ПРОГРАМ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗАДРУГАРСТВА У РС

2

ПРОГРАМ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗАДРУГАРСТВА У РС

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРОГРАМ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗАДРУГАРСТВА
У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
2011-2016

Бања Лука, 2011. године
3

ПРОГРАМ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗАДРУГАРСТВА У РС

4

ПРОГРАМ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗАДРУГАРСТВА У РС

САДРЖАЈ
Садржај

стр.
5

Кориштене скраћенице

7

I УВОД

9

- Уставни основ

9

II АНАЛИЗА СТАЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗАДРУГАРСТВА У РС

11

1.

Аграрни ресурси и пољопривредне задруге

11

Ресурси у аграрном сектору
Пољопривредна газдинства
Структура и број пољопривредних задруга у РС

11
13
15

Значај задругарства и институционални оквир

21

2.1.

Значај задругарства за развој аграрног сектора и економије РС

21

2.2.

Правна регулатива у области задругарства

24

- Задружне вриједности и задружни принципи
- Управљање задругом и органи задруге
- Задружна имовина
- Оснивање и престанак задруге
- Законска ограничења у пословању задруга

24
26
28
31
32

Пољопривредни задружни савез РС и задружна удружења

32

- Организациона и институционална уређеност задругарства у РС
- Органи управљања у ПЗС РС
- Активности Савеза

32
33
34

Појаве и промјене које одређују спољашње окружење задруга

35

-

35
35
35
36
36
36

1.1.
1.2.
1.3.

2.

2.3.

2.4.

Демографске промјене у руралним подручјима
Технолошке иновације
Конкуренција на тржишту
Улога потрошача
Глобализација
Подршка од стране државе

3. Материјална, кадровска и организациона оспособљеност задруга
3.1. Имовина задруга (биланс стања)

38
38

- Актива задруга у Републици Српској
- Стална имовина
- Текућа имовина
- Пасива задруга у Републици Српској
- Капитал задруга
- Обавезе

38
38
39
39
40
40
5

ПРОГРАМ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗАДРУГАРСТВА У РС

3.2. Успјешност пословња задруга (биланс успјеха)
-

Укупни приходи задруга
Укупни расходи задруга
Нето финансијски резултат задруга
Рацио анализа
- Показатељи ликвидности задруге
- Показатељи пословне активности задруга
- Показатељи финансијске структуре задруга
- Показатељи рентабилности задруга

40
40
41
41
42
42
43
44
44

3.3. Финансирање задружне дјелатности

44

3.4. Задружна ревизија

45

- Задружна ревизија за 2007. и 2008. годину
- Задружна ревизија за 2009. годину
- Задружна ревизија за 2010. годину
- Стање у задружном сектору у РС у 2008. години према оцјени владине комисије

46
47
48
48

3.5. Стање у задружном сектору у БиХ према извјештају USAID-a

50

3.6. Кадровска оспособљеност задруга и њихових асоцијација

51

3.7. Чланство задруга у Задружном савезу

54

3.7.1. Значај удруживања задруга у Савез

55

4. Aнализа стања задружног сектора Р. Српске са идентификовањем
проблема и рјешења
III ЗАДРУГАРСТВО У РАЗВИЈЕНИМ ЗЕМЉАМА
1. Значај задругарства за развој пољопривреде
2. Достигнућа међународног задружног покрета
3. Трендови у организовању задругарства Европских земаља
- Правни оквир задружног пословања у ЕУ
- Различите улоге задруге у будућности
- Нови модели задружног финансирања у ЕУ

IV ПРАВЦИ РАЗВОЈА ЗАДРУГАРСТВА У РС
1.

Циљеви развоја задругарства

58
64
64
65
66
67
70
71

73
73

1.1. Матрица праваца, циљева и мјера за реализацију програма

79

- Опис мјера

85

V ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

135

- ПРИЛОЗИ

140

- ЛИТЕРАТУРА И ИЗВОРИ ПОДАТАКА

162

6

ПРОГРАМ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗАДРУГАРСТВА У РС

Кориштене скраћенице
АПИФ

-

БДВ
БДП
БиХ
ВСС
ВШС
ЕУ
ЗП РС
ЗС БиХ

-

ISO

-

ИРБ

-

ICA

-

ICAO

-

IFAD

-

IPA

-

IPARD

-

КМ
МПШВ
МП РС
МТ РС
НО
ПДВ
ПЗС
ПК РС

-

ПЛЦ
РС

-

SIDA

-

SWOT

-

САД
УИО
УН
УО

-

USAID

-

ФБиХ

-

FARMA

-

HACCP

-

Агенција за пружање посредничких, информатичких и финансијских
услуга
Бруто друштвена вриједност
Бруто друштвени производ
Босна и Херцеговина
Висока стручна спрема
Висока школска спрема
Европска унија
Задружни савез Републике Српске
Задружни савез Босне и Херцеговине
International Organization for Standardization
(Међународнa организација за стандарде)

Инвестиционо развојна банка
International Cooperative Alliance
(Међународни задружни Савез)
International Agricultural Co-operative
(Међународна организација пољопривредних задруга)
International Fund for Agricultural Development
(Међународни фонд за пољопривредни развој)
Instrument for Pre-Accession
(Предприступни инструменти)
Instrument for Preaccession Assistance for Rural Development
(Иструмент птретприступне подршке за рурални развој)
Конвертибилна марка
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Министарство просвете Републике Српске
Министарство трговине Републике Српске
Надзорни одбор
Порез на додату вриједност
Пољопривредни задружни савез
Привредна комора Републике Српске
Public limited company
(Друштво с ограниченом одговорношћу)
Република Српска
Swedish Agency for International Devolopment and Cooperation
(Шведска агенција за међународни развој и сарадњу)
Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats
(Снаге, Шансе, Слабости и Претње)
Сједињене америчке државе
Управа за индиректно опорезивање
Уједињене нације
Управни одбор
United States Agency for International Development
(Američke agencije za međunarodni razvoj)
Федерација Босне и Херцеговине
Fostering Agricultural Markets Activity Project
(Пројекат јачања тржишта пољопривредних производа)
Hazard Analysis Critical Control Point
(Анализа опасности и критичне контролне тачке)
7

ПРОГРАМ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗАДРУГАРСТВА У РС

CEFTA

-

CEJA
CIRIEC
COGECA

-

ШКО

-

Central European Free Trade Agreement
(Споразум о централноевропској зони слободне трговине)
Le Conseil Européen des Jeunes Agriculteurs
(Савјет Европских младих фармера)
Centre Internationale de Recherches et de l´Information sur l´Économie
Sociale et Coopérative
( Интернационални истраживачки центар за питања социјалне
економије и задруге)
General Confederation of Agricultural Cooperatives in the European Union
(Федерација пољопривредних задруга у Европској унији)
Штедно кредитна организација

8

ПРОГРАМ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗАДРУГАРСТВА У РС

I. УВОД

Уставни основ
Република Српска има све државне функције и надлежности осим оних које су
Уставом БиХ експлицитно дате у надлежност институција БиХ. Тако РС има Уставно
право и обавезу да „штити и подстиче“ задруге и задругарство како је то наведено у члану
64. Устава Републике Српске.
„Република штити и подстиче: рационално кориштење природних богатстава у
циљу заштите и побољшања квалитета живота и заштите и обнове средине у општем
интересу; очување и обогаћивање историјског, културног и умјетничког блага;
научноистраживачки рад; штедњу у свим њеним облицима, а посебно штедњу која је
усмјерена на привредне активности и откуп станова; задруге и задругарство;
занатство; физичку културу и спорт.“
Уставни основ за израду Програма развоја задругарства РС садржан је у
Амандману XXXII, став 1 тачка 8, на Устав РС (Службени гласник број 28/94), према
којем РС уређује и обезбјеђује основне циљеве и правце развоја пољопривреде и села.
На просторима данашње Републике Српске задругарство има дугу традицију.
Цијело ово вријеме пољопривредно задругарство је пролазило кроз различите фазе свог
развоја и дјеловања, биљежећи успоне и падове, како у свом организационом, тако и у
материјалном развоју. И поред значајних резултата, задругарство на овим просторима није
израсло у асоцијацију произвођача која чврсто и континуирано унапређује село, развија
сектор пољопривреде и доприноси економији РС. Са изузетком једног, мањег броја
задруга за које би се могло рећи да су засноване на принципима савременог задругарства,
већина задружних организација не доприноси развоју задругарства, пољопривреде и села у
мјери у којој би то било нужно.
Данас је развој села једино могућ ако постоје субјекти у селу који могу да носе
такав развој, а то су прије свега пољопривредне задруге, затим мала и средња предузећа,
као и други облици пословних удружења. Задруге су и у ранијем периоду показале да могу
успјешно да обављају своју друштвену функцију у селима, а прије свега, да запошљавањем
младих високо стручних кадрова обезбиједе критичну интелектуалну масу за бржи
трансфер технологије у пољопривредну производњу и утицај на развој културе, просвјете,
сеоског туризма и других облика живота у селу.
У ранијем периоду задруге су биле у саставима комбината или других радних
организација бавећи се, највећим дијелом откупом и преузимањем пољопривредних
производа, трговином, затим, снабдјевањем пољопривредника репро материјалом и др.
Данашње задругарство у РС је неорганизовано и са малим бројем задругара, слабо
развијено и као такво, не представља поуздану пословну асоцијацију, прије свега за своје
задругаре и осниваче, што веома негативно утиче на аграрни и рурални развој у цјелини.
Задругарство у Р. Српској је у позицији суочавања са развојем из ранијег периода,
посљедицама рата и креирања новог концепта развоја задругарства, полазаћи прије свега,
од промјена правног, економског и политичког устројства земље. Значајан број задруга, у
послијератном периоду, суочио се са потешкоћама које су се огледале у тешком
организационо-економском положају који, не само да није превазиђен, већ се код једног
броја задруга и погоршао. Томе су, поред истакнутих потешкоћа, допринијеле и прилике у
самим задругама, прије свега, лоша организација, необучен менаџмент, несхватање
суштине задружног организовања, лични интереси и слично. Међутим, поред тога
садашње стање у задругарству не прати довољно снажна подршка државе, поготово када
9
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се ради о подршци реафирмацији изворног задругарства, заснованог на принципима
Међународног задружног покрета, иако се мора констатовати да су уследиле бројне
активности, прије свега МПШВ, али због слабости у задругама, ефекти нису значајни.
Без обзира на наведене констатације, сазријева увјерење, прије свега, у стручним и
научним круговима, да је задругарство један од незамјењивих сегмената развоја
пољопривреде и села и веома погодна форма за слободно и добровољно удруживање
произвођача. Да би се задругарство развијало на савреманим принципима задругарства
развијених земаља, неопходно је створити такаве услове који омогућују афирмацију свих
задружних вриједности, примјерене потребама развоја савремене економије. У том смислу
треба кадровски оспособити и јачати задруге и задружни савез уз елиминисање
волунтаризама и практицизма у њима, проводити прописе примјерене специфичностима
пословања задруга, створити услове за развој и оснивање аутономних, економски
способних и демократски вођених задруга, довршити процес поврата имовине, вршити
едукацију кадрова за вођење пословања задруга и др.
Улога задруга у будућности је да својим дјеловањем утичу на смањење социјалних
и економских подјела и да цио ток усмјере на праведнији начин. Могло би се рећи да
задруге, са становишта својих принципа, представљају незамјењиве облике организовања
људи. Оне, у ствари, по својој структури и особеностима, носе кључеве властитог успјеха.
Различити су параметри адекватности задруга, а истичу се сљедећи: приоритет задружног
чланства; различитост задруга; јачање моћи људи; брижљиво управљање ресурсима;
креирање финансијске моћи; стратешко размишљање. Задружно чланство мора бити у
средишту пажње задружног покрета, јер је чињеница да чланови имају најмање троструку
улогу у својим организацијама.
Прво, они су власници и треба да на састанцима гласају и доносе одлуке битне за
укупно пословање задруга; друго, они су корисници услуга, а уз то и конструктивни
предлагачи побољшања обима и квалитета услуга; треће, они су и инвеститори, бар у
висини обавезних улагања. Задруге, градећи и продубљујући односе и унапређујући
комуникацију са својим члановима - задругарима, на најбољи начин утичу на повећање
њихове ефикасности и ефикасности саме задруге. Када се ови односи поставе на прави
начин, и када је менаџмент предузимљив и амбициозан, а при томе и демократски, такве
задруге се брже развијају и не пропадају.
У првом дијелу програма утврђено је стање задругарства РС, путем анализе
резултата до којих се дошло истраживањем у више од половине активних задружних
организација. Након проведене SWОТ анализе, одржане су двије радионице, а затим
обављено више разговора у ПЗС РС, МПШВ, Удружењу пољопривреде и прехрамбене
индустрије ПК РС, као и другим институцијама.
У другом дијелу дефинисани су циљеви задружног организовања, дати правци
развоја и препоручене мјере и начини остваривања циљева, дефинисани носиоци и друго.
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II. АНАЛИЗА СТАЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗАДРУГАРСТВА У РС

1. Аграрни ресурси и пољопривредне задруге
У оквиру економског система, аграрни подсистем има важну улогу у укупном
развоју РС. Улога аграрног сектора огледа се у директном и индиректном доприносу,
стварању друштвеног производа и националног дохотка, развоју руралних подручја,
социолошким и демографским приликама на селу, запошљавању, историјским и
културним обиљежјима и др. Пољопривреда учествује у укупном БДП РС са 10,1%,
односно у њеној БДВ са 12,3%. што је веома битно за укупну економију. Смањење значаја
пољопривреде у економији биљежи, како БиХ, тако и РС, што је законитост кроз коју је
прошла већина земаља у транзицији. Учешће прехрамбене индустрије, производње пића
и дувана у оствареном БДП у последњих шест година износило је просјечно 5,6%.
Међутим, и поред релативног смањења удјела пољопривреде и прехрамбене
индустрије у БДП, овај сектор знатно доприноси осталим индустријским гранама које
зависе од сировина из пољопривреде, индустрије инпута за пољопривреду и
пратећих услужних дјелатности.
1.1. Ресурси у аграрном сектору
Агроеколошки услови, посматрано кроз различите климатске утицаје, који дјелују
на простору Републике Српске су резултат природних фактора и законитости опште
циркулације ваздушних маса овог простора. Сходно томе, на територији Републике Српске
могу се издвојити три климатска типа и то:1
1. Сјеверни перипанонски простор, који има умјерено континенталну климу,
2. Планинска и планинско - котлинска клима,
3. Измјењена варијанта медитеранске - јадранске климе.
Поредећи наведену подјелу климатског простора РС са педолошком подјелом на:
сјеверни равничарски дио са благо заталасаним теренима и терасама, брдско-планински
дио и јужни крашки дио, видно је да се Република Српска у агроклиматском погледу може
условно подијелити на сјеверни, централни и јужни дио.
Ова три агроклиматска појаса разликују се по вриједностима основних
агрометеоролошких показатеља као што су: годишња сума падавина, средња мјесечна
температура, појава мраза, максималне и минималне вриједности температуре, максималне
и минималне количине падавина, дужина периода вегетације и др.
Сјеверни агроклиматски појас носи обиљежја подручја на којима преовлађују
умјерено хладне зиме и топла љета. Просјечне мјесечне температуре у три највеће аграрне
регије овог појаса: Бањалука, Бијељина и Добој износе од 10° до 13°C. Најтоплији период
у години је период јуна, јула и августа мјесеца. Средња мјесечна температура ваздуха
најтоплијег мјесеца (јула), у посматраном периоду имала је вриједност од 21,80° до
22,20°C. Најниже температуре јављају се у периоду од децембра до фебруара мјесеца. У
посматраном периоду минималне средње мјесечне температуре кретале су се од -2,17° до
0,57°C, апсолутна максимална температура ваздуха достиже вриједност до 41°, док
апсолутна минимална и до -30°C, што упућује на закључак да су годишње температурне
амплитуде високе и имају вриједности и до 71°C.
Централни агроклиматски појас је нараспрострањенији у РС, одликује се кратким
и свјежим љетима и хладним и сњеговитим зимама, гдје је висок сњежни покривач и дуго
1

Републички хидрометеоролошки завод Бањалука, хттп://www.meteo-rs.com/
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се задржава. Анализом метеоролошких података добијене су сљедеће вриједности: средња
годишња температура ваздуха је између 6,5° и 7,5°C; најтоплији мјесец у години је јули са
максималним средњим мјесечним температурама између 16° и 18°C; најхладнији период у
овом агроклиматском појасу је период од новембра до марта мјесеца, са средњим
мјесечним температурама од -5 до -0,8°C. По дужини хладног периода овај појас је
најнеповољнији са аспекта пољопривредне производње јер је самим тим и период
вегетације краћи у односу на остала подручја. Апсолутне минималне температуре достижу
вриједности испод -30°C, док се апсолутне максималне температуре ваздуха пењу и до
35°C. Из овог је видљиво да су температурне амплитуде високе.
Јужни дио Републике Српске захвата простор гдје су љета врло топла са око 2400
часова трајања сијања Сунца; средња годишња температура ваздуха је између 13,3°C и
14,5°C; апсолутна максимална температура ваздуха достиже 41° подиока на термометру,
док апсолутна минимална температура има негативан предзнак и достиже вриједност од 8° C; најтоплији мјесец је јули, и у мањем броју година август са средњим мјесечним
температурама од 23,2 до 25,8°C.
Земљиште, је најважнији и незамјењив ресурс аграрног и руралног развоја. На
основу процјењених података РЗ за статистику РС, са стањем за 2010. годину, укупне
површине пољопривредног земљишта у РС износиле су 961.700 ха.
Један од начина разврставања земљишних површина, које користи Републички
завод за статистику је и према пољопривредним субјектима. На основу података за 2010.
годину, укупне пољопривредне површине које користе индивидуална газдинства износе
919.000 ха односно 96%, а површине које користе пољопривредна предузећа и задруге
износе 42.700 ха или 4% укупних пољопривредних површина.
Према подацима МПШВ РС за 2009. годину, од укупних пољопривредних
површина у државној својини, под концесијом се налази 17.268,60 ха или 5% укупних
државних површина пољопривредног земљишта. Подручја која имају највише земљишта
под концесијом су подручја општина Бијељина (3.300), Градишка (2.500),
Градишка/Лакташи (2.600), Козарска Дубица (2. 200) и Србац (1. 900).
Постојеће стање кориштења земљишта РС добијено је анализом дигиталне карте
стања кориштења земљишта и земљишног покривача (ЗП/НК) за 2007. годину.
Табела бр. 1. Начин кориштења земљишта РС на основу карте земљишног
покривача и начина кориштења (стање 2009)2
Р. б.

2

Опис класе земљишног покривача и
начина кориштења

Површина ха

% од укупне
површине

1.

Обрађено

353.614,2

14,3

2.

Ливаде

251.098,9

10,2

3.

Запуштено

115.364,0

4,7

4.

Пашњаци

242.747,6

9,8

5.

Запуштени пашњаци

82.039,2

3,3

6.

Шума

1.144.820,1

46,4

7.

Макија

140.705,0

5,7

8.

Голе површине

86.477,7

3,5

9.

Изграђено

25.671,8

1,0

Предић и сарадници, Основе земљишне политике РС, 2009.
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10.

Водене површине

21.172,5

0,9

11.

Рибњаци

3.034,6

0,1

2.466.745,5

100,0

Укупно:

Хидроресурси, су један од најважнијих производних фактора у пољопривреди
сваке државе, чије стање се оцјењује количином и квалитетом воде.3 Може се рећи да је РС
богата површинском и подземном хидролошком мрежом док је распоред подземних и
површинских вода одређен хидрогеолошким и морфолошким факторима појединих
подручја. Хидро потенцијали РС пружају велике могућности у производњи хидроенергије
и наводњавању обрадивих површина, што је посебно битно за пољопривреду, а
представљају велики потенцијал и за развој туризма. Укупна дужина ријечних сливова
који протичу кроз РС је 1.166 км, што чини 64% од њихове укупне дужине.
У погледу развоја система иригација, РС се налази на доњем крају свјетске
љествице. Плодно земљиште, као и расположиви водни потенцијали не користе се
довољно, што је један од разлога остваривања ниских приноса код већине биљних
производњи. Просјечни приноси и осцилације приноса по годинама се веома често
повезују са периодима суше, а наводњавање је једна од мјера којом се штете од суше могу
умањити. Без сумње, вода је кључни и ограничавајући фактор који утиче на приносе у
пољопривреди.
У РС (подручја Херцеговине, Семберије и доњег тока ријеке Врбас), до 1991.
године изграђено је укупно шест система за наводњавање. Међутим, у периоду од 1991. до
2004. године, већи дио система за наводњавање је запуштен или уништен, а они који су у
функцији мало су кориштени. Дакле, вода као производни фактор у пољопривреди у РС се
веома мало користи.
1.2. Пољопривредна газдинства
Носиоци пољопривредне производње у Републици Српској су индивидуална
(породична) пољопривредна газдинства. Према Закону о пољопривреди породично
пољопривредно газдинство је „пољопривредно газдинство на коме физичко лице пољопривредник заједно са члановима свог домаћинства обавља пољопривредну
производњу”.
Процјене укупног броја пољопривредних газдинстава у РС, крећу се око 220
хиљада, а њихов стварни број биће утврђен наредним пописом у БиХ , односно РС који се
очекује у скорије будуће вријеме.4
У Републици Српској индивидуална пољопривредна газдинства располажу
највећим дијелом производних потенцијала у пољопривреди. У периоду 2004-2008.
године, у просјеку око 96% од укупних обрадивих површина Републике Српске било је у
посједу индивидуалних газдинстава и око 86,53% од укупног броја условних грла стоке. У
физичком обиму производње важнијих ратарско-повртарских култура, индивидуална
газдинства имају високо учешће, у обиму производње пшенице око 93%, кукуруза 97,2%,
кромпира 98,75%. Од укупног броја воћних родних стабала за период 2004-2008. година у
својини ових газдинстава је у просјеку било око 73% стабала јабуке и око 99,7% стабала
шљиве.
Усвајањем Закона о пољопривреди, у РС је уведена могућност (али не и обавеза)
регистрације пољопривредних газдинстава, што је реализовано посредством канцеларија
3
4

Оквирни план развоја водопривреде РС, Републичка дирекција за воде, Бијељина, 2006.
Јакшић, Д. ,, Постдејтонска стварност и перспектива,, Атлантик ББ, Б. Лука, 1997, стр. 130.
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АПИФ-а.5 Подаци који се могу добити из те базе су још увијек скромни (софтвер набављен
у сврху регистрације још није стављен у функцију) и подложни честим промјенама, с
обзиром да већина података у регистру има динамичан карактер.
Према подацима МПШВ до краја 2010. године регистровано је 59.611
пољопривредних газдинстава са 95.713 чланова домаћинства. Према истом извору, до
краја јуна 2011. године регистровано је 60.861 пољопривредних газдинстава са 96.242
члана домаћинства, док обим површина уписан у регистар износи 300.721 хектар, од чега
се обрађује 236.072 хектара. Реална претпоставка је да су у Регистар уписана сва већа,
тржишно орјентисана, газдинства, а да су ту могућност пропустила мања, натурално
орјентисана, газдинства. Због тога се и подаци из Регистра не могу узети као просјек за
читаву РС, него само као још један од извора података, релевантан углавном за
комерцијална пољопривредна газдинства.
Према подацима из регистра6 просјечна величина земљишног посједа ових
газдинстава је 4,98 ха. Од тога је 3,2 ха ораница, 0,6 ха шума, 0,5 ха ливада и 0,3 ха
пашњака, а свих осталих категорија замљишта (баште, воћњаци, виногради, рибњаци,
трстици, неплодно и остало замљиште) 0,4 ха.
Према анализи свих индивидуалних газдинстава у РС, њихова просјечна величина
износи 3,6 ха, а доминирају газдинства величине до 1 ха и газдинства групе између 2-5 ха.7
Анализа регистрованих пољопривредних газдинстава показује просјечну величину 3,97 ха
обрадивих површина и доминантно учешће газдинстава величне од 2-5 ха и 5-10 ха.
Проведено истраживање за потребе израде Стратешког плана руралног развоја РС на
узорку од 1.390 домаћинстава, показало је да просјечна величина газдинства износи 4,12
ха.8 Сви наведени извори података упућују на констатацију да је у Републици Српској
присутан тренд укрупњавања газдинстава, што може да укаже на позитивне помаке у
развоју конкурентније, тржишно орјентисане пољопривредне производње. Као што се из
табеле види тај тренд укрупњавања је скроман у поређењу са просјеком земаља Европске
Уније, али и бољи у односу на Србију и Македонију.
Табела бр. 2. Структура индивидуалних газдинстава у РС према величини
и поређење са просјеком ЕУ и земљама окружења
Удио у %

5

Величина газдинства

2006.

2010.

< 1 ха

33,50

1,35

1-2 ха

18,50

6,52

2-5 ха

28,50

36,40

5-10 ха

14,60

38,22

> 10 ха

4,20

17,52

Просјечна величина у РС у ха

3,61

3,97

Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге.
Подаци добијени од МПШВ РС.
7
Мирјанић С, Крстић Б, Илић Г, Вашко Ж, Роквић Г, Остојић А, Дринић Љ. - Увођење новог модела
субвенција, заштите и финансирања пољопривреде РС коресподентног са заједничком аграрном
политиком ЕУ, Бања Лука, 2006.
8
Стратешки план руралног развоја РС за период 2010-15, МПШВ РС, стр. 45-46.
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Приказ просјечне величине посједа у ха
ЕУ 27 9

11,9

ЕУ 15

21,4

Хрватска

5,0
3,5

Србија
Македонија

10

1,37
3,97

Република Српска

Бројни индикатори показују да пољопривредна производња на индивидуалним
пољопривредним газдинствима у Републици Српској, углавном није развијена. Примарни
пољопривредни производи се углавном прерађују за потребе властитог домаћинства, а
мањи дио је намијењен за продају потрошачима. Мала величина посједа лимитира
рационалније организовање пољопривредне производње, односно искоришћавање
средстава, радне снаге, те стога већина пољопривредних газдинстава нема обиљежје
робних произвођача.
Према регионалном распореду оних газдинстава која су до сада регистрована,
највећи број њих се налази у регијама Бања Лука и Бијељина.
Табела бр. 3. Број и величина регистрованих пољопривредних газдинстава по Регијама*
Назив регије

Број
газдинстава

Бања Лука
26.461
Бијељина
17.337
Добој
9.868
Соколац
3.021
Требиње
4.174
Укупно РС
60.861
* Извор: МПШВ РС, јун 2011. године.

Обрадиве површине
(ха)

Просјек по
газдинству

114.144,30
65.221,33
35.281,69
9.394,97
12.030,55
236.072,84

4,31
3,76
3,58
3,11
2,88
3,88

Подаци из табеле показују да газдинства на подручју регије Бањалука располажу са
нешто већим земљишним површинама у односу на остале регије, као и да су газдинства у
регији Требиње најмање просјечне величине. Овоме треба додати и проблем
парцелисаности газдинстава, тако да су ионако мале површине обрадивог земљишта
додатно подијељене на 7-9 парцела.
1.3. Структура и број пољопривредних задруга у РС
Пољопривредно задругарство у БиХ, као и на просторима данашње РС, има
дугогодишњу традицију. На основу података судова РС у 2009. години регистроване су
384 земљорадничке задруге, у којима је било запослено 2.200 радника и које су имале око
7.000 задругара.11 Чињеница да, према овим подацима, једна задруга има у просјеку 18
9
10

11

Извор: European Union, Directorate - General for Agriculture and Rural Development, Rural Development in the
EU, Statistical and Economic Information, Report 2008, page 112. 2008.
Извор: Александра Мартиновска-Стојческа, Ненад Георгијев, Емил Ерјавец (2008): FARM INCOME
ANALYSIS OF AGRICULTURAL HOLDINGS IN MACEDONIA USING FADN METODOLOGY, Acta
agriculturae Slovenia, 92 (novembar, 2008) 1, str. 41-51, Agris category codes: E10, COBISS Code 1.01,
доступно на www.aas.bf.uni-lj,si
Стање задружног сектора РС, реферат на Конференцији о пољопривредном задругарству БиХ, ПЗС РС,
2009, стр. 2.
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задругара, говори о скромним дометима пољопривредног задругарства у РС, а овим
обликом организовања је обухваћено тек око 2% пољопривредних произвођача.
Међутим, према подацима са којима располаже Пољопривредни задружни савез РС, а
који се темеље на успостављеном регистру у РС, основано је 347 задруга. Приликом
анализе регионалне заступљености пољопривредних задруга кориштена је подјела по
привредним подручјима Бања Лука, Добој, Бијељина, Источно Сарајево и Требиње.
Табела бр. 4 . Укупан број пољопривредних задруга према регијама РС
Регије РС

Бања Лука

Требиње

Бијељина

Добој

Источно
Сарјево

Број пољоп. задруга

138

25

88

67

29

У БиХ задруге дјелују и своје активности спроводе у складу са Општим законом о
задругама БиХ. Међутим, у РС примјењује се нови Закон о пољопривредним задругама РС
од 2008 године, чијим ступањем на снагу је престао да важи Закон о земљорадничким
задругама РС.
У послијератном периоду задруге су углавном биле препуштене саме себи без
успостављених механизама подршке и контроле. Такво стање је резултирало честим
нарушавањем задружних принципа, као и другим негативним не задружним тенденцијама.
Све то је за посљедицу имало и стварање негативне перцепције о задружном концепту као
не ефикасном моделу без обзира на то какву стварну улогу овај сектор има у економијама
развијеног свијета.12 Чињеница да су задруге значајан фактор развоја пољопривреде и
многим развијеним и неразвијеним земљама, али је исто тако тачна констатација да је
тренутно стање пољопривредних задруга у РС такво да оне нису у функцији унапређења
робне пољопривредне производње, као што су то биле прије двадесетак година.
Истраживање проведено на 1.390 пољопривредних газдинстава је показало да их је 5,1%
учлањено у неку задругу, а да их само 3,45% продаје своје производе посредством задруга
или удружења, и да их је само 19,7% задовољно радом задруге или удружења. Због ових и
других неповољних чињеница које говоре о стању у задружном сектору у РС, неопходна је
његова темељита реформа уз пуно уважавање карактера дјеловања и интереса таквог
организационог облика пољопривредних произвођача.
У периоду 2007-2009. година (према подацима ПЗС РС) проведен је процес
ванредне задружне ревизије у 282 задруге, који је водио Пољопривредни задружни савез
РС. На основу процеса ревизије за 98 задруга су предложени стечај или ликвидација.
Завршне рачуне је за 2008. годину поднијело 129 задруга, а наредних година све мање, што
упућује на то да значајан дио задруга нема никакве пословне активности. Задружни
сектор, некадашњи успјешан интегратор сељачких газдинстава са купцима и
прерађивачима њихових производа и добављачима опреме и репроматеријала изгубио је ту
улогу. Посредничку улогу задруга преузео је приватни трговачки сектор на чију пословну
политику пољопривредни произвођачи немају никакав утицај. Због тога је и даље актуелна
констатација „Како у нашим условима нема масовније производње без активирања
десетина хиљада малих посједника, задруге су незаобилазан ослонац тог процеса.”13
Међутим, треба имати у виду чињеницу, да највећи број сељачких газдинстава није
оснивач и задругар у задругама, а да је веома мали број задруга успоставио односе са
прехрамбеном индустријом.

12
13

Извор: Исто, стр. 2.
Задруга, управљање, руковођење, пословање. Задружни савез БиХ, Сарајево, 2009, стр. 60.
16

ПРОГРАМ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗАДРУГАРСТВА У РС

Као један од критерија за класификацију пољопривредних задруга користи се и
њихов статус у смислу да ли обављају пословну активност или не. На основу базе података
ПЗС РС о пољопривредним задругама, формиран је следећи дијаграм.
Активне задруге

Неактивне задруге

104 задруге

212 задруга

А - 96

Задруга општег типа

Н 205

Мљекарска задруга

Н -3

А- 5

Пчеларска задруга

Н -1

А- 2

Воћарска задруга

Н -2

Пужарска задруга

Н -1

А- 1

Пословни задружни савез
Легенда:
А - активна задруга
Н - неактивна задруга

Дијаграм бр. 1. Структура пољопривредних задруга РС према њиховој активности

Евидентни су проблеми неријешених имовинско-правних односа задружне
имовине, лоше пословне политике и неадекватних кадровских рјешења у задругама. Поред
постојеће базе података, у току су активности на успостављању и обради сериознијих
података чланица Задружног савеза, регистра задруга, утврђивања власничких односа у
задругама и промоцији задругарства, његових изворних принципа и вриједности, као и
његовом институционалном уређењу.
Од укупног броја пољопривредних задруга, њих 104 односно 30% од укупног броја
пољопривредних задруга имају активан сатус односно врше пословну активност, док
преосталих 212 пољопривредних задруга су оквалификоване као неактивне. У процесу
ликвидације налази се 18 задруга, а над 13 пољопривредних задруга се води поступак
стечаја.14

14

Регистар задруга у РС, ПЗС РС, 2010.
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Табела бр. 5. Класификација пољопривредних задруга према пословној активности
Бања Лука

Требиње

Бијељина

Добој

Источно
Сарајево

Активне пољоп. задруге

39

11

25

21

8

Неактивне пољоп. задруге

85

9

57

41

20

Стечај

4

5

2

1

1

Ликвидација

10

-

4

4

-

Укпно по регијама

138

25

88

67

29

% активне

31,45%

55,00%

30,49%

33,87%

28,57%

% неактивне

68,55%

45,00%

69,51%

66,13%

71,43%

Укупно %

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Регије РС

Од укупног броја активних пољопривредних задруга, (према подацима ПЗС РС), а
које су регистроване на подручју регије Бијељина њих 56% су чланице Задружног савеза
РС. На подручју регије Добој 76% активних пољопривредних задруга су учлањене у
Пољопривредни задружни савез РС, регија Требиње учествује са 45% регистрованих
задруга у односу на укупан број активних пољопривредних задруга у тој регији, док регија
Источно Сарајево има укупно 29 задруга, од којих 8 имају активан статус, а њих 20 је у
категорији са неактивним статусом.

Графикон бр. 1. Регионална заступљеност пољопривредних задруга које врше пословну активност

Највећи број активних пољопривредних задруга је сконцентрисан на подручју
регије Бања Лука 37%, (номинално исказано - 39 пољоп. задруга). Бијељинско подручје
има 24%, подручје Добој 20%, а слиједи их подручје Требиње са 11 %. Подручје регије
Источно Сарајево има најмање учешће у укупном броју пољопривредних задруга РС, свега
8%.
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Графикон бр. 2. Регионална заступљеност пољопривредних задруга које не врше пословну активност

Аналогно регионалној заступљености пољопривредних задруга у смислу вршења
пословне активности, на графикону бр. 2. дат је приказ задруга које немају активан статус.
Обзиром да је највећи број пољопривредних задруга регистрован на подручју бањалучке
регије, ту се налази и највећи број неактивних задруга (41%). Процентуално учешће
задруга које не врше пословну активност на подручју регије Добој једнако је учешћу оних
пољопривредних задруга које имају активан статус у тој регији (20%).

Графикон бр. 3. Општине у РС са највећим бројем пољопривредних задруга
које не врше пословну активност

Приликом анализе заступљености пољопривредних задруга на општинском нивоу,
а које не врше пословну активност, утврђено је да је њих 17 регистровано на територији
општине Бијељина, затим слиједи Братунац са 12, Дервента 10, Србац са 11, од укупно
212 неактивних пољопривредних задруга.
Највећи број задруга који је оправдао своје постајање, односно који је наставио са
својим пословањем сконцентрисан је на подручју општине Бијељина (11 пољопривредних
задруга), а по четири задруге регистроване су на подручју општина Дервента, Бања Лука,
Градишка, Модрича, Шамац и Нови Град.
Узимајући у обзир два критерија на основу којих је извршена класификација
пољопривредних задруга на територији Републике Српске, намеће се закључак да преко
61% од укупног броја свих пољопривредних задруга немају активан статус.
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Графикон бр. 4. Пољопривредне задруге са активним и неактивним статусом

Прегледом стања у погледу пољопривредног задругарства РС у смислу обављања
њихове пословне активности изводи се закључак о неопходности вршења чешћих и
свеобухватнијих ревизија у сектору задругарства, а све у циљу идентификовања елемената
који неповољно утичу на његов даљни развој.
Задружне ревизије имају превасходно за циљ да утврде стање у задругама, њихов
облик организовања, дјелокруг рада, финансијско пословање, и друго. Њихова сврха је
садржана и у томе да се отклоне неправилности и на тај начин унаприједи пословање
задруга. Пољопривредне задруге које врше пословну активност и које на тај начин
остварују и теже циљевима свог оснивања, неопходно је подстицати у њиховим даљним
активностима.
Други аспект анализе активности и неактивности задруга су погодности, односно
ограничења које оне имају у свом оснивању и раду. Услови за оснивање и рад задруга, а
тиме и трошкови, су слични као и за друга привредна друштва (нпр. доо). На другој
страни задруге имају неке погодности за финансирање реализације њихових пројеката које
друга привредна друштва немају (нпр. подстицајна средства за суфинансирање пројекат
задруга МПШВ РС или бесповратна средства неких међународних владиних и невладиних
организација). За разлику од приватних предузећа, која почињу своје пословање властитим
средствима или кредитима, један број задруга је „наслиједио“ имовину из претходног
система због које су требале бити у пословној предности. Међутим, очито је да оне то нису
искористиле због недостатка менаџерских способности и да су изгубиле потенцијалну
конкурентску предност, али и повјерење сељака, било да су они њихови чланови или
нечланови. Временом, све већи број раније активних задруга је постао неактиван.
Детаљнија анализа активних (и успјешних) задруга би показала да су активне углавном
новоосноване задруге (без почетне имовине), а да су неактивне постале углавном задруге
које баштине значајне некретнине и другу имовину. Дакле, претпоставка за активност
задруга није пресудно капитал него боље сналажење у тржишном амбијенту које углавном
недостаје старим задружним роководиоцима. Због рата и транзиције задруге су, као и
већина државних предузећа, остале без обртних средстава што је додатно утицало на
њихову неспособност да створе и одржавају нужне залихе репроматеријала или
откупљених пољопривредних производа. На другој страни, приватна предузећа се далеко
лакше сналазе у том новом тржишном амбијенту често изнајмљујући задружне објекте за
почетак свог пословања. Од изнајмљивања је директну корист имао мали број запослених
у задругама (који су у правилу и њихови главни задругари), а индиректну и сељаци чије
снабдјевање репроматеријалима су од задруга преузела та предузећа. Од ове симбиозе сви
су имали привидну корист, али је она неповратно урушавала углед и функцију коју су
задруге до тада имале. У том критичном двадесетогодишњем периоду задруге су изгубиле
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своју често и монополистичку улогу ексклузивног партнера (и купца и продавца) ситних
пољопривредних произвођача коју ће, уз ријетке изузетке, тешко повратити. Након
губитка трговачке функције, задругама је још остала производна која се базира на
властитом или изнајмљеном (концесионом) земљишту. Измјене Закона о пољопривредним
задругама их практично тјерају да то земљиште обрађују уколико не желе да ризикују да
им то земљиште буде (трајно или привремено) одузето. У овој све-општој транзицији и
трансформацији као најперспективније задруге се намећу породичне задруге које су из
њима знаних разлога одабрале овај организациони облик иако у суштини послују као нека
форма привредног друштва (ортачко друштво или друштво са ограниченом
одговорношћу).

2. Значај задругарства и институционални оквир
2.1. Значај задругарства за развој аграрног сектора и економије РС
Чињеница да су задруге значајан фактор развоја пољопривреде у многим
развијеним и неразвијеним земљама, али је исто тако тачна констатација да је тренутно
стање пољопривредних задруга у РС такво да оне нису у функцији унапређења робне
пољопривредне производње, као што су то биле прије двадесетак година.15
Да би се сагледао значај одређеног привредног сектора обично се у
макроекономским анализама посеже за показатељима као што су допринос сектора
националном дохотку, укупна додата вриједност створена унутар сектора, допринос
запошљавању, укупне стране инвестиције, укупна капитална улагања итд. Нажалост за
допринос пољопривредног задругарства укупном економском развоју РС нисмо у
могућности пружити овакве податке. Први разлог је што се многи од горе наведених
показатеља не прате за сектор задругарства од стране надлежне статистичке институције,
а други је што ни саме задруге немају тачне податке о њиховом доприносу укупном
економском развоју. Због тога ћемо се у овом прегледу ослонити на процјене појединих
истраживања која су претходила изради овог програма, као и подацима којима располаже
Пољопривредни задружни савез РС. На основу наведених извора можемо извести следеће
констатације:
15

Анкета проведена на 1.390 пољопривредних газдинстава је показала да их је
5,1% учлањено у неку задругу, а да их само 3,45% продаје своје производе
посредством задруга или удружења;
Стављањем у однос број задругара (7.000) у односу на број газдинстава
(200.000), долази се до закључка да су само око 1% газдинстава чланови
задруге.16
Према подацима из Привредног регистра, који води Привредна комора РС,
само 33 задруге су предале завршне рачуне за 2008. годину и исказале
заједнички негативан пословни резултат од 77 хиљада КМ;
Једна просјечна задруга у РС има 850 хиљада КМ имовине, а свих 107 задруга
заједно 91 милион КМ имовине;
Пољопривредне задруге у Републици Српској су у задње двије године
пословале негативно, односно оствариле збирни нето губитак и у 2009. (649
хиљада КМ) и у 2010. години (1,3 милиона КМ);
Готово свака друга задруга у РС послује са губитком, а тај губитак из године у
годину повећава;

Стратегија развоја Републике Српске, Секторска студија: Нефинансијска предузећа и пољопривреда,
Економски институт РС и Пољопривредни факултет, Универзитет, Бањалука, 2010. година.
16
Извјештај комисије за утврђивање имовине у државној својини у пољопривредним задругама, Комисија за
утврђивање имовине у државној својини у пољопривредним задругама, Бања Лука, 2009, стр. 2.
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-

Просјечно је 7 лица запослено у једној задрузи;
Резултати ревизије из 2010. године показују да је просјечан однос 4,2 задругара
на једног запосленог;
Ревизија из 2010. показала је да је просјечан број задругара по задрузи 31,2;
Евидентиране су задруге које имају више запослених него задругара и задруга
које имају преко 100 задругара и нити једног запосленог.

Када је у питању допринос задруга аграрном сектору РС он се може сагледати из
више углова и то кроз:
-

Допринос задруга укупној вриједности пољопривредне производње и прераде;
Допринос задруга у кориштењу природних ресурса;
Допринос задруга у развоју руралних домаћинстава;
Допринос задруга у развоју руралних заједница;
Допринос задруга у развоју аграрних политика и стратегија.

