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ПРЕДГОВОР
Готово у свим производним дјелатностима успјешност привређивања зависи од
начина и квалитете пласмана производа на тржишту. За сектор пољопривреде пласман
производа, имајући у виду специфичност тих производа, представља веома битан сегмент
укупног производног и прометног циклуса. Производи које тржишту даје сектор
пољопривреде, могу се продавати на директни и индиректни начин. Код директне продаје
непосредни је контакт између продавца и купца и може се одвијати на различитим
мјестима, код продавца, код купца или на неком другом мјесту који се јавља као посредник
између продавца и купца.
Зелене и сточне пијаце су једно од тих мјеста, која представљају специфичан облик
тржишних институција и које омогућавају директан контак купаца и продаваца. Путем
пијаца се углавном продају пољопривредни производи, производи кућне радиности и
други производи пољопривредних газдинстава и сеоских домаћинстава који су посљедица
диверзификације њихових активности. Пијаце, које су као тржишне институције примарно
намијењене за продају пољопривредних производа, понекад служе за продају и
дистрибуцију и других, непољопривредних производа. Највећи дио пољопривредних
производа у Републици Српској производи се на пољопривредним газдинствима.
Карактеристика ове производње су мале количине тржних вишкова, хетероген
асортиман, неуједначен квалитет, сезонске варијације у понуди и сл. Све ово отежава или
онемогућава продају ових производа индустријским прерађивачима или трговинским
посредницима, међу којима све значајније мјесто заузимају трговачки ланци који, у
правилу, требају велике количине производа стандардизованог квалитета током цијеле
године.
Полазећи од таквог стања, зелене и сточне пијаце се јављају као ефикасан вид
дистрибуције пољопривредних и других комплементарних производа путем којег се
успјешно могу спојити купци и продавци. Због смањења броја посредника продајна цијена
производа који се продају на пијацама је обично нижа него код продаје путем других
канала продаје. Истовремено, у Европи и шире, евидентан је тренд повећања продаје хране
путем директних канала продаје, поготово хране коју одликује аутентичност,
оригиналност и географско поријекло производа.
Готово у свакој општини РС постоји једна или више пијаца, од којих је један број у
функцији, док други није, а стање објеката и опреме у оквиру тих пијаца, поготово у
једном броју, је незадовољавајући. У процесу транзиције значајан бр о ј тих о бјеката је
девастиран и није адекватно одржаван. Њихови стари или нови власници нису једнако
заинтересовани за оспособљавање и развој тржишних институција овог вида. Управљање
пијацама је такође различито организовано, од повјеравања те надлежности посебним
јавним предузећима, преко њиховог инкорпорирања у ширу дјелатност новоформираних
акционарских друштава или њихове додјеле на управљање НВО-има или МЗ, до ситуација
гдје тим објектима службено нико не управља.
Управо полазећи од улоге и значаја пијаца као тржишних институција, аутори овог
рукописа су провели истраживања на цијелом подручју РС. Циљ је био да се детаљније и
објективније сагледа стање зелених и сточних пијаца на простору РС и да се на основу
прикупљених чињеница и ставова различитих интересних група дају одређени приједлози
за унапређење улоге ових институција, прије свега кроз повећање обима и структуре
продаје пољопривредних производа, као и побољшање понуде.
Анализа пијаца у РС показала је да ће њихова перспектива зависити од стања
индивидуалне пољопривредне производње; степена организованости произвођачких

организација за промет пољопривредних производа и организованости пијаца да и
саме у постојећим условима више доприносе побољшању производње и квалитети понуде.
На пијацама не постоје прецизна правила трговања, већ оне функционишу по принципима
"организованог хаоса". Пијаце представљају ријетке тржишне институције на којима,
условно речено, влада перфектност закона понуде и тражње што их чини ријетким
тржишним облицима у којима се не могу административно уређивати односи између
продаваца и купаца, посебно у области цијена.
Намјера аутора овог рукописа била је да се проучи расположива фактографија,
анализирају подаци које објављују надлежне институције и обави истраживање на
подручју општина РС. Аутори нису имали амбицију да пишу уџбеник, већ да дају приказ
стања и могуће правце унапређења и развоја тржишних институција овог типа. Ријеч је, у
ствари о анализи улоге и значаја пијаца у сложеним друштвено-економским приликама и
сагледавње њихове улоге у правцу повећања обима и структуре производње, као и у
формирању богатије понуде и бољег квалитета у снабдијевању потрошача у Републици
Српској.
Без обзира на одређене мањкавости, пристекле прије свега због неадекватног
праћења података везаних за тржите пољопривредним производима у РС, овај рукопис је
производ детаљног истраживања, а резултати и препоруке који су у њeму дати могу бити
од користи бројним кадровима који се баве овом проблематиком.
За писање и штампање овог рукописа, поред аутора, захвалност припада, прије свега,
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Агенцији за пружање
савјетодавних услуга у пољопривреди, затим стручним лицима испред општина
обухваћених истраживањем и особљу које ради на пијацама, који су пружили драгоцјену
помоћ приликом истраживања. Захвалност припада и представницима РПК, ЗСРС,
Инспекторату РС, Покрету потрошача РС, листу Наше село и другим. Посебна захвалност
припада рецензентима, проф. др Перици Мацури и доц. др Миљану Цветковићу, који су
својим сугестијама и приједлозима текст рукописа учинили вриједнијим, на чему им се
искрено захваљујемо. Исто тако захвалност ће припасти и оним читаоцима и корисницима
овог рукописа који упуте сугестије и приједлоге, који ће се са пуно пажње уважавати
приликом рада на сличним дјелима.
Проф. др Стево Мирјанић
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1. Увод
Пијачна дјелатност има своју дугу традицију на овим просторима. Она је настала и
развијала се од првих појава робне размјене, када су се људи суочили са чињеницом да
неких производа имају више него што им треба, а неких имају мало или немају. Због тога
су формирали мјеста на којима су почели да се развијају процеси размјене добара. У прве
облике пијачне дјелатности спадају вашари, који су опстали као дио традиције окупљања
људи и представљају дио историје насељених мјеста. Одређене особине пијачних
дјелатности нису се често мијењале кроз историју, али су задржале виталност пролазећи
кроз различите услове дјеловања.
Тенденције и промјене на тржишту уочавају, у првом реду, продавци на пијацама,
прије свега због тога што препознају користи и предности непосредног контакта са
купцима, што је једна од кључних карактеристика пијаца у односу на друге облике
трговине. Томе треба додати да традиција куповине на пијацама има социолошки аспект.
У протеклом периоду највеће промјене у пијачној дјелатности настале су као последица
успостављања нових, организованих облика снабдијевања становништва различитим
артиклима, између осталог и свјежим животним намирницама.
Пољопривредни и други производи могу се продавати на више начина. Примарно,
начини продаје се дијеле на директне и индиректне. Код директне продаје контакт између
продавца и купца се остварује непосредно, али се то може одвијати на различитим
мјестима, код продавца, код купца или на неком другом мјесту који се јавља као посредник
између продавца и купца. Једно од тих мјеста су тзв. “зелене” и сточне пијаце, специфичан
облик тржишних институција које омогућавању директан контак купаца и продаваца (који
могу али и не морају увијек бити и произвођачи или потрошачи тих производа). Путем
пијаца се углавном продају пољопривредни производи, производи кућне радиности и
други производи пољопривредних газдинстава и сеоских домаћинстава који су посљедица
диверзификације њихових активности. Пијаце које су као тржишне институције примарно
намјењене за продају пољопривредних производа, понекад служе за продају и
дистрибуцију и других производа као што су аутомобили, одјећа, обућа и други производи
широке потрошње. Продаја тих производа на зеленим и сточним пијацама може да снизи
трошкове њихове употребе и одржавања, али не би требала постати њихова доминантна
функција.
Значајан дио пољопривредних производа у Републици Српској производи се на
пољопривредним газдинствима. Карактеристика ове производње су мале количине тржних
вишкова, хетероген асортиман, неуједначен квалитет, сезонске варијације у понуди и сл.
Све ово отежава или онемогућава продају ових производа индустријским прерађивачима
или трговинским посредницима, код којих све значајније мјесто заузимају трговачки
ланци који требају велике количине производа стандардизованог квалитета током цијеле
године. Због тога један дио пољопривредних производа остаје непродат или се прода под
неповољним условима (ниске цијене, одгођена наплата).
У таквој ситуацији зелене и сточне пијаце се јављају као ефикасан вид
дистрибуције пољопривредних и других комплементарних производа путем којега се
успјешно могу спојити купци и продавци. Због смањења броја посредника продајна цијена
производа који се продају на пијацама је обично нижа него у случају њихове продаје путем
других канала продаје. Поред тога, у Европи и Свијету је евидентан тренд повећања
продаје хране путем директних канала продаје (нарочито нпр. у комбинацији са
означавањем аутентичног, оригиналног или географског поријекла тих производа).
9

У Републици Српској готово у свакој општини постоји једна или више пијаца,
тржишних институција примарно намјењених за купопродају пољопривредних производа.
Неки од тих објеката су у функцији (користе се), а неки су изван функције. Техничко
стање објеката и опреме у оквиру тих пијаца је различито. У процесу транзиције значајан
број тих објеката је девастиран и није адекватно одржаван. Њихови стари или нови
власници (који су то постали кроз процесе приватизације) су у различитој мјери
заинтересовани за задржавање или промјену првобитне функције ових објеката.
Аранжмани управљања пијацама су такође различити, од додјеле те надлежности
посебним јавним предузећима, преко њиховог инкорпорирања у ширу дјелатност
новоформираних акционарских друштава или њихове додјеле на управљање НВО-ма или
МЗ, до ситуација гдје тим објектима службено нико не управља.
Све наведено је довољан разлог што je детаљније и објективно сагледано стање
зелених и сточних пијаца на простору Републике Српске и што су на бази прикупљених
чињеница и ставова различитих интересних група, утврђени приједлози за унапређење
улоге ових институција, прије свега у повећању обима и структуре продаје
пољопривредних производа на овај начин.
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2. Промет пољопривредних производа
Тржиште пољопривредних производа разликује се од осталих тржишта с обзиром
на услове као што су производни, агротехнички и друштвено - привредни услови, који се
огледају у производњи и промету тих производа. Уједно на овом тржишту је присутна и
велика конкуренција у погледу продаје пољопривредних производа, уз ниску
конкуренцију на нивоу прераде.
Циљ сваке производње у тржишној привреди је потрошња, односно задовољавање
одређених људских потреба. Да би се остварио овај циљ неопходан је непрекидан промет
добара (производа) између двије крајње тачке тј. производње и потрошње. Због тога данас
промет и представља једну од најзанчајнијих и најзахтјевнијих карика укупне
репродукције пољопривредно прехрамбених производа, јер управо од процеса промета
зависи и процес производње. Ово указује на чињеницу и потребу обезбјеђивања
организације несметаног процеса промета како би се осигурао и несметан процес
пољопривредне производње. Промет пољопривредних производа обухвата три фазе: откуп
и сабирање тржишниих вишкова од произвођача, промет на домаћем тржишту (трговина
на велико и мало) и спољно - трговинску размјену 1.
Организација, функционисање и механизам промета условљени су дејством бројних
фактора, а неки од њих дјелују истовремено и на развој тржиших односа. Према Ђоровић
и Томин 2, фактори који утичу на организацију и функционисање промета, али и регулацију
тржишних односа су:
•
„Динамика пољопривредне производње – ова карактеристика се испољава у
сезонском ритму биљне производње и приспјевању сточарских производа, у складу са
начином организовања (у турнусима или у циклусима);
•
Нееластичност агрегатне тражње – с једне стране тражња за
прехрамбеним производима је свакодневна и неизоставна, а с друге стране тражња за
основним прехрамбеним производима је слабо еластична. Утицај нееластичности
агрегатне тражње као битног фактора промета усмјерен је, у ствари, на организовање и
функционисање потпуног, редовног и уједначеног кретања робних фондова од производње
до тржишта продаје;
•
Уситњеност производње у индивидуалном сектору – овај фактор је
нарочито карктеристичан за прву фазу промета односно откуп. Неорганизовано и
недовољно тржишно усмјерена производња у индивидуалном сектору даје мале тржишне
вишкове, неуједначеног асортимана и квалитета. У таквим условима понуде на откупном
тржишту, промет мора да буде организован и опремљен како би обављао све неопходне
манипулације у припреми робних фондова за више фазе промета;
•
Трајање и функционисање процеса промета – у зависности од дужине
трајање појединих фаза промета настају одговрајући трошкови промета и губици, односно
смањење употребне вриједности производа;
„Функције куповине и продаје робе врше се у привреди непрекидно. Тај процес непрестаног и изукрштаног
кретања робе од произвођача до потрошача, путем претварања робе у новац (продаја) и новца у робу
(куповина) јесте робни промет. Робни промет се састоји из многоборијних продаја и куповина робе на
тржишту и у свакој купопродаји судјелују купац и продавац. За разлику од трампе1 (једнократне размјене),
робни промет је двократна размјена, то јест обавља се кроз два, временски и просторно, потпуно независна
акта: акт продаје → роба – новац (Р-Н) и акт куповине →новац – роба (Н-Р).“
2
Ђоровић, М., Томин А. (2000): Тржиште и промет пољопривредних производа, стр. 145-147.,
Пољопривредни факултет, Универзитета у Београду.
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•
Утицај привредног система - утицаји привредног система могу бити тројаки
када је ријеч о процесу промета пољопривредних производа и то у зависности од:
o

уређење привредног система,

o

привредни систем дјелује институционално,

o

привредни систем дјелује нормативно на процес промета,

•
Зависност промета од осталих дјелатности – нарочито јак утицај на
организацију, функционисање и развој промета имају сљедеће гране привреде: машинска,
хемијска и фармацеутска индустрија, угоститељство, туризам, грађевинарство и др.“
Организација промета пољопривредних производа је различита у зависности од
земље до земље, а за то је пресудан степен тржишности пољопривредне производње и
степен развијености пољопривредног тржишта, као дијела националног тржишта.
Пољопривредни произвођачи скромне величине, производних и финансијских могућности
најчешће се одлучују за производну оријентацију и задовољење сопствених потреба
домаћинстава. У случају када им се јаве одређени тржишни вишкови, промет властитих
производа уступају накупцима или продају на лицу мјеста. На тржиштима развијених
земаља егзистирају сложенији облици организације промета између произвођача и
потрошача. Такви облици организације имају циљ да унаприједе и развију промет на
домаћем тржишту и подстакну размјену на међународном тржишту, уз искључивање свих
непотребних посредника на путу робе од произвођача до потрошача. У мање развијеним
тржиштима, где трговинска мрежа није довољно раширена пијаце имају значајно место. То
није случај у добро развијеним тржиштима. Произвођачи у Републици Српској у основи
имају мањи број алтернативних начина пласмана производа. Истовремено истраживања
показују да се у мање развијеним земљама, са недовољном понудом производа,
произвођачи опредјељују за кратке канале продаје.

2.1.

Канали продаје (промета)

Бројни аутори на различите начине објашњавају и појмовно одређују канал промета
што указује на његову сложеност. Канали промета основних пољопривредно
прехрамбених производа треба да допринесу поузданом и стабилном промету, обиму
производње и рентабилности пословања.
Према Ловрети и сар 3., двије групе актера посматрају канал продаје из различитих
углова: трговци гледају из правца тржишта и виде га као канал снабдијевања, док
снабдјевачи исти тај канал гледају у правцу тржишта и виде га као канал продаје.
Према Милисављевићу 4, канали дистрибуције нису унапријед дати и у њих се
произвођачи не укључују аутоматски, већ се ради о динамичкој структури промета и
неопходности да произвођач полазећи од својих потреба и могућности нађе оптимално
рјешење у датим условима пословања. Према маркетиншком аспекту потребе, жеље и
могућности потрошача су полазна основа у креирању продаје и њених токова, иако то
данас није случај у нашој пољопривреди и произвођачи настоје да се укључе у већ
постојеће канале продаје.
Канали продаје пољопривредних производа знатно се разликују од продаје других
производа. Ове разлике произилазе из:
3

4

Ловрета, С., Кончар, Јелена., Псетковић, Г., (2005.): Канали маркетинга, Центар за издавачку делатност
Економског факултета у Београду, Чугура Принт, Београд.
Милисављевић, М., (1997.): Маркетинг, Савремена администрација д.д., Београд.
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- специфичности самих производа: краћи рок трајања у односу на друге производе,
егзистенцијална добра чија се куповина не може одлагати),
- специфичности производње (цијене и количине производа варирају као директна
посљедица непредвидивих прирoдних утицаја, у већини случајева просторно су удаљена
мјеста производње од мјеста потрошње), али и
- великог броја произвођача и потрошача на тржишту пољопривредних производа,
тако да бројни учесници промета имају и бројне захтјеве у организацији.
Канали промета кроз које се крећу пољопривредно прехрамбени производи веома
су бројни и различити и могу се подијелити по више критеријума: 5
а) према природи веза између производње и потрошње на:
 непосредни (директни) промет – остварује се преко тржнице на мало (пијаце);
 посредни (индиректни) промет – остварује се преко одговарајућих посредника у
прометном ланцу.
б) према броју учесника у ланцу промета на: дуги, средњи и кратки.
ц) према легалности веза између производње и потрошње – легални и илегални.
Промет пољопривредних производа се одвија путем: директне и индиректне
продаје. Критеријум за основну подјелу канала продаје је ко обавља функцију формирања
продајног асортимана, односно да ли се на путу производа до крајњег потрошача јавља
посредник или не. У првом случају ради се о индиректној, односно продаји преко
посредника, а у другом о директној продаји. Међутим, може се рећи да у промету
пољопривредних производа још преовлађује директна продаја, односно да учешће
директне продаје у укупној продаји варира у зависности од тржишта, као и врсте
производа.
Директни (непосредни) канали продаје (промета)
У директној продаји долази до директног сусрета произвођача и крајњег
потрошача. Купац робе уједно је и њен потрошач, за њега је купљена роба употребна
вриједност. Директна продаја је традиционални облик продаје пољопривредних производа.
Почетком осамдесетих година прошлог вијека овај облик продаје пољопривредних
производа у свијету се почео обнављати и добија све више на значају. До ове промјене
долази усљед смањења прихода у пољопривреди с једне стране, као и промјене свијести
потрошача, с друге стране. Дакле, повећање прихода, фактори квалитета, конзумирање у
свјежем стању, ревитализација пијаца, осигурање радних мјеста на породичном
пољопривредном газдинству и друго, су разлози обнављања директне продаје за
пољопривредне производе. Осим тога, овај начин продаје може повећати конкурентност
домаћих пољопривредних производа. Директна продаја у свијету осликава тренд ка
производњи и потрошњи домаћих производа и регионалних специјалитета.
Овај облик продаје нарочито је погодан за производе који не захтијевају велики
степен дораде и прераде као што су: воће, поврће, јаја и млијеко, али и за производе код
којих је висок степен осјетљивости током транспорта.
У свијету, поготово у високо развијеним земљама, расте интерес за високо
квалитетним и свјежим домаћим производима, што у данашњим условима пољопривредне
производње отвара врата директној продаји пољопривредних производа. Директна продаја
се сматра веома агресивном и захтијева одређена додатна знања у вези маркетинга и
5

Ивошевић,С. "Место, улога, значај и могућности трговине на мало Војводине у пласману пољопривреднипрехрамбених производа", Зборник радова са саветовања. "Финализација и пласман хране", Осијек, 1989.
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менаџемента. Она омогућава скраћивање информационе дистанце између произвођача и
потрошача и јача повјерење потрошача у купљене производе.
Wirthgen, & Maurer, наводе да произвођач начелно има двије могућности директне
продаје крајњем потрошачу: продаја на газдинству и промет путем организованих
продајних мјеста у близини потрошача. Виђење директне продаје наведених аутора и њене
форме у односу на удаљеност породичног пољопривредног газдинства од потенцијалних
потрошача, приказани су на сљедећем приказу.

Продаја на
газдинству
Самостална берба
Продаја у дворишту

Продаја крај пута
Властита трговина

Продаја у близини
потрошача
Сељачка пијаца
Кућна достава
Поруџбина

Слика 1: Продајни облици у директној продаји, (прилагођено према Wirthgen & Maurer 6)

Продаја крај цесте и властита трговина према наведеним ауторима имају
међупозицију, јер се наведени облици директне продаје могу налазити у непосредној
близини или на незнатој удаљености од газдинства.
Дакле, то су канали путем којих произвођачи сами продају своје производе крајњим
потрошачима. Директна продаја на пијацама може бити на велико или мало у зависности
од расположивих количина производа и чини посљедњу карику у кретању производа
између произвођача и потрошача. Пољопривредни произвођачи обављају промет на мало
на пијацама. Путем пијаца се углавном продају пољопривредни производи, производи
кућне радиности и други производи пољопривредних газдинстава и сеоских домаћинстава
који су посљедица диверсификације њихових активности.
Знатан број произвођача продаје своје производе потрошачима на најближем
локалном тржишту и то управо путем пијаца. Ако посматрамо пијацу као мјесто сусретања
продаваца (произвођача) и купаца (потрошача), онда можемо рећи да се ради о кратком
каналу продаје, тј. каналу маркетинга нултог ниова. У развијеним земљама пијаце се
користе као алтернативни облик продаје пољопривредних производа, и њихова улога је
знатно мање значајна за промет пољопривредних производа него у земљама ниске
економске моћи. Разлог томе су свакако много развијенији други канали продаје у односу
на неразвијене земље. Као предности директних канала продаје могу се навести:
непосредан контакт с купцима, контрола над производима и већа продајна цијена.
Према Цвијановић и остали, пијаце ће имати значајну улогу у подмиривању
потреба грађана, све док се трговина, радикално реорганизована и одговарајуће опремљена
(одговарајућим хладњачама и скадиштима), не оспособи за квалитетно и цјеновно
конкурентно снабдијевање грађана. Наиме, недостатак добро организованог система
откупа, ефкасне трговинске мреже и саобраћајне инфраструктуре онемогућава
мобилисање свих расположивих тржишних вишкова на свим суфцитарним подручјима и,

6

Wirthgen, B; Maurer, O: Direktvermarktung, Ulmer, Stuttgart, 2000, str. 194.
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уједно, ограничавања остваривање два основна циља: обједињавање понуде за извоз и
уравнотежење, односно снижавање цијена на домаћем тржишту.“ 7
Кориштење директних канала продаје у земљама ЕУ је интензивиран, како је
речено, почетком осамдесетих година прошлог вијека, као посљедица изналажења и
рјешења проблама дистрибуције органских производа. Постојећи канали маркетинга у то
вријеме нису омогућавали пласман тих производа на адекватан начин те су се развили
додатни начин продаје за ову групу производа. Данас се пијаце све више користе у циљу
пласмана производа органског поријекла, регионалних и аутохтоних производа.
Индиректни (посредни) канали продаје (промета)
У односу на непосредне канале продаје овдје нема директног контакта између
произвођача и крајњег корисника производа. Трговина 8 се јавља као посредник између
произвођача и потрошача. Основна функција посредног промета, у процесу друштвене
репродукције, јесте поред осталог, скраћивање времена репродукције уз снижавање
трошкова промета 9. Код индиректних канала продаје, у промету пољопривредних
производа, појавјују се два или више посредника и називају се двосложени или
вишесложени канали промета. Посредни промет је карактеристичан за пољопривредне
производе гдје се као прва карика у прометном процесу јавља откуп и сабирање тржишних
вишкова. Разлог постојања ове фазе промета, која је каратеристичан само за
пољопривредне производе, јесте низак обим производње на индивидуалним газдинствима
и доста шаролика понуда по квалитету и количини пољопривредних производа. Из тог
разлога је неопходно извршити сабирање, обједињавање и уједначавање производа по
квалитету, како би се могли упутити према трговини на велико, трговини на мало, односно
према актерима на тржишту. Ту посредничку улогу у концетрацији понуде производа и
формирања асортимана за тржиште обављају задруге, прерађивачки капацитети,
организатори производње, извозна предузећа и др.
Индиректни канали продаје се могу подијелити на:
•
Малопродаја – предстваља посљедњу карику прометног ланца с циљем
куповине производа од произвођача и продаје крајњим потрошачима. Пред њом су
изузетно захтјевни задаци, јер треба да задовољи хетерогену тражњу. Као посредник
између ње и произвођача може се појавити велепродаја или агенти. Основна функција
трговине на мало је да усклади производњу кроз читав низ разноврсних активности.
Малопродаја представља и велике супермаркете и мале трговине и један динамичан
процес, који се стално мијења и прилагођава окружењу и иде у правцу удруживања с
циљем јачања финансијске моћи и конкурентских позиција кроз набавку и складиштење
роба. Поједине прогнозе за будућност указују на још јачу концентрацију у области
малопродаје животних намирница. Прехрамбени сектор је најзначјнији сектор малопродаје
у Европској унији. Анализе показују да од 15 највећих малопродајних компанија у
Европској унији, чак 13 припада трговцима прехрамбене струке. Малопродаја је у
свакодневном контакту са потрошачима и у том смислу располажу најпоузданијим
7
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Цвијановић, Д. Параушић, Весна, Михаиловић, Б. (2011): Афирмација маркетинг приступа у
пољопривреди Србије, Радови са XXV саветовања агронома, ветеринара и технолога Вол. 17. бр. 1-2,
Зборник научних радова, стр. 157-165.
Трговина је привредна дјелатност с циљем куповине робе ради даље продаје и приближивању робе
потрошачу – купцу.
Влаховић, Б.,: Тржиште пољопривредно прехрамбених производа, Универзитет у Новом Саду,
Пољопривредни Факултет, стр. 171.
15

информацијама о потребама, жељама и преференцијама купаца. Слаба информисаност
произвођача о кретању тржишта дјелимично је посљедица недовољног контакта
произвођача са овим каналом продаје. Овај вид промета се може назвати и каналом са
учешћем једног посредника.
•
Велепродају чине посредници који купују од произвођача и продају
малопродаји или другим велепродајама. Милисављевић 10 сматра да се за услуге
велепродаје одлучују углавном произвођачи, који имају мање финансијске могућности и
скромније производне капацитете, односно они који се желе више посветити процесу
производње, а продају препустити посредницима, који имају бољи приступ тржишту.
Основна разлика између велепродаје и малопродаје је у томе да се путем велепродаје
пласирају веће количине производа и да има веће продајно подручје. С друге стране,
велепродаја улаже мање напоре у погледу промотивних активности јер је оријентисана на
организације и малопродају, а не ка крајњим потрошачима. Породична пољопривредна
газдинства у развијеним тржишним привредама најчешће своје производе продају
прерађивачкој индустрији (нпр. у Њемачкој 96% млијека се користи за прераду) и
велепродаји, односно користе индиректне канале продаје пољопривредних производа. Као
основни задатак велепродаје могао би се навести откуп, тј. сабирање производа из
производње (карактеристика пољопривредних производа), њихова припрема,
складиштење, транспорт и продаја даљим препродавцима. Овај облик канала промета
подразумијева укључивање више посредника, што не значи аутоматски успоравање
прометног процеса и повећање трошкова промета, већ доприноси ефикаснијој
дистрибуцији и ширењу подручја продаје локалних пољопривредних производа.
Као облик велепродаје који је у Европској унији заступљен а не постоји на нашем
тржишту може се навести велетржница. Развијене велетржнице у ЕУ указују на њихов
значај у промету пољопривредних производа и не представљају конкуренцију другим
трговинским облицима за пласман пољопривредних производа а уједно потпомажу
обједињавању дијела роба за извоз. Велетржнице су специјализоване институције за
промет на велико пољопривредним производима, с циљем побољшања функционисања
малопродаје. Оне поред тога доприносе и креирању стандарда и провођењу контрола
здравствене исправности хране, смањењу потрошачких цијена и др. Недостатак
велетржница утиче на саму цијену производа јер се у каналима промета јавља већи број
посредника. Уједно својом функцијом омогућавају и рјешавање проблема складиштења и
чувања производа до погодног момента испоруке на тржиште.
•
Агенти продаје су људи који добијају провизију од продајне цијене. Њихов
главни задатак је да споје произвођача и купца, односно повезивање произвођача са
другим посредничким нивоима. У начелу их можемо разликовати по томе, ко их је
ангажовао, односно кога заступају при обављању посредничке улоге, тј. да ли је то
произвођач или трговац (или прерађивач). Њихов задатак је да одржавају контакте са
постојећим и потенцијалним купцима на одређеном подручју. Агенти произвођача обично
нуде цјелокупну линију производа велетргоцима или малотрговцима. Агенти продаје врше
исту функцију као и велепродаје само што не преузимају власништво над робом.
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2.2.

