihmuzara tu je
i15 junica ibikova.On je jedan od
velikihproizvodjača-stočarauovom
seliinaovompodručju.Već30godi-
nasebavistočarstvom,ranije jebio
irataristočar,alijestočarskaproiz-
vodnjaprevagnula.
Pričanamkakosenjegovaporo-

dicaoduvekbavilaiživelaodpoljo-
privrede.Takojeveć200godinaod
kako su se sa tromeđe Crne Gore,
BosneiHercegovine iSrbijenaselili
uMačvi, jer zna toliko zna prošlost
svojeporodiceiimanapravljenopo-
rodičnostablo.
-Iskustvakojaimamodovogpo-

slasumiidobrai loša.Dobroješto
smo svoji na svome, ne zavisimo ni
od čijeg rada, što imamo naše je, a
loše je što u ovoj državi o seljaku i
radnikunikonevodiračuna.Jednibez
drugihnemogu.Japomoćdržavene
osećammnogo, a i ne očekujem je.
Nimene,nimoje roditelje,nipretke
nijeinteresovalapolitikavećradiod
čegaživimo,zatonasvenačinepoku-
šavamodatoostvarimo–navodiMi-
lanDostanić.

Ufarmi,nanjiviiukućiradeMilan,
njegovasupruga,otacimajka,apo-
mognuidvojedece-srednjoškolaca.
Milan je član Udruženja proizvo-

djačamlekaSremskeMitrovice.Pita-
mogadalijezadovoljanefektimate
aktivnosti i on odgovara da su osni-
vanjemudruženja imalidobrename-
ne,ada trebavremenada seefekti
ostvare.Jer,nezavisisveodudruže-
nja,većioddržave,odnosnodalije
spremnadaprihvatiikolikojesprem-
nadaprihvatitakvaudruženja.
Vezano za mogućnost korišćenja

zakupa državne zemlje po osnovu
pravo prečeg zakupa, čiji je upravo
konkursutoku,našsagovornikkaže
dajeupoznatisatikonkursom,alida
nijenijednomkoristiotopravo.
- I nemanameru. Ja živimuSa-

lašu Noćajskom, a dobiću zemlju u
Radincimailinadrugommestupreko
Saveitosemenine isplati.UMačvi
radimzakupprivatnezemlje,obrađu-
jemsvojuzemljuštomijedovoljnoza

obezbeđenjehranestoci–objašnjava
Dostanić.
Nažalost,svevišećezemljebitiza

zakup, jer niko neće da se bavi po-
ljoprivredom,zatoštosene isplati–
procenjujeovajpoljoprivrednik.
USalašuNoćajskomimadesetpo-

rodicakojeseozbiljnijebavepoljopri-
vredom, a to, po mišljenju Dostani-
ća,značidasuseovipoljoprivrednici
opredelilizaozbiljnijirad,većukoliči-
nustokeislično.
-Jasebavimmlekarstvom,imam

druagre koji se bave stočarstvom i
drže  od 50 do 100 komada bikova.
Danas je baviti se poljoprivredom i
imati pet bikova kao biti profesor sa
20odstočasovanastave.Jabarta-
komislim.Štosetičezemljepopravu
prečegzakupanekoristimje,aliregi-
strujemgazdinjstvo,ostvarujemsub-
vencijezasvojuzemlju.Naonukoju
zakupimoddrugih subvencijeostva-
rujuzakupodavci,atoje logično,jer
onikojizemljudajuuarenduodpo-
ljoprivrede nemogu da žive – ističe
MilanDostanić.
Tokomgodimabavljenjamlekarstvo

Dostanić je sarađivao da Šabačkom
mlekarom,oni suotišli u stečaj, aon
je,priznaje,biodovoljnodalekovidpa
jesaradnjuraskinuopretoga.Sadasa-
radjujesa„Imlekom“izadovoljanje.
-Ovojeužasnotežakposao.Ako

seuporedisaratarimanašradnidan
je daleko teži i duži. Da sam ratar i
daimammehanizacijuodšalebiradio
stotinuhektara.Kadujutroisporučim
mlekoradnidanimijenapočetku.Mi

stočari moramo da kosimo detelinu,
siliramo, hranimo, čistimo, napaja-
mo.Radim40hektarazemlje, imam
10hektara lucerke,asve izbaliram i
uvučemuštalu–pričaDostanićopri-
premistočnehrane.

PripremiojeMilan100prikolicasi-
laže, 10.000baladeteline,dovoljno
kukuruza,pšenicezastoku,asadase
bavi odvoženjem djubreta koga ima
toliko damože da podjubri ceo seo-
skiatar.
- Da smomi kao što su poljopri-

vredniciuinostranstvu,imalibiakcije
odprodaješećerana,mlekarailinekih
drugihfirmisakojimasmoposlovali.
Nikoodnašihseljakanijepostaota-
kavakcionarilijaneznam.Usvetuse
nasvetogledapabitrebaloikodnas,
alisakomsenatutemumožepričati
?Nisakim.Možempričatisamsaso-
bom–mišljenjajeDostanić.
Ovajpoljoprivrednik izSalašaNo-

ćajskog jedvačekamdanašadržava
udje u EU, jer se tu traži red, rad i
disciplinaiplata.Dolaziomujepred-
stavnik menažera iz Bavarske za iz-
voz priplodnog materijala za dobar
deosveta,dokjeradiosaŠabačkom
mlekarom i umestonekolikominuta
ostaojeznatnoduže.ZvaogajeuNe-
mačku,jersetamoradtražiiisplati.
Takvu logiku ipraksupoštuje iMilan
DostanićizSalašaNoćajskog.

 
 S. Đa ko vić

- Za tri meseca radili smo
po15ili16satidnevno,ustali
smou5alegaliu11.Trebaiz-
držatitajtempo.Mojadecaidu
u školu i planmi je da ne ra-
de posao koji ja radim. Jer ja
nemam vremena da idem na
more,nemamslave,niBožića.

Prvoseuradiokostokepaide-
monasvadbi.Maštadabude
jau4sataposlepodnemoram
nazadjertrebaraditookosto-
ke,govoriMilanDostanić ipo-
navljakakozatojednačekada
udjemouEUjerćetadabitired
radidisciplina.

Red, rad i di sci pli na

Na far mi MilanDostanićusvomdvorištu

Pripremiodovoljnoslame

Tablapredkućom:FarmaDostanić

Mešaonazastočnuhranu



11. septembar 2015. 9
SREMSKA

POLJOPRIVREDA

IZ LO KAL NIH SA MO U PRA VA

ZA NI MLJI VA IZ DA NJA

KakonavodenadležniizAgen
cije za ruralni razvoj opštine
Inđija, u poslednje vreme je

bilomnogokonkursaizpokrajinskih
sekretarijata na koje su mogli da
konkurišu poljoprivrednici. Prema
rečima Nemanje Čorka, direkto
ra Agencije, konkursi su još uvek
otvoreni,asvizainteresovanimogu
dadođuunjihoveprostorijegdeće
dobiti svu neophodnu pomoć kako
bipopunilidokumentaciju i saznali
rokovepomenutihkonkursa.
Jedanodkonkursakoji jeotvo

renseodnosinaraspodelusredsta
va za sprovođenje programa una
pređenjaradaudruženjaodgajivača
stoke u Autonomnoj Pokrajini Voj
vodiniza2015.godinu.
Ciljkonkursajeunapređivanje

radaudruženjaodgajivačastokeu
2015.godini,čijesesedištenalazi
nateritorijiAPVojvodine.Sufinan
siranjeirefundiranjedelatroškova
za unapređivanje rada udruženja
odgajivača stoke u 2015. godini,
vršisezaedukaciju,raznemanife
stacije,posetedrugimudruženjima
i razmene iskustava u oblasti sto
čarstva. Podržavanje programskih
aktivnostiudruženjimatakođebise
ogledaloprilikomizradepropagand
nihmaterijala,nabavkeneophodne
opremezaradudruženja,naprimer
računar,digitalnifotoaparatikame
rakažedirektoriističe:
Podnosiociprijavekojisuuto

ku2015.godineostvarilipravona
bespovratna sredstva i zaključili
ugovore po  Konkursu o raspodeli
sredstavazasprovođenjePrograma

unapređenjaradaudruženjaodgaji
vačastokeuAPVojvodineza2015.
godinu, nemaju pravo korišćenja
sredstavapoovomkonkursu.
Pravo konkurisanja imaju udru

ženjagrađanakojasebaveodgaji
vanjemstoke,pčelaiživinečijese
sedištenalazinateritorijiAPVojvo
dine,akonkursjeotvorenzaključno
sa25.septembrom2015.godine.
Drugikonkurskojijetakođeveo

maaktuelanaraspisaogajePokra
jinskisekretarijatzapoljoprivredu,
vodoprivreduišumarstvoseodnosi
na dodelubespovratnih sredstava
za aktivnosti udruženja građana u
2015.godininateritorijiAPVojvo
dine,čijajedelatnostuvezisapo
ljoprivrednomproizvodnjom.

 Cilj ovog  konkursa je podr
ška radu udruženja građana čija
je aktivnost usmerena na podsti
canje razvoja i unapređenje poljo
privredne proizvodnje na teritoriji.
Predmetkonkursajedodelabespo
vratnihsredstavazasufinansiranje
programskih aktivnosti udruženja
građana i poboljšanje uslova rada
udruženja građana  kaže on i is
tiče:
 Ukupan iznos bespovratnih

sredstavakojisedodeljujepoovom
Konkursu iznosi 1.811.000 dinara,
a konkurs je otvoren do utroška
sredstava,azaključnosa18.sep
tembrom2015.godine.
I treći aktuelan konkurs koji je

raspisanpodrugiputodnosisena
dodelu sredstava za sufinansiranje
nabavke opreme za male prera
đivačke kapacitete na teritoriji AP
Vojvodine2015.godini.
Predmet konkursa je dodela

bespovratnihsredstavazasufinan
siranje nabavke nove opreme za
preraduvoća ipovrća,uljanihkul
tura,pčelinjihproizvoda inabavku
košnica i pčelinjih društava. Mak
simalan iznos bespovratnih sred
stavaiznosizanabavkuopremeza
hladnjače i preradu voća i povrća
do 4.500.000 dinara, za nabavku
opreme za preradu uljanih kultu
rado500.000dinaraizanabavku
opremezapreradupčelinjihproiz
voda, pčelinjih društava i košnica
do 300.000 dinara  kaže direktor
Agencije za ruralni razvoj opštine
Inđija.
 M.Balabanović

Od2012.godineupećinačkoj
opštinipodpokroviteljstvom
lokalne samouprave vrši se

besplatna kontrola plodnosti obra
divog poljoprivrednog zemljišta. I
ovegodineUdruženjepoljoprivred
nih proizvođača i Agencija za raz
voj opštine Pećinci u saradnji sa
Poljoprivrednomstručnomslužbom
iz Sremske Mitrovice organizuju
besplatnu kontrolu plodnosti obra
divogpoljoprivrednogzemljišta.Za
svezainteresovanepoljoprivrednike
prijavasevršiuperioduod10.do
20. septembra ovegodine.S toga
se pozivaju svi zainteresovani čla
novi Udruženja poljoprivrednika,
kao i drugi poljoprivredni proizvo
đačidaseprijavezabesplatnuana
lizuplodnostizemljišta.
Prijavesemogudostavitiupro

storijama Udruženja poljoprivred
nika (JoveNeguševića1),Agenciji
zarazvojopštinePećinci(Sloboda
na Bajića 5) ili u najbližojmesnoj
kancelariji.Zaprijavu,semimena
i prezimena nosioca gazdinstva,
adrese i kontakt telefona, broja
poljoprivrednog gazdinstva, po
trebno je uneti podatke o parce
lama(katastarskaopština,potes,
brojipovršinaparcele)ipodatkeo
planiranojsetvenojstrukturiuna
redne četiri godine. Broj uzoraka
jeograničen,azasvedodatnein
formacije zainteresovani poljopri
vrednicimogusejavitinasledeće
brojeve telefona: 022/435110 i
022/400752.

– Ono što je trenutno u poljo
privredi opštine Pećinci aktuelno
je uzorkovanje zemljišta sa držav
nih parcela izdatih u zakup poljo
privrednimproizvođačima,kaoito
dajeutokužetvasuncokretaisoje
kojujetrenutnoprekinulakišakoja
jepadalaproteklogvikenda–rekla
je Andrijana Jakovljević iz sektora
zapoljoprivreduAgencijezarazvoj
ipozvalapoljoprivrednikedasepri
javezabesplatnukontroluplodnosti
obradivog, poljoprivrednog zemlji
šta kakobi dobili preporuke kojim
đubrivominakojinačindatretiraju
zemljište. G.M.

Užena je to najčešći oblikraka.Svakegodineumire
po nekoliko hiljada žena

od ove opake bolesti. Zahvaljuju
ći tehnološkom napretku medici
ne, stručnjaci predviđaju da će se
utokusledećih25.godinasmrtnost
smanjitiza25.odsto.
Razvoj dijagnostičkih srestava,

naročito za rano otkrivanje raka
dojke, doneo je veliku pomoć, ali
semnogoočekuje iod jednogno
vogleka,tekssola.Kodovebolesti

promena životnih navika ne utiče
naprevencijukaokoddrugihobli
karaka.

Medicinskapreventiva:

 Pilule za kontracepciju, koje
sadrže mnogo hormona estrogena
(danas jemnogomanje u upotre
bi),predstavljajurizikupojaviraka
dojke.
 Kontrola je neophodna posle

40tegodineživota.Uzredovnule

karskuproveru,trebapovremenoi
sopstvenomrukomopipavatidojke
upotrazizasumnjivimčvorićima.
Najboljejesvakakoposlečetr

desete,svakedrugegodineobaviti
mamografiju, jer je to najsigurniji

načinzaveomaranootkrivanjebo
lesti,štostvaradobreuslovedase
hiruška intervencija obavi odstra
njivanjemdojke.
Svekontrolesuposebnovažne

zaosobečijisuprecipoženskojli

nijitakođebolovaliodrakadojke.
 Prema jednoj studiji nedavno

objavljenoj u engleskom časopisu
„Britišmedikaldžornal“,kodmladih
ženadojenjasmanjujerizikodobo
ljevanjaodrakadojke.

Prognozavremenado15.septembra

BI LJEM PRO TIV KAR CI NO MA 

Kakoizbećirakdojke
(Prenosimoizvodeizknjige“Lekovitimbiljemprotivkarcinoma“,autorMomčiloMociSrećković,
Slobomir2015.)

INĐIJA•IZAGENCIJEZARURALNIRAZVOJOPŠTINE

Aktuelnikonkursi
zapoljoprivrednike

NemanjaČorak,direktor

PEĆINCI-BESPLATNAKONTROLA
PLODNOSTIOBRADIVOG,
POLJOPRIVREDNOGZEMLJIŠTA

Prijavedo
20.septembra

 AndrijanaJakovljević
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PRI ZNA NJA

NA KRA JU SE ZO NE

Vre me lu be ni ca po la ko pro la zi 
i na sce nu stu pa no vo, sep
tembarko voće. Proizvođači,

posvemusudeći,niovegodineni
su bi li pre te ra no za do volj ni ce nom i 
količinomotkupa,asvevišeimse
pridružuju i kupci koji, iako se ne
žale na kvalitet roda, imaju pritu
žbe na količinu novca koju su za
kilogram slatkog povrćamorali da
izdvoje.

Bi lo ka ko bi lo, lu be ni ce po la ko 
postaju stvar prošlosti, a sa nji
ma Srem sku Mi tro vi cu na pu sti li su 
i vredniprodavci.Svi sem jednog,
kojijošuvekvrednostojikrajpove
će tezgesmešteneprekoputane
kadašnje„Dijane“.
Stojadin Kojić, šezdesetogodi

šnjimeštaninMačvanskeMitrovice
sa pravom semože smatrati naji
strajnijim,najupornijim i,zaštoda
ne, poslednjim mitrovačkim lube
ničarem,baremšto se ovegodine
tiče.Zatezgeje,kaže,staopočet
komjulaiodtadaodnjihnemrda.
Dok jevremedopuštalo spavao je
is pod ka mi o na, sa da je u pri ko li ci i 
jedinodruštvopravimutrogodišnji
pasRikikojije„iporedsvojeblage
naravi“strahitrepetzasveonekoji
bezprethodnogvaganjaželedado
đudosvogparčetalubenice.
Nisambiojedini.Bilonasjene

ko li ko ov de, sme nji va li smo se, a 
onda su komšije lagano počele da
posustaju.Ostaosamjediniirešen

sam da ne mr dam sve dok se ne 
rasprodaiovatura.Lubenicesuve
like,lepeibilobištetadapropad
nu,kaženamStojan.
Pored lubenica čija prodaja je,

prema rečima ovog dobroćudnog i
uveknasmešenogprodavcausezoni
išlaidopreko500kilogramadnevno,
natezgamakrajbivše„Dijane“mo
gusepronaćiidinje,jabukeikruške.
Trenutno,prodajajepočeladaposu
sta je, pa se ta ko za je dan dan pro da 
tekpetinaodonih500kila.
Ondajecenabila25ikojidi

narviše,sadaje30.Mušterijaima

manje,štojeilogičnojerjesezona
prošla,odnosnoupravoprolazi, ali
dobroje.Sadajecena30dinara i
prodase10do12dnevno.Mušte
rijamabašinijepravoštojecena
tolika, ali vraćaju se jer znaju šta
kupuju. Ako mene pitate i ja mi
slim da 30 dinara nijemalo para,
aliakouobziruzmeteuloženo,pa
činjenicudasušaznatnouticalaka
ko na kvan ti tet, ta ko i na kva li tet 
robe,mislimdanemožebitimanje.
Lubenice su naše,mačvanskosre

mačke i onajkonaovu tezgudo
đemožebitisigurandakupujeplod
sopstvenezemlje,pričaStojadin.
Kući, ovaj Mačvanin odlazi tek

jed nom ne delj no, u to ku da na, da 
vi di da li je sve na svom me stu, da 
se istušira, možda malo odmori.
Iakoimaženuidvojedecenesme
ta mu ovakav posao, tim pre što
„tamobašineplaču“zanjim.
Navikao sam.Mora se od ne

čegaživeti.Nemamjaništaodto
gaštoćupresedetikući.Letijebilo

vrućina,sadaevomoramdanosim
i prsluk i sakomalo deblji, ali šta
je tu je.Dami nije ovogmogRi
kija, bilo bimi teže.Onme čuva,
družimo se i tako... jedandrugom
smonaraspolaganjukadgodzatre
ba.Anijedanetreba.Posebnoje
nezgodnovikendima.Tadagotovoi
da ne spa vam, pa za jed no mo tri mo 
naprolaznikeipovratnikeizgrada.
Ma lo bu de sa mot no rad nim da ni ma, 
anaročitojegadnokadkrenukišei
vetar,abilojeitoga.Tadaseobo
jicasklanjamo.Jošovaturaionda
jegotovo,donarednegodine,kaže
kroz smešak poslednji mitrovački
bostandžija. S.Lapčević

Udruženje poslovnih žena Sr
bijeće,podevetiput,dodeliti
nagradu„Cvetuspehazaže

nuzmaja2015”najboljimpreduzet
nicama u Srbiji. U konkurenciji za
nagraduje30kandidatkinjaizcele
zemlje, a imenanagrađenihdobit
nica biće saopštena na svečanosti
dodelepriznanja28.oktobra2015.

godineuBeograduuOperi i Teta
ruMadlenianum.PredsednicaŽen
ske zemljoradničke zadruge “Žene
NSL”izNovogSlankamenaTa tja na 
Roknić,jeovegodineušlauužiiz
bormeđu30najboljihizceleSrbije.
Ovonijeprvislučajdaženasate
ritorijeinđijskeopštinebudenomi
no va na ili do bi je la sko vo pri zna nje 

zauspeh.Prošlegodinejenagradu
dobilaizmeđuostalihiMirjanaHe
mun, predsednicaUdruženja žena
“Banstolke”.
Kaoiranijihgodina,priznanjaće

bi ti do de lje na u dve osnov ne ka te
gorije: „najevropskija ženska fir
ma“i„najboljimodelzapošljavanja
žena“, kao i u jednoj potkategoriji

„samozapošljavanje“. Komisija za
država pravo da osim u osnovnim
kategorijama, dodeli i specijalna
pri zna nja za po se ban do pri nos pro
mociji ženskog preduzetništva u
oblastimagdesupostignutinajbolji
rezultati.
 Ulazak u uži krug od trideset

najposlovnijihženauSrbijidaomi
jesamovišeelanaivoljedaistra
jemusvomcilju,dazadrugaviše
napreduje,daseširimoipokažemo
svimženamakojesebavepoljopri
vre dom da sta nu ra me uz ra me sa 
nama  poručuje Tatjana Roknić i
dodajedaimafantastičanosećaj.
Nesamozbogsebesame,ne

goisvihženaizzadruge.Ovoni

je sa mo moj uspeh, ovo je uspeh 
svakeodmojihzadrugarki jerni
samsamojadoprinelaovome,već
isvakaodnjih.Zadrugaimaupla
nuodržavanjepredavanjaizobla
sti poljoprivrede i širenja zadru
garstva,završavamopolakosezo
nuipravimozimnicuodnašihpro
izvodanavodionaiporučujeda
sanestrpljenjemočekujesvečanu
dodelupriznanjauBeogradu.
Podsećamo, ideja za osnivanje

ženskezadruge„ŽeneNSL“jekre
nulaodtriženeinženjerapoljopri
vrede a danas zadruga broji više
od20članova.Zadrugajeodpo
četkazamišljenakaoskupsposob
nih,samostalnih,kreativnihžena,
ženakojeprozvode i stvaraju,ali
su u međuvremenu njihovi mu
škariuvidelidaimaju„pokretačku
silu“uselupasu imsepriključi
liuradu.Odosnivanjadodanas,
re a li zo va le su ne ko li ko pro je ka ta, 
akakokažunećeposustati usled
poteškoća sa kojima se susreću,
naprotiv izazov je još veći, jer u
društvu gde muškarci upravljaju,
žele da budu primermnogim že
namauSrbiji.

Sve no mi no va ne kan di dat ki nje 
biće predstavljene u medijima, u
spe ci jal noj pu bli ka ci ji „Cvetuspeha
zaženuzmaj2015“ kao i na sa moj 
svečanostidodelepriznanja.

 M.Balabanović

"CVETUSPEHAZAŽENUZMAJA2015"

Među30najboljihžena
PredsednicaŽenskezemljoradničkezadruge“ŽeneNSL”izNovogSlankamena
TatjanaRoknić,jeovegodineušlauužiizbormeđu30ženaizčitaveSrbije
zaprestižnunagradu

Sa pro šlo go di šnje do de le pri zna nja

TatjanaRoknić,medju30najboljih

Cvetuspeha,
laskavopriznanjezaženu

UdruženjeposlovnihženaSr
bijepunihsedamnaestgodinado
prinosirazvojuipromocijiženskog
preduzetništvaiveomasmopono
snenadosadaostvareno.Prizna
njemnajuspešnijimpreduzetnica
maželimodapokažemokolikaje
pokretačkasnagaženskogpredu
zetništva,aliikolikojetruda,vre

mena i ulaganja potrebno da ta
snaganeoslabi.Svakegodinenas
ob ra du je ve li ki broj pri ja vlje nih 
kandidatkinjanakonkurszaCvet
uspeha,anajveći i najjačiutisak
je upra vo to da su srp ske pred u
zet ni ce ja ke, spo sob ne i iz u zet no 
posvećene  biznisima koje vode.
Imajućiuvidudaposlovnookru

ženjezamalaisrednjapreduzeća
i da lje ni je do volj no sti mu la tiv no, 
adasuovogodišnjekandidatkinje
zanagradu izgradileuspešnapo
slo va nja i ka ri je re, sma tram da je 
svakaodnjih„ženazmaj”ističe
dr SanjaPopovićPantić, pred
sednicaUdruženjaposlovnihžena
Srbije.