Допринос задруга укупној вриједности пољопривредне производње и прераде,
огледа се једним дијелом кроз властиту пољопривредну производњу (задруге које имају
производне ресурсе) и другим дијелом кроз уговарање, преузимање и откуп
пољопривредних производа. Како је властита пољопривредна производња задруга на
занемаривом нивоу, главни допринос задруга огледа се у вриједности производње њених
задругара. Колика је та производња говоре и претходно изнесени подаци од само 3%
пољопривредника који послују преко задруга. Анализом укупних откупљених количина у
60 (активних) задруга у РС може се закључити да је удио откупа производа од стране
задруга од укупне производње датог производа у РС изузетно мали и креће се од 0,06%
када је у питању кукуруз, до 28,46% за дуван. Постоји, наравно, и вјероватноћа да
поједини задругари пласирају своје производе индивидуално, а задругу користе за неке
друге услуге.
Табела бр. 6. Учешће откупа преко задруга у укупној количини производње у РС
Укупна производња РС

Укупно
откупљено (т)

Млијеко

368.161

547

Откуп задруга у
укупној
производњи
0,15%

Кромпир

162.383

810

0,50%

Кукуруз

626.548

373

0,06%

Пшеница

84.647

335

0,39%

Зоб

13.495

101

0,75%

Малина

5.129

39

0,76%

Јабука

45.038

375

0,83%

Шљива

89.806

82

0,09%

Крушка

12.944

50

0,39%

Лук

11.124

166

1,49%

Паприка

24.881

17

0,07%

Краставац

13.435

118

0,88%

Купус

31.805

185

0,58%

Дуван

1230

350

28,46%

Врсте производа
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Овако мали значај задруга у обиму уговарања, преузимању и откупу
пољопривредних производа у РС је неупоредив са развијеним задругарством земаља ЕУ.
У већини држава чланица ЕУ, задруге заузимају значајне удјеле на тржишту, нарочито
тржишту пољопривредних производа (83% у Холандији, 79% у Финској, 55% у Италији и
50% у Француској). Гледано по специфичним производима, нпр. у Словенији задруге
учествују са 72% у производњи млијека, 79% у производњи говеда, 45% у производњи
пшенице и 77% у производњи кромпира.
Табела бр. 7. Учешће откупа преко задруга у укупној количини производње у земљама ЕУ, 2006. година
Млијечни
производи

Месо

Набавка
инпута

Аустрија

95

23

68

Белгија

52

22

45

Данска

96

89

60

Њемачка

72

35

52

38 млиј. 52 сир

-

50

Финска

96

70

43

Француска

51

35

60

Ирска

80

-

78

Италија

40

15 свињ. 25 јунеће

20

Луксембург

80

-

77

Холандија

81

38

55

Португал

80

-

-

Шпанија

43

28

71

Шведска

95

42

75

В. Британија

58

50 свињ. 15 јунеће

38

Држава

Грчка

Допринос задруга у кориштењу природних ресурса, а прије свега
пољопривредног земљишта је изузетно важан данас, када је одржива пољопривреда
имепратив начина производње у развијеним земљама, поготово у земљама ЕУ, чијој
пракси и достигнућима, задругарство РС се мора прилагођавати.
Улога задруга у кориштењу овог ресурса за РС огледа се у:
-

Одрживом кориштењу и управљану пољопривредним земљиштем које је у
власништву задругара;
Контроли примјене технологије производње на газдинствима задружних
чланова која је у складу са агро-еколошким одредбама;
Едукацији чланова задруга о агро-еколошким мјерама и принципима одрживог
кориштења природних ресурса;
Учешће задруга у очувању генетског потенцијала у пољопривреди РС, те
очувању биодиверзитета у руралном подручју РС.

Допринос задруга развоју руралних домаћинстава, односно руралној
економији, од изузетног је значаја за очување виталности руралних подручја и руралних
заједница. Ова улога задруга вишеструко је потврђена у развијеним земљама свијета,
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посебно у земљама ЕУ, као и на овим просторима у претходном систему. Према
показатељима који су претходно изнесени, очигледно је да је овај значај задруга у РС опао
и да би оживљавање улоге задруга у руралном подручју РС могло допринијети бољем
положају руралних домаћинстава у: наступу на тржишту, обезбјеђењу финансијских
средстава, снижавању трошкова производње, образовању и примјени нових технологија,
заштити природних ресурса, смањењу незапослености и свих других функција које
задруге успјешно примјењују широм свијета.
Осим горе наведених улога истакнуто је да задруге имају и многе социјалне,
културолошке и друге функције у развоју руралних подручја. Задруга својим
дјеловањем је, уствари, брига за друге, па се због тога каже да задруге послују у интересу
људи, а не капитала. Социјална улога задруга огледа се прије свега у директном и
индиректном запошљавању радне снаге, затим у обезбјеђењу услуга руралном
становништву, као што је снабдјевање основним репроматеријалима и др. У прошлости,
поред осталог, задружне просторије биле су мјесто за окупљање становника поводом
културних, друштвених, вјерских, партијских и других манифестација. Међутим,
слабљењем економске функције задруга опала је и њихова функција у социјалном,
културном и другом развоју руралних заједница.
Улога задруга у креирању пољопривредних политика и стратегија, углавном
се испољава кроз дјеловање Задружног савеза. Пољопривредни задружни савез као кровна
организација има улогу, обавезу и одговорност да учествује у процесу доношења одлука и
стратегија од значаја за пољопривредни сектор РС, дјелујући као партнер државним
институцијама приликом доношења мјера усмјерених према аграрном и руралном развоју.
2.2. Правна регулатива у области задругарства
Рад пољопривредних, односно земљорадничких задруга на нивоу РС регулисан је
законом на нивоу РС. До 2008. године важио је Закон о земљорадничким задругама РС
(Службени гласник РС бр.18/99), да би 2008. године био донесен нови Закон о
пољопривредним задругама РС (Службени гласник РС бр.73/08). Ступањем на снагу овог
закона престао је да важи Закон о земљорадничким задругама РС.
Законом се уређује оснивање пољопривредних задруга, дјелатност, сједиште и
фирма, стицање и престанак статуса задругара, управљање задругом, имовина и престанак
задруге, обављање задружне ревизије, као и друга питања од значаја за функционисање
задруге. Задруге у РС су дужне да усагласе свој рад са одредбама новог закона. Да
усаглашавање не иде тако лако доказују и подаци Задружног савеза РС према ком је до
сада 22 од укупно 73 чланице Савеза усагласило своје пословање са одредбама новог
закона. У наредном дијелу представљене су најбитиније одредбе на којима почива
задругарство, односно питања која се тичу задружних принципа и вриједности,
управљања у задругама, задружна имовина, као и оснивање и престанак рада задруга.
Задружне вриједности и задружни принципи
Сви до сада важећи закони о задругама на нивоу РС дефинисали су задругу на
основу важеће дефиниције Међународног задружног савеза (ICA-International Cooperative
Alliance) у којој се наглашава добровољност удруживања, демократичност у руковођењу,
те ширина интереса и функције задруга која се сагледава не само кроз економске већ и
социјалне и културне потребе:
Пољопривредна задруга (у даљем тексту: задруга) је облик организовања
добровољно удружених чланова (у даљем тексту: задругари), да би задовољили своје
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заједничке економске, социјалне и културне потребе и циљеве, заједничким посједовањем
и демократским контролисаним привређивањем.
Задругарство се базира на самопомоћи, демократичности, једнакости и
солидарности. Чланови задруге вјерују у моралне вриједности као што су: поштење,
искреност (отвореност), друштвена одговорност и брига за друге.17
Шема бр. 1. Однос принципа и вриједности у задругарству
Принципи
Отворено и добровољно чланство
Демократска контрола
Ограничене камате на уложени капитал
Дистрибуција добити на чланове
Образовање
Међузадружна сарадња

Вриједности
једнакост, људска права и слободе
економска праведност
узајамна подршка

Извор: Краиг, 1993, стр. 44.

Задружни принципи су такође остали непромијењени током година и различитих
варијанти задружне легислативе широм свијета. Тако је и Законом о пољопривредним
задругама РС дефинисан сет принципа на којима се уређују односи између чланова:
Задруге уређују односе међу својим члановима на принципима:
а) добровољности и отворености према чланству,
б) демократске контроле послова од чланова,
в) учешћа чланова у расподјели користи и покрићу штете у раду,
г) пословне аутономије и информисања чланова и
д) сарадње међу задругама и бриге за заједништво.
Наведени задружни принципи опште су прихваћени од стране пољопривредних
задруга у РС и могу се наћи у свим задружним правилима којима задруге уређују своје
унутрашње пословање и организацију. Међутим, прихваћеност принципа у званичној
документацији, не мора увијек да значи и њихову примјену у пракси.
Када је у питању принцип отвореног чланства, истраживањем је утврђено да
постоје одређене негативне појаве или погрешно схваћана од стране појединих задруга у
РС. Та негативна пракса односи се на затварање слободног чланства у задрузи. Утврђено
је да 7,27% пољопривредних задруга у РС ограничава односно условљава учлањење у
задругу и то на неколико начина: врстом производње, обимом производње, финансијским
учешћем или другим условима. Ова чињеница не мора да означава ограничење, већ
политику задруге да у свом чланству окупи пољопривредне произвођаче са истим
интересима, циљевима и способностима да допринесе развоју задруге. Уколико се ради о
таквим праксама онда оне представљају позитивну појаву која ће омогућити успјешније
пословање задруга. Уколико су ови услови постављени само да би ограничили слободно
чланство онда они представљају кршење закона и задружних правила и принципа. Снага
задруге су њени чланови и омасовљавање чланства у задрузи треба да буде један од
основних циљева задруге.
Демократска контрола послова од стране чланова огледа се у њиховом учешћу у
управљању задругом преко задружних органа како Скупштине, тако и Управног и
Надзорног одбора. Понекад задругари занемарују те своје активности и препуштају своју
17
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улогу и одговорност било запосленима у задрузи, било директору задруге, сматрајући да
је њихова једина обавеза да производе. Дешава се да задруга развијањем свог пословања
и запошљавањем додатних радника почиње да се отуђује од властитих задругара и дјелује
као предузеће гдје су задругари само клијенти. Обе појаве су негативне и представљају на
неки начин кршење задружних принципа. Задруге су организације људи, а не капитала и
задругом управљају задругари. Докле год се ови принципи поштују дотле нема бојазни за
опстанак задруга.
Економско учешће чланова у задругама у РС огледа се углавном преко њиховог
доприноса кроз задружне улоге на основу којих задруге стварају основни капитал за своје
дјеловање. За њега се каже да је недјељив, из њега се покривају материјалне штете, али и
остварује добит, односно на основу њега се могу исплаћивати каматна средства уколико
задруга оствари позитивно пословање у току године. Финансирање задруга на основу
самофинансирања представља један од водећих проблема задруга у РС због слабе
финансијске моћи задругара. Остваривање додатних извора прихода и отварање
могућности задругарима за нове облике улагања у задругу по узору на западноевропска
искуства биће један од изазова опстанка задруга у РС.
Аутономија задруга у њиховом пословању предуслов је у било којим облицима
стицања додатних извора финансирања, склапању партнерстава, кооперација и друго.
Понекад се овакве ствари губе из вида у жељи да се обезбједи какво-такво тржиште за
пољопривредне производе, извори финансирања за одређене инвестиције и слично. Такве
праксе нарушавају опстанак задруге.
Пошто задруге постоје због својих чланова односно задругара, тако и принципи
који се тичу информисања и образовања представљају једну од најбитнијих активности
задруге. Ова активност ће нарочито заначајна постати у наредном периоду када ће
задругари односно пољопривредни произвођачи морати да се прилагоде захтјевним
стандардима ЕУ и заједничког тржишта. Осим тога, задруге су засноване на економским
интересима, то значи да треба да брину о продуктивности своје производње или
производње својих чланова, а то се не може постићи без сазнања о новим технологијама и
добрим праксама.
Сарадња између задруга и брига за заједништво карактеристика су свих
организација социјалне економије како их називају у савременим економским теоријама, а
задруге су најбољи примјер таквих организација. Брига за чланове, те солидарност међу
задругама гаранција су за опстанак задружног покрета.
Управљање задругом и органи задруге
Када је у питању управљање задругом, долази се до суштинске разлике између
задруга и других економских организација, а то је да „Задругом управљају задругари“.
Према Закону, задругари имају једнако право гласа, али дозвољена је и пондерација
гласова у односу на обим пословања, уписане улоге или квалитет пословања са задругом.
Лимит у учешћу гласова појединог задругара у укупном броју гласова у скупштини преко
50 задругара, у складу са ставом 1. овог члана је максимално 5%.
Законом о пољопривредним задругама РС дефинисан је статус задругара као лица
које послује путем задруге било да продаје своје производе и услуге било да је корисник
услуга задруге, те на неки други начин учествује у остваривању циљева задруге.
Задругар је физичко лице, које се бави пољопривредном производњом и у цијелости
или дјелимично послује путем задруге, тј. лице које путем задруге продаје своје
производе, односно услуге, набавља производе или користи услуге потребне за обављање
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своје дјелатности или на други начин непосредно учествује у остваривању циљева ради
који је задруга основана.
Органи задруге су: скупштина, управни одбор, надзорни одбор и директор.
Дужности појединих органа експлицитно су дефинисани Законом и овдје се неће шире
елаборисати. Различлити закони који постоје у БиХ па и свијету, врло су слични када је у
питању улога појединих органа задруге.
Скупштину задруге чине сви задругари. То је једини обавезујући орган задруге без
обзира на њену величину односно број чланова. Ако задруга има више од 300 задругара,
задружним правилима може се одредити да се послови из надлежности скупштине задруге
преносе на скупштину представника задругара, која се мора састојати од најмање 30
представника. Такође, према одредби Закона у РС скупштина задруге „одлучује о
располагању задружном имовином“ и „бира и разрјешава директора задруге“, без
остављања могућности да се то на другачији начин уреди правилима задруге.
Истраживањем је утврђено да скоро све пољопривредне задруге у РС имају организовану
скупштину као законом утврђен обавезан орган управљања. Колико су мале
пољопривредне задруге у РС у смислу броја чланова говори и податак о просјечних 29
задругара по једној задрузи. Такође утврђено је да у 34,55% случајева предсједник
скупштине је особа запослена у задрузи. Оваква појава се не оцјењује позитивном од
стране стручњака из области задругарства јер може довести до занемаривања ставова
задругара у корист запослених у задругама. Када је у питању занимање предсједника
скупштине, утврђено је да је 21,82% случајева то пољопривредни произвођач и 10,91%
случајева пољопривредни техничар. У око 7% случајева ради се о дипломираном
инжињеру пољопривреде, односно дипломираном економисти.
Управни одбори су најдинамичнији и најоперативнији орган управљања. Они
проводе пословну политику задруге. Према Закону о пољопривредним задругама РС,
управни одбор задруге састоји се од најмање пет чланова, који се бирају из реда задругара.
У задрузи са мање од 10 задругара не бира се управни одбор, а послове из надлежности
управног одбора врши скупштина задругара. Половина истраживаног броја задруга у РС
има управни одбор (50,91%), што ако је судећи према законској одредби свједочи да се
ради о малим задругама чији број задругара је испод 10 (Закон о пољопривредним
задругама РС). Просјечан број чланова управног одбора у задругама РС је три члана, а у
15% случајева предсједник управног одбора је запосленик задруге. Број годишњих
састанака је 3,5 у просјеку. Занимање предсједника управног одбора, према резултатима
истраживања је у већини случајева пољопривредни произвођач. У око 7% случајева то је
дипломирани инжењер пољопривреде, а у око 5% случајева ради се о економисти.
Оснивање надзорног одбора је законска обавеза без обзира на број чланова задруге.
У задружним правилима треба уредити његова права и обавезе. И надзорни одбор мора
имати најмање три члана. Његови чланови бирају се из реда задругара. У састав надзорног
одбора не смије бити биран члан управног одбора, књиговођа задруге, њихови брачни
другови, браћа, сестре или родитељи. Просјечан број чланова надзорног одбора задруга у
РС, добијен истраживањем је такође три члана, а у 12% случајева ради се личностима
запосленим у задрузи. Надзорни одбор, према истраживању, постоји у преко 78%
случајева међу пољопривредним задругама у РС. Функције надзорног одбора као
контролног органа су од изузетног значаја за правилно и законито функционисање
задруге и превентиву било каквих аномалија у пословању и руковођењу задруге. Овакве
обавезе подразумијевају и вјештине особа у надзорном одбору у познавању принципа
задругарства, пословања, финансија, законске регулативе и других елемената пословања.
Задруге које имају мало чланство некада нису у могућности да у надзорне одборе бирају
стручне особе. У том случају пожељно је да задруга за потребе анализе пословања
повремено користи услуге спољних консултаната. Истраживањем је утврђено да је у
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највећем броју случајева занимање предсједника надзорног одбора пољопривредни
произвођач, у око 7% случајева ради се о економисти и у такође 7% случајева о
пољопривредном техничару.
Када је у питању административно пословање, утврђено је да све задруге у РС
редовно праве годишње извјештаје, које већином подносе задружним органима на увид
или их праве због тога што су обавезни по закону. Такође, према резултатима
истраживања, све задруге одржавају састанке органа управљања мимо редовних
годишњих састанака скупштине. Број састанака скупштине је у просјеку 2,49 на
годишњем нивоу. Овај број састанака је позитиван за задруге које имају и друге органе
управљања јер може свједочити о томе да је задруга активна, да постоји сарадња и
размјена информација између органа управљања, те да сви задругари активно учествују у
рјешавању актуелне проблематике. С друге стране, овај број је мали ако се односи на
задруге којима је скупштина једини орган управљања јер може свједочити о малим
активностима задруге или, што је често случај чињеници да директор задруге рјешава
већину питања без потребе честог информисања скупштине задругара.
Директор задруге организује и води пословање задруге, заступа задругу, брине се о
законитости и одговара за законитост рада задруге и обавља друге послове утврђене
законом, оснивачким актом и задружним правилима. Врло је битно да је директор задруге
особа која посједује менаџерске способности а не само познавање пољопривредне праксе
и технологије. За очекивати је да ће задруге у РС као и свуда у свијету постати мање
произвођачи а више организатори производње, а нарочито откупа и пласмана
пољопривредних производа. У том смислу особине као што је предузетнички дух,
вјештине преговарања, познавање економије, маркетинга и тржишних односа
представљаће пожељне карактеристике задружног руководиоца. Истраживање тренутног
стања међу пољопривредним задругама у РС утврђено је да преко 60% директора задруга
има високу стручну спрему, 5,45% вишу и 32,73% средњу стручну спрему. Такође, у 38%
случајева директор пољопривредне задруге у РС је по занимању дипломирани инжењер
пољопривреде и у 14,55% случајева економиста. Ови подаци представљају позитивну
слику иако не морају бити гаранција доброг управљања.
Законом је предвиђено и правило конкуренције према којем „Предсједник и
чланови управног и надзорног одбора и директор задруге не могу за свој или туђи рачун
обављати дјелатност која спада у дјелатност задруге, нити могу бити запослени у
другој задрузи, односно власници и запослени у предузећу или другом правном лицу које
обавља исту или сличну дјелатност као задруга, осим ако то другачије не предвиђају
задружна правила.“
Оснивачи задруге могу ову клаузулу проширити и на задругаре и све запослене у
задрузи, али то треба уградити у задружна правила. У сваком случају, једно лице не може
бити задругар у двије задруге које обављају исту дјелатност. Може бити члан више
задруга различитих дјелатности. Ова клаузула је врло битна јер представља основу по
којој не би смјело доћи до злоупотребе интереса задруге у корист појединаца било да се
ради о директору задруге или појединим задругарима.
Задружна имовина
Када је у питању имовина задруге, према Закону, имовину задруге чине: стварна
права, имовинска права, новац и друге хартије од вриједности. Законом је забрањено
претварање имовине у удјеле задругара, или стављање имовине у незадружну функцију.
Иако се задружна имовина углавном формира из улога задругара она може да се стиче
пословањем задруге као и улагањем не чланова односно страних физичких и правних
лица. У Закону о пољопривредним задругама РС се експлицитно наводе услови и права
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кориштења државне имовине која је дата на кориштење задругама са сједиштем у
Републици Српској.
Задруга која користи државну имовину или имовину стечену бестеретним
правним послом од јединица локалне самоуправе, републичких органа или органа на нивоу
Босне и Херцеговине, не може доносити одлуке о располагању том имовином, а нарочито
одлуке о: продаји, поклону, размјени, кориштењу, поравнању са повјериоцима, залози,
хипотеки, гаранцији, давању у дугорочни закуп и улагању те имовине у друга правна лица
без писане сагласности Владе Републике Српске (у даљем тексту: Влада).
Министарство, односно Влада РС у новембру 2009. године је донијела Закон о
измјенама и допунама Закона о пољопривредним задругама гдје се мијења члан 48. и
прописује се да сва државна имовина евидентирана код задруга се уписује као својина
јединица локалне самоуправе.
„Непокретности уписане у јавним евиденцијама као државна, односно друштвена
својина с правом кориштења, управљања или располагања у корист задруге, након
ступања на снагу овог закона уписаће се као својина јединица локалне самоуправе
(општина и град) на чијој територији се те непокретности налазе“.
На основу става 2. члана 48. прописано је и како ће се проводити поступак
утврђевања имовине, и то:
"Упис непокретности по захтјеву градоначелника града, односно начелника
општине утврђује се рјешењем надлежне подручне јединице Републичке управе за
геодетске и имовинско- правне послове."
Ове измјене и допуне Закона донијеле су још више забуна и проблема за задруге у
РС. Регулисање кориштења државне својине по многима је био основни разлог доношења
закона о измјенама и допунама Закона о пољопривредим задругама РС. Према
мишљењима МПШВ које је иницирало доношење Закона, мотив је био у спречавању
Задруга да врше неовлаштену продају и отуђивање имовине коју су добили на кориштење,
те да се подстакне рад постојећих задруга и формирање нових задруга којима би се давале
те непокретности у закуп и исте ставиле у функцију. Према мишљењу, доброг дијела
субјеката на које се Закон односи, а то су пољопривредне задруге РС, као и Задружних
савеза на нивоу БиХ, Влада РС је пренаглила са доношењем ограничења у кориштењу
државне имовине, што је разлог да многе задруге на нивоу РС до сада нису усагласиле
своје пословање са Законом о пољопривреди.18
18

У погледу законског рјешења кориштења државне имовине, Р. Кулага, предсједник ПЗС РС истиче:
„Са овим законским рјешењем је предвиђено да се задругама даје могућност несметаног рада и
кориштења имовине у друштвеном власништву на тај начин што се државна имовина уписује као својина
јединица локалне самоуправе и даје задругама на кориштење у складу са Правилником о условима и
начину давања у закуп непокретности пољопривредним задругама којим је регулисан начин и услови
давања непокретности задругама. Имплементација Закона очитује се кроз различито тумачење и примјену
закона од стране локалних заједница и Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове
Републике Српске и њених подручних јединица и судова. Предвиђени поступак преноса је у току и
проводи се углавном тако да подручне јединице за геодетско и имовинско-правне послове по поднешеним
захтјевима од стране начелника локалних заједница непокретности уписују у својину локалне самоуправе
по сили закона без уважавања расположивих доказа у виду јавних исправа којима задруге могу доказати да
су непокретности стекле својим радом и пословањем (купили, изградили или на други начин стекле).
Задруге су се жалиле Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове на издата рјешења,
која углавном потврђује рјешења подручних јединица тако да су задруге принуђене заштиту својинских
права тражити правним путем уз велике материјалне трошкове. Нажалост, и судови доносе рјешења на
штету задруга. Има случајева да је већ почело отуђење преузете имовине од стране локалних заједница,
иако по закону исту могу давати само у закуп задругама.
Међутим, има и позитивних примјера гдје су поједине подручне јединице за геодетске и имовинско-правне
послове Републике Српске уважавале доказе задруга о начину стицања задружне имовине у виду јавних
исправа и омогућиле укњижавање исте на задруге“
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Према Пајкићу, кључно питање је да ли задруга која друштвену (државну) имовину
посједује, користи или је има на располагању, може доказати да је правни сљедбеник
задруге која је била корисник некретнина у друштвеном власништву, или да ли може
доказати да су одређене некретнине стицане наплатним правним послом. Наиме, један
број задруга је у ранијем периоду радио на пословима књижења имовине у свом посједу, а
неке нису урадиле ништа. Ове прве су у позицији да покрећу поступке прекњижбе
имовине у друштвеној (државној) својини у задружну својину, а онима које нису урадиле
ништа слиједи покретање дужег поступака прекњижбе власништва са изворних власника
од којих су некретнине куповане.19
Провођење ових поступака је споро и захтијева ангажовање правника који добро
познају ову законску регулативу, најчешће адвоката, тим прије што надлежни судови
немају јединствен приступ у рјешавању ових питања. Процјењује се да је укупна
вриједност имовине која је задругама одузета без накнаде већа од укупне вриједности
имовине којом задруге сада располажу. Она је увелико, према ријечима Пајкића, на
незаконит начин, приватизована а тај процес се наставља. Вријеме пролази, губи се
документација, све је мање живих свједока тадашњих збивања, па је веома реална
опасност да се та имовина никад не врати задругама и задружним савезима.
Према подацима ПЗС РС, ратна и послератна дешавања су оставила празнине у
контроли рада задруга и довела до нарушавања задружних принципа, гашења рада већег
броја задруга, а самим тим је омогућено да се дио имовине које су задруге користиле или
посједовале пренесу на трећа, правна и физичка лица и упишу их као своје власништво
или је имовина продата по веома ниским цијенама. Кроз разне трансформације сва
удружена имовина задруга је остајала код основних и новооснованих друштвених
предузећа која су касније приватизована и са приватизацијом тих предузећа дио имовине,
а посебно објекти су одмах продати.
„Неспорна је чињеница да неке задруге у свом посједу имају некретнине, односно
имовину које се у јавним регистрима воде као друштвена или државна својина и задруге
не оспоравају пренос такве имовине на локалне заједнице.
Темељно питање јесте на којим принципима је настала задружна својина, што
указује на потребу познавања историјске генезе. У овом случају требало је
идентификовати шта је то конкретно друштвено власништво у оквиру имовине коју
користе садашње задруге о чему морају постојати конкретни материјални докази у виду
јавних исправа.
Стога је Закон морао разграничити ове основне имовинске облике у складу са
чињеничним стањем о настанку и врсти имовине у оквиру постојећих задруга, односно на
бази расположивих доказа утврдити право уписа својине на непокретностима и
онемогућити да се цјелокупна задружна својина поистовјети са друштвеним
власништвом, јер то у крајњем значи уништавање задруга као најподеснијег облика
организовања пољопривредних произвођача, као важну карику у развоју пољопривреде.“
(Кулага, предсједник Задружног савеза РС).
С друге стране Законом је и предвиђено да ће се упис непокретности утврдити
рјешењем надлежне подручне јединице. Подручна јединица Републичке управе за
геодетске и имовинско-правне послове провешће поступак уз учешће представника
Задруге и Правобранилаштва Републике Српске, тако што ће на основу утврђених
чињеница одлучити о предметно управној ствари са правном поуком.

19

Приручник: “Задруга, управљање, руковођење, пословање”, Задружни Савез Босне и Херцеговине,
Сарајево, 2009.
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На основу свега изнијетог можемо закључити да проблем ипак лежи на различитом
тумачењу законских одредница.
Оснивање и престанак задруге
Задругу може да оснује најмање пет физичких лица која испуњавају услове
предвиђене задружним правилима и која се баве пољопривредном дјелатношћу. Осим
минимума лица која могу основати задругу, Закон је дефинисао остале активности и
елементе који требају бити дефинисани односно које требају претходити оснивању
задруге. Прије свега задругари требају донијети два битна акта: уговор о оснивању и
задружна правила. Уговор о оснивању је оснивачки документ задруге и он је на неки
начин лична карта задруге којим се наводе основни подаци о томе ко оснива задруге, гдје
се оснива и чиме ће се задруга бавити.
Задружна правила представљају документ којим се уређују односи и понашање у
задрузи, односи између задруге и задругара и сва друга значајна питања за пословање
задруге. Све оно што није регулисано Законом или гдје је Закон оставио слободу
задругама, дефинисано је задружним правилима.
Када су у питању улози, Законом није прописан минимални новчани улог који
требају оснивачи имати да би се основала задруга, тако да се у пракси могу затећи
различити износи улога. Истраживањем је утврђено да просјечна висина улога
пољопривредних задруга у РС износи 434 КМ. Дешавају се и негативне појаве, да се
увећавањем улога на неколико хиљада КМ ограничава ширење задруге и улазак нових
чланова. Таква пракса наравно није пожељна, јер задруге, као што је речено морају
његовати праксу отвореног чланства. Уколико је циљ подизања улога обезбјеђење
финансијских средстава за пословање задруга, онда постоје другачије праксе које се
примјењују у западноевропским земљама гдје је дозвољено инвестирање средстава
задругара не у виду улога већ спољног капитала за који задругари могу добити камате на
уложена средства. Улози се воде на име, недјељиви су и не могу се враћати прије
престанка одговорности задругара за обавезе задруге. На задружне улоге не дијеле се
дивиденде, али се на њих могу давати камате. И ту има ограничење. Камате не могу бити
више од стопе коју примјењују банке и могу се исплатити уколико је финансијско
пословање задруге било позитивно. У земљама развијеног задругарства висина улога
прилагођена је обиму пословања задруге и могућностима задругара. Да ли мање
оснивача са вишим улозима, или више оснивача с мањим улозима? Будућем
пословању задуге више могу доприносити чланови који ће остваривати разне облике
сарадње са задругама, макар понудили и мање оснивачке улоге, него чланови који нуде
високе улоге и њиховом уплатом заврше сарадњу са задругом.
Када је у питању дјелатност задруге, задруге су дужне у процесу регистрације да у
листи које су прописане законом у РС одаберу дјелатности којима ће се бавити.20
Уобичајено је да се задруге региструју за што више дјелатности, па и оним чиме се
не намјеравају бавити, како би избјегли измјену статута односно задружних правила у
будућности. Ово је наравно добра стратегија, али је још битније да се задруге усмјере
више на оне дјелатности којима се намјеравају бавити и у том смислу креирају пословну
стратегију. Истраживањем је утврђено да преко 70% задруга у РС има пословни план
разрађен за текућу годину, а око 35% њих има дугорочну стратегију или пословни план
развоја. Такође 40% задруга има промотивни материјал, што би требало да свједочи о
доброј пословној организованости задруга у РС, иако нема мјерљивих показатеља који би
20

Класификација дјелатности у Републици Српској утврђена је Законом о класификацији дјелатности и
регистру јединица разврставања (Службени гласника РС број 113/04, од 24.12.2004. године).
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могли то потврдити. Претежна дјелатност задруга у РС је у преко 70% производња
пољопривредних производа иако је за претпоставити да се у већини случајева ради о
производњи задругара, а не задруга. Овај податак представља посебну карактеристику
задруга у РС у односу на задруге у ЕУ које су у мањој мјери укључене у примарну
производњу, а више у откуп и маркетинг пољопривредних производа.
Задруга губи својство правног лица брисањем из судског регистра. У случају
престанка задруге спајањем, припајањем или подјелом, имовина задруге преноси се на
њене правне сљедбенике. У другим случајевима престанка задруге, послије намирења
повјерилаца и враћања улога задругарима, преостала задружна имовина преноси се
Пољопривредном задружном савезу Републике Српске за оснивање нових задруга, који ту
имовину може пренијети Пословном пољопривредном задружном савезу основаном на
територији на којој је било сједиште те задруге и користи се за оснивање нове задруге,
односно за развој задруге на територији на којој је било сједиште те задруге. Према
информација задружног савеза Републике Српске у 2010/2011 години основано је 10
нових задруга, 10 старих задруга је престало са радом, а за шест задруга је покренут
стечајни поступак.
Законска ограничења у пословању задруга
Према истраживању проведеном међу пољопривредним задругама РС, ограничења
у пословању задруга представљају, Закон о пољопривредном земљишту РС, Закон о
пољопривреди РС, као и Закон о пољопривредним задругама РС. Чак 58,18%
истраживаних задруга, истичу ограничења у пословању и развоју задруга, што је
последица збрке у правним тумачењима, а односи се на на следеће:
-

одређене одредбе у Закону о пољопривредном земљишту,
одредбе у Закону о пољопривредним задругама,
одредбе у Закону о пољопривреди,
одредбе у Закону о концесијама,
неадекватна економска политика,
ниске субвенције и низак ниво подршке производњи,
ниски подстицаји за извоз,
неконтролисани увоз пољопривредних производа,
високе стопе пореза и допринос,
недефинисано задружно власништво и др.

Остале примједбе задругара односиле су се на законска ограничења, а посебно
истицали, неадекватна економска политика, неусаглашеност закона на нивоу РС и БиХ,
недовљно прецизна задружна правила и слично.
2.3. Пољопривредни задружни савез РС и задружна удружења
Организациона и институционална уређеност задругарства у РС
Земљорадничке задруге из Републике Српске 1999. године у складу са Законом о
земљорадничким задругама (Сл. гл. РС, број 18/98) основале су Земљораднички задружни
савез Републике Српске као самосталну, интересну и стручну организацију, који се
пререгистровао у Задружни савез Републике Српске 2004. године у складу са Општим
законом о задругама (Сл. гл. БиХ, број 18/03), а у току је пререгистрација у
Пољопривредни задружни савез Републике Српске у складу са Законом о
пољопривредним задругама (Сл. гл. РС, број 73/08).
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Организација Савеза дефинисана је Правилником о унутрашњој организацији и
систематизацији. За потребе остваривања циљева и функција Савеза, обављање послова
задружне ревизије, стручних, административних и других послова у Савезу се
запошљавају запослени и образује Стручна служба Савеза. Тренутни број извршилаца је 4
(четири). Орган руковођења у Савезу је Предсједник Савеза (ВШС), а у оквиру Стручне
службе попуњена су радна мјеста на пословима главног задружног ревизора (ВСС),
ревизора (ВШС) и административно-техничког секретара (ВШС). Тренутна
институционална уређеност задругарства у РС је врло специфична.
У складу са Законом о пољопривредним задругама Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде донијело је Правила о задружној ревизији и Правилник о
давању у закуп непокретности задругама. Савез има донесена Задружна правила,
пречишћени текст, у складу са Општим законом о задругама, а у току је пререгистрација и
израда Правила Савеза и других општих аката Савеза у складу са Законом о
пољопривредним задругама.
Истраживање проведено на узорку од 60 задруга показује да је учлањење задруга у
Пољопривредни задружни савез РС око 87% што представља изузетно велики ниво с
обзиром да учлањење у задружни савез није обавезно. Од тог броја, њих 55% учествује у
органима управљања било Задружног савеза РС или БиХ. Задовољство чланица
Задружног савеза активностима и користима које имају од чланства у Савезу је нешто
ниже и износи 65,45%. Још мање њих је задовољно радом Задружног савеза БиХ, тек 36%,
што ће рећи да активности овог Савеза не долазе у пуној мјери до индивидуалних чланица
на терену и да се веза између Савеза и њених чланица због којих постоје, помало
изгубила.
Органи управљања у ПЗС РС
Савезом управљају задруге-чланице Савеза преко својих представника изабраних у
органе управљања Савеза. У управљању Савезом чланице имају једнако право гласа (једна
чланица-један глас). Органи управљања Савеза су: Скупштина, Управни одбор и
Надзорни одбор. Органи управљања на својим сједницама разматрају текућу
проблематику из своје надлежности у складу са правилима Савеза и пословницима о раду.
Највиши орган управљања у Савезу је Скупштина Савеза. Скупштину Савеза чини по
један представник сваке чланице. Тренутни сазив Скупштине представља 72 делегата из
задруга-чланица Савеза. За обављање стручних и других послова, Савез може
запошљавати стручна лица из реда задруга-чланица Савеза или те послове повјерити
другим правним и физичким лицима.
Управни одбор Савеза је извршни орган Скупштине Савеза и чини га 9 чланова који
се бирају из задруга-чланица Савеза. Надзорни одбор је орган Савеза путем којег чланице
Савеза надзиру рад свих органа и стручне службе Савеза и чини га 5 чланова који се
бирају из задруга-чланица Савеза.
Представници задруга у органима управљања су углавном директори задруга, а по
мишљењу Стручне службе Савеза значајаном броју стручних и квалитетних кадрова у
задругама није омогућено да буду делегирани и бирани у органе управљања, што ће у
наредном периоду бити приоритетна активност код доношења нових нормативних аката и
избора нових органа управљања приликом пререгистрације Савеза. Квалификациона
структура чланова органа управљања је у распону од ССС до ВСС, већином
пољопривредног смјера, али су заступљени и други смјерови (економски, правни).
При Савезу дјелују помоћна радна тијела: Задружна арбитража, Суд части и Савјет за
пољопривреду и задругарство, као и конкурсна комисија, комисије за израду нормативних
аката и комисија за тендер и лицитације. Савез је преко својих представника, које именује
33

ПРОГРАМ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗАДРУГАРСТВА У РС

Скупштина Савеза, заступљен у органима и тијелима Задружног савеза БиХ (10 делегата у
Скупштини ЗСБиХ, од којих је један предсједник/замјеник предсједника Скупштине, 4
члана Управног одбора, од којих је један предсједник/замјеник предсједника одбора, 2
члана Надзорног одбора, од којих је један предсједник/замјеник предсједника одбора и
предсједник/замјеник предсједника ЗС БиХ).
Активности Савеза
Према Закону о пољопривредним задругама РС, Пољопривредни задружни савези
обављају сљедеће послове:
- пружају стручну и другу помоћ при оснивању и унапређивању пословања
задруге,
- заступају интересе задруга пред органима и организацијама и банкарским и
другим финансијским организацијама у области задругарства,
- организују и подстиче стручно усавршавање, научноистраживачки рад и
информативно-издавачку и пропагандну дјелатност од интереса за
унапређивање задругарства,
- доносе правила пољопривредног задружног савеза,
- организују арбитражу и уређују начин њеног рада,
- прикупљају податке потребне за вођење задружне статистике и
- обављају друге послове које им повјере задруге, у складу са правилима
пољопривредног задружног савеза.
Законом о пољопривредним задругама Задружни савез РС врши сљедеће
активности:
- представља задруге у иностранству и остварује сарадњу са међународним
задружним организацијама,
- организује Суд части и уређује начин његовог рада,
- обезбјеђује обављање задружне ревизије,
- стара се о унапређивању задругарства,
- води евиденцију о задругама (задружни регистар) и задружну статистику,
- доноси општа правила којима се уређује примјена задружних принципа и друга
питања од значаја за пословање задруга,
- одлучују о преносу, односно давању на кориштење имовине која им је предата
по престанку задруге у складу са овим законом и
- обавља друге послове прописане овим законом и правилима пољопривредног
задружног савеза.
Према информацијама добијеним из Задружног Савеза РС приоритетни задатак,
нарочито последњих неколико година, је обезбјеђење материјално-финансијских услова
за кадровско јачање на правним пословима и пројектним активностима у циљу
обезбјеђења комплетне институционалне подршке задругама. У протеклом периоду
активности Савеза односиле су се на правилно тумачење и провођење новог закона о
пољопривредним задругама, на доношење нових Задружних правила Савеза, именовање
задружних ревизора, остваривање сарадње са домаћим и страним институцијама као и
савезима задруга из окружења. Детаљнија листа активности Савеза налази се у прилогу.
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2.4. Појаве и промјене које одређују спољашње окружење задруга
Демографске промјене у руралним подручјима
Негативне демографске промјене у руралном подручју РС у виду пада наталитета,
миграција и старење становништва, одражавају се негативно на успостављање и развој
пољопривредног задругарства. Неповољна привредна ситуација и низак животни стандард
у РС имао је за последицу да је још увијек добар дио младе радне снаге ангажован у
пољопривредној производњи, као јединој могућности за обезбјеђење извора прихода.
Међутим та слика се брзо мијења и без адекватних мјера за задржавање младих у
пољопривреди и уопште у руралном подручју РС, ће изгубити могућност за провођење
структурних реформи у пољопривреди. Негативне демографске промјене нису типичне
само за РС већ и за развијене земље ЕУ,21 гдје је евидентирано да је само 6% фармера ЕУ
млађе од 35 година, а демографске анализе САД не одударају од европског просјека.
Када су задруге у питању људски фактор је пресудан како у настанку задруга тако и
у њеном развоју и управљању. Без младих пољопривредних произвођача који имају снаге
и спремности за тржишну утакмицу задруге се неће моћи изборити са оштром тржишном
конкуренцијом нити ће моћи постати или остати фактор укупног економског социјалног и
културног развоја руралних подручја РС.
Технолошке иновације
У уској вези са негативним демографским појавама је и кориштење нових
технологија које с једне стране имају ефекат смањења потреба за људском радном снагом
и с друге стране повећавају ефикасност пољопривредне производње и добит за рурална
домаћинства. Савремени начин обављања пољопривредне производње такође ће
допринијети демографским промјенама у руралном подручју и за очекивати је да ће
степен технолошких иновација расти са степеном подмлађивања односно промјене
генерација у пољопривреди.
Други фактор увођења технолошких иновација су трошкови повезани са њиховим
настајањем и примјеном у пракси. Без адекватне државне политике како у смислу
економске подршке за усвајање нових технологија тако и у смислу увезивања
пољопривредника са научним и истраживачким институцијама неће бити могуће подићи
технолошки ниво пољопривреде у РС. Земље Европске уније али и земље из окружења
улажу све више средстава на изналажење нових технологија. Како би пољопривреда РС
била конкурентна на отвореном тржишту мора пратити овакве трендове и повећати
издвајања за истраживање и примјену нових технологија.
Конкуренција на тржишту
Тржиште пољопривредних и прехрамбених производа све више показује тренд
концентрације и укрупњавања како код прерађивачких капацитета тако и код малопродаје
и потрошње. Консолидација на тржишту довела је до настојања великих фирми које
контролишу цијели ланац производње и дистрибуције како би задовољили захтјеве својих
потрошача односно гарантовали квалитет и безбједност својих производа. Тако велики
супермаркети захтјевају посебне стандардне производње и прераде, услове складиштења и
дистрибуције, све у циљу могућности праћења производа у ланцу. Оваква консолидација
карика у тржишном ланцу оставља задруге као слабе карике у преговарачкој моћи. Да би
задруге опстале у оваквим условима морају креирати нове стратегије подизања
конкурентности и оснаживања своје позиције јер ће само на такав начин моћи заштити
21
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своје чланове и осниваче. Због тога задруге би, када је ријеч о производњи, преузимању и
откупу пољопривредних сировина и производа, морале развити дугорочнији систем
пословне сарадње са прерађивачима, прометницима и стручним и научним институцијама.
Улога потрошача
Потрошачи су носиоци и диктатори тржишта пољопривредних и прехрамбених
потреба. Жеље и преференције потрошача се мијењају са промјеном стандарда живота.
Потрошачи желе укусну лијепо запаковану, повољну и по здравље безбједну храну.
Отвореност тржишта такође доприноси мијењању преференција потрошача
понудом великог броја нових производа, укуса и врста паковања. Велике афере које се
дешавају када је у питању безбједност прехрамбених производа (као што је последњи
случај са појавом Echerihia Coli у Њемачкој) доказују колика је одговорност учесника у
ланцу и колико је тешко осигурати здравствене стандарде на глобалном тржишту. Задруге
у РС требају узети у обзир оваква очекивања потрошача, те да ће она у будућности имати
све веће захтјеве за здравственом исправношћу и високим квалитетом пољопривредних и
прехрамбених производа. Задругама таква ситуација пружа шансу јер су најближа карика
производњи сировине, могу на ефикасан начин осигурати уједначен и висок квалитет код
својих чланова, могу обезбједити кратке ланце снабдијевања који ће омогућити испоруку
свјежих производа потрошачима, без великих губитака у транспорту и фазама прераде.
Глобализација
Ефекти глобализације на тржишту пољопривредних и прехрамбених производа у
РС довели су до велике понуде производа из цијелог свијета, што је отежало положај
домаће пољопривреде у погледу њене конкурентности, прије свега по основу цијена,
квалитета, разноликости, задовољења преференција потрошача и др. Често су увозни
производи настали у земљама са нижим трошковима производње, у условима боље
финансијске подршке и ресурсне основе. Увозни производи најчешће се пласирају преко
великих корпоративних ланаца који имају могућност испоручивања великих количина
стандардизоване робе и по нижим цијенама. У таквим условима задруге у РС које су у
већини случајева организатори производње малих произвођача не могу да се носе са
конкуренцијом увозних производа и морају своју шансу да траже или у усклађивању
карактеристика својих послова са свјетским стандардима или у понуди производа додате
вриједности какву увозни производи немају.
Подршка од стране државе
Политика подршке и развоја пољопривредне производње последњих година се
знатно промјенила. Те промјене се односе на већа издвајања за подршку пољопривредној
производњи, на доношење стратегија и закона који су у складу са европским стандардима,
на обезбјеђењу повољнијих кредитних линија (кредитна линија Инвестиционе банке,
кредитне линије међународних пројеката као што је IFAD) као и гаранција за кредитна
улагања (Оснивање Гарантног фонда РС), извршена је регистрација пољопривредних
произвођача, формирана је политика руралног развоја, повећана су улагања у развој
инфраструктуре и услуга у руралним подручјима, као и улагања у развој пословних
активности. Ефекти неких од ових промјена биће видљиви тек у скорој будућности али
представљају позитивне сигнале без обзира на тешко стање у пољопривреди РС.
Задруге су такође биле предмет позитивних помака када је у питању изградња
стратешког и законодавног оквира, што није довољно и што не обезбјеђује бржу
експанзију задругарства које има незамјењиву улогу у друштвено-економском развоју РС.
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Те промјене се огледају у давању субвенција за развој пословних активности,
успостављању система задружне ревизије, као и промјене у осјетљивим питањима које се
тичу регулисања права задружне својине, односно права кориштења државне имовине.
Извршен је попис задружне имовине, те успостављен регистар задруга. Наведене
активности могу бити основа за покретање снажнијег заокрета у модернизацији
задружног покрета у РС, те оснаживању положаја задруга као важног развојног фактора.
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3. Материјална, кадровска и организациона оспособљеност задруга
3.1. Имовина задруга (биланс стања)
Имовину задруге чине: стварна права, имовинска права, новац и друге хартије од
вриједности. Задружна имовина формира се из удјела задругара који су унесени у
имовину задруге, чланарине задругара, средстава остварених радом и пословањем и
теретним правним пословима задруге.22
Закључци о вриједности и структури имовине задруга базирају се на анализи
финансијских извјештаја 107 задруга које се АПИФ-у предале своје завршне финансијске
извјештаје за 2009. и 2010. годину (детаљан биланс стања у прилогу овог програма прилог 1). Поред овог броја, вјероватно је било још задруга које су имале одређене
пословне активности у једној или обе године. Због тога ова анализа можда не представља
апсолутно тачну финансијску слику пословања свих задруга у РС, али је она, с обзиром на
број задруга које су обухваћене анализом, сигурно довољно репрезентативна да би се
извели релевантни и исправни закључци о потенцијалу и пословању свих
пољопривредних задруга у Републици Српској.
Актива задруга у Републици Српској
Према рачуноводственим нормама, актива представља имовину неког субјекта који
води рачуноводствену евиденцију. Ова имовина се у основи дијели на сталну, које је
претпоставка дугорочног пословања, и текућу, која је претпоставка пословања у текућој
години. Једна просјечна задруга у РС има 850 хиљада КМ имовине (сталне и текуће), а
свих 107 задруга заједно 91 милион КМ имовине.
Стална имовина
Укупна стална имовина 107 задруга је на крају 2010. године вриједила 59,6
милиона КМ и у односу на претходну годину дошло је до њеног смањења за 1,7 милион
КМ. У структури сталне имовине доминирају некретнине (97,1%), а минорно су присутна
биолошка средства (1,1%) и дугорочни финансијски пласмани (1,8%). Задруге имају
подједнаку вриједност имовине у земљишту (25 мил. КМ) и грађевинским објектима (25,1
мил. КМ), а много мање у опреми (6,3 мил. КМ) и авансима за прибављање некретнина
(1,3 мил. КМ).
Просјечна вриједност имовине по једној задрузи је 556.912 КМ. Једна просјечна
задруга има 233 хиљаде КМ у земљишту и 235 хиљада КМ у објектима и још 59 хиљада
КМ у опреми. Међутим, половина задруга у свом билансу нема никакво земљиште, а
поменути просјек подиже десетак задруга које имају милионске вриједности земљишта.
Грађевинске објекте има већи број задруга него земљиште (један број задруга нема
земљиште али има објекте), а највећа забиљежена вриједност објеката по једној задрузи је
2,9 милиона КМ. Одређену опрему имају готово све задруге, а њена вриједост се креће од
488 КМ до 1,6 милиона КМ по задрузи. Из анализе биланса стања да се закључити да
земљиште и објекти доминирају у имовини задруга и да су они углавном наслијеђени из
претходног периода, а да опрема доминира код новооснованих задруга. Чак 24 задруге
имају имовину мању од 10.000 КМ, а још 27 имовину мању од 50.000 КМ, што чини
готово половину од укупног броја задруга. Ови подаци показују да са становишта развоја
пољопривреде стварну потенцијалну економску снагу има тек десетак (тачније 17) задруга
са имовином преко милион КМ.
22