Пијаце као облик продаје пољопривредних производа

Под појмом пијаца 11 подразумјева се продаја тржишних вишкова индивидуалних
пољопривредних произвођача ван њихових мјеста становања или мјеста остваривања
производње. 12 Производи се продају на одређеном мјесту, у одређено вријеме и по
цијенама које се формирају у зависности од понуде и тражње сезонских производа и
квалитета производа.
Пијаце представљају просторе окупљања и комуникације људи гдје је присутан
директан контакт произвођача и крајњег потрошача, гдје се слободним дјеловањем закона
понуде и тражње стварају односи између продавца и купаца, успоставља се међусобна
тржишна утакмица између продаваца, а у исто вријеме се код потрошача подстиче жеља за
куповином.
Пијаце као начин утрживања пољопривредно прехрамбених производа имају
велики значај за произвођаче и потрошаче. Може се рећи да код нас предстваљају
значајног снабдјевача градова и већих насељених мјеста, нарочито у снабдјевању
становништва сјежим воћем и поврћем.
Пијаце су прве тржишне институције које су захтијевале одређене облике уређења,
управљања, организовања и утврђивања одређених принципа и етика приликом
купопродаје производа. Оне као начин продаје пољопривредних али и других производа
постоје још увијек, како и у неразвијеним земљама са неразвијеним тржиштима, тако и у
развијеним земљама са развијеним тржиштима. Једина разлика је у организационо
техничком погледу.
Продају на пијацама карактерише чињеница да се углавном нуде свјежи и визуелно
квалитетни производи, иако најчешће нестандардизовани и нетипизирани, док потрошачи
имају прилику да производе бирају, и за поједине групе производа (сир, кајмак) могућност
да их прије куповине пробају. На пијацама се најчешће нуди роба различитог квалитета
што омогућава да се задовоље потребе различитих категорија потрошача с обзиром на
висину дохотка.
По типу производа који се продају на њима, пијаце се деле на: 13
• зелене пијаце (производи хортикултуре, као што су сјвеже воце, поврће и
цвијеће);
• млијечне пијаце (млијеко, сир и млијечни производи, свјеже пилеће месо);
• мјешовите пијаце (воће, поврће, млијечни производи, свјеже пилеће месо,
риба, месни производи, пекарски производи, органски вриједнија храна ...);
• робне и занатске пијаце (непрехрамбена роба широке потрошње, претежно
конфекција и производи занатских радњи);
• кванташке пијаце (воће и поврће на велико);
• сточне пијаце (жива стока, житарице и сточна храна);
• ауто пијаце (половни аутомобили, моторцикли, бицикли и теретна возила);
• вашари (пијачне манифестације које се по традицији одржавају углавном у
вријеме вјерских празника и које обједињују понуду свих врста пијаца).
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Ријеч пијаца потиче од италијанске ријечи «piazza» која у преводу значи трг, плац, тржница, мјесто на
коме се продају намирнице.
Влаховић, Б. (2003): "Тржиште пољопривредно прехрамбених производа" Нови Сад.
Студија " Стратегија развоја пијачне дјелатности у Србији" www.piar.rs/PUPS.pdf стр. 10.
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Данас се тржнице на мало, односно пијаце, третирају различито. Ако се сагледава
њихова тржишна функција онда се оне третирају као комерцијалне институције. Као
комуналне институције оне обезбеђују потребан простор и опрему за продају од стране
продаваца крајњим потрошачима. Према том схватању пијаце су организована мјеста за
снабдијевање становништва свјежим животним намирницама и другим прехрамбеним и
непрехрамбеним производима, те као такве представљају саставни и неодвојиви дио
комуналне инфраструктуре насељених мјеста, нарочито у великим урбаним срединама.
Као тржишне институције оне су право мјесто сучељавања понуде и тражње и тржишног
начина формирања цијена.
Закон о трговини РС 14 (члан 54) тржницу на мало, односно пијацу дефинише као:
«Тржнице на мало су организована и уређена мјеста на којима се на уобичајен начин
обавља трговина на мало пољопривредним, прехрамбеним и другим производима између
продаваца и купаца». Према истом Закону, на њима није дозвољена трговина на мало
свјежим млијеком уколико није фабрички упаковано. Члан 55. Закона о трговини наводи
облике организовања и уређења тржнице на мало као:
1. зелене тржнице на мало,
2. робне тржнице на мало,
3. кванташке тржнице на мало,
4. тржнице на мало за продају коришћене робе и
5. тржнице на мало аутима, ауто - пијаце и друго.
На сличан начин се дефинише и тржница на велико с тим да се на њима појављују
правна лица власници радњи и други изузев крајњих потрошача. Међутим, тржнице на
велико још нису у потпуној мјери заживјеле у Републици Српској и нису техничкотехнолошки опремљене да би могле да се у већој мјери ангажују у промету
пољопривредно прехрамбених производа.
У данашњим условима, једино је на пијацама могуће уочити дјеловање потпуно
слободног тржишта тј. слободно дјеловање закона понуде и тражње.
Пијаце имају снажан утицај на структуру производње на породичним
пољопривредним газдинствима и то посебно на газдинства која су у непосредној близини
градова и потрошачких центара. «Пијаце су непогрешиви барометар цијена на тржишту и
показатељ социо-економског положаја становништва, односно развоја појединих
привредних дјелатности». 15
Тржнице на мало су традиционалне институције и начин трговања. На њима долази
до директног контакта између произвођача/понуђача и купца/потрошача. Иако би на
пијацама требало да робу продају првенствено индивидуални произвођачи у нашим
условима их је све мање на тезгама пијаца, а све више доминирају тзв. "прекупци или
накупци". 16

14
15

16

Закон о трговини, Службени Гласник Републике Српске 43/2006, стр. 8.
Студија «Market Research Activity Subotica – Szeged», www.eco-coop.eu/sites/default/files/u1/PDF/IPA%20
Studija%20SR. pdf, стр. 13.
http://wmd.hr/rjecnik-pojmovi-n/web/nakupac
Накупац (engl. middleman, wholesale buyer, njem. Aufkäufer, Zwischenhändler) је особа која се, у своје име и
за свој рачун, бави купњом, односно продајом робе (препродајом). Обично су посриједи шпекулативни
послови препродаје с циљем да се оствари одређена зарада. Нарочито је овакав облик трговања присутан
кад је ријеч о пољопривредно-прехрамбеним производима.
Слободни купац је особа која купује производе ради потрошње или прераде, обраде и продаје у
властитом (самосталном) објекту (нпр. месар, угоститељ).
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Основне функције пијаца су: 17
- да на организованим и санитарно уређеним просторима пружа могућност за
размјену добара и продају робе од стране произвођача у руралним и градским
срединама,
- да на подручјима пољопривредне производње, гдје производња надмашује
потребе локалног становништва, обезбједи могућност за откуп производа који ће
потом бити изложени продаји у другим, углавном урбаним срединама,
- да омогући лак приступ потрошачима широком избору различитих врста робе,
- да обезбједи равноправнију тржишну утакмицу субјектима у мањим и већим
градовима јер обезбјеђује јефтин и флексибилан простор за продавце, лако
доступан широкој популацији потрошача,
- да убрзају пут производа од непосредног произвођача до потрошача, нарочито
када је ријеч о воћу и поврћу, поспјешује пословање мањих произвођача и
омогуће потрошачима снабдјевање свјежом робом по прихватљивим цијенама.
У развијеним земљама тржнице на мало су се готово изгубиле и потиснуте су од
стране великих малопродајних пунктова, који су преузели улогу снабдјевања градова
примарним пољопривредним производима. Трговина пољопривредно прехрамбеним
производима се све више интернационализује и глобализује чиме се све више угрожава
функционисање пијаца. Иако се тржнице на мало сматрају тржиштима за
нестандардизоване робе, управо због све веће конкуренције од стране супермаркета и
других облика трговине на мало, и на пијацама се у поледње вријеме намеће потреба
подизање нивоа квалитета пољопривредних производа који се тамо продају. Неки
теоретичари предвиђају лошу перспективу тржишним субјектима какве су пијаце. Исто
тако један број аутора сматра да треба укинути овај старомодни начин обављања робног
промета који, добрим дијелом, одражава и неразвијеност националне привреде. При томе
наводе се двије чињенице:
1. на једној страни је постојање модерних малопродајних објеката (супермаркета,
дистрибутивних центара, дисконтних облика продаје итд.) ко иј су технички
опремљени и који могу да апсорбују велике количине организоване пољопривреде;
2. друга важна чињеница која се истиче је, смањење броја сеоског становништва, а
тиме и сељачке пољопривредне производње, чији пласман је доминатно усмјерен
преко пијаца.
Међутим, пијаце имају одређене предности у односу на друге тржишне
институције. Посебне предности евидентне су посебно у односу на малопродају која се
бави прометом пољопривредно-прехрамбених производа.
Предности су у следећем:
- произвођач прилагођава производ купцима и потрошачима, с обзиром на то да је у
непосредним контактима са потрошачима на пијаци и да добрим делом познаје
њихове жеље и потребе;
- на пијацама се концентрише знатно већа понуда производа различитих
индивидуалних произвођача, робе различитог квалитета и различите цијене, што у
о но
д ус на друге тржишне институције омогућава снабдјевање категорија
становништва различитих платежне способности;

17

Студија «Market Research Activity Subotica – Szeged», www.eco-coop.eu/sites/default/files/u1/PDF/IPA%20
Studija%20SR. pdf, стр. 15.
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-

-

пијаце и директна продаја су много бољи начини пласмана у односу на трговину на
мало, која најчешће купује робу и комплетира асортиман у трговинама на велико;
предност пијаце је и у томе што пружа веће могућности избора имајући у виду
начин пласмана за поједине производе (комад, веза, врећа, сандук итд.), у односу на
самопослуге, гдје је такав начин избора лимитиран, често унапријед дефинисан и
нема уопште или су смањене могућности размјеравања и подешавања жељама
купаца;
посебна карактеристика пијаца што су оне најчешће, цјеновно нешто повољније од
других трговинских институција и што су се показале као посебно погодне у
кризним временима и повољне за популацију са малом куповном моћи;;
истраживања показују да на пијацама више купују средњи и сиромашнији слојеви,
затим потрошачи старије доби живота, што намеће потребу да се тржнице на мало
прилагоде овим циљним групама.

Сама ефикасност пијаца повезана је и са атмосфером која постоји на пијацама. Под
тим се подразумијевају физичке карактеристике пијаце, као што су: изглед и распоред
тезги, покретних (амбулантних) продавница, начин излагања робе, хигијена, и све остало
што доприноси општем утиску купца о самој пијаци. Уређење унутрашњег дизајна и
распореда тезги, просторија и осталих садржаја на пијаци, утиче на став и само
расположење купаца. Томе треба додати и освјетљење, изглед и боју тезги које се користе
за стварање повољне атмосфере. Спољни изглед и екстеријер могу утицати на спремност
купаца да уопште посјете пијацу.
Тржнице на мало се морају борити за купце пружањем посебних услуга. Љубазност
особља пијаце је неопходна, па чак и значајнија од опремљености. Стварањем потребних
услова за продавце, као што су: погодно радно вријеме, обезбјеђење паркинга за
произвођаче, односно продавце/испомоћ око преноса или довоза робе и слично добијају на
значају и представљају значајне елементе нецјеновне конкуренције.
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3. Стање зелених и сточних пијаца на подручју Републике Српске
Република Српска има 62 општине. Према недавној реорганизацији њене
административне подјеле, Република Српска данас има 6 градова од којих је 5 градова
истовремено и општина, док се само Град Источно Сарајево састоји од више општина (6
општина). 18

Слика 2: Општине Републике Српске 19

3.1. Број и врста пијаца20
На територији Републике Српске је током 2012. године регистровано 89 пијаца, од
чега 35 зелених, 40 сточних и 14 мјешовитих пијаца.
На подручју 19 општина Републике Српске нема објеката сточних и зелених пијаца,
што значи да нема никаквих инфраструктурних услова за директну продају
пољопривредних производа, нарочито мањих количина и повремених или сезонских
вишкова. Углавном се ради о новоствореним, мањим општинама, већином насталих на
бази међуентитетске подјеле ранијих општина чије сједиште и већина територије су остали
18
19
20

Закон о територијалној организацији Републике Српске (Службени гласник РС 69/09 и 70/12).
извор http://sr.wikipedia.org
Подаци о броју и стању зелених и сточних пијаца на подручју свих општина са подручја Републике
Српске прикупљени су путем давања одговора на упит који је упућен свим општинама. Повратни подаци
достављани су МПШВ РС у периоду јули-септембар 2012. године. Шездесет општина је одговорило на
достављени упитник, а податке нису доставиле општине Зворник и Теслић, тако да се представљени
разултати могу сматрати апсолутно репрезентативним за стање пијаца у читавој Републици Српској.
Одговоре на питања у упитнику су давала стручна лица у општинама у сарадњи са представницима
физичких и правних лица која управљају пијацама на подручју те општине.
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у ФБиХ, али међу општинама без пијаца има и општина које током задњих ратних збивања
нису претрпјеле никаве промјене у величини територије (нпр. Хан Пијесак, Љубиње, Пале,
Угљевик).
Преостале 43 општине имају једну или више пијаца на својој територији.

Мјешовита
пијаца
16%

Зеленe пијацe
39%

Сточнe
пијацe
45%
Графикон 1: Структура пијаца на подручју Републике Српске

Већина пијаца (63%) се налази у градском подручју, односно у сједишту општине,
док је у сеоском подручју преосталих 37% пијаца. То значи да пољопривредни
произвођачи углавном морају да транспортују своје производе до пијаце због њихове
продаје, али са друге стране локација пијаце у средишту општине обезбјеђује већу
концентрацију и фреквенцију купаца.
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Графикон 2: Локација пијаца према структури

Највише зелених пијаца је у граду, а само једна се налази у руралном подручју. Код
сточних пијаца ситуација је обрнута, 2/3 их се налази у сеоском подручју, с обзиром на
нужне хигијенско-санитарне услове за локацију оваквих објеката. У једном броју општина
у којима су сточне пијаце лоциране у градском подручју, постоји интенција њиховог
измјештања, ван града.
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Графикон 3: Структура пијаца према локацији

Што се тиче броја пијаца по општинама он варира. Евидентна је чињеница да је
највећи број општина са 1-2 пијаце. Максималан број пијаца на подручју једне општине је
6 (Бијељина и Лопаре). Анализе показују да величина општине не дефинише број пиаца.
Наиме, у Републици Српској постоје примјери великих општина са само једном
пијацом (нпр. Требиње и Фоча) и малих општина са више 6 пијаца (нпр. Лопаре).
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Графикон 4: Број пијаца по општини

Од укупно 89 пијаца у Републици Српској, у функцији је њих 75 (84%), а 14 пијаца
(16%) се тренутно не користи. Све пијаце које се не користе су сточне пијаце. Један од
разлога за ово треба тражити и у смањењу сточног фонда и броја сеоских газдинстава која
држе стоку. Други разлог је концентрација това на мањи број већих фарми које стоку
продају путем директног уговарања. Трећи разлог је све присутнија пракса да откуп стоке
по селима врше посредници (који се најчешће зову накупци, шверцери, или каламари) који
је даље продају другим сточарима, месницима или клаоницама.
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Графикон 5: Структура пијаца зависно од начина коришћења

3.2. Власништво и управљање пијацама
У погледу структуре власништва, 49 пијаца (55%) је у државном власништву, 10
пијаца (11%) је у задружном власништву, 23 пијаце (26%) су у приватном власништву и за
7 пијаца (8%) власништво није дефинисано. Власници сточних пијаца су у највећем броју
случајева задруге. Пијаце у приватном власништву се јављају у свим облицима, а настале
су по два основа. Један број су новоосноване пијаце од стране физичких или правних лица
(осниване у послијератном периоду), а друго су пијаце које су промјениле власништво из
државног у приватно током процеса приватизације (као нпр. у Бањој Луци). Недефинисано
власништво имају углавном сточне пијаце чији власници су се „загубили“ током бројних
организационих трансформација њихових претходних власника. У погледу коришћења
пијаца нема значајније везе по основу облика власништва јер међу 17 пијаца које се
тренутно не користе има и државних, и задуружних, и приватних, и пијаца са непознатим
власником.
Највећим бројем пијаца, у 33 случаја (или 37%), управљају јавна (комунална и др.)
предузећа. Са 25 пијаца (28%) управљају приватна физичка или правна лица. Задруге
управљају са 9 пијаца (10%), општине са 5, а мјесне заједнице са 4. У 5 случајева
управљање пијацама је повјерено невладиним организацијама, односно удружењима
пољопривредних произвођача (од чега су 3 пијаце на подручју Чајнича). Пијацама у
државном власништву управљају сви побројани субјекти (од општине до НВО), док
пијацама у задружном власништву управљају искуљчиво задруге, а приватним пијацама
приватна физичка или правна лица. Интересантно је примјетити да је у највећем броју
случајева управљач пијацама за које је утврђено да не задовољавају своју основну
функцију јавно (најчешће комунално) предузеће, што упућује на неадекватно управљање
или недостатак финансијских средстава да се те пијаце доведу у функцију.
3.3. Величина и опремљеност пијаца
Годину настанка пијаце је било могуће утврдити за 51, док за 38 пијаца тај податак
није познат власницима. Просјечна старост пијаца у РС 30,6 година. Међу њима има
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пијаца које су старе 110 година (Градска пијаца у Требињу егзистира од 1892. године) и
пијаца које су старе само 1 годину (Сточна пијаца у Тавији код Костајнице постоји од
2011. године).
Површине пијаца значајно варирају (најмања има само 60 м2, а највећа 22.000 м2).
Просечне величине пијаца исказане су за 82 пијаце. Код зелених пијаца просјечна
површина је 2.143 м2. Сточне пијаце у просјеку заузимају површину од 7.540 м2.
Мјешовите пијаце заузимају средину са просјечном површином од 4.737 м2.
Пијаце су у различитој мјери опремљене потребном инфраструктуром за вршење
њихове функције.
Прилаз асфалтним путем имају 82 од 89 пијаца (92%). Асфалтни прилаз немају
углавном сточне пијаце у сеоским подручјима, али је и близу тих пијаца могуће доћи
асфалтним путем, а неасфалтиран је углавном само прилаз до саме пијаце.
Асфалтирану/бетонирану површину има 54% укупног броја пијаца. Пошто то
није једнако важан услов за све врсте пијаца, извршено је разграничење овог податка за
зелене, мјешовите и сточне пијаце. Тако 94% зелених пијаца, 64% мјешовитих и 15%
сточних пијаца има асфалтирану или бетонирану површину. У том погледу се може
констатовати да већином све пијаце у РС имају адекватну подлогу, било да је о на
асфалтирана/бетонирана или травната.
Вањску ограду има 70 од 89 пијаца или њих 78%. Није ограђено 19 пијаца од којих
се 4 и не користе. Положај неких (углавном зелених) градских пијаца је такав (форма
градског трга) да њихово ограђивање није ни примјерено, ни неопходно.
Властито паркиралиште има нешто више од половине пијаца (54%), а за
преостале пијаце паркирање возила купаца (и продаваца) се ослања на јавне површине за
паркирање.
Одређену врсту наткривене површине има 35 пијаца (39%), стим да постоје велике
разлике међу појединим пијацама, тако да се проценат наткривености креће од 1 до 100%.
Углавном су то зелене пијаце, са изузетком неколико сточних пијаца.
Наткривене тезге има 46 пијаца, а откривене тезге још 24 пијаце. Ако се ово
питање ограничи само на зелене и мјешовите пијаце онда откивене или наткривене тезге
уопште немају само 1 зелена и 2 мјешовите пијаце. Међутим, код већине пијаца је споран
број тезги који није довољан да задовољи потребе продаваца. Број тезги се креће о д 3 (у
Станарима) до 200 (у Бањој Луци).
За продају млијечних производа обавезно је посједовање расхладних витрина. На 43
пијаце се продају млијечни производи, а расхладне витрине имају само 4 пијаце у Бањој
Луци (2), Бијељини и Источном Сарајеву.
Ваге за изнајмљивање посједује само 7 зелених пијаца.
Расвјету имају 52 пијаце (58%), иако овај услов и није толико пресудан за
функционалност пијаца (нарочито оних које нису наткривене) јер се купопродаја углавном
одвија у периодима дана са довољно дневне свјетлости.
Текућу воду (једну или више јавних чесми) има 65 пијаца (78%). Нарочито је
индикативно да текућу воду нема чак 19 сточних пијаца, што½јеод њиховог укупног
броја.
Јавни тоалет (WC) има већина пијаца, односно њих 70 (79%). Ако се изузму
пијаце ван употребе онда тоалет има 88% пијаца које се користе. Тоалет углавном немају
сточне пијаце у сеоским подручјима, али и мањи број зелених пијаца у урбаном подручју.
Одређени складишни простор гдје продавци могу оставити своје производе преко
ноћи или до сљедећег пијачног дана има само 11 пијаца (12%) и углавном се ради о
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пијацама типа тржница у 9 градова Републике Српске. Сличне потребе потврдђене су у
случају још неколико пијаца у РС.
Колску вагу има само 9, углавном већих кванташких и сточних, пијаца у РС.
Контејнер за смеће има 60 пијаца, односно 80% пијаца које се користе.
Инфраструктуру сточних пијаца чине везови за стоку, сточна вага,
истоварно/утоварна рампа, просторија за ветеринара и присуство ветеринара. Сточну вагу
има 93%, везове за стоку 75%, утоварно-истоварну рампу 65%, а просторију за
ветеринара 40% од 40 сточних пијаца у Републици Српској. На 58% сточних пијаца је
обезбјеђено присуство ветеринара у пијачне дане.
Прописан пијачни ред има 61 пијаца у РС (72% пијаца које се користе).
3.4. Наплата накнаде за коришћење пијаце
На одлуку о продаји производа на пијаци може да утиче чињеница да ли се продаја
производа на њој наплаћује или не. На другој страни, наплата накнаде за коришћење
пијаце је основни извор прихода за њено одржавање и побољшање њених садржаја.
Анализа је показала да улаз на пијацу, односно њена употреба (у правилу само за
продавце) се наплаћује у 92% случајева, а само 6 пијаца се користи без плаћања накнаде.
Накнада се на различитим пијацама наплаћује на различите начине:
а.)
б.)
в.)
г.)

дневно, иста цијена без обзира на обим и врсту производа - 31% пијаца;
дневно, различита цијена зависно од обима и врсте производа - 39% пијаца;
мјесечни закуп тезге или простора - 34% пијаца;
годишњи закуп тезге или простора - 7% пијаца.

Евидентно да је на на пијацама доминира дневна наплата са истом или
промјенљивом цијеном, док продавци који континуирано користе пијаце закупљују тезге
или простор који плаћају мјесечно или годишње.
Од 75 пијаца које се користе, 44% је предмет редовних, 49% је предмет повремених
инспекцијских контрола, а 7% уопште није предмет контроле од стране инспекције.
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3.5. Структура понуде на пијацама
На 34 од 35 зелених пијаца (97%) се продају воће и поврће. Најчешће се продаја
воћа и поврћа врши сваки дан или сваки радни дан, са изузетком дана викенда.
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Графикон 6: Учесталост продаје воћа и поврћа на зеленим пијацама

Воће и поврће продаје се и на већини мјешовитих пијаца (11 од 15).
Анимални производи - млијеко и млијечни производи, месо и месне прерађевине,
јаја, мед и риба не продају се на свим зеленим пијацама и продају се рјеђе у односу на воће
и поврће.
Млијеко и млијечни производи (сир, кајмак и сл.) продају се на 88% зелених пијаца
(31 од 35). Међутим, само 4 пијаце имају расхладне витрине, што значи да се ови
производи у већини случајева продају на хигијенски неуслован начин. За разлику од воћа и
поврћа, у 42% случајева млијеко и млијечни производи се продају само једном седмично.
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Графикон 7: Учесталост продаје млијека и млијечних прерађевина на зеленим пијацама

Месо и сухомеснати производи продају се рјеђе у односу на мљечне производе,
односно на 18 од укупно 35 зелених пијаца (51%). Најчешће је то само једном седмично, а
само у три случаја ови производи се могу купити на пијаци сваки дан. Очито је да је због
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непостојања хигијенско-санитарних услова и савјесног рада инспекције продаја меса и
сухомеснатих производа потиснута са пијаца у меснице и маркете.

3

сваки дан у седмици

5

двапут седмично

10

једном седмично

0

2

4

6

8

10

Графикон 8: Учесталост продаје меса и сухомеснатих производа на зеленим пијацама

Риба се продаје само на 6 пијаца у РС (17% од укупног броја). Углавном се ради о
већим градовима на сјеверу БиХ у близини којих се налазе и већи рибњаци. На 2 пијаце
риба се може купити сваки дан, а на остале четири 1-2 пута седмично.
Због мање захтјевних услова и ограничења њихове продаје, јаја су најзаступљенији
производ анималног поријекла који се продаје на пијацама. Јаја се продају на 33 од укупно
35 зелених пијаца (на 94% пијаца) у РС. По учесталости продаје на пијацама, јаја се налазе
одмах иза воћа и поврћа.
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Графикон 9: Учесталост продаје јаја на зеленим пијацама

Од производа анималног поријекла, на пијацама се још продаје мед. Мед се продаје
на 28 од 35 зелених пијаца (80%).
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Графикон 10: Учесталост продаје меда на зеленим пијацама

Хљеб, пециво и тјестенине продају се на само 7 пијаца.
Ракија, вино и други алкохолни производи домаће производње продају се на 26
пијаца. Углавном се то ради у пијачне дане, једном седмично, а у 8 случајева ови
производи су доступни купцима свакодневно, односно свим данима када пијаца ради.
Домаћи сокови, сирће и слични неалкохолни производи домаће производње
налазе се у понуди на 18 пијаца, а њихова продаја се одвија у фреквенцији од једног до
седам дана у седмици.
Сакупљање љековитог биља и припрема чајева је један од честих додатних прихода
сеоских домаћинстава у РС. Прикладан начин њихове продаје су управо пијаце. Чајеви и
љековито биље се продају на 23 пијаце у РС (65%).
Слично је и са гљивама. Гљиве се продају на 14 зелених и 3 мјешовите пијаце у РС
(29%).
Цвијеће се продаје на 33 пијаце (23 зелене и 10 мјешовитих).
Расад се продаје на 40 пијаца у РС и то на 26 зелених, 13 мјешовитих и 1 сточној
пијаци. Ради се о сезонском производу чија важност је већа за купце (јер РС има много
малих пољопривредних газдинстава) него за продавце (који су најчешће већи произвођачи
поврћа који продајом расада допуњавају приходе од продаје поврћа). Друга врста расада су
садице цвијећа чији купци су градско становништво и власници кућа за одмор у сеоском
подручју.
Жито и брашно се продају на укупно 35 пијаца и то на 20 зелених (углавном
брашно), 11 мјешовитих и 4 сточне пијаце (углавном жито). Пшенично, кукурузно, ражево,
хељдино и сл. брашно мљевено у неиндустријским млиновима (воденицама и сл.) је све
траженији производ који се често пласира управо путем пијаца.
Индустријски прехрамбени производи (шећер, уље, брашно и сл.) продају се на
само 9 пијаца, од чега ½ чине пијаце мјешовитог типа.
Од 40 сточних пијаца тренутно се користи само њих 26 (65%) на којима се продаје
стока (само) једном седмично. Стока се још продаје и на 8 мјешовитих пијаца. Гледано по
данима, најчешћи пијачни дани на сточним пијацама су четвртак и сриједа.
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Графикон 11: Учесталост продаје живе стоке по данима у седмици

Производи кућне радиности продају се на 29 пијаца (33%) - 16 зелених, 2 сточне и
11 мјешовитих пијаца. У 5 случајева производи кућне радиности продају се сваки дан
(свих 7 дана у седмици), а у 24 случаја та продаја се одвија само једном седмично.
Занатски производи (браварски, лимарски, столарски, пластичарски и сл.) продају
се на 32 пијаце (36%), углавном исте на којима се продају и производи кућне радиности. У
75% случајева то је само једном седмично, у 6% случајева два пута седмично, а у 19%
случајева сваки дан у седмици.
Половна роба широке потрошње продаје се на 15 пијаца (17%). Најчешће су то
мјешовите пијаце (9), у 5 случајева зелене, а само у једном случају сточна пијаца.
Половни аутомобили продају се само на једној пијаци у Републици Српској (у
Бањој Луци).
С обзиром на разлике у броју дана којима се поједини производи продају на
пијацама и врсти пијаца на којима се они све продају, понекад је тешко донијети суд о
томе колико су пијаце, као мјесто продаје, значајне за поједине производе. Због тога је на
сљедећем графикону приказана фреквентност продаје појединих група производа на свим
пијацама у Републици Српској током читаве године (број дана у години у којима се тај
производ продаје на свим пијацама у РС, без обзира на њихов тип).
Најчешће се на пијацама продају воће и поврће, а затим анимални производи –
млијеко и млијечни производи, јаја, мед, ... итд.
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Графикон 12: Учесталост продаје производа на пијацама

3.6. Поријекло производа који се продају на пијацама
Анализе поријекла производа који се продају на пијацама, показују да је 65%
производа који се продаје директно од самих произвођача, односно из „прве руке“, стим да
је њихов распон од 5% до 100%.
Примарна функција пијаца је да омогуће и олакшају сусрет између произвођача
одређених производа и њихових купаца. Оне су некада једини начин да се тај контакт
продавца и купца уопште оствари, а некада представљају добру алтернативу за неки други
канал продаје. Оно што се у међувремену десило на одређеном броју пијаца је да су оне
изгубиле ту примарну улогу и доминантно постале мјесто за продају роба широке
потрошње, а продаја пољопривредних производа је постала спорадична. Још једна појава
која је присутна код продаје пољопривредних производа на пијацама је да продају врше
посредници који откупљују производе од малих произвођача и са тако обједињеном
понудом (нпр. воћа или поврћа) појављују се на пијаци.
Појава посредника у продаји је нарочито присутна код живе стоке (тзв. накупци),
јер њихова продаја за мале произвођаче представља проблем (немају адекватна
транспортна средства) и додатни трошак, па они често стоку продају поменутим
посредницима код куће. Један дио производа широке потрошње на пијацама продају
продавци који их набављају од произвођача, увозника, трговаца и сл.
Затупљеност властитих производа на пијацама, доста варира у зависности од типа
саме пијаце (графикон 13).
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Графикон 13: Проценат продаје властитих производа према типу пијаце

Податак о продаји властитих производа на сточним пијацама указује да се промет
живе стоке обави са око 88% и то је стока поријеклом са пољопривредних газдинстава.
Међутим, није било могуће утврдити да ли живу стоку на пијаци продаје први власник или
неки посредник.
Исти резултати обрађени на други начин приказују учесталост обима продаје
производа властите производње на пијацама разврстани у интервале од по 10%. Највише је
пијаца на којима се продаје 91-100% производа властите производње, али забрињава и
кумулативни број од 33 пијаце на којима је продаја властитих производа испод 50%, па
такве пијаце постају мјеста трговине која не оправдавају свој назив.
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Графикон 14: Обим продаје производа из властите производње на пијацама
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3.7. Неопходна улагања и могућности финансирања модернизације пијаца
На бази истраживања и прикупљених података од стране општина РС, преовлађује
мишљење да би за санацију, унапређење и модернизацију пијаца требало улагати у
сљедеће намјене:
- обезбједити расхладне витрине за продају млијечних и месних прерађевина,
- обезбједити ваге за изнајмњивање,
- обезбједити или санирати мјеста са текућом водом,
- изградити или уредити пијачне тезге и повећати број тезги,
- наткрити један дио пијаце,
- обезбједити хладњаче за складиштење робе,
- изградити или извршити реконструкцију тоалета,
- рјештити одвод санитарних вода,
- рјешити одвод оборинских вода,
- набавити велики контејнер за смеће,
- оградити пијацу,
- направити капију на улазу у пијацу,
- асфалтирати, бетонирати или насути шљунком пијачну површину,
- асфалтирати прилаз пијаци,
- рјешити паркинг простор,
- направити боксове и торове за стоку,
- обезбједити појило за стоку,
- изградити утоварно-истоварну рампу,
- набавити сточну вагу,
- обезбједити присуство ветеринара на пијаци,
- обезбједити просторију за ветеринара,
- обезбједити прикључак електричне енергије на пијаци,
- проширити пијацу или је дислоцирати на нову локацију.
Један број предлога за унапређење функционисања пијаца није био базиран на
инвестиције у инфраструктуру пијаце, већ у измјене начина управљања пијацом:
- укинути наплате за коришћење пијаце,
- снизити накнаде за коришћење пијаце,
- спријечити нелегалан откуп стоке по селима,
- ријешити имовинко-правне односе око власништва над пијацом,
- промјенити власника пијаце,
- изградити нову пијацу на бази приватно-јавног партнерства.
Код већине пијаца у Републици Српској је констатована потреба одређене
реконструкције или чак њиховог измјештања на нову локацију. Најчешће потребе су
наткривање и ограђивање пијаце, изградња и наткривање тезги, монтажа расхладних
витрина, обезбјеђење текуће воде, обнављање санитарног чвора, изградња торова и
боксова за стоку, набавка сточних и других вага итд. 21
21

Коментар из анкетног упитника за општину Соколац: „Сточна пијаца је најпотребнији субјект на нашој