Ženekaopokretačkasnaga

SREMSKAMITROVICA•STOJADINKOJIĆ,NAJISTRAJNIJIGRADSKILUBENIČAR

Najtežejekadavetardune...

StojadinKojić

Jošovaturaigotovo

Rikičuvagazdu,gazdačuvaRikija



Po ljo pri vred nik iz Ada še va ca 
Jovica Stepanić Čališa već 
go di na ma ob ra đu je 30 ju ta

ra ze mlje. Po lo vi na od te po vr ši ne 
je nje go vo vla sni štvo, dok je dru
ga po lo vi na u po se du nje go vog oca. 
Osim tih ora ni ca, Jo vi ca uzi ma još 
i 20 ju ta ra u aren du, što je ma nje 
ne go ra ni jih go di na.

 Pro šle i pret pro šle go di ne sam 
uzi mao dr žav nu ze mlju u za kup, ali 

ove go di ne je li ci ta ci ja ka sni la ta
ko da ni sam ni šta uzeo, ma da sam 
pla ni rao. A da uzi mam od pri vat nih 
li ca u aren du ne is pla ti mi se, jer se 
ce ne kre ću od 180 do 250 evra po 
ju tru, u za vi sno sti od lo ka ci je i vr ste 
ze mlji šta. Na tih 50 ju ta ra uz ga jam 
stan dard ne po ljo pri vred ne kul tu re: 
pše ni cu, so ju i ku ku ruz, je di no što 
sam u ovoj se zo ni od u stao od re pe. 
Raz log za to je što sam pro šle go di

ne imao lo še is ku stvo sa ce nom re
pe, ko ja je u av gu stu bi la sma nje na 
bez raz lo ga i mi mo ugo vo ra. Na to 
ni ko ni je re a go vao, ni ti se ne ko se
tio da nas se lja ke od bra ni i za šti ti. 
Mi ni star ka po ljo pri vre de je za u ze
la ne ku dru gu po zi ci ju, jer ume sto 
da bu de na ša mi ni star ka  i da sta je 
na ma u stra nu, ona je na stra ni re
pu blič ke Vla de. A dr ža va bi mo gla 
mno go to ga da uči ni da se po lo žaj 

po ljo pri vred ni ka po pra vi, pre sve ga 
tu mi slim na za ga ran to va ne ce ne. 
Re ci mo, ove go di ne pše ni ca je ima
la ce nu od 1.700 di na ra, a nje na re
al na ce na bi tre ba la bi ti 2.300 di na
ra da bi pro iz vo đač mo gao pod mi ri ti 
sve tro ško ve. Sav re pro ma te ri jal je 
u me đu vre me nu po sku peo, a mi ce
nu ima mo još od pre ko zna ka da – 
pri ča Jo vi ca Ste pa nić Ča li ša i na po
mi nje da je ove go di ne imao ve o ma 
do bar pri nos pše ni ce, oko 6,5 to na 
po hek ta ru, te da je ti me ve o ma za
do vo ljan. 

Ina če, ovaj 47go di šnji Ada
šev ča nin po ljo pri vre dom se ba vi 
još od ma lih no gu. Ne ka da je dr
žao kra ve, a da nas u šta li ima 20 
ova ca, 15 svi nja, ne što pra si ća i 
kr ma ča. 

Jo vi ca je za vr šio sred nju elek tro
teh nič ku ško lu u Bi je lji ni, ali ka že 
da ni ka da ni je to ra dio ni ti je tra žio 
po sao u stru ci i do da je:

 Bio sam do bar đak, da sam upi
sao fa kul tet mo gao sam ga i za vr
ši ti, ali ne ka jem se, do bro mi je i 
ova ko. Imam pe to ro de ce, od njih 
su tro je stu den ti. Za to mo ram da 
zap nem, da ra dim i da obez be dim 
sva ki me sec re do van pri hod. Pam
tim vre me na ka da se mno go bo lje 
ži ve lo, ra di lo se ma nje ze mlje uz 
ma nje tru da, a vi še se ima lo. Sa da 

je na i šao ne ga ti van pe riod za nas 
po ljo pri vred ni ke, ali ja sam op ti mi
sta, ve ru jem da će bi ti bo lje. Mo
ram ta ko da raz mi šljam, jer sam 
se to opre dio da ra dim i ne mo gu 
da me njam po sao sad sa 47 go di
na. Na dam se da će mo ja de ca da 
se ba ve ne čim dru gim, jer mla di ma 
ne bih pre po ru čio da im po ljo pri vre
da bu de ži vot ni po ziv. Za to su mo ji 
pla no vi za bu duć nost pr ven stve no 
da iško lu jem de cu i da se u ovom 
vre me nu iz bo rim da sa ču vam ono 
što imam.

 S.Mihajlović
 Fo to: M.Mileusnić
 i lič na ar hi va
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Jovanadržiuzde

Du go go di šnji ho bi ko jim se Jo
vi ca ba vi je ste dr ža nje ra snih ko
nja. On je i pred sed nik Ko njič kog 
klu ba „Gra ni čar 2001 Šid“, ko ji 
bro ji 30 čla no va.

 Tre nut no u šta li ima pet gr la, 
od če ga je je dan li pi ca ner, a osta lo 
su ra se no ni us.

 Lju bav pre ma ko nji ma na sle
dio sam još od svog de de, on je 

uvek u šta li dr žao ne ko li ko gr la, 
a sre ćan sam što su ove ple me ni
te ži vo ti nje za vo le la i mo ja de ca, 
na ro či to kćer ka Jo va na. Ko nji mi 
slu že islju či vo sa mo za vo za nje, 
po se du jem i fi ja ker pa re dov no 
uče stvu jem na re vi ja ma pa rad nih 
za pre ga – ka že Jo vi ca.

Jo va na do da je da če sto na 
fi ja ke ri ja da ma sa ma upra vlja 

ko či jom i da se bri ne o ko nji ma 
ka da do đe ku ći iz No vog Sa da, 
gde stu di ra. Naj o mi lje ni ji konj 
od svih joj je ždre bi ca Mi ca. 
Mi ca je ta ko đe omi lje na i Jo va
ni nom mla đem bra tu 12go di
šnjem Milanu, ko ji je re dov no 
pra ti na svim fi ja ke ri ja da ma, 
a po ne kad i sam uzme uzde u 
ru ke.

Ljubavpremakonjima

JovicasaćerkomJovanomnašidskojFijakerijadi

JovicaStepanićČališaizAdaševaca

MilaniJovanasamezimicomMicom

Traktorspremanzanjivu
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I. ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Пред мет за ко на

Члан 1.

Овим за ко ном уре ђу је се прав ни 
по ло жај за дру га, а на ро чи то њи хо во 
осни ва ње,упра вља ње и ор га ни за
дру ге, сти ца ње и пре ста нак ста ту са 
за дру га ра, књи га за дру га ра, имо ви на 
и по сло ва ње за дру ге, фон до ви, рас
по де ла до би ти и по кри ће гу би та ка у 
за дру га ма, пре ста нак за дру ге, за дру
жни са ве зи, ре ги стра ци ја за дру га, као 
и дру га пи та ња зна чај на за по ло жај и 
рад за дру ге.

По јам за дру ге

Члан 2.

За дру га је прав но ли це ко је пред
ста вља по се бан об лик ор га ни зо ва ња 
фи зич ких ли ца (у да љем тек сту: за
дру гар) ко ји по сло ва њем на за дру
жним на че ли ма оства ру ју

сво је еко ном ске, со ци јал не и кул
тур не ин те ре се и ко ји на де мо крат ски 
на чин упра вља ју и кон тро ли шу за дру
гу (у да љем тек сту: за дру га).

По јам за дру га ра

Члан 3.

За дру гар је фи зич ко ли це ко је је 
члан за дру ге и у це ло сти или де ли
мич но по слу је по сред ством за дру ге, 
од но сно ко је по сред ством за дру ге 
про да је сво је про из во де и/или услу ге, 
на ба вља про из во де или ко ри сти услу
ге по треб не за оба вља ње сво је де лат
но сти или на дру ги на чин не по сред но 
уче ству је у оба вља њу де лат но сти ра
ди ко јих је за дру га осно ва на.

За дру жне вред но сти и прин ци пи

Члан 4.

За дру га се осни ва и по слу је на за
дру жним вред но сти ма ко је се спро во
де у скла ду са за дру жним прин ци пи
ма.

За дру жне вред но сти су: са мо по
моћ, са мо од го вор ност, де мо кра тич
ност, јед на кост, пра вич ност и со ли
дар ност ко је се спро во де у скла ду са 
за дру жним прин ци пи ма, ко ји ма се, 
као смер ни ца ма кон кре ти зо ва ним у 
за дру жним пра ви ли ма, чла но ви за
дру ге ру ко во де у упра вља њу и по сло
ва њу за дру гом.

Осни ва ње и рад за дру га се за сни ва 
на сле де ћим прин ци пи ма:

1) до бро вољ но и отво ре но члан
ство ко је под ра зу ме ва да су за дру ге 
до бро вољ не ор га ни за ци је отво ре не за 
сва ли ца, ко ја мо гу да ко ри сте ње не 
услу ге и ко ја су спрем на да при хва те 
од го вор ност члан ства, без об зи ра на 
пол не, со ци јал не, ра сне, по ли тич ке и 
вер ске раз ли ке;

2) де мо крат ска кон тро ла од стра не 
за дру га ра оства ру је се кроз за дру гу 
као де мо крат ску ор га ни за ци ју кон
тро ли са ну од стра не сво јих чла но ва, 
ко ји ак тив но уче ству ју у до но ше њу 
од лу ка и фор му ли са њу ње не по
слов не и раз вој не по ли ти ке, као и 
од го вор ност иза бра них пред став ни
ка за дру ге свим чла но ви ма за дру ге. 
Сва ки за дру гар има јед на ко пра во 
гла са у упра вља њу и кон тро ли по
сло ва ња за дру ге (по прин ци пу: је
дан члан – је дан глас);

3) еко ном ско уче шће за дру га
ра оства ру је се та ко што чла но ви 
рав но прав но до при но се ка пи та лу 
сво јих за дру га и де мо крат ски га 
кон тро ли шу. За дру га ри ма, уоби
ча је но, при па да пра во на огра ни
че ну на кна ду, ако је при ма ју, на 
име ка пи та ла на ста лог осни вач ким 
уло гом чла но ва. Чла но ви из два ја ју 
ви шко ве за не ке или све од сле де ћих 
ци ље ва: раз ви ја ње њи хо ве са рад ње 
опе ра тив но, мо гу ће ус по ста вља њем 
ре зер ви од ко јих бар је дан део не мо
же да бу де де љив; по де ла чла но ви ма 
у сра зме ри са њи хо вим тран сак ци ја ма 
ко је су има ли са за дру гом и по др шку 
дру гих ак тив но сти одо бре них од стра
не члан ства;

4) ауто но ми ја и не за ви сност за
дру ге се огле да у са мо стал но сти ор
га ни за ци је са мо по мо ћи за дру ге ко јом 
упра вља ју и ко ју кон тро ли шу за дру га
ри. За дру га чу ва сво ју са мо стал ност, 
не за ви сност, де мо крат ску упра ву сво
јих чла но ва и ка да за кљу чу је уго во ре 
са дру гим су бјек ти ма, укљу чу ју ћи и 
др жав не ор га не, или ка да при ку пља 
ка пи тал од тре ћих ли ца;

5) обра зо ва ње, обу ка и ин фор ми
са ње од но си се на оба ве зу за дру ге 

да обез бе ђу је обра зо ва ње и обу ку за 
сво је чла но ве, иза бра не пред став ни
ке, ме на џе ре и за по сле не, да би они 
мо гли ефек тив но до при но си ти раз во ју 
сво јих за дру га и ин фор ми са њу јав но
сти  на ро чи то мла де и ли де ре о при
ро ди и ко ри сно сти за дру га;

6) ме ђу за дру жна са рад ња ука зу је 
на чи ње ни цу да за дру ге нај де ло твор
ни је слу же

сво јим чла но ви ма исто вре ме но ја
ча ју ћи за дру жни по крет та ко што ра де 
за јед но кроз ло кал не, ре ги о нал не, на
ци о нал не и ме ђу на род не струк ту ре;

7) бри га за за јед ни цу се ма ни фе
сту је кроз ак тив но сти за дру ге у скла
ду са одр жи вим раз во јем сво јих за јед
ни ца кроз по ли ти ку одо бре ну од стра
не њи хо вих чла но ва.

За дру га као прав но ли це

Члан 5.

За дру га сти че свој ство прав ног ли
ца упи сом у ре ги стар ко ји во ди ор ган 
над ле жан за по сло ве ре ги стра ци је 
при вред них су бје ка та (у да љем тек
сту: Ре ги стар), у скла ду са за ко ном 
ко јим се уре ђу је ре ги стра ци ја при
вред них су бје ка та. За дру га се не мо же 
ор га ни зо ва ти као при вред но дру штво 
у сми слу за ко на ко јим се уре ђу ју при
вред на дру штва или као дру ги об лик 
ор га ни зо ва ња, ни ти се мо же при по
ји ти или спо ји ти са при вред ним дру
штвом или дру гим прав ним ли цем ко је 
ни је за дру га, ни ти про ме ни ти об лик у 
при вред но дру штво или дру го прав
но ли це, осим у слу ча је ви ма пред ви
ђе ним про пи си ма ко ји ма се уре ђу је 
сте чај. За дру га мо же би ти осни вач, 
од но сно члан дру гог прав ног ли ца, у 
скла ду са за ко ном и за дру жним пра
ви ли ма.

Огра нак

Члан 6.

За дру га мо же да обра зу је једaн 
или ви ше огра на ка.

Огра нак је из дво је ни ор га ни за
ци о ни део за дру ге ко ји не ма ста тус 
прав ног ли ца и пре ко ко га за дру га 
оба вља де лат ност у скла ду са за ко
ном. Огра нак има сво је ме сто по сло
ва ња, пре те жну де лат ност и за ступ
ни ка, а по сло ве са тре ћим ли ци ма 
оба вља у име и за ра чун за дру ге.

За дру га нео гра ни че но од го ва
ра за оба ве зе пре ма тре ћим ли ци ма 
ко је на ста ну у по сло ва њу ње го вог 
огран ка.

Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, 
сту дент ске, омла дин ске и стам бе не 
за дру ге не мо гу осни ва ти огран ке.

По слов но име

Члан 7.

За дру га по слу је под ре ги стро ва ним 
по слов ним име ном.

По слов но име за дру ге оба ве зно 
са др жи озна ку вр сте за дру ге, прав не 
фор ме, на зи ва за дру ге и ме ста се ди
шта. Ис кљу чи во при вред ни су бјек
ти ко ји су ре ги стро ва ни и по слу ју у 
скла ду са овим за ко ном има ју пра во 
и оба ве зу да у по слов ном име ну ко
ри сте реч „за дру га“. За дру га мо же у 
по сло ва њу, по ред по слов ног име на, 
да ко ри сти и скраћенo по слов но име, 
као и по слов но име на стра ном је зи
ку, ако су та име на на ве де на у осни
вач ком ак ту и ре ги стро ва на у скла
ду са за ко ном о ко јим се ре гу ли ше 
ре ги стра ци ја при вред них су бје ка та. 
Скра ће но по слов но име оба ве зно 
са др жи на зив и прав ну фор му. По
слов но име од но сно на зив за дру ге не 
мо же да бу де за мен љи во са по слов
ним име ном, од но сно на зи вом дру ге 
за дру ге, дру гог при вред ног су бјек
та или дру гог прав ног ли ца, ни ти да 
иза зи ва за бу ну о иден ти те ту и де
лат но сти за дру ге или по ве за но сти са 
при вред ним дру штвом, те да вре ђа 
пра ва ин те лек ту ал не сво ји не, од но
сно дру га пра ва.

Се ди ште и адре са 
за при јем по ште

Члан 8.

Се ди ште за дру ге је ме сто на те ри
то ри ји Ре пу бли ке Ср би је из ко га се 
упра вља по сло ва њем за дру ге.

Се ди ште за дру ге од ре ђу је се осни
вач ким ак том.

До ста вља ње се вр ши на адре су се
ди шта за дру ге.

Из у зет но, за дру га мо же да има по
себ ну адре су за при јем по ште на ко ју 
се вр ши до ста вља ње.

Де лат ност за дру ге

Члан 10.

За дру га мо же оба вља ти све за ко
ном до зво ље не де лат но сти.

Пре те жна де лат ност за дру ге од ре
ђу је вр сту за дру ге.

Пре те жна де лат ност је она де лет
ност ко ја је као та ква од ре ђе на осни
вач ким ак том и упи са на у Ре ги стар.

Вр сте за дру га

Члан 11.

За дру ге се мо гу осно ва ти као зе
мљо рад нич ке или по љо при вред не, 
стам бе не, по тро шач ке, за нат ске, со
ци јал не, сту дент скоомла дин ске, уче
нич ке, здрав стве не и еко ло шке, као 
и дру ге вр сте за дру га за оба вља ње 
про из вод ње, про ме та ро бе, вр ше ња 
услу га и дру гих де лат но сти у скла ду 
са овим за ко ном.

Овај за кон при ме њу је се на све вр
сте за дру га, осим ако по себ ним про
пи сом до не тим на осно ву овог за ко на, 
за по је ди не вр сте за дру га ни је друк
чи је од ре ђе но. Од ред бе овог за ко на 
не при ме њу ју се на осни ва ње и рад 
уче нич ких за дру га. Обра зо ва ње и рад 
уче нич ких за дру га уре ди ће се по себ
ним про пи си ма из обла сти обра зо ва
ња.

Члан 12.

Зе мљо рад нич ке или по љо при вред
не за дру ге мо гу би ти оп ште и спе ци
ја ли зо ва не (ра тар ске, во ћар ске, по
вр тар ске, ви но гра дар ске, сто чар ске, 
пче лар ске и др.). Зе мљо рад нич ке 
за дру ге про из во де, от ку пљу ју, пре ра
ђу ју и про да ју по љо при вред не, пре
храм бе не и дру ге про из во де за дру ге 
и за дру га ра, снад бе ва ју за дру га ре 
ре про дук ци о ним ма те ри ја лом, енер
ген ти ма, сред стви ма за про из вод њу, 
де ло ви ма за по љо при вред ну ме ха ни
за ци ју и дру гом ро бом, вр ше про мет 
ро ба и услу га за дру ге, за дру га ра и за 
за дру га ре и пру жа ју услу ге до ма ћин
стви ма по љо при вред ни ка у ор га ни зо
ва њу и раз во ју се о ског ту ри зма и вр
ше све оста ле по сло ве од ин те ре са за 
по сло ва ње за дру ге.

Спе ци ја ли зо ва не зе мљо рад нич ке 
за дру ге ор га ни зу ју про из вод њу од ре
ђе них про из во да, њи хо ву пре ра ду и 
пла сман на тр жи шту.

Стам бе не за дру ге, као ин ве сти то ри 
и из во ђа чи ра до ва, ор га ни зу ју из град
њу и одржавањe, гра де и одр жа ва ју 
ста но ве, стам бе не згра де, га ра же и 
по слов ни про стор за за дру га ре, ан га
жо ва њем сред ста ва и ра да за дру га ра 
и дру гих фи зич ких и прав них ли ца.

Ан га жо ва ње сред ста ва и лич ног 
ра да за дру га ра се уре ђу је по је ди нач
ним уго во ром из ме ђу стам бе не за дру
ге и ње них чла но ва у скла ду са по зи
тив ним про пи си ма и за дру жним пра
ви ли ма.

По тро шач ке за дру ге снад бе ва ју 
про из во ди ма ши ро ке по тро шње и пру
жа ју од ре ђе не услу ге сво јим чла но ви
ма и чла но ви ма дру гих вр ста за дру га.

За нат ске за дру ге из ра ђу ју и про
да ју сво је за нат ске про из во де и про
из во де до ма ће ра ди но сти, као и за
нат ске про из во де и про из во де до ма ће 
ра ди но сти сво јих чла но ва, оба вља ју 
за нат ске услу ге и снад бе ва ју чла но ве 
ма те ри ја лом и сред стви ма за про из
вод њу.

Стру дент скоомла дин ске за дру ге, 
као рад не за дру ге, на ор га ни зо ван на
чин обез бе ђу ју за дру га ри ма оба вља
ње при вре ме ни и по вре ме них по сло ва 
код при вред них су бје ка та у скла ду са 
про пи си ма из обла сти ра да, ко ји не 
мо гу да тра ју ду же од 90 да на у ка
лен дар ској го ди ни, а у ци љу сти ца ња 
до пун ских сред ста ва за шко ло ва ње 
и за до во ље ње основ них со ци ла них, 
кул тур них и дру гих лич них и за јед
нич ких по тре ба. 

Сту дент скоомла дин ске за дру ге 
мо гу оба вља ти по сло ве по сре до ва ња 
у за по шља ва њу у скла ду са про пи си
ма о ра ду и за по шља ва њу.

Здрав стве не за дру ге пру жа ју по
моћ за дру га ри ма и чла но ви ма њи хо
вих по ро ди ца у оства ри ва њу здрав
стве не за шти те. Со ци јал не за дру ге 
оба вља ју раз ли чи те де лат но сти ра ди 
оства ре ња со ци јал не, еко ном ске и 
рад не укљу че но сти, као и за до во ље
ња дру гих срод них по тре ба при пад ни
ка угро же них дру штве них гру па, или 
ра ди обез бе ђи ва ња услу га и ре ша ва
ња дру гих со ци јал них про бле ма уну
тар ло кал не за јед ни це.

Со ци јал ни ци ље ви со ци јал не за
дру ге се бли же од ре ђу ју за дру жним 
пра ви ли ма.

Со ци јал не за дру ге ду жне су да нај
ма ње по ло ви ну оства ре них при хо да 
ко је оства ру ју оба вља њем де лат но сти 
ула жу у уна пре ђе ње и оства ри ва ње 
сво јих со ци јал них ци ље ва.

Под при пад ни ци ма угро же них дру
штве них гру па, у сми слу овог за ко
на, сма тра ју се ли ца ко ја при па да ју 
дру штве ним гру па ма ко је се на ла зе у 
ста њу со ци јал не по тре бе у скла ду са 
за ко ном ко ји уре ђу је област со ци јал
не за шти те и обез бе ђи ва ња со ци јал не 
си гур но сти гра ђа на.

За дру ге се мо гу осни ва ти и за оба
вља ње дру гих де лат но сти ко је ни су 
за бра ње не за ко ном.

По себ на за шти та

Члан 13.

За дру га ужи ва по себ ну за шти ту Ре
пу бли ке, ауто ном не по кра ји не и је ди
ни це ло кал не са мо у пра ве у оба вља њу 
ње не пре те жне де лат но сти.

По себ на за шти та из ста ва 1. овог 
чла на огле да се у под сти ца њу за дру
гар ства ме ра ма еко ном ске и аграр не 
по ли ти ке, укљу чу ју ћи да ва ње од го ва
ра ју ћих олак ши ца и по год но сти, ко је 
се утвр ђу ју по себ ним про пи си ма, као 
и мо гућ но сти осни ва ња по себ них фон
до ва (фон да ци ја) за раз вој за дру га од 
стра не је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве 
или ауто ном не по кра ји не или обез бе
ђи ва њем сред ста ва у бу џе ту је ди ни ца 
ло кал не са мо у пра ве, ауто ном не по
кра ји не и ре пу бли ке.

Члан 14.

На сва пи та ња ко ја се од но се на 
за дру ге, а ко ја ни су по себ но уре ђе на 
овим

за ко ном, сход но се при ме њу ју од
ред бе за ко на ко јим се уре ђу је прав ни 
по ло жај

дру шта ва са огра ни че ном од го вор
но шћу.