Члан 47. Закон о пољопривредним задругама Републике Српске (”Службени гласник РС” број: 73/08).
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Текућа имовина
Поред сталне имовине, задруге располажу и са 25,8 милиона текуће имовине и
њена вриједност је била готово идентична у обе посматране године.
Највећа вриједност текуће имовине је у краткорочним потраживањима и
финансијским пласманима (14,7 милиона КМ). Задруге потражују од купаца у земљи 60%
својих потраживања (8,9 милиона КМ). Потраживања од купаца у земљи се благо смањују
(у 2010. години су била мања за 586 хиљада КМ у односу на потраживања у 2009. години).
Потраживања од купаца у иностранству су нешто мања од 2% укупних потраживања, што
индиректно указује на то да су задруге искључиво орјентисане на пословање на домаћем
тржишту. Потраживања по основу краткорочних финансијских пласмана (дати кредити,
краткорочни депозити и сл.) чине 10% укупних потраживања.
Задруге су на крају 2010. године располагале са нешто више од 1 милион КМ
готовине и у односу на претходну годину дошло је до њеног смањења за 288 хиљада КМ.
Ликвидност задруга се погоршава (смањују се готовина и потраживања од купаца, а
повећавају се залихе).
У залихама материјала, готових производа и робе је 9,6 милиона КМ. Структура
залиха показује да се задруге више баве трговином него производњом. У вриједноси
укупних залиха задруга, трговачка роба учествује са 62%, готови производи са 15,9%,
материјали са 8,3%, а недовршена производња само са 6,2%. У 2010. години залихе се се
повећале (за 613 хиљада КМ), при чему су све категорије залиха порасле, осим
производње у току. Задруга 61-а или њих 57% је у 2010. години имало залихе у роби са
варијацијом од неколико хиљада до неколико стотина хиљада КМ. Залихе материјала,
недовршене производње и готових производа имало је само 40 задруга или 37%. То
потврђује констатацију да се властитом пољопривредном производњом бави тек 1/3
задруга, а још 1/3 се бави прометом купљених или откупљених производа без властите
производње.
Значајна ставка у активних задруга је губитак изнад висине капитала који је
кумулиран у износу од 2,8 милиона КМ и током 2010. године се повећао за додатних 174
хиљаде КМ. Ово је допринос лоших задруга које имају вишак расхода над приходима, а
нису ликвидиране, тако да се тај негативни финансијски резултат књижи као губитак
изнад висине капитала (којега у ствари више и немају, па се не може умањивати за износ
оствареног губитка). Таквих задруга је 2010. године било 20 (што је готово 1/5 задруга
које су предале своје завршне рачуне). Од тога, 5 задруга је у 2010. години успјело да
смањи кумулирани губитак изнад вриједности капитала, али се истовремено те исте
године појавило 5 нових задруга које су због недостатка капитала остварени губитак
књижиле као губитак изнад висине капитала.
У ванбилансној активи се води 2,6 милиона КМ. Иако се без аналитичке евиденције
не може прецизно рећи шта је евидентирано под овом ставком, вјероватно већи дио овог
износа чине некретнине са спорним власништвом.
Пасива задруга у Републици Српској
Пасива представаља изворе имовине коју неки субјект посједује. Пасива се састоји
од капитала, дугорочних резервисања и обавеза. Посматраних 107 задруга је на крају 2010.
године имало капитал од 47,8 милиона КМ и у односу на крај 2009. године дошло је до
његовог смањења за 2,3 милиона КМ (4.7%). Дугорочна резервисања свих задруга су на
крају 2010. године била 424 хиљаде КМ и може се рећи да пасиву задруга у ствари чине
капитал и обавезе. Обавезе 107 задруга су на крају 2010. године биле 40,1 милион КМ и
повећале су се за 814 хиљада КМ у односу на претходну годину. Капитал чини 54%,
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дугорочна резервисања нешто мање од 1%, а обавезе 45% пасиве задруга. Гледано са
становишта једне просјечне задруге она има 447 хиљада КМ капитала и 374 хиљаде КМ
обавеза.
Капитал задруга
Капитал задруга састоји се од основног и од уписаног, а неуплаћеног капитала,
резерви, нераспоређене добити и дугорочних резервисања, умањених за губитак до висине
капитала. Укупни капитал задруга је био мањи од основног капитала због утицаја
књиженог губитка до висине капитала који је на крају 2010. године достигао 19,2 милиона
КМ (губитак текуће 2010. године је 2,5 милиона КМ, у односу на 2 милиона КМ губитка у
2009. години, а остало је кумулирани губитак из ранијих година). На крају 2010. године
основни капитал задруга је био 48 милиона КМ и у тој години је смањен за 2,3 милиона
КМ. Примјетна је шароликост у књижењу капитала задруга. Задружни удјели су 17
милиона КМ и биљеже благи раст (3% годишње), а надмашује их државни капитал који са
21,5 милиона КМ чини 45% укупног капитала задруга и такође биљежи благи раст (2%
годишње). Поред ове двије врсте капитала књижене су и ставке акцијског капитала 1
милион КМ (ако задруге немају никакву везу са АД), удјели друштава са ограниченом
одговорношћу 155 хиљада КМ и остали основни капитал са чак 9,7 милиона КМ, уз
његово смањење током 2010. године за чак 1,7 милиона КМ. Законске и статутарне
резерве задруга су биле 1,2 милиона КМ, а ревалоризационе резерве још 8,6 милиона КМ.
Као и код других типова привредних друштава, високо је учешће нераспоређеног добитка
од 4,4 милиона КМ (у 2010. години), односно 4,6 милиона КМ (у 2009. години).
Обавезе
Обавезе задруга су износиле 40,1 милион КМ, при чему су доминирале
краткорочне обавезе са 31 милион КМ, а дугорочне обавезе су биле 9,1 милион КМ.
Задруге су имале 8,1 милиона КМ дугорочних кредита и 1 милион осталих дугорочних
обавеза. Краткорочних кредита задруге су имале 3,8 милиона КМ, а обавезе према
добављачима чак 11,4 милиона КМ. Обавезе за зараде и накнаде радницима су нарасле на
9,1 милион КМ и само током 2010. године повећале су се за 2 милона КМ. Остале
различите краткорочне обавезе (примљени аванси, пореске обавезе, ПВР и друге)
износиле су 6,7 милиона КМ. Обавезе задруга су чиниле 45% њихове имовине.
3.2. Успјешност пословања задруга (биланс успјеха)
Укупни приходи задруга
Успјешност, односно резултате пословања задруга изражава њихов биланс успјеха.
Приходи пољопривредних задруга у Републици Српској се смањују. У 2010.
години они су износили 40,5 милиона КМ (у просјеку 378 хиљада КМ по задрузи) и у
односу на 2009. годину смањени су за 2,5 милиона КМ. Доминирају приходи од продаје
робе (30 милиона КМ или 74,5%), а слиједе приходи од продаје учинака (8,3 милона КМ
или 20,5%) и остали приходи (2,4 милона КМ или 6%).
Задруге су у погледу остваривања прихода углавном орјентисане на домаће
тржиште. Извозом остварују 7,3% прихода од продаје роба, односно 18,7% прихода од
продаје учинака из властите производње.
Финансијски приходи задруга су маргинални и чине 0,3% њихових укупних
прихода, уз констатацију да су се у 2010. години готово преполовили у односу на
претходну годину (углавном због смањења прихода од камата). Остали приходи задруга
су на нивоу 2,8% њихових укупних прихода.
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Укупни расходи задруга
У складу са структуром прихода, у расходима доминира набавна вриједност
продате робе са 25,8 милиона КМ), трошкови материјала са 7,2 милиона КМ и трошкови
зарада са 5 милиона КМ. Сви остали пословни расходи чине преосталих 4 милиона КМ
расхода.
Финанасијски расходи задруга по основу плаћања камата на узете кредите чине око
1% њихових расхода.
Остали расходи задруга износе 491 хиљаду КМ (1,1%) и у односу на претходну
годину преполовњени су, највише захваљујући смањењу губитака по основу отписа
материјала и отписа потраживања.
Нето финансијски резултат задруга
Гледано укупно, пољопривредне задруге у Републици Српској су у обе године
пословале негативно, односно оствариле збирни нето губитак и у 2009. (649 хиљада КМ) и
у 2010. години (1,3 милиона КМ). При томе, нешто више од половине задруга је пословало
позитивно (са добитком), а нешто мање од половине негативно (са губитком). Резиме
успјешности пословања пољопривредних задруга у РС у 2009. и 2010. години приказује
сљедећа табела.
Табела бр. 8. Финансијски резултати пословања пољопривредних задруга
у Републици Српској у 2009. и 2010. години
2009.
Показатељ

Број
задруга

2010.
Износ
(КМ)

Број
задруга

Просјек 2009+2010.
Износ
(КМ)

Број
задруга

Износ
(КМ)

По
задрузи

Добитак

56

+1.288.547

58

+891.896

57,0

+1.090.222

+19.127

Губитак

44

-1.937.671

45

-2.211.477

44,5

-2.074.574

-46.620

7

0

4

0

5,5

0

0

107

-649.124

107

-1.319.581

107,0

-984.352

+9.200

Нула
Укупно

У 2010. години број задруга које су пословале позитивно се повећао за 2, али је у
финансијском смислу њихова укупна добит смањена за 400 хиљада КМ. У просјеку једна
успјешна задруга остварује 19.127 КМ добити годишње.
И број неуспјешних задруга се у 2010. години повећао за једну, при чему се њихов
укупни гибитак повећао за 274 хиљаде КМ. У просјеку, годишњи губитак по неуспејшној
задрузи је 46.620 КМ.
У 2009. години 7, а у 2010. годин 4 задруге су пословале са нултим финансијским
резултатом, због идентичних прихода и расхода или због одсуства било каквог пословања
у тој години.
Забрињавајући је податак да гото свака друга задруга РС послује са губитком и да
се тај губитак из године у годину повећава. Детаљнијом анализом долази се до сазнања да
су у 2010. години само 3 задруге успјеле да губитак из претходне године претворе у
добитак, док је истовремено 7 задруга прешло у губиташе. Распон губитка и добитка
задруга креће се од неколико десетина КМ па до неколико милиона КМ (екстреми су
задруга са 15 КМ годишњег добитка и задруга са 390 хиљада годишњег губитка).
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Рацио анализа
На основу укрштања претходно наведених података (детаљно приказаних у
прилогу 1) израчунати су, уобичајени, показатељи који спадају у домен рацио анализе.
Табела бр. 9. Рацио анализа пољопривредних задруга у РС
Р.б.

Опис

2010.

2009.

I

ПОКАЗАТЕЉИ ЛИКВИДНОСТИ

1

Рацио опште ликвидности

0,84

0,85

2

Рацио ригорозне ликвидности

0,48

0,50

3

Рацио новчане ликвидности

0,03

0,04

4

Рацио апсолутне мјере ликвидности

-0,10

-0,10

II

ПОКАЗАТЕЉИ АКТИВНОСТИ

1

Коефицијент обрта купаца

4,08

4,08

88,17

88,29

3,22

3,52

Просјечан период обрта (дани)

111,81

102,41

Коефицијент обрта довабљача

3,53

3,85

Просјечан период обрта (дани)

102,07

93,56

1,57

1,67

229,78

215,90

0,68

0,70

529,85

513,01

0,46

0,48

784,95

751,27

Просјечан период наплате (дани)
2
3
4

Коефицијент обрта залиха

Коефицијент обрта текуће имовине
Просјечан период обрта (дани)

5

Коефицијент обрта сталне имовине
Просјечан период обрта (дани)

6

Коефицијент обрта укупних пословних средстава
Просјечан период обрта (дани)

III

ПОКАЗАТЕЉИ ФИНАНСИЈСКЕ СТРУКТУРЕ

1

Однос позајмљених према укупним изворима финансирања

0,45

0,44

2

Однос дугорочног дуга и сопствених извора

0,19

0,17

3

Нето обртна средства (текућа имовина - краткорочне обавезе)

-5.106,007

-4.710,580

0,96

0,98

IV

ПОКАЗАТЕЉИ РЕНТАБИЛНОСТИ

1

Стопа марже бруто добити

2

Стопа пословне добити

-0,04

-0,02

3

Стопа приноса на укупна пословна средства

-0,01

-0,01

4

Стопа приноса на сопствена средства

-0,03

-0,01

Показатељи ликвидности задруга
Индикатори ликвидности показују способност задруга да изврше своје обавезе у
року њиховог доспијећа.
Општи рацио ликвидности (I.1), показује однос између укупних текућих
(обртних) средстава и краткорочних обавеза. Овај индикатор показује да задруге нису
ликвидне на кратак рок, односно да њихова текућа имовина покрива 84-85% њихових
краткорочних обавеза.
Рацио ригорозне ликвидности (I.2), као однос текућих средстава умањених за
залихе према краткорочним обавезама је много неповољнији (0,48, односно 0,5) и показује
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да задруге са тренутно расположивим ликвидним средствима могу покрити само ½
њихових краткорочних обавеза.
Рацио новчане ликвидности (I.3), као однос новчаних средстава и краткорочних
обавеза, је најнеповољнији и показује да задруге са својим новчаним средствима могу
измирити само 3-4% њихових краткорочних обавеза. Слична ситуација карактерише и
читаву привреду, али оваква позиција отежава задругама откуп пољопривредних
производа (јер сељаци преферирају моменталну наплату) и куповину репроматеријала и
трговачке робе, јер код њихових добављача изазива несигурност и избјегавање пословања
са задругама.
Рацио апсолутне мјере ливквидности (I.4), је негативан. То је због тога што је
вриједност сталне имовине задруга већа од збира њиховог капитала и дугорочних обавеза,
па није сврсисходно упоређивати га са вриједношћу текуће имовине. Ово се дашава због
већ поменутог умањења капитала усљед кумулираног губитака задруга.
Показатељи пословне активности задруга
Индикатори пословне активности задруга показују ефикасност кориштења
расположивих средстава у остваривању прихода задруга, односно брзину обрта
различитих категорија њихових средстава.
Коефицијент обрта купаца (II.1), као однос нето прихода од продаје и
потраживања од купаца, је 4,08 у обе године и он индиректно показује да је период
наплате потраживања од купаца у просјеку 88 дана. Релативно дуг период наплате
потраживања од купаца је један од разлога недовољне ликвидности задруга.
Коефицијент обрта залиха (II.2), је 3,2-3,5. Однос набавне вриједности продате
робе и трошкова материјала према укупним залихама (материјала, недовршене
производње, готових производа и робе) показје да у просјеку прође 102-112 дана (овај рок
се продужио за 10 дана у 2010. години) да би се продали резултати неке производне или
трговачке активности. Због високог учешће трговачке робе у структури текуће имовине
задруга овај коефицијент је нижи него што би био да се задруге у већој мјери баве
властитом пољопривредном производњом.
Коефицијент обрта добављача (II.3), као однос залиха у односу на потраживања
од добављача, показује да у просјеку прође 94-103 дана да би задруге измириле своје
обавезе према добављачима. И овај рок се у 2010. години продужио за додатних 8,5 дана,
али је период измирења обавеза према добављачима чак и нешто краћи од периода у којем
задруге успјевају да наплате своја потраживања.
Коефицијент обрта текуће имовине (II.4), изражава однос прихода и текуће
имовине и са висином од 1,57, односно 1,67, он показује да су задруге доста неефикасне у
остваривању прихода из текуће имовине коју чине разне залихе и краткорочна
потраживања, односно да у просјеку прође 216-230 дана да би се остварио приход.
Коефицијент обрта сталне имовине (II.5), однос пословних прихода и сталне
имовине, показује да задруге у просјеку за 513-520 дана из 1 КМ сталне имовине остваре 1
КМ прихода. Овај коефицијент такође показује да су пољопривредне задруге у РС слабо
капитално интензивне јер је однос прихода и сталне имовине 0,68-0,70, односно
реципрочно 1,42-1,47 КМ сталне имовине за 1 КМ прихода.
Коефицијент обрта укупних пословних средтава (II.6), однос пословних
прихода и укупне пословне пасиве (коју чине капитал, дугорочна резервисања и обавезе),
је 0,46-0,48 и показује да се укупна пословна пасива обрне за 750-785 дана што је такође
релативно повољно због ниског учешћа производње у активностима задруга.
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Показатељи финансијске структуре задруга
Однос позајмљених према укупним изворима финансирања (III.1) задруга још се
назива и показатељ финансијске самосталности. Овај коефицијент је 0,45, односно 0,44 и
показује релативну ниску просјечну задуженост задруга јер су обавезе задруга (углавном
краткорочни и дугорочни кредити и обавезе према добављачима) мање од ½ њихове
укупне пасиве.
Однос дугорочног дуга и сопствених извора (III.2) задруга, односно дугорочних
обавеза према укупном капиталу, је релативно низак 0,19 (0,17) и показује да је свака 1
КМ дугорочних обавеза „покривена“ са 5-6 КМ капитала.
Нето обртна средства (III.3) задруга су у обе посматране године негативна, са
тенденцијом повећања тог дефицита. То значи да је текућа имовина задруга мања од
њихових краткорочних обавеза за 4-5 милиона КМ. Дио разлога вјероватно лежи у
финансирању сталне имовине краткорочним изворима.
Показатељи рентабилности задруга
Рентабилност изражава однос између добити и различитих категорија средстава.
Стопа марже бруто добити (IV.1), однос пословних прихода и расхода задруга
је мања од 1, што значи да су пословни приходи задруга били мањи од пословних расхода
у обе посматране године (0,98 односно 0,96). Циљ пословања задруга треба да буде овај
коефицијент већи од 1 (што већи од 1 то боље).
Стопа пословне добити (IV.2), као однос разлике добити и губитка задруга у
односу на пословне приходе, експлицитније изражава претходни индикатор. Она у ствари
потврђује да су пословни приходи били недовољни да покрију пословне расходе за 2% у
2009. години, односно за 3,9% у 2010. години.
Стопа приноса на укупна пословна средства (IV.3), је однос нето пословног
резултата (разлика добити и губитка) према пословној активи. Пошто су све задруге
заједно оствариле негативна нето пословни резултат (губитак) логично је да је и овај
показатељ негативан (-0,7% односо -1,5%).
Стопа приноса на укупна сопствена средства (IV.4), однос нето финансијског
резултата у односу на (само) сопствена средства, је такође негативна због тога што
задруге биљеже негативан финансијски резултат. Пошто су сопствена средства мања од
свеукупних пословних средстава ова стопа је -1,3% (у 2009. години), односно -2,8% (у
2010. години).
3.3. Финансирање задружне дјелатности
Задуге своју дјелатност финансирају властитим и туђим средствима.
Властита средства задруга. Одржавање постојећег обима пословања задруге
обезбјеђују путем реинвестирања средстава амортизације. Проширење пословања задруге
могу остварити инвестирањем вишка прихода над расходима, односно остварене добити.
Претходно представљени подаци из биланса успјеха задруга су показали да, осим ријетких
изузетака, задруге не остварују значајнију добит коју би могле инвестирати у проширену
репродукцију.
Кредитно задуживање. У случају недостатка властитих средстава алтернатива је
позајмњивање средстава, односно кредитно задуживање. Међутим, да би се нека задруга
могла задужити она мора да демонстрира своју могућност враћања кредита, што ни једна
задруга која послује са губитком не може. Тиме се зачарани круг затвара, јер већина
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задруга нема властиту добит, а не може ни да се задужи. На жалост број задруга које имају
лош бонитет је све већи.
Повећање задружних улога. За рестурктуирање „посрнулих“ задруга потребна су
свјежа новчана средства којима би се то реструктуирање финансирало. Та средства
задруге не остварују кроз редовно пословање, а углавном не могу да обезбиједе ни на
финансијском тржишту. Рјешење је у некој врсти њихове докапитализације, односно
повећања улога задругара. Имајућу у виду да је број задругара релативно мален (у
просјеку 30 по задрузи), ти улози би морали бити високи, или би се број нових задругара
морао значајније повећати да би се на тај начин прикупио додатни капитал. С обзиром на
лош имиџ који имају „старе“ задруге интерес нових задругара за учлањење у такве задруге
је слаб. Значајан број новооснованих задруга су задруге породичног типа које имају
стратегију да не повећавају број задругара, па су и њихове могућности за повећање
капитала на бази додатних задружних улога ограничене. Остаје мали број задруга које за
одређене инвестиционе пројекте могу да анимирају нове задругаре и да од постојећих
задругара прикупе додатна средства.
Бесповратна средства. Иако о томе не постоје подаци, значајан број задруга је у
послијератном периоду добио одређена бесповратна средства (донације) од разних
међународних пројеката и невладиних и владиних организација. Та помоћ је мање била у
новцу, а чешће у виду намјенске набавке одређене опреме или изградње/адаптације
објеката у задружном власништву. Прилике за овај вид докапитализације су све мање, али
се на другој страни отварају нове могућности кориштења дијела бесповратних средстава
на бази суфинансирања пројеката која одобрава МПШВ РС (понекад и општине). У 2011.
години Правилником о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој
пољопривреде и села су предвиђени грантови за задруге до 25.000 КМ по кориснику, с
тим да висина подстицајних средстава може бити највише 50% од укупно инвестираних
средстава.
Табела бр. 10. Подстицајна средства за развој пословних активности
унутар задржног сектора у РС 2008-2010. година23
Година

Број задруга

Износ подстицаја
/КМ

Просјек по задрузи
/КМ

2008.

14

320.000

22.857

2009.

12

228.164

19.013

2010.

12

390.000

32.500

Сличан вид финансијске помоћи ће бити доступан и у оквиру IPARD програма као
дио ширег IPA програма. И у једном и у другом случају, за припрему пројеката према
МПШВ или према IPARD фонду, задруге морају да имају стручњаке или да ангажују
спољне експерте који познају методологију израде пројеката и припреме апликација за
поједине конкурсе.
3.4. Задружна ревизија
Према Закону о пољопривредним задругама РС ревизија у задругама је дефинисана
на следећи начин:
„Задружна ревизија је ревизија примјене задружних принципа у задрузи, пословања
задруге са задругарима и трећим лицима, имовинско-правних односа и међусобних односа
23

Подаци МПШВ РС
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задруге и запослених, као и примјене општих и задружних правила у погледу оснивања,
организовања и цјелокупног пословања задруге.“
У складу са чланом 61. Закона о пољопривредним задругама РС пољопривредне
задруге су обавезне да сваке године врше редовну задружну ревизију коју обавља
Пољопривредни задружни савез. Ову ревизију ПЗС РС ради од 2007. године. Први
Извјештај о спроведеним ванредним задружним ревизијама у 2007. и 2008. години са
стањем у задругарству Републике Српске је постао доступан 2009. године. Послије њега
услиједиле су ревизије током 2009. и 2010. године. Ревизије извршене током 2009. године
имале су такође карактер ванредних ревизија, а ревизије током 2010. године карактер
редовних ревизија (понављање ревизија урађених током 2007, 2008 или 2009. године).
Задружна ревизија за 2007. и 2008. годину
Свеобухватну ревизију Задружни савез РС је започео 2007, а завршио 2008. године
којом су биле обухваћене 253 задруге.24 То је најсвеобухватнија ревизија изведена у
задругарству РС. Ово је било први пут послије рата да је урађена овако свеобухватна
анализа стања у пољопривредним задругама.
На основу налаза задружне ревизије све задруге су биле разврстане у неколико
категорија:
Табела бр. 11. Резултати задружне ревизије за 2007/2008. годину
Статус задруге

Број задруга

1.

Задруге које су имале пословне активности и оствариле добитак

63

2.

Задруге које су имале пословне активности и оствариле губитак

47

3.

Задруге које су затражиле концесије на пољопривредно земљиште

5

4.

Задруге у којима је у току стечај или ликвидација

10

5.

Задруге које нису имале пословне активности

128

5.1

Задруге за које је предложена ликвидација

71

5.2

Задруге за које је предложен стечај

7

5.3

Условно перспективне задруге

50

Укупан број ревидираних задруга

253

Резултати ревизије су били забрињавајући. Пола задруга није имало никакве
пословне активности, а само ¼ од укупног броја задруга је у свом пословању остварило
добит. Укупна имовина 253 задруге је износила 70,8 милиона КМ, од чега је 49% било у
објектима, 43% у земљишту, а 8% у опреми. У истом извјештају се процјењује да је
заружна имовина иксориштена са 55%.
Ревизори су констатовали да није било могуће одвојити дио имовине, коју је
задруга стекла редовним пословањем, а на основу правних послова (куповине, изградње,
поклон и сл.) од дијела имовине која је задрузи „дата“ на кориштење. Овај ревизорски
извјештај је идентификовао три основна начина стицања имовине задруга и установио три
основне категорије задружне имовине:
24

Извјештај о спроведеним ванредним задружним ревизијама у 2007. и 2008. години са стањем у
задругарству РС, Задружни савез Републике Српске, Бања Лука, 2009.
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-

имовина добијена на кориштење (земљиште и објекте) током оснивања и
разних организационих трансформација у социјалистичком периоду,
имовина коју су задруге стекле редовним пословањем,
имовина стечена на основу посебних уговора и споразума (удруживањем).

Успркос идентификацији ове три категорије имовине, ревизори разумљиво нису
могли да децидно разврстају имовину свих задруга које су ревидирали у једну од те три
категорије него су навели само неке примјере за сваку од њих. И у случају других
дијелова овај ревизорски извјештај није био конзистентан и цјеловит него је претежно
написан у форми навођења карактеристичних примјера за поједине констатације и
ставове, уз доста емотивности (што је можда и био разлог зашто је Влада формирала
посебну комисију за писање извјештаја о стању у задружном сектору РС за исту годину).
У овом извјештају задруге су разврстане по регијама:
Табела бр. 12. Број задруга, радника и задругара по регијама у 2007/2008. години
Број
задруга

Број
радника

Број
задругара

1.

Регија Бања Лука

116

498

1.999

2.

Регија Добој

45

154

716

3.

Регија Бијељина

52

320

565

4.

Регија Сарајево

20

61

271

5.

Регија Требиње

20

121

356

Укупно

253

1.154

3.907

За задруге које егзистирају из социјалистичког периода није било могуће утврдити
ни годину оснивања, ни број оснивача, тако да се ови подаци нису могли кумулирати за
све задруге. Око 1/3 задруга није имало раднике, а око 1/5 ни задругаре (вјероватно се тај
податак није могао добити). Све задруге заједно имале су 1.154 запослена радника или 4,5
по задрузи. Просјечан број задругара добијен дијељењем броја задругара (3.907) са бројем
задруга био је скроман, 15,5 по задрузи. Међутим, у овом извјештају за чак 51 задругу није
било података о броју задругара (-), а није био занемарив ни број задруга са податком да
имају од 3 до 5 задругара, тако да се број задругара по задрузи према овом извјештају не
може узети као репрезентативан.
Активне задруге (63) су у 2008. години успјешно пословале и оствариле 38,3
милиона КМ прихода, односно 1 милион добити. На другој страни 47 активних задруга је
пословало са губитком од 3,3 милиона КМ, јер су у 2008. години оствариле 13 милиона
КМ расхода наспрам 9,7 милиона КМ прихода. Поред њих чак 128 задруга није имало
никакве пословне активности у тој, а углавном и у претходним годинама.
Задружна ревизија за 2009. годину
Резултати задружне ревизије током 2009. године резимирани су у два извјештаја.25
Првим извјештајем обухваћени су резултати ревизије 15 задруга. Од тих 15 задруга
констатовано је да су само 4 имале пословне активности, а да их 11 није било активно, од
чега је 10 предложено за ликвидацију. Четири задруге су оствариле укупан приход од 1,9
25

Извјештај о спроведеним ванредним задружним ревизијама у 2009. години са стањем у задругарству РС из
маја и децембра 2009. године, Задружни савез РС, Бања Лука, 2009.
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милиона КМ и добит 116 хиљада КМ. Пошто се радило о задругама које нису биле
предмет ревизије претходне године оне се могу придодати већ успостављеним
категоријама појединим задруга.
Другим извјештајем задружне ревизије за 2009. годину обухваћено је још 14
задруга, од којих је 6 имало пословне активности. Три задруге су оствариле добит
(заједничка добит 78.000 КМ), три задруге су оствариле губитак (заједнички губитак 139
хиљада КМ), а осам задруга није имало никакве пословне активности. И овдје се радило о
задругама које нису биле обухваћене претходним задружним ревизијама.
Задружна ревизија у 2010. години
Током 2010. године урађена је редовна задружна ревизија за 61 задругу.26 Поред
уобичајених процедура контроле поштовања задружних правила, пажња је посвећена томе
да ли су задруге усагласиле своје пословање са Законом о пољопривредним задругама РС
и Уредбом о усаглашавању дјелатности. Четрнаест задруга је ускладило своје пословање
са Законом, а 47 није, или је била у току тих активности у моменту ревизије.
Ревидиране задруге (61), односно 58, јер 3 задруге нису имале никакве пословне
активности) оствариле су укупан приход од 27.645.765 КМ (477 хиљада КМ по задрузи) и
укупне расходе од 29.020.105 КМ (500 хиљада КМ по задузи). Губитак од 1.872.515 КМ
остварила је 31 задруга, а 27 задуга 498.177 КМ добитка, док 3 задруге нису имале
никакве пословне активности. Нето финансијски резултат свих задруга је негативан 1.374.228 КМ. И ова ревизија је такође показала да задружни сектор у просјеку послује са
губитком (просјечан губитак по задрузи је био 23.695 КМ).
Седамнаест задруга није имало нити једног запосленог, а преостале 44 задруге су
имале 452 радника (у просјеку 10,2 по задрузи). Три задруге су имале више од 50
запослених. Просјечан однос је 4,2 задругара на једног запосленог.
Задруге су имале 1.902 задругара или 31,2 по задрузи. Број задругара се креће од
(по закону минималних) 5 до 183 по једној задрузи. Куриозитет је да је једна задурга
имала више запослених (55) него задругара (51). Други куриозитет је задруга са 130
задругара и нити једним запосленим.
Укупна имовина свих ревидираних задруга је била 45 милиона КМ. Осам задруга
није имало никакву имовину, а преостале у просјеку по 850 хиљада КМ. Имовина задруга
се креће од хиљаду КМ до 6 милиона КМ.
Стање у задружном сектору у РС у 2008. години према оцјени владине
комисије
На основу извјештаја задружне ревизије Министарство пољопривреде, шумарства
и водопривреде РС није могло да стекне комплетну слику о стању у задружном сектору у
РС па је стога именовало посебну комисију која је сачинила Извјештај за утврђивање
имовине у државној својини у пољопривредним задругама. Из овог извјештај је
произашао Извјештај о стању у задружном сектору Републике Српске у 2008. години који
је МПШВ РС припремило за Владу РС и Народну скупштину РС. У уводу овог извјештаја
комисија је нагласила да није користила податке из извјештаја о спроведеним ванредним
задружним ревизијама за 2007. и 2008. годину “јер у Задружном савезу нису

26

Извјештај о спроведеним задружним ревизијама за 2011. годину, Задружни савез РС, Бања Лука 2011.
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конституисани органи управљања, тако да Министарство није било у могућности да
користи податке Ревизорских извјештаја”.27
Комисија министарства је за израду Извјештаја комисије за утврђивање имовине у
државној својини у пољопривредним задругама28 користила податке Агенције за
посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ) и Републичке управе за
геодетске и имовинксо-правне послове. Према подацима регистрационих судова у РС су
тада биле регистроване 384 задруге, а према Ревизорском извјештају ПЗС РС у истој
години су постојале 253 задруге. За 2008. годину финансијске (завршне) извјештаје у
АПИФ је предало 129 задруга. Комисија је даље као активне задруге третирала само 129
задруга које су предале своје финансијске извјештаје и њене даље анализе и констатације
су се ограничиле на податке за тај број задруга.
На основу претходног ограничења намеће се питање шта се дешава(ло) са
“вишком” од 124 задруге које је евидентирала задружна ревизија, односно 255 задруга
које су евидентирали регистрациони судови? На ово питање поменути извјештај није дао
одговор, а комисија није утврдила чињенично стање осим што је констатовала “да се за
преостале задруге сматра да нису више у функцији”.
Комисија министарства је анализом података за 129 активних задруга утврдила да
су оне на крају 2008. године имале укупно 3.439 чланова, од чега је 2.111 задругара било
њихови оснивачи. Оснивачи чине 61% од укупног броја чланова задруга, што указује да
након оснивања задруга није било интензивнијих активности на анимирању учлањења
нових задругара или да активности постојећих задруга нису биле нарочито атрактивне за
нове чланове. Укупан број запослених у задругама је био 913 или у просјеку 7 запослених
по задрузи. Просјечан број задругара на једног запосленог је 3,77 што је изузетно ниско и
указује или на презапосленост у задругама или на недостатак корисника њихових услуга.
Комисија је констатовала да „ако се искључе запослени, који чине 1/3 задругара, онда број
задругара у односу на број газдинстава, којих по процјени у Републици Српској има преко
200.000, долази се до закључка да су само око 1% газдинстава чланови задруге.“29
Комисија се сусрела са проблемом недостатка података па је свим задругама са
пописа ПЗС РС упутила упитник који је попуњен вратило 147 задруга. На бази података
Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове (посједовних листова)
утврђено је стање некретнина за 74 задруге. Укрштањем ових података са подацима
АПИФ-а утврђена је површина и вриједност земљишта, грађевинских објеката и опреме за
поменуте 74 задруге (од којих 35 задруга није имало земљиште, 52 задруге нису имале
објекте, а 12 задруга није уопште имало имовину). Нажалост, исти приступ није могао
бити слијеђен код преосталих задруга због недостатка података о површини и структури
земљишта.

27

Извјештај о стању у задружном сектору Републике Српске у 2008. години, Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде РС, Бања Лука, 2009, стр. 1.
28
Извјештај комисије за утврђивање имовине у државној својини у пољопривредним задругама, Комисија за
утврђивање имовине у државној својини у пољопривредним задругама, Бања Лука, 2009.
29
Извјештај комисије за утврђивање имовине у државној својини у пољопривредним задругама, Комисија за
утврђивање имовине у државној својини у пољопривредним задругама, Бања Лука, 2009, стр. 2.
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Табела бр. 13. Вриједност имовине задруга
Површина (м2)

Врста имовине
Земљиште

1/1 ЗС

1/1 ДС

60.645.098

78.905.623

Грађевински објекти

Вриједност (КМ)
Сувласништво

37.363.490

1.982.389
300.392,65

Опрема

37.398.664
6.722.370

АПИФ је комисији доставио финансијске податке за 2008. годину за 129 задруга
(од којих је 126 задруга у тој години имало пословне активности, а 3 нису). Ти подаци су
показали сљедеће:
-

укупан приход 129 задруга је био
укупни расходи 129 задруга су били
нето финансијски резултат 129 задруга је био
при чему је добит 77 задруга била
а истовремени губитак 49 задруга

77.368.704 КМ,
77.620.657 КМ,
- 280.122 КМ,
1.878.343 КМ,
2.158.465 КМ.