општини. Када се зна да општина има 30.000 оваца + 30.000 јагњади, па 4.000 крава (музних грла) и исто
толико телади, 1.500 коза и исто толико или више јарића, пар стотина коња, пар хиљада свиња, онда се
само долази до закључка колико је потребна сточна пијаца. Неопходно је искористити постојећу
локацију, опремити је и одредити пијачни дан. Активирањем сточне пијаце не би било хуманије и веће
добити за житеље наше општине. Са малим улагањем била би велика добит и корист свих грађана ове
општине, па и друштвено-политичке заједнице у цјелини.“
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Пијацама управљају јавна комунална и др. предузећа, задруге, општине, мјесне
заједнице или удружења пољопривредних произвођача, која наплаћују улаз на пијацу,
односно коришћење пијаце. Према доступним информацијама средства која се остварују
на овај начин, често нису довољна за текуће одржавање, тако да је тешко говорити о новим
инвестицијама. Изузетак предстваља неколико пијаца у већим градовима са интензивном
фреквенцијом купаца и продаваца које могу да се „издржавају“ од наплате њиховог
коришћења. На другој страни, пољопривредни произвођачи као један од проблема за
продају робе на пијацама помињу високе накнаде које за то плаћају.
Наведене чињенице упућује на то да накнада за коришћење пијаце може бити
извор средстава за њихово текуће одржавање (чишћење и одвоз смећа, плаћање утрошене
електричне енергије и воде, плате непосредно ангажованих радника и сл.), али не и
примаран извор финасирања њихове реконструкције и модернизације. Није реално
очекивати ни да се инвестиције тог типа финансирају кредитним задужењем, јер би у
већини случајева пројектоване директне новчане користи (приходи) биле мање од
трошкова. Због улоге коју пијаце у Републици Српској имају у подршци опстанку малих
пољопривредних газдинстава, омогућавање алтернативних могућности за продају и
куповину пољопривредних производа, подршци домаћој производњи, смањењу увоза,
промоцији куповине „здраве“ хране и сл., потреба постојања и опстанка зелених и сточних
пијаца је неупитна, те је потребно потражити друга рјешења за финансирање њихове
реконструкције и осавремењавање.
Један од закључака је да би то требало обезбједити одређена бесповратна (грант)
средства. Њихов извор могу бити буџети општина, намјенска средства министарстава
пољопривреде и трговине или одређени пројекти са међународним финансирањем.
Искуства са сличним интервенцијама налажу да се у случају додјеле бесповратних
средстава за реконструкцију и модернизацију пијаца коришћење тих фондова обавезно
услови и одређеним властитим учешћем власника или управљача пијацама
(суфинансирање).
Саме инвестиције у побољшање инфраструктуре пијаца нису довољне, већ морају
бити праћене и другим мјерама које ће симултано придонијети повећању понуде и тражње
на пијацама. Озбиљна реализација таквих иницијатива би могао бити један заокружен
пројекат који би у исто вријеме подржао ревитализацију и реконструкцију десетина
зелених и сточних пијаца у Републици Српкој. Један такав, добро осмишљен и разрађен,
пројекат могао би се кандидовати за финансирање из предприступних фондова ЕУ или
бити предложен у склопу билатералне сарадње са неком од земаља чланица ЕУ које
израже интерес за улагања у област рурачног развоја. Други правац рјешавања проблема
финасирања је уврштавање посебне мјере - Подршка реконструкцији и ревитализацији
зелених и сточних пијаца у програм подстицаја Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде РС, у оквиру мјера подршке руралном развоју. Подршка Министарства
трговине и туризма би требала ићи више према финансирању промоције продаје и
куповине пољопривредних производа на пијацама и организовања посебних сајамских и
других манифестација на овим просторима. Један дио инвестиција у реконструкцију
пијаца могао би бити реализован на принципима приватно-јавног партнерства гдје би се
пијаце у државном власништву биле издате под концесију заинтересованим физичким и
правним лицима која би их реконструисала властитим средствима и по том основу
одређено вријеме наплаћивала њихово коришћење.
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4. Процјена обима и структуре продаје пољопривредних производа
путем пијаца
Посматрајући структуру вриједности продаје пољопривредних производа на
зеленим пијацама у Републици Српској за петогодишњи период, уочљива је доминација
производа биљног поријекла, с просјечним учешћем од 65,5% у односу на анималне
производе који учествују са 34,5%.
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Графикон 15: Учешће производа биљног и анималног поријекла у продаји на зеленим пијацама
у Републици Српској за период 2007-2011. 22

Укупна вриједност продаје пољопривредних производа на зеленим пијацама у
периоду 2007-2011. године је опала. Од 2009. године, вриједност продаје је у константном
паду за три главне групе производа: воће, поврће, млијеко и млијечни производи, док се
вриједност продаје за житарице и прерађевине држи на истом нивоу и има најмање учешће
у укупној структури продаје (до 10%).
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Графикон 16: Вриједност продаје производа на зеленим пијацама, период 2007-2011.
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Извор: обрада аутора према подацима Статистичког годишњака Републике Српске за 2011. годину,
поглавље 19. Унутрашња трговина, Бања Лука 2011. година.
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У погледу заступљености појединих група производа биљног поријекла и остварене
вриједности у продаји на зеленим пијацама у Републици Српској за петогодишњи период,
доминирале су групе производа поврће и воће, а затим житарице и прерађевине од
житарица, те остали производи биљног поријекла. Прерађевине од поврћа су за исти
посматрани период оствариле веома малу вриједност у продаји на зеленим пијацама.
Просјечна вриједност продаје пољопривредних производа на зеленим пијацама у
Републици Српској за посматрани петогодишњи период износила је 24.287.592 КМ и има
тенденцију пада по стопи од -3%. Посматрајући структуру вриједности, уочљива је
доминација производа биљног поријекла са просјечним обимом продаје од 15.541.008 КМ,
што чини учешће од 64% у односу на учешће анималних производа чија је остварена
просјечна вриједност продаје 8.746.584 КМ или 36%.
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Графикон 17: Структура продаје производа биљног поријекла по групама на зеленим пијацама
у Републици Српској за период 2007-2011. 23

Поврће
У оквиру групе производа поврћа, према привредној класификацији, највећу
вриједност у продаји на зеленим пијацама за посматрани период је остварила група
плодног поврћа, с просјеком од 2.627.077 КМ. Поред наведене групе производа, значајну
вриједност у продаји је остварило и поврће из група корјенастих повртарских култура у
износу од 1.643.720 КМ и махунарке 1.609.837 КМ.

23

Извор: обрада аутора према подацима Статистичког годишњака Републике Српске за 2011. годину,
поглавље 19. Унутрашња трговина, Бања Лука 2011. година.
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Табела 1: Остварене вриједности продаје поврћа по групама на зеленим пијацама
у Републици Српској за период 2007-2011. 24
Групе поврћа

Просјек
(2007-2011)

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

Лиснато

1.592.391

1.378.657

1.397.799

1.314.276

1.056.829

1.347.990

Корјенасто

1.836.947

1.630.612

1.820.853

1.612.168

1.318.019

1.643.720

Луковичасто

1.026.195

969.508

1.265.795

1.405.437

941.092

1.121.605

256.564

252.184

290.190

287.607

181.970

253.703

Плодно

2.641.695

2.682.696

2.655.479

2.630.379

2.525.139

2.627.077

Махунарке

1.480.836

1.563.841

1.967.205

1.513.796

1.523.509

1.609.837

Остало свијеже
поврће

241.595

41.283

76.222

51.330

25.381

87.162

Укупно поврће

9.076.223

8.518.781

9.473.543

8.814.993

7.571.939

8.691.094

Цвијетно

У структури продаје из групе плодног поврћа, највећу заступљеност су имали
паприка и парадајз, с просјечним учешћем од 30%, а затим краставац од 18% и лубеница,
диња и тиквице 19%. У погледу учешћа у продаји на зеленим пијацама у оквиру групе
корјенастог поврћа, највеће учешће за посматрани петогодишњи период је остварио
кромпир, с просјеком од 65%. Овако висок удио кромпира у остваривању вриједности
продаје на зеленим пијацама није изненађујући, јер је кромпир као водећа повртарска
култура у структури сјетве у Републици Српској, за исти посматрани петогодишњи период
заузимао у просјеку површине од 15.368 ха, док је остварени просјечни обим производње
износио 172.776 тона.
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Графикон 18: Структура продаје поврћа из групе плодно и корјенасто поврће на зеленим пијацама у
Републици Српској за период 2007-2011. 25

Трећа група поврћа, која је по заступљености у продаји на зеленим пијацама у
Републици Српској за период 2007-2011. година такође имала значајно учешће су
махунарке.
24
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Извор: обрада аутора према подацима Статистичког годишњака Републике Српске за 2011. годину,
поглавље 19. Унутрашња трговина, Бања Лука 2011. година.
Извор: обрада аутора према подацима Статистичког годишњака Републике Српске за 2011. годину,
поглавље 19. Унутрашња трговина, Бања Лука 2011. година.
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Графикон 19: Структура продаје махунарки на зеленим пијацама
у Републици Српској за период 2007-2011. 26

Најзаступљенија махунарка у петогодишњем периоду с просјечним учешћем од
82% у продаји је био пасуљ, а затим боранија од 15% и грашак од 4%.
Воће
Посматрајући остварене вриједности продаје воћа на зеленим пијацама по
годинама, највећа вриједност је остварена у 2009. години у висини од 5.419.796 КМ.
Просјечна вриједност продаје воћа на зеленим пијацама за посматрани период је
износила 4.687.106 КМ. У структури продаје воћа по групама највећа просјечна вриједност
продаје је остварена код јабучастог воћа и то у висини од 1.422.764 КМ, а затим сљеде
групе језграстог с просјеком вриједности од 1.124.985 КМ, цитруси од 798.472 КМ,
коштичаво од 695.289 КМ и јагодасто воће од 617.979 КМ.
У посматраном петогодишњем периоду, остварене вриједности продаје код
појединих група воћа су осцилирале попут јабучастог, јагодичастог, језграстог и цитруса.
Табела 2: Остварене вриједности продаје воћа по групама на зеленим пијацама
у Републици Српској за период 2007-2011. 27
2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

Јабучасто воће

1.512.937

1.489.176

1.786.638

1.208.834

1.116.237

Просјек
(2007-2011)
1.422.764

Коштичавно воће

1.008.046

569.583

810.169

562.042

526.605

695.289

Јагодасто воће

248.693

203.152

235.636

207.591

242.286

227.472

Језграсто воће

1.040.516

983.218

1.156.787

1.379.028

1.065.375

1.124.985

515.572

912.558

852.214

1.143.666

568.349

798.472

14.628

18.755

36.690

6.816

10.282

17.434

Групе поврћа

Цитруси
Јужно, суптропско
и тропско воће
Остало свјеже воће
Укупно

26
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5.480

9.148

27.619

5.950

2.720

10.183

4.345.871

4.185.589

4.905.753

4.513.926

3.531.854

4.296.598

Извор: обрада аутора према подацима Статистичког годишњака Републике Српске за 2011. годину,
поглавље 19. Унутрашња трговина, Бања Лука 2011. година.
Извор: обрада аутора према подацима Статистичког годишњака Републике Српске за 2011. годину,
поглавље 19. Унутрашња трговина, Бања Лука 2011. година.
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У 2011. години у односу на базну 2007. годину готово све групе воћа, изузев
језграстог и цитруса, биљеже пад продаје и то за јабучасто од -26%, коштичаво од -48%,
јагодичасто -13%, агруми и остало свјеже воће од -30% и -50%. Посебно је уочљив
значајан пад продаје коштичавог воћа и то готово за половину од укупне вриједности
продаје за посматрани период, што се донекле може довести у везу са неповољним
временским условима (касни пролећни мразеви).
Посматрано по групама производа, структура продаје појединих производа код
јабучастог и коштичавног воћа је изгледала како сљеди на графикону.
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Графикон 20: Структура остварене вриједности продаје јабучастог и коштичавог воћа на зеленим пијацама у
Републици Српској за период 2007-2011. 28

У структури вриједности продаје јабучастог воћа на зеленим пијацама у Републици
Српској за посматрани период од 2007-2011. године, највеће учешће је имала јабука, с
просјеком од 64% и крушка од 36%. Код коштичавног воћа доминира за петогодишњи
период учешће брескве у просјеку од 40%, затим шљиве од 25% и трешње од 16%.
Најмање учешће у продаји код коштичавог воћа остварује вишња с просјеком од
5%. У групама воћа јагодасто и језграсто, најзаступљени производи у структури остварене
вриједности продаје су јагоде и малине, с просјечним удјелима продаје од 71% и 17%, док
код језграстог воћа највеће учешће у вриједности продаје су остварили ораси (без љуски) с
просјеком од 85%.
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Графикон 21: Структура остварене вриједности продаје јагодичастог и језграстог воћа на зеленим
пијацама у Републици Српској за период 2007-2011. 29
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Извор: обрада аутора према подацима Статистичког годишњака Републике Српске за 2011. годину,
поглавље 19. Унутрашња трговина, Бања Лука 2011. година.
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Од осталих врста воћа, које су оствариле значајне вриједности продаје за
посматрани период је грожђе (свјеже), с просјечном вриједности продаје за посматрани
период од 368.512 КМ, као и врсте из групе цитруса, односно поморанџе, мандарине и
лимун, с просјечном укупном вриједности од 798.482 КМ. Поред воћа у свјежем стању, у
посматраном петогодишњем периоду, вриједност продаје је остваривало и воће у
прерађеном стању. Од воћа у прерађеном стању највише су се продавале суве шљиве и
суве смокве, с просјечним оствареним вриједностима од 239.830 КМ (суве шљиве) и
147.161 КМ (суве смокве).
Житарице и прерађевине од житарица
У продаји на зеленим пијацама за петогодишњи период су биле житарице, с
просјечним удјелом од 54%, док су прерађевине од житарица оствариле просјечан удио
продаје од 48%. У групи житарица у погледу остварене вриједности производње
предњачио је кукуруз у зрну с просјеком од 339.550 КМ и пшеница (меркантилна) од
79.173 КМ, а од прерађевина кукурузно и пшенично брашно с просјечним вриједностима
продаје од 267.195 КМ (кукурузно брашно) и 178.893 КМ (пшенично брашно). У
структури продаје житарица, поред кукуруза и пшенице, значајан удио у продаји за
посматрани период је остварио јечам, с просјеком од 10%.
Табела 3: Остварене вриједности продаје житарица и прерађевина од житарица на зеленим пијацама у
Републици Српској за период 2007-2011. 30
Групе производа
Житарице
Пшеница
(меркантилна)

2009.

2010.

2011.

Просјек
(2007-2011)

60.810

49.072

94.062

135.250

79.173

28

225

97

1.130

891

474

Јечам

19.709

35.118

37.310

90.056

75.276

51.494

Овас (зоб)

20.888

41.158

21.712

61.005

92.137

47.380

285.420

422.004

261.768

310.717

417.842

339.550

300

6.398

2.215

5.639

3.338

3.578

Укупно житарице

383.016

565.711

323.102

562.607

724.735

521.648

Прерађевине од
житарица
Пшенично брашно

211.673

181.146

200.064

163.477

138.107

178.893

Кукурузно брашно

286.907

288.764

302.364

256.281

201.659

267.195

7.586

7.198

3.883

4.294

50

4.600

Укупно прерађевине

506.166

477.108

506.311

424.041

339.815

450.688

Укупно житарице и
прерађевине

889.182

1.042.818

878.485

986.648

1.064.550

972.337

Кукуруз у зрну
(меркантилни)
Остала жита (хељда,
просо, суражица,
крупник и др.)

Остале врсте брашна

30

2008.

56.672

Раж

29

2007.

Извор: обрада аутора према подацима Статистичког годишњака Републике Српске за 2011. годину,
поглавље 19. Унутрашња трговина, Бања Лука 2011. година.
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Карактеристично за посматрани период јесте пораст продаје свих житарица у 2011.
години у односу на базну 2007. годину, за разлику од прерађевина од житарица, које су у
последњој години посматране серије биљежиле пад у односу на почетну годину.
Од осталих биљних производа значајно је споменути вриједност продаје цвијећа,
која је у петогодишњем периоду биљежила просјечну вриједност продаје од 552.736 КМ,
те љековито биље, гљиве и сјемена у износу од 241.003 КМ.
Продаја производа анималног поријекла
У структури продаје производа анималног поријекла на зеленим пијацама у
Републици Српској за посматрани петогодишњи период највише је учествовала група
производа млијеко и млијечни производи, у просјеку од 42%, затим живина од 22% и
група осталих производа с 26%. Високо учешће групе осталих производа у продаји је
првенствено захваљући високо оствареним вриједностима продаје сувог меса и меда, с
просјечним износима од 1.248.400 КМ (суво месо) и 869.716 КМ (мед).
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Графикон 22: Структура продаје производа анималног поријекла на зеленим пијацама
у Републици Српској за период 2007-2011. 31

У петогодишњем периоду продаја млијека на зеленим пијацама је била варирајућа.
У 2011. години продаја је смањена за -27% у односу на базну 2007. годину. Највећа
вриједност продаје је забиљежена у 2008. години. Просјек вриједности продаје млијека за
посматрани период је износио 394.185 КМ. Од млијечних производа највећа просјечна
вриједност продаје је остварена код сира с 1.660.409 КМ, а затим сљеди продаја кајмака с
просјечном петогодишњом вриједности од 986.915 КМ и павлаке од 399.090 КМ.
Посматрано у односу на 2007. годину у 2011. години је код готово свих значајних
млијечних производа дошло до пада продаје, при чему су те стопе пада износиле -10% за
кајмак; -13% за сир и -37% за павлаку.

31

Извор: обрада аутора према подацима Статистичког годишњака Републике Српске за 2011. годину,
поглавље 19. Унутрашња трговина, Бања Лука 2011. година.
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Табела 4: Остварене вриједности у продаји млијека и млијечних производа на
зеленим пијацама у Републици Српској за период 2007-2011. 32
Групе
производа

Просјек
(2007-2011)

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

Свјеже млијеко

427.840

463.183

420.342

345.692

313.869

394.185

Маслац (бутер)

10.290

9.300

10.673

12.103

9.217

10.316

Кајмак (скоруп)
Сир (све врсте)

930.012

910.367

1.275.168

1.014.377

804.652

986.915

1.727.476

2.165.609

2.037.699

1.283.025

1.088.238

1.660.409

456.190

344.648

497.877

391.029

305.705

399.090

1.250

7.528

10.503

1.773

4.863

5.183

3.553.057

3.900.635

4.252.261

3.048.000

2.526.544

3.456.099

Милерам (павлака)
Остали млијечни
производи
Укупно млијеко
и млијеч. произв.

У погледу остварене вриједности продаје јаја и живине на зеленим пијацама у
Републици Српској за посматрани петогодишњи период, евидентан је пад продаје у
последње три године. У 2011. години пад продаје јаја и живине у односу на базну годину
је износио 49% за јаја и 16% за живину. Продаја јаја у 2011. години у односу на 2007.
годину је била готово за половину мања. Највећа вриједност продаје код јаја је забиљежена
у 2007. години у висини од 1.099.837 КМ, а код живине у 2008. години и то у износу од
1.989.911 КМ.
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Графикон 23: Вриједности продаје јаја и живине на зеленим пијацама
у Републици Српској за период 2007-2011. 33

Продаја рибе у Републици Српској на зеленим пијацама за посматрани период је
биљежила константан раст. У 2011. години у односу на базну 2007. годину тај раст је
износио за око +1,3%.

32

33

Извор: обрада аутора према подацима Статистичког годишњака Републике Српске за 2011. годину,
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Графикон 24: Вриједности продаје рибе, сувог меса и меда на зеленим пијацама
у Републици Српској за период 2007-2011. 34

Као што је већ наведено, група осталих производа анималног поријекла је у
посматраном петогодишњем периоду остварила значајну вриједност продаје и то
превасходно захваљујући продаји сувог меса и меда. Просјечне вриједности продаје сувог
меса и меда су износиле 1.248.400 КМ (суво месо), односно код меда 869.716 КМ. Оба
производа највеће вриједности продаје биљеже у 2010. години, док у последњој 2011.
години након четверогодишњег периода константног раста, биљежи евидентан пад истих.
Пад продаје меда и сувог меса у 2011. години у односу на претходну износио је
43%.
На основу истраживања која се односе на висину вриједности продаје
пољопривредних производа на зеленим пијацама у Републици Српској за период 20072011. године може се закључити сљедеће:
- просјечна вриједност продаје пољопривредних производа на зеленим пијацама за
посматрани период износила је 23.772.583 КМ, и имала је тенденцију пада по стопи
од -4,6%;
- највећи удио у продаји пољопривредних производа је имала продаја производа
биљног поријекла која је у просјеку износила 15.550.823 КМ или 65,5% сa
забиљеженом тенденцијом пада, али по стопи од -5,3%;
- просјечна вриједност продаје производа анималног поријекла је износила 8.221.760
КМ или 34,5% сa забиљеженом тендецијом пада по стопи од -3,2%;
- у оквиру продаје производа биљног поријекла доминирале су групе производа
поврће са 59% и воће са 32%, а затим житарице и прерађевине од житарица, те
остали производи биљног порјекла;
- у оквиру групе производа поврћа, највећу вриједност у продаји на зеленим пијацама
остварила је група плодног поврћа, с просјеком од 2.627.077 КМ, што чини 30% од
укупне продаје поврћа;
- у структури продаје воћа по групама највећа просјечна вриједност продаје је
остварена код јабучастог воћа и то у висини од 1.422.764 КМ, с просјеком од 64% и
крушка од 36%;
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Извор: обрада аутора према подацима Статистичког годишњака Републике Српске за 2011. годину,
поглавље 19. Унутрашња трговина, Бања Лука 2011. година.
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-

-

у структури групе производа житарице и прерађевине од житарица чија је
вриједност износила 1.064.550 КМ, најзаступљеније у продаји су биле житарице, с
просјечним удјелом од 54% (724.735 КМ), а у групи житарица у погледу остварене
вриједности производње предњачио је кукуруз у зрну с просјеком од 339.550 КМ;
у оквиру продаје производа анималног поријекла највеће учешће је имала група
производа млијеко и млијечни производи, у просјеку од 42%, затим живина од 22%
и група осталих производа са 26%;
велико учешће групе осталих производа је првенствено резултат високе остварене
вриједности од продаје сувог меса и меда, с просјечним износима од 1.248.400 КМ
(суво месо) и 869.716 КМ (мед);
просјечна вриједност продаје млијека за посматрани период је износила 394.185
КМ и смањена у 2011. години у односу на базну 2007. годину за -27%;
највећи удео у продаји млијечних производа је евидентиран код продаје сира, чија
је просјечна вриједност продаје 1.660.409 КМ, а затим сљеди продаја кајмака с
просјечном петогодишњом вриједности од 986.915 КМ и павлаке од 399.090 КМ.
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5. Ставови потрошача и произвођача у вези куповине
пољопривредних производа на пијацама
Истраживање ставова потрошача и произвођача у вези куповине пољопривредних
производа на пијацама проведено је на подручју 13 општина Републике Српске, при чему
је у свакој од општина анализирана ситуација на једној зеленој и једној сточној пијаци
уколико такве постоје на подручју одабраних општина. Укупно је анкетирано 65
потрошача и 130 произвођача, односно по 10 произвођача и 5 потрошача на свакој
општини. Избор општина је извршен у односу на њихову географску припадност једној од
шест регија Републике Српске (Бањалука, Приједор, Добој, Бијељина, Источно Сарајево,
Требиње). Произвођачи и потрошачи бирани су методом случајног одабира.
Циљ истраживања био је у утврђивању ставова потрошача и произвођача о
куповини односно продаји на зеленим и сточним пијацама, те у том смислу утврђивање:
структуре понуде и тражње за основним пољопривредним производима, поријекло
производа који се продају, фреквенцију куповине и континуираност понуде, вриједност
куповине, мотиве куповине и продаје на пијацама, основне проблеме с којима се сусрећу
потрошачи и произвођачи приликом куповине односно продаје на пијацама, те ставови
једних и других у вези мјера за унапређење стања. Оваква структура упитника омогућила
је:
- поређење структуре и карактеристика понуде и потражње како на зеленим тако и на
сточним пијацама, по општинама и на нивоу РС;
- поређење услова за куповину односно продају на зеленим и сточним пијацама
(инфраструктуре и услуга) по општинама широм РС;
- идентификацију мјера за унапређење ситуације односно услова пословања на
пијацама у РС;
- оцјену значаја куповине пољопривредних производа на пијацама у односу на друге
канале продаје;
- оцјену значаја пијаца као канала продаје за пољорпивредне произвођаче у РС;
- оцјену општег стања зелених и сточних пијаца у РС те степена задовољства
потрошача и произвођача као најважнијих карика у ланцу снабдијевања;
Посебно је анлизирана демографска структура потрошача и произвођача, те
анализиран утицај демографских карактеристика на разлике у ставовима потрошача и
произвођача. Резултати овог дијела истраживања и анализе могу послужити у будућности
за стварање профила потрошача и произвођача, те у том смислу креирање мјера које би
допринијеле унапређењу односа произвођач-потрошач, усклађивање потражње и понуде
пољопривредних производа, унапређење квалитета и разноврсности понуде прехрамбених
производа, унапређење квалитета исхране, унапређење прихода и др.
5.1. Демографске карактеристике потрошача на зеленим пијацама и сточним
пијацама
У старосној структури потрошача преовладавају потрошачи старости између 46-55
година, док потрошачи млађе (18-25) и старије (>66) старосне групе учествују са 2-5% у
групи потрошача који купују на пијацама. У анализи демографске структуре потрошача по
општинама може се примјетити нешто старија просјечна структура потрошача у Бијељини,
Зворнику, Бањалуци, а нешто млађа у Невесињу, Рогатици, Козарској Дубици. Утицај
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старосне структуре на преференције потрошача биће наглашен у сваком од анализираних
параметара ове анализе.
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Графикон 25: Старосна структура потрошача, РС

У структури потрошача највеће учешће имају жене са 64%, што показује да у РС у
просјеку, жене су те које у највећој мјери одлучују о избору намирница за припрему
оброка, нарочито када је у питању воће и поврће.
Образовна структура становништва може такође имати утицај на избор намирница
за припрему оброка као и разлике у карактеристикама куповине. У укупном узорку
потрошача зелених пијаца у РС преовладавају потрошачи са средњом стручном спремом
са 60%, затим сљеде потрошачи са високом стручном спремом са 19%, основном школом,
16% и вишом школом 5%.
У узорку потрошача на зеленим пијацама РС, према статусу запослености
преовладавају потрошачи који су стално запослени (33%) и потрошачи у статусу
незапослених лица са (29%), а затим сљеде пензионери (16%) и домаћице (14%).
5.2. Демографске карактеристике произвођача на зеленим и сточним пијацама
У анализи демографских карактеристика произвођача који пласирају своје
производе на зеленим пијацама може се констатовати да већина произвођача спада у
старосне категорије 56-65 година, односно у распону 36-65. Нешто већи удио млађих
категорија произвођача појављује се у Требињу и Невесињу, док остале општине показују
сличну просјечну старосну структуру произвођача на пијацама.
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Графикон 26 и 27: Старосна структура произвођача који продају производе на
зеленим пијацама (26) и сточним пијацам (27)
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Старосна структура произвођача, који своју робу продају на сточним пијацама је
нешто млађа у односу на оне на зеленим пијцама. Тако је највећи број њих у старосној
доби 46-55 година (50%).
Старосна структура произвођача се разликује од општине до општине. Тако је
најмлађа структура произвођача на сточним пијацама забиљежена у Градишци, а
најстарија у Бијељини.
Полна структура показује да се на зеленим пијацама у Републици Српској појављује
више жена продаваца него мушкараца нарочито у општинама Бијељина и Зворник, док је
већи број мушкараца евидентиран у Рогатици, Невесињу, Сокоцу и др. Насупрот томе на
сточним пијацама мушкарци су ти који се углавном појављују као продавци стоке на
пијацама.
Образовна структура произвођача на зеленим пијацама показује највеће учешће
произвођача са завршеном средњом стручном спремом (55%) али и велико учешће оних са
завршеном основном школом, чак 36%. У Бањалуци и Бијељини у узорку испитаника сви
произвођачи су имали завршену само основну школу, док је у Градишци и Рогатици 50%
испитаника имало завршену вишу школу.
Структура произвођача на сточним пијацама по образовању, такође показује да
већина произвођача има завршену средњу школу. Незнатан је број оних који имају виши
степен образовања као и оних који немају завршено формално образовање (без школе). С
друге стране, евидентиран је и значајан број оних који имају завршену само основну
школу, што се може објаснити високом просјечном старосном доби продавача.
Анализа по општинама показује највећи удио продаваца са основном школом и без
школе у Бијељини и Зворнику. У Добоју и Приједору је највећи удио продаваца са вишом
школом у односу на остале општине.
5.3. Ставови потрошача у вези куповине на зеленим пијацама
Већина потрошача на зеленим пијацама у РС купује барем једном седмично. Овај
случај важи за већину општина у РС било да у наведеним општинама пијаце раде сваки
дан или само у пијачне дане. Највише потрошача који сваки дан купују на пијаци има у
општинама Приједор и Зворник (35-40%). У Бањалуци и Бијељини највише је потрошача
који само викендом купују на зеленим пијацама (40%), што је и разумљиво имајући у виду
број запослених. Има и општина у којима већина потрошача ријетко долази на пијацу. То
су општине Дервента, Соколац и Рогатица (60%). Два су могућа разлога за овакво
понашање потрошача. Први је да се ради о потрошачима који су уједно и призвођачи
пољопривредних производа па на пијацу долазе ријетко и у потрази за производима које
сами непроизводе. Други је разлог лоша снабдјевеност пијаца која је у неким општинама
као што је Соколац и потврђена у ставовима потрошача.
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Графикон 28: Колико често купујете пољопривредне производе на пијаци?

У анализи учесталост и куповине према демографским параметрима примјећено је
да сваки дан на зеленим пијацама најчешће купују пензионери, односно потрошачи преко
66 година старости. За разлику од њих ријетко на пијацама купују студенти, потрошачи са
повременим запослењем и млађе категорије становништва.
Потрошачи на зеленим пијацама у РС највише купују воће и поврће (28-32%), а
затим јаја, млијечне производе и мед (6-9%), док су остали производи који се такође могу
наћи на зеленим пијацама мање заступљени. Ови резултати су готово идентични подацима
о учесталости продаје појединих производа приказаних у поглављу 5.4.1. Нису примјећене
значајније разлике по општинама када је у питању врста производа. Такође у анализи
избора производа према демографским карактеристикама нису утврђене значајније
међузависности, односно одударања од општег просјека.
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Графикон 29: Које производе најчешће купујете на пијаци?

Већина потрошача у РС на зеленим пијацама је у потрази за домаћим производима
и то је наведено као најчешћи мотив куповине на пијацама (40%). Сљедећи битан фактор
је повољнија цијена и бољи квалитет производа који се могу наћи на пијаци у односу на
друга мјеста снабдијевања. Повољнија цијена је убједљиво најчешћи разлог за
Бањалучане, те потрошаче у Рогатици. Домаћи производ је убједљиво најчешћи мотив за
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Зворничане и Требињце (60-80%), а директан контакт са произвођачима и угођај куповине
највише цијене потрошачи у Дервенти (близу 40%).
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Графикон 30: Који разлози вас мотивишу да купујете пољопривредне производе на пијаци?

Слични мотиви за куповину на зеленим пијацама могу се примијетити и у анализи
демографских карактеристика потрошача. У потрази за повољнијом цијеном су
пензионери и жене, а мање мушкарци, студенти и потрошачи са повременим послом.
Већина је ипак у потрази за домаћим производима, док угођај куповине на пијаци
највише цијене најмлађе и најстарије категорије становништва.
Убједљиво најчешћи разлог који одвраћа потрошаче од куповине на зеленим
пијацама у РС су лоши хигијенски услови, што директно упућује на стање и услове
продаје на зеленим пијацама у РС (као што је већ констатовано, недостатак расхладних
витрина и адекватних тезги). Међу осталим чешће наведеним разлозима налазе се:
удаљеност пијаце од мјеста становања, закидање продаваца на вагама, као и високе цијене.
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Графикон 31: Који разлози вас демотивишу (одвраћају) да купујете
пољопривредне производе на пијаци?