Ре сор на ми ни стар ства ће у ро ку 
го ди ну да на, од да на до но ше ња овог 
за ко на,

до не ти под за кон ска ак та ко ји ма ће 
се уре ди ти при ме на за дру жних прин
ци па и дру гих

пи та ња од зна ча ја за по сло ва ње 
по љо при вред них, стам бе них и омла
дин ско сту дент ских за дру га. Оста ле 
вр сте за дру га мо гу, у са рад њи са ре
сор ним ми ни стар стви ма, под за кон ским 
ак ти ма уре ди ти при ме ну за дру жних 
прин ци па и дру гих пи та ња од зна ча ја 
за по сло ва ње тих вр ста за дру га.

За дру жна пра ви ла, као оп шти ак ти 
за дру га, не мо гу би ти у су прот но сти 
са овим за ко ном и по за кон ским ак ти
ма из ста ва 2. и 3. овог чла на.

II. ОСНИ ВА ЊЕ ЗА ДРУ ГЕ

Члан 15.

За дру га се осни ва на нео д ре ђе но 
вре ме на осни вач кој скуп шти ни, до
но ше њем осни вач ког ак та, за дру жних 
пра ви ла и из бо ром ор га на.

Нај ма њи број осни ва ча

Члан 16.

За дру гу мо же осно ва ти нај ма ње пет 
по слов но спо соб них фи зич ких ли ца.

Нај ма њи број осни ва ча за дру ге, 
про пи сан ста вом 1. овог чла на, не мо
гу чи ни ти ли ца ко ја жи ве у за јед нич
ком до ма ћин ству са осни ва чем.

Осни ва чи и за дру га ри мо гу да бу ду 
до ма ћа и стра на фи зич ка ли ца у скла
ду са за ко ном.

Сред ства за осни ва ње и по сло ва
ње за дру ге

Члан 17.

За ви сно од ци ље ва осни ва ња и по
треб них сред ста ва за осни ва ње и по
сло ва ње, за дру ге се мо гу осни ва ти са 
уло зи ма или чла на ри на ма, у скла ду 
са уго во ром о осни ва њу и за дру жним 
пра ви ли ма.

Осни вач ка скуп шти на

Члан 18.

За дру га се осни ва на осни вач кој 
скуп шти ни.

Осни вач ку скуп шти ну са зи ва пред
став ник осни ва ча ко ји су од лу чи ли да 
осну ју за дру гу.

Осни вач ка скуп шти на се мо же одр
жа ти и пу но ва жно од лу чи ва ти ако 
скуп шти ни при су ству ју осни ва чи у 
нај ма њем бро ју про пи са ном у чла ну 
16. овог за ко на.

Осни вач ка скуп шти на до но си од
лу ке ве ћи ном гла со ва при сут них, уз 
услов да је по треб но ми ни мум пет гла
со ва за до но ше ње од лу ке.

Ве ћи ном гла со ва при сут них ли
ца из ста ва 3. овог чла на, осни вач ка 
скуп шти на би ра пре сед ни ка ко ји во ди 
сед ни цу скуп шти не.

На осни вач кој скуп шти ни од ре ђу је 
се из нос основ ног ка пи та ла и нај ни
жи из нос уло га, од но сно чла на ри не за 
сва ког осни ва ча за дру ге, усва ја ју се 
осни вач ки акт и за дру жна пра ви ла и 
би ра ју се ор га ни за дру ге.

Уло зи, од но сно чла на ри на мо ра се 
упла ти ти на ра чун за дру ге у ро ку од 
30 да на од да на одр жа ва ња осни вач
ке скуп шти не.

За пи сник

Члан 19.

На осни вач кој скуп шти ни за дру ге 
во ди се за пи сник у пи са ном об ли ку.

За пи сник из ста ва 1. овог чла на 
во ди се у књи зи за пи сни ка, а на ро
чи то са др жи: вре ме и ме сто одр жа ва
ња осни вач ке скуп шти не, по дат ке о 
за дру га ри ма из уго во ра о осни ва њу 
за дру ге, уку пан осни вач ки ка пи тал 
за дру ге, вр сту и вред ност уло га сва
ког за дру га ра, од но сно чла на ри не, 
да тум до ка да тре ба из вр ши ти упла
ту, од но сно уно ше ња уло га, од но сно 
чла на ри не сва ког за дру га ра, од лу ку о 
до но ше њу за дру жних пра ви ла и од лу
ку о из бо ру ор га на за дру ге.

За пи сник из ста ва 1. овог чла
на пот пи су је пред сед ник осни вач ке 
скуп шти не, за пи сни чар и сви при сут
ни чла но ви скуп шти не.

Осни вач ки акт

Члан 20.

Осни вач ки акт за дру ге је уго вор о 
осни ва њу ко ји се за кљу чу је у пи сме
ној фор ми.

Пот пи си осни ва ча на уго во ру о 
осни ва њу ове ра ва ју се у скла ду са 
за ко ном ко јим се уре ђу је ове ра пот
пи са.

Уго вор о осни ва њу оба ве зно са др
жи:

1) по слов но име и се ди ште за дру
ге;

2) лич но име и пре би ва ли ште, је
дин стве ни ма тич ни број и број лич не 
кар те сва ког осни ва ча, од но сно за – 
стран ца – уме сто је дин стве ног ма тич
ног бро ја и бро ја лич не кар те, са др жи 
лич ни број за стран ца и број лич не 
кар те за стран ца или број па со ша и 
др жа ву издавањa;

3) пре те жну де лат ност за дру ге;
4) по дат ке о пр вом ди рек то ру за

дру ге или ли цу ко је ће вр ши ти за сту
па ње за дру ге као вр ши лац ду жно сти 
ди рек то ра;

5) из нос основ ног ка пи та ла, из нос, 
вр сту и вред ност уло га сва ког осни
ва ча и опис вр сте и вред но сти не нов
ча ног уло га, као и вре ме упла те нов
ча них уло га, од но сно на чин и вре ме 
уно ше ња не нов ча них уло га;

6) од го вор ност за дру га ра за оба ве
зе за дру ге;

7) из нос, вре ме и на чин пла ћа ња 
чла на ри не за осни ва че за дру ге ко ја 
се осни ва и по слу је без уло га;

8) на чин обез бе ђе ња сред ста ва за 
по кри ће тро шко ва осни ва ња;

9) дру га пи та ња од зна ча ја за 
осни ва ње за дру ге. 

Осни вач ки акт ме ња се од лу ком 
скуп шти не за дру ге у скла ду са овим 
за ко ном.

Пот пис пред сед ни ка скуп шти не на 
из ме ње ном осни вач ком ак ту из ста ва 
4. овог чла на ове ра ва се у скла ду са 
за ко ном ко јим се уре ђу је ове ра пот пи
са, ако је то пред ви ђе но осни вач ким 
ак том и ако је та оба ве за ре ги стро ва
на у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци
ји.

За кон ски за ступ ник за дру ге у оба
ве зи је да на кон сва ке из ме не осни
вач ког ак та са чи ни и пот пи ше пре чи
шће ни текст тог до ку ме на та

За дру жна пра ви ла

Члан 21.

За дру жна пра ви ла су оп шти акт 
за дру ге ко јим се уре ђу је упра вља ње 
за дру гом, уну тра шња ор га ни за ци ја 
за дру ге и дру га пи та ња у скла ду са 
овим за ко ном. За дру жна пра ви ла са
др же од ред бе о:

1) по слов ном име ну и се ди шту за
дру ге;

2) де лат но сти за дру ге;
3) усло ви ма и на чи ну сти ца ња и 

пре стан ка ста ту са за дру га ра;
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4) пра ви ма и оба ве за ма за дру га ра 
пре ма за дру зи и за дру ге пре ма за дру
га ри ма, а на ро чи то у обла сти без бед
но сти и здра вља на ра ду;

5) из но су основ ног ка пи та ла за
дру ге у вре ме осни ва ња, као и на чин 
и усло ве за ње го во по ве ћа ње и сма
ње ње;

6) ми ни мал ној вред но сти нов ча ног 
уло га, од но сно чла на ри не осни ва ча 
и за дру га ра ко ји при сту па ју за дру зи 
по сле осни ва ња, на чи ну и вре ме ну 
њи хо ве упла те од но сно на чи ну утвр
ђи ва ња вред но сти и на чи ну и вре ме ну 
уно ше ња не нов ча них уло га тих за дру
га ра;

7) на чи ну до но ше ња од лу ке о по
ве ћа њу и сма ње њу уло га и пра ви ма и 
оба ве за ма за дру га ра у по гле ду по ве
ћа ња уло га;

8) на чи ну утвр ђи ва ња и ис пла те 
уло га за дру га ри ма, у слу ча ју пре стан
ка ста ту са за дру га ра, од но сно у слу
ча ју пре стан ка за дру ге;

9) од го вор но сти за дру ге за оба ве зе 
у прав ном про ме ту са тре ћим ли ци ма;

10) из бо ру, опо зи ву и де ло кру гу 
ор га на за дру ге, бро ју чла но ва ор га на, 
ман да ту,

као и на чи ну са зи ва ња и од лу чи
ва ња ор га на; 11) из бо ру, опо зи ву, 
пра ви ма и оба ве за ма пред став ни ка 
за дру га ра, ако скуп шти ну чи не њи хо
ви пред став ни ци;

12) за сту па њу и пред ста вља њу за
дру ге;

13) уну тра шњој ор га ни за ци ји за
дру ге;

14) вр сти и из но су јем ства, уко ли
ко је пред ви ђе но оба ве зно јем ство, 
из у зев за за дру ге ко је се осни ва ју 
упла том чла на ри не;

15) рас по де ли до би ти и по кри ћу 
гу би та ка за дру ге;

16) књи зи за дру га ра и књи зи за
пи сни ка;

17) оба ве шта ва њу за дру га ра и по
слов ној тај ни за дру ге;

18) ме ђу за дру жној са рад њи;
19) за дру жном обра зо ва њу и ин

фор ми са њу за дру га ра;
20) ста ту сним про ме на ма и пре

стан ку за дру ге;
21) оп штим ак ти ма за дру ге и на чи

ну њи хо вог до но ше ња и
22) дру гим пи та њи ма од зна ча ја за 

упра вља ње и по сло ва ње за дру ге.
За дру жна пра ви ла ме ња ју се од

лу ком скуп шти не за дру ге, у скла ду са 
од ред ба ма овог за ко на.

За кон ски за ступ ник за дру ге у оба
ве зи је да на кон сва ке из ме не за дру
жних пра ви ла са чи ни и пот пи ше пре
чи шће ни текст тог до ку ме на та.

Основникапитал

Члан22.

За дру га ри ула жу у за дру гу уло ге.
Уло зи мо гу би ти нов ча ни и не нов

ча ни.
Не нов ча ним уло гом сма тра ју се 

ства ри и пра ва из ра же не у нов ча ној 
про тив вред но сти.

Уло зи за дру га ра чи не основ ни ка
пи тал за дру ге.

Ми ни мал ни основ ни ка пи тал за
дру ге из но си 100 ди на ра.

За дру жним пра ви ли ма од ре ђу је се 
ми ни мал ни по је ди нач ни улог.

Улог и део уло га се не мо гу вра
ћа ти за дру га ру, за ла га ти ни ти би ти 
пред мет из вр ше ња или обез бе ђе ња за 
оба ве зе за дру га ра, за вре ме тра ја ња 
ста ту са за дру га ра.

За дру гар мо же има ти са мо је дан 
улог у за дру зи.

Уло зи за дру га ра не мо ра ју би ти 
јед на ки.

Улог за дру га ра не мо же се пре но
си ти прав ним по слом.

По ве ћа ње и сма ње ње основ ног ка
пи та ла

Члан23.

Основ ни ка пи тал за дру ге мо же се 
по ве ћа ти уло зи ма но вих за дру га ра, 
по ве ћа њем уло га по сто је ћих за дру
га ра или пре тва ра њем не рас по ре ђе не 
до би ти и/или рас по ло жи вих ре зер ви 
за те на ме не при ка за них у фи нан сиј
ском из ве шта ју за пред ход ну по слов ну 
го ди ну, од лу ком скуп шти не за дру ге.

Основ ни ка пи тал за дру ге мо же се 
сма њи ти од лу ком скуп шти не за дру ге, 
али не ис под за ко ном про пи са ног ми
ни мал ног нов ча ног осни вач ког ка пи
та ла.

Чланарина

Члан24.

За дру ге ко је се осни ва ју без уло
га за дру га ра, сред ства за осни ва ње и 
по сло ва ње обез бе ђу ју из чла на ри не 
за дру га ра.

Из нос чла на ри не од ре ђу је се за
дру жним пра ви ли ма у јед на ком из но
су за све осни ва че, као и за за дру га ре 
ко ји при сту пе за дру зи на кон осни ва
ња.

По пре стан ку ста ту са за дру га ра, 
чла на ри на се не вра ћа.

Од ред бе овог за ко на ко ји ма се 
уре ђу је основ ни ка пи тал, не при ме
њу ју се на за дру ге ко је се осни ва ју и 
по слу ју са чла на ри на ма.

III.СТИЦАЊЕИПРЕСТАНАК
СТАТУСАЗАДРУГАРА

Стицањестатусазадругара

Члан25.

Ста тус за дру га ра сти че се осни ва
њем за дру ге или при сту па њем за дру
зи, на на чин и под усло ви ма про пи са
ним овим за ко ном и за дру жним пра
ви ли ма.

Ли ца ко ја при сту пе за дру зи на
кон осни ва ња има ју јед нак ста тус као 
осни ва чи за дру ге.

Ста тус за дру га ра не мо же се сте ћи 
са мо на осно ву упла те уло га или чла
на ри не, од но сно уно са уло га.

Да би ли це сте кло ста тус за дру га ра 
у зе мљо рад нич кој за дру зи по треб но 
је да се ба ви по слом ко ји је од ре ђен 
де лат но шћу за дру ге што се уре ђу је 
за дру жним пра ви ли ма.

Ста тус за дру га ра сту дент скоомла
дин ске за дру ге мо же сте ћи ли це ко је 
ни је мла ђе од 15 го ди на ни ста ри је од 
30 го ди на.

За дру гар сту денст коомла дин ске 
за дру ге мла ђи од 18 го ди на, мо же да 
оба вља при вре ме не и по вре ме не по
сло ве уз пи сме ну са гла сност ро ди те
ља, усво ји о ца или ста ра о ца, ако та кав 
рад не угро жа ва ње го во здра вље, мо
рал и обра зо ва ње, од но сно ако та кав 
рад ни је за бра њен за ко ном и сход но 
дру гим усло ви ма утвр ђе ним про пи си
ма о ра ду.

Приступање

Члан26.

Ста тус за дру га ра при сту па њем за
дру зи мо же сте ћи сва ко фи зич ко ко је 
под не се пи са ни зах тев за при сту па
ње, а у скла ду са овим за ко ном и за
дру жним пра ви ли ма.

Актиоприступању

Члан27.

Ста тус за дру га ра при сту па њем 
за дру зи сти че се на осно ву од лу ке о 
при хва та њу зах те ва за при сту па ње и 
пот пи си ва њем при ступ не из ја ве.

Од лу ку о при хва та њу зах те ва за 
при сту па ње за дру зи до но си управ ни 
од бор, од но сно скуп шти на за дру ге у 
за дру га ма ко је не ма ју управ ни од бор.

Управ ни од бор за дру ге или дру ги 
овла шће ни ор ган за дру ге ду жан је да, 
нај ка сни је у ро ку од 30 да на од да
на при је ма зах те ва, пи сме но оба ве сти 
под но си о ца зах те ва да ли је зах тев 
при хва ћен.

Ако над ле жни ор ган за дру ге о сво
јој од лу ци не оба ве сти под но си о ца 
зах те ва у ро ку из ста ва 5. овог чла на, 
сма тра ће се да је зах тев при хва ћен.

Под но си лац зах те ва чи ји је зах тев 
од би јен, има пра во жал бе скуп шти ни 
за дру ге, у ро ку утвр ђе ном за дру жним 
пра ви ли ма.

Скуп шти на за дру ге мо ра да до не се 
од лу ку по жал би на сво јој пр вој на
ред ној сед ни ци.

Ако скуп шти на за дру ге од лу ку по 
жал би за дру га ра не до не се у ро ку из 
ста ва 7. овог чла на, сма тра ће се да је 
жал ба усво је на.

Одлукаоприхватањузахтеваза
приступање

Члан28.

Од лу ка о при хва та њу зах те ва за 
при сту па ње за дру зи са др жи, на ро чи
то:

1) лич но име и пре би ва ли ште, је
дин стве ни ма тич ни број и број лич
не кар те сва ког осни ва ча, од но сно за 
стран ца уме сто је дин стве ног ма тич ног 
бро ја и бро ја лич не кар те са др жи лич
ни број за стран ца и број лич не кар те 
за стран ца или број па со ша и др жа ву 
издавањa;

2) из нос нов ча ног уло га или чла на
ри не, од но сно опис вр сте и вред ност 
не нов ча ног уло га ко је ли це ко је при
сту па за дру зи уно си у за дру гу;

3) вр сту и из нос јем ства, ако по
сто ји;

4) вре ме упла те, од но сно на чин и 
вре ме уно ше ња не нов ча ног уло га и

5) дру ге од ред бе од ре ђе не за дру
жним пра ви ли ма.

Приступнаизјава

Члан29.

Од лу ка о при хва та њу зах те ва за 
при сту па ње за дру зи и за дру жна пра
ви ла до ста вља ју се ли цу ко је при сту
па за дру зи.

Ли це чи ји је зах тев о при сту па њу 
за дру зи при хва ћен при сту па за дру зи 
пот пи си ва њем при ступ не из ја ве ко ја 
са др жи на ро чи то: из ја ву пот пи сни ка 
да при хва та пра ва, оба ве зе и од го
вор но сти за дру га ра утвр ђе них за дру
жним пра ви ли ма, од ред бе уго во ра о 
осни ва њу, као и да је упо знат са оба
ве за ма за дру ге на ста лим пре пот пи си
ва ња при ступ не из ја ве.

Престанакстатусазадругара

Члан30.

Ста тус за дру га ра пре ста је:
1) исту па њем;
2) ис кљу че њем;
3) смр ћу за дру га ра;
4) пре стан ком за дру ге и
5) у слу ча ју дру гих до га ђа ја, ко ји 

во де пре стан ку ста ту са за дру га ра, од
ре ђе них за дру жним пра ви ли ма.

Иступање

Члан31.

За дру гар исту па из за дру ге на 
осно ву пи са не из ја ве о исту па њу.

Ста тус за дру га ра пре ста је ка да за
дру га при ми ње го ву пи са ну из ја ву о 
исту па њу, осим ако у за дру жним пра
ви ли ма ни је од ре ђен от ка зни рок, ко
ји не мо же да бу де ду жи од шест ме
се ци.

Ка да чла ну за дру ге пре ста не ста
тус за дру га ра он и да ље од го ва ра за 
на ста ле оба ве зе пре ма за дру зи.

Искључење

Члан32.

За дру гар се ис кљу чу је из за дру ге 
ка да на мер но или из гру бе не па жње 
угро жа ва или оте жа ва оства ри ва ње 
за јед нич ких по тре ба чла но ва за дру ге 
из чла на 2. овог за ко на, као и из дру
гих раз ло га утвр ђе них овим за ко ном и 
за дру жним пра ви ли ма.

Од лу ку о ис кљу че њу за дру га ра 
до но си управ ни од бор, од но сно скуп
шти на за дру ге у за дру га ма ко је не ма
ју управ ни од бор.

Од лу ка из ста ва 2. овог чла на оба
ве зно са др жи обра зло же ње и по у ку о 
прав ном ле ку.

Про тив од лу ке о ис кљу че њу за дру
гар мо же под не ти жал бу скуп шти ни 
за дру ге, у ро ку од 15 да на од да на 
при је ма од лу ке.

Скуп шти на за дру ге је ду жна да до
не се од лу ку по жал би на пр вој на ред
ној сед ни ци.

Ако скуп шти на за дру ге од лу ку по 
жал би за дру га ра не до не се у ро ку из 
ста ва 5. овог чла на, сма тра ће се да је 
жал ба усво је на.

Ста тус за дру га ра пре ста је да ном 
ис те ка ро ка за под но ше ње жал бе, од
но сно да ном до но ше ња од лу ке скуп
шти не за дру ге ко јом је жал ба од би је
на.

Праваиобавезезадругарауслу
чајупрестанкастатусазадругара

Члан33.

Да ном пре стан ка ста ту са за дру га
ра, пре ста ју пра ва и оба ве зе за дру га
ра, осим пра ва и оба ве за утвр ђе них 
овим за ко ном и за дру жним пра ви ли
ма.

За дру гар, од но сно ње гов на след
ник или прав ни след бе ник ду жан је 
да, пре пре стан ка ста ту са за дру га
ра, из ми ри све сво је оба ве зе пре ма 
за дру зи на на чин и под усло ви ма 
ко ји су од ре ђе ни за дру жним пра
ви ли ма.

Уко ли ко оба ве зе по за кљу че ним 
уго во ри ма и дру гим по је ди нач ним по
сло ви ма са за дру гом до спе ва ју на кон 
пре стан ка ста ту са за дру га ра, или ни
су из ми ре не у ро ку, за дру гар је ду жан 
да ис пу ни ове оба ве зе не за ви сно од 
то га да ли му је ста тус за дру га ра пре
стао.

По пре стан ку ста ту са за дру га ра, 
за дру гар, од но сно ње гов на след ник 
или прав ни след бе ник има пра во на 
ис пла ту, од но сно по вра ћај уло га, на 
на чин и у ро ко ви ма од ре ђе ним за дру
жним пра ви ли ма.

Уло зи се не мо гу вра ћа ти пре пре
стан ка од го вор но сти за дру га ра за 
оба ве зе за дру ге.

Ис пла та уло га вр ши се у нов цу, ако 
за дру жним пра ви ли ма ни је од ре ђе но 
да се вред ност уло га уме сто ис пла те 
у нов цу, мо же на док на ди ти у ства ри
ма, а на осно ву пи сме ног спо ра зу ма са 
за дру га ром.

За дру га вр ши ис пла ту уло га и не
рас по ре ђе не до би ти за дру га ру ко ме 
је пре стао ста тус за дру га ра, од но сно 
ње го вим на след ни ци ма или прав ним 
след бе ни ци ма нај ка сни је у ро ку од 
шест ме се ци по про те ку по слов не го
ди не у ко јој је за дру гар из гу био овај 
ста тус.

Алтернативниначинирешавања
спороваузадрузи

Члан34.

За дру га ри и за дру га мо гу сво је 
спо ро ве из ме ђу соб них од но са у ве зи 
са члан ством и по сло ва њем у за дру
зи нај пре из не ти пред ми ри те ља ра
ди по ку ша ја спо ра зум ног ре ша ва ња 
спо ра.

По сту пак ми ре ња, из бор ми ри те ља, 
оба ве зност по ступ ка пред ми ри те љем 
и оста ла пи та ња уре ђу ју се за дру жним 
пра ви ли ма у скла ду са за ко ном.

Књигазадругара

Члан35.

За дру га је ду жна да во ди књи гу за
дру га ра.

Књи га за дру га ра има ка рак тер јав
не ис пра ве.

У књи гу за дру га ра упи су је се: име 
и пре зи ме, пре би ва ли ште, за ни ма ње, 
је дин стве ни ма тич ни број гра ђа на и 
број лич не кар те за дру га ра; да тум 
сти ца ња ста ту са за дру га ра; вр ста, да
тум и из нос упи са ног уло га за дру га
ра; да тум и из нос упла ће ног, од но сно 
уне тог уло га; из нос и на чин пла ћа ња 
чла на ри не; да тум и на чин пре стан
ка ста ту са за дру га ра; да тум ис пла те 
уло га и дру ги по да ци од ре ђе ни за дру
жним пра ви ли ма, као и све про ме не 
тих по да та ка.

