
Удружење за пољопривреду Привредне 
коморе Војводине и лист “Пољопривредник” 
организовали су већ традиционалан темат-
ски скуп “Финансирање пољопривреде у 
2023. години” у Привредној комори Војводи-
не. Реч је о скупу који се у континуитету одр-
жава од 2018. године и има немали значај за 
све релевантне информације из области фи-
нансирања аграра у текућој години.  

 Посебно је то било изражено овог пута, с 
обзиром на то да је почетак године и да је још 

увек доста непознаница око овогодишњег фи-
нансирања у области пољопривреде. Управо 
из тих разлога показано је велико интересо-
вање за скуп, како од самих пољопривредних 
газдинстава, тако и земљорадничких задруга, 
пољопривредних предузећа, локалних самоу-
права, као и образовно-научних институција. 

 Међу говорницима су били Ивана Поповић, 
државни секретар у Министарству пољопри-
вреде, Младен Петреш, помоћник покрајин-
ског секретара за пољопривреду, Ђорђе Рако-
вић, директор Гаранцијског фонда АП Војводи-
не, Јелена Тренкић из Гаранцијског фонда АП 
Војводине и Виктор Молнар, директор Фонда 
за развој пољопривреде АП Војводине. 

 Разговори су организовани у формату па-
нел дискусија које су водили модератори 

Младен Петковић, секретар Удружења пољо-
привреде Привредне коморе Војводине и др 
Гордана Радовић испред “Пољопривредни-
ка”. Највеће интересовање, током дискусија 
и бројних питања, учесници скупа показали 
су за предстојеће мере подршке Министар-
ства пољопривреде и Покрајинског секрета-
ријата за пољопривреду, платформу еАграр, 
ИПАРД 3 програм, као и кредитне линије и 
гаранције фондова из АП Војводине. 

 Државни секретар Ивана Поповић иста-

кла је да Министарство пољопривреде ове 
године располаже са рекордним буџетом од 
79,7 милијарди динара, као и да ће његов ве-
ћински део бити усмерен на субвенције, ди-
ректна плаћања и мере руралног развоја. 
Помоћник покрајинског секретара за пољо-
привреду Младен Петреш, рекао је, између 
осталог, да Покрајински секретаријат ове го-
дине има буџет од 10,7 милијарди динара. 

 - Ускоро ћемо, највероватније већ у мар-
ту, изаћи са широким сетом конкурса за суб-
венције пољопривредницима, који ће обу-
хватити разне сегменте пољопривредне про-
изводње, поручио је Петреш окупљенима. 

 Опширнији извештај са овог скупа доне-
ћемо у наредном броју “Пољопривредника”. 

 К.Р. 
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На основу решења број БМ 339/2015 од 24. 6. 2015. издатог од 

Агенције за привредне регистре, лист "Пољопривредник" упи-

сан је у Регистар медија. 

Према Мишљењу Министарства просвете и спорта Републике 

Србије бр. 6-00-101/2003-3 "... "Лист "Пољопривредник", као 

једино информативно стручно гласило из пољопривреде, и 

књига "Пољопривредников пољопривредни календар" могу се 

уврстити у ширу стручну литературу за школе подручја рада 

пољопривреде, производње и прераде хране".

У ПРОДАЈИ ЈЕ „ПОЉОПРИВРЕДНИКОВ ПОЉОПРИВРЕДНИ КАЛЕНДАР 2023“ 
 

СВЕ О АГРАРУ ИЗ ПЕРА 
НАЈБОЉИХ СТРУЧЊАКА 

 
У времену када људска популација расте, а истовремено су евидентне и климатске промене, које доносе све 

чешће временске екстреме, кључно питање јесте на који начин обезбедити довољне количине квалитетне хране 
и омогућити одрживу пољопривредну производњу, уз истовремено очување животне средине.  