У анализи стања пијаца у општинама примијећено је да су лоши хигијенски услови
највећи проблем за општине Рогатица, Невесиње и Бијељина. Закидање на вагама је
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највећи проблем за потрошаче у Зворнику и Бањалуци, док су високе цијене највећи
разлог за становнике Добоја.
У анализи разлога који одвраћају потрошаче од пијаца према њиховим
демографским карактеристикама можемо примијетити да су лоши хигијенски услови
већи проблем за млађе категорије становништва, за жене нешто више него за мушкарце,
те за студенте више него за остале категорије потрошача. Закидање на вагама више
примијете старије категорије потрошача и мушкарци него жене и студенти у односу на
друге потрошаче. Високе цијене су већи проблем за домаћице у односу на друге
категорије потрошача. Неприлагођено радно вријеме истакнуто је као проблем за
потрошаче са високом стручном спремом.
Jедан од битних разлога, сем горе поменутих, који наводе потрошаче да мање или
више купују на пијацама је и велики број супермаркета који узимају примат у набавци
кућних потрепштина потрошача широм РС. Резултати истраживања су, с једне стране
потврдили да значајан број потрошача сада чешће купује у супермаркетима него на
пијаци, али и с друге стране исти тај број потрошача наводи да није промијенио своје
мишљење о пијацама, као погодним тржишним институцијама. Ово је свакако
охрабрујуће и потврђује традиционалну наклоност потрошача на овим просторима да се
снабдијевају на пијацама, нарочито одређених врста производа као што су свјеже воће и
поврће.
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Графикон 32: Да ли се ваша куповина на пијаци промијенила задњих пар година?

У анализи промјена у куповини према општинама примјетно је да је највише
потрошача Бањалучке регије истакло да сад више купује у супермаркетима, што доводи до
закључка да у регијама гдје је конкуренција супермаркета већа пијаце морају јачати своју
понуду и промоцију производа у битци за купце. С друге стране има општина гдје купци
сада купују чешће на пијацама у односу на период прије. То су општине Приједор и
Бијељина, што може свједочити о бољој уређености и бољој понуди пијаца у овим
општинама у односу на претходни период.
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Графикон 33: Да ли се ваша куповина на пијаци промијенила задњих пар година?

Анализа према демографским карактеристикама потрошача показује да чешће у
супермаркетима купују потрошачи старости између 26-45 година, жене више него
мушкарци, те студенти и домаћице. Нису евидентиране промјене у односу на куповину на
пијаци за најмлађе категорије становништва, за мушкарце, потрошаче са завршеном
основном школом и студенте. Потрошачи са завршеном вишом школом и пензионери
тврде да сада на пијацама купују само одређену врсту производа.
Потрошачи у већини случајева троше између 10 и 20 КМ када купују на пијаци
(44%), док једнак број њих (26%) троши мање (до 10 КМ), односно више (20-50 КМ). У
просјеку највише троше потрошачи у Бањалуци, а затим у Градишци и Добоју, те
Невесињу. Од 60-70% потрошача у Требињу и Приједору троши до 10 КМ.
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Графикон 34: Колико најчешће потрошите новца када купујете на пијаци?

У анализи демографских карактеристика примјетно је да највише троше потрошачи
између 36-45 година, жене више него мушкарци и стално запослени више него друге
категорије потрошача.
Када је у питању квалитет производа на зеленим пијацама, потрошачи су
убједљивог става (66%) да су производи на пијацама квалитетни, домаћег поријекла и
приступачне цијене. Супротног мишљења је највише становника Бањалуке, Градишке и
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Требиња, те такав резултат упућује на потребу боље контроле и унапређења понуде у овим
мјестима.
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Графикон 35: Какав је ваш став о пољопривредним производима који се продају на пијаци?
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Графикон 36: Какав је ваш став о пољопривредним производима који се продају на пијаци?

У односу на демографске карактеристике, у квалитет производа на пијацама
највише сумњају потрошачи старости између 36-45 година, потрошачи са вишом и
високом стручном спремом, потрошачи који су повремено и стално запослени. С обзиром
да су ово групе потрошача које су у прилици да у просјеку више потроше на куповину,
закључак је да је потребно радити на унапређењу продаје производа на пијацама како би се
задовољиле потребе оваквих група потрошача.
Потрага за квалитетнијим производом замјењује куповину код истог продавца. Ово
је закључак анализе ставова потрошача према продавцима. Иако још увијек велики број
потрошача купује увијек од истих продаваца на пијаци ипак је више оних којима је
важнији производ него продавац. Иако ово важи за већину општина у РС, у општинама
Бањалука, Мркоњић Град и Бијељина потрошачи остају вјерни својим продавцима и
већина потрошача ових општина купује увијек код истог продавца. Велики број потрошача
у неким општинама (Соколац, Рогатица, Зворник, Приједор, Добој) одлучује се у
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зависности од производа, односно најчешће се јаја, млијечни производи, мед и сл. купују
код истих купаца за које су потрошачи стекли повјерење у квалитет производа.
У односу на демографске карактеристике примјетно је да најмлађи и најстарији
потрошачи купују увијек од истих продаваца, као и већина потрошача са вишом стручном
спремом. Потрошачи од 25-45 година, они са вишом стручном спремом, пензионери и
жене више него мушкарци одлучују се за купца у зависности од производа.
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Графикон 37: Какав однос остварујете са продавачима на пијаци?

Ставови потрошача о мјерама за унапређење услова продаје на пијацама су
различити, али већина њих сматра да се прије свега продаја на пијацама треба ограничити
на продају искључиво домаћих производа. Као друга најчешћа мјера наводи се унапређење
фитосанитарних и хигијенских услова. Затим су ту мјере као што су: унапређење
идентификације производа, јачање инспекцијске контроле, баждарење вага и унапређење
презентације производа.
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Графикон 38: Које мјере би могле допринијети унапређењу продаје производа на пијаци?

Потрошачи различитих општина разликују се према својим ставовима у зависности
од услова који владају на пијацама у тим општинама. Тако потрошачи у Бањалуци и
Рогатици највише сугеришу продају искључиво домаћих производа. Унапређење
хигијенских услова највише сугеришу потрошачи у Невесињу и Зворнику, јачање
инспекцијских контрола у Требињу, баждарење вага у Дервенти, Зворнику, Бијељини и
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Бањалуци. Идентификација произвођача у једнакој мјери се сугерише у свим општинама
док су за бољу презентацију производа највише заинтересовани потрошачи у Мркоњић
Граду, Приједору и Сокоцу.
У односу на демографске карактеристике примјетно је да млађе категорије
потрошача и жене више него мушкарци сугеришу унапређење хигијенских услова, као и
више образовани потрошачи, те студенти. Продају домаћих производа заговарају све
категорије потрошача, као и идентификацију произвођача. Бољи инспекцијски надзор
заговарају старије категорије становника те више стално запослени и они са средњом
школом. Млађе и старије категорије становника, мушкарци више него жене и студенти су
нарочито заинетресовани за унапређење презентације производа на пијацама.
Помало изненађујући резултат истраживања је у идентификовању броја потрошача
(40%) који желе куповати органске производе, мада се овде у обзир мора узети не баш
јасан став потрошача у БиХ о томе шта је органска производња (веома често се доводи у
везу са домаћом производњом, са мањом употребом хенмијских средстава у производњи и
сл.). Поред тога, производе анималног поријекла желе куповати потрошачи који засад те
производе не налазе на својим пијацама, а то су потрошачи у општинама Козарска Дубица,
Соколац, Рогатица и др.
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Графикон 39: Које производе бисте жељели куповати на пијаци али их не налазите?
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Графикон 40: Које производе бисте жељели куповати на пијаци али их не налазите?
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У анализи демографских карактеристика потрошача убједљиво највише свих
категорија потрошача жели куповати органске производе, ипак међу њима мање
мушкараца него жена, мање потрошача са средњом школом и мање потрошача који имају
повремени посао.
И на крају већина потрошача сматра понуду производа на зеленим пијацама у РС
задовољавајућом, осим потрошача Сокоца и Рогатице који су искључиво става да је
понуда на њиховим пијацама лоша.
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Графикон 41: Каква је по вама понуда пољопривредних производа на пијаци?

У односу на демографске карактеристике, задовољније су старије категорије
становника у односу на млађе, мушкарци више него жене.
На крају можемо извести сљедеће закључке у односу на ставове потрошача у вези
куповине на зеленим пијацама:
- Воће и поврће су најпродаванији производи на зеленим пијацама. Овакве
преференције потрошача потврђују и резултати анализе структуре продаје на
пијацама која према подацима Републичког завода за статистику износи 65,5%
производа биљног поријекла и 34,5% производа анималног поријекла.
- Куповина домаћих производа је најјачи мотив потрошачима у куповини на
зеленим пијацама. Овакви ставови потрошача потврђују значај постојања
зелених пијаца као канала за продају производа домаћих пољопривредних
произвођача .
- Лоши хигијенски услови су убједљиво најчешћи разлог који одвраћа
потрошаче од куповине на зеленим пијацама, што директно упућује на стање и
услове продаје на зеленим пијацама у РС. Остале појаве које представљају
проблем за потрошаче су: удаљеност пијаце од мјеста становања, закидање
продаваца на вагама, као и високе цијене. Овакви ставови директно упућују на
потребне мјере за унапређење стања на пијацама у РС.
- Супермаркети нису замијенили пијаце. Иако су резултати истраживања с
једне стране потврдили да велики број потрошача сада чешће купује у
супермаркетима него на пијаци, с друге стране исти број потрошача наводи да у
том смислу није промијенио своје понашање и да једнако често купује на пијаци
као и прије. Ово је свакако охрабрујуће и потврђује традиционалну наклоност
потрошача на овим просторима да се снабдијевају на пијацама нарочито
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одређеним врстама производа као што су свјеже воће и поврће. Међутим, у
регијама гдје је конкуренција супермаркета већа, пијаце морају јачати своју
понуду и промоцију производа у битци за купце.
Куповна моћ потрошача је слаба. Овакву констатацију потврђују резултати
истраживања према којима потрошачи, када купују на зеленим пијацама, у
већини случајева троше између 10 и 20 КМ.
Производи на пијацама су квалитетни, домаћег поријекла и приступачне
цијене. Овакав позитиван став већине потрошача у РС свједочи о квалитету
домаће производње и повјерењу и наклоњености коју потрошачи имају према
домаћим производима када је храна у питању, што је свакако шанса коју домаћи
произвођачи могу још више искористити.
Квалитет је најважнији. Иако још увијек велики број потрошача купује стално
од истих продаваца на пијаци ипак је више оних којима је важнији производ него
продавац.
Потрошачи на пијацам желе куповати домаће производе. Ово је убједљив
став већине потрошача у РС који потврђује оправданост законске регулативе у
овој области која дозвољава искључиво продају домаћих производа на пијацама
(која се не проводи доследно).
Доста простора за унапређење: унапређење фитосанитарних и хигијенских
услова, унапређење идентификације производа, јачање инспекцијске контроле,
баждарење вага и унапређење презентације производа само су неке од мјера које
предлажу потрошачи.
На пијацам недостаје производа органског поријекла. Помало изненађујући
резултат истраживања је био у идентификовању колики број потрошача (40%)
жели куповати органске производе. Ово је убједљив став потрошача у свим
општинама.
Потрошачи су просјечно задовољни понудом на пијацама. Већина потрошача
сматра понуду производа на зеленим пијацама у РС задовољавајућом, што је у
избору између лошег и доброг оцјена која свједочи да још увијек има простора за
унапређење понуде на зеленим пијацама у РС, а остали ставови претходно
споменути додатно потврђују овакав закључак.

5.4. Ставови пољопривредних произвођача у вези продаје на пијацама
5.4.1. Ставови произвођача на зеленим пијацама
Већина продаваца на зеленим пијацама продаје искључиво властите производе
(62%), што би према Закону о трговини у РС требао бити једини могућ начин продаје на
пијацама. Међутим, резултати истраживања показују да постоји значајан дио продаваца
који поред својих продају и производе других произвођача (24%), односно само производе
других произвођача (13%) или увозне производе (1%).
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Графикон 42: Које производе продајете на пијаци?

Оваква структура продаје нешто је другачија од општине до општине. Тако према
резултатима анкете, у Бијељини и Зворнику само се продају властити производи, у
Приједору је највеће учешће продаваца који продају увозне производе, у Сокоцу највише
оних који продају производе других произвођача, као и оних који поред својих продају и
производе других произвођача.
100%
увозне
производе

90%
80%
70%
60%

само производе
других
произвођача

50%
40%
30%
20%
10%

производе из
властите
производње и
производе
других
произвођача

0%

Графикон 43: Које производе продајете на пијаци?

У анализи утицаја демографских фактора на структуру продаје према поријеклу
производа, нису примјећена значајнија одступања. Оно што се може закључити је да млађе
категорије продаваца продају увозне производе, да више мушкараца него жена продаваца
продаје поред својих и производе других произвођача, што је случај и са образованијим
категоријама продаваца. Продавци без школе продају искључиво властите производе.
Већина произвођача продаје у просјеку 12 година дуго на пијаци, а тек незнатан
број њих продаје по први пут, односно прву годину. Најдуже производе на пијаци продају
произвођачи у Бијељини, а најкраће у просјеку произвођачи у Приједору и Козарској
Дубици.
На основу резултата истраживања утврђено је да већина произвођача продаје
производе само у пијачним данима (41%), што је за поједине општине једина могућност с
обзиром да пијаца ради само у тим данима. Таква је ситуација са општинама као што је
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Зворник, Невесиње и др. С друге стране у Бањалуци сви произвођачи који пласирају своје
производе на пијаци врше продају сваки дан. Одређени дио произвођача долази на пијацу
само кад има производ за продају (22%), односно само током сезоне (12%). Такав случај је
нарочито изражен у Бијељини, Градишци и др.
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

сваки дан

само у пијачне
дане

само током сезоне

само кад имам
производ за
продају

Графикон 44: Колико често продајете на пијаци у току седмице?

У анализи демографских карактеристика утврђено је да старији произвођачи доносе
своје производе на пијацу само током сезоне, а најмлађе категорије становника онда кад
имају производ за продају. Такође, ниже образовани произвођачи чешће излажу своје
производе на пијаци у односу на продавце који су са вишим степеном ообразовања.
Највећи интензитет продаје по оцјени произвођача је у пијачним данима (64%).
Једини изузетак је Бањалука, за коју је већински став произвођача да је продаја
најинтензивнија суботом, што је случај и са Требињем, јер је у Требињу субота, заправо,
пијачни дан.
Што се тиче врсте производа које продају на пијаци, највеће учешће има сезонско
поврће (31%), а затим сљеде сезонско воће (21%) и млијечни производи (13%) и јаја (11%).
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Графикон 45: Коју врсту производа продајете на пијаци?

Структура продаје према врсти производа је слична у свим општинама, с тим да у
Бијељини има највеће учешће поврће, обзиром на чињеницу да је тонајвећи повртарски
крај у РС. У Зворнику је највеће учешће млијека и млијечних производа, у Бањалуци и
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Рогатици воћа, у К. Дубици јаја, а у Градишци цвијећа. Мед и производи од меда највише
се продају у Требињу.
Најчешћи мотив за произвођаче да се одлуче на продају на пијаци је тај што је то
једини избор који имају (35%), што само упућује на то да се ради о малим уситњеним
произвођачима који нису у прилици да бирају друге канале продаје. Истраживањем је
утврђено да произвођачи лакше долазе до купца (20%), затим лакше је продају мале
количине робе (27%) и друго. Боља цијена коју могу постићи на пијаци наведена је као
мотив продаје на пијаци од стране 15% произвођача.
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Графикон 46: Који разлози вас мотивишу да продајете властите производе на пијаци?

У анализи мотива за продају по општинама евидентиране су одређене разлике. Тако
је боља цијена као мотив најчешће наведена у Добоју и Дервенти. Непостојање другог
избора најчешћи је разлог за произвођаче у Бијељини, Зворнику, Требињу, Невесињу и
Рогатици. Лакша продаја мале количине робе је најчеши разлог за произвођаче у Бањалуци
и Мркоњић Граду.
Када би имали избора да продају другим каналима продаје већина произвођача би
се опет одлучила за продају на пијаци (51%) вјероватно свјесни ограничених количина
којима располажу. Други најпожељнији вид продаје је директна продаја на имању (34%). У
анализи по општинама нема пуно одступања од просјека за РС. Једино је у Градишци
примјетна већа диверзификација у ставовима произвођача, па су поред директне продаје
пожељни и продаја накупцима, преко задруга, прерађивачкој индустрији и сл. Продаја
накупцима је учестала као пожељан канал продаје и за произвођаче у Бањалуци и
Требињу.
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Графикон 47: Који су по вама најбољи начини продаје производа?

Када су у питању проблеми приликом продаје убједљиво највећи проблем с којим
се суочавају произвођачи који продају на пијацама широм РС је слаба куповна моћ
становника (28%). Као сљедећи битни разлози наводе се високи трошкови продаје,
неуређеност пијаца, ниске цијене, конкуренција увозних производа и др.
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Графикон 48: Са којим проблемима се суочавате приликом продаје властитих производа на пијаци?

У анализи проблема продаје по општинама примјетна су неслагања у ставовима
произвођача бањалуке у односу на друге општине. У Бањалуци се произвођачи суочавају
само са два проблема а то су високи трошкови продаје и слаба куповна моћ становника. У
другим општинама наводе се и по десет различитих проблема са којима се произвођачи
суочавају.
Промјене у обиму продаје и варирању цијена према мишљењу већине произвођача у
протеклом периоду манифестовале су се падом продаје (51%). Таква констатација наводи
се од стране већине произвођача у скоро свим општинама РС. У Добоју и Дервенти већина
произвођача је става да продаја варира од сезоне до сезоне.
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Графикон 49: У колико продајете дуже на овој пијаци, како оцјењујете продају у протеклом периоду?

Нажалост, већина произвођача (71%) оцјењује услове за продају на зеленим
пијацама на којима продају као лоше, а мањи број (29%) произвођача као добре. Наравно
оваква ситуација се разликује од општине до општине јер су и услови и стање на
појединим пијацама различити. Тако су произвођачи у Градишци и Бањалуци
најзадовољнији, док су произвођачи на Сокоцу и Рогатици искључиво незадовољни
условима (ове пијаце су као неусловне оцјенили и предствници управљача). Такође,
произвођачи у Бијељини, Мркоњић Граду и Невесињу највећим дијелом нису задовољни
условима.
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Графикон 50: Како бисте оцијенили услове за продају на овој пијаци?

И на крају као потребно за унапређење постојећег стања на пијацама, произвођачи
наводе у највећем проценту смањење накнада за продају на пијацама, а затим и
инвестиције у канализацију и санитарни чвор, тезге, изградњу надстрешница, набавку
расхладних витрина и др.
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Графикон 51: Шта сматрате потребним да би се унаприједили услови продаје на овој пијаци?

У анализи потребних инвестиција по општинама снижење накнада је највише
изражено у Бањалуци, Приједору и Козарској Дубици. Изградња канализационог и
санитарног чвора у Сокоцу, као и тезге. Надстрешница је најчешће наведен разлог од
стране произвођача у Рогатици, а расхладна витрина у Зворнику.
5.4.2. Ставови произвођача на сточним пијацама
Већина продаваца на сточним пијацама (77%) продаје искључиво производе из
властите производње, 18% њих поред својих производа продаје и производе других
произвођача, а 5% продаваца се професионално баве продајом (немају сопствену
производњу). Највећи број продаваца, који се појављују само као продавци робе других
произвођача према резултатима анализе по општинама има у Бањалуци, чак 50%, док у
великом броју других општина се продају само властити производи пољопривредних
произвођача.
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Графикон 52: Које производе продајете на пијаци?

У погледу структуре врсте стоке која се продаје на пијацама, највеће учешће имају
телад и прасад (23%), а затим сљеде товна јагњад и музне краве (12%), товна јунад, товне
свиње и овце (10%) и друге врсте стоке. Највише прасади се продаје на пијацама у
Зворнику и Бањалуци. Највећа понуда телади и товне јунади је у Невесињу. Товних свиња
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се највише продаје у Бањалуци и Бијељини, јагњади у Мркоњић Граду и Рогатици, оваца у
Рогатици, а музних крава убједљиво највише у Дервенти.
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Графикон 53: Коју врсту стоке продајете?

Купци стоке на сточним пијацама су већином накупци, слободни купци и приватни
месари. Власници товних фарми се појављују нешто рјеђе, као и представници кланица
месне индустрије, док се представници задруга уопште не појављују као купци стоке.
У анализи по општинама, може се примијетити да се највише слободних купаца
појављује у Зворнику, највише накупаца у Рогатици и Невесињу, највише приватних
месара у Дервенти. Кланице месне индустрије нешто више се појављују као купци на
сточним пијацама у Бијељини и Невесињу у односу на друге општине. Власници фарми
това чешћи су купци у Козарској Дубици и Дервенти у односу на друге општине.
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Графикон 54: Ко су купци ваше робе?

Као потребне мјере за унапређење продаје на сточним пијацама у највећем броју
случајева произвођачи сугеришу изградњу надстрешница, снижење накнада за продају
производа, изградњу канализације и санитарних чворова, набавку везова.

63

14
12
10
8
6
4
2
0

Графикон 55: Шта сматрате потребним да би се унаприједили услови продаје на вашој пијаци?

У анализи мјера за унапређење пословања на сточним пијацама, посматрано по
општинама, реновирање прилазног пута наводи се као највећи приоритет за произвођаче у
Бијељини и Рогатици, увођење воде и струје у Зворнику и Рогатици, изградња
канализације и санитарних чворова у Мркоњић Граду, али и великом броју других
општина. Постављање везова највише је изражен приоритет у Дервенти, као и набавка
вага. Изградња надстрешница је приоритет за велики број општина, а најизраженији за
произвођаче у Бањалуци. Снижење накнада највише сугеришу произвођачи у Бањалуци и
Мркоњић Граду. Помоћ надлежних инспекција најизраженија је као потреба за
произвођаче у Невесињу.
Други општи проблем с којим се произвођачи суочавају односе се на ниске цијене
производа, неуређеност пијаца, те високе трошкове продаје.
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Графикон 56: С којим проблемима се суочавате приликом продаје властитих производа на пијаци?

Високи трошкови су највећи проблем за произвођаче у Бањалуци. Неуређеност
пијаца и лоши услови за продају убједљиво су највећи проблем за произвођаче у Зворнику.
Губитак времена више је изражен проблем за произвођаче у Дервенти у односу на друге
општине, а ниске цијене наводе се као једини проблем за произвођаче у Невесињу.
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На основу свега изнесеног могу се извести сљедећи закључци везани за ставове
произвођача у вези продаје на пијацама:
-

-

-

-

-

-

Произвођачи су и продавачи. Већина продаваца продаје искључиво властите
производе. Овакав резултат охрабрује јер пијаце и требају бити канал продаје
намијењен искључиво домаћим произвођачима, али то још увијек неискључује
појаву продаје увозних производа.
Поврће и воће доминира у понуди производа на зеленим пијацама, а затим сљеде
млијечни производи и јаја. Овакви резултати истраживања потврђују усклађеност
понуде са потражњом потрошача.
Продаја на пијацама често једини избор и најпожељнији вид продаје. Најчешћи
мотив за произвођаче да се одлуче на продају на пијаци је да је то једини избор који
имају (35%), што само упућује на то да се ради о малим уситњеним произвођачима
који нису у прилици да бирају друге канале продаје. Међутим, када би имали
избора да продају другим каналима продаје већина произвођача би се опет
одлучила за продају на пијаци (51%), вјероватно свјесни ограничених количина
којима располажу. Други најпожељнији вид продаје је директна продаја на имању
(34%).
Слаба куповна моћ становника, односно ниске цијене производа представљају
највећи проблем за произвођаче. Овакав став произвођача подудара се са анализом
карактеристика куповине потрошача. Као сљедећи битни разлози наводе се: високи
трошкови продаје, неуређеност пијаца, ниске цијене, конкуренција увозних
производа и др.
Продаја на пијацама опада. Промјене у обиму продаје и варирању цијена према
мишљењу већине произвођача у протеклом времену манифестовале су се у паду
продаје. Таква констатација наводи се од стране већине произвођача у скоро свим
општинама РС. Овакав резултат истраживања подудара се и са подацима
Републичког завода за статистику према којима је видљив пад продаје на пијацама
у задњих пет година, како по обиму тако и по вриједности.
Лоши услови за продају. Нажалост већина произвођача (71%) оцјењује услове за
продају на зеленим пијацама на којима продају као лоше, а само 29% произвођача
као добре. Наравно, оваква ситуација се разликује од општине до општине јер су
услови и стање на појединим пијацама различити. Тако су произвођачи у Градишци
и Бањалуци најзадовољнији, док су произвођачи на Сокоцу и Рогатици искључиво
незадовољни условима.
Телад и прасад се највише продају од свих врста стоке на сточним пијацама, а
затим сљеде товна јагњад и музне краве, товна јунад, товне свиње и овце и друге
врсте стоке.
Накупци су најчешћи купци стоке, а затим сљеде слободни купци и приватни
месари. Власници товних фарми се појављују нешто рјеђе, као и кланице месне
индустрије, док се задруге уопште не појављују као купци сточарских производа.
Снижење накнада за продају најпожељнија мјера. Овакве мјере би помогле
произвођачима да ублаже ефекте економске кризе и слабе куповне моћи
становника.
Потребне инвестиције у инфраструктуру. За унапређење ситуације, како на
зеленим, тако и на сточним пијацама, произвођачи наводе инвестиције у
канализацију и санитарни чвор, тезге, изградњу надстрешница, набавку расхладних
витрина, набавку везова.
65

6. Санитарни, фитосанитарни, ветеринарски и други услови од
значаја за пијачну дјелатност
Једно од главних питања везано за заштиту и очување здравља становништва
представља обезбјеђење здравствено сигурних и квалитетних пољопривредних производа.
Здравствено безбједна храна подразумјева не само храну одговарајућег састава,
него и храну која не садржи микробиолошке, физичке, хемијске, радиолошке или било које
друге контаминенте. Могућност контаминације присутна је на сваком кораку у ланцу
хране од сировине до потрошача: обољења животиња, загађење спољне животне средине,
неадекватни третмани у примарној пољопривредној производњи, нестручна примјена
агротехничких мјера, нехигијенско руковање храном, неадекватни услови складиштења,
транспорта, чувања, неправилно спроведених технолошких поступака итд.
На тржницама и пијацама у Републици Српској, сточним пијацама, односно унутар
физички одвојених и уређених подцјелина, намијењених за продају пољопривредних
производа, обавља се трговина пољопривредним производима у складу са важећим
законским прописима. Продаја пољопривредних производа на пијацама може се обављати
на основу одобрења издатог од надлежног градског или општинског органа управе.
Индивидуални пољопривредни произвођачи могу продавати, без регистрације
дјелатности властите производе и то воће, поврће и друге пољопривредне производе које
су произвели на свом пољопривредном газдинству, уз увјерење надлежног органа да се
баве пољопривредном дјелатношћу.
6.1. Организација система надзора
На продају пољопривредних производа путем пијаца примјењују се одредбе Закона
о трговини, (Службени гласник Републике Српске, бр. 6/07, 52/11) и Правилника о
минимално-техничким условима у погледу пословног простора, опреме, уређаја и
потребне стручне спреме за обављање трговинске дјелатности, којим су дефинисани
услови за промет пољопривредних производа на тржницама на велико и мало.
Тржнице на велико су посебно организована и уређена мјеста на којима се врше
услуге куповине и продаје на велико пољопривредно - прехрамбеним производима и
другим производима ради даље продаје или прераде. Трговину на велико могу да обављају
трговци регистровани за трговину на велико пољопривредним производима, а без
регистрације и лица која се баве производњом пољопривредних производа, кад продају
сопствене производе. Трговац на велико може да продаје пољопривредне производе и на
мало без посебне регистрације за трговину на мало.
Тржнице на мало (пијаце) су организована и уређена мјеста на којима се обавља
трговина на мало пољопривредних, прехрамбених производа, роба свакодневне потрошње,
занатских производа, производа домаће радиности и осталих роба које се по својим
особинама могу изложити пијачној трговини. Према члану 30. Закона о трговини у
Републици Српској, трговином на тржницама на мало могу да се баве регистровани
трговци, а без регистрације и лица која се баве производњом пољопривредних производа.
Физичка лица која се баве пољопривредном производњом могу без регистрације
продавати искључиво воће, поврће и друге пољопривредне производе које су произвела на
свом пољопривредном газдинству. Воће, поврће и друге пољопривредне производе
увозног поријекла, као и робу широке потрошње могу продавати на пијацама искључиво
трговци регистровани за трговину на велико или на мало.
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Тржнице на мало, односно пијаце организују се и уређују као засебне цјелине или
физички одвојене подцјелине једне цјелине и то:
- зелене тржнице на мало, односно зелене пијаце,
- робне тржнице на мало, односно робне пијаце, и
- кванташке тржнице на мало, односно кванташке пијаце.
Сходно члану 58. Правилника о испуњености минимално техничких услова за
обављање трговинске дјелатности, тржница на мало мора имати:
одговарајући простор за спремање и чување вага, сунцобрана и осталог прибора
којим се служе продавци,
простор за санитарни и ветеринарски преглед намирница,
простор за одлагање отпадака,
одвојене помоћне просторије намијењене за хигијенско-санитарне потребе
продаваца и купаца робе,
истакнут извод из тржног-пијачног реда,
исправну контролну вагу доступну сваком потрошачу постављену на видно мјесто
са одређеним ознакама чије се услуге не смију наплаћивати и
одговарајући приступ теретним возилима.
Закупци тезги на пијацама могу бити пољопривредни произвођачи који посједују
увјерење од надлежног органа о бављењу пољопривредном дјелатношћу и предузетници
који посједују регистрацију из суда о бављењу одређеном дјелатношћу.
Сходно члану 61. наведеног Правилника, прописани су и дефинисани услови у
погледу простора на којима се излажу и продају пољопривредни производи:
- величина продајних столова и клупа мора бити најмање 1,8 х 0,8 м,
- горња површина продајних столова и клупа мора бити изграђена од материјала који
се лако чисти,
- продајни бокс и контејнер мора имати површину најмање 4 м².
Простор на пијацама се користи сходно типу и функцији одређене пијаце.
У већини случајева, дијелови пијачног простора се дијеле по садржају робе која
се нуди на:
- просторе за продају свјежег воћа и поврћа (тезге),
- просторе за продају млијека, млијечних производа, свјежег пилећег меса и јаја,
- просторе за продају меса, хљеба и пецива, рибе, зачина и сл. (локали),
- просторе за продају цвијећа (специјализоване тезге),
- просторе за припрему готове хране и угоститељске објекте,
- просторе за несметану циркулацију купаца и продаваца (пролази, тргови и сл.),
- просторе за друге употребе, као што су складиштење, администрација, јавни wc,
итд.
За продају свјеже рибе, меса, млијека и млијечних производа, сухомеснатих
производа и сличних производа морају бити обезбијеђени одговарајући затворени
простори са опремом за чување и продају тих производа (расхладне витрине и сл.).
Слободни простори се изнајмљују путем јавних лицитација, које се оглашавају на
огласној плочи пијаца. Одређени простори на пијацама, као што су тезге за продају воћа и
поврћа, тезге за продају млијека и млијечних производа, тезге за продају непрехрамбене
робе се издају путем мјесечне резервације и плаћања дневне таксе.
Препоручени стандарди инфраструктуре типичне пијаце на мало према ФАО
(Свјетској организацији за храну при Уједињеним нацијама) су сљедећи:
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ширина прилазног пута пијаци са једном траком 3,5 метра, ширина једносмјерног
прилазног пута 7 метара,
- ширина двосмјерног прилазног пута 12 метара,
- величина паркинг мјеста: 4,8 x 2,4 метра,
- паркинг за посјетиоце 2 - 5 мјеста на сваких 100 м² површине пијаце,
- паркинг за посјетиоце препоручљива максимална удаљеност од пијаце 100 метара,
- (апсолутна максимална удаљеност у шпицевима 200 метара),
- величина паркинга за камионе: 11 x 3,65 метара,
- паркинг за продавце и доставна возила: један или два за четири тезге (у
моторизованој средини: једнак броју тезги),
- ширина тротоара: 2,5 метра минимум (5,2 метара ако се уз пијацу праве мјеста за
уличне тезге),
- славине за воду на максималној раздаљини од 50 метара од корисника (25 метара
препорука),
- простори за продају меса и рибе треба да имају константни приступ доводу воде
(хладна и топла вода),
- тоалети на максималној раздаљини од 100 метара од корисника (50 метара
препорука),
- канте за смеће - контејнери на максималној раздаљини од 50 метара од корисника
(25 метара препорука),
- освјетљење постављено на раздаљини од 15 до 25 метара.
Очито је, на бази података изнесених у 4. поглављу, да већина пијаца у РС не
задовољава ове ФАО препоруке.
-

6.2. Структура надлежних институција за креирање законске регулативе и
надзор у погледу продаје пољопривредних производа
Министарство трговине РС и Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде РС ближе уређују услове за лица која продају пољопривредне производе на
пијацама и начин доказивања поријекла робе која се продаје на пијацама.
Ресорно министарство и Инспекторат Републике Српске ближе уређују услове и
начин провјере санитарне односно фитосанитарне и ветеринарске исправности намирница,
производа биљног и животињског поријекла која се продаје на пијацама.
За доношење регулативе у погледу санитарних, фитосанитарних, ветеринарских и
других услова за продају пољопривредних производа на пијацама у Републици Српској,
задужени су:
- Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС,
- Министарство трговине РС, и
- Инспекторат Републике Српске.
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Табела 5: Структура надлежних ауторитета за креирање законске регулативе и надзор у погледу
продаје пољопривредних производа на пијацама у РС
Надлежни орган

Ресори

Министарство
пољопривреде, шумарства
и водопривреде РС

Ресор за ветеринарство
Ресор за пољопривреду и рурални развој
Ресор за прехрамбену индустрију, индустрију сточне хране
и индустрију пића

Инспекторат
Републике Српске

Пољопривредна инспекција
Ветеринарска инспекција
Инспекција за храну
Тржишна инспекција
Здравствено-санитарна инспекција

Министарство трговине РС

Ресор трговине

Активности у погледу креирања законске регулативе која регулише ову област и
њеног надзора, спроводе се кроз рад:
- стручних служби у министарствима, која предлажу мјере развојне политике, прате
спровођење активности, анализирају резултате спроведених мјера, креирају
стратегије, предлажу доношење закона и подзаконских аката који се односе на
безбиједност хране и промет пољопривредних производа, услове за рад
лабораторија, доносе прописе из области санитарног, фитосанитарног,
ветеринарског надзора, контроле квалитета, дају стручна мишљења и сл.
- инспекцијских служби које обављају послове инспекцијског надзора у циљу
обезбјеђења примјене усвојених прописа односно законских и подзаконских аката,
- стручних институција у којима се обављају истраживања, предлажу програми
мониторинга, прате програми у области безбједности хране и производње и
промета пољопривредних производа (Институт за јавно здравство Републике
Српске, Пољопривредни институт, Пољопривредни факултет),
- овлашћених организација за лабораторијску контролу хране, воде за пиће, хране за
животиње и др.
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Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Републике Српске

Законски и подзаконски акти

Инспекторат Републике Српске

Ветеринарска контрола

Фитосанитарна контрола

- откривање, спречавање појаве, сузбијање и
искорјењивање заразних болести животиња,

- здравствена контрола биља у производњи,
- производња, квалитет и промет средстава
за заштиту биља,

- ветеринарско-санитарна контрола узгоја,
држања и промета животиња,

- производња, квалитет и промет ђубрива и
оплемењивача земљишта,

- ветеринарска контрола у производњи и
промету намирница анималног поријекла,

- заштита нових сорти биља, добијање и
заштита оплемењивачког права,

- испитивање, одобравање за стављање у
промет и надзор у погледу кориштења
ветеринарских лијекова,

- надзор из фитосанитарне области у спољ.
промету-контрола квалитета средстава за
заштиту биља, ђубрива и оплемењивача
земљишта при увозу и превозу.