За дру га је ду жна да трај но чу ва 
књи гу за дру га ра и да је ре дов но ажу
ри ра.

За дру га је ду жна да књи гу за дру
га ра др жи у се ди шту за дру ге.

За дру ге ко је по слу ју са чла на ри на
ма ду жне су да јед ном го ди шње ажу
ри ра ју по дат ке о члан ству у за дру зи.

За дру ге ко је по слу ју са чла на ри
на ма ду жне су да јед ном го ди шње у 
елек трон ском об ли ку, при ли ком под
но ше ња фи нан сиј ских из ве шта ја, Ре
ги стра то ру до ста ве на увид и књи гу 
за дру га ра.

За дру га ри има ју пра во уви да у 
књи гу за дру га ра и пра во на из во де из 
књи ге за дру га ра.

По ве ри о ци за дру ге и дру га овла
шће на ли ца ко ја има ју прав ни ин те рес 
има ју пра во уви да у књи гу за дру га ра 
на осно ву пи са ног зах те ва.

Пи са не из ја ве о при сту па њу, од но
сно пи са не из ја ве о исту па њу из за
дру ге, као и дру га ак та у ве зи са сти
ца њем и пре стан ком ста ту са за дру га
ра, са став ни су део књи ге за дру га ра.

По пре стан ку за дру ге по би ло ком 
осно ву, за кон ски за ступ ник за дру ге 
или дру го овла шће но ли це, књи гу за
дру га ра пре да ју Ре ги стра то ру на трај
но чу ва ње.

IV.УПРАВЉАЊЕЗАДРУГОМИОР
ГАНИЗАДРУГЕ

Управљањезадругом

Члан36.

За дру гом упра вља ју за дру га ри.
У упра вља њу за дру гом, чла но ви 

за дру ге има ју јед на ко пра во гла са 
(прин цип "је дан члан  је дан глас").

Организадруге

Члан37.

Ор га ни за дру ге су: скуп шти на, 
управ ни од бор, над зор ни од бор и ди
рек тор.

Пред сед ник и чла но ви управ ног 
од бо ра, над зор ног од бо ра и ди рек тор, 
би ра ју се на вре ме од ре ђе но за дру
жним пра ви ли ма, ко је не мо же би ти 
ду же од пет го ди на, уз мо гућ ност по
нов ног из бо ра.

У за дру зи ко ја има ма ње од 20 за
дру га ра, за дру жним пра ви ли ма мо
же да се од ре ди да функ ци ју управ
ног од бо ра и над зор ног од бо ра вр ши 
скуп шти на за дру ге. Усло ви за пу но ва
жно од лу чи ва ње ор га на за дру ге

Члан38.

Скуп шти на за дру ге, управ ни од бор 
и над зор ни од бор, мо гу пу но ва жно да 
од лу чу ју ако су њи хо ве сед ни це уред
но са зва не у скла ду са пра ви ли ма за
дру ге.

1.Скупштиназадруге

Саставинадлежност

Члан39.

Скуп шти ну за дру ге чи не сви за
дру га ри.

Скуп шти на за дру ге:
1) до но си осни вач ки акт;
2) до но си за дру жна пра ви ла;
3) усва ја из ме не и до пу не осни вач

ког ак та и за дру жних пра ви ла;
4) од лу чу је о про ме ни се ди шта, 

по слов ног име на, пре те жној де лат но
сти, вр сти за дру ге, обра зо ва њу или 
га ше њу огра на ка за дру ге;

5) од лу чу је о ста ту сним про ме на ма 
и пре стан ку за дру ге;

6) од лу чу је о осни ва њу при вред ног 
дру штва или дру гог прав ног ли ца;

7) од лу чу је о по ве ћа њу и сма ње њу 
основ ног ка пи та ла за дру ге;

8) од лу чу је о обра зо ва њу или га
ше њу фон до ва за раз ли чи те на ме не и 
на чи ну њи хо вог ко ри шће ња;

9) утвр ђу је по слов ну по ли ти ку и 
усва ја го ди шњи из ве штај о по сло ва њу 
и спро во ђе њу по слов не по ли ти ке;

10) усва ја план ра да, фи нан сиј ски 
план и про грам раз во ја;

11) усва ја фи нан сиј ске из ве шта је;
12) од лу чу је о рас по де ли до би ти и 

по кри ћу гу би та ка;
14) би ра и раз ре ша ва ди рек то ра 

за дру ге;
15) од лу чу је о рас по ла га њу имо

ви ном;
16) од лу чу је о име но ва њу и раз ре

ше њу ли кви да ци о ног управ ни ка;
17) би ра и раз ре ша ва чла но ве 

управ ног и над зор ног од бо ра, као и 
пред сед ни ка скуп шти не;

18) до но си по слов ник о свом ра ду;

19) од лу чу је о дру гим пи та њи ма у 
скла ду са овим за ко ном и за дру жним 
пра ви ли ма.

Начинрадаиодлучивања

Члан40.

Сед ни це скуп шти не мо гу би ти ре
дов не и ван ред не.

Ре дов на сед ни ца скуп шти на одр
жа ва се јед ном го ди шње.

Ре дов на сед ни ца скуп шти на за дру
ге одр жа ва се нај ка сни је у ро ку од пет 
ме се ци од за вр шет ка по слов не го ди не, 
ра ди усва ја ња фи нан сиј ских из ве шта ја 
и од лу чи ва ња о рас по де ли до би ти.

Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, 
за дру ге ко је под ле жу ре ви зи ји ре дов
них фи нан сиј ских го ди шњих из ве шта
ја оба ве зне су да ре дов ну скуп шти ну 
одр же нај ка сни је у ро ку од че ти ри 
ме се ца од за вр шет ка по слов не го ди
не, ра ди усва ја ња фи нан сиј ских из
ве шта ја и од лу чи ва ња о рас по де ли 
до би ти. Ван ред на сед ни ца скуп шти не 
одр жа ва се по по тре би, као и ка да је 
то од ре ђе но овим за ко ном или за дру
жним пра ви ли ма.

Сед ни цу скуп шти не за дру ге са зи ва 
пред сед ник скуп шти не.

Пред сед ник скуп шти не за дру ге ду
жан је да са зо ве ван ред ну сед ни цу 
скуп шти не за дру ге и на зах тев ди рек
то ра, управ ног од бо ра, над зор ног од
бо ра или на зах тев тре ћи не за дру га ра, 
ако за дру жним пра ви ли ма ни је друк
чи је од ре ђе но. Уко ли ко пред сед ник 
скуп шти не за дру ге ни је у мо гућ но сти 
или од би је да на осно ву зах те ва из 
ста ва 6. овог чла на са зо ве скуп шти
ну за дру ге, скуп шти ну мо же са зва ти 
и сам под но си лац зах те ва ако ис пу ни 
усло ве из ста ва 6. овог чла на.

Представљањеускупштини
задруге

Члан41.

Ако за дру га има ви ше од 100 за
дру га ра, за дру жним пра ви ли ма мо же 
се од ре ди ти на чин њи хо вог пред ста
вља ња у скуп шти ни.

Пред став ник за дру га ра не мо же 
би ти ли це ко је ни је за дру гар.

Пред став ни ци не мо гу од лу чи ва ти 
о ста ту сним про ме на ма за дру ге, пре
стан ку за дру ге и рас по ла га њу имо ви
ном за дру ге.

Пред став ни ке у пред став нич ку 
скуп шти ну би ра ју за дру га ри лич ним 
из ја шња ва њем на скуп шти ни за дру ге, 
а скуп шти на за дру ге по твр ђу је њи хо
во овла шће ње за пред ста вља ње усва
ја њем пред ло га за дру га ра ве ћи ном 
гла со ва при сут них чла но ва.

Пред став ни ци чла но ва за дру ге би
ра ју се на вре ме ко је не мо же би ти ду
же од 4 го ди на уз мо гућ ност по нов ног 
из бо ра.

Из у зет но од став 3. овог чла на, код 
стам бе них и омла дин ских за дру га ко је 
има ју ви ше од 250 чла но ва, пред став
ни ци мо гу од лу чи ва ти о свим пи та њи
ма, ако је то пред ви ђе но за дру жним 
пра ви ли ма.

2.Управниодбор

Саставиизбор

Члан42.

Управ ни од бор са сто ји се од нај ма
ње три чла на.

Број чла но ва и на чин по пу ња ва ња 
са ста ва управ ног од бо ра од ре ђу је се 
за дру жним пра ви ли ма.

Чла но ви управ ног од бо ра би ра ју се 
из ре да за дру га ра.

Управ ни од бор има пред сед ни ка, 
ко га би ра ју чла но ви управ ног од бо ра, 
ве ћи ном од укуп ног бро ја чла но ва.

За чла на управ ног од бо ра не мо
же би ти би ран пред сед ник скуп шти не, 
чла но ви над зор ног од бо ра и ди рек тор 
за дру ге.

Надлежност

Члан43.

Управ ни од бор:
1) пред ла же и спро во ди по слов

ну по ли ти ку и при пре ма из ве шта је о 
спро во ђе њу по слов не по ли ти ке;

2) раз ма тра и пред ла же план ра да, 
фи нан сиј ски план и про грам раз во ја;

3) раз ма тра и пред ла же из ве штај о 
по сло ва њу;

4) раз ма тра и пред ла же усва ја ње 
фи нан сиј ских из ве шта ја;

5) од лу чу је о сти ца њу и пре стан
ку ста ту са за дру га ра, на кон осни ва ња 
за дру ге;

1) пред ла же рас по де лу до би ти и 
на чин по кри ћа гу би та ка;

2) при пре ма пред ло ге од лу ка за 
скуп шти ну за дру ге и спро во ди од лу ке 
скуп шти не за дру ге;

3) пред ла же скуп шти ни из бор и 
раз ре ше ње ди рек то ра за дру ге;

4) до но си ин ве сти ци о них од лу ка;
5) пред ла же скуп шти ни од лу ке о 

рас по ла га њу имо ви ном у скла ду са 
за дру жним пра ви ли ма;

6) до но си по слов ник о свом ра ду;
7) до но си од лу ке и оба вља и дру ге 

по сло ве, у скла ду са овим за ко ном и 
за дру жним пра ви ли ма.
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Одлучивањеиодговорност

Члан44.

Управни одбор може одлучивати
акоседнициприсуствујевишеодпо
ловинеодукупногбројачланова.
Управни одбор доноси одлуке ве

ћиномгласоваодукупногбројапри
сутнихчланова.
Чланови управног одбора дужни

судавршесвојуфункцијусавеснои
поштено, одговорно према задрузи,
са пажњом доброг привредника и у
складусаинтересимазадругеисвих
њенихчланова.
Председник и чланови управног

одбора одговорни су скупштини за
другезаштетукојупроузрокујуврше
њемилиневршењемсвојихдужности,
поступањем супротно закону или за
дружнимправилима,акосупоступали
сагрубомнепажњомилиунамерида
сештетапроузрокује.
Лицаизстава4.овогчлананесно

се одговорност за штету ако су гла
сала против одлука и радњи којима
је штета проузрокована или ако су
издвојила своје мишљење приликом
гласања.
Председник, и чланови управног

одбора могу бити разрешени из раз
логакојисеодређујузадружнимпра
вилима.

3.Надзорниодбор

Саставиизбор

Члан45.

Надзорниодборсастојисеоднај
мањетричлана.
Бројчлановаиначинпопуњавања

саставанадзорногодбораодређујесе
задружнимправилима.
Чланове надзорног одбора бира

скупштина задруге из реда задруга
ра.
Надзорниодборимапредседника,

когабирајучлановинадзорногодбо
ра,већиномодукупногбројачлано
ва.
Начинизбораидругапитањауве

зисарадомнадзорногодбора,одре
ђујесезадружнимправилима.
Зачлананадзорногодборанемо

же бити биран председник, чланови
управногодбора,директорзадругеи
председникскупштине.

Надлежност

Члан46.

Надзорниодбор:

1) вршинадзор над радом управ
ногодбораидиректора;
2) прегледа финансијске и друге

извештајеиизвештајеопословањуи
извештава скупштину задруге о фи
нансијскимизвештајимазадруге;
3)контролишеусклађеностпосло

вањазадругесазакономизадружним
правилимаипринципима;
4) ангажује, по потреби, друга

стручна лица за одговарајућу област
кадајетопотребнорадистручнеана
лизефинансијскихидругихизвешта
јаиизвештајаопословањузадруге;
5) подноси извештај задругарима

на свакој годишњој скупштини за
друге, а по потреби и на ванредној
скупштинизадругекадасматрадаје
топотребноиликадатозатражискуп
штина, управни одбор или директор
задруге;
6)доносипословникосвомрадуи
7)обављаидругепослове,ускла

дусаовимзакономизадружнимпра
вилима.

Овлашћења

Члан47.

Управниодборидиректорзадруге,
дужни су да надзорном одбору дају
сваобавештењаиподаткеопослова
њузадруге,каоидамуомогућеувид
у документацију задруге и несметан
рад.
Надзорниодбордужанједаподне

сезахтевзасазивањеседницескуп
штинезадруге,акоувршењунадзора
утврдидасуповређениинтересиза
друге, анарочито ако утврдинепра
вилностиурадуипословањузадруге
или тежекршењезакона, задружних
правилаилиодлукаскупштинезадру
ге.

Одлучивањеиодговорност

Члан48.

Надзорни одбор може одлучивати
акоседнициприсуствујевишеодпо
ловинеодукупногбројачланова.
Надзорниодбордоносиодлукеве

ћиномгласоваодукупногбројапри
сутнихчланова.
Чланови надзорног одбора дужни

судавршесвојуфункцијусавеснои
поштено,одговорнопремазадрузи,са
дужномпажњомиускладусаинтере
симазадругеисвихњенихчланова.
Председник и чланови надзорног

одбора одговорни су скупштини за
друге.

4.Директор

Надлежност

Члан49.

Директор:
1)заступазадругу;
2)организујерадиводипослова

њезадруге;
3)старасеозаконитостииодгова

разазаконитострадазадруге;
4)припремапланрадаипрограм

развоја;
5)припремаиподносиизвештајо

пословању;
6) припрема и подносифинансиј

скеизвештаје;
7) извршава одлуке скупштине,

управног одбора и надзорног одбора
и
8)обављаидругепослове,ускла

дусаовимзакономизадружнимпра
вилимаипринципима.

Вршилацдужности

Члан50.

Ако директор задруге није иза
бран, скупштина задруге може иза
брати вршиоца дужности директора,
напериодкојинеможебитидужиод
годинудана.

Разлозизаразрешењеиодговор
ност

Члан51.

Директор може бити разрешен из
разлога који су прописани законом
односно одређени задружним прави
лима.
Директор је одговоран за штету

којупроузрокујезадрузисвојимнеса
весним радом, незаконитим поступа
њемилинедомаћинскимпонашањем,
невршењемсвојихдужности,односно
сваким поступањем које је супрот
но стандардимадоброгпривредника,
акојепоступаоунамеридасештета
проузрокујеилисагрубомнепажњом,
каоииздругихразлогаутврђенихза
дружнимправилима.
Директорзадругесносииматери

јалну одговорност за одлуке које је
донео,акојимајезадрузинанетама
теријалнаштета.

5.Ограничењеизбораизабрана
конкуренције

Ограничењеизбора

Члан52.

За председника и чланове управ
ногодбора,надзорногодбора,дирек
тора и председника скупштине, не
можебитибиранолицекоје јеправ
носнажно осуђено за кривична дела
против имовине, привреде, права по
основурада,животнесредине,прав
ногсаобраћајаислужбенедужности,
закојасунаступилеправнепоследи
це,док тепоследице трају, каоииз
другихразлогаодређенихзадружним
правилима.
Председник и чланови управног

одбора,надзорногодбора,директори
председник скупштине, не могу бити
међусобноукрвномсродствууправој
линији и побочној линији до трећег
степенасродства,уодносуусвојилац
усвојеникилисупружници.

Забранаконкуренције

Члан53.

Председник и чланови управног
одбора,надзорногодбораидиректор
задруге,председникскупштинеиза
послени у задрузи не могу, за свој
илитуђрачун,даобављајупослове
из оквира делатности задруге, ни
ти могу да буду задругари, запо
слениилилицакојаимајууговорна
овлашћења да управљају послови
ма друге задруге исте или сличне
делатности,односнонемогуимати
вишеод20%уделаувласништвуу
привредном друштву или у другом
правномлицукојеобављаистуили
сличнуделатносткаозадруга,осим
ако су власничка права стекли по
основу бесплатне поделе акција у
складусазакономкојимсеуређује
приватизација.
Повреда забране конкуренци

је,задрузиисвакомзадругаруда
је право на накнадуштете која се
остварује тужбом пред надлежним
судом,урокуодгодинуданаодда
на сазнања заучињенуповреду, а
најкаснијеурокуодтригодинеод
данаучињенеповреде.
Скупштина или управни одбор

задругеможе,разрешитидужности
лица која повреде забрану конку
ренције из става 1. овог члана, а
акосезабранаодносииназадруга
ре, или поједине запослене, скуп
штина или управни одбор задруге
ихможеискључитииззадруге,од
носно изрећи меру престанка рад
ногодноса.
Задружним правилима могу се

утврдитиидругемерезаслучајне
поштовањазабранаизовогчлана.

V.ИМОВИНАИПОСЛОВАЊЕ
ЗАДРУГЕ

Имовиназадруге

Члан54.

Имовинузадругечинеправосвоји
ненапокретниминепокретнимства
рима,новчанимсредствима,хартијама
одвредностиидругаимовинскаправа
којејезадругастеклапословањемили
другимправнимпосломипредставља
имовинуузадружнојсвојини.
Имовинаузадружнојсвојиниобра

зујесеизулогаиличланаринезадру
гаракојисупренесениусвојинуза
друге, средставаостваренихрадоми
пословањемзадругеисредставакоје
језадругастекланадругидозвољен
начиниуписујусеујавнуевиденцију
каозадружнасвојина.
Задругауправља,користиираспо

лажеимовиномузадружнојсвојини,у
складу са законом, уговоромо осни
вању,односнозадружнимправилима.

Пословањезадруге

Члан55.

Задруга послује у своје име и за
својрачун,усвојеимеизарачунза
другараилиуимеизарачунзадруга
ра,аускладусауговоромооснива
њу,односнозадружнимправилима.
Задругаусвомпословањукористи

имовину задруге, а може да користи
рад,исредстваусвојинизадругараи
других правних и физичких лица на
основу посебно закљученог уговора,
ускладусазадружнимправилима.
Задругаможе, у оквиру регистро

ванеделатности,односноделатности
одређене у оснивачком акту да оба
вљапословеисалицимакојанисуза
другариизањих,наначиниуобиму
којимсенедоводеупитањезадружни
принципиициљевењенеделатности,
ускладусапосебнозакљученимуго
воромизадружнимправилима.

Одговорностзаобавезе

Члан56.

Задругауправномпрометуодгова
ра за своје обавезе целокупном сво
јомимовином.
Задругар одговара за обавезе за

другедовисинесвогулога.
Задругаркојиплаћачланаринуне

одговаразаобавезезадругесопстве
номимовином.

Злоупотребезадруге

Члан57.

Задругари могу према трећим ли
цима лично одговарати (сопственом
имовином) за обавезе задруге ако
злоупотребе задругу за незаконите
илипреварнециљевеилиакосаимо
виномзадругерасполажукаосасоп
ственомимовином.
Лицаизстава1.овогчланаодго

ворнасузаобавезезадругесолидар
но.

Вођењепословнихкњигаисаста
вљањефинансијскихизвештаја

Члан58.

Задругаводипословнекњиге,са
стављаи подносифинансијске изве
штаје,наначиниподусловимакоји
супрописанизакономкојимсеуређу
јерачуноводство.
Ревизија финансијских извештаја

задруге,вршисеускладусазаконом
којимсеуређујеревизија.

VI.ФОНДОВИ,РАСПОДЕЛАДОБИ
ТИИПОКРИЋЕГУБИТАКА

Члан59.

Задруга може да оснује задружни
фондкоји секористи заинвестиције
или повећање обртних средстава за
друге.
Задругаможедаоснујеирезервни

фондиз кога се средства користе за
покриће губитака задруге и исплату
улогазадругара.
Задружнимправилимасеодређује

висина издвајања у задружни фонд,
резервнифондидругефондове.

Расподеладобити

Члан60.

Орасподелигодишњедобити,од
лучујескупштиназадругепоусвајању
финансијскихизвештаја.
Добитизстава1.овогчланарас

поређујесеследећимредом:
1)запокрићегубитакапренетихиз

ранијихгодина;
2)зафондовезаразличитенаме

не,акосуобразовани;
3)заисплатунетодобитиилипри

писивањедобитиулозимазадругара.
Износнераспоређенедобитипрено

сисеунареднупословнугодинуилисе
користизаунапређењезадруге.
Задругар учествује у расподели

добитисразмерновеличинисвогуло

га у задрузи и вредности извршеног
промета преко задруге у складу са
установљенимпринципимарасподеле
добитизадружнимправилима.
Правозадругаранаучешћеудоби

типостојисамозавреметрајањаста
тусачланазадруге.

Покрићегубитака

Члан61.

Губитаксепокриваизсредставане
распоређенедобитиизранијихгодина.
Ако се губитак не може покрити

из средстава нераспоређене добити
изранијихгодина,покривасеизре
зервногфондауколико га је задруга
образовала.
Акосегубитакнеможепокритииз

средстава резервног фонда и нерас
поређенедобити,покривасеиздру
гихфондовазаразличитенаменеили
смањењемосновногкапиталазадруге,
ускладусазадружнимправилима.

VII.ПРЕСТАНАКЗАДРУГЕ

Основизапрестанакзадруге

Члан62.

Задругапрестаједапостојибриса
њемизРегистра,пооснову:
1. спроведеног поступка ликви

дације или принудне ликвидације у
складусазаконимакојимасууређени
овипоступци;
2.спроведеногпоступкастечајау

складу са законом којим се уређује
стечај
3.статуснепроменекојаимазапо

следицупрестанакзадруге.

Ликвидација

Члан63.

Поступакликвидацијезадругапо
крећесе:
1)одлукомскупштинезадруге;
2)наосновуправноснажнеодлуке

судаилидругогносиоцајавниховла
шћења;
3)акојепротивзадругеизречена

меразабранеобављањаделатностиза
којујерегистрована,збогтогаштоне
испуњаваусловезаобављањеделат
ности,аурокуодређеномуизреченој
меринеиспунитеуслове,односноне
промениделатност;
4)акопрестанудапостојеуслови

за обављање претежне делатности,
осимакозадругаурокуодшестмесе
цинепроменипретежнуделатност;
5)акосебројзадругарасмањиис

подзакономпрописаногминимума,а
урокуодшестмесецисебројзадру
гаранеповећаиРегиструсенеприја
веновизадругари;
6)акосеновчанидеоосновногка

питала смањи испод прописаног ми
нимума, а у року одшест месеца се
неповећанаминимумпрописановим
законом;
7)аконијеорганизованаускладу

саовимзаконом,задружнимправили
маипринципима.
Одлуку из става 1. тачка 1) овог

члана,доносискупштиназадругедво
трећинскомвећиномодукупногброја
гласовасвихчлановазадруге,очему
обавештава задружни савез чији је
члан.
Кадазадругапрестајеусмислуста

ва1.тачка1)овогчлана,скупштина
задругенеможеодлучитиопрестанку
задруге,акосенајмањепетзадруга
ра,предоношењаодлукеопрестанку
задруге,писанимпутемизјаснедаза
друганепрестаје.
У случају из става 3. овог члана,

гласа се јавно, на тај начин што се
сваки задругар лично изјашњава о
престанкузадруге,азазадругареко
ји су гласали за престанак задруге,
сматраседасуизњеиступили.
Имовинузадругеузадружнојсво

јиникојапреостанепослеликвидаци
је ликвидациони управник поверава
струковном задружном савезу чији
је задругабилачлан, а аконијеби
лачланструковногзадружногсавеза,
ондазадружномсавезуоснованомна
територијинакојојјеседиштетеза
друге,ааконијебилачланзадружног
савеза,онда јединицилокалнесамо
управенатериторијинакојојјебило
седиштезадруге,којаједужнадату
имовинуупотребизаразвојзадругар
ства.