Дакле, те 2008. године све задруге заједно су оствариле негативан финансијски
резултат.
3.5. Стање у задружном сектору у БиХ према извјештају USAID-a
И заједнички USAID-ов и SIDA-ин FARMA пројекат30 је током 2010. године
урадио оцјену финансијских перформанси задруга у БиХ. Из овог извјештаја могу се
издвојити подаци који се односе сами на задруге у Републици Српској. Закључује се да је
задружни сектор у ФБиХ (66%) више комерцијално орјентисан од задружног сектора у РС
(48% од укупног броја задруга). Подаци су прикупљани на бази анкета и интервјуа. Од
260 контактираних задруга, на постављена питања одговре је дало њих 220. Овај извјештај
се бави и питањем власништва над имовином задруга и разликама у трошковима
регистрације задруге и предузећа.
Занимљиви су резултати истраживања овог пројекта према којем је од 99
контактираних задруга 68% (67 задруга) било активно, а 32% неактивно (32 задруге).
Занимљива је и теза да је тешко мјерити финансијску профитабилност задруга јер би
њихова основна сврха требало бити не остваривање задружног профита него помоћ
задругарима да они остваре већи индивидуални профит, при чему и задруга без прифита
може бити успјешна ако су њени чланови захваљујући ангажовању задруге остварили
већу зараду.
На бази финансијских података за 49 задруга у РС за 2009. годину просјечан
приход по задрузи у РС је био 757 хиљада КМ (мањи за 9,3% у односу на претходну 2008.
годину), а просјечан број задругара 37. Највећу добит по задругару у РС су остваривале
задруге специјализиране за перадарску производњу и производњу житарица, а најмању
оне специјализиране за производњу и прераду љековитог биља и меда. Највећи дио
добити су оствариле задруге основане послије 2004. године, док све старије задруге
углавном генеришу губитак. Пораст добити остваривале су само задруге са мање од 5
запослених, а све друге заруге су оствариле смањење добити (2009. у односу на 2008.
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Agricultural Cooperatives in Bosnia and Herzegovina, Internal and external factors affecting cooperative financial
performance, USAID & SIDA, Sarajevo, 2011.
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годину), што упућује на то да трошкови плата запослених у задругама играју значајну
улогу у укупним трошковима задруга.
3.6. Кадровска оспособљеност задруга и њихових асоцијација
Планирање људских ресурса је значајан сегмент кадровске политике сваке
организације, те према томе и задруга. Задруге које се не ангажују у довољној мјери у
погледу планирања и усавршавања својих кадрова, суочавају се са недостатком кадрова
одговарајућег профила, а самим тим и са тешкоћама у остваривању одређених задатака.
Ефикасно кориштење средстава за производњу не само да захтјева одређени обим
људског рада, већ и одређени квалификациони ниво. Зато један од приоритетних циљева
којима треба да тежи задружни сектор је успостављање равнотеже између материјалних и
кадровских ресурса. С обзиром да кадрови представљају одлучујући фактор пословања,
кадровско јачање задруга треба да буде кључни циљ пословне и развојне политике сваке
задруге.
У вези са кључним људским ресурсима у задругама треба да дјелују три профила
људи. Прије свега неопходно је имати у виду пољопривредне произвођаче односно
чланове, који су уједно и корисници, те представљају главни разлог због којих се задруге
оснивају. Друга група особља везана је за менаџмент који својим знањем у погледу
руковођења односно управљања задругом, а прије свега уважавајући задружна правила и
принципе, настоји унаприједити пословање у оквиру задруге. Трећа група људи
представљају запослено особље чијем образовању треба придати велики значај.
У наставку ће бити приказани резултати анализе стања кадровске структуре
задруга на основу података из владиног Извјештаја комисије за утврђивање имовине у
државној својини у пољопривредним задругама из 2009. године.31 Од 384 задруге које се
воде у 5 регистрационих судова у Републици Српској, само једна трећина је доставила
извјештаје АПИФ-у, што заначи да је тада у функцији било 129 задруга. Узимајући у
обзир чињеницу да је у наведеним задругама запослено 913 лица, долази се до податка да
је просјечно 7 лица запослено у једној задрузи. На наредном графикону извршена је
алокација запослених радника по задругама уважавајући критериј регионалне расподјеле.
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Графикон бр. 5. Класификација запослених радника у
задругама према регионалној структури
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Извјештај комисије за утврђивање имовине у државној својини у пољопривредним задругама, Комисија за
утврђивање имовине у државној својини у пољопривредним задругама, Бања Лука, 2009.
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На основу анализе запослених радника у задружном сектору Републике Српске
може се извести закључак да је највећи број задруга (35%) у категорији која има једног
или која нема запослених радника. У наведеној категорији половина задруга немају
запослених радника, што указује да овај сектор не учествује довољно у запошаљавању
радника узимајући у обзир капацитете са којима располаже. Задруге које запошљавају од
2 до 4 радника, учествују са око 27% у укупном броју запослених у овом сектору. Учешће
задруга које запошљавају (11-15 запосл.) и (16-20 запосл.) је изједначено и износи по 7%.
Најмањи број задруга (њих 1,6%) запошљавају преко 50 радника (нпр. земљорадничка
задруга Агропромет, ПЗС Агросемберија).
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Графикон бр. 6. Дистрибуција задруга према одређеним интервалима у погледу запошљавања радника

Према подацима који се односе на 2009. годину, а који су услиједили из Извјештаја
комисије о утврђивању имовине у државној својини, евидентирано је постојање 3.439
задругара. Највећи број задругара сконцентрисан је на подручју бањалучке регије (45%).
бијељинско подручје учествује у укупном броју задругара са 25 %, регија Добој са 20%, а
слиједи их регија Требиње са 8%. Најмање учешће задругара у њиховом укупном броју
евидентирано је у регији Источно Сарајево свега 2% задругара.

Графикон бр. 7. Класификација броја задругара и задруга према регионалној структури

На основу анализе стања која се односи на број задругара по задругама може се
извести закључак о присуству једне шароликости, јер је у појединим задругама
евидентирано и до 262 задругара (земљорадничка задруга Агројапра - Нови Град), затим
173 задругара (Пољопривредни земљораднички савез Агросемберија - Бијељина), док се у
великом броју пољопривредних задруга налази по 5 задругара, што уједно представља и
законски минимум за оснивање задруге.
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Графикон бр. 8. Дистрибуција задруга према броју задругара

С обзиром да је одређени број задруга редуковао своју активност, то се одразило и
на број чланова. Највећи број задруга (око 40%) налази се у прве двије категорије, те се
истовремено ствара слика о постојању неповјерења самих пољопривредних произвођача у
погледу овакве врсте удруживања.
Одређени негативан утицај на развој задругарства имало је и погрешно
информисање пољопривредних произвођача. Код појединих пољопривредника било је
присутно сазнање да са њиховим укључивањем у економске односе, иде и обавезно
удруживање земљишта, рада и средстава које они посједују. То је створило страх
приликом формирања нових, али и повећања броја задругара у већ постојећим задругама.
У циљу елиминисања одређених недоумица у том погледу, Законом о пољопривредним
задругама (Сл. гл. бр. 73/08), чланом 47, став (4) дефинисано је да задруга у свом
пословању може осим задружне имовине користити и имовинска средства задругара,
средства других домаћих и страних физичких и правних лица, али само ако за такво
кориштење има одговарајући правни основ.

Графикон бр. 9. Регионална расподјела (алокација) оснивача у задругама РС

Узимајући у обзир податке који говоре о броју оснивача у задругама, закључује се
да интезитет у формирању задруга није био равномјеран у погледу класификације по
општинама, те регијама РС, а што је уједно зависило од потреба пољопривредних
произвођача, а још више од спремности да се уђе у такав подухват на тим подручјима
(регијама).
На подручју бањалучке регије уочава се највећа разлика у погледу односа броја
оснивача и броја задругара. Два пута већи број задругара од броја оснивача потврђује
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заинтересованост пољопривредних произвођача ка удруживању у овој регији. Учешће
бијељинске регије у погледу броја оснивача задруга, износи 29%, док регије Добој,
Источно Сарајево и Требиње заједно учествују са 35% у укупном броју оснивача задруга.
Према подацима комисије која је 2009. године утврдила стање у задружном сектору, број
задругара и број оснивача у регији Источно Сарајево и регији Требиње је скоро
изједначен.
Друга, иако не значајно другачија слика о броју запослених у задругама може се
извести на бази података из завршних рачуна задруга. На основу података о просјечном
броју остварених радних сати, у 107 задруга у РС су у 2009. години радило 584 радника, а
у 2010. години 514 радника, односно 70 радника мање. На основу ових података се може
закључити да у једној пољопривредној задрузи просјечно ради 4,8 радника.
Просјечан број радника за потребе израде завршних рачуна утврђује се на бази
ефективних радних сати и мањи је од броја запослених добијеног анкетирањем задруга
(6,65 радника). Без обзира на доста велик узорак, други податак је резултат дјелимичног
обухвата основног скупа, уз кориштење методе која је дозвољавала нешто
флексибилиније поимање броја запослених (непуно радно вријеме, обављање
привремених и повремних послова и слично), тако да је реалније да је број запослених по
задрузи нижи, односно око 5.

Графикон бр. 10. Структура запослених у пољопривредним задругама у РС у 2010. год.

Око 20% задруга уопште нема запослених, а само 3 задруге су имале више од 20
запослених (највећи број запослених има задруга са 29 радника која послује са губитком).
Половина задруга има 1-5 запослених, а још 1/3 више од 5 запослених. Задружна актива
по запосленом је у 2010. години била 176.880 КМ.
Уважавајући проблематику у погледу кадровске структуре у појединим задругама,
а која представља једну од кључних препрека у реализацији свеукупног развоја задружног
сектора РС, изводи се закључак о неопходној интервенцији у погледу развоја људских
потенцијала у овом сектору. Одсуство планирања у погледу кадровске политике може да
има негативне посљедице за задругу. У времену када су промјене у привреди свакодневне,
неоходно је тежити ка сталном усавршавању кадрова у задругарству. У том смислу
кључно је дјеловање научно - образовних институција у погледу оспособљености кадрова
који су запослени у задругама.
3.7. Чланство задруга у Задружном савезу
Задружни савез Републике Српске основан је 1999. године у складу са Законом о
земљорадничким задругама (Сл. гласник РС бр. 18/98). Од периода када је Савез основан,
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па све до 2004. године функционисао је под називом Земљораднички задружни савез.
Усвајањем Општег закона о задругама 2004. године, стављен је ван снаге тадашњи Закон
о земљорадничким задругама РС. (Сл. гласник РС бр. 73/08).
3.7.1. Значај удруживања задруга у Савез
Чланице Савеза преко својих представника управљају Савезом и теже ка
остваривању основних циљева који су дефинисани основним задружним принципима.
Имајући у виду чињеницу да се задруге суочавају са великим бројем проблема усљед
слабог прилагођавања тржишним условима пословања, затим недостатку планског
пословања, неповољоној квалификационој стуктури итд., утолико се чланство задруга у
савезу намеће као неопходност.
Циљеви удруживања задруга у Савез су следећи:
-

Заступање интереса задруга пред државним органима и међународним
организацијама и банкарским и другим финансијским организацијама у области
задругарства:
- информисање надлежних државних органа о резултатима и тешкоћама у
пословању чланица, како би се информације користиле за доношење
одговарајућих мјера у области текуће економске и развојне политике,
- сарадња са надлежним органима у поступку доношења прописа и мјера од
интереса за чланице,
- припремање иницијалних и радних верзија закона, програма, планова и мјера
од интереса за чланице и државу у цјелини, на иницијативу надлежних
државних органа или самостално,
- праћење прописа и мјера које се односе на задругарство,
- заступање задруга у току вођења поступка у циљу враћања задружне имовине
и
- информисање чланица о најповољнијим условима ангажовања кредитних
средстава за текућу производњу и инвестиције.

-

Организовање и подстицање стручног усавршавања, научно истраживачког рада и
информативно-издавачке и пропагандне дјелатности од интереса за унапређивање
задругарства:
- информисање о значају удруживања у задруге и друге видове пословног
повезивања за успјешну производњу и пословање,
- успостављање сарадње са образовним и стручним институцијама и
- организовање едукације задругара, (предавања, семинари, курсеви,
савјетовања, стручне екскурзије у земљи и иностранству и други облици
едукације),

-

Представљање задруга у иностранству и остваривање сарадње са међународним
задружним организацијама;
Обезбјеђивање обављања задружне ревизије;
Успостављање евиденције о задругама (задружни регистар) и задружна статистика;
Усвајање општих правила којима се уређује примјена следећих задружних
принципа:
- добровољности и отворености према чланству,
- демократске контроле пословања,
- пословне аутономије и информисања чланица,
- међузадружне сарадње и
- бриге за заједништво.

-
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-

Обављање и других послова који су од великог значаја за пословање задруга:
- помагање чланицама у утврђивању њихове производно-пословне оријентације
и
- анализирање пословања чланица и предлагање мјера и активности за
унапређење пословања.

Према подацима са којима располаже Пољопривредни задружни савез Републике
Српске, а који се темеље на успостављеном регистру, 72 задруге су чланице Савеза.
Њихова регионална расподјела је приказана на следећем графикону.

Графикон бр. 11. Чланице Задружног савеза РС према регионалној заступљености

Највећи број задруга, које су чланице Савеза, сконцентрисан је на територији
регије Бања Лука 38,88 %, (номинално изражено 28 чланица). Бијељинско подручје има
15 активних чланица што представља близу једну четвртину односно 22,72% од укупног
броја активних пољопривредних задруга које су чланице Савеза.
Легенда:
А - активна задруга
Н - неактивна задруга

Задруге у РС (347)

Чланице савеза (72)

Бања Лука

28
А -25

Н -3

Бијељина

Добој

Источно
Сарајево

Требиње

15

17

5

7

А -15

А -15

Н-2

А-5

А-6

Н-1

Дијаграм бр. 2. Структура задруга - чланица према њиховој активности

Са подручја регије Требиње 7 пољопривредних задруга је учлањено у Савез, од
којих је 6 задруга оправдало своје постојање у погледу пословне активности, односно
наведене задруге имају активан статус.
Према класификацији задруга с обзиром на њихову врсту, утврђено је да су 65
(односно 90,27%) задруга које су чланице Савеза, регистроване као пољопривредне
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(земљорадничке). На основу базе података о задругама, чланство у Савезу имају и четири
пчеларске задруге које се налазе у општинама: Требиње, Добој, Нови Град и Бања Лука.
На подручју регије Бијељина регистрован је Пословни задружни савез, а по једна
стамбена и воћарска задруга налазе се на територији регије Бања Лука.
Табела бр. 14. Класификација задруга чланица Задружног савеза РС
према регионалној заступљености и пословној активности
Бања
Лука

Требиње

Бијељина

Добој

Источно
Сарајево

Задруге - чланице Савеза

28

7

15

17

5

Укупан број задруга по регијама

138

25

88

67

29

3

1

-

2

-

20,29%

28,00%

17,05%

25,37%

17,24%

Регије РС

Неактивне пољопривредне задруге
% учешће чланица Савеза у
укупном броју регистрованих задруга

Од 138 пољопривредних задруга које су регистроване на територији регије Бања
Лука 20% су чланице Савеза. Узимајући у обзир даљу регионалну заступљеност
пољопривредних задруга, регија Требиње има највеће учешће чланица Савеза у односу на
укупан број задруга који је регистрован на том подручју. Од укупно 25 пољопривредних
задруга које су основане на подручју регије Требиње, њих 28% су чланице Савеза.
Најмање учешће у чланству Савеза имају регије Источно Сарајево и регија Бијељина са
око 17 % у односу на укупан број пољопривредних задруга у тим регијама.
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4. Анализа стања задружног сектора РС са идентификовањем проблема
и рјешења
У циљу сагледавања ограничења са којима се суочава задружни сектор, те у циљу
изналажења могућих рјешења за њихово превазилажење, организована је радионица на
којој је примјењен интерактивни приступ у анализи стања и дефинисању активности за
унапређење стања. Учесници радионице били су представници пољопривредних задруга
из свих регија РС, задругари, пољопривредни произвођачи, чланови и нечланови задруга,
представници ПЗС РС,
представници институција од значаја за функционисање
задружног покрета као што су Министарство пољопривреде, Агенција за пружање
стручних услуга у пољопривреди, Привредна комора, Пољопривредни факултет
Пољопривредни институт РС, Комора агронома РС, Удружења пољопривредних
произвођача и др.
Учесници, прије свега представници задруга и пољопривредни произвођачи, су
имали прилику да укажу на проблеме и ограничења с којима се суочавају, како у
властитом пословању, пословању задруге или са задругама, тако општим проблемима који
коче и успоравају развој задружнпог покрета у РС.
Анализом структуре учесника, сви проблеми и ограничења сврстани су у четири
групе и то: питања законодавно-правне регулативе и институционалне подршке;
организационо-економска питања; питања финансирања задруга и задружне дјелатности,
те питања тржишта (преузимање, откуп, пласман, уговарање производње и др).
Општи утисак радионице је да проблеми везани за „нови“ Закон о
пољопривредним задругама РС доминирају. Представници задруга, не слажу се са
постојећим законским рјешењем због тога што ограничава задруге у кориштењу и
располагању са задружном имовином која се води као друштвена имовина. На основу
њиховог мишљења негативна страна овог законског рјешења лежи у члану 48. који је
описан у поглављу бр. 2 овог Програма. Додатне проблеме ствара недоследна примјена
Закона на нивоу РС, различито тумачење Закона од стране, како локалних заједница, тако
и Геодетске управе, што има за последицу појаву трајног губитка имовине за поједине
задруге у РС.
Представници МПШВ су пак мишљења да је оваква формулација Закона била
једина могућност да се спријечи даље урушавање задружне имовине, да се искористе
постојећи капацитети „старих“ задруга који се не користе и дају на кориштење
новооснованим задругама, како би се поједине задруге ,,пробудиле,, из вишегодишње
развојне стагнације. Како су тумачења различита тако су и ставови у погледу рјешења
различити. Такође било је мишљења да је само лоше тумачење Закона довело до проблема
на терену и да је потребно обезбједити његову дословну примјену. Поред тога истакнуто
је, да је потребно раздвојити имовину стечену бестеретним и теретним путем у процесу
укњижбе имовине, али и упозорење да се уски, локални, начешће појединачни интереси
морају изоловати од питања кориштења задружне имовине. Од надлежних институција се
такође тражи подршка задругама које имају задружну имовину у Федерацији БиХ, да им
се помогне у остваривању права на исту.
На бази сугестија и приједлога датих на радионици, резултата истраживања на
терену, проучавања цјелокупне фактографије која се односи на законодавно-правну
регулативу, стратегије развоја, анализе, информације и др., као и искустава и достигнућа
задружног дјеловања у развијеним и другим земљама, урађен је преглед проблема и
рјешења. Наведени преглед представља основу за утврђивање праваца, циљева, мјера,
носилаца и рокова за реализацију Програма развоја пољопривредног задругарства РС.
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I. ЗАКОНОДАВНО - ПРАВНА РЕГУЛАТИВA И ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДРШКА
ПРОБЛЕМИ

РЈЕШЕЊА

- спорна законска регулатива по
питању власништва над задружном
имовином, укњижавању имовине, као
и услова под којим задруге могу да
користе наведену имовину;
- постојећа законска регулатива на
нивоу РС није усклађена са европским
нормама, укључујући добре праксе из
једног броја земаља са развијеним
задругарством;
- није добро рјешење што је законом
задружна својина припала јединицама
локалне самоуправе, јер такво
рјешење ствара велике различитости у
погледу примјене;
- неразумијевање и незаинтересованост
локалне управе за подршку задругама;
- одсуство подршке од стране локалних
институција у рјешавању спорова
везаних за задружну имовину;
- отуђивање задружне имовине од
стране локалне заједнице;
- проблеми кориштења и остваривања
власништва над задружном имовином
у Федерацији БиХ;
- појава приватизације задружне
имовине од стране различитих
субјеката и појединаца;
- изражени проблеми које задруге имају
у вези земљишта које се даје у
концесију;
- Влада и Министарство недовољно
пружају подршку изворном
задругарству и недовољно уважавају
задружни сектор;
- не спроводи се акциони план и
Стратегија развоја пољопривреде у
дијелу који се односи на задруге.

- задружно законодавство треба бити
прилагођено у правцу јачања
иницијатива за предузетничко
задругарство;
- неопходно је извршити измјене
Закона о пољопривредним задругама
како би се отклонила постојећа
ограничења, посебно у дијелу који
дефинише задружну имовину;
- неопходно је што прије омогућити
укњижбу задружне имовине, како би
се спријечило пропадање задружног
сектора и створили услови за
успостављање хипотекарних кредита;
- омогућити јединствену примјену
законских одредби на цијелој
територији РС по питању имовине, те
примјену Закона о стварним правима;
- обезбједити рационалну економску и
социјалну употребу и заштиту
задружне имовине;
- извршити пререгистрацију задруга и
диференцирање активних од
неактивних задруга над којима треба
спровести стечај или ликвидациј;
- у правилнику за подстицаје аграрном
сектору обезбиједити ширу подршку
за бржи развој задругарства и њених
оснивача;
- успоставити чвршћу сарадњу
Агенције за пружање стручних
услуга у пољопривреди са задругама
и посебно обезбиједити покривеност
цијелог простора РС.

59

ПРОГРАМ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗАДРУГАРСТВА У РС
II. ОРГАНИЗАЦИОНА И КАДРОВСКА ПИТАЊА
ПРОБЛЕМИ

-

-

-

-

недовољно планирање и
координација у раду и развоју
здружних активности;
нарушавање, неадекватна примјена
и уплитање политичких структура у
провођење основних задружних
принципа, као што су:
добровољност, солидарност,
демократичност, економско учешће,
једнака права управљања,
самосталност, задружно
образовање и међузадружна
сарадња;
недовољна упућеност
пољопривредних произвођача у
задружне принципе и правила;
недовољно образован и обучен
менаџмент у пољопривредним
задругама у РС;
недовољна стручна оспособљеност
кадрова у задружним
организацијама;
неповјерење пољопривредних
произвођача у задруге;
изражен утицај локалне политике у
функционисању задругарства и
њеним начелима;
мало учешће произвођача у
управљању задругама;
недовољан утицај задругара у
процесу управљања задругама;
недовољно усвајање нових знања и
технологија кроз пословне
дјелатности којима се баве задруге и
задругари;
недовољна и скромна промоција
задругарства, њених основних
вриједности и могућности у развоју
локалних заједница;
заобилажење задруга приликом
расподјеле репроматеријала и
подстицајних средстава;
задруге немају организоване облике
учења и едукације својих чланова и
других произвођача, из области
организације, технологије
производње и тржишта, као и

РЈЕШЕЊА

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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успоставити чвршће везе између:
задруга, задругара, стручних и
научних институција (агенције,
заводи, институти и др.);
подржати успоставњање и развој
економске, социјалне и културне
активности задруга на подручју свог
дјеловања;
подржати задруге у организовању
пословних центара, складишта,
берзи, пијаца, као и других
асоцијација од интереса за развој
задругарства и руралне популације;
подстицати запошљавање
образованих кадрова, потребних
усмјерења и струка у задругама, а
прије свега оних специјалности које
треба да унаприједе производну
дјелатност и управљање задругама;
утврдити модалитет по којем би све
активне задруге извршиле пријем по
једног агронома, са којима би била
одржана једнонедељна едукација,
прије свега из области управљања
задругом;
промоција задругарства међу
произвођачима и корисницима
услуга које задруга пружа;
осмислити промотивни материјал за
задруге РС, са основним
информацијама о њиховој улози у
развоју локалне и шире заједнице;
стално указивати и потенцирати у
локалној заједници на потребу
задружног организовања,
покренути пилот пројекат "Добро
организовање задруга са акцентом
сарадње задруга и ширења добрих
пракси";
инвентарисати задруге (створити
базу података о задругама); које су
активне; које су неактивне; у којима
треба провести поступак стечаја и
др.;
извршити инвентаризацију
капацитета газдинстава на
подручјима дјеловања задруге,
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-

-

-

-

управљања газдинством и задругом;
мали број задругара по задрузи,
мали број газдинстава обухваћених
различитим видовима пословне
сарадње, низак степен
међузадружне сарадње;
ниски приходи задруга по основу
обима организоване пољопривредне
производње у односу на приходе по
основу трговине, издавања простора
у закуп и др.;
задруге су недовољно активне у
сфери рационалног коришћења и
заштите природних ресурса, прије
свега земљишта;
недовољно присутне задруге у
сфери интегралног руралног
развоја.

-

-

-

-

-

-
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посебно за задругаре и посебно за
остала газдинства: број газдинстава;
ресурси са којима располажу
газдинства; биланси производње на
газдинствима; биланс потреба
газдинстава у инпутима и др.;
дати већу подршку развоју
задругарства од стране локалних
заједница, без уплитања у
остваривање изворних задружних
принципа;
подржати организовање школа и
других погодних облика за
перманентну едукацију задругара и
других произвођача на подручју
дјеловања задруга;
све задруге би требало да утврде
програм континуираног повећања
броја задругара, као и повећање броја
газдинстава са којима задруга
остварује сарадњу;
подржати организовање породичних
задруга;
подржати задруге у организацији
испитивања плодности и
производних потенцијала земљишта
за задругаре, као и произвођаче који
сарађују са задругом;
требало би да Задруге буду први
покретач рационалног коришћења
земљишних капацитета, с циљем да
се обухвате обрадом површине које
се годинама не обрађују;
у већој мјери укључити задруге у
провођење Стратешког плана
интегралног руралног развоја РС;
кадровски ојачати функцију
задружне ревизије и осигурати њен
континуирани рад;
обезбиједити средства за покриће
трошкова регистрације нових задруга
из средстава подстицаја за
пољопривреду.
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III. ПРОБЛЕМАТИКА ФИНАНСИРАЊА
ПРОБЛЕМИ

-

-

-

-

неповољни кредити (високе камате
и компликована процедура за
добијање кредита);
недостатак обртних средстава као
ограничавајући фактор у простој и
проширеној репродукцији задруга;
високи порези, посебна оптерећења
по основу ПДВ;
низак проценат поврата средстава у
задруге путем подстицајних мјера у
односу на уплаћене јавне приходе и
ПДВ;
проблеми регистрације задруга у
АПИФ-у због захтјева за прилагање
посједовног листа који задруге
немају због начина на који се
користи задружна имовина;
потешкоће приликом задуживања
задруга код банака због
немогућности обезбјеђења хипотека
као гаранције за враћање
позајмљених средстава;
мали обим подстицајних средстава
из ентитетског и општинских
буџета чији корисници су задруге;
оптерећења задруга са дуговима из
ратног периода;
изражена неликвидност због
недостатка обртних средстава.

РЈЕШЕЊА

- увести диференциране стопе ПДВ у
пољопривреди и то за репроматеријал, опрему и механизацију;
- обезбиједити повољнија кредитна
средства;
- омогућити регистрацију задруга у
АПИФ-у без прилагања посједовног
листа, а у циљу остваривања права на
подстицаје;
- осигурати да се путем Владиних
докумената о субвенцијама аграрном
сектору, подрже програми задруга
чијом реализацијом се значајно
доприноси побољшању живота и
рада локалне популације;
- анализирати потребу и могућности
оснивања штедно-кредитног
задругарства и у том смислу тражити
подршку надлежних институција РС;
- обезбједити подршку из буџета
локалних самоуправа за подстицање
развоја задругарства;
- размотрити могућност формирања
Задружног гарантног фонда који би
за њих гарантовао отплату кредита;
- у оквиру кредитних линија ИРБ-а
креирати једну посебну кредитну
линију намјењену само за
пољопривредне задруге;
- уступати задругама на привремено
или трајно коришћење одређене
државне имовине (нпр.
пољопривредно земљиште и објекте),
чијим коришћењем би се повећао
обим пословања;
- стално увећавати задружну имовину
па би у том смислу требало стално
подстицати (унос улога задругара,
улога нечланова, обвезнице,
поклони);
- повећати учешће задуруга и
задругара у коришћењу подстицајних
средстава за капитална улагања.
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IV. ТРЖИШТЕ И МАРКЕТИНГ
ПРОБЛЕМИ

-

-

-

РЈЕШЕЊА

неорганизовано тржиште
пољопривредних производа;
присуство нелојалне конкуренције на
тржишту пољопривредних
производа;
слаба заштита домаће производње;
непостоје гаранције сигурног
пласмана и откупа пољопривредних
производа;
проблем задруга у откупу млијека
због учешће откупљивача који се не
придржавају одредби Правилника о
квалитети млијека;
дистрибуција субвенционираних
репроматеријала се не врши преко
задруга;
неуспостављени пословни односи
између примарне пољопривредне
производње, прераде и пласмана;
задруге немају капацитете за дораду
и прераду пољопривредних
сировина, као ни опрему за
класирање, калибрирање, паковање и
др.;
проблеми наплате испоручених
задружних производа трговинским
ланцима;
низак ниво техничке опремљености
задруга у РС, застарјела
механизација и опрема;
уситњени посједи задругара који се
баве пољопривредном производњом;
климатске промјене које угрожавају
производњу задругара као и њихову
конкурентност;
неповољан положај пољопривреде у
примарној расподјели;
високе цијене нафте, деривата и
репроматеријала које поскупљују
производњу задругара;
недовољна опремљеност институција
за контролу квалитета и безбједности
пољоприведних производа;
лош привредни амбијент у РС;
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-

-

-

-

-

-

утврдити билансе потреба и
могућности у производњи и
потрошњи пољопривредних
производа у РС;
увести одређен облик (заштитних)
цијена за један број основних
пољопривредних производа;
примјењивати правила ЦЕФТ-е
нарочито у дијелу који се односи
на заштиту домаће производње;
осигурати да робне резерве врше
своју стратешку улогу у дијелу који
се односи на стабилизацију
тржишта и производњу;
доследно примјењивати
правилнике о квалитети производа,
посебно Правилник о квалитету
млијека;
подржати иницијативе које иду у
правцу институционалног уређења
тржишта;
задруге у име задругара и других
произвођача, треба да успоставе
дугорочнији пословни однос с
прехрамбеном индустријом и
продајним ланцима кроз
планирање, уговарање и испоруку
роба произведених на подручју
свог дјеловања;
вршити набавку различите опреме
за потребе задруге, као што су
уређаји за сортирање, класирање,
паковање и друге специјализоване
опреме;
подстицати задруге да са својим
задругарима и другим
произвођачима развијају
капацитете за дораду и прераду
пољопривредних сировина.
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III. Задругарство у развијеним земљама
1. Значај задругарства за развој пољопривреде
Задруге су настале у тешким економским и социјалним околностима у 19-том
вијеку. Фармери су постепено увидјели да би заједничким снагама могли унаприједити
свој положај на тржишту, те заједнички финансирати комплементарне активности виталне
за њихову производњу као што је: набавка репроматеријала, истраживање, прерада,
маркетинг, дистрибуција и промоција. Пољопривредне задруге данас представљају једну
од главних карика у прехрамбеном ланцу у свим земљама ЕУ, као и другим европским
земљама. Задруге су уједно и удружења произвођача и предузећа. Она су продужена рука
пољопривредне производње јер омогућују произвођачима да концентришу своју снагу на
куповину репроматеријала, као и на откуп, прераду и маркетинг производа својих
чланова. Активности задруге су засноване на принципима демократичности,
транспарентности и солидарности.
Задруге играју главну улогу у прилагођавању производа својих чланова захтјевима
тржишта, те у унапређењу њиховог положаја на тржишту. Задруге данас дају такође
активан допринос у гарантовању квалитета производа који су нешкодљиви по животну
средину. Полазећи од принципа „брига за локалну заједницу“, задруге данас представљају
и значајне субјекте у руралном развоју. Стога задруге значајно доприносе економској
виталности руралних подручја, укључујући и подручја са мање повољним условима за
пољопривредну производњу. Оне су и важан извор директног и индиректног
запошљавања, дају допринос економском расту и развоју, те на тај начин доприносе и
реализацији циљева ЕУ, како сада, тако и у будућности. Пољопривредне задруге у ЕУ су
важан социо-економски елемент у економији и друштву, тако да у тржишту
пољопривредних производа и импута за пољопривреду учествују: 83% у Холандији, 79%
у Финској, 55% у Италији и 50% у Француској.
На основу извјештаја међународног задружног савеза (ICA), као и извјештаја ЕУ и
националних статистика, може се закључити да задружне организације и даље имају врло
важан положај, како на тржишту тако и у друштвено-економском миљеу ЕУ. Према
извјештајима ЕК постоји око 250.000 задруга у ЕУ, које су у власништву око 163 милиона
грађана и запошљавају 5,4 милиона људи.32 Унутар тих бројева налази се 46.000
пољопривредних задруга с више од 10 милиона чланова. У појединим земљама ЕУ, број
задруга и дионица варирају у широком опсегу, као што се може видјети из приказа у
табели.
Табела бр. 15. Општи подаци о пољопривредним задругама у ЕУ по земљама чланицама

Р. б.

32

Земља

Број
фарми
у 000

Површина
кориштеног
пољоп. земљ.
по фарми у ха

Запосленост
у пољ.
у%

Удио
пољоп.
у БДП

Број
фармера
у 000

Број
задруга

1.

ЕУ 27

13,700

12,6

5,4

1,2

10,000

46,000

2.

Чешка

39

89,3

3,3

0,7

134

796

3.

Њемачка

371

45,7

2,2

0,6

349

2,994

4.

Грчка

860

4,7

11,4

2,5

750

6,170

5.

Шпанија

1,044

23,8

4,3

2,2

1,160

3,989

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy/cooperatives/index_en.htm
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6.

Француска

527

52,1

3,1

1,4

916

3,000

7.

Ирска

128

32,3

5,7

0,9

128,8

150

8.

Италија

1679

7,6

3,8

1,7

866,6

5,748

9.

Латвија

108

16,5

7,9

1,3

8,4

107

10.

Литванија

230

11,5

7,9

2,3

11,5

201

11.

Холандија

77

24,9

2,8

1,3

75,2

12.

Аустрија

165

19,3

5,6

1,0

187

1,049

13.

Португал

275

12,6

11,5

1,3

409

905

14.

Словенија

75

6,5

8,6

1,1

2

76

15.

Финска

68

33,6

4,6

0,6

65

46

16.

Шведска

73

42,9

2,1

0,4

67

30

Извор: „Пољопривредне задруге у Европи“, Copa-Cogeca, септембар, 2010.

У периоду свог развоја развиле су се различите врсте задруга у односу на класичне
задруге, а које се разликују око питања отвореног чланства, дионица чланова, степена
одговорности, могућности учешћа вањских инвеститора, одлучивања и подјеле прихода.
Поједине земље ЕУ имају различит правни оквир за задруге, у неким случајевима уопште
не постоји специфичан правни оквир. Различитост пољопривредних задруга у ЕУ је
значајна, док су у Сјеверној Европи задруге достигле висок ниво интеграције, дотле су у
Медитеранском дијелу Европе оне остале мање концентрисане и са доста нижим обимом
пословања.
Преовладавање малих задруга у Јужној Европи последица је, између осталог, резерве
коју произвођачи и локалне власти имају према спајањима задруга без обзира на последњи
тренд у смањењу броја задруга и повећању обима њиховог пословања. Парално с тим,
задруге развијају услуге за своје чланове те раде на диверзификацији својих активности
према новим пословним могућностима у руралном подручју. Овај тренд се нарочито може
препознати у специјализованим активностима као што је фитосанитарна, анимална и
биљна селекција, сточна храна, са циљем повећања ефикасности производње и
унапређење квалитета живота за чланове задруга - аспект који не треба потцијенити у
контексту генерацијске обнове у пољопривреди. Изазови с којима су се задруге суочиле
задњих година и који још увијек трају довеле су до формирања интернационалних задруга
као алата за превазилажење потешкоћа насталих на тржишту пољопривредних производа.
Међутим постоји још увијек много препрека на пољу интернационалне сарадње:
легислатива, опорезивање, рачуноводствени стандарди и приступ изворима финансирања.

2. Достигнућа међународног задружног покрета
Међународни задружни Савез (ICA - International Cooperative Alliance), основан
1895, је самостална, невладина организација која уједињује, представља и служи
задругама у свијету. То је највећа невладина организација у свијету. ICA чланови су
националне и интернационалне задружне организације у свим секторима, укључујући
пољопривреду, банкарство, рибарство, здравље, становање, индустрију, осигурање,
туризам и потрошачке задруге.
Тренутно, ICA има 251 чланица организација из 94 земље, што представља око 1
милијарду људи широм свијета, а бави се широким дијапазоном проблема који имају
посебну важност за развој, раст и успјешност задруга: климатске промјене, међународни
рачуноводствени стандарди, пререгистрација из задружног у друге облике организовања,
фер трговина, равноправност полова и друго.
65

ПРОГРАМ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗАДРУГАРСТВА У РС

Међународна организација пољопривредних задруга (ICAO) је демократска
организација која представља пољопривредне задруге и пољопривреднике широм свијета.
ICAO је основана 1951, и она је секторска организација ICA, која представља 27
пољопривредних задружних организација из преко 25 земаља. Пољопривредне задруге
чини 36% од укупног броја задруга које представљају ICA чланице. Ове бројке јасно
указују на значај ове секторске организације, која има за циљ:
-

размјена искустава о специфичним активностима тако што организује
међународне скупове, као што су семинари и радионице;
подстицање оснивања пољопривредних задруга у земљама у развоју у циљу
повећања сигурности хране;
унапређење дистрибуције пољопривредних производа;
предузимање конкретних акција за очување животне средине.

Од осталих битнијих организација које представљају задруге у Европи значајне су
„Cooperatives Europe", Европска регионална организација Међународног задружног савеза
- ICA, затим COGECA - Општи Одбор за пољопривредне задруге у Европској унији, коју
сматрају и једном од најзначајнијих лобистичких организација за пољопривредне задруге
на нивоу ЕУ.

3. Трендови у организовању задругарства европских земаља
Према Боучковој током протекле деценије, развиле су се, осим "класичних" задруга
четири нова типа: дионичарске задруге, задруге кћери, дионичарске задруге са
могућношћу трговине дионицама ("Нова генерација ко-оператива") и задруге с
ограниченом одговорношћу (ПЛЦ). Те врсте се разликују у основи у примјени основних
задружних вриједности и принципа.
Табела бр. 16. Искуства у организационо - правном уређењу задругарства у земљама ЕУ
ТИП ЗАДРУГЕ
Дионичарске
задруге
са могућно.
трговине
дионицама
ограничено

промјењиво

за
инвеститоре

да

да

Шема гласања

једнако
право

чланови:
по обиму
пословања
инвеститори:
дионице

чланови:
по обиму
пословања
инвеститори:
дионице

засновано на
обиму
пословања/
инвестицијама

на основу
дионица

Контрола
одлучивања

чланови

чланови

чланови кроз
задругу

чланови

чланови

Вањске

не

да

да

да

Дионице
чланова

једнаке

једнаке

једнаке

ограничено
засновано
на обиму
пословања

КРИТЕРИЈ

Чланство
Лична
одговорност

Традиционалне
задруге

Дионичарске
задруге

Задруге
кћери

отворено

отворено

промјењиво

не

за
инвеститоре
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Поврат на
уложена
средства
Професионални менаџер

засновано на
обиму
пословања

чланови:
обим
пословања
инвеститори:
дионице

чланови:
обим
пословања
инвеститори:
дионице

чланови: обим
пословања
инвеститори:
дионице

засновано на
дионицама

не

не увијек

да

да

да

Извор: Agricultural Co-operatives in the EU. Trend and Issues on the Eve of the 21st Century. Eds.:
Onno-Frank van Bekkum and Gert van Dijk 1997.

Може се рећи да се организације све више удаљавају од оргиналних принципа, а
посљедњи тип задруга, задруге с ограниченом одговорношћу, не чине више задруге које
су у складу с нашим разумијевањем, јер је власништво у цјелини тзв. дионичара, који су,
међутим, прије власници дионица. Улогу чланова у оваквим задругама играју тзв.
покровитељи или патрони, односно купци задруге.
Још једна важна разлика је да у већини њих, ту су не само чланице, већ и
инвеститори, а код неких типова и вањски, тако да су приходи распоређени, не само с
обзиром на учешће у послу или производима, већ и према уложеним дионицама.
Дионичарске и задруге кћери називају се и задруге са вањским инвеститорима, јер
инвеститори нису чланови задруге. Задруге са могућношћу трговине дионицама и задруге
с ограниченом одговорношћу су тзв. члан-инвеститор задруге, јер улагачи су искључиво
или углавном, чланови.
Положај пољопривредних задруга у земљама у транзицији такође се у великој
мјери промијенио у посљедњих десет година. Од „продавнице“ социјалистичке
пољопривреде и пеовладавајућег облика власништва у пољопривреди, задруге су дошле у
позицију само једног од могућих облика пословања у пољопривреди. Задружни систем
демократског одлучивања чини се да је непоновљиво неприкладан у вријеме
трансформације економије, када се мијења ситуација на тржишту и позива на
флексибилне и брзе одлуке. У многим случајевима, задруге се још увијек чине оптерећене
вишком радне снаге и успоменама на "славну" прошлост, укључујући и однос својих
чланова према кооперативној имовини и друштвеним и културним услугаме које су
обезбјеђивали за своје чланове. Власнички односи су се промијенили: постоје фармери
као чланови задруге, али и право власника, који још увијек чекају рјешавање потраживања
њихове имовине.33
Правни оквир задружног пословања у ЕУ
Задруге у Уставима европских земаља34 су регулисане на различите начине.
Класификација европских земаља је извршена према признавању задруга у уставима, при
чему су установљене три категорије земаља:
1.
2.
3.

земље у чијим је уставима препозната вриједност задруга;
земље чији устави не помињу задруге, али гарантују слободу удруживања
грађана, што се сматра основом за формирање и дјеловање задруга;
земље чији устави не признају постојање задруга и не наглашавају слободу
удруживања грађана.

Устав Европске уније директно не помиње задруге, већ само наглашава право
грађана на удруживање:
33

Б. Боучкова: Agricultu cooperatives: perspectives for the 21st Century, Чешки пољопривредни Универзитет,
Праг.
34
Николић М. ,,Еволуција задружног законодавства у ЕУ,, ДАЕ- Србије, Београд, 2009, стр. 88.
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Основна сврха задружног законодавства35 је да омогући и регулише оснивање и
економску активност задруга. Задружни покрет у цјелини и задружно право су настали
на европском континенту. Традиција постојања закона који регулишу област
задругарства, различит степен развоја појединих сектора задругарства, као и
многобројност законских рјешења садржаних у законима о задругама на „старом“
континенту, послужили су као основ за класификацију задруга.
У једном броју европских земаља (њих 14,6%), задруге су препознате у уставу, и
то у: Бугарској, Италији, Мађарској, Малти, Португалу, Шпанији и Турској.
- У Бугарској се у члану 19, став 4, Устава наглашава да ће посебним законом
бити предвиђени повољни услови за оснивање задруга и других форми
асоцијација грађана како би се обезбједио економски просперитет државе;
- Италија у члану 45. Устава признаје друштвену улогу задруга и промовише
њихово оснивање и дјелатност;
- У Уставу Мађарске у члану 12 се наглашава да ће држава помоћи задруге
засноване на добровољном удруживању и гарантовати њихову аутономију;
- Устав Малте у члану 20 јамчи да држава прихвата друштвену улогу задруга и
да ће помагати њихов развој;
- Португал у члану 61, став 2 и 3, Устава гарантује грађанима право да оснивају
задруге у складу са усвојеним задружним принципима, а задругама јамчи
слободу да спроводе своје активности и да се удружују у више облике
задружних организација;
- Шпанија у свом уставу чланом 129. став 2, потврђује промоцију задруга и
обезбјеђивање одговарајуће задружне легислативе;
- У Уставу Турске, члан 171, наводи се да ће држава у циљу промовисања
задруга да предузме мјере у складу са националним и економским интересима, а
да је основни циљ оснивања задруга повећање производње и заштита
потрошача.
Поред наведених земаља које транспарентно подржавају формирање и рад задруга,
у уставима одређеног броја земаља се помиње задружни сектор, без експлицитног
наглашавања и признавања постојања и дјелатности задружних организација.
- Грчка у члану 12. свог Устава предвиђа оснивање непрофитних организација и
удружења, као и пољопривредних и урбаних удружења којима ће управљати
сами чланови у складу са законом и њиховим уредбама и биће стављена под
заштиту и надгледање државе која је обавезна да омогући њихов даљи развој.
- Кипар у свом Уставу помиње постојање произвођачких, потрошачких и
кредитних задруга, у смислу да контрола оснивања и мониторинг ових
организација спада у надлежности које су уставом гарантоване комуналним
коморама.
- Пољска такође помиње задруге у свом Уставу, где се у члану 12. даје
могућност формирања синдиката, социо-радних организација фармера,
друштава, грађанских покрета и других волонтерских асоцијација и фондација.
Земље које не дефинишу задруге било каквим посебним правним актима су
углавном оне с врло отвореним законодавством, који укључује и задружна начела у
заједничком пословном праву. Ово је примјер Данске и Луксембурга. Затим ту су земље с
одређеним правним правилима за задруге, али без посебног правног оквира за задруге, као
што су Француска и Белгија. Остале земље имају јак задружни идентитет и задруге су
35

Николић М. ,,Еволуција задружног законодавства у ЕУ,, ДАЕ- Србије, Београд, 2009, стр. 105.
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предмет посебних прописа, задружних начела, чак су обухваћени у уставу, као у
Португалу, Шпанији и Италији.
Табела бр. 17. Правни оквир за задруге ЕУ земаља

Земља
Белгија
Данска
Финска
Француска
Италија
Ирска
Луxембург
Њемачка
Холандија
Португал
Аустрија

Је ли легислат.
у складу са
задружним
принципима
да
не
да
да
да
да
да
да
да
да, задружни код
да

Принцип један
члан један глас

Исплата
дивиденди

Инвестиције
не чланова

Подјела
резерви

да
да
да
релативно
релативно
да
да
да
да
да
да

да
да
да
да
да
да
да
према
да
да
према

не
да
да
да
да
не
не
не
не
да
да

не
не
да
да
да
не
не
не
не
да
не

Грчка

да

да

да, према
правилима

не

не

Велика
Шпанија

да
да

да
да

да
да

да
да

да
да

Извор: Higher council for co-operation 2000: Co-operative movements in the European Union, Ministère de
l’emploi et de la solidarité, Secrétariat d’état à l’économie solidaire, Paris, 2001.