- ветеринарско-санитарна контрола објеката
за производњу намирница анималног
поријекла.

Ветеринарске станице и ветеринарске
дијагностичке лабораторије

Лабораторије за контролу плодности земљишта,
контролу квалитета ђубрива, сјемена и садног
материјала, средстава за заштиту биља, биљних
болести и штеточина

Дијаграм 1: Ветеринарска и фитосанитарна контрола пољопривредних производа

Надлежности у погледу здравља и његе животиња, здравља биља, сигурности хране
и контролу квалитета хране на нивоу БиХ имају Канцеларија за ветеринарство БиХ,
Управа БиХ за заштиту здравља биља и Агенција за сигурност хране БиХ.
БиХ је усвајањем Закона о храни преузела Уредбу Европске уније бр. 178/2002 и
тиме створила законски оквир за примјену система сигурности хране по моделу Европске
уније и у складу са одредбама СПС Споразума Свјетске трговинске организације. Овим
законом је основана и Агенција за сигурност хране БиХ као самостална управна
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организација. Међутим, надлежности нису усклађене са ЕУ легислативом (Уредба бр.
178/2002), обзиром да Европска агенција за храну ради само анализу и процјену ризика, а
не и предлагање и доношење подзаконских аката које су у надлежности ентитетских
министарстава пољопривреде, шумарства и водопривреде.
Управа за заштиту здравља биља БиХ - фитосанитарну службу чине сви органи и
институције које се баве фитосанитарном облашћу у БиХ и свако има своју надлежност и
обавезе које проистичу из Закона о заштити здравља биља (Службени гласник БиХ, бр.
23/03).
У Републици Српској, служба безбједности хране налази се у оквиру Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде РС.
Регулаторна уређеност сектора ветеринарске заштите и контроле састоји се од закона
и других прописа који се доносе на нивоу БиХ и оних који се доносе на ентитетском
нивоу. Поред, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, које у свом
саставу има и ресор ветерине, надлежности за уређење овог сектора има и Канцеларија за
ветеринарство БиХ у чијем саставу је и Агенција за обиљежавање животиња. Област
ветеринарства регулисана је кровним Законом о ветеринарству БиХ (Службени гласник
БиХ, бр. 34/02) и Законом о ветеринарству у Републици Српској (Службени гласник РС,
42/08).
Канцеларија за ветеринарство БиХ

Управа БиХ за заштиту здравља биља

Агенција за сигурност хране БиХ

Дијаграм 2: Институције које су задужене за спровођење прописа који се односе
на фитосанитарне и ветеринарске услове, на нивоу БиХ

Ветеринарску службу у РС врше ветеринарске станице и ветеринарске амбуланте.
Ветеринарска инспекција има задатак и улогу да врши надзор над примјеном прописа у
области здравствене заштите животиња и обављања ветеринарске дјелатности.
Ветеринарски контролни прегледи морају се извршити ради провјере здравствене
исправности сировина, прехрамбених производа животињског поријекла у производњи и
промету. За безбједност производа животињског поријекла на пијацама одговорна су лица
која врше продају, иста су дужна обезбиједити доказ о поријеклу производа, као и
лабораторијске налазе о исправности.
Пијаце као продајна мјеста су предвиђена за непосредно снабдијевање потрошача
пољопривредним производима биљног и животињског поријекла, који у највећој мјери
потичу из пољопривредне производње са територије Републике Српске, а одређене врсте
производа потичу из увоза. Пољопривредни производи на пијацама су под контролом
ветеринарске, фитосанитарне као и санитарне инспекције. За испуњеност прописаних
хигијенских захтјева пијаца који се односе на простор, опрему, снабдјевање водом, одвод
отпадних вода, сакупљање отпада, одговорност сносе власници пијаца.
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Сточне пијаце су организоване као засебне цјелине, посебно уређена и технички
опремљена мјеста, односно физички одвојене подцјелине, на којима се може вршити
трговина стоком која је обиљежена у складу са посебним прописима и за коју власник има
важеће увјерење о здравственом стању стоке. Трговина животињама, прехрамбеним
производима, производима и сировинама дозвољена је на мјестима и у објектима који
испуњавају прописане услове и ако је на мјесту поријекла обављена ветеринарска
инспекција, урађена њихова идентификација, тако да се поријекло може утврдити. Сходно
члану 33. Закона о трговини РС, трговина на сточним пијацама може се обављати под
условима да продавац продаје стоку која је у његовој својини, за коју посједује прописану
документацију, и да купац купује стоку за своје потребе. Под куповином стоке за своје
потребе подразумијева се куповина коју врше појединци за обављање дјелатности и
куповина коју врше други појединци за властите потребе. Сва говеда, свиње, овце, козе,
коњи и друге животиње на подручју Републике Српске према рјешењу Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде РС морају бити идентификована и њихова
кретања морају бити регистрована.
Животиње у промету морају бити праћене прописаним ветеринарским
цертификатом уз обавезу посједовања увјерења о здравственом стању животиња који је
дужан да обезбиједи власник животиње, а којим се потврђује здравствено стање
животиња, односно, да на мјесту поријекла животиња није било појаве одређених заразних
болести. Увјерење мора да садржи идентификациони број (код) са ушне маркице и број
пасоша за животиње. Ветеринарски цертификат издаје се на одређено вријеме, и потписује
га службени ветеринар који га је издао, који има овлашћење за потписивање цертификата,
те мора одговарати прописима о ветеринарским цертификатима директиве 96/93/ Вијећа
Европе. Наведеним увјерењем потврђује се здравствено стање животиња, односно да на
мјесту поријекла животиња није била утврђена одређена заразна болест коју могу да
пренесу друге животињске врсте.
Производи животињског поријекла у промету такође морају да буду на прописан
начин означени и праћени прописаним ветеринарско-здравственим цертификатом или
потврдом којом се потврђује здравствена исправност производа односно, да на мјесту
поријекла није била установљена одређена заразна болест, која се њима може пренијети.
6.3. Превентива у производњи и промету пољопривредним производима,
сировинама, прехрамбеним производима и сточном храном
Производња, пласирање на тржиште и трговина производима, сировинама,
прехрамбеним производима животињског поријекла, дозвољени су једино у
регистрованим објектима који испуњавају прописане услове и који су под ветеринарском
контролом. Да би се вршила трговина производа, сировина, прехрамбених производа
животињског поријекла, као и производа у необрађеном, односно непрерађеном стању,
обавезно је регистровати објекте за складиштење и дистрибуцију наведених производа,
сировина и прехрамбених производа.
Ветеринарска контрола и преглед који се врше у оквиру објеката за производњу и
промет пољопривредно-прехрамбеним производима и сировинама такође се примјењују на
опрему и правилност извођења властитих контрола, документацију и прописане
евиденције. Ветеринарски стандарди, узимање узорака, тестирање и надгледање морају се
примијенити и на животиње и прехрамбене производе животињског поријекла, сточну
храну, отпатке, отпадне воде, чврсто и течно ђубриво, употребу производа и супстанци,
које долазе у додир са животињама, и материјалима за паковање.
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Стандарди ветеринарске контроле примјењују се на превозна средства која се користе за
утовар/истовар производа, сировина, те прехрамбених производа животињског поријекла.
(Правилник о ветеринарско-санитарним условима објеката за производњу, складиштење и
промет хране животињског поријекла, Сл. гласник РС 93/09, Одлука о условима којима
морају удовољавати објекти за клање животиња, обраду, прераду и ускладиштење
производа животињског поријекла, Службени гласник БиХ, 27/05).
МПШВ Републике Српске је предузело значајне активности у погледу спречавања
заразних болести код животиња и производа анималног поријекла. У 2011. години МПШВ
РС је обезбједило квалитетно прикупљање и анализу епизоотиолошких података, те
провођење превентивних и обавезних мјера у борби против заразних и паразитских
болести, на основу којих је у 2011. години издато 12 мјесечних билтена (мјесечни билтени
о здрављу животиња), који су достављени свим ветеринарским организацијама, као и
ветеринарским инспекторима.
У складу са Правилником о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за
развој пољопривреде и села, МПШВ је запримило и обрадило захтјеве за подстицајна
средства, која су намијењена здравственој заштити животиња, у оквиру чега је проведена
вакцинација против класичне куге 450.000 свиња, као и испитивање 65.000 говеда на ТБЦ
и бруцелозу, испитивање 1.025 коња на грозницу западног нила, 1.708 свиња на афричку
кугу свиња, 1.791 узорака на болест плавог језика, 1.217 узорака на слинавку и шап,
испитивање говеда на ензоотску леукозу, испитивање говеда и оваца на Q-грозницу,
испитивања на авијарну инфлуенцу и салмонелозу птица, бјеснила, трихинелозе,
лептоспирозе, итд.
У РС у оквиру пројекта Avian Influenza Preparedness Project in Bosnia and
Hercegovina (AIPP IDA 4331 BOS) проведена су и финансирана три пројекта:
- Епидемиолошко и епизоотиолошко истраживање Q-грознице говеда и оваца у РС, у
оквиру кога је испитано 3.000 оваца и 1.200 говеда,
- Епидемиолошко и епизоотиолошко истраживање Leptospirainterrogans serovar
hardjo у РС, у оквиру кога је испитано 2.300 говеда, и
- Епидемиолошко и епизоотиолошко испитивање птица и салмонелозе код живине у
РС, у оквиру кога је испитано 2.250 узорака на авијарну инфлуенцу и салмонелозу
птица.
У погледу активности које се односе на означавање и контролу кретања животиња у
Републици Српској, МПШВ је у 2011. години донијело Правилник о условима за
издавање, садржају и облику увјерења о здравственом стању животиња (Службени
гласник РС, бр. 71/10), на основу кога је према ветеринарским организацијама издато
78.295 увјерења о здравственом стању животиња. Од стране Канцеларије за унос података
у РС, обрађено је 60.071 образаца, на основу чега су ветеринарске организације маркирале
укупно 62.708 говеда.
6.4. Фитосанитарни прописи
Фитосанитарна област је важан дио укупног система безбиједности хране.
Фитосанитарна заштита обухвата заштиту здравља биља и контролу производње и
промета сјеменског и садног материјала, минералних ђубрива и фитофармацеутских
средстава.
МПШВ је овој области донијело сет закона који регулишу ову област: Закон о
заштити здравља биља у Републици Српској (Службени гласник РС, бр. 25/09), Закон о
садном материјалу (Службени гласник РС, бр. 37/09), Закон о сјемену пољопривредног
73

биља (Службени гласник РС, бр. 69/09), Закон о средствима за заштиту биља (Службени
гласник РС, бр. 52/10), Закон о генетички модификованим организмима, (Службени
гласник РС, бр. 108/08), Закон о храни (Службени гласник РС, бр. 49/09), Закон о
измјенама и допунама Закона о сјемену пољопривредног биља (Службени гласник РС, бр.
100/11), Закон о измјенама и допунама Закона о садном материјалу (Службени гласник РС,
бр. 117/11).
Производи биљног поријекла који се могу наћи у продаји на пијацама су или
производи домаћег поријекла или производи који се увозе. Фитосанитарни инспектори у
складу са законским прописима надлежни су за контролу производа биљног поријекла на
пијацама. Инспекцијски надзор из домена фитосанитарне контроле односи се на контролу
производње и промета сјемена, садног материјала, вјештачких ђубрива и хемијских
средстава за заштиту здравља биља. Употреба хемијских средстава у заштити биља у РС је
у порасту и посебну пажњу треба посветити њиховој правилној употреби, нарочито са
становишта све ригорознијих прописа које БиХ и РС преузимају из релевантног европског
законодавства, у циљу заштите здравља потрошача који конзумирају тако произведену
храну.
Улога фитосанитарне инспекције је да врши здравствену контролу биља, биљних
производа и регулисаних објеката, сјемена и садног материјала и контролу квалитета
средстава посебно при увозу средстава за заштиту биља (фитофармацеутска средства).
Фитосанитарна инспекција спроводи контроле кроз програме мониторинга резидуа
(остатака) пестицида и нитрата у храни биљног поријекла, који могу угрозити здравље
људи. Најважнији фактор безбиједности хране, односно пољопривредних производа
биљног поријекла, је свакако сам произвођач који је дужан да обезбиједи у свим фазама
своје производње испуњеност захтјева утврђених законским и другим прописима који се
односе на промет пољопривредних производа биљног поријекла.
Све контроле безбиједности хране биљног поријекла на нивоу примарне
производње које спроводи фитосанитарна инспекција спроводе се систематски кроз
различите области и са више аспеката:
- здравствене заштите биља;
- употребе средстава за заштиту биља.
Један дио законодавне и друге надлежности из ове области има Управа за заштиту
здравља биља, управна организација Министарства спољне трговине и економских односа
БиХ. Област заштите здравља биља, као и међународна и унутрашња трговина биљем и
производима за њихову заштиту, регулисана је сљедећим законима: Закон о заштити
здравља биља (Службени гласник БиХ, бр. 23/03), Закон о фитофармацеутским средствима
(Службени гласник БиХ, бр. 49/04), Закон о минералним ђубривима (Службени гласник
БиХ, бр. 46/04), Закон о сјемену и садном материјалу пољопривредних биљака у БиХ
(Службени гласник БиХ, бр. 03/05), Закон о заштити сорти биља у БиХ (Службени гласник
БиХ, бр. 14/10).
6.5. Регистрација објеката
МПШВ РС у садањи са ветеринарском инспекцијом обавља регистрацију објеката
за узгој и клање животиња, обраду, прераду, ускладиштење производа, сировина,
намирница животињског поријекла и хране за животиње. Услови за наведене објекте су
прописани посебним правилницима и прописима.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде региструје објекте за
производњу и промет сјеменског и садног материјала, објекте за складиштење биља,
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субјекте који обављају здравствене прегледе и испитују здравствено стање биља, погона
за производњу, промет и увоз пестицида и ђубрива.
Санитарна инспекција, након процјене да ли су испуњени санитарни, хигијенски и
технички услови, даје рјешење о санитарној сагласности за све објекте који се баве
производњом, прерадом, обрадом, складиштењем, транспортом и продајом хране.
Законом о храни РС (Службени гласник РС, бр. 49/09) обезбјеђује се надзор над
производњом намирница и опште хигијенске норме, те минимално-технички услови који
морају испуњавати објекти у којима се производи храна биљног и анималног поријекла.
Могућност сљедивости мора бити успостављена у свим фазама производње,
прераде, обраде и дистрибуције хране, сировина биљног и животињског поријекла, као и
сљедивости било које друге твари која је намијењена уградњи или се може очекивати да ће
бити уграђена у храну.
Одсуство прописаних процедура за «Добру пољопривредну праксу» - GAP, «Добру
хигијенску праксу» - GHP, «Добру произвођачку праксу» - ГМП, «Стандардне санитарне
оперативне процедуре» - SSOP, «Систем анализе опасности контролом критичних тачака»HACCP за све врсте производње као и система процјене ризика и управљања ризиком,
отежавају и успоравају ефекте надзора над системом здравствене безбиједности
пољопривредно-прехрамбених производа биљног и анималног поријекла.
Са изузетком поменутих стандрда, може се закључити да РС има доста добар
законски и подзаконски амбијент који регулише производњу и промет пољопривредних
производа. Међутим, примјена тих прописа у пракси непотпуна, укључујући и продају
пољопривредних производа на пијацама.
6.6. Инспекције Инспектората Републике Српске
Инспекцијски надзор, као специјализовани облик управног надзора у области
безбиједности хране биљног и анималног поријекла, састоји се у контроли примјене
прописа односно у одржавању или успостављању законом прописаног стања и пружању
стручне помоћи. Контролу калитета сировина пољопривредног поријекла и готових
производа, укључујући и прехрамбене производе, обавља неколико инспекција (тржишна,
пољопривредна, ветеринарска, здравствено-санитарна, водна и инспекција за шумарство и
ловство).
За производе пољопривредног и прехрамбеног поријекла веома је важна контрола
њиховог поријекла и квалитета приликом увоза (на граничним прелазима) јер се са
либерализацијом
свјетске
трговине
тежиште
протекционистичких
мјера
у
спољнотрговинској размјени преноси на техничке и фитосанитарне баријере.
Задовољавање прописа и омогућавање контроле квалитета сировина и готових
производа из пољопривреде и прехрамбене индустрије подразумијева и захтијева увођење
и ажурно вођење бројних евиденција (регистри пољопривредних газдинстава, домаћих
животиња, овлашћених лабораторија, произвођача сјеменског и садног материјала,
увозника и продаваца минералних ђубрива, ветеринарских лијекова, хемијских заштитних
средстава, сјемена и сл.) и обавезно увођење стандарда у пољопривредној производњи
прехрамбеној индустрији (GAP, HACCAP, ISO).
У области промета пољопривредних производа обавља се контрола примјене
великог броја законских прописа и општих аката, од којих је Закон о инспекцијама у
Републици Српској (Службени гласник РС, бр. 74/10) - општи закон за све инспекције.
Тим Законом кодификоване су и утврђене генералне обавезе и овлашћења инспектора.
Између осталог, прописане су све мјере које имају за циљ регулисање поступака
инспекцијског надзора који на ефикаснији начин повезују рад инспекцијских служби на
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локалном и републичком нивоу. Инспекција за храну врши надзор у погледу придржавања
прописа који се односе на квалитет и здравствену исправност хране укључујући и храну за
животиње. Циљ рада ове инспекције је подизање нивоа друштвене дисциплине у смислу
поштовања прописа у наведеним областима, чиме се штити здравље становништва.
Ветеринарска инспекција врши надзор над примјеном прописа у области
здравствене заштите животиња и ветеринарске дјелатности. Крајњи циљ рада
ветеринарске инспекције је заштита здравља животиња, производња здравствено
исправних намирница животињског поријекла и посредно заштита здравља људи.
У току 2010. године у унутрашњем инспекцијском надзору, републички
ветеринарски инспектори извршили су 1.228 контрола, од чега је неуредних било 147
(12%). Највише заступљене неправилности у области промета сировина и хране
животињског поријекла су евидентиране у објектима за клање и обраду крупне и ситне
стоке, везано за услове у погледу просторија, уређаја, опреме и документације, у
складиштима која нису посједовала рјешење надлежног министарства, те у месницама
везано за промет производа без ветеринарских ознака. Највећи приоритет у раду
ветеринарске инспекције у 2010. години имале су: област производња и промет сировина и
хране животињског поријекла 37% са удјелом неуредних контрола од 12%, област заразне
болести и зоонозе 35%, гдје је удио неуредних контрола био 13%, те област ветеринарска
дјелатност 12%, гдје је 9% контрола било неуредно.
Основни циљ рада тржишне инспекције је постизање уређеног тржишта. Сврха
постојања ове инспекције је и извођење ефикасног инспекцијског надзора и успостављање
превентивног, па тек онда корективног и репресивног дјеловања с циљем да се успоставе
такви тржишни односи који доводе до уређености тржишта, а тиме и до задовољства
корисника и шире друштвене заједнице. У оквиру дјеловања ова инспекција непосредно
сарађује са Министарством трговине и туризма, Институтом за заштиту здравља
Републике Српске, Агенцијом за надзор над тржиштем БиХ, Удружењем потрошача,
осталим контролним органима, другим републичким и државним институцијама и
грађанима.
Пољопривредна инспекција врши спољнотрговински и унутрашњи инспекцијски
надзор у погледу придржавања прописа који се односе на: фитосанитарну област (заштита
здравља биља, средства за заштиту биља, сјеме и садни материјал, ђубрива и
оплемењивачи земљишта), примарну биљну производњу, заштиту пољопривредног
земљишта, подстицаје у пољопривреди и руралном развоју и друге области одређене
прописима.
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Графикон 57: Пољопривредна инспекција - спољнотрговински надзор, 2010. год.
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У спољнотрговинском инспекцијском надзору у 2010. години укупно су прегледане
41.134 пошиљке. Област производње и промета сјемена и садног материјала континуирано
је предмет инспекцијског надзора што је уз увођење законом прописаних ISTA и OECD
цертификата, допринијело легалности и већем нивоу квалитета произведеног материјала.
У унутрашњем инспекцијском надзору у 2010. години, пољопривредна инспекција је
извршила 618 контрола од којих је неуредних било 63 или 10%.

43

Сточарство, производња и промет хране…
30

Производња и промет рибе

93

Производња и промет дувана, вина и ракије

130

Подстицаји у пољопривреди
74

Заштита пољопривредног земљишта

94

Произвдња и промет средстава за заштиту…

154

Производња и промет сјемена и садног…
0

20

40

60

80

100 120 140 160

Графикон 58: Извршене контроле од стране пољопривредне инспекције у погледу
унутрашњег надзора, јануар-децембар 2010. год.

Пољопривредна инспекција надзире преко 200.000 пољопривредних домаћинстава
са око 900.000 ха пољопривредног земљишта, око 330 организација у области биљне
производње, око 3.900 произвођача и узгојивача квалитетно приплодне стоке и 40
произвођача хране за стоку, око 60 организација у области рибарства, око 20 произвођача
рибе, 20 произвођача вина, ракије и других алкохолних пића, око 11.000 корисника
подстицаја у пољопривреди и др.
Дјелокруг рада инспекције је далеко шири од надозра пијаца, али је управо тај
свеобухватан рад инспекције важан да на пијаце не дођу и продају се производи који не
задовољавају одговарајуће прописане услове.
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Дијаграм 3: Организација система инспекцијског надзора производа биљног и анималног поријекла
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Стратешки приоритети у даљем законском регулисању промета пољопривредних
производа на пијацама треба да се заснива на систему безбједности хране и доношењу
одређених измјена и допуна Закона о храни. Измјенама и допунама постојећег закона,
дефинисали би се општи услови за безбједност хране биљног и анималног поријекла на
пијацама, обавезе и одговорности субјеката у пословању храном на пијацама, систем брзог
обавјештавања, хитне мјере и управљање кризним ситуацијама и општи услови хигијене и
квалитета хране биљног и анималног поријекла која се продаје на пијацама. Основа
система безбједности хране заснива се на начелу анализе ризика, затим на начелу
предострожности и на начелу заштите интереса потрошача. Да би се обезбједила
одговорност свих субјеката у пословању храном, наведеним измјенама закона, регулисао
би се систем идентификовања свих субјеката одговорних за безјбедност хране. Поред
државних органа (Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС,
Министарство трговине РС, Министарство здравља РС) и њихових инспекцијских служби
(ветеринарска, фитосанитарна, пољопривредна и санитарна инспекција), као и система
лабораторија, сви други субјекти би се идентификовали преко централног регистра
објеката за које би било задужено МПШВ. Лабораторијска испитивања у области
безбједности хране врше лабораторије акредитоване у складу са прописима о акредитацији
и овлашћене од стране МПШВ, уз прибављено мишљење Министарства здравља, у складу
са посебним прописима.
МПШВ би у наредном периоду требало да предузме одређене активности у погледу
доношења и усвајања сљедећих подзаконских аката:
- Правилник о фитосанитарној контроли биља и биљних производа,
- Правилник о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту
биља у храни,
- Правилник о техничким и другим захтјевима за воће и поврће које се стављају у
промет на пијацама,
- Правилник о максимално дозвољеним количинама за одређене контаминанте у
храни,
- Правилник о квалитету и другим захтјевима за јестиве гљиве,
- Правилник о квалитету воћа и поврћа у промету,
- Правилник о микробиолошкој исправности производа биљног и анималног
поријекла чији промет се одвија на пијацама,
- Правилник о методама узимања узорака и вршења хемијских и физичких анализа
ради контроле квалитета производа од воћа и поврћа,
- Правилник о традиционалном и географском поријеклу хране,
- Правилник о означавању производа - традиционални, имена поријекла, географског
поријекла и производа старог заната,
- Правилник о успостављању Регистра произвођача пољопривредно-прехрамбених
производа са ознаком традиционални, имена поријекла, географског поријекла и
производа старог заната,
- Правилник о квалитету и другим захтјевима производа анималног поријекла који се
стављају у промет,
- Правилник о количинама пестицида, метала и металоида и других отровних
супстанци, хемиотерапеутика, анаболика и других супстанци које се могу налазити
у намирницама.
Карактеристика новог законодавног оквира треба да буде стварање услова за
свеобухватни и интегрисани приступ у регулисању задужења, одговорности и права свих
учесника инволвираних у ланац производње и промета пољопривредних производа. Ти
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правни акти требају се редовно ажурирати, а активности које сљеде морају се базирати на
научним и транспарентним чињеницама. Израда нових прописа, усаглашених са
међународним и стандардима Европске уније, треба да укључи аспекте који се односе на
висок ниво заштите здравља потрошача. Међународне обавезе у области безбједности
хране извршавају се у складу са директивама међународних институција - директива
Савјета 92/59/ЕEЗ, споразумом о примјени санитарних и фитосанитарних мјера,
међународним конвенцијама и другим међународним споразумима који се односе на
безбједност хране.
Принцип сљедивости прехрамбених производа мора бити присутан, као и јасне
одредбе које регулишу одговорност учесника у промету пољопривредних производа
биљног и анималног поријекла и одредбе које утврђују обавезу пласирања безбједних
пољопривредно-прехрамбених производа на тржиште.
Научни и технички аспекти у вези са производњом и прометом хране биљног и
анималног поријекла и њеном здравственом сигурношћу постају све важнији с обзиром на
важност научних сазнања у погледу безбједности хране. Ново тијело за којим постоји
велика потреба у области безбједности хране представља Научни савјет за процјену ризика
који би требао бити основан при Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
РС. Основни задаци савјета били би израда стручних и научних мишљења за државне
органе, за субјекте који послују храном биљног и анималног поријекла и за потрошаче
(анализа и процјена ризика); прикупљање и анализа научно-техничких података у вези
дефинисања и праћења ризика у погледу безбједности хране; обавјештавање јавности;
припрема водича за добру пољопривредну, произвођачку и хигијенску праксу и примјену
принципа анализе опасности и критичних контролних тачака (HACCP).
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске је у
поступку усвајања три нова правилника којима се употпуњује постојећа законска
регулатива из области производње и промета производа биљног и анималног поријекла:
- Правилника о условима хигијене хране,
- Правилника о службеним контролама хране животињског поријекла и
- Правилника о микробиолошким критеријумима за храну.
Правилник о микробиолошким критеријумима за храну прописују опште и
посебне услове хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета
(микробиолошке критеријуме за храну), као и правила које субјекти у пословању са
храном морају поштовати приликом примјене општих и посебних хигијенских мјера
заснованих на анализи ризика критичних контролних тачака, HACCP. Микробиолошки
критеријуми за храну који су прописани овим правилником дефинисани су кроз три групе:
- критеријуми безбједности хране,
- критеријуми хигијене у процесу производње (месо и производи од меса, млијеко и
производи од млијека, производи од јаја, риба, друге водене животиње и њихови
производи, поврће, воће и њихови производи),
- правила за узимање узорака и припрему узорака за испитивање (општа правила за
узорковање и припрему узорака за испитивање и узорковање у објектима за клање,
објектима за производњу уситњеног меса и полупроизвода од меса за
бактериолошко испитивање).
Законом о ветеринарству у Републици Српској (Службени гласник Републике
Српске, бр. 42/08 и 06/12), извршена је дјелимична усклађеност са законодавством
Европске уније, из чега су произашле додатне обавезе међу којима и то да се обезбједе
глобални захтјеви безбједности производа, као предуслова пуштања у промет, како за
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производе у унутрашњем промету, тако и за производе намијењене за извоз при чему је
неопходно обезбједити службени надзор над производњом хране животињског поријекла.
У циљу јаснијег дефинисања обавеза свих релевантних учесника у производњи
хране, како субјеката у пословању са храном, тако и надлежне ветеринарске инспекције
одговорне за надзор хране животињског поријекла идентификована је потреба
прописивања начина и поступака спровођења службене контроле хране животињског
поријекла и по том основу Правилника о службеним контролама хране животињског
поријекла.
Контрола хране животињског поријекла спроводи се у објектима који послују са
храном животињског поријекла који су регистровани, односно одобрени у складу са
законом, а сам поступак контроле се односи на контролу свјежег меса, сировог млијека и
млијечних производа и производа рибарства.
Приликом спровођења контроле нарочита пажња обраћа се на:
- утврђивање да ли запослени и послови које они обављају у објекту у свим
фазама производног процеса испуњавају прописане услове хигијене хране,
- провјеру одговарајуће евиденције субјекта у пословању са храном,
- узимање узорака за лабораторијску анализу у случају да је то неопходно и
- провјеру података из докумената и налаза претходних контрола.
Правилником о условима хигијене хране дефинисани су услови хигијене хране у
примарној производњи и послови у вези са примарном производњом и то у правцу заштите
примарних производа од контаминације, обезбјеђивања услова у самом узгоју, услови за
производњу и сакупљање хране биљног поријекла. Дефинисано је и вођење евиденције о
мјерама које се предузимају за контролу ризика у пословању храном која обухвата
узгајање животиња или примарних производа животињског поријекла.
Интегрални приступ проблему здравствене сигурности хране захтијева
дефинисање великог броја мјера за активности и процедуре које су директно или
индиректно у вези са сигурношћу хране, укључујући одредбе о материјалима и
предметима у контакту са храном, исхрану животиња и остале пољопривредне инпуте у
примарној производњи. Мјере у области безбједности хране биљног и анималног
поријекла обухватају: систематско праћење производње хране биљног и анималног
поријекла, контрола испуњености услова објеката у којима се врши промет ове хране,
спровођење програма мониторинга резидуа пестицида хране биљног поријекла, праћење
епизоотиолошке ситуације, мјере за превенцију и сузбијање туберкулозе говеда, бруцелозе
говеда, оваца и коза, ензоотску леукозу говеда, класичну кугу свиња, бјеснила, болести
пчела, мониторинг болести плавог језика, и др. Фитосанитарна и ветеринарска инспекција
врше контролу узорака хране биљног и анималног поријекла у примарној производњи,
складиштима примарних производа, откупним мјестима, на пијацама и на граничним
прелазима. У сврху брзог реаговања у ситуацијама појаве небезбиједне хране, а које
захтјевају неодложно спровођење хитних мјера ради заштите здравља људи, треба да се
извршавају одговарајуће стручне активности на терену (учесталост узорковања, врста и
број узорака, уништавање хране), обавјештавање путем медија, давање савјета у сарадњи
са научно - образовним институциајама и објављивање стручних публикација, инструкција
и водича.
Увезивање контролних институција треба да обезбиједи континуиран надзор
здравствене сигурности хране и да обезбиједи превенцију ризика. Примарна одговорност
за сигурност хране треба да лежи на учесницима у њеној производњи и промету. У циљу
осигурања здравствене сигурности хране биљног и анималног поријекла неопходно је
разматрање укупног ланца производње хране, укључујући примарну производњу на једној
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страни и промет пољопривредних производа на другој страни, јер у свим фазама
здравствена сигурност хране може бити угрожена. Поред регулисања свих аспеката у
области безбједности пољопривредно-прехрамбених производа, потребно је да нови
законски и подзаконски оквир јасно дефинише и обавезе, овлашћења и надлежности
службених ауторитета укључених у систем безбиједности производа биљног и анималног
поријекла.
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7. Приједлози за повећање обима и структуре продаје путем
зелених и сточних пијаца
На основу резултата истраживања, проучавања постојеће фактографије и резултата
рада зелених и сточних пијаца у земљама региона, те руководећи се резултатима неких
развијених земаља, а полазећи од анализе стања улоге и значаја зелених и сточних пијаца у
РС и потребе предузимања мјера за санацију, унапређење и модернизацију постојећих
зелених и сточних пијаца, сугеришу се сљедећи циљеви њиховог даљег развоја:
ЦИЉЕВИ
1. РЕВИТАЛИЗАЦИЈА И МОДЕРНИЗАЦИЈА ПИЈАЧНИХ ОБЛИКА ТРГОВИНЕ
ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОДИМА
2. УНАПРЕЂЕЊЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЖИВОСТИ ПИЈАЦА
3. УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНОГ ОКВИРА У ТРГОВИНИ
ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОДИМА ПУТЕМ ЗЕЛЕНИХ И СТОЧНИХ ПИЈАЦА
4. УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОДАЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ПРЕКО ПИЈАЧНИХ
КАНАЛА ПРОДАЈЕ
5. ПОДСТИЦАЊЕ КУПОВИНЕ НА ПИЈАЦАМА