Стечај

Члан64.

Напоступакстечајазадругесход
носепримењујуодредбезаконакојим
сеуређујестечај.

Статуснепромене

Члан65.

Статуснапроменазадругеусмислу
овог закона је припајање, спајање,
подела и издвајање, о чему одлуку
доносискупштиназадруге.
Статуснe променe задругa су до

звољенеакоуњимаучествујуилииз
њихнастајуискључивозадруге.

БрисањеизРегистра

Члан66.

Задругагубисвојствоправногли
цабрисањемизРегистра.

VIII.СЛОЖЕНАЗАДРУГА

Члан67.

Сложена задруга је правно лице
којепрадстављапосебанобликорга
низовања задруга, које пословањем
на задружним принципима остварује
економске, социјалнеикултурнеин
тересеиобављапословекојејојуго
вором о оснивању и задружним пра
вилимапренесузадругеоснивачи.
Сложену задругу могу основати

најмање две задруге, у циљу зајед
ничкогобављањаодређенихпослова
које јој задруге оснивачи и чланови
пренесу оснивачким актом. Чланство
у сложеној задрузи може стећи нео
граниченбројзадруга.
Представљање у органима сложе

не задруге, оснивачи уређују осни
вачкимактомизадружнимправилима
ускладусаовимзаконом.
Задруга из става 1. овог члана

стиче својство правног лица уписом
уРегистарсаобавезомдаусвомпо
словномименусадржиречи„сложена
задруга“,називиседиштезадругекао
иврстузадруге.
Статусчланасложенезадругемо

же престати на начине предвиђене
чланом 32. овог закона, али и пре
станкомзадругекојајечлансложене
задруге.
На оснивање, пословање и реги

страцијузадругеизстава1.овогчла
насходносепримењујуодредбеовог
закона.

IX.ЗАДРУЖНИСАВЕЗ

Члан68.

Задружни савез је самостална,
интересна, пословна и стручна орга
низација, коју основају задруге и дру
ги задружни савези ради остваривања,
усклађивања,унапређивања,пословног
повезивања,заштитеизаступањазајед
ничкихинтересазадругаизадругара.

Оснивање

Члан69.

Задружнисавезјеправнолицеко
јеоснивајузадругеилидругизадру
жнисавези.
Задружни савези се оснивају по

врстама задруга и/или за одређену
територију.
Задружнисавезможеосноватинај

мањедесетзадруга.
Задружнисавезстичестатусправ

ноглицауписомуРегистар,ускладу
сазакономкојимсеуређујепоступак
регистрацијеуагенцијизапривредне
регистре.
Задружнисавезоснивасенаосни

вачкојскупштинидоношењемправи
лазадружногсавезаипотписивањем
оснивачкогуговора.
Уговором о оснивању и правилима

задружногсавезауређујусе,нарочито:
условииначиноснивања,задациипо
словисавеза,пословноиме,седиштеи
средствазарадзадружногсавеза.

Послови

Члан70.

Пословизадружногсавезасу:
1)подстицањезадругарстваиуна

пређењазадружнихначела;
2)пружањестручнеидругепомоћи

задругамаизадругаримаприликом
оснивања,пословањаипрестанка

задруге;
3) заступање интереса задруга

пред државним органима, органима
територијалне аутономије и локалне
самоуправе, носиоцима јавних овла
шћењаидругиминституцијамаиор
ганизацијама;
4)покретањерегулаторнихиници

јативапредрегулаторнимтелима;
5) представљање задруга у ино

странству, остваривање сарадње са
задругамаизадружнимасоцијацијама
изиностранства;
6) остваривање сарадње самеђу

народнимзадружниморганизацијама;
7) организовање и подстицање

стручног усавршавања, научно ис
траживачког рада и информативно
издавачкеимаркетиншкеделатности
одинтересазаунапређењезадругар
ства;
8) води евиденцију о задругама

(Књигузадруга)изадружнустатисти
ку;
9)управљаимовиномузадружној

својиникојаимјепредатапослели
квидацијезадруге,ускладусазако
ном;
10)обављаинформативнуисаве

тодавнуфункцијупремачланицама;
11) обавља послове, посредничке

ипромотивнефункцијезасвојечла
ницеи
12) друге послови, у складу са

овимзакономиправилимазадружног
савеза.
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Поверавањепослова

Члан71.

Задругемогудаповерезадружном
савезу,чијисучланови,дауњихово
имеизањиховрачунобављајуодре
ђенепослове.

Организадружногсавеза

Члан72.

Задружним савезом управљају
оснивачи,прекосвојихпредставника.
Организадружногсавезасу:скуп

штина, управни одбор, надзорни од
борипредседник.
Председник задружног савеза за

ступазадружнисавез.
Скупштиназадружногсавезадоно

сиправиласавеза.

Правилазадружногсавеза

Члан73.

Правилазадружногсавезасадрже,
нарочито:
1)пословноимеиседиштезадру

жногсавеза;
2)задаткеипословезадружногса

веза;
3) услове и начин за стицање и

престанак статуса члана задружног
савеза;
4)праваиобавезезадругепрема

задружномсавезуизадружногсавеза
премазадрузи;
5)одредбеосредствимазарадза

дружногсавеза;
6)условеиначинпрестанкастату

сачланазадружногсавеза;
7)избор,опозивиделокругоргана

задружногсавеза,бројчлановаорга
на, мандат, као и начин сазивања и
одлучивањаоргана;
8) заступањеипредстављањеза

дружногсавеза;
9)унутрашњуорганизацијузадру

жногсавеза;
10) начин обављања стучних и

другихпословазазадруге;
11)одредбеојавностирада;
12)начинобавештавањазадруга;
13) одредбе о општим актима за

дружногсавезаиначинњиховогдо
ношењаи
14)одредбеодругимпитањимаод

значајазарадзадружногсавеза.

Књигазадруга

Члан74.

ЗадружнисавезводиКњигузадру
га својих чланова, која садржи по
словноимеиседиштезадруге,матич
ни и порески идентификациони број
задруге члана задружног савеза, по
датке за задружну статистику и дру
геподаткеускладусаправилникомо
вођењуКњигезадруга.
УКњигузадругауписујусестату

снепромененадчланицама,привре
меноилитрајнообустављањепосло
вања,покретањестечајногпоступкаи
другибитниелементизаправниста
тусчланица.
Задружнисавезједужандауредно

водиитрајночуваКњигузадруга.
Задружнисавезкодкојег јеизвр

шен упис података у књигу задруга
дужан је да изда потврду о изврше
номупису.Књигазадругаимакарак
терјавнеисправе.
Задружни савези су дужни, да на

захтев државних органа достављају
податкеизКњига задруга задружног
савеза.

Средствазарадзадружногсавеза

Члан75.

Средствазарадзадружногсавеза
обезбеђујусеускладусауговоромо
оснивању,односноправилимазадру
жногсавеза.

XРЕГИСТРАЦИЈАЗАДРУГЕИЗА
ДРУЖНИХСАВЕЗА

Регистрацијазадругаизадру
жнихсавеза

Члан76.

У Регистар се региструју оснива
ње,променеподатакао задругамаи
задружнимсавезимаињиховпреста
нак.
Регистрацијазадругаизадружних

савеза,односнорегистрацијаподата
каидокуменатапрописаниховимза
кономобављасеускладусазаконом
орегистрацији.
Задруга односно задружни савез

може да отпочне са обављањем де
латности од момента регистрације у
Регистар.

ПодацикојисеуписујууРегистар

Члан77.

У Регистар се региструју следећи
подациозадрузи:
1)ознакаврстезадруге;
2)пословноиме;
3)адресаседишта;

4)датумивремеоснивања;
5)датумивремепромена;
6)матичнибројдодељенодстране

Републичкогзаводазастатистику;
7) порескоидентификациони број

(ПИБ);
8)шифруиописпретежнеделат

ности;
9)бројеверачунаубанкама;
10)личноимеиматичниброј за

другара који јефизичко лице, одно
сно пословно име, адресу седишта и
матичнибројзадругаракојијеправно
лице;
11)личноимеиматичнибројди

ректора или вршиоца дужности ди
ректора;
12)личноимеиматичниброј за

ступникаиграницењеговиховлашће
ња;
13)податакотомедалисезадру

га оснива/послује са улозима или са
чланаринама
14)податкеоулогусвакогпоједи

ногзадругара.
У Регистар се региструју следећи

подациозадрузи,акопостоје:
1)личноимеиматичнибројчлано

ва управног одбора и/или надзорног
одбора;
2)подациоогранкузадруге;
3)адресазапријемпоште;
4)скраћенопословноиме;
5) пословно име на страном јези

ку.
УРегистарсерегиструјуи:
1)подациоликвидацијиистечају

задруге,ускладусазаконом;
2) забележбеподатакаодзначаја

заправнипрометзадруге.
У Регистар се региструју и други

подаци о задрузи у складу са зако
ном.
УРегистарсерегиструјуисвепро

менеподатакаозадрузисадржаниху
Регистру.
Изузетно од става 5. овог члана,

задругекојепослујусачланариному
обавезисудаупишууРегистарсамо
оснивачеипроменеоснивача,анеи
свихчлановазадруге.
Ако се у Регистар региструју по

даци који се односена страноправ
но илифизичко лице, уместо матич
ногбројаРегистарсадржи,застрано
физичколицебројњеговогпасошаи
државуиздавања,азастраноправно
лицедржавуседишта,адресуседишта
ибројподкојимсетоправнолицево
диуматичномрегистру.
У Регистар се региструју следећи

подациозадружномсавезу:
1)пословноиме;
2)адресаседишта;
3)датумивремеоснивања;
4)датумивремепромена;
5)матичнибројдодељенодстране

Републичкогзаводазастатистику;
6) порескоидентификациони број

(ПИБ);
7) шифра и опис претежне де

латности;
8)бројеверачунаубанкама;
9) пословно име, седиште има

тичнибројоснивачаодносночлана
задружногсавеза;
10) лично име и матични број

председниказадружногсавеза;
11) лично име и матични број

члановауправногодбора;
12) лично име и матични број

чланованадзорногодбора;
13) забележбеподатака од зна

чаја за правни промет задружног
савеза;
14) престанак задружног саве

за.
УРегистарсерегиструјуидруги

подациозадружномсавезуускла
дусазаконом.
У Регистар се региструју и све

променеподатакаo задружном са
везусадржанихуРегистру.
Ако се у Регистар региструју

подаци који се односе на страно
правно илифизичко лице, уместо
матичногбројаРегистарсадржи,за
странофизичко лице бројњеговог
пасоша и државу издавања, а за
страноправнолицебројподкојим
сетоправнолицеводиуматичном
региструидржаватогрегистра.

Регистрацијадокумената

Члан78.

Задруга односно задружни савез
дужнисудаРегиструрадирегистра
циједоставеследећадокумента:
1)оснивачкиакт,
2)изменеоснивачкогактаипречи

шћентексттогдокументанаконсваке
таквеизмене,
3)задружнаправилаодноснопра

вилазадружногсавеза,
4) измене задружних правила од

носно правила задружног савеза и
пречишћентексттогдокументанакон
свакетаквеизмене;
5)књигузадругаразазадругекоје

послујусачланарином.

Сходнаприменаодредбиореги
страцији

Члан79.

Одредбеовогзаконакојимајеуре
ђенарегистрацијазадруга,сходносе
примењујуинасложенезадруге.

ХI.КАЗНЕНЕОДРЕДБЕ
Привреднипреступ

Члан80.

Новчаном казном од 50.000 до
3.000.000динара,казнићесезапри
вредни преступ задруга, односно за
дружнисавез:
1)акообављаделатностбезуписа

уРегистар;
2) ако се не придржава прописа

које је, ради спровођења одредаба
овогзакона,донелаВладаРС;
За радње из става 1. овог члана,

казнићесеиодговорнолицеузадру
зи,односнозадружномсавезуновча
номказномод20.000до200.000ди
нара.

Прекршаји

Члан81.

Новчаном казном од 100.000 до
1.000.000динара,казнићесезапре
кршајзадруга:
1) ако у пословном имену не са

држи ознаку „задруга“ као и ознаку
врсте задруге, имеи седиште задру
ге,адругоправнолицеакоуназиву
фирмекористизадружноиме,ареги
строванојепоступањунаснагуовог
закона;
2)аконеводи,недржиуседишту

задруге или не чува књигу задруга
ра;
3)аколицимаизчлана35.став8.

и9.неомогућиувидукњигузадру
гара;
За радње из става 1. овог члана,

казниће се за прекршај и одговорно
лице у задрузи, новчаном казном од
5.000до50.000динара.

ХII.ПРЕЛАЗНЕИЗАВРШНЕОД
РЕДБЕ

Постојећезадругеизадружни
савези

Члан82.

Даномступањанаснагуовогзако
на,постојећезадругеизадружниса
везинастављајудараде,наначини
под условима под којима су уписани
уРегистар.
Постојеће задруге и задружни са

везидужнисудаускладесвојуорга
низацију, пословање и опште акте с
одредбама овог закона најкасније у
рокуодгодинуданаодданаступања
наснагуовогзакона.
Постојеће задруге и задружни са

вези дужни су да промене извршене
у поступку усклађивања, а које су
предмет rегистрације, пријаве Реги
струурокуодпетнаестданаоддана
њиховогнастанка.
Постојеће задруге и задружни

савези, које не поступе по одред
би става 2. овог чланапрестају са
радом,послеспроведеногпоступка
принуднеликвидације,којипослу
жбеној дужности покреће Регистар
наосновуобавештења,аотрошку
задруге,односнозадружногсавеза
ибришусеизРегистра.
Регистратор који води регистар

привреднихсубјекатаћеурокуод90
дана од дана почетка примене овог
закона по службеној дужности и без
доношења посебног акта, извршити
брисањерегистрованихподатакакод
задругакојеурегиструимајууписан
податак о имовини задруге која не
представљаудеозадругара.
Правна лица која до дана сту

пања на снагу овог закона у свом
пословном имену користе скраће
ницекојеодређујузадругумогуда
наставедакористетускраћеницуу
циљуњиховепрепознатљивостина
тржишту.

Започетипоступци

Члан83.

Поступци за враћање имовине
задруге,односнозадружногсавеза,
којисузапочетиускладусаЗако
ном о задругама („Службени лист
СРЈ“,бр.41/96и12/98и„Службени
гласникРС“,бр.101/05др.закони
34/06), по захтеву задруге, одно
сно задружног савеза до ступања
на снагу овог закона, а који нису
правоснажно окончани, окончаће
сепоодредбаматогзакона.
Правноснажни акт о враћању

имовине или споразум о повраћају
задружне имовине, који су донети
у поступку из става 1. овог члана,
представљају основ за упис права
својине на тој имовини (задружне
својине)укористзадруге,односно
задружногсавеза,ујавнирегистар
о непокретностима и правима на
њима.
Уколикојепредметспоразумаиз

става2.овогчлана,пољопривред
но земљиште, за упис задружне
својине на предметном земљишту
примењује се одредба члана 84.
овогзакона.

Упис задружне својине на непо
кретностимаудруштвенојсвојини

Члан84.

На пољопривредном земљишту
накомејеизрађенипотврђенпо
пис земљишта у друштвеној сво
јини, односно државној својини у
складу са Законом о претварању
друштвене својине на пољопри
вредномземљиштуудругеоблике
својине („Службени гласник РС“,
бр. 49/92, 54/96 и 62/06), и ко
је је, на основу тога уписано као
друштвена својина у јавни реги
стар о непокретностима и прави
манањима, уписаће се задружна
својина,назахтевзадругекоја је
уписана као носилац права кори
шћења на том земљишту, без по
новнеоценеисправаостицањуод
странеоргананадлежногзавође
ње регистра о непокретностима и
правиманањима.

Члан85.

Задруга која је основана после
8. новембра 2006. године, а чија
јеимовинанасталаизунетихулога
односночланаринезадругараипо
словања,акојајеуписанакаодру
штвена својина у јавни регистар о
непокретностимаиправиманањи
мауписаћесекаозадружнасвоји
наназахтевзадругеподнеторгану
надлежном за вођење јавног реги
стра о непокретностима и правима
нањима.
Непокретности које су на дан

ступања на снагу овог закона
уписане као друштвена својина у
јавни регистар о непокретности
ма и правима на њима, а за коју
задруге, односно задружни саве
зи поседују веродостојну исправу
усмислуправносноснажнеодлуке
органа државне управе, суда или
споразумоповраћајуимовине,ко
јом је утврђена задружна својина
у корист задруге, односно задру
жног савеза, орган надлежан за
вођењерегистраонепокретности
маиправиманањимауписаћена
захтевзадруге,односнозадружног
савезазадружнусвојинунапред
метнимнепокретностима.
Уколико орган надлежан за во

ђењејавногрегистраонепокретно
стима и правима на њима у збир
циисправанепоседујеисправепо
основу којих се утврђује да су не
покретности из става 1. и 2. овог
чланазадружнасвојина,задругаје
уобавезидапоактунадлежногор
гана,теисправедостави.

Члан86.

Објектикојисунаданступања
наснагуовогзаконау јавномре
гиструонепокретностимаиправи
манањимауписаникаодруштве
насвојина,анакојимасукаоно
сиоци права коришћења уписани
задруга, односно задружни савез,
назахтевзадруге,односнозадру
жног савеза, орган надлежан за
вођење регистра о непокретно
стимаиправиманањима,уписаће
задружну својину уколико је гра
ђевинска и употребна дозвола за
те објекте издата на име уписане
задруге, односно задружног саве
закаоинвеститора.
Уколико орган надлежан за во

ђењејавногрегистраонепокретно
стимаиправиманањимаузбирци
исправа не поседује грађевинску
и употребну дозволу за предметне
објекте,задругајеуобавезидапо
актунадлежногоргана,теисправе
достави.
Објектима изграђеним у складу

сапрописимасматрајусеи:
1)објектиуградовима,односно

насељима градског карактера из
грађени до 3.6.1948. године, када
јеступиланаснагуОсновнауредба
о грађењу („Службени лист ФНРЈ“,
број46/48);
2) стамбене зграде које су из

грађене на селу до 21.3.1961. го
дине,кадајеступионаснагуЗакон
о условима за изградњу стамбених
зграданаселу(„Службенигласник
НРС“ број7/61) или до ступања на
снагу прописа о условима за из
градњу стамбених зграда, уколико
су их општински народни одбори
донели у року прописаним тим за
коном;
3)осталеврстеобјекатакојису

изграђенинаселудо8.7.1973.го
дине,кадјеступионаснагуЗакон
о изградњи инвестиционих објека
та („Службени гласник СРС“, број
25/73),односнодоступањанасна
гуопштинске, односно градскеод
лукеуколикојеистадонетауроку
прописаномтимзаконом.
Уколико су објекти из става 3.

овогчлананаданступањанаснагу
овогзаконауписаниујавномреги
стру о непокретностима и правима
нањима као друштвена својина, а
на којима су носиоци права кори
шћења задруге, односно задружни
савези,назахтевуписанезадруге,
односнозадружногсавеза,организ
члана117.став2.овогзаконаупи
саће те објекте као задружну сво
јину.

Поступакиисправазаупис
задружнесвојине

Члан87.

Задруга, односно задружни са
вездужанједаурокуодтригоди
неоддана ступањанаснагуовог
законаподнесеорганунадлежном
завођењејавногрегистраонепо
кретностима и правима на њима,
захтев за упис задружне својине
на објектима и земљишту који су
на дан ступања на снагу овог за
кона уписани као друштвена сво
јинаујавнирегистарнанепокрет
ностима и правима нањима, а на
којимаускладусачл.84,85.и86.
овогзакона,одређеноправопола
жузадругеилизадружнисавези.
Услучајукадајезахтевзадру

ге поднет за упис права својине
правноснажно одбијен, министар
ство надлежно за послове пољо
привреде и дирекција надлежна
задржавнусвојинустичуправода
поднесу захтев да се на имовини
уписаној као друштвена својина
у јавном регистару на непокрет
ностима и правима на њима а на
којојнијеуписаноправозадружне
својине у складу са одредбама
овог закона, упише државна сво
јина.
Протекомрокаизстава1.овог

члана имовина, која је уписана
као друштвена својина, а за коју
није поднет захтев за упис права
задружнесвојинеилијетајзахтев
правноснажно одбијен у поступку
доказивањазадружнесвојине,од
носно није уписана као задружна
својинау јавномрегистарунане
покретностимаиправиманањима,
постаје државна својина и преда
је се министарству надлежном за
послове пољопривреде на упра
вљањепољопривредноземљиште,
односно дирекцији надлежној за
државнусвојинууколикосуупи
тањуосталенепокретности.

Разграничењезадружне
идржавнесвојине

Члан88.

На пољопривредном земљишту
накомејеизрађенипотврђенпо
пис земљишта у друштвеној сво
јини, односно државној својини у
складу са Законом о претварању
друштвене својине на пољопри
вредномземљиштуудругеоблике
својине („Службени гласник РС“,
бр. 49/92, 54/96 и 62/06), и које
је, на основу тога грешком упи
сано каодржавна својина у јавни
регистаронепокретностимаипра
вима на њима, задруга, односно
задружнисавезмогуурокуоддве
године, оддана ступањана снагу
овогзаконаподнетизахтевзапо
кретање поступка поновне оцене
исправаостицањунаосновукојих
је уписана државна својина, пред
органом надлежаним за вођење
јавног регистра о непокретности
маиправиманањима.Наоснову
решења донетог по спроведеном
поступку вршиће се упис у јавни
регистар на непокретностима и
правиманањима,задружнесвоји
ненапредметнојимовини.

Доношењеподзаконских
прописа

Члан89.

Подзаконскиакткојимседефи
ниже садржај књиге задругара и
Књиге задругаћедонетиминистар
надлежан за послове привреде у
рокуод90данаодданаступањана
снагуовогзакона.

Престанакважења
ранијихзакона

Члан90.

Даномступањанаснагуовогза
кона престају да важе Закон о за
другама
(„СлужбенилистСРЈ“,бр.41/96

и 12/98 и „Службени гласник РС“,
бр.101/05др.закони34/06)иЗа
кон о задругама („Службени гла
сникСРС“,број57/89и„Службени
гласникРС“,бр.46/95и101/05др.
закон).

Ступањенаснагу

Члан91.

Овај закон ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Слу
жбеномгласникуРепубликеСрбије“.



Tr ži šne okol no sti ni ove ne de lje ni-
su od go va ra le ve ći ni ber zan skih 

ro ba za ne ko iole ve će tr go va nje na 
ber zi u No vom Sa du. Ce na ku ku ru za 
je u ve li kom pa du, dok se ce ne so je i 
sun co kre ta no vog ro da i da lje ni su još 
iz de fi  ni sa le na sta bil nom ni vou ko ji bi 
do kra ja otvo rio ova tr ži šta u smi slu 
po ve ća nog tr go va nja i ko nač nog ob-
ja vlji va nja re fe rent ne ce ne u pe ri o du 
že tve ovih use va. Obim ne delj nog tr-
go va nja je iz no sio 800 to na ro be, što 
je za 77,43% ma nje u od no su na pret-
hpod ni ne delj ni pe riod, dok je fi  nan-
sij ska vred nost tr go va ne ro be iz no si la 

16.643.000 di na ra, što je za 77,93% 
ma nje ne go pret hod ne ne de lje.