Чак и ако се национални правни системи разликују, могу се грубо подијелити у
двије категорије. Земље у првој групи остављају одређени "простор манипулације", али
имају посебне прописе око формирања резерви (Финска, Шведска, Португал, Грчка).
Друга категорија има више круте прописе, а у неким случајевима строга правила
формирања резерви (Њемачка, Аустрија, Данска, Луксембург). Строга правила
формирања резерви примјењују се у Француској, Италији, Шпанији и Португалу.
Принцип један члан-један глас се примјењује у готово свим земљама ЕУ (табела бр. 17).
Европска комисија је 2003. године донијела заједнички основ за задружни законски
оквир, који би вриједио за све земље чланице.36 Иако се очекивало да ће нови законски
оквир на нивоу ЕУ уклонити неке нејасноће задружног пословања, он је прије свега
формиран да омогући успостављање прекограничне сарадње задруга односно формирање
мултинационалних задруга унутар ЕУ. Национални закони и правила за пословање
задруга не подлијежу обавези усклађивања својих одредби са ЕУ правним оквиром за
задруге. Према истраживању које је COGECA провела међу својим чланицама на питање:
Да ли је Закон о задругама ограничавајући фактор вашег пословања, скоро све чланице,
представнице, појединих земаља ЕУ су одговориле да то није случај, сем у Шпанији гдје
постоји превелик број закона који третирају задруге што на националном што на
регионалном нивоу.37
Европске задруге би требале имати као свој главни циљ задовољење потреба својих
чланова, развој економских и друштвених дјелатности, у складу са сљедећим принципима
36
37

COUNCIL REGULATION (EC) No 1435/2003 of 22 July 2003. on the Statute for a European Cooperative
Society (SCE), Official Journal of the European Union, 18.8.2003.
COGECA, European Agri-cooperatives:„Agricultural Cooperatives in Europe, Main Issues and Trends“ Brussels,
15. September, 2010.
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(Статут Европских задружних друштава (Statute on European Cooperative Society), Одлука
Савјета Европе и Европске комисије бр. 1435/2003 од 22. јул-а 2003):
a) активности задруге треба водити на обострану корист чланова, тако да сваки
члан има користи од активности задруге у складу с његовим учешћем,
б) чланови задруге треба да буду уједно и купци и добављачи или на други начин
укључени у активности задруге,
в) контрола треба бити повјерена једнако члановима, иако се пондерисање
гласова може допустити, како би се одразио допринос сваког члана задруге,
г) треба да постоји ограничена камата на позајмљени и уложени капитал,
д) добит се треба дијелити у складу с пословним активностима обављеним преко
задруге,
ђ) у случају престанка рада, имовина и резерве би требале бити дистрибуиране
према принципу незаинтересоване дистрибуције, односно другој задрузи која
слиједи сличне циљеве или служи сврси општег интереса.
Различите улоге задруге у будућности
Разматрања о будућем положају и улози задруга у цјелини, те пољопривредних
задруга посебно, били су предмет бројних студија, радионица и конференција на нивоу
ЕУ током последње деценије. Између осталог, могу се споменути аутори попут Мункнер,
Нилсон, Спир, Хакелиус, Хагедорн, Фрегиду-Малама и друге. Неки од њих истичу
економске улоге задруга и њихову конкурентску предност, док шведски економисти,
наглашавају улогу задруга као дијела друштвене економије.38
Економска улога задруга према овим ауторима односила би се на:
a) Успостављање нових тржишта пољопривредне задруге могу успоставити више
тржишта, односно с растом забринутости потрошача о квалитети хране, могла
би се успоставити више тржишта са прехрамбеним производима познатог
поријекла, гдје би задруге могле искористити предности за локалне или
регионалне производе, са нагласком на заштиту животне средине и идеје о "фер
трговини".39
б) Вертикална интеграција или додавање вриједности примарним пољопривредним
производима.
в) Спречавање монопола у пољопривредно-прехрамбеној индустрији формирањем
секундарних кооператива у сфери залиха и продаје као један од начина за
разбијање монопола наметнутог од стране продавача репроматеријала, сировина
и др.
г) Осигурање кредита за улагања у пољопривредне активности.
д) Глобализација пољопривреде e-commerce почива на идеји да се комбинује
социјална димензија задружног предузетништва с међународном сарадњом и ecommerce. Као изванредан примјер, можемо споменути британске интернет
задруге Poptel или успостављање домене Coop.
38
39

Б. Боучкова: Agricultu cooperatives: perspectives for the 21st Century, Чешки пољопривредни Универзитет,
Праг.
„Фер трговина“ или „fair trade“ је социјални покрет и тржишни приступ који има за циљ помоћи
произвођачима у земљама у развоју у креирању бољих услова трговања и промовисања одрживости.
Покрет заговара плаћање више цијене за произвођаче, као и веће социјалне и еколошке стандарде. Он је
фокусиран нарочито на извоз из земаља у развоју с развијеним земљама, већином рукотворина, каве,
какао, шећера, чаја, банане, мед, памук, вина, свјеже воће, чоколада, цвијеће и злато.
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Друштвена улоге задруга:
a) Производне задруге као стабилизирајући чинилац на тржишту рада: концепт
обухвата активности усмјерене или на обезбјеђење социјалних услуга на нивоу
невладиног сектора, или - у случају производних задруга - оснивају их као
организације за стварање нових радних мјеста на регионалном нивоу, на темељу
људи, а не на темељу капитала и добити. Тако се формира трећи сектор између
приватног пословног и јавног сектора, у којој задружни принципи могу пронаћи
свој природни облик.
б) Задруге као тренери: с обзиром да задруге и даље обично запошљавају висок
удио образованих стручњака, оне би могле испунити дио тржишта за обуке и
образовања, који је у прошлости обезбјеђиван од стране државе - наравно под
условом да постоји такав захтјев.
в) Утицање на владине политике: пошто пољопривредне задруге представљају
групу највећих пољопривредних предузећа, дио њихове улоге требала би бити и
репрезентација и лобирање према влади. Слаба тачка је да би ту могло бити (и
често јесте) дубоко укоријењен осјећај супарништва међу појединим групама
пољопривредника који би могли спријечити предности економије обима који се
добија кроз задруге.
Нови модели задружног финансирања у ЕУ
Задруге уводе иновативне финансијске инструменте, у настојању да се носе са
повећаним потребама за улагањем. Разлог је да се постојећи финансијски прописи често
показују недовољним када задруга треба да одговори на тржишне прилике. Досада је
развијено низ финансијских алата стављених на снагу од стране задруга у земљама
Европске уније.
Табела бр. 18. Методе формирања капитала код задруга у ЕУ

Земља
Белгија
Данска
Њемачка
Грчка
Шпанија
Француска
Ирска
Италија
Луxембург
Холандија
Аустрија
Португал
Финска
Шведска
Велика
Британија

Улози
чланова
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Обвезнице

Улози
не
чланова

Пропорционално
трживи
улози
+

Удруживање
капитала
(joint stock)

Јавно
лицитирана
власничка
права

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+

+
+

+

+

Једна
Једна

+
+
+
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- Подружнице и стратешки савези: Посљедњих двадесет година многе задруге су
основале подружнице као средство за стицање међународног фокуса, да развију
иновативне производе и да се више окрену тржишту. Организационе предности
подружница за пољопривредне задруге су повезане са: бољим управљањем ризицима у
холдинг типу задружног предузећа; лакоћом извора конкурентним снагама на тржишту
поред мултинационалних компанија и малопродаје. На примјер, Данске задруге
користе подружнице с намјером да се боље носе на иноземним тржиштима, нпр: MD
Foods на британском тржишту. Посљедњих година многе фирме се окрећу једне
другима у мноштву улога које имају на тржишту конкуренти, купци, сарадници.
Сарадња има облик стратешких савеза или развоја нових производа, или пласирање
производа једних и других на више тржишта. На примјер, Arla Foods и др. склопили
сарадњу на тржишту продајних аутомата.
- Обвезнице: Многе задруге су експериментисале с капиталом не чланова издавањем
обвезница. Обвезнице не носе право контроле нпр. право гласа, али заузврат имају
фиксни приход обично привлачнији него што су предузетништво у пољопривредним
задругама. Campina Melkunie је издала обвезнице и за чланове и вањске инвеститоре
како би стекла своју белгијску подружницу Comelco.
- Пропорционално размјењиве дионице: Многе задруге су спремне да задрже чланове
као улагаче у задруге. Као резултат тога, они су успоставили секундарно тржиште за
дионице чланова које омогућује трговину дионица између чланова. Сваки удио носи
право испоруке одређеног броја јединица сировине. Чланови могу трговати својим
дионицама под условима који одражавају вриједност тржишне перформансе задружних
предузећа. Avebe, задруга која производи скроб из кромпира увела је пропорционално
трговање дионицама, коју је по први пут започела нова генерација задруга у САД-у.
- Вањски извори дионица: Капитал не чланица користи се у многим земљама. Шпанија
и неке од њених покрајина су осмислили појам подржавајућих чланова, сарадња
чланова и сарадника. Италијанске задруге могу имати финансијску подршку чланова. У
Француској, постоји посебан правни облик за задруге (Sica) с до 50% капитала у рукама
не чланова. У оквиру уобичајеног задружног модела у Француској, задруга може
позвати вањске финансијере за куповину дионица, инвестиционих цертификата и
обвезница.
- Јавно лицитирање дионица: Неке задруге одлучиле су да јавно изложе своје дионице
на берзи како би проширили своју финансијску основу. Такве задруге постоје углавном
у Ирској, и оне су отпустиле своја права контроле допуштајући да већина њиховог
капитала буде у рукама не чланова.
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IV. ПРАВЦИ РАЗВОЈА ЗАДРУГАРСТВА У РС
1. Циљеви развоја задругарства
Задругарство је изузетно значајан друштвено-економски процес и веома важан
социјални покрет. Задружни систем организовања и привређивања је важан сегмент
економије сваке земље, а посебно оних земаља које карактерише ситна робна производња
и њени носиоци, пољопривредни произвођачи, прије свега.
У ситуацији када се на тржишту пољопривредих производа у РС и БиХ јављају на
десетине хиљада пољопривредних произвођача који производе, купују или продају мале
количине роба, њихово организовање и заједнички наступ је кључна претпоставка
њиховог напретка, а и опстанка. Груписање, односно организовање пољопривредних
произвођача, један је од стратешких праваца развоја домаће пољопривредне производње и
истовремено и развоја руралних подручја. Због тога, задружним организовањем је
неопходно обухватити цијелу територију РС, а посебно неразвијена подручја, јер је то
шанса да се активирају одређени природни, тржишни, кадровски и други ресурси, а што за
њих представља једну од ријетких развојних могућности.
Општи принципи на којима савремено задругарство остварује своју улогу у
друштвено-економском развоју су: добровољно и отворено чланство; демократска
контрола од стране задругара; економско учешће задругара; аутономија и независност
задруге; образовање, обука и информисање задругара; међузадружна сарадња и брига за
заједницу. Поред принципа, велики значај имају задружне вриједности као што су:
самопомоћ, самоoдговорност, демократичност, једнакост, праведност и солидарност. Све
ово прадставља темељ на којима се заснива савременo задругарство чију праксу треба
максимално имплементирати и на задругарство у РС.
Успркос стогодишње традиције коју задругарство има у БиХ и РС, оно се већ дуже
вријеме налази у озбиљној кризи. Због тога један од циљева треба да буде редефинисање
улоге и значаја задруга, те темељита ревитализација задругарства у РС што треба да иде
у два правца:
-

први је, консолидација постојећих задруга код којих је то могуће провести,
полазећи од наведених принципа и
други је, стварање услова и подршка оснивању нових пољопривредних
задруга, заснованих на изворним задружним вриједностима.

Основна премиса у аграрном и руралном развоју је одржив развој у чему
задругарство има незамјењиву улогу. У том смислу, задругарство треба бити један од
стубова који ће снажно утицати на то да пољопривредна политика учини доступним
ресурсе унутар одрживог концепта њихове употребе и повеже произвођаче, како би се
подстицало следеће:
-

-

јачање конкурентности пољопривредно - прехрамбеног ланца, вертикалне
повезаности пољопривреде и прераде, те успостављање чврстих пословних
односа између задруга, њених чланова и других произвођача са субјектима из
области прераде, промета и науке;
рационално коришћење и заштита природних ресурса (земљиште, вода);
континуирани интегрални развој руралних подручја на основама препознавања
шанси и могућности за развој сеоске средине, чиме би се стварали повољнији
услови за живот и рад руралне популације;
заштита природних вриједности препознатљиве биолошке разноликости,
уређење крајолика, очување културних и историјских вриједности и сл;
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-

успостављање добрих пословних односа између инститиција различитог нивоа
дјеловања на подручју остваривања боље координације између задружне и
аграрне, руралне, регионалне, социјалне, просторне, кредитне и др.
релевантних политика.

Полазећи од истакнутог, основни правци задружног организовања требају бити
усмјерени на одрживи аграрни и рурални развој у чему задругарство има незамјењиву
улогу. Управо се даљње задружно организовање мора заснивати на квалитетној
институционалној подршци и успостављеним законодавно-правним механизмима.
Креирање нових организационо-економских рјешења неопходан је предуслов за
ефикасније пословање пољопривредних задруга. Проблематика тржишта и маркетинга и
питања финансирања текуће задружне дјелатности и капиталних улагања (инвесиције),
фактори су од чијег успостављања и реализације зависи задружно организовање и његови
ефекти.
Институционална подршка задружном организовању
законодавно правне регулативе треба да иде у следећим правцима:
-

и

успостављање

успостављање законодавно правних оквира који ће бити прилагођени правцу
јачања иницијатива за предузетничко задругарство;
провођење одговарајућих измјена постојећих законских одређења како би се
отклонила ограничења, посебно у дијелу који дефинише задружну имовину;
стварање услова за укњижбу задружне имовине како би се спријечило
девастирање задружног сектора;
омогућавање јединствне примјене законских одредби на цијелој територији РС
по питању задружне имовине;
обезбјеђење заштите и рационалног коришћења задружне имовине;
провођење у праксу изворних принципа Међународног задружног покрета,
усклађених са специфичним потребама подручја на којима дјелују задруге;
обезбијеђење шире повезаности задруга са Агенцијом за пружање стручних
услуга у пољопривреди;
непосреднија сарадња са робним резервама које би морале остваривати своју
улогу у дијелу који се односи на стабилизацију тржишта и производње;
доследнија примјена правилника о квалитети производа;
подршка иницијативама које иду у правцу институционалног уређења тржишта
и друго.

Организационо-економска компонената развоја задруга и остваривања
основних функција задруга је веома широка и подразумијева разраду следећих развојних
праваца:
-

обезбјеђење шире друштвене и материјалне подршке за развој Задружног
савеза и задруга на подручју РС;
стално повећање броја задругара, као и повећање броја газдинстава са којима
задруге остварују сарадњу;
коришћење задруга као покретача рационалног коришћења земљишних
капацитета и провођења Стратешког плана интегралног руралног развоја РС;
успостављање чвршћих и континуираних веза између ПЗС РС и задруга,
задруга и задругара, задруга и коопераната, задруга и стручних, научних
институција, агенција и др.;
подршка организовању пословних центара, складишта, берзи, пијаца, као и
других асоцијација од интереса за развој задругарства и руралне популације;
успостављање и развој економске, социјалне и културне активности задруга на
подручју свог дјеловања;
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-

запошљавање образованих кадрова, потребних усмјерења и струка у задругама;
успостављање базе података о задругама и задругарима,
увођење задружног информационог система,
организовање промоције и презентације задружних вриједности и достигнућа,
израда каталог задруга са подручја РС,
инвентарисање капацитета газдинстава и других произвођача на подручјима
дјеловања задруге;
успостављање сарадње са локалним заједницама;
организовање перманентног учења свих задружних упосленика;
организовање нових задруга;
јачање функције задружне ревизије и др.

Питања тржишта и маркетинга, сасвим сигурно спадају у најуже приоритете
којима се актери задружног организовања морају бавити и своје активности усмјеравати у
следећим правцима:
-

успостављање дугорочнијих пословних односа задруга, прије свега са
прехрамбеном индустријом и прометним субјектима, а на основама планирања,
уговарања и испоруке производа произведених на подручју свог дјеловања;
билансирање потреба и могућности у производњи, као и потреба задругара и
других произвођача за инпутима;
увођења одређених облика заштите домаћих пољопривредних производа у
смислу примјене правила CEFTA-е, нарочито у дијелу који се односи на
заштиту домаће производње;
стабилизацијa тржишта и производње посредством робних резерви;
доследна примјена правилника о квалитети производа;
подршка иницијативама које иду у правцу институционалног уређења
тржишта;
подршка набавци различите опреме за потребе задруге и њених задругара, због
припрема робе за тржиште, укључујући и инвестирање у капацитете за дораду
и прераду;
развој берзи, пијаца и других облика тржишне инфраструктуре;
развој задруга предузетничког типа кроз унапређење знања и вјештина
менаџмента задруга;
запошљавање стручних кадрова што ће допринијети стварању нових
производа;
консолидација и унапређење задружне производње и заједничког наступа на
тржишту;
промоције и кориштења маркетиншких алата.

Финансирања текуће дјелатности и капиталних улагања, заслужује посебно
мјесто у развоју задругарства, између осталог и због његовог утицаја на укупни
друштвено-економски развој, поготово руралних подручја. Због тога активности из
области финансирања требају ићи у следећим правцима:
-

увођење диференциране стопе ПДВ у пољопривреди за репро-материјал,
опрему и механизацију;
обезбјеђење повољнијих кредитних средстава за задруге;
истраживање могућност формирање Задружног гарантног фонда;
креирање посебне кредитне линије у оквиру ИРБ, намјењене само за
пољопривредне задруге;
сагледавање потребе и могућности оснивања штедно-кредитног задругарства;
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-

подршка инвестиционим програмима задруга који су у функцији развоја
производње задругара и других произвођача са којима задруга сарађује, као и
програма којима се доприноси побољшању живота и рада локалне популације;
уступање задругама на привремено или трајно коришћење одређене државне
имовине (земљишта, објекте);
омогућавање регистрације задруга у АПИФ-у без прилагања посједовног листа,
а у циљу омогућавања остваривања права на подстицаје;
увећање задружне имовине уносом улога задругара, улога нечланова, емисијом
обвезница или примањем поклона.

Поред властите пољопривредне производње (која је снажно повезана и са
рјешавањем питања власништва над пољопривредним земљиштем које задруге посједују
или користе), пољопривредне задруге треба да буду организатори пољопривредне
производње код својих чланова и продавци њихових производа. У претходном периоду
ова интегративна улога задруга је све више слабила и ријетке су задруге чији примарни
циљ је био пласман пољопривредних производа њихових чланова.
Постојеће задруге треба да заврше своју пререгистрацију у складу са новим
Законом о пољопривредним задругама и Закона о класификацији дјелатности и да се све
упишу у Регистар пољопривредних газдинстава, а за то је битно да се под хитно ријеши
питање задружне имовине (члан 48. измјењеног Закона о пољопривредним задругама) и
њене укњижбе. Пољопривредни задружни савез путем института задружне ревизије треба
да иницира поступак ликвидације неефикасних задруга и брисање из судског регистра
оних задруга које не задовољавају за то потребне услове.
Пољопривредни задружни савез РС, постојеће задруге и други заинтересовани
носиоци требају перманентно и интензивно да промовишу концепт задругарства и да
анимирају пољопривредне произвођаче да се укључе у задруге, како би достигао циљ
повећања броја задруга и броја задругара.
Претпоставке за формирање нових задруга су организационе, материјалне и
кадровске природе. Прво питање које се намеће у процесу формирања нове задруге је
мотивација, односно интерес, пољопривредних произвођача да се на тај начин организују
и да искрено доприносе раду задруге.
У ранијој фази развоја Задруга на овим просторима занемаривани су изворни
принципи задружног организовања, поготово у дијелу који се односио на питања
добровољности, одлучивања, подржављења задружне имовине и др., што је утицало на
појаву анимозитета сељака према задругама који је и данас присутан. Други разлог отпора
према садашњим задругама је њихова неефикасност у транзиционом периоду због чега их
пољопривредни произвођачи не виде као рјешење својих проблема. Због тога један од
циљева треба бити оснивање нових задруга, предузимајући мјере: промовисање концепта
задругарства, анимирање пољопривредних произвођача да се организују у задруге,
указивање на предности добро организованих задруга, поготово у производњи и пласману
пољопривредних производа, пружање стручне помоћи код оснивања задруга и сл. За те
сврхе Пољопривредни задружни савез би требао да има стручне кадрове који би били
компетентни да пружају овакву врсту помоћи пољопривредним произвођачима,
потенцијалним оснивачима задруга, на бесплатној основи.
Регистрација задруге носи и одређене трошкове (припрема оснивачких аката,
уплата судске таксе, ангажовање нотара на оснивачкој скупштини и сл.), што некада
обесхрабрује потенцијалне задругаре да своју идеју о оснивању задруге и реализују. У том
правцу МПШВ РС би требало да у оквиру аграрног буџета формира једну мјеру која би
била намјењена за финансирање трошкова регистрације нових задруга. Материјална
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партиципација самих задругара у оснивању задруге реализовала би се кроз уплату
њихових оснивачких (задружних) улога.
На простору РС се диференцира један мањи број пољопривредних газдинстава која
се укрупњавају и модернизују своју производњу. Таква газдинства, регистрована у
Регистру пољопривредних газдинстава и у УИО као ПДВ обвезници, и даље траже
погодан организационо облик преко којега ће дјеловати на тржишту и за један број њих
оснивање задруге, чију окосницу ће чинити чланови једне породице, је добро рјешење.
Стоји примједба да би оснивањем задруга са само неколико задругара довело до
фрагментације у сектору задругарства, али би овакве задруге истовремено биле нуклеуси
развоја пољопривреде на неком ужем подручју. Наиме, руководећи се прије свега
интересима својих чланова (задругара), породичне задруге ће неминовно пружати
одређене услуге (обрада земљишта, набавка репроматеријала, проналажење купаца,
демонстрација нових технологија и сл.), и користи и другим пољопривредним
произвођачима из њиховог окружења, иако они нису њихови чланови. Концепт
породичних задруга би се на неки начин наслонио на већ уходану досадашњу праксу
разликовања задругара (чланова задруге) и коопераната (нечланова задруге). Наравно да
су породичне пољопривредне задруге само један од модалитета укорјењивања задружног
концепта у сеоској средини, поред којега треба тежити и оснивању и развоју већих задруга
које ће имати на стотине, па и хиљаде, чланова и које ће територијално покривати шира
подручја.
Други правац развоја задругарства у РС је ревитализација постојећих
пољопривредних задруга, којих има 200-300 (зависно од извора и дефиниције активне
задруге). Овај процес треба да иде у два правца: ликвидације задруга које немају
перспективу и консолидације перпсективних задруга.
Проведена истраживања су показала да је кадровска опремљеност задругарства у
цјелини веома слаба. То се односи на задруге појединачно, али и на Пољопривредни
задружни савез РС.
Међутим, и постојећи расположиви кадар, прије свега менаџмент задруга, није у
довољној мјери обучен за управљање и развој задругарства на новим принципима и
схватањима улоге и значаја задругарства у развијеном свијету. Дакле, реалност је таква да
на једној страни, задруге немају довољно кадрова, а на другој страни један број
постојећих кадрова није компетентан и нису довљно обучени за развој савременог
задругарства.
За оснивње задруге потребан је (довољан) број задругара-оснивача који учествују
у управљању задругом. Руковођење задругом може се повјерити некоме од чланова,
уколико он има потребна знања и способности, или да се запосли професионално лице
(директор). Уколико задруга развије довољно своју дјелатност по обиму и броју
различитих активности, запошљавање професионалног лица постаје неминовност. Један
од будућих циљева треба да буде побољшање компетенција директора задруга кроз
њихову обуку или замјену неуспјешних (неспособних) директора новим. Познато је да су
млађе генерације склоније увођењу прогресивних промјена. Због тога би МПШВ могло да
креира пилот-пројекат запошљавање приправника (дипл. инжењера пољопривреде или
дипл. економиста) у новооснованим и постојећим задругама. Њихов рад би се заснивао на
изради и реализацији програма пословања од чијег успјеха би зависио и њихов даљи
ангажман (останак) у задрузи. Концепт би могао бити базиран на постепеном смањењу
суфинансирања плате инжењера запосленог у задрузи (прве године 75%, друге 50%, треће
25% и на крају потпуно финансирање на терет задруге). Поред тога користан би био
приједлог да све активне задруге одмах приме по једног агронома, потребне
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специјалности и на тај начин пруже шансу младим агрономима који нису запослени да
својим радом и знањем допринесу јачању улоге задруге у аграном и руралном развоју.
Поред кадровских, за оснивање задруге су потребне и материјалне претпоставке.
Већина постојећих задруга располаже са већом или мањом имовином која представља
основу за њихов рад и задовољавање потреба својих чланова (али и нечланова). Због
чињенице да се један дио те имовине није намјенски користио, држава је донијела
рјешење да се та имовина „одузме“ задругама и дá на управљање локалним заједницама.
Ово рјешење је изазвало доста незадовољства код задруга и морало би се преиспитати.
Нова задруга своју имовину може стећи по више основа: уносом улога од стране
задругара, поклоном или куповином. Формирање имовине уносом задружних улога
представља почетак кумулирања капитала једне задруге. Пољопривредни произвођачи
избјегавају унос властите непокретне и покретне имовине у задругу, тако да се задружни
удјели углавном формирају у новцу из којега се набавља најнужнија опрема. Поред
класичног прикупљања капитала путем задружних улога, задруге би могле да користе и
неке иновативније моделе њиховог капитализовања као што су заједничка улагања,
издавање обвезница или прикупљање улога од нечланова. Даља експанзија задруге може
се постићи давањем задрузи на привремено или трајно коришћење неке државне имовине
(нпр. пољопривредно земљиште и објекте), која би превасходно требала бити имовина
ликвидираних задруга на том подручју. Ову могућност су предвиђали сви досадашњи
закони али је она у пракси ријетко била примјењивана (додјела имовине новооснованим
задругама), између осталога што је и број задруга над којима је завршен процес
ликвидације и стечаја мали. Други вид увећања имовине задруга је путем пројеката
пољопривредних задруга које из аграрног буџета суфинансира МПШВ РС. Поред
министарства, у суфинансирање задружних пројеката би требале да се укључе и локалне
заједнице (општине) на чијој територији задруге послују. Неки задружни пројекти могу да
добију финансијску подршку и од међународних организација, али је један од услова
добро разрађена и описана пројектна идеја, односно бизнис план. У том правцу
руководиоцима и стручним сарадницима у задругама треба додатна едукација и екстерна
консултантска помоћ. Трећи вид увећања имовине задруга је њена куповина на кредит.
Задруге тренутно имају проблема са доступношћу кредита и због тога би у оквиру
кредитних линија ИРБ-а требало креирати једну посебну кредитну линију намјењену само
за пољопривредне задруге (која би требала бити посебно сензитивна по питању
прихватљивости колатерала). У правцу тражења рјешења за кредитно задужење
новооснованих задруга, које некада немају никакве непокретности (а тиме и могућност
нуђења данас доминантног хипотекарног обезбјеђења кредита), требало би размотрити
могућност формирања Задружног гарантног фонда који би за њих гарантовао отплату (по
износу мањих) кредита. На принципима самопомоћи задруге, односно задругари би могли
да оснују и региструју и задружну штедно-кредитну организацију као неку врсту замјене
за аграрну банку чије оснивање су неки задругари потенцирали као рјешење за лакши
приступ кредитима.
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1.1. Матрица праваца, циљева и мјера за реализацију програма
Правац

Циљ

1.1. Унапређење
законодавно-правне
регулативе

1. Унапређење
законодавно-правне
регулативе и
институционална
подршка

Мјера

Носилац

Рок

1.1.1. Рјешавање питања задружне
имовине

ПЗС РС, Влада РС и
Уставни суд РС,
Републичка Агенција за
геодетске и имовинско
правне послове,
локалне заједнице

Крај 2012. године

1.1.2. Довршавање процеса
пререгистрације задруга

Пољопривредне задруге

Крај 2012. године

1.1.3. Брисање неактивних задруга
из судског регистра

ПЗС РС, Основни судови
РС, локалне заједнице

Крај 2012. године

1.1.4. Редовно провођење задружне
ревизије

ПЗС РС

Континуирано

1.1.5. Поједностављење уписа
задруга у регистар
пољопривредних газдинстава

МПШВ РС и АПИФ,
задруге

Током 2012. године

ПЗС РС, Агенција за
пружање стручних услуга
у пољопривреди,
општине

Континуирано

ПЗС РС и задруге

Континуирано

1.2.3. Обезбјеђење грантова за
регистрацију нових задруга

МПШВ РС и ПЗС РС

До краја 2013. године

1.2.4. Додјела задружне или
државне имовине
новооснованим задругама

ПЗС РС и јединице
локалне самоуправе

Континуирано

1.2.1. Промовисање концепта
задругарства
1.2. Подршка оснивању
нових задруга

1.2.2. Пружање стручне помоћи код
оснивања задруга
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2.1. Организационо и
кадровско
оспособљавање
ПЗС РС

2. Организационо и
кадровско јачање
задружног сектора

2.2. Организационо и
кадровско
оспособљавање
задруга

2.1.1. Проширење ингеренција
Задружног савеза РС

МПШВ, ПЗС РС

До краја 2012. године

2.1.2. Организационо
позиционирање ПЗС РС

ПЗС Републике Српске у
сарадњи са задругама

До краја 2012. године

2.1.3. Кадровско јачање ПЗС РС

ПЗС Републике Српске у
сарадњи са задругама

Континуирано

2.1.4. Изградња задружног
информационог система

ПЗС Републике Српске у
сарадњи са задругама

До краја 2012. године

2.1.5. Провођење реовних анализа
стања и извјештавања према
надлежним институцијама

ПЗС Републике Српске у
сарадњи са задругама

Сваке године за
претходну

2.1.6. Формирање Савјета за
пољопривредно задругарство

ПЗС РС у сарадњи са ПК
РС и МПШВ

У току 2012. године
или одмах по
усвајању Програма

2.2.1. Повећање знања и вјештина
менаџмента задруга

ПЗС РС у сарадњи са
МПШВ, привредним и
прометним
организацијама и другим
субјектима

Континуирано радити
на реализацији мјере

2.2.2. Едукација задругара

ПЗС РС у сарадњи са
МПШВ, МП РС и другим
субјектима

Континуирано

ПЗС РС у сарадњи са
МПШВ и задругама

Континуирано почев
од 2012. године

Пољопривредне задруге

Континуирано

2.2.3. Увођење програма
запошљавања
пољопривредних инжењера
(приправника) у задругама
2.2.4.Омасовљавање чланства у
постојећим задругама
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2.2.5. Пружање подршке задругама
у репрограму обавеза
стечених у ратном периоду

ПЗС РС, МПШВ,
Влада РС

До краја 2012. године

ПЗС РС

Континуирано

2.3.2. Сарадња ПЗС РС са другим
задружним савезима унутар и
ван БиХ

ПЗС РС

Континуирано током
периода
имплеменатције
Програма

2.3.3. Сарадња ПЗС РС са владиним
и невладиним организацијама

ПЗС РС

Континуирано

ПЗС РС, Локалне
заједнице, задруге

Континуирано

2.3.5. Јачање сарадње између
задруга и научноистраживачких институција

Задруге, ПЗС РС, научноистраживачке установе,
МПШВ

Континуирано

2.3.6. Јачање сарадње између
задруга и Агенције за
пружање стручних услуга у
пољопривреди РС

ПЗС РС и Агенција за
пружање стручних услуга

Континуирано током
провођења Програма

3.1.1. Увођење посебне кредитне
линије за задруге код ИРБ РС

Инвестиционо-развојна
банка РС

До краја 2012.
године.

3.1.2. Помоћ задругама у припреми
кредитних захтјева и
пословних планова

ПСЗ РС и Агенција за
пружање стручних услуга
у пољопривреди РС

Континуирано

ПЗС РС

По потреби

2.3.1. Промовисање учлањења
задруга у ПЗС РС и друге
интересне организације

2.3. Боља
институционална
сарадња

3. Материјалнофинансијске
претпоставке за
развој задругарства

3.1. Олакашавање
приступа кредитним
средствима за
задруге

2.3.4. Јачање сарадње задруга са
локалним заједницама
(општинама)

3.1.3. Оснивање Задружног
гарантног фонда
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3.1.4. Оснивање задружне ШКО

3.2. Повећање обима
бесповратних
средстава

3.3. Увођење
иновативних облика
финансирања

4. Улога задруга у
унапређењу
конкурентности
пољопривреде и
руралном развоју

4.1. Успостављање
тржишних веза

ПЗС РС, задруге

До краја 2014. године

МПШВ РС у сарадњи са
ПЗС РС

Континуирано

Општине у сарадњи са
ПЗС РС и задругама

Континуирано

Задруге уз помоћ ПЗС РС

Континуирано

Задруге у сарадњи са
МПШВ РС и ПЗС РС

Континуирано

3.3.1. Обезбјеђење додатних
финансијских средстава
путем издавања обвезница,
заједничких улагања,
прихватања улога нечланова
и сл.

Задруге уз помоћ ПЗС РС

Континуирано

4.1.1. Подршка организацији
система откупа
пољопривредних производа

МПШВ

Континуирано кроз
правилник о
подстицајима

ПЗС РС у сарадњи са
задругама

Континуирано почев
од 2012. године

ПЗС РС, задруге, ПК РС

Континуирано

3.2.1. Подршка суфинансирању
задружних пројеката из
буџета МПШВ РС
3.2.2. Подршка суфинансирању
задружних пројеката из
буџета општина
3.2.3. Подршка суфинансирању
задружних пројеката из
међународних и домаћих
фондова
3.2.4. Подршка задругарима у
аплицирању за подстицајна
средства

4.1.2. Подршка учешћу
Пољопривредног задружног
савеза и његових чланица на
локалним и међународним
сајмовима и другим
манифестацијама
4.1.3. Промоција задруга и
задружних производа
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4.1.4. Интензиварање сарадње
између задруга и
откупљивача и прерађивача
пољопривредних производа

ПЗС РС, задруге,
прерађивачи,
прометници, МПШВ, МТ
РС, ПК РС

Континуирано

4.1.5. Повећање обима уговорене
производње

ПЗС РС, задруге, МПШВ,
МТ РС, привредни и
прометни субјекти

Континуирано

4.1.6. Коришћење задруга за
дистрибуцију регресираних
репорматеријала

Дирекција за робне
резерве, ПЗС РС, задруге,
дистрибутери

Континуирано током
трајања овог
Програма

ПЗС РС, задруге,
МПШВ, МТ РС

До краја 2015. године

ПЗС РС, задруге,
заинтересовани купци

Континуирано

ПЗС РС, задруге,
прометне компаније

Континуирано

ПЗС РС, задруге, ПК РС,
МТ РС

Континуирано

ПЗС РС, задруге, МТ РС

Континуирано

4.1.7. Оснивање задружних
пословних центара
4.2.1. Реализација пројеката за
класирање и паковање
задружних производа

4.2. Додавање
вриједности
задружним
производима

4.2.2. Реализација пројеката за
дораду и прераду
пољопривредних производа
од стране задруга
4.2.3. Реализација пројеката
валоризације
пољопривредних производа
(заштита географског
поријекла, традиционалног
поријекла и аутохтоних
производа)
4.2.4. Унапређење квалитета и
стандардизација задружних
производа
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4.3. Снажнија улога
задруга у руралном
развоју

4.3.1. Улога задруга у развоју
женског предузетништва

Задруге, ПЗС РС,
МПШВ, Гендер центар,
Удружења жена

Континуирано

4.3.2. Учешће задруга у
туристичким пројектима

Задруге, ПЗС, туристичке
организације

Континуирано

4.3.3. Валоризација културних и
историјских вриједности
локалних заједница

ПЗС РС, задруге, локалне
заједнице, Фонд за
заштиту културноисторијског наслеђа,
МТ РС

Континуирано

4.3.4. Промоција одрживе употребе
природних ресурса

ПЗС РС, задруге, МПШВ

Континуирано
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ОПИС МЈЕРА
ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАДРУГАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Стратешки правац:

Стратешки циљ:
Мјера:

1. УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНЕ
РЕГУЛАТИВЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДРШКА
1.1. Унапређење законодавно-правне регулативе
1.1.1. Рјешавање питања задружне имовине

А. Основ за увођење мјере:
Током истраживања, радионица и интервјуа одржаних у процесу израде Програма много
примједби је било на одредбе чланова 47. и 48. Закона о пољопривредним задругама РС,
којима се прави разлика између имовине у (неспорној) задружној својини и имовине у
друштвеној својини са правом задруге да је (само) користи.
Коријен проблема лежи у вишегодишњем периоду настанка и трансформације
земљорадничких, односно пољопривредних, задруга на простору бивше СФРЈ. Задруге су на
разне начине долазиле до непокретне имовине, често без икаквог евидентирања промјене
права својине или уз неадекватно евидентирање и ажурирање тих промјена. Проблем
непокретне имовине задруга додатно је заоштрен на основу чињенице да многе задруге ту
имовину нису користиле у складу са својом основном дјелатношћу него су је трајно отуђивале
или издавале у закуп. У таквој ситуацији држава је донијела измјене и допуне Закона о
пољопривредним задругама којима је задругама „одузела“ право располагања над једним
дијелом имовине (коју задруге сматрају својом) и дала је у својину јединицама локалне
самоуправе, на што већина задруга има озбиљне замјерке.
Б. Садржај мјере:
Да би се постигло трајно рјешење, очигледно горућег проблема у функционисању задруга на
овим просторима и његово рјешавање морају да се укључе све релевантне стране, а прије
свега: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, као предлагач Закона,
пољопривредни задружни Савез РС као заступник интереса задруга и задругара, те
Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове. Уколико заинтересоване стране
не могу постићи договор предлаже се упућивање предмета на уставни суд РС те даље
поступање по одлуци суда.Тумачење уставности спорног члана 48. Закона о пољопривредним
задругама ће бити непобитан правни основ за третман задружне имовине којем ће се морати
повиновати и задруге, и Влада, и општине, а регистрационим судовима ће омогућити
транспарентнију пререгистрацију задруга.
Рјешавањем третмана својине над задружном имовином створиће се претпоставке да се
реализују и друге мјере као што су довршење пререгистрације задруга и мјере обезбјеђења
финансирања или гаранција за финансирање задружних активности.

В. Носилац:

Пољопривредни задружни савез РС, Влада РС и Уставни суд
РС, Републичка Агенција за геодетске и имовинско правне
послове, локалне заједнице.

Г. Рок:

Крај 2012. године.
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ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАДРУГАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Стратешки правац:

Стратешки циљ:
Мјера:

1.

1.1.

УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНЕ
РЕГУЛАТИВЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДРШКА
Унапређење законодавно-правне регулативе

1.1.2. Довршавање процеса пререгистрације задруга

А. Основ за увођење мјере:
Члан 80. Закона о пољопривредним задругама РС који је ступио на снагу 2008. године увео је
обавезу земљорадичких задруга да у року од годину дана своју организацију, стање имовине,
дјелатност и опште акте ускладе са одредбама тог закона, што у ствари подразумијева њихову
пререгистрацију код надлежних основних судова. Закон о класификацији дјелатности и
регистру пословних субјеката по дјелатностима у РС (усвојен 6. јула 2010. године) увео је
обавезу да се изврши усклађивање дјелатности према новој класификацији у року од годину
дана од дана ступања закона на снагу.
У ревизорском извјештају за 2010. годину, којим је било обухваћено 60 пољопривредних
задруга, констатује се да је само 15 задруга испунило обавезу усаглашавања организације и
дјелатности, 12 задруга је било у току тих активности, а 33 задруге нису извршиле
пререгистрацију. Овакво стање ствара правни вакум јер се једне задруге легитимишу на
основу (новог) Закона о пољопривредним задругама, а друге на основу (старог) Закона о
земљорадничким задругама, те општег закона о задругама БиХ. Очито је да са
пререгистрацијом највише проблема имају старе задруге које посједују значајнију имовину
чији статус није јасно дефинисан у складу са члановима 47. и 48. Закона о пољопривредним
задругама.
Б. Садржај мјере:
Све задруге треба да ускладе своју организацију, дјелатност и стање имовине у складу са
Законом о пољопривредним задругама РС. Најделикатније питање је доказивање права
својине над непокретностима. У том погледу Уставни суд би се требао што прије одредити у
погледу тумачења статуса државне имовине коју су задруге дуго времена користиле и
сматрале својом имовином. Очито је да ће неке задруге требати стручну помоћ (адвоката,
нотара, геодета и сл.) код испуњавања услова за пререгистрацију што их може изложити
додатним трошковима и захтјевати додатно вријеме. Одређену помоћ задругама у том погледу
може да пружи и Пољопривредни задружни савез РС (који је такође морао да се
пререгиструје).
Без обзира на евидентна ограничења, процес пререгистрације задруга треба завршити што
прије, подношењем захтјева надлежним регистрационим судовима, да би се добила јасна
слика о броју задруга, њиховој дјелатности, имовини и др. карактеристикама. Тек стицањем
поновног статуса регистрованог правног лица задруге ће моћи наставити обављати њихову
дјелатност што је фундаментална претпоставка њиховог опстанка и развоја.
Због значаја самог процеса за унапређење пољопривредног сектора у цјелини предлаже се да
се посредством Владе РС сугерише судовима да узму у приоритет рјешавање спорова у које
су укључене задруге. Министарство пољопривреде треба да иницира доношење овакве одлуке
од стране Владе РС.
В. Носилац:

Пољопривредне задруге.

Г. Рок:

Крај 2012. године.
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ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАДРУГАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Стратешки правац:

Стратешки циљ:
Мјера:

1.

УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНЕ
РЕГУЛАТИВЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДРШКА

1.1. Унапређење законодавно-правне регулативе
1.1.3. Брисање неактивних задруга из судског регистра

А. Основ за увођење мјере:
Да би било које правно лице легално пословало на тржишту и одговорно ступало у дужничкоправне односе оно мора бити регистровано. Исто се односи и на задруге. Исто тако, уколико
задруга не обавља своју дјелатност дуже од двије године, она престаје са радом. У том случају
Скупштина задруге треба да донесе одлуку о престанку постојања задруге и донесе одлуку о
њеном брисању из судског регистра. Исто важи и за задруге код којих је окончан стечајни
поступак. Ако Пољопривредни задружни савез на основу извјештаја о обављеној задружној
ревизији, оцјени да су испуњени услови за ликвидацију задруге, подноси суду пријаву за
покретање поступка ликвидације.
Због тога што за један број задруга, код којих су испуњени претхододно наведени услови,
никада није затражио брисање из судског регистра, не зна се колико тачно има задруга у РС.
Према подацима владине комисије из 2008. године, код свих пет регистрационих судова у РС
тада су биле регистроване 384 задруге. У исто вријеме ПЗС РС је знао за 253 задруге, а АПИФ
за 129 задруга. Очито је да је највећи број задруга у РС према подацима судских регистара, из
разно-разних разлога, престао да ради, а да се није затражило њихово брисање из судског
регистра. Овај проблем се индиректно рјешава путем процеса пререгистрације задруга, јер се
очекује да неактивне задруге које не испуњавају потребне услове неће ни тражити њихову
пререгистрацију.
Б. Садржај мјере:
Регистрациони судови, с обзиром на одредбе новог Закона о пољопривредним задругама,
треба да одреде датум након којег ће све задруге које нису извршиле пререгистрацију
аутоматски брисати из судског регистра. На другој страни и Пољопривредни задружни савез
треба да буде критичнији по питању одгађања доношења одлуке о покретању процедуре
ликвидације задруга за које су испуњени потребни услови.
Имовина задруга које ће бити брисане из регистра према одредбама Закона о

пољоипривредним задругама РС, као и према његовим допунама и измјенама, након
престанка рада задруга, припада Задружном савезу, а државна својина локалним
управама.Брисање неактивних задруга из регистра омогућиће јаснију слику о реалном броју
задруга и њиховом стању.

В. Носилац:

Пољопривредни задружни савез РС, Основни судови РС,

локалне заједнице.
Г. Рок:

Крај 2012. године.
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ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАДРУГАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Стратешки правац:

Стратешки циљ:
Мјера:

1. УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНЕ
РЕГУЛАТИВЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДРШКА
1.1. Унапређење законодавно-правне регулативе
1.1.4. Редовно провођење задружне ревизије

А. Основ за увођење мјере:
Према Закону о пољопривредним задругама РС, Пољопривредни задружни савез треба да
обавља редовну ревизију пословања свих задруга сваке године, а ванредну ревизију по
потреби. До сада ревизије нису рађене том динамиком (једном годишње за сваку задругу) јер
ПЗС РС није имао довољан број ревизора.
За задруге које одбију да буду предмет задружне ревизије ПЗС РС може да поднесе захтјев за
престанак рада задруге.
Провођење задружне ревизије је битно из разлога да се благовремено уоче и укаже на
неправилности у раду задруге и да се покрену одређене статусне промјене у задрузи које ће
обезбједити њен развој, опстанак или престанак са радом.

Б. Садржај мјере:
Пољопривредни задружни савез треба да запосли додатан број ревизора довољан да се могу
радити ревизије свих задруга сваке године. С обзиром на тренутну (не)ликвидност задруга,
које иначе сносе трошкове ревизије, неопходно је обезбједити финансијску подршку
извршењу задружних ревизија кроз Правилник о подстицајима Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде. Сами ревизори треба да буду компетентни за обављање послова
задружне ревизије и по потреби треба организовати њихово додатно оспособљавање.
Задружна ревизија треба да буде превентивна, у фунцкији заштите интереса и права задругара
и пословних партнера задруге. Ревизори свој посао треба да обављају стручно и одговорно,
укључујући и предлагање радикалних мјера покретања стечајног поступка у задругама које
испуњавају за то потребне услове.
В. Носилац:

Пољопривредни задружни савез.

Г. Рок:

Континуирано.
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ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАДРУГАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Стратешки правац:

Стратешки циљ:
Мјера:

1.

1.1.

УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНЕ
РЕГУЛАТИВЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДРШКА
Унапређење законодавно-правне регулативе

1.1.5. Поједноставаљење уписа задруга у регистар
пољопривредних газдинстава

А. Основ за увођење мјере:
Према Уредби о регистрацији пољопривредних газдинстава свако газдинство треба приликом
уписа у регистар доставити доказе о власништву над непокретном имовином коју уписује у
регистар. То се прије свега односи на пољопривредно земљиште и објекте који се користе у
функцији пољопривредне производње. Регистрацију пољопривредних газдинстава МПШВ РС
је повјерило Агенцији за пружање посредничких, информатичких и финансијских услуга
(АПИФ) која досљедно примјењуе прописе у вези регистрације газдинстава. Већ неколико
година право на коришћење подстицајних средстава из Аграраног буџета условљено је
претходним уписом у регистар газдинстава. Неке задурге у том погледу имају проблема јер,
због неријешеног питања права власништва или коришћења над пољопривредним земљиштем
исто не могу да се региструју у Регистру пољопривредних газдинстава, а тиме ни да остваре
подстицајна средства за одређене врсте пољопривредних производњи којима се баве.

Б. Садржај мјере:
Процедуре око уписа задруга у Регистар пољопривредних газдинстава треба поједноставити,
односно прилагодити чињеничном стању да се одређене пољопривредне задруге баве
пољопривредном производњом са ресурсима за које не могу документовати основ по којем их
користе (власништво, закуп или неки трећи облик). Ово стање треба превазићи на сличан
начин како је то урађено за индивидуална пољопривредна газдинства тако што ће се спорна
задружна имовина привремено евидентирати у Регистру пољопривредних газдинстава на
основу изјаве (одговорног лица) задруге и расположиве документације о имовини (претходно
кориштене од стране задруге, стицање итд.), да ту имовину те године користи за одређену
пољопривредну производњу. Ово рјешење не прејудицира коначну одлуку око власништва
над одређеном имовином (да ли ће она остати задружна или постати државна, или нешто
треће) него само омогућава да задруге остваре право на одређена подстицајна средства за
текућу календарску годину.

В. Носилац:

МПШВ РС и АПИФ, задруге.

Г. Рок:

Током 2012. године.
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ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАДРУГАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Стратешки правац:
Стратешки циљ:
Мјера:

1. УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНЕ
РЕГУЛАТИВЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДРШКА
1.2. Подршка оснивању нових задруга
1.2.1. Промовисање концепта задругарства

А. Основ за увођење мјере:
Концепт задружног организовања није нарочито раширен у БиХ и РС. Број активних
пољопривредних задруга у РС се креће око 100, иако је њихов укупан број троструко већи.
Према неким истраживањима у задруге је учлањено <5% од укупног броја пољопривредних
произвођача. На другој страни, за велики број ситних пољопривредних произвођача задруге
представљају перпсективно рјешење заједничког наступа на тржишту.
С обзиром на присутан анимозитет према задругама и задружном организовању, узрокован
бројним разлозима, треба додатно и систематски радити на промовисању концепта
задругарства, као једног од равноправних својинских облика за бављење пољопривредном
производњом и пружање одређених врста комплементарних услуга.
Анимирање за оснивање нових задруга је један од начина да се повећа њихов број и број
пољопривредних произвођача учлањених у пољопривредне задруге, уз препуштање крајње
одлуке самим задругарима. Посебна врста задруга би могла бити породичне задруге које могу
бити рјешење за крупнија пољопривредна газдинства која имају завидан обим пољопривредне
производње, а и даље немају статус нити један од расположивих обилика привредних
друштава.
Б. Садржај мјере:
Пољопривредни задружни савез треба да, на све доступне начине, промовише концепт
задругарства и да представља предности тог облика организовања пољопривредних
произвођача. За потенцијалне осниваче нових задруга ПЗС може да организује презентације
које би држали његови чланови са појашњавањем разлога и предности организовања у
задруге, правних, организационих и других претпоставки за њихову регистрацију и сл. За те
сврхе ПЗС би требао да направи промотивни материјал у штампаној верзији и на ЦД-у који ће
дистрибуирати на презентацијама и мимо њих, а исти може да стави за бесплатно преузимање
и на његов веб сајт. То је најбоље чинити на бази примјера добрих задруга (добре праксе),
како са простора БиХ, тако и шире. У том смислу потребно је извршити модернизацију веб
сајта ПЗС РС, а у циљу промоције позитивне ефекте би имало и покретање Задружног билтена
као периодичне публикације којом би се промовисале задружне вриједности и добре праксе
задругарства. Један од облика анимирања за оснивање нових задруга би могло бити и
емитовање циклуса емисија на ТВ у којима би се представили примјери успјешних задруга и
промотивни спотови за чије емитовање би ПЗС требао да нађе спонзоре. Систематска
кампања промоције идеје задругараства би могла да се осмисли и као посебан пројекат који
би засигурно, у случају добре разраде, добио и финансијску подршку неког од донатора.
У процес анимирања и појашњавања начина оснивања нових задруга могу да се укључе и
друге институције као што је Агенција за пружање стручних услуга у пољопривреди РС,
пројектни тимови пројеката који имају сличне циљеве, сарадници са пољопривредних
факултета и института и сл. Такође ПЗС РС би требао да практикује редовно оглашавање
преко медија по питању актуелне проблематике везане не само за задругарство већ уопште за
развој пољопривреде и руралних подручја РС како би се наметнули као битна
институционална карика на пољу развоја овог сектора.
В. Носилац:

ПЗС РС, Агенција за пружање стручних услуга у пољопривреди,
општине.

Г. Рок:

Континуирано.
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ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАДРУГАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Стратешки правац:

Стратешки циљ:
Мјера:

1. УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНЕ
РЕГУЛАТИВЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДРШКА
1.2. Подршка оснивању нових задруга
1.2.2. Пружање стручне помоћи код оснивања задруга

А. Основ за увођење мјере:
Као и у другим случајевима формалног организовања, тако и у случају њиховог груписања у
пољопривреде задруге, пољопривредним произвођачима недостаје информација, знања и
искуства. Једно од рјешења које може помоћи да се број задруга и број пољопривредних
произвођача учлањених у задруге повећа је пружање стручне помоћи код оснивања и
регистрације нових задруга. Уколико је идентификована критична маса оснивача једне нове
задруге слиједи фаза претакања те идеје у конкретне потезе, у чему (бесплатна) савјетодавна и
стручна помоћ може да буде један од значајних импулса.

Б. Садржај мјере:
Стручна помоћ код оснивања и регистрације задруга подразумијева савјете и помоћ код
организовања припремних састанака, тумачења релевантних закона, избора адекватног типа
задруге, дефинисања задружних правила, организовања оснивачке скупштине, избора органа
управљања и саме регистрације задруге. Ради се највише о помоћи правне природе, али и о
савјетима из домена комуницирања, лобирања, тржишног позиционирања и сл.
Наведену помоћ може да пружа ПЗС РС, почев од предсједника преко скромног броја
стручних сарадника, али и стручњаци из постојећих задруга, нарочито оних успјешних које у
својим редовима имају искусне сљедбенике и тýмаче задружног концепта и задружних
принципа који могу да буду нека врста солидарних ментора за оснивање нових задруга.
У већини случајева ова помоћ може да се пружа на бесплатној основи за крајњег корисника
финансирањем ових трошкова из редовних прихода савеза и већ постојећих задруга.

В. Носилац:

Пољопривредни задружни савез РС и задруге.

Г. Рок:

Континуирано.
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ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАДРУГАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Стратешки правац:

Стратешки циљ:
Мјера:

1. УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНЕ
РЕГУЛАТИВЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДРШКА
1.2. Подршка оснивању нових задруга
1.2.3. Обезбјеђење грантова за регистрацију нових задруга

А. Основ за увођење мјере:
Регистрација нововосноване задруге изискује и одређене трошкове. Не рачунајући утрошено
вријеме, путне и сл. трошкове, које оснивачи сносе на терет властитих средстава, остају
неспорни трошкови плаћања накнаде за нотара, судске таксе, прибављања статитстичког и
пореског броја и сл. Понекад ови трошкови, иако могу да изгледају симболични (500-1.000
КМ), представљају ограничење за предузимање финалног потеза регистрације заруге за чије
оснивање је обезбјеђен консензус осинивача. Овај проблем се може превазићи обезбјеђењем
грантова за финансирање трошкова регистрације заруга.

Б. Садржај мјере:
Бесповратна средства (грантови) за оснивање нових задруга би требала бити једна од мјера
подршке задругама у оквиру програма подршке руралном развоју. С обзиром да се ради о
појединачно малим износима, ПЗС РС би могао да успостави фонд за ове намјене које би
МПШВ РС подржало као један пројекат (Пројекат подршке регистрацији нових задруга).
Алтернативна могућност је да се овај фонд успостави на бази донације неког већег пројекта
или владе неке од развијених земаља која подржава овакве активности у БиХ.
Из овог фонда би се у ствари суфинансирали трошкови регистрације задруге јер би оснивачи
задруге новчано партиципирали у њеном оснивању кроз уплату оснивачких улога који су
такође једна од неопходних претпоставки за регистрацију задруге.

В. Носилац:

МПШВ РС и ПЗС РС.

Г. Рок:

До краја 2013. године.
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ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАДРУГАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Стратешки правац:

Стратешки циљ:
Мјера:

1. УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНЕ
РЕГУЛАТИВЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДРШКА
1.2. Подршка оснивању нових задруга
1.2.4. Додјела задружне или државне имовине
новооснованим задругама

А. Основ за увођење мјере:
Изворна идеја свих досадашњих закона о задругама је била и остала да се имовина
ликвидираних и неактивних задруга додјели другим, постојећим или новооснованим
задругама уз посредовање задружног савеза. Оваква одредба је и сада присутна у члану 61.
Закона о пољопривредним задругама РС који предвиђа да се у случају престанка постојања
задруге имовина те задруге (након намирења повјерилаца и враћања улога задругарима)
преноси Пољопривредном задружном савезу РС за оснивање нових задруга на територији на
којој је пословала претходна задруга.
Различита тумачења измјена и допуна поменутог закона којима се имовина у државној
својини коју задруга користи уписује као својина јединица локалне самоуправе, које је дају на
коришћење постојећим али и новим задругама. Овом измјеном ПЗС РС практично губи право
да имовину задруга које су престале са радом додјели другим задругама (коју је искрено
речено и прије тога веома ријетко искористио), али та могућност и даље постоји уз пренос тог
права са ПЗС на општине и градове које тренутно баштине „некретнине уписане у јавним
евиденцијама као државна, односно друштвена својина с правом коришћења, управљања или
располагања у корист задруге без уважавања доказа у виду докумената о стицању те имовине
које задруге посједују.“
Б. Садржај мјере:
Задружна имовина коју је прије тога користила нека од задруга која је ликвидирана треба да
остане у функцији задружног коришћења путем њене додјеле некој другој задрузи. У случају
стечаја или ликвидације неког другог облика привредног друштва његова преостала имовина
припада власницима. Пошто је процес формирања имовине задруга специфичан и има далеке
историјске коријене, власницима имовине постојећих задруга требају се сматрати задруге и
сви постојећи задругари, јер треба рашчланити задружну имовину (која је недјељива) и
имовину задругара. Рационално је рјешење да се имовина оних задруга који је дуже вријеме
не користе и нису у стању да је ставе у функцију додјели другим задругама да би и оне добиле
исту шансу. Према тренутним законским рјешењима додјелу те имовине могу да изврше
Пољопривредни задружни савез РС или јединице локалне самоуправе (општине). Најбитније
је да се та имовина не отуђује изван него да се задржи унутар система задружног
организовања и искористи за његову експанзију. Једно од рјешења може бити и да се друга
друштвена (државана) имовина, која није била у задружној својини, додјели на коришћење
новооснованим задругама као подршка њиховим напорима да стекну неопходне претпоставке
да ефикасно отпочну неку од дјелатности у интересу својих чланова.
В. Носилац:

ПЗС РС и јединице локалне самоуправе.

Г. Рок:

Континуирано.
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ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАДРУГАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Стратешки правац:

2.

Стратешки циљ:

2.1.

Мјера:

ОРГАНИЗАЦИОНО И КАДРОВСКО ЈАЧАЊЕ
ЗАДРУЖНОГ СЕКТОРА
Организационо и кадровско оспособљавање
Задружног савеза РС

2.1.1. Проширење ингеренција ПЗС РС

А. Основ за увођење мјере:
Јачање позиције задруга у друштвено-економском систему мора пратити снажније дјеловање
Задружног савеза као њихове кровне организације. У том смислу потребно је проширити
ингеренције Задружног савеза у смислу наглашавања његове улоге у развоју пољопривреде и
руралних подручја, провођења мјера аграрне политике у правцу унапређења конкурентности,
али и мјера за унапређење квалитета живота у руралном подручју. На тај начин ПЗС РС морao
би више допринијети у провођењу најважнијих стратешких докумената аграрног сектора РС,
а то су Стратегија развоја пољопривреде и Стратешки план руралног развоја.
Б. Садржај мјере:
Пољопривредни задружни савез РС као асоцијација удружених и организованих
индивидуалних пољопривредних произвођача у пољопривредне задруге, треба бити
оспособљен и усмјерен на активности којима се подстиче и развија следеће:
- подстиче задругарство и унапређују задружни принципи;
- пружа стручне и друге помоћи задругама, задругарима приликом оснивања, пословања и
престанка задруге;
- заступа интересе задругара и других произвођача приликом уговарања пласмана
производа, као и набавку репро материјала, опреме и других средстава;
- заступа интересе задруга пред државним органима, органима локалне самоуправе и
другим институцијама и организацијама;
- подстиче унапређивање пољопривредне производње;
- побољшање рада, повећање продуктивности и дохотка својих чланица;
- стварање услова за обезбјеђивање и унапређивање здравственог, пензијског и
инвалидског осигурања и других облика социјалне сигурности задругара;
- побољшавање услова живота задругара;
- успјешнијем преображају пољопривреде и села;
- доношење и реализовање бизнис планова у циљу повећања обима производње и њене
реализације;
- организује задружну ревизију, и задружну арбитражу, обуку и лиценцирање ревизора,
посредничке и промотивне функције за своје чланице;
- остварује сарадњу са задругама, задружним асоцијацијама и међународним задружним
организацијама;
- организује и подстиче стручно усавршавање, примјену научно-истраживачког рада,
информативно-издавачке и маркетиншке дјелатности од интереса за унапређење
задругарства.
В. Носилац:

МПШВ, ПЗС.

Г. Рок:

До краја 2012. године.
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ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАДРУГАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Стратешки правац:

Стратешки циљ:

Мјера:

2.

ОРГАНИЗАЦИОНО И КАДРОВСКО ЈАЧАЊЕ
ЗАДРУЖНОГ СЕКТОРА

2.1. Организационо и кадровско оспособљавање
Задружног савеза РС
2.1.2. Организационо позиционирање ПЗС РС

А. Основ за увођење мјере:
Узимајући у обзир послове које ПЗС РС треба да обавља према Закону о пољопривредним
задругама РС, те узимајући у обзир изазове с којима се суочава задружни сектор последњих
година, нарасла је потреба другачијег организационог устројства ПЗС РС. То се прије свега
односи на ангажовање нових кадрова који су оспособљени за нове изазове у области аграног
и руралног развоја.

Б. Садржај мјере:
Пољопривредни задружни Савез РС треба тако организационо уредити да зaдовољи потребе
својих чланица и да својим дјеловањем снажно доприноси унапређивању задржног
организовања, што је од општег интереса, не само за задругаре и друге произвођаче који
сарађују са задругом, већ и за друштво у ширем значењу.
У том смислу ПЗС РС би требало кадровски и организационо оспособити за следеће послове:
задружну ревизију; анализу и планирање; финансирање; тржиште; припрему и управљање
развојним пројектима; едукацију и информисање; правне послове и друго.
Оспособљавање за обављање наведених послова представљало би нови изазов за ПЗС РС, као
и проширење могућности финансирања њиховог рада. Због тога ПЗС РС требао би истражити
могућности за алтернативне видове финансирања свога рада као што су: финансирање преко
одобрених пројеката; финансирање кроз приходе стечене организацијом едуктивних садржаја
за задруге и друге пољопривредне произвођаче; финансирање кроз учешће у развојним
програмима Владе РС и др.
На овај начин ПЗС РС би био у могућности да одговори на нове изазове у развоју
задругарства у РС, да привуче нове чланове у Савез, да пружи адекватне и ефикасније услуге
својим члановима, те да буде равноправан партнер органима власти у планирању и креирању
развојних политика и буџета.

В. Носилац:

Пољопривредни задружни Савез Републике Српске у сарадњи
са задругама.

Г. Рок:

До краја 2012. године.
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ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАДРУГАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Стратешки правац:

Стратешки циљ:

Мјера:

2.

2.1.

ОРГАНИЗАЦИОНО И КАДРОВСКО ЈАЧАЊЕ
ЗАДРУЖНОГ СЕКТОРА
Организационо и кадровско оспособљавање
Задружног савеза РС

2.1.3. Кадровско јачање ПЗС РС

А. Основа за увођење мјере:
Са тренутним капацитетима у људским ресурсима Пољопривредни задружни Савез
Републике Српске не може да одговори изазовима са којима се суочава задружни сектор ових
дана: законодавно-правна питања, питања везана за тржиште пољопривредних производа,
финансирање задруга, као и опште изазове с којима се суочава аграрни сектор Републике
Српске. Задруге појединачно нису у могућности да се саме суочавају са датим изазовима и
због тога им треба организација која ће им пружити услуге помоћу којих ће на лакши начин
превазићи кризу с којом се суочавају, а то је ПЗС РС. Пружање таквих услуга од стране
Задружног савеза није могуће без додатног запошљавања кадрова који су по својим
вјештинама и знању способни да се суоче са оваквим изазовима. Само на тај начин, ПЗС РС
ће бити у могућности да привуче нове чланице, као и да задовољи интересе постојећих
чланица.

Б. Садржај мјере:
У складу са приједлогом редефинисања функције Задружног Савеза требало би утврдити нову
систематизацију и опис радних мјеста, водећи рачуна о специјалностима кадрова. Струке које
би биле најпотребније су из специјалности за пољопривредна, економска, агроекономска и
правна питања. Идеално би било да ПЗС РС може у свој тим за стално ангажовати искусне
специјалисте наведених профила али до момента док Савез не стекне материјалне услове за
запошљавање врхунских кадрова, ПЗС РС треба отворити могућност пријема приправника,
волонтера, те коришћења стручне помоћи представника успјешних задруга, који би сви
заједно радили на задружном организовању и развоју задругарства.

В. Носилац:

Пољопривредни задружни савез Републике Српске у сарадњи
са задругама.

Г. Рок:

Континуирано.
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ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАДРУГАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Стратешки правац:

Стратешки циљ:

Мјера:

2. ОРГАНИЗАЦИОНО И КАДРОВСКО ЈАЧАЊЕ
ЗАДРУЖНОГ СЕКТОРА
2.1. Организационо и кадровско оспособљавање
Задружног савеза РС
2.1.4. Изградња задружног информационог система

А. Основа за увођење мјере:
Пољопривредни задружни савез РС, као асоцијација земљорадничких задруга, представља
сложен систем са одређеним бројем чланица, од којих свака има своје специфичне потребе,
али постоји и низ општих потреба. То се, прије свега односи на правовремено информисање,
што претставља заједнички интерес свих актера задружног организовања. Изградња
информационог система Задружног савеза РС допринијела би бржем и ефикаснијем
приближавању пољопривреде РС међународним токовима, у складу са општим развојним
интенцијама. Основни циљ изградње информационог система Задружног савеза РС,
заснованог на примјени рачунарских и комуникационих система и технологија, проистиче из
задатака које треба да обавља ПЗС РС. Такав информациони систем мора обезбиједити
адекватно информисање чланица ПЗС РС, прије свега о подацима и догађајима релевантним
за њихово функционисање, за доношење оптималних одлука и закључака на органима
управљања и праћење њихове реализације. Задатак информационог система ПЗС РС био би,
прије свега, прикупљање релевантних података и прерађивање тих података у одређене
информације неопходне за оперативне и стручне потребе свих учесника у задружном систему,
а нарочито чланица ПЗС РС, његових органа управљања и стручних тијела (одбора, комисија).
Овакав информациони систем требало би да омогући ефикаснију сарадњу међу задругама и
другим институцијама.
Б. Садржај мјере:
Полазећи од потребе развоја информационог система ПЗС РС, било би неопходно израдити
Програм развоја ИС и са тим програмом конкурисати за средства код релевантних домаћих и
иностраних институција. Информациони систем може да се развија и на основама постојећег
Регистра задруга који би послужио као основа за дефинисање садржаја новог софтвера за ИС.
Постојећи Регистар треба унаприједити у смислу да се уведе као обавезно извјештавање
чланица савеза о параметрима постављеним у моделу Регистра. Унапређење регистра
подразумијевало би провјеру његових техничких капацитета првенствено у смислу
адекватности информатичке поставке за креирање анализа и извјештаја, затим адекватности
са аспекта квалитета и квантитета података, врсте података и параметара који се прате, начина
праћења и провјере података, начина сакупљања података, врсте анализа које су потребне и
које се могу произвести, права кориштења базе, услови кориштења базе и др. Редовно
периодично достављање података Задружном савезу за потребе Регистра, односно
Информационог система би требало постати законска обавеза за све пољопривредне задруге
(чланице и не чланице), са интенцијом да се посредно (нпр. у сарадњи са Привредним
регистром АПИФ-ом, Привредним судовима и Републичким заводом за статистику) у систем
прикупе сви подаци.
В. Носилац:

Пољопривредни задружни савез Републике Српске у сарадњи
са задругама.

Г. Рок:

До краја 2012. године.
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ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАДРУГАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Стратешки правац:

Стратешки циљ:

Мјера:

2. ОРГАНИЗАЦИОНО И КАДРОВСКО ЈАЧАЊЕ
ЗАДРУЖНОГ СЕКТОРА
2.1. Организационо и кадровско оспособљавање
Задружног савеза РС
2.1.5. Провођење редовних анализа стања и извјештавања
према надлежним институцијама

А. Основа за увођење мјере:
Пољопривредни задружни Савез Републике Српске је у периоду до доношења Програма
унапређења задругарства подносио извјештаје о стању задругарства како надлежном
Министарству и Влади РС, тако и по потреби другим институцијама, међународним и
домаћим пројектима и сл.
Од момента доношења новог Закона о пољопривредним задругама РС, Задружни Савез
редовно проводи и извјештава о резултатима ревизије. Ревизорски и други извјештаји
укључују пословно - финансијске извјештаје, али и извјештаје о нивоу провођења Закона о
пољопривредним задругама и задружних правила сваке поједине задруге. У циљу адекватног
заступања интереса чланица, те у циљу успјешне сарадње са партнерским институцијама, а
прије свега сарадње са ресорним Министарством, Задружни савез треба да настави са
редовним анализама стања и процедурама извјештавања.
Чланице Европске Уније покренуле су иницијативу уврштавања доприноса задружног сектора
креирању Бруто националног дохотка. Иницијатива се односи на креирање тзв. сателитских
рачуна који би били исказани у Националним рачунима заједно са другим привредним
секторима. ПЗС РС у сарадњи са Заводом за статистику треба да прати овај тренд јер он
наглашава значај задружног сектора у економији једне земље али потврђује и потребу
адекватних анализа и извјештавања.
Б. Садржај мјере:
Пољопривредни задружни савез треба редовно да прави извјештаје и анализе о стању у
задружном сектору. Пошто је задружни сектор невладин сектор логично је да годишње
извјештаје о стању у задружном сектору подносе Скупштини РС, а због интензивне сарадње
са МПШВ РС и овом министарству. Поред и до сада уобичајених типских извјештаја,
пожељно их је проширити у правцу анализе и описа стања у задружном сектору РС са
аспекта, прије свега, њиховог доприноса креирању друштвеног производа, учешћу на
тржишту и промету пољопривредних производа, учешћу у запошљавању радне снаге, учешћу
у креирању додане вриједности за задружне производе (пољопривредне и непољопривредне),
учешће у креирању нове вриједности, учешће у производњи јавних добара и користи за
рурално становништво (немјерљиви дио производње), те других користи које задруге
остварују својим дјеловањем.

В. Носилац:

Пољопривредни задружни савез Републике Српске у сарадњи
са задругама.

Г. Рок:

Сваке године за претходну.
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ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАДРУГАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Стратешки правац:

Стратешки циљ:

Мјера:

2. ОРГАНИЗАЦИОНО И КАДРОВСКО ЈАЧАЊЕ
ЗАДРУЖНОГ СЕКТОРА
2.1. Организационо и кадровско оспособљавање
Задружног савеза РС
2.1.6. Формирање Савјета за пољопривредно задругарство

А. Основа за увођење мјере:
Стратегијом развоја Републике Српске до 2015. године предвиђено је формирање Савјета за
пољопривредно задругарство. Улога Савјета је у надгледању провођења стратешких мјера и
планова везаних за развој пољопривредног задругарства, давању мишљења и препорука
везаних за проблеме у сектору, пружање подршке програмима интерсекторске сарадње и др.
Улога Савјета је дакле, прије свега, савјетодавна, а основни циљ његовог оснивања је
постизање боље координације у сектору пољопривреде, а дијелом и руралног развоја.

Б. Садржај мјере:
Овом мјером предвиђено је покретање иницијативе за оснивање Савјета за пољопривреду
одмах по усвајању Програма развоја задругарства.
У саставу Савјета за пољопривредно задругарство треба да буду представници свих
организација, релевантних за пољопривредни сектор: представници ПЗС РС и задруга,
представници Министарства пољопривреде, представници савјетодавних служби,
представници научних институција, представници тржишних организација и откупних
ланаца, представници приватног сектора.
Улога и активности Савјета били би регулисани Пословником о раду, док би мандат
члановима Савјета био дат од стране органа ПЗС РС. Савјет би био одговоран за свој рад
органима ПЗС РС, а о свом раду би информисао МПШВ РС.

В. Носилац:

ПЗС РС у сарадњи са ПК РС и МПШВ.

Г. Рок:

У току 2012. године или одмах по усвајању Програма.
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ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАДРУГАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Стратешки правац:

Стратешки циљ:
Мјера:

2. ОРГАНИЗАЦИОНО И КАДРОВСКО ЈАЧАЊЕ
ЗАДРУЖНОГ СЕКТОРА
2.2.

Организационо и кадровско оспособљавање задруга

2.2.1. Повећање знања и вјештина менаџмента задруга

А. Основа за увођење мјере:
Менаџмент задруга не укључује као што се то обично мисли, искључиво директоре задруга,
иако су обично они ти који управљају свакодневним пословима задруге. Ако посматрамо
укупну управљачку структуру онда менаџерску структуру чине и чланови Управног одбора,
па и Надзорног одбора као контролног органа. У задругама које немају Управни одбор
управљачку структуру чине сви задругари односно директор. Подаци који су представљени у
Програму развоја задругарства указују на релативно добру едукативну основу директора
задруга у РС, и нешто мању код чланова Управног и Надзорног одбора. Иако ниво едукације
није гаранција за добро управљање задругама, оно пружа добру основу за разумијевање
принципа задругарства и развојних интереса сваке задруге. Управо због специфичности
задружног организовања и изазова с којима се данас суочавају задруге у РС, пожељна је
стална едукација менаџмента задруга како би могли успјешно да се носе са изазовима с
којима се суочавају.

Б. Садржај мјере:
Пољопривредни задружни савез РС треба да развије специјални програм едукације за
задружни менаџмент – школу задругарства. Дати програм може бити понуђен и онима који
немају искуства у управљању задругама како би се створио нови кадар који би био на
располагању за потребе нових и постојећих задруга у РС. Програм треба развити у сарадњи са
Пољопривредним факултетима и сличним институцијама акредитованим за пружање таквог
вида едукације. Школу задругарства требада да организује акредитована високошколска
установа у систему образовања за одрасле како га третира Закон о високом образовању, те да
га као таквог може препознати и Министарство обазовања те одобрити као адекватан програм
за испуњавање циљева заданих у самом приједлогу односно заданих од стране Савјета.
Програм треба да укључи образовне теме као што су: задружни принципи и вриједности,
европски модел задругарства, организација и управљање задругама, тржиште и маркетинг
пољопривредних производа, рурални развој, управљање пројектима, рачуноводство,
финансирање и др.

В. Носилац:

ПЗС РС у сарадњи са МПШВ, привредним и прометним
организацијама и другим субјектима.

Г. Рок:

Континуирано радити на реализацији мјере.
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ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАДРУГАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Стратешки правац:

Стратешки циљ:
Мјера:

2.

ОРГАНИЗАЦИОНО И КАДРОВСКО ЈАЧАЊЕ
ЗАДРУЖНОГ СЕКТОРА

2.2. Организационо и кадровско оспособљавање задруга
2.2.2. Едукација задругара

А. Основа за увођење мјере:
Задругари су управљачи, с једне стране пољопривредном производњом и с друге стране
управљају пољопривредним задругама чији су чланови. Савремена пољопривреда, односи на
тржишту, европски стандарди и друге појаве представљају изазове за задругаре које могу
превазићи једино унапређењем властитог знања и вјештина и подршком стручних лица и
институција. Када је унапређење знања и вјештина у питању она треба да се односе на
континуирани процес едукације који треба да је на располагању задругарима, а укључује
теме: технологије
пољопривредне производње, методе унапређење квалитета
пољопривредних производа, стандардизација производа, добра пољопривредна пракса,
методе додавања вриједности пољопривредним производима, маркетинг пољопривредних
производа, планирање и контрола пословања али и методе које се тичу организације и
управљања задругама. На овај начин задругари ће моћи одговорити на нове изазове и
допринијети развоју својих задруга.

Б. Садржај мјере:

Иако задругари имају прилику да буду корисници програма обука разних међународних и
домаћих пројеката, потребно је да Пољопривредни задружни савез у сарадњи са стручним,
научним и савјетодавним организацијама изради Програм обука задругара који би одговорио
прије свега на потребе обуке задругара и рјешавање задружних проблема, али и утицао на
унапређење стандарда производње, стварање нових производа, додане вриједности и уопште
унапређење услуга задруга.
Програмом едукације треба да руководи Пољопривредни задружни Савез, а да га финансијски
подржи Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде. Истовремено ПЗС РС
треба да аплицира Програмом и код других фондова и извора подршке, који би требали да
учествују у суфинансирању, имајући у виду да се ради о обуци домаћих произвођача и
повећању домаће производње, што је важан сегмент у економији РС.

В. Носилац:

ПЗС РС у сарадњи са МПШВ, МП РС и другим субјектима.

Г. Рок:

Континуирано.
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ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАДРУГАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Стратешки правац:

2. ОРГАНИЗАЦИОНО И КАДРОВСКО ЈАЧАЊЕ
ЗАДРУЖНОГ СЕКТОРА

Стратешки циљ:

2.2. Организационо и кадровско оспособљавање задруга

Мјера:

2.2.3. Увођење програма запошљавања пољопривредних
инжењера (приправника) у задругама

А. Основа за увођење мјере:
Анализа стања представљеног у Програму развоја задругарства указује да је потребно радити
на кадровском оспособљавању и јачању задруга у РС. Такође су идентификовани многи
проблеми почев од законодавно правних, организационо кадровских, тржишних и
финансијских. Евидентно је да просјечна задруга у РС која, како су анализе показале, броји
око 29 задругара, нема довољно људских ресурса да се суочи са свим проблемима који
карактеришу задружно организовање и развој задруга. С друге стране велики број младих
инжињера, економиста, правника и других струка је у ситуацији тражења прилике за стицање
радног искуства и примјену знања у пракси. Како би се спојиле ове двије потребе, потреба
задруга за стручним кадровима и потреба кадрова за заспослењем, требао би се промовисати
Програм запошљавања приправника у задругама.

Б. Садржај мјере:

Програм запошљавања приправника треба да креира Пољопривредни задружни савез РС у
координацији са задругама чланицама и поднесе у виду приједлога Влади РС на разматрање и
подршку. С обзиром да Влада РС већ проводи Програм подршке запошљавању приправника
овим би се само покушао дати приоритет запошљавања истих у Задругама РС за шта би
приправници били додатно стимулисани с обзиром на удаљеност и финансијску немоћ већине
задруга у РС.
Такође било би пожељно да ПЗС РС именује лице које би координирало процес ангажовања
приправника и на тај начин усмјеравало заинтересоване кандидате. Кроз постављање јасних
задатака и циљева приправничког стажа постигао би се двојак ефекат, с једне стране задруге
би добиле прилику рјешавања актуелних ограничења у пословању и развоју, а с друге стране
приправници би овладали вјештином самосталног суочавања са проблемима и могућим
рјешењима.

В. Носилац:

ПЗС РС у сарадњи са МПШВ и задругама.

Г. Рок:

Континуирано почев од 2012. године.
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ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАДРУГАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Стратешки правац:

Стратешки циљ:
Мјера:

2 . ОРГАНИЗАЦИОНО И КАДРОВСКО ЈАЧАЊЕ
ЗАДРУЖНОГ СЕКТОРА
2.2. Организационо и кадровско оспособљавање задруга
2.2.4. Омасовљавање чланства у постојећим задругама

А. Основа за увођење мјере:

Податак да пољопривредне задруге имају у просјеку 29 задругара указује на њихове скромне
домете јер је поента постојања задруге задовољавање потреба и интереса њених
чланова/задругара. Иако се у анкети чак 93% задруга декларисало као отворено за пријем
нових чланова, стварни број задругара је мали и далеко је испод просјека у европским
земљама. Поред тога, око 1/3 чланова задруга чине запослени у задругама.
Повећањем броја задругара задруге би дугорочно створиле базу за проширење и развој
њиховог пословања и омогућиле користи далеко већем броју пољопривредних произвођача.

Б. Садржај мјере:

Задруге требају промотивним акцијама да анимирају нове чланове за учлањење у задругу.
Поред маркетиншких напора сигурнији пут за повећање броја задругара је успјешна
реализација разних послова у интересу чланова задруге, као што је набавка потребних
репроматеријала под повољним условима, откуп пољопривредних производа, пружање
неопходних услуга за пољопривредне произвођаче и сл. На овај начин пољопривредни
произвођачи ће сами уочити потребу и корист да постану чланови задруге. Кључно је да
задруга наведене и друге услуге приоритетно и под повољнијим условима пружа задругарима
у односу на незадругаре. У противном (у случају једнаког третмана чланова и нечланова)
задруге су ближе неким другим организационим формама него задругама (задовољавање
заједничких интереса њених чланова).

В. Носилац:

Пољопривредне задруге.

Г. Рок:

Континуирано.
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ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАДРУГАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Стратешки правац:

Стратешки циљ:
Мјера:

2 . ОРГАНИЗАЦИОНО И КАДРОВСКО ЈАЧАЊЕ
ЗАДРУЖНОГ СЕКТОРА
2.2. Организационо и кадровско оспособљавање задруга
2.2.5. Пружање подршке задругама у репрограму обавеза
стечених у ратном периоду

А. Основа за увођење мјере:

Велики дио тзв."старих" задруга у РС има губитке у свом пословању само из разлога
оптерећења с дуговима из периода неактивности задруга, а тај период се у већини случајева
односи на период ратних дешавања и непосредно послије рата све до момента док задруге
нису биле у стању организовати поново економску функцију. Наведени дугови односе се
углавном на накнаде за запослене раднике, односно плате, пензионо и здравствено осигурање,
те дугови према електродистрибуцији, водоводу и сл. Неке од ових задруга су процесом
задружне ревизије предложене за ликвидацију и наведена дуговања ће се намирити из
задружне имовине. Међутим остале задруге које имају значајан дио имовине у функцији и
које би могле наставити са пословањем тешко могу сачувати било какав оперативни капитал
за занављање или повећање производње због потраживања запослених.
Овдје такође треба узети у обзир и права великог броја радника пољопривредних задруга који
су у ситуацији да су због смањења обима пословања или престанка функционисања задруга
остали без посла, који не могу наплатити своја потраживања и који због неповезаности радног
стажа не могу остварити право на пензију.
У таквој ситуацији неопходно је да држава односно Влада РС изађе у сусрет како задругама
тако и бившим упосленицима те програмом Репрограма покуша доћи до рјешења наведене
ситуације.
Б. Садржај мјере:
Потребни кораци у рјешавању наведене ситуације били би следећи: ПЗС РС треба да
евидентира број и опис задруга које имају такву врсту дуговања, те да утврди у колико
случајева се ради о задругама које су предмет ликвидације, у колико задруга се дуговања могу
намирити из постојеће, а не кориштене задружне имовине, а колико задруга би захтјевало
одређену врсту Репрограма. ПЗС РС треба наведену анализу да упути Министарству
пољопривреде, које би требало процјенити оправданост упућивања захтјева према Влади РС о
доношењу одлуке о репрограму обавеза пољопривредних задруга.
Уколико Влада РС донесе одлуку о репрограму, потребно је да ПЗС РС за име наведених
задруга, а по основу одлуке Владе постигне појединачне договоре о репрограму обавеза са
надлежним институцијама: Фонд ПИО РС, Фонд здравственог осигурања, Електропривреда
РС и др.

В. Носилац:

ПЗС РС, МПШВ, Влада РС.

Г. Рок:

До краја 2012. године.
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ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАДРУГАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Стратешки правац:

Стратешки циљ:
Мјера:

2. ОРГАНИЗАЦИОНО И КАДРОВСКО ЈАЧАЊЕ
ЗАДРУЖНОГ СЕКТОРА
2.3. Боља институционална сарадња
2.3.1. Промовисање учлањења задруга у ПЗС РС и друге
интересне организације

А. Основа за увођење мјере:
Као што индивидуални произвођачи не могу сами утицати на значајне промјене како у
програмима подршке тако и у креирању политика и стратегија, тако ни задруге појединачно
немају исту јачину и утицај као задруге удружене и јединствене око заступања заједничких
интереса. Што је задружни сектор већи и организованији то је његов утицај јачи и ефекти у
остваривању права задруга и повећање њихових прихода су већи.
Осим у Задружни савез на нивоу ентитета, задруге имају могућност да остваре чланство и у
организацијама на међународном нивоу, а прије свега на нивоу ЕУ.
Задружне организације на нивоу ЕУ и у Америци представљају једне од најјачих лобистичких
организација у сектору пољопривреде. Чланство у међународним задружним асоцијацијама
донијело би задругама у РС многе предности: искуство у лобирању у процесу доношења
политика и стратегија, прилика за учешће у преговорима на ЕУ и другим нивоима, подршка
задружних организација из европских и других земаља у свијету, размјена добрих пракси и
искустава и др.

Б. Садржај мјере:

Задружни савез у сарадњи са МПШВ, Агенцијом за пружање стручних услуга, невладиним и
другим организацијама које дјелују у сектору пољопривреде у области преноса информација и
знања, треба да раде на ширењу информација и добрим странама умрежавања задружног
сектора како на локалном, регионалном тако и на државном и међународном
нивоу.Транспарентност у раду и ширење информација о активностима Задружних савеза на
нивоу РС и БиХ кроз разне медије може допринијети заинтересованости задруга у учлањење.
Такође, ниво услуга и остварених резултата, те постојање адекватне визије будућег развоја,
такође су битан предуслов за проширење чланства у Савезима.