Циљ 1: Ревитализација и модернизација пијачних облика трговине
пољопривредним производима. Настајање нових и развој постојећих пијачних облика
трговине (зелене, сточне, кванташке и др.) немогуће је без инвестирања у изградњу и
обнову инфраструктуре, објеката, набавке опреме, изградње санитарних просторија,
просторија за преглед намирница и др. Ове врсте инвестиција предуслов су за испуњавање
захтјева правних регулатива којима се регулише трговина пољопривредним производима,
те предуслов за осигурање адекватних услова за обављање продаје за произвођаче и
куповине за потрошаче пољопривредних производа. Једном ријечју ради се о унапређењу
тржишних субјеката који требају бити подједнако у функцији производње и потрошње.
Циљ 2: Унапређење нивоа финансијске одрживости пијаца. Обезбјеђење
средстава неопходних за реализацију инвестиција, набавку опреме, робе, промоцију
производа и реализацију других услуга везаних за пијачне канале продаје, могуће је једино
у координацији рада свих субјеката у подручју трговине пољопривредним производима.
Те институције су: ресорна министарства (Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Министарство трговине), локалне заједнице, организације произвођача
(задруге и удружења), приватни субјекти, донаторске организације, фондови.
Циљ 3: Унапређење законодавно-правног оквира у трговини пољопривредним
производима путем зелених и сточних пијаца. Унапређење правне регулативе односи
се, с једне стране, на прилагођавање захтјевима и прописима ЕУ у трговини
пољопривредним производима и, с друге стране, утврђивање посебних мјера за уређење
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пијачних облика трговине на простору РС са циљем заштите потрошача и произвођача у
промету домаћих пољопривредних производа.
Циљ 4: Унапређење продаје пољопривредних производа преко пијачних
канала продаје. Обзиром на значај који пијаце имају у промету домаћим
пољопривредним производима и потреби да буду конкурентне осталим каналима продаје
пољопривредних производа, пожељно је спровести низ активности које ће допринијети
промоцији пијаца, усвајања нових начина презентација производа, обогаћивања понуде за
купце, пружања угођаја куповине преко дизајнирања изгледа пијаца и др. Посебан значај
треба дати сертификацији квалитета производа, те реализацији активности на додавању
вриједности домаћим пољопривредним производима.
Циљ 5: Подстицање куповине на пијацама. Примјена модерних маркетиншких
метода подстицања куповине могла би допринијети порасту продаје и вриједности
промета производа на пијацама у РС, те у том смислу унаприједити конкурентност пијаца
у односу на друге канале продаје.
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7.1. МАТРИЦА ЦИЉЕВА И МЈЕРА
ЦИЉ

МЈЕРА

РЕВИТАЛИЗАЦИЈА И
МОДЕРНИЗАЦИЈА
ПИЈАЧНИХ ОБЛИКА
ТРГОВИНЕ
ПОЉОПРИВРЕДНИМ
ПРОИЗВОДИМА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Локалне заједнице,
задруге, удружења,
приватни субјекти

Обавеза је прије свега локалних власти да обезбиједе простор
и услове за обављање трговине, а затим и корисника да
иницирају најбољи вид пословног увезивања између
продаваца и купаца у развоју понуде путем пијаца. Интерес је
и једних и других да унаприједе доступност домаћих
пољопривредних производа потрошачима.

1.2. Измјештање сточних пијаца из
градског подручја у сеоско

Локалне заједнице

Због ветеринарских и санитарних регулатива, којим подлијеже
трговина анималним производима, те са аспекта безбиједности
потрошача и осигуравања адекватног амбијента за животиње
које су предмет трговине, препоручује се пресељење сточних
пијаца из урбаних у приградска или рурална подручја.

1.3. Унапређење капиталне
инфраструктуре на зеленим и
сточним пијацама

МПШВ,
локалне заједнице,
власници пијаца без
обзира на власничку
структуру

Инвестиције се односе на изградњу прилазног пута, паркинга,
асфалтирање површине, изградњу ограда, надстрешница и др.,
инфраструктура на постојећим пијацама. МПШВ треба да даје
подршку (суфинансирање) за ову врсту инвестиција кроз
Програм подстицаја, локалне заједнице дају подршку кроз
суфинансирање из локалних буџета, обезбијеђивање простора
и грађевинске дозволе, а власници пијаца кроз суфинансирање.

1.4. Унапређење комуналне
инфраструктуре

Јавна комунална
предузећа, МПШВ,
МТТ, ЗСРС, локалне
заједнице, пијаце

Инвестиције се односе на инсталисање и довод струје, воде,
изградњу санитарног чвора, одвод отпадних материја, смећа и
друго.

Пијаце,
МПШВ,
МТТ,
ЗСРС

Уређење спољашњег и унутрашњег изгледа пијаца значајно
утиче на стварање позитивног имиџа пијаца као пријатног
мјеста за куповину пољопривредних производа што се
остварује кроз изглед, боју и распоред тезги, начин излагања
роба и саму хигијену на пијаци, али и љубазност особља.
Инвестиције се односе на набавку вага, тезги, појила, боксова
за стоку, надстрешница, расхладних витрина, дијелова
објеката затвореног типа за продају производа анималног
поријекла и др.

1.1. Успостављање пијачних
облика трговине у општинама
у којима пијаце тренутно не
постоје

1.

НОСИОЦИ

1.5. Инвестиције у изградњу
објеката и набавку опреме са
циљем унапређења изгледа и
имиџа пијаца
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1.6. Инвестиције у опремање
простора за санитарни и
ветеринарски преглед
намирница

2.

УНАПРЕЂЕЊЕ
НИВОА
ОДРЖИВОСТИ
ПИЈАЦА

МПШВ,
МТТ,
ЗСРС,
пијаце

Инвестиције се односе на опремање издвојене просторије у
објекту тржнице или изградњу помоћног објекта на простору
пијаце, опремање неопходном опремом и другим средствима и
материјалима.

2.1. Повећање прихода од продаје
постојећих и увођење нових
услуга

Општине, комунална
предузећа, приватни
субјекти, задруге и
други власници пијаца

Садашње пијачне услуге односе се на изнајмљивање отвореног
и затвореног пијачног простора, тезги, витрина, вага и др., и
представљају највећи дио у властитим приходима. Нове услуге
би могле да се односе на услуге уговорене продаје за потребе
произвођача, обезбјеђење комплементарних услуга
(ветеринара, агроном и сл.), услуге промоције (оглашавање,
излагање на сајмовима и другим промотивним
манифестацијама, означавање, бреднирање и др.), услуге
сертификације производа и произвођача и сл.

2.2. Обезбјеђење властитог учешћа
у финансирању нових
инвестиција

Општине, комунална
предузећа, задруге,
приватни субјекти и
други власници пијаца

2.3. Конкурисање за финансијска
средства из међународних
фондова

Управа пијаца,
МПШВ,
МТТ,
ЗСРС,
консултанстке куће,
стручна лица,

Приједлози пројеката могу да се односе на заједничке пројекте
који имају исти циљ или појединачне специфичне пројекте за
поједине пијаце, односно регије у РС. Будућа средства
предприступних фондова ЕУ која ће највјероватније од 2014.
године бити доступна БиХ подразумијевају могућност
финансирања пројеката из домена унапређења тржишта па би
припрема таквих пројеката од стране надлежних институција
била корисна у циљу обезбјеђења финансијских средстава.

МПШВ,
корисници

Средства буџета МПШВ за пољопривреду и рурални развој
треба да садрже посебан сет мјера за унапређење и
ревитализацију пијаца, посебно оних које имају јасну визију
ревитализације и средствава из других фондова. Право на
добијање ових средстава подразумијева постојање потребе за
пијацама у датом подручју, постојање јасне власничке
структуре, постојање споразума са произвођачким
организацијама и локалном заједницом, постојање властитог
суфинансирања и испуњених правних и законских услова.

2.4. Усмјеравање средства МПШВ
намијењена подстицајима
развоју пољопривреде и
руралних подручја
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Властита средства у финансирању инвестиционих потреба
зелених и сточних пијаца у РС су неопходан предуслов
њиховог функционисања и постојања. Властито
суфинансирање и суфинансирање од стране корисника је
предуслов за аплицирање на пројектна средства, средства
донатора, средства заинтересовних субјеката, средства јавног
буџета.

2.5. Усмјеравање средства МТТ
намијењена подршци
тржишним институцијама
2.6. Обезбиједити бесповратна
(грант) средства, средства
донатора и средства
заинтересованих субјеката
(конзорцијална средства и сл.)

2.7. Издавање пијаца под концесију

2.8. Улагања путем јавноприватног партнерства

3.1. Унапређење регулативе за
трговину производа на
сточним пијацама

МТТ,
корисници

Средства МТТ треба да се односе на подршку у испуњавању
законских регулатива, стручну подршку у прилагођавању
новим тржишним условима, те подршку у наступу на
сајмовима и организовању кампања у циљу промоције домаће
производње.

Власници пијаца,
општине,
Задруге и ЗСРС,
ПКРС,
донатори,
корисници и др.

Иако је све мање оваквих облика финансирања на простору
БиХ, ипак још увијек постоје заинтересоване организације и
појединци који би били спремни финансирати пројекте од
ширег друштвеног интереса. Да би дошли до тих средстава
управе пијаца и локалне заједнице те удружења произвођача
морају имати проактивну улогу у смислу дефинисања
пројектних приједлога и идеја те тражења потенцијалних
партнера.

Концесионари,
корисници,
локалне заједнице

Јавне институције,
приватна предузећа и
заинтересовани
појединци

МТТ,
МПШВ,
ПКРС,
ЗСРС,
ПКРС

Пијачни облик трговине свакако може бити и један од
профитабилнијих начина промета роба на тржишту уколико је
организован на правилан начин и у условима постојања
довољне понуде и тражње. Интерес концесионара може се
нарочито остварити у случају кванташких облика пијачне
трговине (трговина на велико), те посебних облика пијачне
понуде у великим градовима и развијања специјализованих
облика понуде.
Овакав облик финансирања пијаца може бити ефикасан начин
њихове финансијске одрживости јер обезбјеђује, с једне
стране, задовољење интереса и потреба друштвене заједнице
(општине, потрошача, задруга и удружења произвођача) и, с
друге стране, појединаца и фирми које су спремне да заложе
властити капитал и обезбиједе економску одрживост пијаца.
Ово може бити нарочито примјењиво на ситуације гдје пијаце
већ постоје и на њима се одвија промет, а садашњи власници
немају довољно средстава за њихову реконструкцију и
ревитализацију, а за чиме постоји интерес од стране приватних
партнера.
Измјене Закона о трговини, члана 33. који дозвољава на
сточним пијацама искључиво трговину властитом стоком и
куповину за властите потребе. У циљу легализације трговине,
сточне пијаце треба отворити за све облике трговине стоком на
који начин би се избјегли неформални канали трговине на
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самом газдинству коју преферирају накупци, те би се
организовањем трговине на једном мјесту поспјешило и
формирање цијена.

3.

УНАПРЕЂЕЊЕ
ЗАКОНОДАВНОПРАВНОГ ОКВИРА У
ТРГОВИНИ
ПОЉОПРИВРЕДНИМ
ПРОИЗВОДИМА
ПУТЕМ ЗЕЛЕНИХ И
СТОЧНИХ ПИЈАЦА

3.2. Измјене и допуне Закона о
трговини

МТТ

Измјене и допуне Закона о трговини потребне су у дијелу
регулативе која се односи на дефинисање права и обавеза
продаваца на пијацама, спречавања појаве препродаваца на
пијацама и повећање учешћа домаћих производа на пијацама

3.3. Измјене и допуне Закона о
храни

МВТЕО,
МПШВ,
МТТ

Измјене и допуне закона треба да се односе на дио регулативе
којом се прописују услови осигуравања безбиједности хране у
промету, одговорности субјеката који се појављују у промету
храном, те поступак превенције и рјешавања ризика и кризних
ситуација у промету храном.

Агенција за
идентификацију
животиња, ИВБ,
ветеринарске станице

Идентификацијом животиња треба обухватити све домаће
животње, а систем мора бити ажуран. Пијаце су ту једна од
критичних тачака јер се ту дешава промјена власништва над
животињама које треба бити евидентирано у регистру
животиња. Продаја неидентификованих животиња отежава и
чак онемогућава контролу власништва, контролу њиховог
здравственог стања и отвара простор за друге ризике.

Пијаце, ветеринарске
станице,
МПШВ,
ИВБ

Сточне пијаце морају имати активну ветеринарску службу која
ће вршити надзор над уласком и изласком животиња које су
предмет трговине на датом пијачном простору; издавање
дозвола за промет здравствено исправних грла, превенцију
ширења болести кроз искључивање сумњивих грла из промета
и др.

3.6. Унапређење инспекцијског
надзора на зеленим и сточним
пијацама

Инспекторат РС,
МПШВ,
МТТ

Доследна примјена члана 58. Правилника о испуњености
минимума услова за обављање трговине пољ. и прехрамбених
производа на пијацама, те у том смислу санкционисање пијаца
које не испуњавају минимум санитарних и ветеринарских
услова.

3.7. Унапређење законске
регулативе везане за поријекло
роба на пијацама

МТТ у сарадњи са
МПШВ и ЗСРС

Прописивање обавезне идентификације произвођача и
производа на пијацама како би купци знали поријекло
производа и да ли купују од индивидуалног произвођача или
трговца. У том смислу унијети измјене у Закон о трговини.

3.8. Доношење регулативе о
успостављању партнерских

МПШВ,
МТТ,

Због посебног интереса и значаја које пијаце на мало имају у
промету пољопривредних производа (како за купце тако и за

3.4. Унапређење процеса
идентификације животиња

3.5. Унапређење ветеринарског
надзора на сточним пијацама
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односа у управљању пијацама

ЗСРС,
ПКРС

мале пољопривредне произвођаче) надлежни органи требају
подстицати успостављање партнерских односа између
власника пијаце (јавно предузеће, приватни субјект, задруга
или удружење) са представницима произвођача, потрошача и
локалне заједнице. Циљ је унапређење услова и начина
трговине пољ. производима.

3.9. Доношење правила о раду
пијаца (правилник, уредба и
сл.)

МТТ,
МПШВ,
ЗСРС,
ПКРС

Односи се на прописивање минимума услуга и накнада за
услуге које пијаце и вланици пијаца морају испуњавати у
односу на своје клијенте и потрошаче. Власник или управљач
је дужан ажурирати пијачни ред уз сагласност локалне
заједнице, регулисање радног времена и др. Фиксно радно
вријеме треба учинити флексибилнијим као одговор на
малотрговинске објекте које данас раде готово "нон-стоп", али
и због привлачења купаца којима радно вријеме не дозвољава
посјету пијаце у пријеподневним сатима.

3.10. Усклађивање законске
регулативе са прописима ЕУ
и међународним уговорима

МПШВ,
МТТ,
ПКРС,
ЗСРС,
ИВБ

Усклађивање се посебно односи на доношење сљедећих аката:
- Правилник о микробиолошким критеријумима за храну;
- Правилника о службеним контролама хране
животињског поријекла;
- Правилником о условима хигијене хране.

Пијаце,
МПШВ,
МТТ,
ЗСРС,
средства јавног
информисања

Организовање промотивних кампања, промотивних акција
промоције сезонских производа, промотивних видео садржаја,
промоција на сајмовима и другим манифестацијама,
оглашавање пијачних барометара у средствима јавног
информисања издавање брошура, летака и промо материјала о
свему што се догађа на пијаци, оглашавање путем банера,
летака у градовима о фестивалима и догађајима који се
организују у оквиру пијаца тип "долазак прољетње сезоне"
или "завршетку сезоне одређених производа" у циљу
привлачења купаца и подстицања куповине на тржницама.

Власници пијаца и
менаџмент зелених и
сточних пијаца

Вањски изглед пијаца је битан фактор њиховог бољег
пословања у смислу привлачења потрошача, али и
обогаћивања понуде, те обезбјеђивања комплетног угођаја
потрошње производа који се продају на пијацама. У том
смислу било би пожељно осмислити дизајнерске идеје и
заједнички лого, те боје које би биле стандард и знак
препознавања пијачних простора у РС.

4.1. Унапређење промоције
"домаћих" производа који се
продају на пијацама

4.2. Планирање унутрашњег и
вањског дизајна пијаца и
објеката у њима
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4.3. Унапређење идентификације
пољ. производа који се продају
на пијацама (зелене пијаце)

4.4 Унапређење маркетинга пољ.
производа који се продају на
пијацама
4.

УНАПРЕЂЕЊЕ
ПРОДАЈЕ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ
ПРОИЗВОДА ПРЕКО
ПИЈАЧНИХ КАНАЛА
ПРОДАЈЕ

4.5 Унапређење доступности
домаћих пољ. производа

4.6. Сертификација квалитета пољ.
производа

4.7. Унапређење понуде производа

4.8. Обуке продаваца

4.9. Успостављање пословног
удружења пијаца у РС

Пијаце,
МТТ

Идентификација производа: уједначено обиљежавање
производа са информацијама: мјесто производње, назив фарме
или газдинства, начин узгоја (органски, интегрални,
конвенционални), ознака регионалне или локалне марке ако
постоји.

Пијаце,
МПШВ,
МТТ

Брендирање производа може допринијети његовој бољој
промоцији и продаји. Креирање регионалних марки, пијачних
марки, посебних марки групе произвођача и сл. са посебним
визуелним идентитетом, паковањем и др. Нпр. бренд:
органско, бренд: интегрално, бренд: невесињски кромпир,
слатинска јагода, бренд: произведено у... и сл.

Пијаце,
МПШВ,
МТТ

Односи се на приближавање производа купцу кроз
организовање промотивних продаја на трговима у различитим
насељима, путујућим караванима и сл. Нпр. караван након
јесење бербе који би промовисао домаће производе по
градовима и дијеловима града уз пропратни забавни садржај и
визуелни идентитет.

МПШВ,
произвођачи,
овлашћене
лабораторије

Увођење сертификације производа у систему ГАП или другим
системима квалитета је пожељно, прије свега због стицања
повјерења потрошача у квалитет производа.

Пијаце,
произвођачи,
МТТ

Увођење у понуду на пијацама органских производа, већег
избора разних врста биљних производа, увођење програма
производа анималног поријекла на оним пијацама гдје ове
врсте производа недостају.

Пијаце,
консултанти,
МТТ

Унапређење вјештина продаје путем организованих обука
укључивало би обуку односа са купцима, начина презентовања
производа, начина излагања производа на тезгама, начина
сортирања и паковања и др.
Циљ је окупљање пијачног еснафа и заступање интереса
њених чланица. Кроз формирање кровног пијачног удружења
би се допринијело и самом побољшању квалитета пијачних
услуга и супростављању нарастајућем утицају малопродајних
објеката на пољопривредном тржишту.

МТТ,
МПШВ,
ЗСРС,
ПКРС
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МПШВ, МТТ,
ЗСРС, ПКРС,
локална заједница,
пијаце

Креирањем кампање „из наших вртова у ваше домове“ треба
да кроз медије купцима покаже и промовише домаће
произвођаче који продају на пијацама уз истицање здравља,
свјежине и других особина по којим се производи на пијацама
разликују у односу на производе у другим објектима.

Произвођачи,
МТТ, ЗСРС,
консултанти

Понуда купцима готовог оброка од свјежих плодова како не би
морали кухати и пропагирање здраве исхране за један дан у
седмици.

5.3. Успостављање сарадње за
шефовима кухиња познатих
ресторана

МТТ,
РТРС,
пијаце,
ЗСРС

У сарадњи са шефовима кухиња познатих ресторана
припремати оброке од намирница са локалних пијаца и од
домаћих произвођача и вршити презентацију широј јавности,
кроз емисије о кухању, понуде домаћих производа, уз давање
рецепата за припрему јела. Уједно се пружа могућност
повезивања групација производа са одређеног географског
подручја (локално вино, ракија, сир и др).

5.4. Успостављање дана
посвећеног једној врсти домаће
животиње

МПШВ,
ЗСРС,
ПКРС,
консултанти,
произвођачи

Дан посвећен једној животињи и презентација производа који
се од ње добијају (сир, млијеко, вуна, производи од вуне и др.)
чиме би се подстакла и продаја непољопривредних производа
из домаће радиности. Уједно би произвођач могао у ТВ или
радио емисији да објасни процес узгоја животиња и технике и
технологије производње.

5.5. Акција "купујте локално"

МТТ,
МПШВ,
ЗСРС,
ПКРС

Едукација потенцијалних купаца и давање објашњења о
користима у случају куповине локалних или регионалних
производа, истицање натписа на штандовима локалних
произвођача уз представљање фарми.

5.6. Подстицање куповине већих
количина производа на
пијацама

МТТ,
МПШВ,
ПКРС,
Савјетодавна служба

Ријеч је о подстицању кванташких и сличних видова продаје
што је позитивна мјера нарочито због концентрације понуде
домаћих производа на једном мјесту, што се позитивно
одражава на кретање цијена, како за произвођаче тако и за
потрошаче.

Савјетодавна служба,
ИВБ, ЗСРС, ПКРС,
пијаце, произвођачи,
консултанти,
локална заједница

Једнодневне радионице, као и презентације о припремању
зимнице, прављену пекмеза, туршије, слатка, ајвара и других
производа или, давање савјета од стране искусних
пољопривредних произвођача купцима о узгоју у башти, у
договору са градским властима дати локалним произвођачима
цвијећа да уреде неуређену површину у граду и друго.

5.1. Успостављање кампање "из
наших вртова у ваше домове"
5.2. Креирање понуде у виду
"кошарице за оброк"

5.