Pše ni ca odo le va pri ti sci ma onih tr-
ži šnih fak to ra ko ji je “gu ra ju” ka ni-
žim vred no sti ma. Svet ske ce ne pše-
ni ce su u oči gled nom pa du. Me đu tim, 
kva li tet na pše ni ca na do brom pa ri te tu 
na do ma ćem tr ži štu i da lje ima re la-
tiv no sta bil nu i so lid nu ce nu. Po če tak 
ne de lje ni je obe ća vao do bre ce nov ne 
per spek ti ve ovoj ro bi, s ob zi rom da je 
ne delj no tr go va nje otvo re no ce nom 
od 17,90 din/kg bez PDV, ali po sled-
nja dva da na tr go va nja vra ti le su ce-
nu pše ni ce na ni vo od 18,40 din/kg, 

što je mak si mal na za be le že na ce na 
pše ni ce ovo go di šnjeg ro da. Pro seč na 
ne delj na ce na tr go va nja je iz no si la 
20,09 din/kg ( 18,27 bez PDV), što je 
za ne znat nih 0,19% ni ža ce na u od no-
su na pret hod nu ne de lju.

Po da tak da je re a li zo van sa mo je-
dan ku po pro daj ni ugo vor u tr go va nju 
ku ku ru zom, ja sno go vo ri da se ne što 
krup no de ša va na ovom tr ži štu. Iz nos 
od 19,25 din/kg ( 17,50 bez PDV) ko-

li ko je iz no si la ce na tog je di nog za-
klju če nog ku po pro daj nog ne mo že mo 
sma tra ti re fe rent nim po dat kom, po što 
u dru goj po lo vi ni ne de lje, ni po nu de 
od 16,50 din/kg bez PDV ni su na i la zi le 
na od go vor tra žnje u smi slu pri hva ta-
nja po nu de. Ce na od 17,50 din/kg bez 
PDV, za 3,09% je ma nja od pro seč-
ne ce ne tr go va nja pret hod ne ne de lje. 
Sa da je sa svim ja sno da će iz vo zna 
kal ku la ci ja ili u pre vo du ino ce ne bi ti 

ti ko ji će de fi  ni sa ti tr ži šte ku ku ru za u 
na red nom pe ri o du.

Ce na so je je ta ko đe u pa du. Ova 
ro ba je pro te kle ne de lje pre ko no vo-
sad ske ber ze pro da va na po ce ni od 
43,67 din/kg (39,70 bez PDV), što 
pred sta vlja ne delj ni ce nov ni pad od 
2,70%. Po nu de ot ku plji va ča na van-
ber zan skom tr ži štu su ne što ni že od 
ber zan ske ce ne. Slič no tr ži štu ži ta ri ca 
i svet sko tr ži šte so je je u pa du.
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PRODUKTNA BERZA NOVI SAD

Promet roba na Produktnoj berzi
od 31. 8. do 4. 9. 2015.

Najva`nije iz protekle nedelje:

Cene poljoprivrednih proizvoda u protekloj nedelji
na vode}im robnim berzama su bile slede}e:

E-mail: nsberza@eunet.rs,
internet sajt: www.proberza.co.rs  

INFO SLU@BA
021/443-413 od 730 do 1430

21000 Novi Sad, Radni~ka 30a 
Tel: 021/4750-788; Fax:021/4750-789

miroslav.sidor@limagrain.com
branimir.alivojvodic@limagrain.com
www.limagrain.rs

Francuski hibridi
kukuruza i suncokreta

SPONZOR

*Objavljeni nedeljni ponderi cena nisu zvani~an podatak, usled ~injenice da su obuhva}eni podaci o trgovanju do trenutka {tampanja informatora.

Svi se pri pre ma ju za sle de ću ne de lju, ka da 
će US DA ob ja vi ti svoj me seč ni zve štaj. Pri-

vat ni ana li ti ča ri, po di gli su svo je pro ce ne pri no-
sa za se zo nu 2015. In for ma je ob ja vi la pro ce ne 
pri no sa za ku ku ruz na ni vo od 168.8 bu/ac re 

i so ju na ni vo od 47 bu/ac re. Pše ni ca pa ti od 
ne kon ku rent no sti u od no su na evrop ske i cr no-
mor ske ce ne, naj vi še zbog ra sta vred no sti do-
lar ske va lu te. U Či ka gu su ce ne na mi ni mu mu 
još od ju na 2010. go di ne, dok su u Kan za su na 

mi ni mu mu jop od apri la 2007. go di ne.
Sep tem bar ski fju čers na pše ni cu je u po-

sled njih ne de lju da na na či ka škoj ber zi pao za 
5,78%, dok je fju čers na ku ku ruz jef ti ni ji za 
4,39%.

PRE GLED DNEV NIH PRO ME NA CE NA NA CME GRO UP, JULSKI 2015.

po ne de ljak uto rak sre da če tvr tak pe tak

Pše ni ca  175,27 $/t 177,26 $/t 177,84 $/t 173,80 $/t 167,70 $/t

Ku ku ruz  142,99 $/t 143,14 $/t 140,15 $/t 139,36 $/t 136,85 $/t

PRE GLED DNEV NIH PRO ME NA CE NA NA CME GRO UP
po ne de ljak uto rak sre da če tvr tak pe tak

So ja, zr no, jul 15   328,20 $/t 329,74 $/t 325,04 $/t 324,67 $/t 323,20 $/t

So ji na sač ma, jul 15   321,40 $/t 320,90 $/t 317,90 $/t 318,10 $/t 316,50 $/t

• Sta bil na ce na pše ni ce
• Pad ce ne so je
• De ša va nja na svet skim ber za ma

Iako ne de lja za na ma be le ži pad 
ber zan skog pro me ta, sve tri naj zna-
čaj ni je ra tar ske kul tu re ipak su bi le 
za stu plje ne u nje go voj struk tu ri.

Iako se po čet kom ne de lje na go-
ve šta vao trend pa da, ce na pše ni ce 
se do kra ja ne de lje, vra ti la na svoj 
pro šlo ne delj ni ni vo od 18,40 din/kg, 
bez PDV-a. Ti me se i ovo ne delj no 
kre ta nje PRO DEX-a, sve lo na even-
tu al na ce nov na po me ra nja sa tr ži šta 
ku ku ru za i so je.

Oba po me nu ta tr ži šna seg men ta 

be le že ce nov ni pad. Na tr ži štu ku-
ku ru za on iz no si –0,50 din/kg, a na 
tr ži štu ovo go di šnjeg ro da so je –1,10 
din/kg. Si tu a ci ja na oba tr ži šta je 
iden tič na, od no sno na oba tr ži šta 
ce ne kon ti nu i ra no pa da ju već dru gu 
ne de lju za re dom.

Po me nu ti ce nov ni pad od ra zio se 
na no vi ne delj ni pad in dek sne vred-
no sti PRO DEX-a, ko ji na da na šnji dan 
be le ži vred nost od 210,47 in dek snih 
po e na, što je za 2,05 in dek snih po e-
na ni že ne go pro šlog pet ka.

Pregled zaklju~enih i ponu|enih koli~ina, kao i dijapazon zaklju~enih i ponu|enih cena 
poljoprivrednih proizvoda tokom protekle nedelje, dati su u slede}oj tabeli:

PRODEX

ROBA PONUĐENA 
KOLIČINA (t)

CENA PONUDE 
DIN/KG SA

PDV-OM

ZAKLJUČENA 
KOLIČINA (t)

ZAKLJUČENA 
CENA DIN/KG 

SA PDV-OM

PROMENA U 
ODNOSU NA 
PRETHODNU 

NEDELJU

Pše ni ca, rod 2015. 1.000 19,69-20,24 750 19,69-20,24

So ja, rod 2015. 25 43,67 25 43,67

Ku ku ruz, vešt. su šen, 
rod 2014. 25 19,25 25 19,25

Sun co kre to va 
sač ma, min. 33% 24 28,24 24 28,24

BUDIMPE[TA
P[ENICA KUKURUZ

158,75 EUR/t 
(fu tu res dec 15)

146,67 EUR/t 
(fu tu res nov 15)

EURONEXT PARIZ
P[ENICA KUKURUZ

146,75 EUR/t 
(fu tu res sep 15)

162,25 EUR/t 
(fu tu res nov 15)

Pše ni ca je u Pa ri zu, u od no su na kraj pro šle 
ne de lje, pa la za 9,97%, dok je u Bu dim-

pe šti jef ti ni ja za 1,62%. No vem bar ski fju čers 
na ku ku ruz je u Pa ri zu pao u od no su na pro šli 
pe tak za 4,14%, dok je fju čers na ku ku ruz u 
Bu dim pe šti sku plji za 1,44%.



STIPS - VOJVODINA

VOĆE 31.8.2015. - 7.9.2015.

POVrĆE 31.8.2015. - 7.9.2015.

REPUBLIKA
SRBIJA

MINISTARSTVO 
POLJOPRIVREDE,[UMARSTVA

I VODOPRIVREDE

* Kvalitet proizvoda je prema JUS standardima ukoliko druga~ije nije nazna~eno

Mesto prikupljanja cena:  Mačvanski okrug - klanica

* Kvalitet proizvoda je dobar ukoliko druga~ije nije nazna~eno

GAZDINSTVO    Mesto prikupljanja cena: Kikinda

MALOPRODAJA     Mesto prikupljanja cena: Loznica

PIJACA     Mesto prikupljanja cena: Loznica

11. septembar 2015.

Mesto prikupljanja cena: Beograd - kvantaška pijaca

Mesto prikupljanja cena: Beograd - kvantaška pijaca

CENE ŽIVE STOKE 

Mesto prikupljanja cena: Loznica - stočna pijaca

* Kvalitet proizvoda je dobar ukoliko druga~ije nije nazna~eno
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R.B. Proizvod Pakovanje Poreklo Jed. 
Mere

Cena (din)
Trend Ponuda

min max dom

1 Lucerka (seno 
u balama) bala 12-25kg Domaće kg 18.00 23.00 20.00 pad vrlo slaba

R.B. Proizvod Pakovanje Poreklo Jed. 
Mere

Cena (din)
Trend Ponuda

min max dom

1 Stočno brašno džak 33kg Domaće kg 15.00 17.00 16.00 bez 
promene dobra

R.B Proizvod Pakovanje Poreklo Jed. 
Mere

Cena (din)
Trend Ponuda

min max dom

1
Kukuruz (okrun-

jen, prirodno 
sušen)

džak 50kg Domaće kg 24.00 27.00 25.00 bez promene dobra

2
Lucerkino brašno 
(min 15% protei-

na)
džak 25kg Domaće kg 40.00 50.00 45.00 bez promene slaba

3 Pšenica džak 50kg Domaće kg 24.00 27.00 25.00 bez promene slaba

4 Sojina sačma 
(44% proteina) džak 33kg Domaće kg 75.00 90.00 80.00 bez promene prosečna

5 Stočno brašno džak 33kg Domaće kg 16.00 18.00 17.00 bez promene dobra

R.B Proizvod Poreklo Jed. 
Mere

Cena (din)
Trend Ponuda

min max dom

1 Blitva (sve sorte) Domaće veza 13.00 15.00 13.00 bez promene prosečna

2 Boranija (šarena) Domaće kg 90.00 100.00 100.00 bez promene slaba

3 Boranija (žuta) Domaće kg 100.00 120.00 100.00 pad slaba

4 Brokola (sve sorte) Domaće kg 150.00 180.00 150.00 pad vrlo slaba

5 Celer (sve sorte) Domaće kg 60.00 70.00 60.00 pad prosečna

6 Cvekla (sve sorte) Domaće kg 25.00 30.00 25.00 pad prosečna

7 Dinja (sve sorte) Domaće kg 50.00 60.00 50.00 bez promene vrlo slaba

8 Karfiol (sve sorte) Domaće kg 120.00 140.00 130.00 bez promene slaba

9 Kelj (sve sorte) Domaće kg 50.00 60.00 60.00 pad vrlo slaba

10 Krastavac (Kornišon) Domaće kg 70.00 80.00 80.00 bez promene vrlo slaba

11 Krastavac (salatar) Domaće kg 45.00 50.00 45.00 pad dobra

12 Krastavac (salatar) Domaće kg 30.00 35.00 35.00 bez promene dobra

13 Krompir (beli) Domaće kg 30.00 35.00 33.00 rast dobra

14 Krompir (crveni) Domaće kg 30.00 35.00 30.00 bez promene dobra

15 Kupus (sve sorte) Domaće kg 17.00 25.00 23.00 bez promene prosečna

16 Lubenica (sve sorte) Domaće kg 15.00 25.00 25.00 pad slaba

17 Luk beli (sve sorte) Domaće kg 200.00 250.00 220.00 rast dobra

18 Luk crni (mladi) Domaće veza 20.00 25.00 22.00 rast vrlo slaba

19 Luk crni (sve sorte) Domaće kg 25.00 30.00 25.00 bez promene dobra

20 Paprika (Babura) Domaće kg 60.00 70.00 70.00 rast prosečna

21 Paprika (ljuta) Domaće kg 130.00 200.00 170.00 bez promene prosečna

22 Paprika (ostala) Domaće kg 55.00 70.00 60.00 pad prosečna

23 Paprika (šilja) Domaće kg 40.00 70.00 55.00 bez promene dobra

24 Paradajz (chery) Uvoz(uvoz) kg 300.00 300.00 300.00 bez promene vrlo slaba

25 Paradajz (chery) Domaće kg 200.00 200.00 200.00 bez promene slaba

IZVE[TAJ O CENAMA @IVE I ZAKLANE STOKE U KLANICAMA 

SILOS     Mesto prikupljanja cena: Loznica

IZVE[TAJ ZA @ITARICE, ULJANE KULTURE I KRMNO BILJE

R.B. Proizvod Poreklo Jed. 
Mere

Cena (din)
Trend Ponuda

min max dom

1 Banana (sve sorte) Uvoz(uvoz) kg 115.00 120.00 120.00 rast prosečna

2 Borovnica (sve sorte) Domaće kg 700.00 800.00 700.00 rast vrlo slaba

3 Breskva (sve sorte) Domaće kg 50.00 105.00 75.00 rast prosečna

4 Grejpfrut (sve sorte) Uvoz(uvoz) kg 170.00 190.00 180.00 bez 
promene slaba

5 Grožđe (belo Italija) Domaće kg 60.00 70.00 65.00 pad prosečna

6 Grožđe (belo 
Smederevka) Domaće kg 50.00 55.00 50.00 - vrlo slaba

7 Grožđe (belo ostale) Domaće kg 75.00 80.00 75.00 rast dobra

8 Grožđe (crno Hamburg) Domaće kg 65.00 80.00 70.00 pad dobra

9 Grožđe (crno ostale) Domaće kg 70.00 80.00 80.00 bez 
promene dobra

10 Jabuka (Ajdared) Domaće kg 40.00 60.00 50.00 bez 
promene slaba

11 Jabuka (Delišes zlatni) Domaće kg 45.00 65.00 65.00 rast slaba

12 Jabuka (Gloster) Domaće kg 50.00 55.00 55.00 - vrlo slaba

13 Jabuka (Greni Smit) Domaće kg 55.00 65.00 65.00 rast slaba

14 Jabuka (Jonagold) Domaće kg 50.00 55.00 50.00 pad slaba

15 Jabuka (Mucu) Domaće kg 50.00 65.00 60.00 rast slaba

16 Jabuka (ostale) Domaće kg 45.00 60.00 50.00 bez 
promene slaba

17 Kruška (Viljamovka) Domaće kg 75.00 80.00 80.00 rast vrlo slaba

18 Kruška (ostale) Domaće kg 60.00 80.00 60.00 bez 
promene prosečna

19 Kruška (ostale) Domaće kg 90.00 120.00 90.00 bez 
promene prosečna

20 Kupina (sve sorte) Domaće kg 200.00 250.00 250.00 bez 
promene vrlo slaba

21 Lešnik (očišćen) Uvoz(uvoz) kg 1900.00 2000.00 1900.00 pad vrlo slaba

22 Limun (sve sorte) Uvoz(uvoz) kg 240.00 250.00 250.00 bez 
promene prosečna

23 Malina (sve sorte) Domaće kg 350.00 350.00 350.00 pad vrlo slaba

24 Nektarina (sve sorte) Domaće kg 55.00 75.00 75.00 bez 
promene vrlo slaba

SREMSKA

POLJOPRIVREDA

R.B. Naziv živ. Težina/uzrast Rasa
Cena (din)

Trend Ponuda,
broj grlamin max dom

1 Jagnjad sve težine sve rase kg 260.00 280.00 270.00 bez promene

2 Jarad sve težine sve rase kg 220.00 240.00 230.00 bez promene

3 Koze sve težine sve rase kg 120.00 140.00 130.00 bez promene

4 Krmače za klanje >130kg sve rase kg 110.00 120.00 115.00 bez promene

5 Ovca sve težine sve rase kg 130.00 150.00 140.00 bez promene

6 Prasad 16-25kg sve rase kg 210.00 240.00 220.00 bez promene

7 Prasad <=15kg sve rase kg 220.00 240.00 230.00 bez promene

8 Tovljenici 80-120kg sve rase kg 140.00 170.00 160.00 bez promene

R.B. Naziv živ. Težina/uzrast Rasa
Cena (din)

Trend Ponuda,
broj grlamin max dom

1 Bikovi >500kg SM 220.00 250.00 235.00 bez promene dobra

2 Jagnjad sve težine sve rase 260.00 280.00 270.00 bez promene slaba

3 Junad 350-480kg sve rase 200.00 210.00 205.00 bez promene slaba

4 Krave za klanje sve težine SM 150.00 180.00 160.00 bez promene prosečna

R.B. Proizvod Pakovanje Poreklo Jed. 
Mere

Cena (din)
Trend Ponuda

min max dom

1 Kukuruz (okrunjen, 
prirodno sušen) džak 50kg Domaće kg 22.00 25.00 24.00 bez 

promene dobra

2 Lucerka (seno u bala-
ma) bala 12-25kg Domaće kg 18.00 20.00 19.00 bez 

promene dobra

3 Pšenica džak 50kg Domaće kg 24.00 26.00 25.00 bez 
promene slaba

4 Sojino zrno džak 50kg Domaće kg 40.00 50.00 45.00 bez 
promene slaba

5 Stočni ječam džak 50kg Domaće kg 26.00 28.00 27.00 bez 
promene slaba

6 Stočno brašno džak 33kg Domaće kg 17.00 19.00 18.00 bez 
promene dobra



PO LJO PRI VRED NA 
ME HA NI ZA CI JA

● Pro da jem trak tor IMT 578 u is prav-
nom sta nju, i dva plu ga. U La ćar ku. Tel: 
063/660-748.

● Kom bajn Ep ple Mo bil 1240. U od lič nom 
sta nju, ma lo ra dio, mo tor od li čan, 1980. 
go di šte. Tel:062/186-94-06. 

● Be rač za ku ku ruz Zmaj 213, jed no red ni, 
is pra van 1982. god. Tel:063/531-155.

● IMT 539 sa ka bi nom i kom pre so rom, no ve 
gu me. Tel:064/235-05-57.

● John De e re 1075, god. 1985, re gi stro van 
u ve o ma do brom sta nju kli ma, seč ka, ko sa 
4.20m. žit na va ri jan ta plus kor pa za ku ku-
ruz, blin de i si ta za ku ku ruz. Tel:060/049-
88-45.

● Trak tor Sa me Ex plo rer. Teh nič ki po da ci: 
Ex plo rer 75 / Ex plo rer 85 / Ex plo rer 95. 
Broj ci lin da ra/Ka pa ci tet: n/cm34/400. Mak-
si mal na sna ga: kW/KS/o/min 52/71/2300 
59.5/81/2300 70.5/96/2300. Si stem hla-
đe nja: teč nost ulje. Ka pa ci tet re zer vo a ra 
za go ri vo: 160l. Pre nos: Hi dro sta tič ka kon-
tro la. Ko če nje na sva 4 toč ka ne za vi sno. 
Tel:021/419-151.

● Mas sey Fer gu son 3090, 1988. god. u 
od lic nom sta nju, re gi stro van. Tel:063/531-
155.

● Be rač 221 sa bun ke rom i ru dom na hi-
dra u lič no ukr šta nje, u do brom sta nju. 
Tel:022/664-596.

• Pro da je se trak tor Rus 52.Bla gi pro ble-
mi sa me nja čom, pa li. Mo že pred nja vu ča. 
Tel:064/383-55-16.

• Trak tor Vol vo bm814. rak tor u do brom 
sta nju, sve is prav no. Za me na za ki per ka-
mion do 3.500 EUR ili za ma nji trak tor i 
do pla ta, mo gu ća kom bi na ci ja. Tel:060/471-
47-88.

• Pro da jem trak tor 577 no vi tip sa dva pa ra 
zad njih toč ko va.Tel: 069/668-206.

• Pro da jem Vla di mir ca no vi tip sa jed nim 
me nja čem u do brom sta nju i se tvo spre mač. 
Te l: 467 -717. 

• Prodajem V ladimi rca , novi t ip sa je dnim 
me njače m  u dobrom  st an ju. Može zamena 
za Fer gu sona 533  ili 539 . 

• Prodajem  kombajn žitni Džon Dir 950.  
T el: 060 /067-01-45.

• Prodajem  k ombajn Zma j 143, 200 4 
godiš te  s a sečkom  za  slamu i kukuruznim 
adapterom. Tel:0 6 4/063-24-34.

• Traktor John Deere 6 200, 85KS, 1994 . 
god , 7700rc,  gum e sve 4 s u s koro no ve, 
ima rev erzer, u odličnom stanju, iz  uv oz a. 
Tel: 065/825-66-54.

•  Vladimirac  T 2 5, 1300  evra.  Tra k to r je  u 
od ličnom  stanju,  hidraulika  i spravna, gume 
sve nove, nov an la ser. Tel: 064/000-26-6 0.

•  To rped o 4506, 1 981 . god.  nije 
registrovan, u odličnom stanju,  29 00  evra. 
Tel: 063/531-15 5

•  Rakovi ca 65,  1986.  god. u odličnom 
stanju, nije pucao blok, 420 0 evra .  Tel: 
063/531 -1 55.

• Traktor  B elor us – 82. Godište  19 83., 
 regi strovan  na ime. U potpuno ispravnom 
stanju. Tel: 064/903 -2 2-44.

•  IM T 539, 19 90.  god. k abina, kompresor, 
u odličnom stanju, 40 00  evra. T el: 063/53-
1-155.

• Prodaje m trak tor 577  no vi tip sa dva para 
zadnjih  t očkova. Tel: 069/668-206.

• Pr od ajem komba jn Zmaj 14 3, 2004  g od-
ište sa s eč kom za slamu i kukuruznim 
adapterom. Tel :064/063 -24-34.

• Prodajem  kombajn žitni Džon Dir  950. 
T el: 060/067-01-45.

• Traktor Volvo bm814, 5450  evra. Tel: 
0 60/ 471-47-88.

• Kombajn Zmaj dvoredni 223, 10000 ev ra.  
Tel: 022 /3 13-543.

 •  MTD tr ak tr očić za košenje travnatih po vr-
šin a.  T el: 064/218-74-0 0.

•  Motoku ltivator IMT 506 u ispravnom 
stanju,  300  evra.  Tel : 063/370 -1 50.

• M otorni  traktorčić za košenje trave W hite. 
 Te l:  064/2 18-74-00.

• Tr aktor kosač ica, motor brigs straton od 
9 konja. Kao nov,  800 evra. Tel:  0 63/370-
1 50.

• Ber ač  2 21  sa bun ker om i rudo m na hid-
raulično ukrštanje, u dobrom st anju. Tel : 
 06 0 /066- 45 -9 6.

O PREMA 

• R otacion a kosa čic a marke Deutz- Fa hr, 
rad nog za hv at a 1.85  sa  karda no m, novim 
noževima, odlično o čuvana.  Tel:0 63 /8 86-
97- 17.

• Nova stočna priko lica.  Tel:064/ 301-81-2 9.