В. Носилац:

ПЗС РС.

Г. Рок:

Континуирано током трајања имплементације Програма.
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ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАДРУГАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Стратешки правац:

Стратешки циљ:
Мјера:

2. ОРГАНИЗАЦИОНО И КАДРОВСКО ЈАЧАЊЕ
ЗАДРУЖНОГ СЕКТОРА
2.3. Боља институционална сарадња
2.3.2. Сарадња ПЗС РС са другим задружним савезима
унутар и ван БиХ

А. Основа за увођење мјере:
Законом о пољопривредним задругама на нивоу Републике Српске, Задружном савезу РС је
дата могућност сарадње на међународном нивоу. У том смислу Савез треба да остварује
контакте и сарадњу, прије свега, са Савезима у окружењу а заједно са Савезом на нивоу БиХ и
са другим Савезима на нивоу Европске Уније и широм свијета.
Ситуација у којој се тренутно налази Босна и Херцеговина а то је процес припрема за приступ
Европској Унији, даје могућност организацијама и појединцима да искористе средства из
расположивих фондова за припрему својих организација у испуњавању европских стандарда.
Неке од тих фондова једино је могуће искористити кроз умрежавање са сусједним земљама,
регијама или партнерима ЕУ земаља. Како би се дата могућност искористила неопходно је да
Савез гради партнерства и оствари чланство у свим инетресним организацијама у сусједним
земљама и на нивоу ЕУ и шире.
Осим искориштавања фондова за развој, предности умрежавања су у размјени добрих пракси,
стручној подршци из развијених земаља, учествовању на семинарима, трибинама, студијским
путовањима и др.

Б. Садржај мјере:

Полазећи од наведеног, Задружни савез РС треба да постави себи за циљ укључивање у све
интересне организације које би могле допринијети заштити и ширењу интереса задруга РС.
Партнерства је потребно остварити са задружним савезима свих земаља бивше Југославије а
нарочито са Словенијом која као земља ЕУ и земља која је била дио истог привредног и
друштвено-политичког уређења као БиХ, може својим искуством и стручном подршком
допринијети развоју задружног сектора РС и БиХ према европском моделу. Поред тога
заједно са Задружним савезом БиХ, треба остварити чланство у задружном покрету на нивоу
ЕУ као што је Kopa - Kogeka и друге организације које заступају пољопривредне задруге пред
Европском Комисијом.

В. Носилац:

Пољопривредни задружни савез Републике Српске.

Г. Рок:

Континуирано током периода имплементације Програма.
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ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАДРУГАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Стратешки правац:

Стратешки циљ:
Мјера:

2. ОРГАНИЗАЦИОНО И КАДРОВСКО ЈАЧАЊЕ
ЗАДРУЖНОГ СЕКТОРА
2.3. Боља институционална сарадња
2.3.3. Сарадња ПЗС РС са владиним и невладиним
организацијама

А. Основа за увођење мјере:
Постоје бројне владине и невладине организације које су активне у области пољопривреде и
руралног развоја, па и у сектору задругарства. Задружном савезу је у интересу да оствари
сарадњу са свим организацијама у чијим активностима и подручју дјеловања може пронаћи
заједнички интерес. Односи сарадње се требају иницирати некад од стране задруга некад
прихватити иницијатива која дође од датих организација. ПЗС РС треба да је у могућности да
препозна корисне иницијативе у односу на листу приоритета с којима је суочен сваке године и
да односе које гради са институцијама прилагођава својим потребама односно потребама
задругара.

Б. Садржај мјере:

Задружни савез РС треба прије свега да направи листу свих организација од значаја за сектор
пољопривреде и руралног развоја укључујући домаће и стране невладине организације и
пројекте које оне проводе, било да су те активности значајне за цијелу државу или се проводе
на неком ужем подручју, регији и сл.
Такав регистар потенцијалних партнера, клијената и сл. послужиће Савезу у проналажењу
адекватних партнера у односу на план активности у датој години и неке дугорочне планове у
развоју задругарства. Некад је остваривање таквих веза потребно само ради повезивања
неколицине задруга са партнерима али ПЗС РС треба да препознаје такве иницијативе и
искориштава све могућности сарадње.
Задружни савез треба такође да успостави сарадњу са незадружним организацијама које имају
сличну мисију и циљеве као и ЗС, прије свега са Удружењем пољопривредних произвођача и
сточара РС, а затим и са ентитетским и регионалним струковним организацијама
пољопривредних произвођача, ради хармонизовања њихових активности и заједничког
наступа према ресорном министарству, влади и другим институцијама.

В. Носилац:

ПЗС РС.

Г. Рок:

Континуирано током периода имплементације Програма.
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ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАДРУГАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Стратешки правац:

Стратешки циљ:
Мјера:

2.

ОРГАНИЗАЦИОНО И КАДРОВСКО ЈАЧАЊЕ
ЗАДРУЖНОГ СЕКТОРА

2.3.
2.3.4.

Боља институционална сарадња
Јачање сарадње задруга са локалним заједницама
(општинама)

А. Основа за увођење мјере:
Једна од примједби пољопривредних задруга изнесених у току процеса израде Програма
развоја задруга била је у недостaтку подршке и разумијевања од стране локаних заједница
широм РС. Уз изузетак позитивних примјера и пракси, пољопривредне задруге се суочавају са
неразумијевањем локалних власти у погледу кориштења државне имовине, подстицаја за
развој пословних дјелатности, сарадње између задруга и локалне управе на разоју руралних
подручја и др.
Партнерства између јавног и приватног, а у овом случају и задружног сектора представљају
успјешан модел сарадње који се примјењује широм Европе и у другим развијеним земљама у
свијету. Такође, јавно-приватна партнерства представљају пожељан и некада једини дозвољен
начин за повлачење средстава фондова ЕУ и других извора финансирања.

Б. Садржај мјере:

Овом мјером се прописује покретање иницијативе за креирање партнерске сарадње између
локалне управе и задужног сектора у РС. Иницијативу треба да покрене Задружни Савез РС, а
она треба да садржи приједлог елемената сарадње која се може остварити са циљем
унапређења пољопривредне производње и руралног развоја на подручју дате локане
заједнице. Као резултат такве иницијативе требао би бити потписан меморандум о сарадњи
између локаних заједница и Задружног савеза РС. Меморандум може бити подлога у
будућности за конкретизовање сарадње кроз разне видове прјеката и програма, те креирање
споразума о питањима битним за задруге на датој територији. У случају дефинисања
конкретних елемената сарадње препорука је склапање тзв. трипартитних споразума између
локалне заједице, Задружног Савеза и задруге у циљу реализације конкрентних облика
сарадње. Приликом остваривања оваквих облика сарадње било да се ради о начелној сарадњи
или сарадњи по јасно дефинисаним пројектима, треба фаворизовати уговорене односе, јер се
на такав начин једино може обезбједити ефикасно праћење резултата сарадње.

В. Носилац:

Пољопривредни задружни савез РС, локалне заједнице, задруге.

Г. Рок:

Континуирано током периода имплементације Програма.
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ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАДРУГАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Стратешки правац:

Стратешки циљ:
Мјера:

2.

ОРГАНИЗАЦИОНО И КАДРОВСКО ЈАЧАЊЕ
ЗАДРУЖНОГ СЕКТОРА

2.3. Боља институционална сарадња
2.3.5. Јачање сарадње између задруга и научноистраживачких институција

А. Основа за увођење мјере:
Повећање нивоа примјене нових технологија и научних достигнућа у пракси је интерес како
оних који се баве научноистраживачкиким радом у пољопривреди тако и оних који се баве
организацијом пољопривредне произодње. Зато би било врло важно да се успостави сарадња
на релацији пољопривредних факултета и института у РС и задруга, како појединачно тако и
Задружног савеза РС. Задруге као организатори производње код великог броја
пољопривредних произођача могу обезбједити широку примјену нових технологија и
истраживања у пракси, а научне институције могу бити те које ће у процесу истраживања
доћи до технолошких, организационих и других рјешења за проблеме са којима се суочавају
задругари и остали произвођачи. На тај начин створила би се сарадња на обострану корист, а
прије свега на корист убрзанијег аграрног и руралног развоја. Многи стручњаци сматрају да
ће само нове технологије и научна достигнућа моћи одговорити на изазове и проблеме с
којима се суочава савремена пољопривреда.
Б. Садржај мјере:

Као и у другим облицима сарадње и у случају сарадње са научно-истраживачким
организацијама потребно је фаворизовати писане споразуме и уговорене односе. Тако и у
овом случају свака задруга поједначно, а прије свега Задружни савез РС, требао би изаћи с
иницијативом према референтним институцијама ради дефинисања Споразума о сарадњи.
Такав Споразум би био подлога за будуће заједичке пројекте и конкретне облике сарадње.
Истраживачки програми у области пољопривреде требали би у будућности бити подржани
искључиво уз услов постојања партнерства са организацијама произвођача који би ширили
резултате истраживања у пракси, а на тај начин добила би се повратна информација о
примјењеним технологијама и постигла би се већа ефикасност улагања средстава у
истраживачке пројекте.

В. Носилац:

Задруге, Пољопривредни задружни савез РС, научноистраживачке установе, МПШВ.

Г. Рок:

Континуирано током периода имплементације Програма.
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ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАДРУГАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Стратешки правац:

Стратешки циљ:
Мјера:

2.

ОРГАНИЗАЦИОНО И КАДРОВСКО ЈАЧАЊЕ
ЗАДРУЖНОГ СЕКТОРА

2.3. Боља институционална сарадња
2.3.6. Јачање сарадње између задруга и Агенције за
пружање стручних услуга у пољопривреди РС

А. Основа за увођење мјере:
Агенција за пружање стручних услуга у пољопривреди је једина владина организација која
врши улогу савјетодавства у пољопривреди. Агенција такође проводи послове
имплементације мјера аграрне политике, како у дијелу информисања становништва тако и у
дијелу провођења и унапређења ефеката мјера аграрне политике.
Задруге у РС се појављују и као клијенти или корисници услуга Агенције али и као партнери
у ширењу информација, знања и демонстрације нових технологија. Како су и једна и друга
институција упућени на пољопривредне произвођаче као главне партнере и крајње кориснике
својих активности, тиме добра сарадња између ових институција може осигурати правилно
препознавање потреба пољопривредника као и проналажење адекватних рјешења за
задовољење тих потреба.

Б. Садржај мјере:

Као и у претходним мјерама сарадња између Задружног савеза РС и Агенције за пружање
стручних услуга у пољопривреди РС треба да се формализује потписивањем одговарајућег
акта о пословној сарадњи у ком би се идентификовала кључна подручја сарадње као што су:
-

едукација произвођача: о новим технологијама, унапређењу квалитета, стандардима
квалитета, добра пољопривредна пракса, рурални развој и допунски извори прихода и
сл.;

-

мјере аграрне политике: подршка производњи и дохотку, мјере подршке
инвестицијама, мјере подршке за рурални развој; писање апликација, писање
пројектних приједлога и пословних планова и сл.;

-

економика производње: вођење рачуноводства на газдинству, економика појединих
линија производње, израда калкулација производње, анализа трошкова и прихода,
оптимизација производње и сл;

Ово су само неке од тема едукативних садржаја које би биле реализоване у сарадњи између
Агенције и ПЗС РС.
В. Носилац:

Пољопривредни задружни савез РС и Агенција за пружање
стручних услуга.

Г. Рок:

Континуирано током провођења Програма.
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ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАДРУГАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Стратешки правац:

3. МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКЕ ПРЕТПОСТАВКЕ
ЗА РАЗВОЈ ЗАДРУГАРСТВА

Стратешки циљ:

3.1. Олакшавање приступа кредитним средствима за
задруге

Мјера:

3.1.1. Увођење посебне кредитне линије за задруге код
ИРБ РС

А. Основ за увођење мјере:
Током анализе стања у пољопривредним задругама констатовано је да су оне релативно мало
кредитно задужене. На другој страни, током радионице и SWOT анализе истакнути су
проблеми недостатка обртних средстава, неповољних услова кредитирања и немогућност
обезбјеђења колатерала, што указује на потребу али и ограничења кредитног задужења
задруга.
Као рјешење је истицано оснивање агробанке, али ће она, и ако се оснује, пословати на
тржишним принципима као све друге комерцијалне банке. Стога је повољније и брже рјешење
да се у оквиру Инвестиционо-развојне банке РС успостави још једна кредитна линија
намјењена искључиво кредитирању пољопривредних задруга.

Б. Садржај мјере:
Све постојеће кредитне линије ИРБ-а имају преференцијалне услове, повољније по роковима,
грејс периодима и каматним стопама, па би такве услове имала и кредитна линија за
пољопривредне задруге. И поједини пројекти (као нпр. IFAD пројекти) имају повољне
кредитне линије у којима су и задруге подобни корисници намјенских кредита. Постоји реална
могућност удруживања средства ИРБ-а и таквих пројеката, одређених билатералних донатора,
па и МПШВ РС, нпр. из Партнер фонда.

В. Носилац:

Инвестиционо-развојна банка РС.

Г. Рок:

До краја 2012. године.
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ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАДРУГАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Стратешки правац:

Стратешки циљ:

Мјера:

3. МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКЕ ПРЕТПОСТАВКЕ
ЗА РАЗВОЈ ЗАДРУГАРСТВА
3.1. Олакшавање приступа кредитним средствима за
задруге
3.1.2. Помоћ задругама у припреми кредитних захтјева и
пословних планова

А. Основ за увођење мјере:
Анализом стања у пољопривредним задругама у РС утврђено је да оне у просјеку имају једног
дипломираног инжењера пољопривреде, а један број њих и дипломираног економисту.
Значајан број, нарочито новијих задруга, услуге књиговодства повјерава кињиговодственим
сервисима. Имајући у виду да се ради о стручњацима који су своје образовање стекли прије
доста година они често нису у стању да прирпеме самостално захтјеве за кредит према све
сложенијој методологији коју захтјевају комерцијалне банке. У задње вријеме и МПШВ РС за
одобравање грантова од задруга тражи да за та средства конкуришу на бази разрађених
пословних планова.

Б. Садржај мјере:
У циљу превазилажења проблема недостатка знања и искуства да припреме кредитне захтјеве
који ће задовољити захтјеве банака, задругама треба у том погледу обезбиједити сручну
помоћ. Она може да буде на нивоу ПЗС РС у виду неког од већ постојећих стручњака који ће
бити оспособљен да савјетује задруге у процесу припреме пословних планова и кредитних
захтјева и врши њихов преглед прије предаје банкама. Потребана савјетодавна помоћ може се
очекивати нарочито у дијелу процјене тржита, утицаја пројеката на животну средину и
пројекције новчаних токова. Алтернатива би могло бити коришћење ових услуга од стране
специјалиста из Агенције за пружање стручних услуга у пољопривреди, нарочито код
припреме пословних планова за потребе конкурисања за подстицајна средства Министарства
пољопривреде.

В. Носилац:

ПЗС РС и Агенција за пружање стручних услуга у
пољопривреди РС.

Г. Рок:

Континуирано.
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ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАДРУГАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Стратешки правац:

Стратешки циљ:

Мјера:

3. МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКЕ ПРЕТПОСТАВКЕ
ЗА РАЗВОЈ ЗАДРУГАРСТВА
3.1. Олакшавање приступа кредитним средствима за
задруге
3.1.3. Оснивање Задружног гарантног фонда

А. Основ за увођење мјере:
Проблем обезбјеђења прихватљивих гаранција за банкарске кредита од стране
пољопривредних задруга је евидентан. Додатни проблем са којим ће се задруге и у будућности
сусретати је ограничење из Закона о пољопривредним задругама (члан 47), да не могу
залагати под хипотеку државну имовину и имовину стечену бестеретним правним послом. У
том погледу задругама се мора дати нека друга могућност гарантовања за кредитне обавезе
као што су покретни залози, складишнице или кредитне гаранције путем недавно основаног
Гарантног фонда РС.

Б. Садржај мјере:
Уколико Гарантни фонд РС не буде у могућности да са својим депозитима „прати“ потребе
задруга са гаранцијама за кредите или уколико он не буде довољно сензитиван према
задругама, алтернативно рјешење је да се на нивоу Пољопривредног задружног савеза оснује
Задружни гарантни фонд. Овај фонд би морала капитализовати Влада РС или евентуално неки
донатор, а трошкови његовог оперативног рада могли би бити значајно умањени расподјелом
радног времена већ постојећих радника у ПЗС. Након обезбјеђења иницијалног депозита
депозитари, односно акционари, овог гарантног фонда би могле бити и саме задруге, нарочито
оне са већ значајним капиталом.
Заружни гарантни фонд би гарантовао за кредитне обавезе задруга у висини 50-70% узетог
кредита, а дио који би остао задругама за гаранцију оне би покривале са својом имовином,
која би у овом случају могла бити знатно мања него у садашњој ситуацији када задруга мора
да има вриједност имовине у најмање двоструко већем износу од износа кредита.
Поред рјешавања проблема хипотеке овакав вид гаранција би стимулисао комерцијалне банке
да већи дио свој кредитног потенцијала алоцирају за кредите намјењене задругама, чиме би се
индиректно повећали број и вриједност ове врсте кредита.

В. Носилац:

ПЗС РС.

Г. Рок:

По потреби.
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ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАДРУГАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Стратешки правац:

Стратешки циљ:

Мјера:

3. МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКЕ ПРЕТПОСТАВКЕ
ЗА РАЗВОЈ ЗАДРУГАРСТВА
3.1. Олакшавање приступа кредитним средствима за
задруге
3.1.4. Оснивање задружне ШКО

А. Основ за увођење мјере:
Током одржавања радионице у процесу израде овог програма задругари су изразили потребу
за већим обимом и повољнијим кредитима, а као рјешење виде оснивање агробанке. Имајући у
виду неопходне претпоставке и услове за оснивање једне банке као једноставније рјешење
које може да задовољи исти циљ могло би бити оснивање једне штедно-кредитне организације
која би била орјентисана на пружање услуга задругама и задругарима. За почетак би то била
само једна ШКО која би могла дјеловати на територији читаве РС, која би се касније, у случају
потебе, могла подијелити на неколико регионалних ШКО. Законска основа за оснивање ШКО
у РС постоји (Закон о ШКО), а сам концепт ШКО је близак моделу задруге (један члан, један
глас, без обзира на висину оснивачког услога). Задружна ШКО би била нарочито погодна за
кредитирање пољопривредних произвођача - задругара којима су потебни по износу мањи
кредити и са краћим роковима кредитирања (за обртна средства).

Б. Садржај мјере:
Неколико задруга, (законски минимум је 30) треба да сакупе оснивачки улог за оснивање
ШКО који износи 60.000 КМ. Након његовог депоновања на рачун може се приступити
оснивању ШКО. На конститутивној скупштини ШКО усвајају се статут ШКО и правила
кредитирања, бирају управни одбор и директор задруге, чиме су испуњене претпоставке за
регистрацију.
ШКО одобрава прве кредите из оснивачког улога. Много битнија је могућност да ШКО може
да прикупља штедне депозите (по виђењу или орочене) од задруга и њихових чланова и да из
тих средстава одобрава кредите другим задругама и члановима. На овај начин задругари
солидарно кредитирају једни друге и сами диктирају каматну стопу (уколико пристану на
ниже камате на депозите, толико ће моћи бити ниже и излазне камате на кредите). Што већи
број задругара буде свој новац повјерио ШКО то ће она имати ниже оперативне трошкове,
односно мању каматну маржу (разлику између пасивних и активних каматних стопа). Исто
тако, сами задругари диктирају услове обезбјеђења кредита који могу бити много
флексибилнији него у случају позајмљивања новца од МКО и банака.

В. Носилац:

ПЗС РС, задруге.

Г. Рок:

До краја 2014. године.
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ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАДРУГАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Стратешки правац:

Стратешки циљ:
Мјера:

3. МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКЕ ПРЕТПОСТАВКЕ
ЗА РАЗВОЈ ЗАДРУГАРСТВА
3.2. Повећање обима бесповратних средстава
3.2.1. Подршка суфинансирању задружних пројеката из
буџета МПШВ РС

А. Основ за увођење мјере:
Задружно организовање има далеко већу социјалну димензију и друштвено-економске
импликације него организовање неког облика привредног друштва које је углавном
мотивисано остваривањем економског интереса. Задруге често попуњавају економски простор
у којем приватна иницијатива не види свој профитни интерес. Уколико се жели одржати или
повећати пољопривредна производња на неком недовољно атрактивном подручју, из
еколошких, демографских, социјалних и др. разлога, задруге преузимају ту улогу и обично
имају веће јединичне трошкове него да то чине на неком развијеном подручју или да сарађују
са мањим бројем великих произвођача. У том случају неко мора да им компензира дио тих
трошкова да би задруге на крају биле конкуренте са онима који обављају исту дјелатност под
повољнијим условима.
Већ неколико година МПШВ РС у свом програму подстицајних средстава има мјеру подршке
активностима пољопривредних задруга, а средства се одобравају на пројектном принципу.
Вид бесповратне подршке пољопривредним задугама ће доћи још више до изражаја након
активарања IPARD фондова, али ће услови коришћења тих средстава бити знатно ригорознији
него што су сада.
Б. Садржај мјере:
Министарство пољопривреде треба да повећа средства намјењена подстицању активности
задруга уз пооштравање критерија њихове додјеле, тако да се средства додјељују пројектима
који имају мјерљиве и доказане позитивне ефекте по крајње кориснике. Доминантан критериј
би требао бити финансијска корист по задругару, чиме би се фаворизовале задруге са већим
бројем задругара. Ово је и пракса у ЕУ гдје се нпр. код воћа и поврћа програми подршке
исплаћују искључиво организаторима производње, односно организацијама произвођача на
бази суфинансирања љихових пословних активности. Једна КМ дата за подршку тржишних
активности задруга има вишеструко веће ефекте него када се она да само једном произвођачу
и осигурава могућност да исту корист (откуп или складиштење одређених производа или
пружање услуга нпр. обраде земљишта пољопривредном механизацијом) у различитим
годинама могу остварити различити пољопривредни произвођачи.
Програм подршке задругама на принципу додјеле грантова може бити више циљно усмјерен у
смислу да се у појединим годинама могу расписивати позиви за достизање неких конкретних
циљева (нпр. изградња хладњача за складиштење воћа, изградња сушара и складишта за жита
и сл.).

В. Носилац:

МПШВ РС у сарадњи са ПЗС РС.

Г. Рок:

Континуирано.
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ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАДРУГАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Стратешки правац:

Стратешки циљ:
Мјера:

3. МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКЕ ПРЕТПОСТАВКЕ
ЗА РАЗВОЈ ЗАДРУГАРСТВА
3.2. Повећање обима бесповратних средстава
3.2.2. Подршка суфинансирању задружних пројеката из
буџета општина

А. Основ за увођење мјере:
Општине обично имају скромна властита средства за подршку развоја пољопривредне
производње или за подршку руралном развоју. Уколико их додјели директно пољопривредним
произвођачима та средства су обично доступна да их искористи свега неколико произвођача, а
у најбољем случају неколико десетина. Уколико се барем дио тих средства концентрише на
подршку једној или неколико задруга (или удружења пољопривредних призвођача) на
подручју те општине, њихови ефекти ће по принципу мултипликације (који је већ објашњен
код претходне мјере) бити далеко већи.

Б. Садржај мјере:
И општине требају у својим буџетима да предвиде бесповратна средства за подршку
унапређењу активности већ постојећих задруга са њиховог подручја. С обзиром да је општина
много ближа подручју дјеловања неке задруге од министарства, она може далеко ефикасније
да сагледа ефекте и користи од неког задружног пројетка који ће подржати или чак може
заједно са том задругом да направи пројекат који ће рјешити неки од проблема
пољопривредних произвођача на њеном подручју.
Искуство је потврдило да пројекти никада не треба да буду финансирани (нарочито са
бесповратним средствима) са 100% него увијек на бази суфинансирања. Кроз обавезу властите
контрибуције у релизацији одређеног пројекта обезбјеђује се да корисник тих средстава
критичније сагледа стварну потребу и корист од тог пројекта и изврши први ниво његове
самоевалуације.
Да би процес додјеле финансијске помоћи задругама из општинских фондова био
транспарентан и ослобођен политичких утицаја, услове за аплицирање и додјелу ових
средстава треба јасно и унапријед дефинисати, а селекцију приоритетних корисника (задруга)
вршити на бази егзактних и мјерљивих критерија, као и препоруке ПЗС РС..

В. Носилац:

Општине у сарадњи са ПЗС РС и задругама.

Г. Рок:

Континуирано.
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ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАДРУГАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Стратешки правац:

Стратешки циљ:
Мјера:

3. МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКЕ ПРЕТПОСТАВКЕ
ЗА РАЗВОЈ ЗАДРУГАРСТВА
3.2. Повећање обима бесповратних средстава
3.2.3. Подршка суфинансирању задружних пројеката из
међународних и домаћих фондова

А. Основ за увођење мјере:
Због специфичне послијератне ситуације у БиХ, значајна међународна помоћ је
дистрибуирана мимо дражавних органа, директно од стране донатора или уз посредовање
међународних НВО. Један мањи дио те помоћи искористиле су и задруге. Данас је таквих
аранжмана много мање, али су они и даље присутни (примјери USAID-овог пројекта FARMA,
подршке шведске, шпанске, чешке развојне агенције и др.). Такође, и неки домаћи фондови
дају одређене грантове за пројекте којима се остварју неки специфични циљеви (обновљиви
извори енергије, заштита природе, увођење стандарда, подстицање извоза, новог запошавања
и сл.) чији носиоци могу бити и задруге.

Б. Садржај мјере:
За аплицирање за средства из претходно поментуих извора домаћих и међународних пројекта
задруге прво треба до добију информације о расписивању, условима и трајању одређених
конкурса (средства се углавном додјељују на бази конкурса), а затим и да припреме
квалитетне апликације. Услови конкурисања за средства из међународних фондова су знатно
ригорознији у односу на домаће фондове. У оба случаја задругама обично треба стручна
помоћ да припреме добру апликацију (за средства међународних фондова често је услов да је
она на енглеском језику), за што им драгоцјену помоћ може пружити ПЗС посредством
пројект менаџера. Задружни савез такође може да обједини више задруга у једну апликацију
(пројекат) чиме се шансе за добијање подршке повећавају.
Посебне пипреме треба вршити у правцу аплицирања за средства из IPARD фонда у оквиру
предприступне помоћи ЕУ. Данас се у ЕУ услови за коришћење бесповратне помоћи за
задруге пооштравају у смислу да се као обавезни услови траже минимални број чланова,
минимални обим производње или откупа, минимално тришно учешће и сл.

В. Носилац:

Задруге уз помоћ ПЗС РС.

Г. Рок:

Континуирано.
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ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАДРУГАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Стратешки правац:

Стратешки циљ:
Мјера:

3. МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКЕ ПРЕТПОСТАВКЕ
ЗА РАЗВОЈ ЗАДРУГАРСТВА
3.2. Повећање обима бесповратних средстава
3.2.4. Подршка задругарима у аплицирању за подстицајна
средства

А. Основ за увођење мјере:
Задруге су интересне организције њихових чланова, тј. задругара. Путем задруга они
колективно, али и појединачно остварују своје интересе и циљеве. Међу тим циљевима су и
повећање, проширење и модернизација пољопривредне производње, те дораде и прераде
пољопривредних производа. За реализацију тог циља неопходно је инвестирати значајније
износе новца за изградњу или проширење нових производних и других капацитета. Један дио
тог новца имају задругари, а за други морају да се задуже код банака и других финансијских
организација. Да би се они лакше одлучили за инвестирање и нашли интерес у тој врсти
пословне активности, држава пољопривредним произвођачима, у овом случају задругарима,
субвенционира један дио инвестиционих трошкова кроз субвеционирање тзв. капиталних
улагања.

Б. Садржај мјере:
Задруге помажу својим члановима да на вријеме аплицирају за средства за подстицање
руралног развоја: изградњу и адаптацију објеката за држање стоке, набавку нове
пољопривредне механизације, набавку стоке, подизање дугогодишњих засада и пластеника,
изградњу система за наводњавање и сличне инвестиционе сврхе. Пошто задруге имају више и
боље информације о начину и могућностима коришћења ових средстава, стручна лица
задругарима могу помоћи у процесу аплицирања чиме би се средства подстицаја могла
ефектније искористити, а вјероватноћа за добијање средстава би била знатно већа.

В. Носилац:

Задруге у сарадњи са МПШВ РС и ПЗС РС.

Г. Рок:

Континуирано.
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ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАДРУГАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Стратешки правац:

Стратешки циљ:
Мјера:

3. МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКЕ ПРЕТПОСТАВКЕ
ЗА РАЗВОЈ ЗАДРУГАРСТВА
3.3. Увођење иновативних облика финансирања
3.3.1. Обезбјеђење додатних финансијских средстава путем
издавања обвезница, заједничких улагања,
прихватања улога нечланова и сл.

А. Основ за увођење мјере:
Домаће задруге су још увијек веома конзервативне у погледу облика финансирања њихове
дјелатности. Оне углавном знају за кредите и грантове. Интересантно је да задруге
потенцирају да су оне посебан својински облик, колективни облик својине између приватне и
државне, а да улоге задругара најчешће не виде као један од облика њиховог финансирања.
Задруге и даље очи упиру у бесплатну додјелу државне имовине или грант средства, а у
нужди и у кредите са по могућности што нижом каматном стопом или њеном субвенцијом.
Дефинитивно је сазрело вријеме да задруге почну да размишљају и о другим, алтернативним,
облицима финансирања њихове дјеланости.

Б. Садржај мјере:
Алтернтивних облика за обезбјеђење додатних средстава за финасирање активности задруга
има неколико. Задруге могу да издају обвезнице уз гарантовање одређеног фиксног приноса и
рока искупа тих обвезница. У овом случају задруге које имају одређени позитиван имиџ и
властиту имовину могу да привуку слободна новчана средства од улагача који их познају и
вјерују у њихов успјех.
Други облик мобилисања додатних новчаних средстава могу бити заједничка улагања са
домаћим и страним физичким и правним лицима. Неке задруге имају атрактивне некретнине
(земљиште или објекте) са којима могу да уђу у заједничке пројекте са инвеститорима који
имају слободна новчана средства којима се тим некретнинама може дати нова, додата
вриједност. И велики број задругара може бити мотив за неко заједничко улагање за које су ти
задругари сигурни купци његових производа или услуга.
Задружним правилима се може уредити да се улози могу прикупљати и од нечланова. Мотиви
нечланова за улагање у задругу могу ибити патриотски (нпр. из дијаспоре) или економски
уколико се задружним правилима гарантује учешће у добити пропорционално висини улога.

В. Носилац:

Задруге уз помоћ ПЗС РС.

Г. Рок:

Континуирано.
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ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАДРУГАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Стратешки правац:

Стратешки циљ:
Мјера:

4. УЛОГА ЗАДРУГА У УНАПРЕЂЕЊУ
КОНКУРЕНТНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И
РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ
4.1. Успостављање тржишних веза
4.1.1. Подршка организацији система откупа
пољопривредних производа

А. Основа за увођење мјере:
Учешће задруга у откупу пољопривредних производа је у прошлом систему управљања била
одлучујућа карика у организацији тржишта пољопривредних производа. Задруге су биле
организатори производње, откупа и пласмана производа индивидуалних пољопривредних
произвођача односно задругара. Задруге тзв. европског модела какве се данас могу сусрести у
ЕУ као што је то већ представљено у Програму, доминантно учествују у откупу нарочито
неких производа као што су: млијеко, воће, поврће и др. Уређивањем система откупа на начин
да једна организација или једна врста организација покрива гро количина расположивих за
откуп обезбјеђује се: очување квалитета производа у откупном ланцу, постиже се однос
повјерења између произвођача и прерађивача, постижу се фер односи, односи преговарања се
унапређују. Позиција произвођача у таквом систему откупа се унапређује јер их представљају
њихове организације а не накупци, трговци и мешетари.

Б. Садржај мјере:

Да би систем откупа описан у горњем дијелу заживио у РС, потребно је да, прије свега,
Министарство пољопривреде пропише правила осигурања квалитета у откупном ланцу, те
додијели право првенства организацијама произвођача у откупу пољопривредних производа.
Осим правилника потребно је прописати мјере подршке у изградњи откупних центара на бази
суфинансирања инвестиционих приједлога добијених од стране задруга које докажу
капацитет за учешће у откупном ланцу. Капацитет задруга процјењивао би се на бази броја
задругара, количина производа задругара расположивог за откуп, доказ о уговарању откупа за
познатог прерађивача, доказ о располагању са средствима за почетне инвестиције у изградњи
откупног центра. На овај начин мотивисале би се задруге за развој пословне активности у
овом правцу, за ширење броја чланова задругара и др. На овакав начин врло брзо би се
испрофилисале задруге које имају капацитета за рад и опстанак на тржишту и оне које због
своје неефикасности требају да престану са радом.

В. Носилац:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Г. Рок:

Континуирано кроз правилник о подстицајима.
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ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАДРУГАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Стратешки правац:

Стратешки циљ:
Мјера:

4. УЛОГА ЗАДРУГА У УНАПРЕЂЕЊУ
КОНКУРЕНТНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И
РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ
4.1. Успостављање тржишних веза
4.1.2. Подршка учешћу Пољопривредног задружног савеза
и његових чланица на локалним и међународним
сајмовима и другим манифестацијама

А. Основа за увођење мјере:
Један од начина за остваривање тржишних веза је учешће на сајмовима, изложбама и
манифестацијама другог типа на којима субјекти имају прилику да представе своје производе,
услуге и своје чланове. Тако исто задруге могу користити приуство на таквим догађајима и то
не само кроз учешће већ и кроз организацију типских манифестација које ће нпр. промовисати
искључиво задружне производе. Једна таква манифестација је већ заживјела у РС (Сајам
задружних производа код ЗЗ Агројапра) и представља позитиван примјер у промоцији задруга
и задружних производа.

Б. Садржај мјере:

Овом мјером предлаже се подржавање свих манифестација у којима задруге имају прилику да
учествују и представе своју организацију, производе, услуге. ПЗС РС треба да прати и на свом
сајту оглашава и најављује све сајамске, изложбене и друге сличне манифестације које се
дешавају унутар БиХ и на међународном нивоу. На неким манифестацијама биће прилике да
се представе све задруге које имају производе за излагање, на неким типским
манифестацијама представиће се само задруге које се баве производњом одређеног производа.
ПЗС РС такође треба осмислити типски изглед лога, штанда и основних промотивних
материјала за представљање на таквим манифестацијама.

В. Носилац:

Пољопривредни задружни савез РС у сарадњи са задругама.

Г. Рок:

Континуирано почев од 2012. године.
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ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАДРУГАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Стратешки правац:

Стратешки циљ:
Мјера:

4. УЛОГА ЗАДРУГА У УНАПРЕЂЕЊУ
КОНКУРЕНТНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И
РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ
4.1. Успостављање тржишних веза
4.1.3. Промоција задруга и задружних производа

А. Основа за увођење мјер:
Промоција задруга и задружних производа неопходна је у циљу унапређења позиције задруга
на тржишту али и подизања свијести потрошача о улози задруга у тржишном ланцу. У том
смислу треба истицати значај задруга у осигурању квалитета производа за потрошача, значај
кратких ланаца снабдијевања са аспекта доступности свјежих производа за потрошаче, значај
задруга у обезбјеђењу искључиво домаћих производа за потрошаче РС, те наглашавати
колико све претходне функције доприносе очувању виталности руралних подручја, што је
битно за цијело друштво, а не само дио становништва који живи на селу.

Б. Садржај мјере:
Промотивни материјал дакле треба да:
-

Представи бројност задруга у РС;
Представи специфичности задруга у односу на друге субјекте у привреди;
Врсту и количину задружних производа;
Карактеристике задружних производа;
Опште карактеристике задругара (домаћинство, традиција, еколошки здрава средина и
др,);
- Опште карактеристике руралног подручја РС (ресурси, историја, традиција,
разноликост);
- Представи начин производње (количина примјене хемијских средстава, пут производа
до крајњег купца, контролу исправности, контролу квалитета, сљедивост у ланцу и
др.);
Кроз овакве информације пословни партнери и потрошачи моћи ће да стекну позитивну
представу о пословној организацији и капацитетима задруга, потрошачи ће моћи да стекну
повјерење у здравствену исправност и квалитет производа. Такође, свијест шире јавности о
улози задруга у обезбјеђењу хране за потрошаче биће унапређена.
Врста промотивних материјала треба да буде прилагођена медијима на којима ће бити
пласирани: штампани, електронски, усмене презентације и др.
Задруге појединачно, а нарочито ПЗС РС треба да се прикључе постојећим иницијативама и
пројктима као што је "Туризам плус", "Купујмо домаће" и сл. којима се промовише домаћа
производња. Такође задруге и ПЗС РС треба да буду иницијатори оваквих и сличних
пројеката код домаћих и страних организација како би се вриједности задружних производа
што више приближиле свијести грађана РС и шире.
В. Носилац:

Пољопривредни задружни савез РС, задруге, ПК РС.

Г. Рок:

Континуирано током провођења Програма.
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ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАДРУГАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Стратешки правац:

Стратешки циљ:
Мјера:

4. УЛОГА ЗАДРУГА У УНАПРЕЂЕЊУ
КОНКУРЕНТНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И
РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ
4.1. Успостављање тржишних веза
4.1.4. Интензиварање сарадње између задруга и
откупљивача и прерађивача пољопривредних
производа

А. Основа за увођење мјере:
Као што је већ изнијето улога задруга у сектору пољопривреде и на тржишту
пољопривредних производа може бити различита. Оне могу да се појављују као организатори
производње: набавка сјемена, садница, репроматеријала, услуге пољопривредне механизације;
организатори откупа; откуп, класирање, паковање, складиштење, пласман; организатори
дораде и прераде: класирање, паковање, полупрерада и финална прерада производа у
млијечне производе, производе од меса, производе од воћа и поврћа и др. Дакле бројне су
тржишне везе које задруга може остварити са другим учесницима у ланцу. Да би те везе могле
опстати и бити надограђиване треба их формализовати. Формализовање тржишних односа
поразумијева да су обе или све три стране спремне на поштовање договрених односа. То
подразумијева постојање нивоа повјерења које се са друге стране гради кроз вријеме и
претходно постигнуте резултате сарадње.

Б. Садржај мјере:
Овом мјером треба да се подстиче остваривање тржишних веза. Да би задруге повратиле
своју некадашњу позицију коју су временом изгубиле, у почетној фази реализације ове мјере
задруге требају бити иницијатори сарадње са откупљивачима и прерађивачима, како би
повратиле повјерење и доказале да су способне да буду одговорни партнери. Када је у питању
откуп производа задруга може бити та која ће организовати производњу за познатог купца
(откупљивача) у ком случају има задатак да обезбједи производ траженог квалитета,
сортимента, класе и др. Задруга се ту појављује као организатор производње, и прераде у
зависности да ли је тражен свјежи или дорађени, односно прерађени производ. У случају веза
између задруга и прерађивача, најчешће је улога задруга само у достављању производа од
произвођача до прерађивача, такође поштујући договорени квалитет, изглед и сортимент
производа. Подршку остваривању тржишних веза може обезбједити снажнији партнер у
ланцу (у овом случају откупљивач или прерађивач), Министарство кроз подстицајне мјере,
општине и друге организације које имају интерес за учешће у ланцу.

В. Носилац:

ПЗС РС, задруге, прерађивачи, прометници, МПШВ, МТ РС,
ПК РС.

Г. Рок:

Континуирано током периода реализације Програма.
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ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАДРУГАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Стратешки правац:

Стратешки циљ:
Мјера:

4. УЛОГА ЗАДРУГА У УНАПРЕЂЕЊУ
КОНКУРЕНТНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И
РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ
4.1. Успостављање тржишних веза
4.1.5. Повећање обима уговорене производње

А. Основа за увођење мјере:
Уговарање производње на отвореном тржишту када онај ко треба сировину може доћи до
сировине било гдје, постала је изгубљена пракса задњих година. Избјегавањем уговора,
штитили су се и једни и други, произвођачи су имали слободу пласмана производа тамо гдје
би цијена у датом моменту била повољнија, а откупљивачи су имали слободу избора
производа тамо гдје би понуда била већа, односно цијена мања. На тај начин су, с једне стране
избјегнуте обавезе за произвођаче да производе по стандардима, какве обично купци траже, а
с друге стране откупљивачи су избјегавали набавку сировина на домаћем тржишту. Тако се
дешава да су примарна и секундарна производња истих производа изгубиле везу што је
прузроковало пад производње, губитак квалитета и ослабило економску моћ и једних и
других.
Чак и земље ЕУ које су у оквиру преговора на нивоу Свјетске трговинске организације
изгубиле све више могућности контролисања понуде и потражње на тржишту, прибјегле су
мјерама фаворизовања уговорених односа не би ли се на тај начин, колико толико, уредили
односи и спријечиле цјеновне осцилације на тржишту пољопривредних производа. Ово је
нарочито наглашено на тржишту млијека, воћа и поврћа.

Б. Садржај мјере:
Овом мјером се препоручује да се постојећи подстицаји за откуп пољопривредних производа
исплаћују преко организатора производње, у овом случају задруге јер би се на тај начин
обезбједила већа подршка сектору и олакшало праћење ефеката мјера, те контрола квалитета
у ланцу. Такође, позиција пољопривредних произвођача у ланцу би била унапређена и они
би се појављивали као равноправан партнер у преговорима око цијене и других параметара
откупа. Откупљивачи и прерађивачи с друге стране имају могућност захтјева за
стандардизованим квалитетом и контролом поријекла производа који морају осигурати
крајњим купцима.

В. Носилац:

ПЗС РС, задруге, МПШВ, МТ РС, привредни и прометни
субјекти.

Г. Рок:

Континуирано током периода имаплементације Програма.
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ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАДРУГАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Стратешки правац:

Стратешки циљ:
Мјера:

4. УЛОГА ЗАДРУГА У УНАПРЕЂЕЊУ
КОНКУРЕНТНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И
РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ
4.1. Успостављање тржишних веза
4.1.6. Коришћење задруга за дистрибуцију регресираних
репорматеријала

А. Основа за увођење мјере:
Дистрибуција регресираних репроматеријала (горива, ђубрива) према постојећем правилнику
обавља се преко дистрибутера репроматеријала односно горива. Одабир дистрибутера врши
се помоћу процеса јавне набавке. Дистрибутер је задужен за набвку репорматеријала и
дистрибуцију пољопривредницима. До сада, организације произвођача нису учествовале у
ланцу дистрибуције субвенционисаних репроматеријала. Улога организација произвођача
могла би бити у евидентирању потребних количина репроматеријала пријављених од стране
заинтересованих чланова, уговарање преузимања материјала, реализација поврата
вриједности у робама уколико је то предмет договора, као и евиденција о засијаним
површинама. На тај начин обезбједило би се више реда у процесу дистрибуције материјала,
постојале би стране које би извјештавале Министарство о провођењу мјере, као и њеним
крајњим ефектима, постојао би већи степен контроле и већи степен повјерења од стране
произвођача.