ПОДСТИЦАЊЕ
КУПОВИНЕ НА
ПИЈАЦАМА

5.7. Организација презентација и
радионица у оквиру пијаца
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8. Р Е З И М Е
Тржнице на мало (пијаце) се у економици и организацији трговине сврставају у
посебне тржишне институције и као такве могу се подијелити у двије глобалне
групе, и то: тржишне институције са нестандардизованим или дјелимично
стандардизованим процесом трговања и тржишне институције са
стандардизованим процесом трговања. У прву групу, односно у институције са
нестандардизованим или дјелимично стандардизованим процесом трговања
најчешће се убрајају тржнице на мало (пијаце) и тржнице на велико, а у групу
институција са стандардизованим процесом трговања убрајају се аукције, робне
берзе, сајмови и привредне изложбе. Свима њима је заједничко то да
представљају јавно организована и опремљена мјеста за просторну и временску
концентрацију понуде и тражње.
Данас је пијачна дјелатност истовремено и тржишна и комунална дјелатност
која, омогућује већем броју становника снабдијевање свјежим животним
намирницама, нарочито поврћем и воћем које су двије најпродаваније групе
артикала на пијацама. Резултати истраживања указују да је конкуренција на
тржишту све израженија и да условљава низ промјена везаних за мотиве и
навике купаца који се снабдијевају свјежим воћем, поврћем и другим биљним и
анималним производима на пијацама.
И поред тога што је један од приоритетних циљева менаџмента пијачних управа
да истиче и сачува предности традиције и низа других позитивних
специфичности пијаца у односу на друге облике трговине, пијачну дјелатност је
неминовно унапређивати и прилагођавати актуелном начину живота и новим
захтјевима купаца. Ријеч је, прије свега, о изграђености и опремљености пијаца,
промјенама традиционалног радног времена, побољшања услова продаје,
квалитета производа, обогаћивању понуде новим артиклима који ће одржавати
конкурентост, јединственост понуде, атрактивност простора у којима се продаје
и друго.
У тржишној утакмици, која је све израженија између пијаца и супермаркета,
купци имају све критичнији однос према условима продаје на пијацама и
асортиману, односно избору понуде роба која се продаје на пијацама.
Истраживање је потврдило да купци имају јасне ставове о својим потребама, али
и визију како се може унаприједити квалитет куповине на пијацама. Проведена
истраживања дају допринос процесу креирања модела прилагођавања пијачне
дјелатности условима живота, првенствено зато што нуде низ идеја које потичу
од купаца и продаваца на пијацама.
Предности пијаца у односу на друге тржише институције, а посебно у односу на
малопродају која се бави прометом пољопривредно-прехрамбених производа,
испољава се кроз више карактеристика. Приликом припреме производа за
продају, произвођач
га може добрим делом прилагодити купцима и
потрошачима, с обзиром на то да је путем пијаца у сталном контакту и зна
њихове жеље и потребе. Истовремено на пијацама се концетрише знатно већа
понуда производа различитих индивидуалних произвођача, робе различитог
квалитета и различитих цијена, што у односу на друге тржишне институције
омогућава снабдијевање различитих категорија становништва.
Пијаце и директна продаја су много бољи начини пласмана у односу на
трговину на мало, пружа веће могућности избора, по комаду, вези, врећи,
сандуку итд., у односу на самопослуге, гдје је тај избор лимитиран, често
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унапред дфинисан и нема или су смањене могућности размјеравања и
подешавања жељама купаца. Позитивна карактеристика пијаца је и у томе што
су оне по правилу јефтиније од других трговинских институција, што су
посебно погодне за кризна времена и за популацију становништва, која има
малу куповну моћ, гдје више купују средњи и сиромашнији слојеви, као и
потрошачи старије доби живота, што неминовно намеће потребу да се тржнице
на мало прилагоде овим циљним групама.
Чињеница је дакле, да пијаце имају перспективу у наредним деценијама, што је
у највећој мјери условљено структурним промјенама у производњи и потрошњи
хране. Исто тако чињенице су да се индивидуални пољопривредни посједи на
подручју Републике Српске, неће задуго укрупнити, да се број домаћинстава
који се баве пољопривредом неће брзо повећати и да су мали изгледи да се у
скорој будућности развије велика пољопривреда која би постала значајнији
произвођач и снабдијевач тржишта пољопривредно-прехрамбеним артиклима.
Све ово иде иде у прилог опстанка ситне пољопривредне производње.
Без обзира на наведене факторе, најважнији утицај на даљи опстанак пијаца
треба да испољи њихов менаџмент. Његова способност да процјењује будуће
токове и доноси квалитетне одлуке које ће бити у складу са временом, али и
будућим очекивањима, продужиће животни вијек пијацама. То је природно, јер
само економски интереси, потпомогнути социокултуролошким и психолошким
факторима, могу обезбиједити опстанак неке тржишне институције, па сходно
томе и тржница на мало.
Истраживања су показала да у Р. Српској близу 70% општина има једну или
више пијаца на својој територији, док 19 општина (31%) нема ниједну пијацу.
Већина пијаца (63%) се налази у градском подручју, док је у сеоском подручју
преосталих 37% пијаца. Од тога 45% су сточне пијаце, 39% зелене пијаце (на
мало или велико), а 16% мјештовите. Од укупно 89 пијаца користи се 75, док 14
пијаца се не користи. Дакле, може се закључити да РС располаже значајним
бројем тржишних субјеката што се не бих могло рећи и на њихов размјештај и
опремљеност.
Када је ријеч о власништву, доминирају државне пијаце 55%, док 26% су у
приватном власништву, 11% је у задружном власништву а за 8% власништво
није дефинисано. Највећим бројем пијаца 37%, управљају јавна (комунална и
др.) предузећа, док са 28% пијаца управљају приватна физичка или правна лица.
Задруге управљају са 10% пијаца, док општине, НВО и мјесне заједнице са
незнатним бројем.
У погледу опремљености инфраструктуром, значајан број пијаца има асфалтни
прилазни пут, асфалтирану или бетонирану површину, вањску ограду, расвјету,
текућу воду, контејнер за смеће, а у мањем броју и властити паркинг и тоалет.
Најслабије стање је са опремљеношћу наткривеним и откривеним тезгама и
расхладним витринама за продају лако кварљивих производа. Стање
изграђености и опремљености пијаца указује на потребу модернизације већине
данашњих пијачних институција што представља значајан корак у правцу
јачања њихове конкурентности.
На зеленим пијацама најчешће се продају воће, поврће, млијеко и млијечни
производи, јаја, мед и други производи. У просјеку 65% производа на пијацама
продају њихови произвођачи (продаја „из прве руке“). На зеленим и мјешовитим
пијацама продаје се 45-55% производа из властите производње. У структури
продаје из групе плодовичастог? поврћа, највећу заступљеност су имали
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паприка и парадајз, затим краставац, лубеница, диња и тиквице, од корјенастог
поврћа кромпир и мр ква, а о д купусњача; купус, кељ. Када је ријеч о продаји
воћа присутна је тенденција извјесног пада свих врста. Готово све групе воћа,
изузев језграстог и цитруса, биљеже пад продаје. У групи производа житарице и
прерађевине од житарица, најзаступљеније у продаји су кукуруз, пшеница,
јечам, брашно и друго.
Највеће учешће продаје анималног поријекла на зеленим пијацама у Републици
Српској за посматрани период имала је група производа, млијеко и млијечни
производи. Веће учешће групе осталих производа у продаји је првенствено
захваљући високо оствареним вриједностима продаје сувог меса и меда. У
последњој години посматраног периода забиљежен је пад продаје јаја и живине.
Када је ријеч о сточним пијацама, телад и прасад се највише продају од свих
врста стоке, затим сљеде товна јагњад, музне краве, товна јунад, товне свиње и
овце и др. Најчешћи купци стоке су накупци, а затим слободни купци и
приватни месари. Власници фарми това се појављују нешто рјеђе, као и кланице
месне индустрије, док се задруге уопште не појављују као купци сточарских
производа.
Просјечна годишња вриједност од продаје пољопривредних производа на
зеленим пијацама за посматрани период износила је 23.772.583 КМ и има
тенденцију пада по стопи од -4,6% годишње. Највећи удио у продаји
пољопривредних производа има продаја производа биљног поријекла која је
износила 15.550.823 КМ или 65,5% и има тенденцију пада, по стопи од -5,3%.
Просјечна продаја производа анималног поријекла је 8.221.760 КМ или 34,5%,
такође има тендецију пада по стопи од -3,2% годишње. На основу овога може се
закључити да економска криза у значајној мјери утиче на смањење тражње, а
могуће је и алтернативни канали продаје (супермаркети, минимаркети и сл.).
Продаја производа на пијаци путем пијачне таксе наплаћује се у 92% случајева.
Доминира дневна наплата са истом или промјенљивом цијеном, док продавци
који континуирано користе пијацу закупљују тезге или простор које плаћају
мјесечно или годишње. Од укупног броја пијаца, 44% је предмет редовних, 49%
повремених инспекцијских контрола, а 7% уопште није предмет контроле од
стране инспекције.
Куповина домаћих производа је најјачи мотив потрошачима у куповини на
зеленим пијацама што потврђује значај постојања зелених пијаца као канала за
продају производа домаћих пољопривредних произвођача. Резултати
истраживања су потврдили да, велики број потрошача који сада чешће купује у
супермаркетима него раније, није промијенио своје понашање и да једнако често
купује на пијаци као и прије. Већина потрошача у РС има позитиван став о
квалитету и понуди домаћих производа, када је ријеч о храни. Иако велики број
потрошача купује увијек од истих продаваца на пијаци ипак је више оних којима
је важнији производ него продавац.
Већина потрошача сматра структуру понуде на зеленим пијацама у РС
задовољавајућом, што је у избору између лошег и доброг оцјена која свједочи да
још увијек има доста простора за унапређење понуде на зеленим пијацама. У
том смислу унапређење фитосанитарних и хигијенских услова, унапређење
идентификације производа, јачање инспекцијске контроле, баждарење вага и
унапређење презентације производа, само су неке од мјера које предлажу
потрошачи.
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Када је ријеч о произвођачима и продавцима треба истаћи да већина продаваца
продаје искључиво властите производе, што охрабрује јер пијаце у основи
требају бити канал продаје намијењен искључиво домаћим произвођачима, али
не искључује продају увозних производа, нарочито оних који се не производе у
РС (нпр. цитруси, банане и сл.) или ван сезоне њихове производње. Најчешћи
мотив за произвођаче да се одлуче на продају на пијаци је у ствари једини избор
који имају, што само упућује на то да се ради о малим уситњеним
произвођачима који нису у прилици да бирају друге канале продаје. Када би
имали избора да продају другим каналима продаје, њих око 51% би се опет
одлучило за продају на пијаци, прије свега због ограничених количина.
Најпожељнији алтернативни вид продаје је директна продаја на имању (34%).
Промјене у обиму продаје и варирању цијена према мишљењу већине
произвођача у протеклом периоду, условиле су пад продаје. Овакав резултат
истраживања подудара се и са подацима Републичког завода за статистику
према којима је видљив пад продаје на пијацама у задњих пет година, како по
обиму тако и вриједности, због, у првом реду, слабе куповне моћи
становништва, али и због конкуренције. Ову констатацију потврђују резултати
истраживања према којим на зеленој пијаци порошач троши између 10 и 20 КМ
дневно. Поред тога, као битни разлози наводе се високи трошкови продаје,
неуређеност пијаца, ниске цијене, конкуренција увозних производа и др.
За побољшање пласмана пољопривредно-прехрамбених производа на пијацама
у Р. Српској, нужно је обезбједити бољи квалитет пољопривреднопрехрамбених производа, уз потпуно поштовање фитосанитарних, санитарних и
ветеринарских прописа у погледу продаје производа биљног и анималног
поријекла. Производи који се продају на пијацама, морају бити безбиједни са
биолошког, хемијског и физичког аспекта и треба да одговарају хигијенским,
санитарним, здравственим и другим условима који су у складу са прописаним и
усвојеним законским и подзаконским актима надлежних органа.
Стратешки приоритети у даљем законском регулисању промета
пољопривредних производа на пијацама треба да се заснивају на систему
безбиједности хране и доношењу одређених измјена и допуна Закона о храни.
Измјенама и допунама постојећег закона, дефинисали би се општи услови за
безбиједност хране биљног и анималног поријекла на пијацама, обавезе и
одговорности субјеката у пословању храном на пијацама, систем брзог
обавјештавања, хитне мјере и управљање кризним ситуацијама и општи услови
хигијене и квалитета хране биљног и анималног поријекла која се продаје на
пијацама. Основа система безбиједности хране заснива се на начелу анализе
ризика, затим на начелу предострожности и на начелу заштите интереса
потрошача.
Пијацама управљају јавна комунална и др. предузећа, задруге, општине, мјесне
заједнице или удружења пољопривредних произвођача. Они наплаћују улаз,
односно коришћење пијаце, али по оцјени већине управљача та средства нису
довољна ни за текуће, а камоли за њихово инвестиционо одржавање. На другој
страни, пољопривредни произвођачи као један од проблема за продају робе на
пијацама помињу високе накнаде које за то плаћају. Наведене чињенице упућује
на то да накнада за коришћење пијаце може бити извор средстава за њихово
текуће одржавање (чишћење и одвоз смећа, плаћање утрошене електричне
енергије и воде, плате непосредно ангажованих радника и сл.), али не и
примаран извор финасирања њихове реконструкције и модернизације. Није
реално очекивати ни да се инвестиције тог типа финансирају кредитним
95

задужењем, јер би у већини случајева пројектоване директне новчане користи
(приходи) биле мање од трошкова. Због тога намеће се потреба изналажења
стабилних извора финансирања, која би морала бити дијелом бесповратна
(грант) средства.
Да би тржнице на мало обезбједиле опстанак, раст и развој у условима све веће
експанзије великих и технички опремљених малопродајних објеката потребно је
да и саме предузимају мјере за унапређење свог пословања. Ово се, прије свега,
односи на избор одговарајућих локација. Неатрактивне локације тешко могу да
надокнаде неке друге факторе. Зато се мора водити рачуна да се зелене пијаце
лоцирају у приступачним дијеловима ужег градског подручја (да буду доступне
већини купаца и без коришћења аутомобила или јавног превоза), а сточне пијаце
да буду измјештене из градског у одгововарајуће приградско или рурално
подручје.
Инвестиције у побољшање инфраструктуре пијаца нису довољне саме по себи
већ морају бити праћене и другим мјерама које ће симултано придонијети
повећању понуде и тражње на пијацама. Озбиљна реализација таквих
инцијатива би могао бити један заокружен пројекат који би у исто вријеме
подржао ревитализацију и реконструкцију десетина зелених и сточних пијаца у
Републици Српкој. Један такав, добро осмишљен и разрађен, пројекат могао би
се кандидовати за финансирање из неког од предприступних фондова ЕУ или од
стране неког већег билатералног донатора.
Други правац рјешавања проблема финасирања је уврштавање посебне мјере Подршка реконструкцији и ревитализацији зелених и сточних пијаца у програм
подстицајни мјера Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС,
у оквиру мјера подршке руралном развоју. Поред тога и Министарство трговине
и туризма РС би требало подржати ове активности, а фокус њихове подршке би
требао ићи више према финансирању промоције продаје и куповине
пољопривредних производа на пијацама и организовања посебних сајамских и
других манифестација на овим просторима.
Један дио инвестиција у реконструкцију пијаца могао би бити реализован на
принципима приватно-јавног партнерства гдје би се пијаце у државном
власништву дале под концесију заинтересованим физичким и правним лицима
која би их реконструисала властитим средствима и по том основу одређено
вријеме наплаћивала њихово коришћење.
Пијаце су у савременим условима и саме почеле преко средстава јавног
информисања (радио, телевизија, новине итд.) да се оглашавају и истичу
пијачни барометар о асортиману и цијени пољопривредних производа, што је
значајно да се људи у својим домовима о томе информишу, пре одласка на
поједине пијаце. Упоређивањем цијена у малопродајним објектима, као и цијена
на различитим пијацама, може се донијети одговарајућа одлука о посјети оне
пијаце која је цјеновно најповољнија. Тиме се штеди вријеме потрошача, као
највриједнији ресурс у развијеним урбаним срединама, а најповољније пијаце
постају препознатљивије, што доприноси њиховој успјешности.
Ефикасност пијаца повезана је и са атмосфером која постоји на пијацама. Под
тим појмом подразумијевамо физичке карактеристике пијаце, као што су: изглед
и распоред тезги, покретних (амбулантних) продавница, начин излагања робе,
хигијена, и све остало што доприноси менталном утиску купца на пијаци.
Планирање и уређење унутрашњег дизајна и распореда тезги, просторија и
другог утиче на расположење купаца. Томе би требало додати и освјетљење,
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изглед и боју тезги које се користе за стварање повољне атмосфере. Спољни
изглед и екстеријер, такође могу утицати на спремност купаца да дођу на
пијацу.
Тржнице на мало се морају борити за купце пружањем посебних услуга.
Љубазност особља пијаце је неопходна, па чак и значајнија од опремљености.
Стварањем потребних услова за продавце, као што су: погодно радно вријеме,
обезбјеђење паркинга за произвођаче, односно продавце, испомоћ око преноса
или довоза робе и слично добијају на значају и представљају значајне елементе
нецјеновне конкуренције. Ове иновације су посебно значајне у кризним
временима какво је данас.
Подстицање куповине на пијацама неће се десити само од себе, већ треба да
подразумијева континуиран процес примјене модерних маркетиншких алата
којима би се привукли купци, а понуда пијаца учинила доступним купцима, како
у погледу физичке доступности тако и у погледу квалитативних карактеристика
понуде: квалитета, изгледа, структуре и др. У том смислу мора се још више
искористити и унаприједити имиџ пијаца као мјеста продаје домаћих производа,
те учинити ту карактеристику једном од конкурентских предности пијаца у
односу на супермаркете и друге ланце трговине.
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У области безбиједности пољопоривредних производа биљног и анималног поријекла и
њиховог промета примјењује се велики број закона, правилника, наредби, упутстава и других
прописа и општих аката, који су донешени на нивоу РС, као и на нивоу БиХ.
Бр. Сл.
гласника РС

Назив акта
- Ветеринарски прописи:
Закон о ветеринарству,
Закон о измјенама и допунама Закона о ветеринарским лијековима и
ветеринарско - медицинским производима,

42/08

Закон о измјенама и допунама Закона о ветеринарству,

2010

Закон о измјенама и допунама Закона о сточарству.

71/09

100/11

- Фитосанитарни прописи:
Закон о генетички модификованим организмима,

103/08

Закон о заштити и добробити животиња,

111/08

Закон о заштити здравља биља у Републици Српској,

25/09

Закон о садном материјалу,

37/09

Закон о храни,

49/09

Закон о сјемену пољопривредног биља,

69/09

Закон о измјенама и допунама Закона о органској производњи хране,

71/09

Закон о средствима за заштиту биља,

52/10

Закон о измјенама и допунама Закона о сјемену пољопривредног биља,

100/11

Закон о измјенама и допунама Закона о садном материјалу.
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Наредба о одређивању граничних прелаза преко којих се могу увозити,
извозити и превозити пошиљке биља,

28/07

Правилник о измјени и допуни Правилника о квалитету свјежег сировог
млијека,

45/07

Правилник о испитивању млијечности квалитетно приплодних говеда,
оваца и коза,

89/07

Правилник о садржају Регистра и пријаве за упис узгајивача квалитетно
приплодних животиња,

89/07

Правилник о начину рада Комисије за лиценцирање приплодњака,

64/08
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Правилник о условима за издавање цертификата за органске производе,

113/08

Правилник о начину обавјештавања о сумњи на заразну болест животиња,
начину и поступку пријаве и одјаве заразне болести животиња,

06/09

Правилник о привременим нормама обиљежавања свиња, оваца и коза и
контроли кретања на територији Републике Српске,

31/09

Правилник о квалитету свјежег сировог млијека,

52/09

Наредба о измјенама Наредбе о спровођењу обавезне регистарције имања,
идентификације и контроле кретања говеда у Републици Српској,

64/09

Правилник о начину вођења регистра затворених система за ограничену
употребу и овлашћених лабораторија за испитивање контролу и праћење
ГМО,

72/09

Правилник о класификацији, стандардима, сигурносним мјерама и
условима за одређени степен ризика објеката за ограничену употребу
ГМО,

74/09

Правилник о детаљном садржају и начину подношења захтјева, поступку
заштите повјерљивости података наведених у захтјеву и поступку
издавања одобрења за ограничену употребу ГМО у затвореним системима,

93/09

Правилник о ветеринарско-санитарним условима објеката за производњу,
складиштење и промет хране животињског поријекла,

93/09

Одлука о условима којима морају удовољавати објекти за клање
животиња, обраду, прераду и ускладиштење производа животињског
поријекла (БиХ 27/05),

-

Правилник о утврђивању обавезних ветеринарских мјера и поступку
издавања овлашћења ветеринарским организацијама које их спроводе у
погледу територијалне надлежности,

98/09

Правилник о начину вођења евиденције, издавању потврда, достављању
извјештаја при осјемењавању домаћих животиња,

98/09

Правилник о саджају и спровођењу општих и специфичних услова
хигијене хране,

111/09

Правилник о хигијени хране за животиње,

23/10

Правилник о измјенама и допунама Правилника о утврђивању обавезних
ветеринарских мјера и поступку издавања овлашћења ветеринарским
организацијама које их спроводе у погледу територијалне надлежности,

23/10

Правилник о мјерама за сузбијање и искорјењавање трихинелозе
животиња,

44/10

Правилник о условима, начину хватања и држања дивљачи у ограђеном
простору,

47/10

Правилник о упису квалитетно приплодних животиња и вођењу матичне
евиденције,

58/10

Правилник о овлашћењу лабораторија за контролу и праћење генетички
модификованих организама и производа од генетички модификованих
организама,

64/10
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Правилник о условима за издавање, садржају и облику увјерења о
здравственом стању животиња,

71/10

Правилник о начину и поступку производње садног материјала,

79/10

Правилник о декларисању хране,

82/10

Правилник о условима које треба да испуни продајно мјесто за промет
садног материјала,

98/10

Правилник о начину и садржају вођења регистара произвођача,
прометника и увозника садног материјала,

98/10

Правилник о поступку утврђивања испуњености услова за рад испитних
лабораторија,

106/10

Правилник о заштити животиња приликом клања,

113/10

Правилник о садржају, облику и начину вођења евиденције о увезеним
количинама сјемена и сјеменским мјешавинама,

120/10

Правилник о вођењу регистара произвођача, дорађивача, увозника и
прометника сјемена пољопривредног биља,

120/10

Правилник о вођењу евиденције о производњи и количини расада
пољопривредног биља,

120/10

Правилник о евиденцији о признавању сјеменског усјева, количини
преузетог натуралног и дорађеног сјемена и садржају пријаве обраног,
односно пожњевеног сјемена,

120/10

Правилник о величини појединачних паковања, етикетама за
обиљежавање сјемена и обрасцу захтјева за препакивање сјемена,

120/10

Правилник о заштити животиња за држање и условима које морају да
испуњавају објекти за држање животиња,

136/10

Правилник о овлашћењу лабораторија за контролу и праћење ГМО и
производа од ГМО,

2010

Правилник о измјенама и допунама Правилника о садржају и провођењу
општих и специфичних услова хигијене хране,

10/11

Правилник о начину и условима за увоз малих количина биља, биљних
производа и регулисаних објеката,

28/12

Правилник о условима који обезбјеђују очување квалитета сјемена у
продајним објектима.

33/12

-

Закони на нивоу БиХ -

Закон о измјенама и допунама Закона о минералним ђубривима (Службени гласник БиХ,
76/11),
Закон о фитофармацеутским средствима (Службени гласник БиХ, 49/04),
Закон о минералним ђубривима (Службени гласник БиХ, 46/04),
Закон о сјемену и садном материјалу пољопривредних биљака у БиХ (Службени гласник
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БиХ, 03/05),
Закон о заштити сорти биља у БиХ (Службени гласник БиХ, 14/10),
Закон о заштити здравља биља (Службени гласник БиХ, 23/03),
Закон о ветеринарству (Службени гласник БиХ, 34/02),
Закон о генетским модификованим организмима (Службени гласник БиХ, 23/09),
Закон о храни (Службени гласник БиХ, 50/04).
-

Подзаконски акти -

-

Сјеме и садни материјал пољопривредно биље и заштита сорти -

Правилник о стављању у промет сјеменског кромпира у БиХ (Службени гласник БиХ,
67/12),
Правилник о стављању у промет сјемена жита у Босни и Херцеговини (Службени гласник
БиХ, 60/12),
Правилник о стављању у промет материјала за размножавање поврћа и садног материјала
поврћа у БиХ (Службени гласник БиХ, 43/12),
Правилник о стављању у промет сјемена поврћа у Босни и Херцеговини (Службени
гласник БиХ, 40/12),
Правилник о контроли репродукционог материјала пољопривредних биљака који се увози
(Службени гласник БиХ, 34/12),
Измјене и допуне сортне листе Босне и Херцеговине (Службени гласник БиХ, 02/12),
Правилник о признавању сорти пољопривредног биља у Босни и Херцеговини (Службени
гласник БиХ, 06/11),
Правилник о упису сорти у сортну листу Босне и Херцеговине (Службени гласник БиХ,
06/11),
Упуство о начину успоставе и вођења сортне листе пољопривредног биља у БиХ
(Службени гласник БиХ, 59/10),
Сортна листа БиХ (Службени гласник БиХ, 59/10),
Закон о заштити нових сорти пољопривредног биља у БиХ (Службени гласник БиХ,
14/10)
-

Заштита здравља биља -

Правилник о фитосанитарним захтјевима за дрвени материјал за паковање у међународном
промету (Службени гласник БиХ, 60/12),
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Правилник о мјерама за спречавање уношења и ширења борове нематоде Bursaphelenchus
xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle el al. (Службени гласник БиХ, 31/12),
Програм посебног надзора (системске контроле) карантинских штетних организама на
кромпиру у Босни и Херцеговини за 2012. годину (Службени гласник БиХ, 05/12),
Правилник о условима под којима се одређени штетни организми, биље или биљни
производи и регулисани објекти могу увозити или превозити/преносити ради огледа или у
научне сврхе и за рад на селекцијама сорти (Службени гласник БиХ, 104/11),
Правилник о фитосанитарном регистру и о биљним пасошима,
Правилник о мјерама за спречавање уношења, ширења и сузбијања штетних организама на
биљу, биљним производима и регулисаним објектима,
Одлука о усвајању програма посебног надзора (системске контроле) карантинских штетних
организама на кромпиру у Босни и Херцеговини за 2011. годину (Службени гласник БиХ,
100/10),
Правилник о условима у погледу стручне, простране и техничке оспособљености
фитосанитарних лабораторија за извођење лабораторијиских тестирања ради
дијагностиковања штетних организама,
Правилник о условима за именовање фитосанитарног инспектора (Службени гласник БиХ,
33/10),
Правилник о провођењу системске контроле и предузимању мјера у циљу спрјечавања
уношења, ширења и контроле смеђе трулежи кромпира и бактеријског увећања на кромпиру
и парадајзу проузрокованих бактеријом ralstonia solanacearum, (smith) yabuuch,
Правилник о провођењу системске контроле и предузимању мјера у циљу спрјечавања
уношења, ширења и контроле прстенасте трулежи кртола кромпира коју узрокује бактерија
clavibacter michiganensis (smith) davis, et al. ssp. sepedonicus,
Правилник о мјерама за спрјечавање уношења и ширења syncxytrium endobioticum,
Правилник о мјерама за спрјечавање уношења ширења и контроле кромпирове цистолике,
Правилник о измјени и допуни правилника за дрвени материјал (Службени гласник БиХ,
24/08),
Правилник о листама штетних организама (Службени гласник БиХ, 69/09),
Правилник о дрвеном материјалу (Службени гласник БиХ, 71/05).
- Фитофармацеутска средства и минерална ђубрива Одлука о измјенама одлуке о забрани регистрације, увоза и промета активних супстанци и
фитофармацеутских средстава која садрже активне супстанце чији је промет односно
употреба у Европској унији забрањен (Службени гласник БиХ, 06/12),
Списак активних материја дозвољених за употребу у фитофармацеутским средствима у Босни
и Херцеговини (Службени гласник БиХ, 03/12),
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Правилник о условима које морају да испуњавају правна и физичка лица за промет
фитофармацеутским средствима (Службени гласник БиХ, 51/11),
Правилник о измјени правилника о условима за стављање у промет, квалитету и контроли
квалитета минералних ђубрива, те складиштењу и руковању минералним ђубривима
(Службени гласник БиХ, 13/11),
Одлука о измјени одлуке о забрани регистрације, увоза и промета активних твари и
фитофармацеутских средстава која садрже активне твари чији је промет односно употреба у
Еуропској унији забрањен (Службени гласник БиХ, 02/11),
Одлука о измјени одлуке о забрани регистрације, увоза и промета активних материја и ФФС у
дијелу одлуке који се односи на активне материје металаксил и малатион (Службени гласник
БиХ, 79/10),
Одлука о забрани регистрације, увоза и промета фитофармацеутских средстава која садрже
активну твар бифентрин (Службени гласник БиХ, 72/10),
Одлука о забрани регистрације, увоза и промета фитофармацеутских средстава која садрже
активну твар бутоксикарбоксим (Службени гласник БиХ, 72/10),
Ротердамска конвенција (Службени гласник БиХ - Међународни уговори бр. 14/06),
Одлука о измјени одлуке о забрани регистрације, увоза и промета активних материја и
фитофармацеутских средстава у дијелу одлуке која се односи на активну материју метомил
(Службени гласник БиХ, 35/10),
Одлука о измјени одлуке о забрани регистрације, увоза и промета одређених активних
материја у дијелу одлуке који се односи на активну материју напропамид (Службени гласник
БиХ 15/10),
Одлука о именовању државног тијела за координацију проведбе Ротердамске конвенције
(Службени гласник БиХ, 15/10),
Правилник о условима за стављање у промет, квалитету и контроли квалитета минералних
ђубрива, те складиштењу и руковању минералним ђубривима (Службени гласник БиХ, 90/09),
Одлука о забрани регистрације увоза и промета активних материја (Службени гласник БиХ,
47/09),
Одлука о забрани регистровања увоза и промета активних материја (Службени гласник БиХ,
55/08),
Правилник о поступку са забрањеним средствима (Службени гласник БиХ, 58/09).
-

Ветеринарски прописи -

Правилник о измјенама и допунама правилника о означавању и контроли кретања животиња у
БиХ (Службени гласник БиХ, 79/10),
Одлука о начину обављања здравственог прегледа и контроле животиња прије клања и
производа животињског поријекла (Службени гласник БиХ, 82/06),
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Правилник за контролу салмонела и других одређених узрочника зооноза који се преносе
храном (Службени гласник БиХ, 46/10), предмет усклађивања са Регулативом 2160/2003/EЕЗ,
Правилник о начину праћења зооноза и узрочника зооноза (Службени гласник БиХ, 46/10),
предмет усклађивања са Директивом 2003/99/EЕЗ,
Дијагностички приручник за инфлуенцу птица (Службени гласник БиХ, 74/10), предмет
усклађивања са Одлуком 2006/437/EЕЗ,
Дијагностички приручник за класичну свињску кугу (Службени гласник БиХ, 74/10), предмет
усклађивања са Одлуком 2002/106/EЕЗ,
Правилник о програму тестирања за смањење присутности одређених серотипова салмонела
код перади врсте Gallus gallus и ћурки (Службени гласник БиХ, 85/10), предмет усклађивања
са Регулативом 646/2007/EЕЗ; Регулативом 1003/2005/EЕЗ, Регулативом 1168/2006/EЕЗ,
Одлука о одређивању ветеринарско-здравствених услова које мора да испуњава месо перади из
земаља које нису ЕУ чланице приликом увоза у БиХ (Службени гласник БиХ, 24/10),
Правилник о измјенама Правилника о условима увоза и провоза живих животиња, производа
животињског поријекла, ветеринарских лијекова, сточне хране и отпадака животињског
поријекла у БиХ (Службени гласник БиХ, 38/10),
Правилник о допунама правилника о условима увоза и провоза живих животиња, производа
животињског поријекла ветеринарских лијекова, сточне хране и отпадака животињског
поријекла у БиХ (Службени гласник БиХ, 65/10),
Одлука о измјени и допунама Одлуке о забрани увоза одређених пошиљки ради спрјечавања
уноса у БиХ болести слинавке и шапа (Службени гласник БиХ, 95/10),
Правилник о статусу држава или регија у односу на бовину спонгиформну енцефалопатију
(Службени гласник БиХ, 80/10), предмет усклађивања са Одлуком 2007/453/EЕЗ,
Правилник о условима у погледу здравља животиња који се односи на производњу, прераду,
стављање у промет и уношење производа животињског поријекла намијењених за људску
конзумацију; предмет усклађивања са Директивом 2002/99/EЕЗ (Службени гласник БиХ, 5/11),
Правилник о алтернативној идентификацијској ознаци за одређене сировине и производе
животињског поријекла (Службени гласник БиХ, 109/10), предмет усклађивања са Одлуком
2007/118/EЕЗ,
Одлука о забрани примјене на животињама одређених бета-агониста те супстанци хормонског
и тиреостатског дјеловања (Службени гласник БиХ, 74/10), предмет усклађивања са
Директивом 96/22/EЕЗ,
Правилник о провођењу аналитичких метода и тумачењу резултата (Службени гласник БиХ,
95/10), предмет усклађивања са Одлуком 2002/657/EЕЗ.
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Законска регулатива треба бити у складу са прописима Евроске уније 35 и другим
међунродним уговорима -

Уредбом 178/2002/ Европског парламента која утврђује општа начела и услове закона о храни
ЕУ,
Уредбом 851/2004 којом се регулише формирање Европског центра за превенцију и контролу
болести, гдје спадају и болести преносиве храном,
Уредбом 852/2004 која се односи на хигијену хране,
Уредбом 853/2004 која утврђује специфична правила хигијене и хигијене хране;
Уредбом 854/2004 која утврђује специфичне контроле производа животињског поријекла
намијењених за исхрану људи,
Уредбом 882/2004, односи се на званичне контроле које се спроводе како би се осигурала
усклађеност са Законом о храни, храни за животиње и правила за добробит животиња,
Уредбом 258/97 којом се уређује увођење нове хране и нових састојака хране,
Одлуком 2119/98/EЕЗ европског Парламента и Савјета о епидемиолошком надзору над
заразним болестима, са пратећим одлукама Европске комисије 2000/57/ЕЗ, 2000/96/ЕЕЗ,
2002/253/ЕЕЗ, 2003/534/ЕЕЗ којима се регулише надзор над заразним болестима гдје спадају и
заразне болести преносиве храном,
Одлуком комисије 613/2004/ЕУ, која се односи на оснивање савјетодавног органа за ланац
исхране и здравље биљака и животиња,
Директивом 89/397/ЕЕЗ која се односи на инспекцијску контролу хране,
Директивом 93/99/ЕЕЗ која се односи на додатне мјере за инспекцијску контролу хране,
Директивом 80/778/ЕЕЗ (5) и 98/83/ЕЗ (6), које се односе на квалитет воде за пиће,
Директивом 96/23/ЕЗ и одлуком Комисије 97/747, 2002/657, које се односе на мониторинг
резидуа,
Директивом 79/700/ЕЕЗ која се односи на методе тестирања узорака воћа и поврћа на резидуе
пестицида,
Директивом 86/362/ЕЕЗ која се односи на нивое резидуа пестицида у житарицама,
Директивом 86/363/ЕЕЗ која се односи на нивое резидуа пестицида у намирницама анималног
поријекла,
Упутством 99/2002/ЕУ које утврђује здравствене захтјеве заштите за животиње намијењене
производњи, преради, дистрибуцији и промету производа животињског поријекла
намијењених за исхрану људи.