• Odž ački krunja č-krupač  u d obrom  stanju. 
Uz njega ide dodatno  si to.  Tel:064/304 -72 
-16.

•  Zm aj ev ka , tip  470 . Svetl os na sig na lizacija, 
vaz dušne  kočnice, kipuje, im a  i ručn u  kipu.  
Pod-l im  3mm ,  ojačana, široke gume, regist-
rovana.  T el:022/265-61-11.

 • Krunjač B ečejac 12t na  1h , karda n plus 
 motor  21kW u odličnom stanju, prvi  vla sn ik. 
T el :060/06 6- 45-96.

• Tanjirače vučene i  noš ene. T el:  0 62-1 01-
68- 60 .

•  Drlja če,  četv oro krilne, pe to krilne  masivne 
drlj ače  za tra kt or e preko 60 KS  i tr okrilne 
proširene za traktore is po d  6 0KS . Tel: 01 5/ 
7786-963 .

• Samo utovarn a prikolic a z a seno. Sred nje 
s tanje. Na vi dj enje ili kratki remont pre  pr od-
a je. T el :0 64/383 -55-1 6.

• R otacion a kosa čic a marke Deutz- Fa hr, rad nog 
za hv at a 1.85  sa  karda no m, novim noževima, 
odlično o čuv ana. Tel:063/886 -97 -17.

•  Zm aj ev ka , tip  470 . Svetl os na sig na lizacija, 
vaz dušne  kočnice, kipuje, im a  i ručn u  kipu.  
Pod-l im  3mm ,  ojačana, široke gume, regist-
rovana.  T el:022/265-61-11.

 • Krunjač B ečejac 12t na  1h , karda n plus 
 motor  21kW u odličnom stanju, prv i v la snik. 
Te l:022/664-596 .

• Prska lica K ranjska 330l, grane 8m, prvi 
v lasnik.  Tel:06 0/066-45-96.

•  Kr unjač Deutz, vagon na sat, is pra van. 
Tel: 065/250-6 6-25.

•  Prekr upač i k runjač  Odžac i, u v rlo dobrom 
stanju, cena nije  fi  ks na. T el :064/57 3- 04-47.

• Tanjirace vučene i noše ne. Tel:06 2/101-
68- 60 .

• Plug Lemind 12  coli ili zamena za plug od  
1 0 coli . T el:0 22/742-8 08.

• Pr odajem setvospremač u do br om stanj u. 
 Tel: 46 7-717.

• Prodajem traktorsku frez u  IMT. T el : 
 064/161- 55 -09.

•  P ro dajem  s ejali cu za  ku kuruz  Bekericu  četiri 
reda potpuno ispravn. Cena 1.000 evra. Tel:-
06 0/ 670-36 -60 .

• Pro dajem pr ikolic u Zmajevku, 7 tona i 
stado ov ac a. Tel:  0 63 /800-9 3-62. 

•  Proda je m  prikolic u mark e  Pobeda, nosivosti 
5 tona. Pe ric a.  T el :  06 4/289-7 7-8 4. 

•  Polj om ehaniza ci ja  - pocinkovan i silosi, el-
evatori od 10- 60  tona - CAS, roto i vibro 
selek to r. Tel:  062/8 48-81-08.

•  Prodaje m presu Welger 71 u dobrom sta-
nj u. Tel:  064/51 6- 97-10 .

 • Prodajem  krunjač  veliki Čak ov ec , 20 tona  
n a  kardan sa el evatoro m za še purike.S ve  
u  radnom stanju, cena po dogov or u. Tel:  
064/2 77-13-05.

•  Prodaje m presu Welger 71 u dobrom sta-
nj u. Tel.  064/516 -97 -10.

•  Pro dajem krun jač pre krupa č,  Polj ostroj 
Odžaci i vagu Libela Celje 300  k g. Tel:  
063/193-97 -07 .

• Prodajem  pr esu Kve č, Kolečke,  pl ug, drl-
jaču,  branu sve za Salaše i Etn o  kuć e. 
 Tel063/ 193- 97-07.

• Horizontalni transporter, 1000  ev ra . Tel: 
0 64 /397-30-67.

• Sejačica za  ku kur uz SK PT- 4  "OL T Osjek", 
mehanička četvororedna, 400  evra . Tel: 
022/476-092.

• Dvobrazdni plug IMT-757/2, 550  evra. T el : 
 022/476-092.

• Pumpa za  zalivanje Slap 800 NP i 30 cevi, 
1300  ev ra.  T el : 062/8 96-57-58.

• Motoku lt ivator Garlatt 3 KS u St. Pa zov i.  
Tel: 064/218 -74 - 00. 

• Prsk al ica 800L sa hidrauličnim granama, 
2550 evra.  T el: 06 4/296- 37- 99 .

•  Plug cevas ti češk i  četvor ob razni 4x30 
 zahvat ,v isina  gredera 75cm,razmak i zne đu 
glav a 80cm,  plug je u odličnom radnom sta-
nj u.  Tel:  06 1 /2 00- 32-17. 

• Prikol ica j ed no osovinka, kiper, 4 tone 
nosivosti, 1989. god, 1000  e vra. Tel : 
0 63/531- 155.

• Prodajem traktorsku frezu  IM T. Tel :  06-
4/161-55 -0 9.

• P ro da jem s ej alicu  za ku ku ruz B ekericu č etiri 
reda potpuno ispravn. Cena 1.000 evra. Tel:-
06 0/ 670-36 -60 .

• Pro dajem pr ikolic u Zmajevku, 7 tona i 
stado o va ca. Tel :  06 3/800- 93-62 

•  Proda je m  prikolic u mark e  Pobeda, nosivosti 
5 tona. Pe ric a.  T el :  06 4/289-7 7-8 4. 

•  Polj om ehaniza ci ja  - pocinkovan i silosi, 
e levator iod 10 -60  tona- CAS, roto i vibro 
selek to r. Tel:  0 62/ 848-8 1-08.

• Proda jem Vl adi mirca no vi tip s a jednim  
me njač em u dobrom stanju i setvospremač. 
Te l:467- 717.

• Pro dajem pr esu Welger 71 u dobrom 
stanju.  Tel:  064/516- 97 -10.

•  Transporter za kuku ruz L ifam 9 m,  k ao nov. 
P une g ume be z  duvanja i  t re ći toča k pozadi 
 bez podizanja, lako se kreće, 800 evra . T el: 
 06 6/521-81-11.

• Setvospremači .  Tel: 06 2/ 101-6 8-6 0. 

• Vučene i nošene tanjirače . Tel : 0 62/10-
1- 68 -60.

• A lk o motor na ko sil ica za košenje trave 
odlična .  Te l: 06 4/2 18-74-00.

•  K osilic a p ol ovna , sa b ri ksovim  če tvorota ktn-
im mot or om  n emačkim,  od lična servisirana, 
95 dinara .  Te l: 063/88 0-69-02.

 • Kosilica  za  travu s a džak om  z a skuplj an je 
 trave, k osač ica je  samohodna. U ispravnom 
stanu, 120 e vra .  Tel:  63 3/701-5 0. 

• Tanjirače vučene i nošene . Tel:   062/836-
07-25 .

• N od et  Gougis GC  4m/ žitna s ej alica 4m , 
auto ma tski m arkiri,  stalni tragovi, extra 
stanje, uvoz CH.  Tel: 0 64/510-98-66.

• Krunjač Deutz, 2500 evra.  T el: 065/ 250 -
66-25. 

• Prodajem traktorsku frezu IM T.  Tel:  06 4/ 
1615509. 

•  Proda je m  sejal ic u za  kukuru z  Beker icu  četiri  
reda potpuno ispravna. Cena 1.000 evra. 
Tel:060/670-36-60.

• Prodajem presu Welger 71 u dobrom 
stanju. Tel: 064/516-97-10.

• Prodajem prikolicu Zmajevku, 7 tona i 
stado ovaca. Tel: 063/800-93-62.

• Prodajem prikolicu marke Pobeda, nosivosti 
5 tona. Perica. Tel: 064/289-77-84.

• Poljomehanizacija - pocinkovani silosi, 
elevatoriod 10-60 tona- CAS, roto i vibro 
selektor. Tel: 062/848-81-08.

• Prodajem krunjač veliki Čakovec, 20 tona 
na kardan sa elevatorom za šepurike.Sve 
u radnom stanju, cena po dogovoru. Tel: 
064/277-13-05.

• Motokultivator IMT 506, 350 evra. Tel: 
063/370-150.

• Transporter za kukuruz Lifam 9 m, kao nov. 
Pune gume bez duvanja i treći točak pozadi 
bez podizanja, lako se kreće, 800 evra. Tel: 
066/521-81-11.

• Prodajem presu, kveč, kolečke, plug, 
drljaču, branu sve za Salaše i Etno kuće. 
Tel063/193-97-07.

• Prodajem presu Welger 71 u dobrom 
stanju. Tel. 064/516-97-10.

• Setvospremač Morović, 550 evra. Tel: 
066/208-498.

• Prodajem krunjač prekrupač, Poljostroj 
Odžaci i vagu Libela Celje 300 kg. Tel: 
063/193-97-07.

• Prodajem krunjač prekrupač, Poljostroj 
Odžaci i vagu Libela Celje 300 kg. Tel: 
063/193-97-07.

• Prodajem krunjač veliki Čakovec, 20 tona 
na kardan sa elevatorom za šepurike.Sve 
u radnom stanju, cena po dogovoru. Tel: 
064/277-13-05.

• Prodajem presu Welger 71 u dobrom 
stanju. Tel. 064/516-97-10.

• Poljomehanizacija - pocinkovani silosi, 
elevatoriod 10-60 tona- CAS, roto i vibro 
selektor. Tel: 062/848-81-08.

• Prodajem prikolicu marke Pobeda, nosivosti 
5 tona. Perica. Tel: 064/289-77-84.

• Prodajem prikolicu Zmajevku, 7 tona i 
stado ovaca. Tel: 063/800-93-62.

ZEMLJA, PLACEVI, KUĆE, 
STANOVI, LOKALI

• Prodajem 19 jutara zemlje u 3 komada - 11 
jutara, 7 jutara, 1 jutro. Tel: 062/877-83-80.

• Prodajem 8,75 jutara zemlje u komadu.Tel: 
062/156-41-01.

• Prodajem vinograd 20 ari u Šuljmu na 
Glavici i prodajem aluminijumske prozore. 
Tel: 063/858-25-28.

• Njiva-bašta, površine 40 ari 1.a klase, u Platičevu. 
Parcela se nalazi neposredno ispod kućnih placeva, 
te je, zbog blizine, izuzetno pogodna za sve vrste 
proizvodnje, a naročito za povrtarstvo, voćarstvo i 
farme. Tel: 064/319-82-23.

• Prodajem kuću 100m2 5,5 ari placa, Matije 
Huđi, cena 56.000 evra. Tel: 063/166-18-50.

• Prodajem kuću u Laćarku sa pomoćnim 
objektima na placu od 2.500m2 koji izlazi na 
dve ulice. Tel: 064/158-49-44.

• U Sremskoj Mitrovici prodajem kuću sa 3 
lokala, 17 ari placa. Tel: 063/897-62-74.

• Izdajem nenameštenu kuću ulica Vase 
Pelagića 27. Sremska Mitrovica. Tel: 
022/625-380 i 063/779-31-72.

• Prodajem kuću na tri sprata 11x13,60 u 
Laćarku povoljno po dogovoru ili menjam 
za auto i kombi. Tel: 00387/357-504-78 i 
00491/751-286-248.

• Izdajem kuću mladom bračnom paru. Tel: 
064/150-54-68.

• Prodajem kuću 160 kvadrata severno od 
Planinske. Tel: 062/869-98-43.

• Prodajem kuću kod Bolnice može zamena 
za stan ili kuću. Tel: 064/240-62-54.

• Prodajem kuću u Mariborskoj ulici, hitno - 
povoljno. Tel:626-025.

• Izdajem komforan namešten stan za četiri 
učenika ili učenice u naselju Pejton. Tri sobe, 
kupatilo, trpezarija, kuhinja. Blizina srednje i 
više škole. Cena 70 evra po osobi plus režija. 
Grejanje na čvrsto gorivo ili struju. Tel: 
064/240-61-66.

• Izdajem ful nameštene stanove za studente 
i učenike, Ulica Kralja Petra I, broj 11, strogi 
centar. Tel: 022/625-380 i 063/779-31-72.

• Prodajem dvosoban stan u naselju 
Kamenjar. Hitno- Tel:065/321-12-55.

• Izdajem garsonjeru u Novom Sadu 20m2 
za 80 evra. Tel: 064/037-03-40.

• Izdajem prazan dvosoban stan naselje Stari 
Most. Useljiv od 1.9. Tel: 065/467-73-97 .    

• Prodajem dvosoban stan 59m2, naselje 
KPD sa centralnim grejanjem i garažom u 
zgradi. Tel: 064/576-06-80.

• Prodajem trosoban stan 80m2  u naselju 
Dekanac, drugi sprat, dve terase. Tel: 
063/321-255.

• Izdajem nenamešten stan 64m2 u naselju 
Stari Most 2/27, Sremska Mitrovica. Zvati pre 
podne. Tel: 022/621-811 .

• Prodajem namešten stan od 72m2 na 
prvom spratu u ulici Kralja Petra I br. 5 u 
Sremskoj Mitrovici, prolaz zeleno drvo, strogi 
centar grada, po ceni od 795eur/m2 ili na 
rate po dogovoru po ceni od 60.000 eur. Tel: 
022/610-220 i 063/501-680.

• Izdajem sobu za učenice sa upotrebom 
kuhinje i kupatila. Jupiterova 100/21. Tel: 
064/233-93-26.

• Izdajem dvosoban nenamešten stan 
u Matije Huđi, drugi sprat slobodan od 
1.oktobra. Tel. 060/514-59-60.

• Izdajem komfornu ne nameštenu kuću u 
blizini bolnice. Tel: 022/625-937.

•  Izdajem dvosoban nenamešten stan u 
centru grada sa CG. Tel: 063/534-261.

• Prodajem dvosoban stan u Mačvanskoj 
Mitrovici, naselje Kolonija. Zvati na telefon: 
022/268-56-06 i 069/712-365.

• Izdajem namešten stan za jednu ili 
dve osobe u dvorištu, ulica Palanka kod 
Kvantaške pijace. Tel: 064/200-25-69.

•  Prodajem plac u Laćarku, Njegoševa 2a, sa 
objektom od 120m2. Tel: 063/583-944.

• Prodajem vikendicu u Šišatovcu sa 30 ari 
voćnjka. Tel: 011/277-39-67, 064/199-99-27 
i 022/617-159.

• Prodajem 5 jutara zemlje u komadu potes 
Petrovci u Martincima. Tel: 022/668-445 i 
064/459-33-94.

• Prodajem spratnu kuću u Kuzminu osnovice 
116m2, sa okućnicom od 3.315m2 ulica 
Planinska 36. Tel: 064/889-45-56 i 063/524-
358.

POLJOPRIVREDNI 
PROIZVODI

• Prodajem grožđe za vino i rakiju, Muskat i 
Hamburg. Tel: 064/192-12-52.

• Kruške za rakiju. Tel:063/882-08-62.

• Prvoklasni lešnik u ljusci. Tel:015/438-177.

• Kruške i šljive za rakiju. Tel:065/865-49-
99.

• Pasulj beli tetovac - rod 2014, cena 200 
din, količina oko 50kg, moguća prodaja na 5 
i 10kg. Pasulj šareni - rod 2014, cena 200, 
količina oko 50kg, moguća prodaja na 5 i 
10kg. Pasulj pinto šareni - rod 2014, cena 
180, količina oko 80kg, moguća prodaja 
na 5 i 10kg, Za celu količinu veliki popust. 
Tel:060/147-00-69.

• Suncokret gricko selektiran, rod 2014. 
Tel:064/958-21-93.

• Brane kruške viljamovke za rakiju. 
Tel:065/865-49-99.

•  Povoljno, prasad za dalji tov, težine 22-
25kg, cena 230din/kg. Takodje prodajem 
sojinu pogaču pogodnu za ishranu svih 
kategorija svinja, cena 60din/kg, vršim i 
fi zičku zamenu soje za pogaču, 100kg soje- 
82kg pogače. Tel:066/644-17-25 i 022/441-
725.

Prodajem vikendicu sa {ljivikom u 
Kr~edinu sa pogledom na Dunav (vikend 
zona). Plac 42 ara, 220 stabala {ljiva 12 
godina stare, asfaltni put, trofazna struja. 
Cena 20.000 evra.

Mob: 063/592-235

Pro da jem plac (8.005 m2) sa ku ćom, • 
objek ti ma i is pu stom za ko ze, vi no gra dom, 
voć nja kom i li va dom na Li po va či kod Ši da 
(pri laz sa 3 stra ne), ili me njam za ku ću u 
Er de vi ku. Do go vor. SMS/Tel: 064/1629-
737

BESPLATNI  MALI  OGLASI  063/8526-021

MALI  OGLASI 

Prodajem krunja~ ru~ni, 
tu~ani. Tel: 022/685-081, 

064/4615-799

Pr od ajem John D e ere ko mbajn 
1075 H4; š ir ina h ed era 4,9 m et-
ara, bu nker 5 t ona, 5 sl am otr esa, 
h idr op ogon, se čka, kl ima. C ena: 
d og ovor. Tel: 064/700-58-75

18 11. septembar 2015.

Prodajemo univerzalni selektor za ~i{}enje 
zrna i semena svih poljoprivrednih kultura, 

cve}a i ukrasnog bilja.
 Tel: 063/8334-064 i 063/589-780

PRETPLATITE SE!!!
Svakog drugog petka na Vašu adresu
Novine za savremenu poljoprivredu

Godišnja pretplata 1.500,00 dinara

Nazovite smesta
 1.500,00 dinara 1.500,00 dinara

615-200

VOĐENJE KNJIGOVODSTVA 
POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA

KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA
"BILANS VM"

Trg Vojvođanskih brigada BB
Sremska Mitrovica, Tel: 064/06-06-450

SREMSKA

POLJOPRIVREDA

SREMSKA

POLJOPRIVREDA



• Brane kruške viljamovke i šljive čačanka 
rodna. Tel:063/882-08-62.

• Prodajem kozije mleko sir i surutku. Tel. 
022/661-312.

• Prodajem domaću rakiju šljivovicu, 
povoljno. Tel: 661-312 i 069/388-83-99.

• Prodajem sadnice, reznice švedskog 
energetskog drveta, seče se posle tri godine, 
Gojko. Tel: 063/109-88-99.

• Prodajem seme graorice, mešana graorica 
i zob, stočni grašak Angela. Tel: 063/808-
61-79.

• Prodajem baliranu detelinu sladištena ispod 
krova. Tel: 063/733-88-55.

• Suncokret gricko selektiran, rod 2014. Tel: 
064/958-21-93.

• Soja u zrnu, rod 2014, cena po dogovoru. 
Tel: 065/282-30-70.

• Kukuruz kokičar 12t, cena na manje količine 
65 din, za veće dogovor. Tel: 063/806-84-87.

• Kupina Loh nes, ovogodišnji rod. Cena po 
dogovoru. Tel: 062/486-669.

• Prodajem domaću rakiju šljivovicu, 
povoljno. Tel: 661-312 i 069/388-83-99.

• Prodajem sadnice, reznice švedskog 
energetskog drveta, seče se posle tri godine, 
Gojko. Tel: 063/109-88-99.

• Prodajem seme graorice, mešana graorica 
i zob, stočni grašak Angela. Tel: 063/808-
61-79.

• Prodajem baliranu detelinu sladištena ispod 
krova. Tel: 063/733-88-55.

• Prodajem kozije mleko sir i surutku. Tel. 
022/661-312.

• Pasulj beli tetovac - rod 2014, cena 250 
din, količina oko 50kg, moguća prodaja na 5 
i 10kg. Pasulj šareni - rod 2014, cena 250, 
količina oko 50kg, moguća prodaja na 5 i 
10kg. Pasulj pinto šareni - rod 2014, cena 
200, količina oko 80kg, moguća prodaja 
na 5 i 10kg, za otkup cele količine moguća 
korekcija cene. Tel: 060/147-00-69

USLUGE, POSLOVI

• Potreban knjigovođa obavezno rano 
iskustvo i stručni sertifi kat. Poslati CV na 
draganasm@mirnovec.rs.

• Vodoinstalaterski radovi, kvalitetno i 
povoljno. Tel: 064/22-42-197.

• Vršim uslužne selidbe kombijem, kako 
u zemlji tako i u inostranstvu. Braca. Tel: 
065/631-11-22.

• Prodajem trpezarijski sto sa šest stolica.Tel: 
063/852-60-21.

• Ozbiljna žena bez obaveza čuvala bi decu 
ili pomagala starijim osobama. Tel: 062/837-
81-45.

• Radim sve fi zičke poslove. Tel: 630-398 i 
064/217-80-72

• Potreban vozač C i E kategorije za vožnju 
šlepera, domaći transport. Tel: 065/955-50-
59

• Pekari u Sremskoj Mitrovici potreban 
buregdžija. Tel: 022/611-093 i 064/328-12-
34. 

• Vršim selidbu u zemlji i inostranstvu 
kombijem Tel: 065/631-11-22

• Vodoinstalaterski radovi, kvalitetno i 
povoljno. Tel: 064/22-42-197.

• Radio bi sve poslove bez nadoknade za 
smeštaj i hranu. Tel: 022/625-274.

• Uslužno molerski radovi/krečenje, 
gletovanje, izolacija. Popust za penzionere 
30%. Tel: 022/613-245 i 061/681-62-32.

• Potrebna sezonska radna snaga za rad 
u Crnoj Gori Budva(kuvari, pekari, pica 
majstori, pomoćno osoblje, mesari) smeštaj i 
hrana obezbeđena. Tel: +381-67-345-887.

● Slikam portrete  u svim tehnikama (olovka, 
pastel, ulje) prodajem slike (ulja na platnu, 
akvareli i druge tehnike). Tel: 062/971-37-
52.

DOMAĆE ŽIVOTINJE

• Farma prodaje 6 steonih umatičenih junica 
simentalke moguća korekcija cene ukoliko se 
uzima više komada. Tel:065/271-37-78.

• Prodajem 3 odnegovane i mlečne 
alpino koze, starosti 1 godinu i 2 godine. 
Tel:064/164-92-56.

• Prodajem 6 koza starosti 1-3 godine. Cena 
po dogovoru ili zamena za prasice, suprasne 
krmače i jaganjce. Tel:062/240-106.

• Saseks koke starosti 4 meseca i prepelice 
stare 4 nedelje. Imamo i maldih Brakel koka 
stare 3,5 meseca. Tel:063/108-68-12.

• Alpina koze,35 komada, seliktirano 
stado,200 Eura po komadu. Molim 
novopečene kozare da me zaobiđu glupim 
pitanjima. Tel:063/753-52-00.

• Povoljno, prasad za dalji tov, težine 22-
25kg, cena 230din/kg. Takodje prodajem 
sojinu pogaču pogodnu za ishranu svih 
kategorija svinja, cena 60din/kg, vršim i 
fi zičku zamenu soje za pogaču, 100kg soje- 
82kg pogače. Tel:066/644-17-25.

• Živina Italijanke 1 petao star 6 meseci, 1 
koka 5 i 3 koke 4 meseca. Cena po komadu 
je 800 dinara, ne rasparujem. Tel:064/128-
10-72.

• Leghorn petao star 6 meseci. Tel:064/128-
10-72.

• Pazinske ćurke i tovne pilice.cena za 
curke zive je 400 a za uredjene 500 din kg. 
Tel:064/225-34-09.

• Prodajem kravu crno beli holštajn, steona. 
Tel: 069/668-206.

• Prodajem 20 jarića stare mesec dana. Tel: 
064/123-96-41.

• Prodajem tri krave umatičene friške muzare 
idu u pašu, Susek. Tel: 021/878-025.