Колики траг су екстремне временске прилике у производној години за нама оставиле у биљној производњи, по
готово јарих биљних врста, али и која су решења за превазилажење оваквих појава само су неке од тема којима су 
у новом издању „Пољопривредниковог пољопривредног календара“ посветили пажњу врхунски стручњаци.  

Ново време доноси и нове штеточине и болести у биљној производњи, који имају све већи значај и оставља
ју неповољне економске последице. У оваквом амбијенту производње многи пољопривредници размишљају ва
љано о томе шта и како сејати и садити, а обезбедити сигуран принос и пла
сман. „Пољопривредников пољопривредни календар 2023“ нуди 
одговоре и на ова питања. 

 У савременом пословању и нове технике у маркетингу имају 
све значајније место, нудећи нове видове продаје који су се, према 
искуству наших аутора, показали веома успешним.  

Мерило успеха пољопривреде једне земље јесте и сточарство. 
Ова грана се суочава, осим са не тако повољним економским усло
вима пословања, и са проблемом обезбеђивања довољних количи
на хране за животиње. Ипак, и на овом пољу постоје потенцијална 
решења о којима можете сазнати у новом издању „Пољопривред
никовог пољопривредног календара“.  

Осигурање пољопривреде је у оваквим условима 
све неопходније да би се предупредиле економске 
штете које настају као последица неповољних вре
менских прилика.  

У савременом свету човек се све више окреће 
здравој и органској храни, а колики је њен значај и 
како је произвести одговоре нуде странице нашег ка
лендара.  

Здрава храна и бег у природу допринели су и развоју ру
ралног туризма, а ми вам нудимо неке од примера добре праксе као препоруку за 
једну од наредних посета у вашем календару путовања. У сфери нових дешавања, али и очувању животне среди
не, све су актуелније и интересантније теме производње зелене енергије, које су такође тематика нашег новог из
дања.  

Непобитна је чињеница да у решавању нових изазова пољопривредна техника има немерљив значај, те смо 
направили преглед нових савремених солуција и трендова.  

Амбијент у којем живимо има велики утицај на квалитет живота. У „Пољопривредниковом пољопривредном 
календару“ наши сарадници, кроз странице посвећене хортикултури и пејзажној архитектури, дају препоруке ка
ко да оплемените свој простор у кући, али и око куће.  

Да бисте знали како данас и убудуће да се владате и живите с природом, странице нашег новог издања ће вас 
вратити и у прошлост и подсетити на развој образовања, моде и трговине на нашим просторима, јер будућности 
нема без садашњости, али и осврта на прошла времена. При овоме не треба заборавити ни старе занате, који мо
гу да дају нове идеје за искоришћење неких сировина из пољопривредне производње, на пример, сточарства.  

Пред вама је ново колор издање „Пољопривредниковог пољопривредног календара 2023“, у потпуно новом 
руху, чије странице потписује око 120 аутора, специјалиста у својим областима, који су посвећени пољопривреди 
и природи. Захваљујући богатом садржају и за ово, ново издање се с потпуним правом може рећи да је „мала по
љопривредна енциклопедија“. 
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Прихватам да од наредног броја постанем претплатник листа "Пољопривредник". Лист изла‐
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КАЛЕНДАР 2023" 
 

 
Поручујем _____ примерака периодичне публикације - књиге „Пољопривредников пољо-
привредни календар 2023“. Цена по примерку је 2.500,00 динара (цена са ПДВ-ом), а 
уплаћује се на текући рачун „Дневник-Пољопривредник“ АД број 325-9500600039899-51. 
Уколико се књига шаље поштом, цена по примерку је 2.800,00 динара (цена са поштанским 
трошковима и ПДВ-ом). Доказ о уплати заједно с наруџбеницом треба послати на адресу 
„Дневник-Пољопривредник“ АД, 21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 127/5, или на имејл 
издавача књиге. 
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НАПОМЕНА: Податке упишите читко, штампаним словима. 
Подаци о претплатнику који су садржани у овој наруџбеници обрађују се и чувају у складу 
са одредбама Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“ број 87/2018).