35

Директиве ЕУ, Привредна комора Сарајево,www.pksa.com.ba
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ЕУ директиве –

Уредба (ЕЕЗ) 852/2004 о хигијени прехрамбених производа (Службени лист Европске уније Л
139);
Уредба (ЕЕЗ) 853/2004 посебни прописи из области хигијене хране животињског поријекла
(Службени лист Европске уније Л 139/2004);
Регулатива ЕЕЗ 854/2004 - Организације званичне контроле производа животињског поријекла
за људску исхрану (Службени лист Европске уније Л 139/2004);
Директива ЕЕЗ 89/109 Област материјала и артикала који долазе у контакт са храном
(Службени лист Европске уније 89/109);
Директива 2000/13 Декларисање, презентација и рекламирање прехрамбених производа
(Службени лист Европске уније 13/2000);
Законски услови за област хигијене хране за животиње (Регулатива ЕЕЗ 183/2005);
Принципи и услови закона о храни (Регулатива ЕЕЗ 178/2002);
Регулатива (ЕЕЗ) 882/2004 о званичним контролама хране и хране за животиње (Службени лист
ЕУ Л 165/2004);
Директива 854/2004 - Правилник о хигијени хране намјењене људској исхрани;
Директива 853/2004 - Правилник о хигијени намирница животињског поријекла;
Директива 852/2004 - Правилник о хигијени хране.
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Студија случаја 1
Требињска пијаца 36
Требињска зелена пијаца се налази на Тргу слободе у центру града. Пијаца је отворена
сваким радним даном од 7 до 14 часова. Требињска пијаца прија рата је била препознатљива по
својим производима, тако да су купци долазили чак из Дубровника, Херцег Новог и других
сусједних градова. Пијаца је била препознатљива по производима који се производе на подручју
Херцеговине и била је синоним здраве хране.
Тренутно се на требињској пијаци продају готово сви пољопривредни производи (воће,
поврће, млијечни производи, мед итд.) Од поврћа типичног за Херцеговину могу се издвојити:
раштан, грах пољак, зубачка мрква, бијели лук из Попова поља, кромпир из Љубомира,
парадајз „Требињски јабучар“. Воће карактеристично за требињску пијацу је: смокве (сухе
смокве), нар, маслине, грожџе (винско и стоно), брескве, ране трешње, вишње, јабуке, јагоде.
Требињска пијаца је препознатљива по млијечним производима: сиру из уља, младом сиру
„шкрипавцу“ и пуномасном сиру из мијеха. Такође, на пијаци се продају и млијечни производи
карактеристични за Херцеговину (кајмак из мијеха и сир из мијеха).
Херцеговачки мед и вино су производи који се могу наћи скоро на свакој тезги.
Може се закључити да се купцима нуди широк асортиман пољопривредних производа,
производа типичних за Требиње, као и велики избор пољопривредних производа са других
подручја.

Продавци на требињској пијаци су подијељени у двије групе:
Накупци, који углавном имају своје тезге и налазе се у једном дијелу пијаце. Накупци
су углавном становништво избјегло из долине Неретве и један мањи број локалног
становништва. То су углавном незапослена лица која свој основни приход остварују на
Требињској пијаци. Највећи дио производа набављају из долине Неретве (Чапљинска
пијаца).
- Локални продавци, домаће становништво које продаје своје производе. То су углавном
старије особе (пензионери), као и незапослена локална омладина.
Ако се посматра пол особа, оба пола су заступљена подједнако.
Купци на требињској пијаци су углавном локално становништво. У посљедње вријеме
поново долазе и купци из сусједних градова: Дубровника, Херцег Новог, Никшића.
-

36

Аутор текста и фотографија везаних за студију случаја је мр Радивоје Максимовић.
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На пијаци се углавном продају пољопривредни производи и производи кућне радиности. На
неколико штандова су заступљени производи широке потрошње.
Највећи промет на требињској пијаци је током љетног периода због присуства великог броја
туриста и годишњих одмора. Требињска пијаца највећи промет остварује суботом и сриједом
јер су то пазарни дани. На пијаци је тим данима присутно и до 70 продаваца.
Промет на требињској пијаци је у порасту у посљедњих десет година. Продавци наводе да се
највећа добит остваривала у периоду 2006-2010. године, а да је промет у посљедње двије
године драстично опао. Купци наводе да је разлог наведеној констатацији лоша економска
ситуација.

Да би се услови продаје и куповине побољшали, на требињској пијаци је потребно
урадити сљедеће: одвојити млијечне и рибље производе у објекте стандардизоване за ову врсту
робе. Потребно је направити штандове истог облика, повећати хигијену, санирати мокре
чворове. Требало би направити (означити) посебне штандове за домаће производе. На тај начин
купцима би се боље предочили домаћи производи. На пијаци током задњих 5 година ништа
није инвестирано што би допринијело бољем уређењу пијаце (урађена је само реконструкција
каменог плочника). Пијацом управља Општина Требиње, Одјељење за стамбено комуналне
послове. Постоји тим запослених који постављају и склапају столове.
Накнада за коришћење пијаце износи око 3.000 КМ на годишњем нивоу. За период
сезоне (5 мјесеци: мај–септембар) мјесечно се плаћа 58 КМ као резервација тезге плус дневни
закуп од 8 КМ.
Потребно је накупце одвојити од тезги локлних произвођача, тезге локалних
произвођача уредити да буду препознатљиве, поставити рекламе за домаће производе,
производе за рибу и млијеко одвојити, јасно означити тезге за типичне и традиционалне
производе као и производе из органске производње. Потребно је порадити на промоцији,
маркетингу, едукацији локалних пољопривредних произвођача.
Купци сматрају да треба увести редовне контроле квалитета производа који се продају на
пијаци. По њима је потребно одвојити накупце од продаваца властитих производа, а домаће
аутохтоне производе одвојити од осталих.
Продавци сматрају да њихови производи нису конкурентни са производима накупаца
(увозни производи или производи са чапљинске пијаце). За наведене производе они изражавају
сумњају у њихову здравствену исправност. И они сматрају да локалне производе, као и тезге за
њихову продају, треба одвојити од тезги накупаца.
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Студија случаја 2
Градска пијаца у Невесињу 37
На пијаци у општини Невесиње продају се пољопривредни производи и мањи дио роба
широке потрошње, већином текстил. Продавци на пијаци су пољопривредни произвођачи.
Купци на пијаци су углавном становници општине Невесиње (физичка лица), а прекупаца нема.
Може се рећи да пијаца служи искључиво за продају пољопривредних производа и да се роба
широке потрошње на истој не препродаје. На пијаци тренутно постоје двије мале тезге на
којима се продаје текстил.
Нико на пијаци не води податке о продаји. Дневни промет је толико мали да нико и не
води евиденцију о истом. Дневни промет је нешто већи четвртком јер је то пијачни дан у
Невесињу. Некада је на пијаци била доминантна продаја сира, кајмака и осталих
пољопривредних производа. Међутим, отварањем погона за прераду млијека на подручју
општине значајно се смањила количина сира и кајмака намјењена тржишту, јер пољопривредни
произвођачи већином продају сирово млијеко мљекарама.
Остали пољопривредни производи као што су кромпир, лук, мрква, купус и др. продају
се у веома малим количинама, јер већина градског становништва, у условима све веће
економске кризе, своје потребе за поврћем обезбјеђује из властитих башта или имања.
Промет на пијаци се десетероструко смањио у односу на прије од 10 година чему је
допринијела и законска регулатива, која је ограничила продају робе широке потрошње, а са
развојем мљекарске индустрије нестао је сир и кајмак са пијаце.
У задњих 10 година на пијаци није урађено ништа. Инфраструктура на пијаци је веома
лоша и на простору од око 300 м2 било би потребно уложити најмање 70.000 КМ како би се
извршила потпуна реконструкција мокрог чвора, чесми, кровне конструкције, као и прављење
савременијих пијачних тезги, што би пољопривредним произвођачима, продавцима на пијаци,
створило минималне услове, како за чување производа, тако и за дневни боравак на пијаци.
Пијацом управља комунално предузеће „Комус“, а њен власник је општина.
Накнада која се наплаћује тренутно није довољна ни за плату једне раднице која чисти
пијацу, иако је закупнина на пијаци 6 КМ/м2.
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Аутор текста и фотографија везаних за студију случаја је дипл. инж. пољопривреде Радмило Јонлија.
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Пијацу би требало потпуно осавременити од мокрих чворова до пијачних тезги
електрификације и сл. Купци мисле да нема довољно роба на пијаци, чак неки од купаца кажу
да она више и не постоји, док продавци мисле да је основни узрок слаба куповна моћ
становништва и да је због тога мали промет било које робе.
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Студија случаја 3
Зелена, робна и сточна пијаца у Дервенти
Пијачни дан у општини Дервента је четвртак. У оквиру пијаце заступљена је продаја на
зеленој, робној и сточној пијаци. Карактеристично за робну пијацу је то што је продаја
свакодневно заступљена у за то предвиђеним затвореним монтажним објектима.
Продаја на зеленој пијаци обухвата продају: поврћа, воћа, млијечних производа и
прерађевина од млијека, жита и прерађевина од жита (кукурузно и пшенично брашно), сувог
меса, меда, јаја и сезонског цвијећа. Продаја на сточној пијаци обухвата продају свих врста
стоке (прасад, товне свиње, козе, краве, овце и коњи). Продаја на робној пијаци обухвата: робу
широке потрошње, водоводни материјал, производе од пластике, производе домаће радиности
и половну робу (текстил, електор материјал).
Продавци на зеленој и сточној пијаци на клупама су претежно индивидуална породична
газдинства, који продају своје сопствене производе из околних села. Осим продаје меса и
месних прерађевина, гдје су претежно заступњени продавци из Федерације БиХ. Код продаје
воћа и поврћа из камиона, карактеристично је да то обично врше препродавци.
Производе из понуде на зеленој, сточној и робној пијаци купује претежно домаће
становништво са територије општине Дервента за своје потребе (у предратном времену купци
су били и из околних општина).
Из разговора са надлежнима из АД "Комуналац", који газдује пијацом, процјењено је да
95% продаје чини продаја пољопривредних производа и производа кућне радиности, а 5% чини
продаја или препродаја робе широке потрошње.
Продаја у оквиру робне пијаце, од укупно расположива 42 штанда (затворена монтажна
објекта), одвија се на 23 штанда. Плаћање се врши мјесечно по унапријед уговореној цијени.
Продаја ове робе нема одређени сезонски карактер.

Продаја на зеленој пијаци има сезонске варијације. Најинтензивнија продаја је у мају и
јуну (продаја расада), када је наплаћена накнада (тзв. плацарина) на седмичном нивоу износила
око 220 КМ, затим у августу, септембру и октобру (продаја зимнице), када је наплаћена накнада
200-300 КМ, а најлошија је у кишним данима и зимским мјесецима (наплаћена наканда 67-150
КМ).
Продаја на сточној пијаци има сезонски карактер. Најинтензивнија је у времену
празника када се креће и до четири вагања на седмичном нивоу, док је то у осталим мјесецима
највише два вагања седмично. У октобру и новембру, у вријеме свињокоља, евидентира се 4-8
вагања седмично.
Подаци о промету на пијаци од прије двадесетак година не постоје, пошто је комплетна
документација уништена у ратним дејствима, али је познато да су приходи били много већи
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него у поратним годинама (на примјер, у годинама прије рата број вагања стоке на сточној
пијаци је био око 500 вагања седмично, а сада је 2-8 вагања седмично). Дужина трајања радног
времена је такође различита. У годинама пре рата радно вријеме пијаце је било од 3 сата ујутру
до 13 часова, а сад је то сведено на радно вријеме од 7 до 11 часова, а код сточне пијаце до 9
часова. Такође, и прије десетак година (2002) приход од продаје је био далеко већи (138.571
КМ) него у 2011. години (79.874 КМ). Добитак у 2002. години је био 73.083 КМ, а у 2011.
години само 322 КМ.
Инфраструктура на пијаци је на задовољавајућем нивоу, из разлога што се на овој
површини организује и годишњи вашар и инфраструктура је изграђена за ту намјену, а служи и
за пијачне потребе.

Пијаца има асфалтирани прилаз, ограђена је металном оградом, посебно су ограђене
зелена и сточна пијаца. Посједује водоводну (2 чесме, у току одржавања вашара активирају се
још 6 чесми) и канализациону мрежу, трафо станицу. На зеленој пијаци постављене су бетонске
клупе (4 4 ко мада), у оквир у пр о даје млијека и млијечних производа урађене су настрешнице.
Сточна пијаца располаже са вагом и везовима. У оквиру простора робне пијаце налази се 6 WC
кабина (које се користе свакодневно), а на самом отвореном простору пијаце налазе се и 2 WC
кабине које се користе само у вријеме одржавања сточне пијаце.
У десетогодишњем периоду урађене су сљедеће инвестиције:
- ограђивање пијаце металном оградом, одвојена зелена од сточне пијаце;
- на зеленој пијаци постављене су 44 клупе, наткривен је дио за продају млијека и
млијечних производа и извршено је асфалтирање ових површина;
- урађена је водоводна и канализациона мрежа и постављене кабине за јавни WC;
- године 2004. урађени су монтажни објекти робне пијаце са 48 лимена киоска;
- изграђена је трафо станица 160 КW која је на адекватан начин ограђена, а затим урађена
и комплетна нисконапонска мрежа.
Пијацом, односно са све три пијаце, управља јавно-комунално предузеће "Комуналац" АД.
Приходи од пијаца у 2011. години су били 79.875 КМ.
- Закупнина по уговорима
66.273 КМ;
- Плацарина-дневни закуп
12.713 КМ;
- Накнада за вагање стоке
889 КМ.
Расходи пијаца у 2011. години су били 79.552 КМ, а садржани су од:
Бруто плате и накнаде плата
15.284 КМ;
Амортизација
29.765 КМ;
Утрошена ел. енергија
7.627 КМ;
Режијски и остали трошкови
4.000 КМ;
Трошкови одржавања
22.876 КМ.
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Позитиван пословни резултат (добитак) је те 2011. године био само 322 КМ.
Коришћење зелене пијаце наплаћује се на два начина. Закупом на зеленој пијаци,
претежно је то наплата од продаваца који директно продају из камиона.
Заступљено је и пет редовних закупаца простора са годишњом укупном надокнадом од
10.533 КМ. Наплаћивање плацарине од индивидуалних пољопривредних произвођача која је
нередовна (зависи од случаја до случаја) и креће се од 1 КМ до 5 КМ или у већини случајева
ништа (2007. године је приход од наплате коришћења зелене пијаце био 29.895 КМ, а 2011.
само 9.611,00 КМ). Наплата на сточној пијаци је по 5 КМ за свако вагање стоке (2007. године је
приход по том основу био 4.108 КМ, а 2011. године само 1.040 КМ). Код робне пијаце наплата
је на годишњем нивоу и зависи од величине простора.
Шта би требало урадити да пијаца добије на значају и да се на њој продаје и купује
више производа? Потребно је извршити асфалтирање улазног дијела пијаце и главне стазе која
је уједно и најфрекфентији дио пијаце. Извршити затварање простора за продају млијека и
млијечних производа, ради одржавања и успостављања квалитетне хигијене, односно опремити
пијацу расхладним витринама за продају лако кварљивих производа. Изградити објекте који
задовољавају санитарно-хигијенске услове за продају свјеже очишћене живине. Изградити и
опремити објекте за продају свјеже рибе. Изградити локале на пијацама (пољопривредне
апотеке, гвожђаре, апотеке, експозитуре банкарских институција) у функцији обезбијеђења
додатне понуде купцима. Доградити појила за стоку у оквиру сточне пијаце.
На основу разговора са продавацима и са купцима дошло се до сљедећих закључака:
- понуда пољопривредних производа је на задовољавајућем нивоу на зеленој пијаци,
а веома слаба на сточној пијаци (преломна година за смањење довоза стоке на
пијаци је била 2008. година, када је бруцелоза преполовила долазак на пијацу);
- недостатак је испомоћ око преноса или довоза робе (покретна колица);
- недостатак финансијских средстава је битан фактор који утиче и смањује куповне
моћи потрошача и промета на пијацама;
- смањење броја становника (усљед ратних дејстава дошло је до расељавања
становништва из Дервенте, а друго смањење је вазано за одлазак избјегличког
становништва из Дервенте у 2004. години) је умањио број купаца.
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Студија случаја 4
Пијаце на подручју општине Градишка 38
На подручју општине Градишка постоје 4 пијаце. Од тога, двије су тзв. зелене пијаце, на
којима се продаје воће, поврће, млијечни производи и неки други производи, а друге двије су
сточне пијаце на којима је заступљена продаја стоке.

Зелена пијаца у граду, налази се у непосредној близини центра града и највећа је, на
њој се снабдијева градско становништво и становници ужег приградског дијела Градишке.
Пијаца је површине око 1 ха, на њој је јако добра понуда свјежег воћа и поврћа, млијека и
млијечних прерађевина, а на пијаци је смјештен и по који штанд са другим производима (кафа,
непрехрамбени производи типа пластике, украсно биље и цвијеће). Како је Градишка општина
позната по производњи воћа и поврћа на пијацама се налази заиста добра понуда јабука,
крушака, шљива, разних сорти, такође богата је и понуда других увозних воћних врста из
медитеранских и тропских крајева (наранџа, мандарина, банана итд.). Мора се нагласити да је
понуда у складу са сезонским карактером неких воћних и повртних врста. Такође, широка је
понуда свјежег поврћа: кромпира, купуса, мркве, паприке, краставаца, парадајза, спанаћа,
тиквица итд. На пијаци већину продаје врше, како прави произвођачи пољопривредних
производа имају обичај да кажу, накупци, препродавци. Они су лоцирали своју понуду на врло
значајним мјестима на улазу пијаце и присутни су ту током читаве године, тако што направе
закуп на читаву календарску годину и продају врше свакодневно. Закуп на мјесечном нивоу 4
м2 штанда је 190 КМ, а дневни закуп 1-2 м2 је од 3-6 КМ, овисно од површине штанда.
Градишка зелена пијаца у граду има своје пијачне дане а то су четвртак и недеља, кад је понуда
најпотпунија и тим данима се појављују и примарни пољопривредни произвођачи са директном
продајом својих пољопривредних производа. У разговору са продавцима потврђено је да је
продаја најизраженија у прољетним мјесецима када пристиже младо поврће (салата, парадајз,
краставац, кромпир) и јесењим мјесецима када је појачана куповина разних производа
проузрокована припремом зимнице. Кроз разговор са саговорницима тешко је било добити
увјерљиве податке о приходу, а одговори су да углавном недовољно зараде и да им се посао
свео на чисто егзистирање и рад, како они то дефинишу “да нису код куће”.
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Приход се константно улаже у набавку свјеже робе, пуно има губитака узрокованих
разним трулежима и калом производа, а чиста зарада се не евидентира од стране продаваца.
Промет на пијаци је, како су продавци рекли, већи у односу на период од 20 година, али је
засигурно умањен отварањем великих тржних центара на подручју општине Градишка
(Конзум, Меркатор, Интерекс) који такође у својој понуди имају свјеже воће и поврће.
Инфраструктура пијаце је солидна, подлога је асфалтна, штандови су металне
конструкције и наткривени, међутим има јако пуно недостатака. Продавци се жале како се мало
улаже од како је пијаца у приватном власништву и да је ова инфраструктура постојала још од
како је пијаца била у државном власништву. Ништа се не улаже него се стално намећу неке
нове таксе. Захтјеви продаваца су да се оспособе тоалети са водом, који постоје а нису у
функцији, да се уради електрификација на сваком продајном мјесту. Добро би било да се
комплетна пијаца „стави у халу“, како би се продаја могла несметано одвијати и у љетном и у
зимском периоду. Жале се на хигјену која је на врло ниском нивоу, врши се само сакупљање
смећа и пропалих производа, а нема прања подлоге пијаце. Оно што би било неопходно и што
би сигурно омогућило бољу продају јесте властити паркинг за купце и самим тим квалитетнији
и бесплатан приступ пијаци.

Што се тиче купаца, још увијек постоји навика посјете пијаци и набавке производа на
тај начин због мишљења да су производи домаће производње здравствено безбиједнији него
увозни, тако да је пијаца у Градишци јако добро посјећена.
Зелена пијаца у Новој Тополи готово је исте инфраструктуре као и она у Градишци,
само је разлика што је површински мања, негдје око 0,3 ха и комплетно је наткривена. Пијаца је
у истом приватном власништву као и пијаца у Градишци. Оно што је битно истаћи је да пијаца
ради само пијачним даном, тј. сриједом, и на њој су доминантни продавци примарних
пољопривредних производа и по неки штанд непрехрамбене робе (пластика), нема накупаца.
Највише је производа повртарске производње, јабучастих воћних врста, млијека и млијечних
производа. Кроз разговор са продавцима може се јасно закључити да је промет на овој пијаци
знатно мањи у односу на пијацу у Градишци, јер пијаца ради само један дан седмично и мања је
посјећеност од стране купаца. Нова Топола је мјесто коју окружују села која су типична
пољопривредна, тако да је мали број купаца присутан готово да сви мјештани мјеста Нова
Топола имају башту. Такође, није се могло доћи до информација о некаквој заради, нема
евидентирања продаје од стране продаваца коју већином чине особе старије старосне доби,
баке и дједови.
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Сточне пијаце на подручју општине Градишка налазе се на два мјеста, једна је у
приградском насељу, а друга у мјесту Нова Топола. У власништву су ЗЗ Градишка.
Мора се истаћи да су веома лоше инфраструктуре. Површине су око 2-3 ха, ограђене су,
унутар њих постоје утоварне рампе, боксови за чување стоке који се не користе. На свакој од
њих постоји вага, која се наплаћује 3 КМ по вагању. Улаз у пијацу се такође плаћа и износи 3
КМ.
Сточни дани у Градишци су четвртком, а у Новој Тополи сриједом, продаја се одвија у
раним јутарњим сатима, почиње у 3 сата ујутро и заврши се до 6 сати, буквално почне по мраку
и завршава се по мраку. Овако рана јутарња продаја је лоша пракса јер је у оваквим приликама
могућа превара у сваком смислу. Понуда је увијек добра јер је сточни фонд Градишке богат, на
њој се могу наћи свиње, телад, краве, овце односно стока разних врста и категорија. Највећи
купци су представници разних месних индустрија у БиХ, нпр. Лијановић, ШИК, Тулумовић и
др., а такође и грађани.
Цијене су промјенљиве и зависе од понуде и потражње. Продавци су мишљења да би се
на пијаци требали обезбиједити наткривени простори у које би се могла истоварити стока и да
би се трговина на пијаци требала одвијати од 8-12 часова.
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Студија случаја 5
Сточна пијаца - Вијака, Прњавор
На сточној пијаци на подручју општине Прњавор продају се живе животиње - крупна и
ситна стока (говеда, свиње, овце и козе) и други пољопривредни производи: воће, поврће,
расад, цвијеће, жито, брашно, производи кућне радиности и производи занатства. Продавци на
сточној пијаци су индивидуални пољопривредни произвођачи са простора општине Прњавор и
сусједних општина Дервенте, Добоја, Модриче, а један дио продаваца чине и накупци који се
баве препродајом живе стоке. Што се тиче купаца на сточној пијаци, то су углавном локално
становништво, власници клаоница и месница и свакако накупци.
Уколико се посматра промет на сточној пијаци, он није уједначен током цијеле године. У
вријеме вјерских празника повећана је продаја пољопривредних производа. Седмични промет
изражен вриједносно износи око 500 KM +/- 20%. Поређењем промета на сточној пијаци задње
двије године са прометом пољопривредних производа прије десетак, односно двадесетак
година, долази се до закључка да је он у великој мјери у паду, из разлога што власници
клаоница, односно месница и накупци купују живу стоку на имањима пољопривредних
произвођача. Из наведених разлога смањује се број правих купаца стоке који купују стоку
искључиво за властите потребе, а не за даљу препродају. Што се тиче накупаца, њихов број је у
сталном порасту и својом доминацијом утичу на пољопривредне произвођаче да смањују своје
цијене како стоке, тако и других пољопривредних производа.
Инфраструктура на пијаци је на задовољавајућем нивоу. У последњих десет година
извршено је инвестирање у расвјету, канализацију, ограду, сточну вагу.
Сточном пијацом у Прњавору газдује Јавно комунално предузеће „Парк“ Прњавор и
уколико се врши поређење односно изврши сумирање укупне накнаде која се наплаћује на
пијаци и трошкова у погледу текућег одржавања, може се констатовати да накнада покрива
трошкове текућег одржавања.
Коришћење сточне пијаце наплаћује се једном седмично када је пијачни дан (суботом),
а цијена је различита зависно од обима и врсте производа.
Шта купци мисле о пијаци?
- Да је понуда слабија у односу на сточне пијаце у Бања Луци и Дервенти;
- Да су производи који се продају на пијаци свјежији и квалитетнији у односу на велике
тржне центре (маркете);
- Да производи који се продају на пијаци нису сортирани по величини плодова, затим да
се слабо води рачуна о амбалажи;
- Да су веће цијене воћа и поврћа у односу на пијаце у окружењу (Бањалука и Дервента).
Шта продавци мисле о пијаци?
- Да су цијене улаза на пијацу и плацарине високе;
- Да је слаба продаја стоке и пољопривредних производа на пијаци;
- Да су цијене воћа и поврћа у тржним центрима ниже у односу на цијене на пијаци, а да
су производи у истим слабијег квалитета.
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РЕЦЕНЗИЈА
књиге (студије) под насловом
ПИЈАЦЕ КАО ОБЛИК ПРОДАЈЕ
ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
Књига, односно студија под називом ПИЈАЦЕ КАО ОБЛИК ПРОДАЈЕ
ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
резултат је рада групе наставника и сарадника са Пољопривредног факултета
Универзитета у Бањој Луци, на челу са проф. др Стевом Мирјанићем. Садржајно,
аутори су предметно истраживање усмјерили у правцу да доминантно мјесто буду
практичне импликације посматране проблематике на простору Републике Српске, што
овој студији даје пројектни карактер. Ова констатација не искључује њену теоријску
димензију, посебно у уводним дијеловима, гдје се дају одговарајућа појмовна
разграничења битна за наставак истраживања. Студија се суштински састоји из
неколико дијелова међусобно повезаних у складну цјелину, али истовремено и
одвојених тако да могу представљати засебне сепарате.
Користећи се подацима секундарног карактера, углавном из статистичких билтена,
дати су преглед и основна анализа промета пољопривредних производа путем пијаца,
затим анализа стања зелених и сточних пијаца на подручју Републике Српске, те
процјена обима и структуре продаје пољопривредних производа путем пијаца.
Теренска истраживања за потребе ове студије организована су на начин да се прикупе и
обраде примарни подаци о ставовима потрошача и произвођача у вези са куповином
пољопривредних производа на пијацама. Прикупљени подаци су коректно обрађени и
презентовани.
Исто тако, у студији су прегледно представљени санитарни, фитосанитарни,
ветеринарски и други услови значајни за пијачну дјелатност, као и приједлози за
повећање обима и структуре продаје путем зелених и сточних пијаца, што потврђује
њен пројектни карактер. У том смислу прецизно је дефинисано поглавље по називом
„Резиме“ гдје је у облику синтезе дат сукус основних налаза и закључака по појединим
дијеловима. Уз преглед коришћене литературе, аутори у форми прилога дају преглед
основне законске регулативе која третира ову област, те на илустративан начин
представљају неколико пијачних локација у Републици Српској.
С обзиром на ширину обухвата посматране проблематике, актуелне податке који су
коректно анализирани и представљени, и разумљив стил којим је у овој студији
презентована цјелокупна материја, са сигурношћу се може рећи да ће она из тих
разлога имати широк круг читалаца, почев од студентске популације, стручне
(академске) јавности, министарстава и њихових агенција, разноврсних удружења
пољопривредних произвођача, до индивидуалних пољопривредних произвођача и
обичних грађана.
Бања Лука, 16. 01. 2013.
Проф. др Перица Мацура
Економски факултет Универзитета у Бањој Луци
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Доц. др Миљан Цветковић
Пољопривредни факултет
Универзитета у Баној Луци
НАСТАВНО - НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ
Пољопривредног факултета
Универзитета у Баној Луци
На основу одлуке Настовно-научног вијећа Пољопривредног факултета број:
10/3.3710-51-8/12, од 27.11.2012. добио сам на рецензију рукопис под називом: "Пијаце
као облик продаје пољопривредно-прехрамбених производа у РС", аутора: проф. др
Стеве Мирјанића, доц. др Александра Остојића, доц. др Жељка Вашка, доц. др Љиљане
Дринић, др Гордане Роквић, мр Весне Мрдаљ и мр Александре Фигурек.
На основу анализе рукописа, подносим
Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци,

Наставно-научном

вијећу

РЕЦЕНЗИЈУ
Република Српска, као саставни део Босне и Херцеговине, карактерише се
специфичностима када је у питању производња, пласман и потрошња пољопривреднопрехрамбених производа. Транзиција ка тржишној економији, трансформација
институција и њихове одгаворности, те демографске и регионалне промене и повећање
социјалних разлика, су трендови који нису заобишли ни Републику Српску. Уплив
нових великих тржишних ланаца са значајним утицајем на тржиште и појава да
производи прерађивачке индустрије све више замењују традиционалан начин исхране,
утичу на промене у навикама када је у питању потрошња и конзумирање хране, које
често доводе до поремећаја у исхрани.
Аутори рукописа у новонасталом пословном и животном окружењу, анализирају
положај пијаца као једног од најстаријег облика продаје пољопривредно-прехрамбених
производа у Републици Српској, са намером да укажу на неопходне мере шире
друштвене заједнице, које би за резултат имале унапређење улоге пијаца у
свакодневном животу.
Рукопис "Пијаце као облик продаје пољопривредно-прехрамбених производа у
РС", базиран на истраживању стања пијаца, написан је на 121 страни уз коришћење 19
литературних навода. Материјал у рукопису је додатно илустрован и поткрепљен са 58
графикона, 5 табела и 3 дијаграма. Посебан допринос рукопису, представља листа
закона, правилника, наредби, упутстава и других прописа и општих аката, који су
донешени на нивоу РС, као и на нивоу БиХ, а односе се на питања безбедности
пољопривредних производа биљног и анималног порекла и њиховог промета. Рукопис
садржи и приказ 5 студија случаја пијаца у Републици Српској са 11 оргиналних
фофографија.
Након уводног разматрања, аутори дају приказ основних канала промета
пољопривредних производа и положаја пијаца. Критички осврт на опште стање зелених
и сточних пијаца на подручју Републике Српске, као и процена обима и структуре
продаје пољопривредних производа путем пијаца, даје јаснију слику о расположивим
пијачним капацитетима и нивоу плсамана путем овог канала продаје.
Део рукописа који се односи на потрошаче и произвођаче у вези куповине
пољопривредних производа на пијацама, има посебан значај, с обзиром да се њихови
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ставови не смеју игнорисати нити занемарити, имајући у виду чињеницу да су они
крајњи корисници услуга које пијаце пружају.
На основу спроведених истраживања, проучавања доступне литературе и
анализе рада зелених и сточних пијаца у земљама региона, те руководећи се
резултатима развијених земаља, а полазећи од анализе стања улоге и значаја зелених и
сточних пијаца у Републици Српској и потребе предузимања мера за санацију,
унапређење и модернизацију постојећих зелених и сточних пијаца, аутори предлажу 41
меру, за остваривање 5 основна циља: 1. Ревитализација и модернизација пијачних
облика трговине пољопривредним производима; 2. Унапређење финансијске
одрживости пијаца; 3. Унапређење законодавно-правног оквира у трговини
пољопривредним производима путем зелених и сточних пијаца; 4. Унапређење продаје
пољопривредних производа преко пијачних канала продаје и 5. Подстицање купавине
на пијацама.
Детаљно приказане мере са образложењем и предлогом институција које би
требале бити носилац њихове реализације, представљају основне смернице за припрему
и дефинисање индивудалних пројеката. Реализацијом ових пројеката треба да доведе до
повећања обима и структуре продаје на пијацама. Унапређење пословања путем пијаца,
посебан значај у Републици Српској има за мале индивидуалне произвођаче, којима је
ово доминантан начин пласмана производа. Само унапређење пијаца би омогућило
стварање повољног амбијента за купце, који су у потрази за квалитетним, домаћим
пољопривредним производом.
На основу напред наведених чињеница и самих активности, које су предходиле
изради рукописа, предлажем Пољопривредном факултету Универзитета у Бања Луци
да буде издавач рукописа "Пијаце као облик продаје пољопривредно-прехрамбених
производа у РС".

Бања Лука, 17.01.2013.
Доц. др Миљан Цветковић
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