• Prodajem 13 koza starosti od 1-3 godine 
daju do 3 litre mleka. Tel: 064/123-96-41.

• Jarac star godinu dana. Mešanac je, bez 
rogova. Tel: 060/148-76-99.

• 12 koza. 5 od 3 god, 5 od 2 god, 2 od 
godinu dana. Tel: 064/123-96-41.

• Ovnići rase romanovski, starosti 6-7 
meseci, 130 evra. Tel: 064/540-40-73.

• Hajkom kunići - zečevi svih uzrasta cena po 
mesecu, 400din. Tel: 063/869-21-17.

• Prodajem kravu crno beli holštajn, steona. 
Tel: 069/668-206.

• Prodajem 20 jarića stare mesec dana. Tel: 
064/123-96-41.

• Prodajem tri krave umatičene friške muzare 
idu u pašu, Susek. Tel: 021/878-025.

• Prodajem 13 koza starosti od 1-3 godine 
daju do 3 litre mleka. Tel: 064/123-96-41.

• Junice, 980 evra. Tel: 065/271-37-78.

• Muški jaganjci i jarići. Tel: 062/117-89-62.

• Prodajem jagnje-menjam za kukuruz i 
tritikal, jagnje ima oko 40 kg. Tel: 065/438-
41-41.

• Deset koza i petnaest jarića. Tel: 069/650-
594.

• Stado od 50 ovaca rase Virtemberg. Tel: 
060/334-20-53.

• 6 koza starosti 1-3 godine. Cena po 
dogovoru ili zamena za prasice, suprasne 
krmače i jaganjce. Tel: 062/240-106.

• Umatičeni ovnići rase virtemberg. Tel: 
060/334-20-53.

• Prodajem dva meseca suprasnu nazimicu 
prvopraskinja. Tel: 670-098

• Prodajem kravu crno beli holštajn, steona. 
Tel: 069/668-206.

• Prodajem 20 jarića stare mesec dana. Tel: 
064/123-96-41.

• Prodajem 13 koza starosti od 1-3 godine 
daju do 3 litre mleka. Tel: 064/123-96-41.

• Prodajem tri krave umatičene friške muzare 
idu u pašu, Susek. Tel: 021/878-025.

• Japanske prepelice različitih uzrasta kao i 
sveža oplođena jaja. Tel: 064/106-07-36.

• Na prodaju 4 mužjaka pauna starih 2 
godine. Tel: 064/281-12-12.

• Hajkom i panon beli kunići, 500 dinara. 
Starosti od 1 i 2 meseca, cena po mesecu 
starosti 500 dinara. Tel: 064/128-10-72.

PLASTENICI, STAKLENICI

• Plastenik korišćen 3 sezone, komplet sa 
mrežom za zasenu, u jako dobrom stanju. 
Tel:065/377-71-09.

• Izrada plastenika po vašoj želji ili 
standarno po našim merama. Garantujemo 
da smo najpovoljniji jer cevi za izradu 
dobijamo direktno iz fabrike. Kvalitetno i 
povoljno. Za sve informacije, pitanja koja 
imate pozovite. Uzorke plastenika možete 
pogledati u Temerinu. Tel:063/528-231.

PČELARSTVO

• Košnice i delovi košnice.LR, DB, DB12, 
F. Podnjače AV, drvene i za sakupljanje 
polena.Milerov zbeg ili po uzorku.Svi 
delovi se izrađjuju od suve čamove 
daske, takođe svi delovi su spojeni cink 
vezom što omogucuje veliku čvrstinu 
i dugotrajnost.Košnice su bez ramova. 
Tel:063/126-08-79.

• Bukov trud-gljiva za dimljenje pčela, 
odličnog kvaliteta i mirisa koji ne smeta 
pčelama. Jedan dzakčić je oko 1 kg, 
Šaljem brzom postom ili po dogovoru. 
Tel:064/855-91-04.

KUĆNI LJUBIMCI

• Na prodaju nemački ovčar star 2 godine 
mužjak, vrlo povoljno, po dogovoru. Tel: 
064/987-28-14.

• Ovnoliki i hajom kunići, 500 dinara. Tel: 
064/293-46-15.

• Hajkom i panon beli kunići, 400 dinara. Tel: 
062/221-898.

• Na prodaju nemački ovčar star 2 godine 
mužjak, vrlo povoljno. Tel: 064/987-28-14.

• Prodajem hajkom kunice na veliko i malo 
svih uzrasta, od mesec dana pa do skotnih 
zenki. 
Prodajem i meso kunica po dogovoru. Cena 
500 dinara po mesecu starosti. Tel: 063/564-
166.

• Hajkom i panon beli kunići. Cena po mesecu 
starosti 500 dinara, ima od 1, 2 i 4 meseca. 
Tel: 064/128-10-72.

• Na prodaju 4 mužjaka pauna starih 2 
godine. Tel:064/281-12-12 i 064/371-73-90.

• Prodajem odrasle japanske guske. 
Tel:022/325-232.

• Poklanjam mačku i mačiće sijamskog 
porekla. Tel: 641-193 i 062/641-193.

• Prodajem bele puline. Tel: 060/441-4055

MOTORNA VOZILA

• Prodajem vozila Zastavu 101, 2003. 
godište, Golf 2, 1989. godište i Ford eskort, 
1996. godište. Tel: 061/635-05-18.

• Kupujem registrovanu auto prikolicu 2h130 
do 300 evra.Tel: 063/509-493.

• Kupujem automobile ispravne, neispravne 
havarisane do 2.000 evra. Tel: 069/133-21-32

• Prodajem Fiat Kroma 2005. godište  1900 
kubika, 150 KS, automatik u odličnom stanju. 
Tel: 063/852-60-21

• Prodajem Jugo 55 godina proizvodnje 1991 
u super stanju, nove gume. Tel: 061/635-
05-18.

• Prodajem Fiat Panda 2002 godište, u 
odličnom stanju. Tel: 069/133-21-32.

• Prodajem ladu limuzinu 1300 ispravna, cena 
200 evra. Tel.022/553-570 i 060/553-35-70.

• Kupujem automobile ispravne, neispravne 
havarisane do 2.000 evra. Tel: 069/133-21-
32.

• Prodajem Zastavu 101 godina proizvodnje 
2004, registrovana, može zamena. Tel: 
069/625-379.

• Prodajem Fiat Punto godina proizvodnje 
2000, 1,7 dizel, može zamena.Tel: 069/133-
21-32.

• Prodajem ladu limuzinu 1300 ispravna, 
cena 200 evra. Tel.022/553-570 i 060/553-
35-70.

• Kupujem automobile ispravne, neispravne 
havarisane do 2.000 evra. Tel: 069/133-
21-32.• Prodajem Fiat Kroma 2005. godište  
1900 kubika, 150 KS, automatik u odličnom 
stanju. Tel: 063/852-60-21.

• Prodajem Zastavu 101 godina proizvodnje 
2004, registrovana. Tel: 069/625-379

• Prodajem Fiat Kroma 2005. godište  1900 
kubika, 150 KS, automatik u odličnom stanju. 
Tel: 063/852-60-21.

• Prodajem Opel Astu 2.0 registrovana u 
odličnom stanju. Tel: 063/562-884.

• Prodajem Euro kuku za Astru G. Tel: 
060/661-21-81.

• Prodajem zastavu yugo skala pikap, 2003. 
godište. Očuvan. Inđija. Tel:022/551-290.

•  Prodajem fi ću, 1985. godište odjavljen. 
Tel: 670-711.

• Deutz Fahr 6.50. Cena 1.1500 evra, 1985. 
god, u odličnom stanju, registrovan, zadnje 
gume nove, može zamena. Tel:063/531-155.

RAZNO

• Čerupanje pilića, kapacitet 3 komada 
odjednom, motor monofazni. Tel:064/381-
16-71.

• Ušne markice žute, male, srednje i velike. 
Ušne markice 58x57mm / ženski: trajnost i 
visoka stopa zadržavanja, veoma bezbolan 
prema životinjama, posebno dizajniran za 
obeležavanje stoke, prazan, 25 komada / 
paket. Tel:024/479-72-99.

• Prodajem presu za ceđenje grožđa za vino. 
Tel: 064/992-58-74.

• Kupujem razne elektromotore, ručni i 
električni alat, raznu građevinsku i poljo 
opremu, tanjirače, prekrupače, krunjače, 
šrafštuke, vinte, poljoprivrednu, etno i drugu 
antiku, butan boce i prodaja aluminijumske 
lamperije i limova za pokrivanje. Tel: 
061/113-83-56.

• Prodajem ispravnu mašinu za preradu vune 
– vunovlačaru. Tel: 063/89-76-274.

• Prodajem 5 kubika stiropor blokova 
dimenzije 60h25h20cm za 25000 dinara, 
vrcaljku za med četiri rama ručni pogon, 
nova. Sremska Mitrovica, Krušedolska 1. Tel: 
060/092-22-36 i 061/169-81-73.

• Prodajem kavez za koke nosilje. Tel: 670-
267.

• Kazan za pečenje rakije, od 100l. Kao nov, 
prevrtač. Tel:063/404-079.

• Inkubator za prepelice, kapacitet 300 jaja. 
Tel:022/322-685.

• Prodajem Euro kuku za Astru G. Tel: 
060/661-21-81.

• Prodajem sadnice, reznice švedskog 
energetskog drveta. Seče se posle tri godine. 
Gojko: Tel: 063/109-88-99.

• Biljne kapi divljeg krastavca Ecballium 
elaterium, pomoćno sredstvo za čišćenje 
sinusa. Tel: 061/289-11-56.

• Prodajem kavez za koke nosilje tacnaš, 
automatske pojilice, cena 240 evra. Tel: 
063/771-68-64.

• Prodajem frižider na butan, prekrupačnel 
uređaj za kontrolu svetla. Tel.631-320.

• Prodajem 500kg plavog kamena Zorka 
Šabac kristal, cena 330 dinara/kg za 
povrtlare i vinogradare. Za Poljoapoteke 
popust 10 posto na celu količinu. Tel: 
063/611-257 i 015/774-15-86 Ljuban.

• Prodajem bagremove stubove rezane, 
polovne, cena 250 dinara, Kuzmin. 
Tel;063/779-90-66.

• Prodajem tifon fi  110 dužina creva 300m. 
Tel: 063/212-399.

• Prodajem sadnice, reznice švedskog 
energetskog drveta. Seče se posle tri godine. 
Gojko: Tel: 063/109-88-99.

• Biljne kapi divljeg krastavca Ecballium 
elaterium, pomoćno sredstvo za čišćenje 
sinusa. Tel: 061/289-11-56.

• Prodajem krunjač veliki Čakovec, 20 tona 
na kardan sa elevatorom za šepurike.Sve 
u radnom stanju, cena po dogovoru. Tel: 
064/277-13-05.

• Prodajem kavez za koke nosilje tacnaš, 
automatske pojilice, cena 240 evra. Tel: 
063/771-68-64.

• Prodajem presu Welger 71 u dobrom 
stanju. Tel. 064/516-97-10.

• Prodajem frižider na butan, prekrupačnel 
uređaj za kontrolu svetla. Tel.631-320.

• Prodajem bagremove stubove rezane, 
polovne, cena 50 dinara, Kuzmin. 
Tel;063/779-90-66.

• Prodajem krunjač prekrupač, Poljostroj 
Odžaci i vagu Libela Celje 300 kg. Tel: 
063/193-97-07.

• Prodajem presu Kveč, Kolečke, plug, 
drljaču, branu sve za Salaše i Etno kuće. 
Tel063/193-97-07.

• Tegle za med plastične i staklene, 25 
dinara. Tel: 063/494-553.

• Kaca (1000 litara, bagrem). Tel: 065/449-
58-82.

• Džambo vreće. Tel: 062/111-6913.

• Creva niskog pritiska za dovod goriva, vode 
i vazduha kod traktora, kamiona i drugih 
poljoprivrednih mašina, kao i same priključke 
za ta creva. Tel: 063/813-52-78.

• Mazalice, čelične i mesingane, 9 dinara. Tel: 
063/813-52-78.

• Pumpa za navodnjavanje Dizel Lombardini. 
Tel: 064/360-47-26.

•  Sinhron za IMT 577, 130 evra. Tel: 
064/232-18-80.

• Čerupaljka za piliće, monofazni motor, 
kapacitet 3 pileta. Tel: 063/584-342.

• Pojilice za zečeve, feretke, glodare, 180 
dinara. Tel: 063/545-823.

• Prodajem kazan za pečenje rakije, 110 
litara. Tabarka je od 400l sa cilindrom, 1000 
evra. Tel: 069/615-782.

• Krunjač Bečejac 12t na 1h, kardan plus 
motor 21kW u odličnom stanju, prvi vlasnik. 
Tel: 060/066-45-96.

• Prodajem bagremove stubove rezane, 
polovne, cena 250 dinara. Kuzmin. Tel: 
063/779-90-66.

• Prodajem sadnice, reznice švedskog 
energetskog drveta. Seče se posle tri godine. 
Gojko: Tel: 063/109-88-99.

• Prodajem 500kg plavog kamena Zorka 
Šabac kristal, cena 330 dinara/kg za 
povrtlare i vinogradare. Za Poljoapoteke 
popust 10 posto na celu količinu. Tel: 
063/611-257 i 015/774-15-86 Ljuban.

• Prodajem frižider na butan, prekrupačnel 
uređaj za kontrolu svetla. Tel.631-320.

• Prodajem bagremove stubove rezane, 
polovne, cena 250 dinara, Kuzmin. Tel: 
063/779-90-66.

• Prodajem kavez za koke nosilje tacnaš, 
automatske pojilice, cena 240 evra. Tel: 
063/771-68-64.

• Biljne kapi divljeg krastavca Ecballium 
elaterium, pomoćno sredstvo za čišćenje 
sinusa. Tel: 061/289-11-56.

• Prodajem Euro kuku za Astru G. Tel: 
060/661-21-81.

• Kazan za pečenje rakije 100l, prevrtač, kao 
nov, 450 evra. Tel: 062/727-622.

• Cisterna metalna 5000L, 650 evra. Tel: 
064/145-44-30.

• Prekrupač, melje 20m kukuruza na sat, 
jačina motora 11kW. Može i zamena za 
kazan, uz moju doplatu, 400 evra. Tel: 
063/183-91-89.

• Hladnjača za voće, povoljno, 11000 dinara. 
Tel: 064/182-57-00.

• Prodajem kavez za koke nosilje tacnaš, 
automatske pojilice, cena 240 evra. Tel: 
063/771-68-64.

• Biljne kapi divljeg krastavca Ecballium 
elaterium, pomoćno sredstvo za čišćenje 
sinusa. Tel: 061/289-11-56.

• Prodajem presu Welger 71 u dobrom 
stanju. Tel: 064/516-97-10.

LIČNI OGLASI

• Situirani muškarac srednjih godina traži 
žensku osobu do 45 godina radi druženja 
i eventualnog braka. Tel: 065/368-22-21 i 
064/400-38-70.

• Oženjen muskarac diskretno bi se družio sa 
damom 50+ SMS.Tel:O62/145-43-90.

• Tražim ozbiljnu devojku radi druženja i 
braka, prvo sms. Tel: +38163/893-32-08.

• Ozbiljna, obrazovana žena 58 godina 
vredna, pedantna želela bi daupozna dobro 
stojećeg domaćina isključivo radi braka. Tel: 
063/888-62-19.

• Želeo bih da upoznam žensku osobu oko 
45 godina starosti, ozbiljna veza moguć brak, 
vredi pokušati Srem, Banat i Bačka. Tel: 
061/668-43-79.

• Tražim ozbiljnu devojku radi druženja i 
braka, prvo sms. Tel: +38163/893-32-08.

BESPLATNI  MALI  OGLASI  063/8526-021

1911. septembar 2015.

VOĐENJE KNJIGOVODSTVA 
POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA

KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA
"KURIR-2"

Trg Vojvođanskih brigada BB
Sremska Mitrovica, Tel: 063/404-950

OSI GU RAJ TE VA ŠE 
USE VE I PLO DO VE

u kom pa ni ji sa tra di ci jom 
du gom 200 go di na!
Tel: 064/4615-799

SREMSKA

POLJOPRIVREDA

SREMSKA

POLJOPRIVREDA

SREMSKA

POLJOPRIVREDASREMSKA

POLJOPRIVREDAPOLJOPRIVREDAPOLJOPRIVREDAPOLJOPRIVREDAPOLJOPRIVREDA

• Sa “Sremskom poljoprivredom“ na sremskim poljima, 
farmama i vašim gazdinstvima

• „Sremska poljoprivreda“ svakog drugog petka 
na kioscima i u pretplati na vašu adresu

• Kako da unapredite sopstveni agrobiznis 
– kako do boljih prinosa na vašim poljima, 
kako do profi tabilnog uzgoja na vašim farmama...

• Dragoceni saveti eminentnih stručnjaka, 
samo u vašoj „Sremskoj poljoprivredi“

MARKETING
Tel/fax 022/610-496

Mob:063/8526-021
E-mail:poljoprivreda@sremskenovine.co.rs



Da svi njar stvo u Sre mu još uvek 
nije reklo svojuposlednju reč,
po tvr di li su agil ni Ku zmin ci sa

brani u Udruženju odgajivača svinja
„Graničar“koji sunedavnoorganizo
va li i re a li zo va li 15. po re du Sa jam 
svi nja i po ljo pri vre de. Pro gram je tra
jaodvadana,aovegodineporedve
likogbrojaproizvođačahranezasvi
nje,banakakojesupredstavljalesvo
je kredite, proizvođači mehanizacije,
udruženjaženaiKulturnoumetničkih
ansambalaizKuzmina,SremskeRače
iBosuta,učešćejeuzelo i13izlaga
časvinja.

To kom pr vog da na Saj ma ko ji iz 
go di ne u go di nu oku plja sve vi še svi
njara i poljoprivrednika, posetioci su
imaliprilikudauzmuučešćeupreda
va nji ma iz obla sti svi njar stva ko je su 
držalieminentnistručnjacikojisu iz
međuostaloggovorilioekonomičnosti
proizvodnjesvinja,odnosnonačinima
unapređenja proizvodnje tradicional
nih suhomesnatih proizvoda, dok je
drugidanbiorezervisanzaizložbenii
kulturnoumetničkiprogram.

Ovo go di šnji Sa jam po se tio je i 
generalni direktor „Mitrosa“ Ra mo 
Adrović ko ji se kroz raz go vor sa pro
izvođačima upoznao sa kapacitetima
kuzminskog svinjarstva, a tom prili
kom ugo vo re na je i po se ta Ku zmi na ca 
„Mitrosu“.
Prvi čovek Udruženja odgajivača

svinja „Graničar“ i glavni organizator
Saj ma ŽivoradŽivković, za do vo ljan 
jeovogodišnjimsajmomkojije,kako
ističejošjednompotvrdiodaseupr
kos ve li kim is ku še nji ma pred ko ji ma 

se pro iz vod nja svi nja na la zi uz ja ku 
voljumožeistrajati.

 Od ka da smo na sta li kao Udru
ženje,krenulismosaSajmom,saja
snimciljemdasepopravigenetika,da
se po ra di na kva li te tu i na bav ci no ve 
hraneidasepronađenovotržišteza
našurobu.Mogurećidasmouprin
cipu zadovoljni. Istini na volju, cene
su takve kakve jesu, alimimoramo
bitisvesničinjenicedasmomalo,re
lativno zatvoreno tržište i da, dokle
godstvaritakostojenemožemooče
kivatinekivećiboljitak.Trenutnacena
je160dinaraimadanemožemobiti
srećnisanjom,jošuveknijetolikolo
še,naravnosvedoknedođedopora

stacenehrane,štose,shodnosuši i
problemima na njivamamože očeki
vati.Kakoćesetadakretaticenažive
vage,videćemo,alionoštojesigurno
tojedabiionamoralaićigore,rekao
jeŽivković.
Sajam je svečano otvorio resorni

mitrovačkinačelnikVla di mir Na sto
vićkojijenapomenuodaćeSremska
Mitrovicaiubudućnostinastavitida
pomaže sva pregnuća koja za cilj

imaju unapređenje poljoprivrede,
po seb no svi njar stva. 

 Svi njar stvo u Srem skoj Mi tro
vici ili šire govoreći u Sremu pra
ti op šti trend srp skog svi njar stva. 
Trenutno smo na nekih 40 posto
ka pa ci te ta u od no su na osam de se
tegodinekadasmobilinajjačiinaš
cilj je da po mog ne mo da se sve ras
položive kogućnosti iskoriste kako
bi to sta nje po pra vi li. Po ljo pri vre da 

je naša velikamogućnost, ali smo
tu imali i najveće probleme. „Mi
tros“ je prodat i očekujemo da će
se po kre ta njem ovog gi gan ta stva ri 
ubrzano pomeriti napred, rekao je
Nastovićidodao:Kuzminciimaju
štadapokažu,anjihvopetnaesto
go di šnje is tra ja va nje sa ovim Saj
mom je naj bo lji po ka za telj da se 
možeićinapred,rekaojeNastović.
Kaoiobično,iovegodinemladi

subilinajbrojnijiučesniciSajma,a
ka ko je re kao pred se dik Sa ve ta Me
sne za jed ni ce Ste van Mi lo vac raz
voj svi njar stva u Ku zmi nu naj bo lji 
je put do pot pu nog opo rav ka se la i 
ostankamladihnanjemu:

 Mi smo oba vi li raz go vor i sa ge
neralnimdirektorom„Mitrosa“,dogo
vo ri li smo se da u što sko ri je vre me 
odemouMitrovicu,obiđemofabričku
halu, vidimo šta je do sada urađe
no i da se dogovorimo oko buduće
saradnje. Mi imamo dobre svinje,
po zna ti smo po svi njar stvu i na dam 
sedajedošlovremeukojemćemo
se po no vo vra ti ti na me sto ko je smo 
ne kad za u zi ma li u ovoj obla sti. Tre
nutno najveći problem proizvođača
jesucene,kakohrane,takoisamih
svinja,akakosuKuzmincinaviklida
gaje svinje, to je sasvim jasno da
„Mitros“nećebitibeznjih.

Ka ko i do li ku je ku zmin skim pa o
ri ma i svi nja ri ma i ove go di ne Sa jam 
jebioupotpunjentakmičenjemunaj
boljemkotlićuinajboljemkulenju.
Svoje kulinarske mogućnosti ispi

tala je 31 ekipa, a tri najbolja kotli
ćanapravilisutimovi„Suza“,Lovačko
društvo„Fazan“iCvećara„Đurđević“,
svi iz Kuzmina, dok su u pravljenju
kulenjameđu deset uzoraka najbolji
bi li Sanja Cvetičanin, Stanko Vu
kadinovićiNebojšaŠojić,takođeiz
Ku zmi na. 

Ovo go di šnji Sa jam svi nja i po ljo
privrede završen je pesmom igrom,
domaćim sremskim specijalitetima i
odličnimdomaćinskim krofnama, ka
ko i do li ku je jed nom Ku zmi nu.

 S.Lapčević

20 11. septembar 2015.
SREMSKA

POLJOPRIVREDA

MANIFESTACIJE

KU ZMIN •ODRŽAN15.SAJAMSVINjAIPOLjOPRIVREDE

Svinjarstvoćedobiti
svojušansu
Programjetrajaodvadana,aovegodineporedvelikogbrojaproizvođačahranezasvinje,banakakoje
supredstavljalesvojekredite,proizvođačimehanizacije,udruženjaženaiKulturnoumetničkihansambala
izKuzmina,SremskeRačeiBosuta,učešćejeuzeloi13izlagačasvinja

VladimirNastovićŽivoradŽivković

SvevećeinteresovanjezaSajam

RamoAdrovićobilaziizlagače

Viđenainovamehanizacija

Pokazaleseisremskedomaćice

Bogatkulturno-umetničkiprogram
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