Б. Садржај мјере:
Да би организације произвођача у овом случају задруге добиле право на учешће у ланцу
дистрибуције субвенционираног репроматеријала, дата мјера или приједлог треба, прије свега
бити подржана од стране МТ РС и Дирекције за робне резерве те ући у Правилник о
дистрибуцији репроматеријала. Правилником би се прописала улога дистрибутера и улога
задруга и других организација произвођача, као и њихове обавезе извјештавања према
надлежном министарству. Правилником би се прописале и казнене одредбе којима би се
спријечили било какви облици малверзације а који се могу појавити било са аспекта квалитета
и испоручених количина репроматеријала, било са аспекта квалитета и испоручених количина
рефундираних роба које су произвођачи обавезни вратити Резервама.

В. Носилац:

Дирекција за робне резерве, ПЗС РС, задруге, дистрибутери.

Г. Рок:

Континуирано током трајања програма.
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Стратешки правац:

Стратешки циљ:
Мјера:

4.

УЛОГА ЗАДРУГА У УНАПРЕЂЕЊУ
КОНКУРЕНТНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И
РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ

4.1. Успостављање тржишних веза
4.1.7. Оснивање задружних пословних центара

А. Основа за увођење мјере:
Задружни пословни центри организују се ради обезбјеђења оних функција, послова и услуга
задруга које оне саме појединачно немају капацитета да остваре. Као што му сам назив каже,
задружни пословни центар, тиче се организције заједичких активности везаних за послове
задруга а то се углавном односи на послове везане за тржиште пољопривредних производа,
набавку репроматеријала, промоцију задружних производа, као и умрежавање задруга на
регионалном, међурегионалном нивоу и шире. С обзиром на врло скромне капацитете задруга
у РС како по питању имовине, тако и броја задругара и укупног обима њихове производње,
оне баш због тих разлога имају мотив више да се организују у пословне центре и на тај начин
увећају своју понуду на тржишту, смање трошкове своје производње и на лакши начин
обезбједе тржиште за своје производе. Колико год је задруга потребна малим произвођачима,
толико су задружни пословни центи потребни малим задругама.
Б. Садржај мјере:
Да би задруге биле мотивисане за оснивање задружних пословних центара, и да би ти центри
могли имати своју дугорочну улогу на тржишту, потребно је донијети подзаконски акт у коме
би били описани услови за рад и улога задружних пословних центара.
Такође би било пожељно да такви центри буду подржани од стране надлежног министарства
кроз мјере подстицања пословних дјелатности.
Један од могућих извора финансирања одрживости пословних центара могле би бити и будуће
мјере ИПАРД-а које би укључивале и суфинансирање пословних активности задружних
пословних центара у било којој области пољопривредне производње.
Основне функције задружних пословних центара огледају се у: посредовању у набавци
репроматеријала, обједињавању понуде чланица пословног савеза, анализа потражње за
пољопривредним и другим задружним производима на тржишту, остваривање контаката са
потенцијалним купцима, промоција задружних производа, организација заједничке
дистрибуције задружних производа, учешће на сајмовима и студијским путовањима, развој
задружних берзи и друго.

В. Носилац:

ПЗС РС, задруге, МПШВ, МТ РС.

Г. Рок:

До краја 2015. године.
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ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАДРУГАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Стратешки правац:

Стратешки циљ:
Мјера:

4. УЛОГА ЗАДРУГА У УНАПРЕЂЕЊУ
КОНКУРЕНТНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И
РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ
4.2.

Додавање вриједности задружним производима

4.2.1. Реализација пројеката за класирање и паковање
задружних производа

А. Основа за увођење мјере:
Пољопривредне задруге осим што могу бити посредници између својих задругара и крајњих
купаца (индустрија, откупљивачи, потрошачи) у откупу пољопривредних производа, могу
такође вршити и први степен дораде производа. Први степен дораде подразумијевао би
прање, чишћење, класирање производа, паковање производа и дистрибуцију. На тај начин
производи добијају додану вриједност јер умјесто да се пласирају у ринфузном стању они на
тржиште и крајњем купцу долазе класирани, уједначени по изгледу и квалитету и у
привлачном паковању. Додана вриједност производа повећава и њихову откупну вриједност
на тржишту чиме се унапређује крајњи доходак пољопривредних произвођача и смањују
карике у ланцу између произвођача и крајњег купца.

Б. Садржај мјере:
Овом мјером се предлаже подршка задругама у доради и припреми пољопривредних
производа за тржиште, кроз суфинансирање пројеката за набавку опреме и изградње таквих
капацитета. У перспективи добијања предприступних фондова из компоненте ИПАРД, овакви
пројекти би могли бити подобни за финансирање. У том смислу задруге које имају амбиције и
капацитет за организовање дорадног центра треба већ да почну припрему пројеката за
потенцијалне финансијере. Приједлог пројекта треба да садржи опис производа, количину
понуде и тражње за датим производом, опис и карактеристике тржишта, инвестиционе
потребе (објекат, линија за прање и чишћење, линија за сортирање, линија за паковање,
потребе за радном снагом, складиштење, дистрибуција), те финансијски план реализације
пројекта. Почетне инвестиције могуће је дијелом финансирати и из постојећих подстицајних
мјера Министарства пољопривреде, а треба размотрити и нове облике финансирања
образложене у Програму развоја задругарства.

В. Носилац:

ПЗС РС, задруге, заинтересовани купци.

Г. Рок:

Континуирано током периода имплементације Програма.
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ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАДРУГАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Стратешки правац:

Стратешки циљ:
Мјера:

4. УЛОГА ЗАДРУГА У УНАПРЕЂЕЊУ
КОНКУРЕНТНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И
РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ
4.2. Додавање вриједности задружним производима
4.2.2.

Реализација пројеката за дораду и прераду
пољопривредних производа од стране задруга

А. Основа за увођење мјере:
Када је у питању додавање вриједности пољопривредним производима кроз прераду
производа у готове или полуготове производе у случају задруга прерада може да се организује
директно на газдинствима задругара или у задружном центру за прераду. Ово ће зависити и од
расположивих количина и врсте производа за прераду, од врсте финалног производа који се
жели добити (индустријски производи или аутохтони производи са традиционалном
рецептуром), од инвестиционих могућности и начина маркетинга производа и др. У сваком
случају прерађени производи имају већу вриједност и могу на бољи начин да се промовишу и
постану дио укупне промоције локалне заједнице, регије, традиције региона, туристичке
понуде и сл.
Постоје примјери када су задруге власници или сувласници индустријских прерађивачких
капацитета, па свакако постоји могућност да неке успјешне задруге у РС развију такву врсту
пословног односа са прерађивачком индустријом. Међутим, треба тежити концепту по којем
би задруге и задругари били власници и сувласници одређених прерађивачких капацитета у
области финализације меса, млијека, воћа, поврћа, житарица, љековитог и ароматичног биља
и друго.

Б. Садржај мјере:
Овом мјером даје се подршка задругама да развијају капацитете за дораду и прераду
пољопривредних сировина, да преузимају постојеће капацитете под одређеним условима, да
граде нове капацитете, а све у циљу да задруге и задругари буду власници и да управљају тим
капацитетима. У том смислу потребно је иницирати ираду инвестиционих и технолошких
пројеката прераде производа било да се ради о производњи индустријских производа или
типичних аутохтоних производа. Ови пројекти би такође имали прилику да буду финансирани
кроз програме ИПАРД-а, националне програме суфинансирања производних инвестиција,
банака, суфинансирање од стране заинтересованих компанија и други модели финансирања
које поједине задруге одаберу у односу на властите инвестиционе могућности.

В. Носилац:

ПЗС РС, задруге, прометне компаније.

Г. Рок:

Континуирано током периода имплементације Програма.
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ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАДРУГАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Стратешки правац:
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4. УЛОГА ЗАДРУГА У УНАПРЕЂЕЊУ
КОНКУРЕНТНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И
РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ
4.2. Додавање вриједности задружним производима
4.2.3. Реализација пројекта валоризације пољопривредних
производа (заштита географског поријекла,
традиционалног поријекла и аутохтоних производа)

А. Основа за увођење мјере:
Кроз покретање процеса валоризације задружних поризвода задруге би прошириле своје
тржиште и обезбједиле добар производ за извоз на ЕУ тржиште. Колико овакви производи
учествују на тржишту у ЕУ говори и податак да су, у Италији, на примјер, током 2003. године
производи са географским поријеклом остварили промет од 7,8 милијарди евра, док је број
радника ангажованих у том сектору премашио 300 хиљада. Предности заштите поријекла
домаћих производа су: могућност да производ добије вишу цијену и бољу позицију на
тржишту, стварање препознатљивости таквог прехрамбеног производа на тржишту, директна
веза производа са одређеним географским подручјем даје додатну вриједност и
препознатљивост том подручју, заштита потрошача од преваре и заблуде о поријеклу
производа. Надлежна институција за регистрацију аутохтоних производа у БиХ је Агенција за
сигурност хране БиХ, која је припремила потребне прописе из ове области.

Б. Садржај мјере:
Овом мјером треба да се подрже задруге у РС да покрену процес валоризације производа
својих задругара (уколико је задруга организатор производње), или властитих производа
уколико се производња обавља у објектима или на имању задруге. На основу Закона о храни,
може се покренути поступак регистрације ознака оригиналности, ознака географског
поријекла и ознака традиционалног угледа прехрамбених производа. Одредбама горе
наведених прописа регулише се: поступак за регистрацију ознака, подаци који садрже захтјев
за регистрацију и произвођачку спецификацију производа, садржај, облик и начин вођења
Регистара, систем утврђивања усклађености, начин контроле. Да би задруга поднијела
апликацију треба да уради елаборат о могућностима заштите производа који ће укључити све
аспекте прописане правилницима.
Тренутно задруге могу користити подстицајне мјере министарства за сертификацију
производа или аплицирати за друге изворе финансирања: банке, међународни фондови и
пројекти, појединци.

В. Носилац:

ПЗС РС, задруге, ПК РС, МТ РС.

Г. Рок:

Континуирано током периода имплементације Програма.
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Стратешки правац:

Стратешки циљ:
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4. УЛОГА ЗАДРУГА У УНАПРЕЂЕЊУ
КОНКУРЕНТНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И
РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ
4.2. Додавање вриједности задружним производима
4.2.4. Унапређење квалитета и стандардизација задружних
производа

А. Основа за увођење мјере:
Један од начина додавања вриједности производима и ускоро једини пут да производ нађе
свој пут на тржиште је задовољавање стандарда квалитета и сигурности хране. Такви
стандарди већ постоје на нивоу ЕУ, а с обзиром да наша земља усаглашава регулативу из ове
области са европском за очекивати је да ће такви прописи ступити на снагу и код нас. Правила
стандардизације и добрих пракси (добра пољопривредна и добра прерађивачка пракса, ИСО,
ХАСАП и др.), подразумијевају интерну контролу квалитета производа, контролу
технолошког процеса, евиденцију свих аспеката производње, правила хигијене, примјене
хемијских средстава, те сљедивост производа од њиве до стола. Задовољење ових стандарда
предуслов је за извоз производа на тржиште ЕУ, али све чешће је и захтјев ланаца
супермаркета који су присутни и на нашем тржишту. Стандардизација и сертификација
производње гаранција је потрошачима за квалитет и сигурност хране.

Б. Садржај мјере:
Овом мјером се предлаже пружање подршке задругама у сертификацији задружних производа
у циљу бољег пласмана на тржишту у смислу задовољења захтјева крајњих купаца. Програми
сертификације се већ подржавају из аграрног буџета, а процес едукације произвођача из
области добре пољопривредне праксе такође је већ на снази и провођен је од стране неколико
домаћих и међународних пројеката. Задруге заједно са Агенцијом за пружање стручних
услуга у пољопривреди могу бити катализатор овог процеса у смислу демонстрације добрих
пракси и помоћи задругарима у имплементацији прописа које дате праксе и стандарди
захтијевају. Задруге такође треба да осигурају кроз процес интерне контроле да се сви
задругари придржавају прописаних стандарда. На овај начин задруга ће бити у стању да
гарантује за квалитет својих производа, те да обезбједи већу вриједност својим производима.

В. Носилац:

ПЗС РС, задруге, МТ РС.

Г. Рок:

Континуирано током периода имплементације Програма.
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ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАДРУГАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Стратешки правац:

Стратешки циљ:
Мјера:

4.

УЛОГА ЗАДРУГА У УНАПРЕЂЕЊУ
КОНКУРЕНТНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И
РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ

4.3. Снажнија улога задруга у руралном развоју
4.3.1. Улога задруга у развоју женског предузетништва

А. Основа за увођење мјере:
Босна и Херцеговина је потписник свих важнијих конвенција и докумената на међународном
нивоу која третирају равноправност полова. Најважнији за ову тему је чланак бр 14. УН
Конвенције, под називом "Жене на селу", који прописује обавезе држава потписница да узму
у обзир посебне проблеме с којима се суочавају жене на селу и значајну улогу коју жене имају
у економском опстанку њихових породица, те да државе супотписнице требају предузети све
одговарајуће мјере ради уклањања дискриминације жена у руралним подручјима и осигурају
да такве жене између осталог имају право да: организују групе за самопомоћ и задруге како
би оствариле једнак приступ привредним дјелатностима путем запошљавања или
самозапошљавања; имају право на доступност пољопривредних кредита и зајмова, олакшица
за продају производа, одговарајуће технологије и једнаког третмана у земљишној и аграрној
реформи, као и у програмима за поновно насељавање земље.
Задруге, као облици социјалних организација у руралном поручју нарочито су погодан облик
послоног оргнизовања жена јер су засноване на промовисању интереса људи, а не капитала.
У том смислу задруге могу бити начин промовисања интереса жена у њиховом економском
оснаживању.
Б. Садржај мјере:
Ова мјера подразумијева креирање таквих услова у којима ће женама бити омогућено
оснивање задруга у циљу организације производње и пласмана производа, али и креирању
услова за веће учешће жена у раду постојећих задружних организација.
Да би се дати услови остварили потребна је институционална подршка коју може пружити:
-

Задружни савез и Гендер Центар РС кроз организацију едукативних семинара о улози
жена у руралном развоју, женском педузетништву, те задругама као облицима
организовања пословних активности.

-

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде треба омогућити женама
равноправне шансе за аплицрање на расположива подстицајна средства али и
резервисати одређени дио фондова посебно за жене које нису носиоци власничких
права на средствима за производњу, како исте неби биле дискриминисане у
могућностима за оснивање и развој половних активности.

-

пољопривредне задруге кроз давање могућности и подстицање жена у руралном
поручју и укључивање у здружне активности, едукацију жена чланова задруга у
организовању пословних активности и др.

В. Носилац:

Задруге, ПЗС РС, МПШВ, Гендер центар, удружења жена.

Г. Рок:

Континуирано током периода имплементације Програма.
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ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАДРУГАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Стратешки правац:

Стратешки циљ:
Мјера:

4. УЛОГА ЗАДРУГА У УНАПРЕЂЕЊУ
КОНКУРЕНТНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И
РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ
4.3. Снажнија улога задруга у руралном развоју
4.3.2. Учешће задруга у туристичким пројектима

А. Основа за увођење мјере:
Улога задруга у руралном развоју огледа се кроз допринос задруга у економском, културном и
социјалном развоју локалне заједнице. Тако задруге могу да између осталог допринесу и
реализацији туристичких пројеката и допринесу обогаћивању туристичке баштине краја кроз
задружне производе. Бројни су примјери начина на који задруге учествују у туристичким
пројектима: производња аутохтоних производа, изградња музеја или сеоских кућа који би
промовисали живот на селу и сеоске производе, производња сувенира, те учешћа задругара у
пружању услуга сеоског туризма.

Б. Садржај мјере:
Овом мјером се треба промовисати учешће задруга у туристичким пројектима кроз анимацију
задруга и задругара. Анимација би требала подразумијевати едукацију заинтересованих о
облицима туристичких активности, о могућностима развоја таквих активности, о постојећим
иницијативама, о програмима подршке и сл. Постојећи програм ИПА (предприступна
средства ЕУ) у оквиру компоненте прекограничне сарадње нуди средства за развој
туристичких активности кроз пројекте сарадње локалних заједница и институција у
пограничном појасу БиХ са Србијом, Хрватском, Црном Гором и земљама Јадранског слива.
Такође из пете компоненте ИПА за рурални развој биће подржани пројекти развоја допунских
активности на селу у оквиру чега ће се подржавати и развој туризма. Постоје и друге
иницијативе на нивоу БиХ за којима задруге требају трагати и спремати пројекте за
апликацију. Задружни Савез РС треба нарочито да пружи подршку задругама у
идентификовању таквих фондова и припремању апликлација.

В. Носилац:

Задруге, Пољопривредни задружни савез РС, туристичке
организације.

Г. Рок:

Континуирано током периода имплементације Програма.
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ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАДРУГАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Стратешки правац:

Стратешки циљ:
Мјера:

4. УЛОГА ЗАДРУГА У УНАПРЕЂЕЊУ
КОНКУРЕНТНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И
РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ
4.3. Снажнија улога задруга у руралном развоју
4.3.3. Валоризација кутурних и историјских вриједности
локалних заједница

А. Основа за увођење мјере:
Учешће задруга у валоризацији културних и историјских вриједности локалних заједница,
односно заједница на које су задруге упућене својим радом и преко својих задругара
подразумијева укључивање задруга у пројекте који промовишу културне и историјске
вриједности. Такви пројекти могу да се тичу организације традиционалних манифестација,
организовања истраживачких и археолошких пројеката идентификовања историјског и
културног наслеђа, производња традиционалних производа, архивирање историјске грађе и
сл. Задруге су у прошлости у многим локалним заједницама биле носиоци таквих активности,
а многе од њих и данас чувају вриједну културну и историјску грађу или су чак власници
културних и историјских вриједности. Као главни, а негдје и једини привредни субјект у
руралним срединама имају одговорност заштите културног и историјског наслеђа руралне
заједнице.

Б. Садржај мјере:
Овом мјером се предлаже покретање инцијативе од стране задруга у РС у покретању
смаосталних пројеката и учествовању у постојећим и будућим пројектима заштите културног
и историјског наслеђа. Имплементатори таквих пројеката требају препознати значај задруга у
датом процесу с обзиром на њихову улогу у животу руралне заједнице и бројност њених
чланова. Задруге могу и самостално, а неке то већ чине покренути иницијативу за
организовање манифестација, прикупљање старина, прикупљање старих рецепата, заштиту
историјских и културних налазишта, заштиту културне и историјске имовине својих задругара
и сл. С обзиром да у РС постоји Фонд за заштиту културног и исоријског наслеђа овај фонд
представља прву адресу на коју се задруге могу обратити за евентуалне пројекте сарадње. На
нивоу ЕУ постоји програм ЛИДЕР који ће у догледно вријеме бити на располагању и
становницима у РС, а који подразумијева финансирање између осталог и таквих иницијатива
заштите културног и историјског наслеђа.

В. Носилац:

ПЗС РС, задруге, локалне заједнице, Фонд за заштиту
културно-историјског наслеђа РС, МТ РС.

Г. Рок:

Континуирано током периода имплементације Програма.
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ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАДРУГАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Стратешки правац:

Стратешки циљ:
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4.

УЛОГА ЗАДРУГА У УНАПРЕЂЕЊУ
КОНКУРЕНТНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И
РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ

4.3. Снажнија улога задруга у руралном развоју
4.3.4. Промоција одрживе употребе природних ресурса

А. Основа за увођење мјере:
Задругари као корисници природних ресурса у процесу пољопривредне производње утичу на
степен искориштења и загађености ресурса. Како би се осгурало очување природних ресурса
за будуће генерације прописане су мјере заштите ресурса од разних облика деградације
(ерозија, загађење нитратима, тешким металима, штетни плинови, смањење органске
материје, губитак биодиверзитета и сл.). На нивоу ЕУ постоје регулативе о дозвољеним
количинама штетних материја како у земљишту тако и у води и ваздуху. Како РС усаглашава
своју правну регулативу са европском за очекивати је да ће убрзо и на нашем подручју бити
захтјевано поштовање наведених стандарда. Како би задругари спремно дочекали наведене
реформе потребно је да задруге покрену програм едукације и информисања задруга о
одрживом коришћењу природних ресусрса.

Б. Садржај мјере:
Програми едукације и информисања задругара о одрживом кориштењу природних ресурса
треба да се спроводу у сарадњи са институцијама као што су Пољопривредни факултет,
Агенција за пружање стручних услуга, Министарство надлежно за животну средину,
Пољопривредним институтом Републике Српске, те другим научним и истраживачким
организацијама. Такве програме едукације треба да подржи и Министарство пољопривреде у
циљу успјешније припреме произвођача за наведене реформе. Такође надолазећи програми
подршке из предприступних средстава (ИПАРД) садржаваће мјеру примјене агроеколошких
стандарда, те постоји могућност да задруге аплицирају на наведене фондове у будућности.
Поред едукације и информисања задругара, задруге би требале да за потребе својих
произвођача организују испитивање плодности земљишта, како би се на тај начин
обезбиједило рационално уношење недостајућих хранива у земљишту и смањили трошкови
ђубрења и загађивање земљишта. Самим тим задругари не само да би допринијели на
позитиван начин заштити природних ресурса већ и утицали на повећање приноса властитих
производа а тиме и дохотка који из производње остварују.

В. Носилац:

ПЗС РС, задруге, МПШВ.

Г. Рок:

Континуирано.
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V. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Задруге су значајан фактор развоја пољопривреде и руралних подручја у многим
развијеним и мање развијеним земљама. Међутим, анализа стања задругарства у РС
показује да оно није довољно у функцији унапређења пољопривреде, развоја
руралних подручја и да не доприноси друштвено-економском развоју РС, колико
би објективно морало.
Управо, полазећи од стања у задругарству РС, специфичности задружних
организација, а прије свега њихове аутономије, МПШВ, користећи уставна
овлашћења је одлучило да у сарадњи са ПЗС РС припреми Програм развоја
задругарства који ће по својој суштини бити акционог крактера и који ће
послужити свим актерима дa се задружно организовање усмјери у правцу развоја
савремених задружних облика и као такво постане незамјењиви фактор аграрног и
руралног развоја.
Пољопривреда учествује у укупном БДП РС са 10%, а у њеној БДВ са око 12%, што
је веома битно за укупну економију РС. Аграрни сектор представља један од
битних сектора у РС и његова важност се огледа у значајном доприносу стварању
друштвеног производа и националног дохотка, развоју руралних подручја,
спољнотрговинској размјени, запошљавању, у чему задугарство треба имати водећу
улогу.
Задругарство на овим просторима, са изузетком мањег броја задруга, тренутно не
представља субјекте за које се може рећи да чврсто и континуирано унапређује
село, развија сектор пољопривреде и рурални развој и доприноси економији РС.
Поред спољних фактора, стагнацији развоја задругарства доприносе и прилике у
самим задругама, прије свега, лоша организација, необучен менаџмент, несхватање
суштине задружног организовања, лични интереси појединаца, непровођење
изворних задружних принципа, неадекватан однос према задружној имовини и
слично.
У протеклом периоду развој задругарства није довољно пратила снажнија подршка
државе, поготово када се ради о редефинисању постојећих и формирању нових
задружних субјеката, реафирмацији изворног задругарства заснованог на
принципима Међународног задружног покрета. Међутим, мора се истакнути да су
у последње вријеме уследиле значајне активности МПШВ усмјерене према
задругарству, али због слабости у знатном броју задруга, нису остварени значајнији
резултати.
У последње вријеме, више него раније, јача увјерење у РС, прије свега, у стручним
и научним круговима, да је задругарство један од незамјењивих сегмената развоја
пољопривреде и села и веома погодна форма за слободно и добровољно
удруживање произвођача, због чега је нужно предузети неопходне мјере како би се
задруге и њени оснивачи охрабрили и подстакли ширим спектром подршке. То се
прије свега односи на стварање услова на којима задружно организовање треба да
гради своју улогу и да шири своје дјеловање према произвођачима који свој интерес
могу препознати кроз задружно организовање.
Развој села данас, једино је могућ ако постоје субјекти у селу који могу да носе
такав развој, а то су прије свега пољопривредне задруге, затим мала и средња
предузећа, као и други облици пословних удружења. Процјењује се да у РС има
око 220 хиљада пољопривредних газдинстава, која располажу са 96% земљишта,
87% условних грла стоке, док у физичком обиму производње сељачка газдинства
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производе 93% пшенице, 97% кукуруза, 99% кромпира, а у воћарству располажу са
73% стабала јабуке, 99% стабала шљиве итд.
Просјечна величина посједа у РС износи 3,6 ха, а доминантна су газдинства
величине до 1 ха и 2-5 ха. До краја 2011. године у РС регистровано је 60.861
газдинство са 96.242 члана домаћинства, док обим површина уписан у регистар
износи 300.721 хектара, од чега се обрађује 236.072 хектара. Просјечна величина
површине коју обрађују регистрована газдинства износи 4,98 ха, док је
истраживање за потребе израде Стратешког плана руралног развоја показало да је
просјечна величина посједа којег обрађују газдинства, 4,12 ха. Наведени извори
података упућују на констатацију да је у РС присутан тренд укрупњавања
газдинстава, што је позитивна тенденција и предуслов за повећање обима
производње и јачање конкурентности произвођача.
Истраживања су показала да је свега око 5% пољопривредника учлањено у неку од
задруга, а да само 3.5% газдинстава пласира своје производе посредством задруга
или удружења. Просјечан број задругара по задрузи је 31, број запослених лица 7, а
на једно запослено лице долази 4,2 задругара, док је укупан број задругара 3.439.
Највећи број задругара налази се на ширем подручју Бања Луке 45%, Бијељине 25
%, Добоја 20%, Требиња 8% итд. Има задруга које имају више запослених него
задругара. На основу анализе може се закључити да постоји шароликост у погледу
броја задругара у задругама, од 262 задругара у ”Агројапри” и 173 задругара у
”Агросемберији”, до већине задруга које имају у просјеку по 5 задругара.
Повећањем број задругара задруге би дугорочно створиле базу за проширење и
развој њиховог пословања и омогућиле користи далеко већем броју
пољопривредних произвођача и тако на најбољи начин допринијеле да се повећа
обим производње основних пољопривредних производа, који је од огромног значаја
за економију РС.
Од укупног броја пољопривредних задруга, 347 у РС, њих 104 односно 30 % имају
активан статус, односно врше пословну активност, док преосталих 243
пољопривредних задруга су оквалификоване као неактивне. Највећи број активних
пољопривредних задруга је сконцентрисан на ширим подручјима, Бања Лука 37%,
Бијељина 24%, Добој 21%, Требиње 11% и И. Сарајево 11%. Наведени подаци
указују да се улазило у формирање различитих задружних организационих облика,
а да при томе нису стварани реални услови у којима би задруге могле одговорити
потребама својих оснивача, као и друштва у цјелини.
Задругарство РС је карактеристично и по томе што по својој структури и
особеностима недовољно развија основне задружне постулате, а посебно у дијелу
који се односи на приоритет задружног чланства, различитост задруга, управљање
ресурсима, солидарност међу члановима, друштвене активности на подручју свог
дјеловања, обуци и информисању чланства и руралне популације и др.
Истраживање је показало да један број задруга у РС ограничава, односно условљава
учлањење у задругу и то на неколико начина: врстом производње, обимом
производње, финансијским учешћем или другим условима, наводећи то као израз
развојне политике задруге. Међутим, уколико су ови услови постављени само да би
ограничили слободно чланство онда они представљају кршење закона и задружних
правила и принципа. Снага задруге су њени чланови и омасовљавање чланства у
задрузи треба да буде један од основних циљева задруге.
Допринос задруга укупној вриједности пољопривредне производње и прераде,
огледа се једним дијелом кроз властиту производњу, и другим дијелом кроз
уговарање, преузимање и откуп пољопривредних производа. Како је властита
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пољопривредна производња задруга на занемаривом нивоу, главни допринос
задруга огледа се у вриједности производње њених задругара. На бази истраживања
утврђено је да је удио преузимања и откупа у односу на укупну производњу у РС
изузетно мала и креће се 0,6% за кукуруз до 28,46% за дуван. Међутим, у већини
држава чланица ЕУ, задруге заузимају значајно учешће на тржишту
пољопривредних производа као нап: 83% у Холандији, 79% у Финској, 55% у
Италији, 50% у Француској итд. Гледано по специфичним производима, нпр. у
Словенији задруге учествују са 72% у производњи млијека, 79% у производњи
говеда, 45% у производњи пшенице и 77% у производњи кромпира.
Пољопривредне задруге у РС су у последње двије године пословале негативно.
Остварен је збирни нето губитак и у 2009. (649 хиљада КМ) и у 2010. години (1,3
милиона КМ). Забрињавајући је податак да гото свака друга задруга РС послује са
губитком и да се тај губитак из године у годину повећава. Анализом пословања је
утврђено да су у 2010. години само 3 задруге успјеле да губитак из претходне
године претворе у добитак, док је истовремено 7 задруга прешло у губиташе.
Распон губитка и добитка задруга креће се од неколико десетина КМ па до
неколико милиона КМ (екстреми су задруга са 15 КМ годишњег добитка и задруга
са 390 хиљада годишњег губитка). Ако се имају у виду наведени показатељи
пословања задруга, може се закључити да је стање незадовољавајуће.
Једно од посебно важних питања за задружно организовање је питање
успостављања законодавно правних оквира у погледу регулисања задружне
имовине и имовине која се даје задругама на коришћење. Према Закону, имовину
задруге чине, стварна права, имовинска права, новац и друге хартије од вриједности
и Законом је забрањено претварање имовине у удјеле задругара, или стављање
имовине у незадружну функцију. Иако се задружна имовина углавном формира из
улога задругара, она може да се стиче пословањем задруге као и улагањем не
чланова односно страних физичких и правних лица. У Закону о пољопривредним
задругама РС се експлицитно наводе услови и права кориштења државне имовине
која је дата на кориштење задругама у РС. Међутим, одређене правне формулације
у Закону о пољопривредним задругама нису биле довољно експлицитне, због чега
се доносе измјене Закона чиме је прописано да се сва државна имовина
евидентирана код задруга, уписује као својина јединица локалне самоуправе, што
са становишта задруга ствара још већу забуну.
Када је у питању дјелатност задруге, задруге су дужне у процесу регистрације да у
листи које су прописане Законом у РС одаберу дјелатности којима ће се бавити.
Претежна дјелатност задруга у РС је у преко 70%, производња пољопривредних
производа иако је за претпоставити да се у већини случајева ради о производњи
задругара, а не задруга. Овај податак представља посебну карактеристику задруга у
РС у односу на задруге у ЕУ које су у мањој мјери укључене у примарну
производњу, а више у откуп и маркетинг пољопривредних производа
Истраживањем је утврђено да преко 70% задруга у РС има пословни план разрађен
за текућу годину, а око 35% њих има дугорочну стратегију или пословни план
развоја. Око 40% задруга има промотивни материјал, што би требало да свједочи о
доброј пословној организованости задруга у РС, иако нема мјерљивих показатеља
који би могли то потврдити.
Неповољна привредна ситуација и низак животни стандард у РС имао је за
последицу да је још увијек добар дио млађе радне снаге ангажован у
пољопривредној производњи, као јединој могућности за обезбјеђење извора
прихода. Међутим та слика се брзо мијења и без адекватних мјера за задржавање
младих у пољопривреди, и уопште у руралном подручју РС, ће изгубити могућност
137

ПРОГРАМ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗАДРУГАРСТВА У РС

за провођење структурних реформи у пољопривреди. Негативне демографске
промјене нису типичне само за РС већ и за развијене земље ЕУ, гдје је
евидентирано да је само 6% фармера ЕУ млађе од 35 година, а демографске анализе
САД не одударају од европског просјека.
Задруге се не ангажују у довољној мјери на пословима планирања производње,
анализа стања, и то прије свега због недостатка кадрова, одговарајућег профила, а
самим тим и са тешкоћама у остваривању одређених задатака. Ефикасно
кориштење средстава за производњу не само да захтјева одређени обим људског
рада, већ и одређени квалификациони ниво. Зато један од приоритетних циљева
којима треба да тежи задружни сектор је успостављање равнотеже између
материјалних и кадровских ресурса. С обзиром да кадрови представљају
одлучујући фактор пословања, кадровско јачање задруга треба да буде кључни циљ
пословне и развојне политике сваке задруге.
Полазећи од спроведених истраживања, проучавања обимне фактографије домаће и
стране, више групних и појединачних расправа и разговора на различитим нивоима
организовања, утврђене анализе стања задружног организовања, дјеловања и доприноса
друштвено-економском развоју, те утврђивања праваца и циљева развоја задругарства у
РС, могу се извести следећи
Закључци
Задругарство треба бити један од стубова који ће снажно утицати да
пољопривредна политика учини доступним ресурсе унутар одрживог концепта њихове
употребе и повеже произвођаче, како би се подстицало: јачање конкурентности
пољопривредно-прехрамбеног ланца, вертикалне повезаности пољопривреде и прераде;
интегрални развој руралних подручја на основама препознавања шанси и могућности за
развој сеоске средине; успостављање пословних односа између институција различитог
нивоа дјеловања и боље координације између задружне, аграрне, руралне, регионалне,
социјалне, просторне, кредитне и других активности; заштита природних вриједности
препознатљиве биолошке разноликости, уређење крајолика, очување културних и
историјских вриједности и сл.
Полазећи од тога задругарство РС ће своју улогу темељити на:
- квалитетној институционалној подршци и успостављеним законодавно
правним механизмима и задружним правилима;
- креирању савремених организационо-економских и кадровских рјешења,
неопходних за остваривање одрживог аграрног и руралног развоја, као и за
ефикасније пословање пољопривредних задруга;
- изналажењу најпогоднијих облика финансирања текућих и развојних потреба
задруга и задругара, развој тржишта и маркетинга и др.
У том смислу у Програму развоја задругарства РС предложене су следеће мјере и
активности које би допринијеле реализацији стратешких опредјељења:
1.

У сфери законодавно правне регулативе, правни оквир треба уподобити за развој
предузетничког задругарства; затим да се редефинишу законска рјешења која се
односе на задружну имовину; да се убрза процес укњижбе задружне имовине; да
се осигура заштита и рационално коришћење задружне имовине; да се успостави
трајна сарадња са стручним и научним институцијама, прије свега са Агенцијама за
пружање стручних услуга у пољопривреди.
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2.

У сфери институционалне подршке обезбиједити ширу друштвену и материјалну
подршку за развој задругарства и његових организационих дијелова; затим да се
подстиче стални раст броја задругара и броја газдинстава са којима задруге
остварују сарадњу; рационално користе расположиви ресурси; да се активно
дјелује на реализацији циљева Стратешког плана руралног развоја РС и на тој
основи успоставе економске, социјалне и културне активности задруга на подручју
свог дјеловања; да се успостави сарадња са локалним заједницама; запошљавање
образованих кадрова, потребних усмјерења и струка у задругама, те у том смислу
подржати програм запошљавања агронома приправника у задругама;

3.

У области интересног заступања задруга треба успоставити и развијати чврсте и
континуиране везе између ПЗС РС и задруга, задруга и задругара, задруга и
коопераната; организационо и стручно редефинисати и ојачати ПЗС РС; пружати
подршку организовању пословних центара, складишта, берзи, пијаца, као и других
асоцијација од интереса за развој задругарства; успоставити базу података о
задругама и задругарима; увести задружни информациони систем; организовати
промоције и презентације задружних вриједности и достигнућа; инвентарисати
капацитете газдинстава и других произвођача на подручјима дјеловања задруге;
организовати перманентно учење задружних упосленика; подстицати организовање
нових задруга на изворним задружним принципима; ојачати функцију задружне
ревизије и др.

4.

У области унапређења тржишне позиције задруга, задруге морају успоставити и
развијати дугорочнију пословну сарадњу са прехрамбеном индустријом и
прометним субјектима; унаприједити производњу задругара и заједнички
маркетиншки наступ на тржишту; разијати задруге предузетничког типа кроз
унапређење знања и вјештина менаџмента задруга; успоставити сарадњу са робним
резервама; примјењивати правилнике о квалитети производа и др.

5.

У области јачања улоге задруга у развоју руралних подручја потребно је ојачати
функцију задруга као социјалних организација и у том смислу кроз развој
задругарства подржати развој женског предузетништва, затим активности на
диверзификацији прихода у руралној економији као што је развој рурлног туризма,
историјских и културних вриједности руралног подручја те, ојачати улогу задруга у
кориштењу и заштити природних ресурса.

Да би задруге могле успјешно испуњавати своју основну функцију, а то је
унапређење конкурентности задругара, односно пољопривредног сектора у цјелини,
морају се унаприједити услови у сфери економске и пољопривредне политике као и
функционисања тржишта пољопривредних производа који ће омогућити успјешније
функционисање задруга. У том смислу потребно је увести диференциране стопе ПДВ у
пољопривреди за репро-материјал, опрему и механизацију; обезбједити повољнија
кредитна средстава за финансирање задружних потреба; сагледати могућност формирања
Задружног гарантног фонда; успоставити посебну кредитну линију у оквиру ИРБ
намјењену за пољопривредне задруге; сагледати могућности увођења штедно-кредитног
задругарства; подржати текуће и инвестиционе програме задруга који су у функцији
развоја производње задругара и других произвођача са којима задруга сарађује; уступити
задругама на привремено или трајно коришћење одређене државне имовине (земљишта,
објекте); омогућити регистрацију задруга у АПИФ-у без прилагања посједовног листа, а у
циљу омогућавања остваривања права на подстицаје; омогућити увећање задружне
имовине уносом улога задругара, улога нечланова, емисијом обвезница или примањем
поклона и др.
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Прилог бр. 1.
Табела бр. 1. Актива задруга у Републици Српској у 2009. и 2010. години
ЗБИР АКТИВЕ ЗА 107 ЗАДРУГА
ПОЗИЦИЈА
2010
АКТИВА
А. СТАЛНА ИМОВИНА

1

% учешће
2010
2

2009
3

% учешће
2009

%
2010/2009

4

5=1/3

Разлика
2010-2009

% (+/-)

6=1-3

7=5-100%

59,589,542

67.50%

61,348,999

68.29%

97.13%

-1,759,457

-2.87%

I НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

5,491

0.01%

6,321

0.01%

86.87%

-830

-13.13%

1. Улагања у развој

2,781

0.00%

3,611

0.00%

77.01%

-830

-22.99%

1,050

0.00%

1,050

0.00%

100.00%

0

0.00%

2. Концесије, патенти, лиценце и остала права
3. Гоодwилл
4. Остала нематеријална улагања
5. Аванси и нематеријална улагања у припреми

1,660

0.00%

1,660

0.00%

100.00%

0

0.00%

II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ

57,882,527

65.57%

59,052,151

65.73%

98.02%

-1,169,624

-1.98%

1. Земљиште

24,953,153

28.27%

25,931,066

28.86%

96.23%

-977,913

-3.77%

2. Грађевински објекти

25,141,828

28.48%

25,422,843

28.30%

98.89%

-281,015

-1.11%

3. Постројења и опрема

6,313,233

7.15%

6,267,704

6.98%

100.73%

45,529

0.73%

125,904

0.14%

58,241

0.06%

216.18%

67,663

116.18%

1,345,075

1.52%

1,272,170

1.42%

105.73%

72,905

5.73%

4. Инвестиционе некретнине
5. Аванси и некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине у припреми
6. Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми

3,334

0.00%

100,127

0.11%

3.33%

-96,793

-96.67%

III БИОЛОШКА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА КУЛТУРЕ

619,990

0.70%

1,150,954

1.28%

53.87%

-530,964

-46.13%

2,728

0.00%

2,728

0.00%

100.00%

0

0.00%

1. Шуме
2. Вишегодишњи засади

431,589

0.49%

561,341

0.62%

76.89%

-129,752

-23.11%

3. Основно стадо

181,963

0.21%

192,856

0.21%

94.35%

-10,893

-5.65%

3,710

0.00%

394,029

0.44%

0.94%

-390,319

-99.06%

1,080,792

1.22%

1,139,233

1.27%

94.87%

-58,441

-5.13%

27,774

0.03%

65,274

0.07%

42.55%

-37,500

-57.45%

236,842

0.27%

103,536

0.12%

228.75%

133,306

128.75%

4. Средства културе
5. Аванси и биолошка средства и средства културе у припреми
IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
1. Учешће у капиталу зависних правних лица
2. Учешће у капиталу других правних лица
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3. Дугорочни кредити повезаним правним лицима
4. Дугорочни кредити у земљи

403,265

0.46%

404,821

0.45%

99.62%

-1,556

-0.38%

36,973

0.04%

89,248

0.10%

41.43%

-52,275

-58.57%

612

0.00%

612

0.00%

100.00%

0

0.00%

375,326

0.43%

475,742

0.53%

78.89%

-100,416

-21.11%

5. Дугорочни кредити у иностранству
6. Финансијска средства расположива за продају
7. Финансијска средства која се држе до рока доспијећа
8. Остали дугорочни финансијски пласмани

742

0.00%

340

0.00%

218.24%

402

118.24%

Б. ТЕКУЋА ИМОВИНА (032+039+060)

25,842,519

29.27%

25,819,058

28.74%

100.09%

23,461

0.09%

I ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ОБУСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА
НАМИЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ

11,084,100

12.56%

10,471,203

11.66%

105.85%

612,897

5.85%

1. Залихе материјала

924,459

1.05%

779,289

0.87%

118.63%

145,170

18.63%

2. Залихе недовршене производње, полупроизвода и недовршених услуга

683,211

0.77%

1,235,746

1.38%

55.29%

-552,535

-44.71%

3. Залихе готових производа

1,757,046

1.99%

1,401,664

1.56%

125.35%

355,382

25.35%

4. Залихе робе

6,908,441

7.83%

6,382,113

7.10%

108.25%

526,328

8.25%

2,775

0.00%

2,775

0.00%

100.00%

0

0.00%

808,168

0.92%

669,616

0.75%

120.69%

138,552

20.69%

II КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА

14,757,110

16.72%

15,347,855

17.08%

96.15%

-590,745

-3.85%

1. Краткорочна потраживања

11,518,214

13.05%

11,913,507

13.26%

96.68%

-395,293

-3.32%

196,618

0.22%

173,032

0.19%

113.63%

23,586

13.63%

8,962,054

10.15%

9,548,841

10.63%

93.85%

-586,787

-6.15%

V ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

5. Стална средства и средства обустављеног пословања намијењена продаји
6. Дати аванси

а) Купци–повезана правна лица
б) Купци у земљи
в) Купци у иностранству

259,076

0.29%

193,252

0.22%

134.06%

65,824

34.06%

г) Потраживања из специфичних послова

823,277

0.93%

535,128

0.60%

153.85%

288,149

53.85%

д) Друга краткорочна потраживања

1,277,189

1.45%

1,463,254

1.63%

87.28%

-186,065

-12.72%

2. Краткорочни финансијски пласмани

1,502,952

1.70%

1,439,061

1.60%

104.44%

63,891

4.44%

а) Краткорочни кредити повезаним правним лицима

118,554

0.13%

364,336

0.41%

32.54%

-245,782

-67.46%

б) Краткорочни кредити у земљи

317,920

0.36%

366,831

0.41%

86.67%

-48,911

-13.33%

95,008

0.11%

125,989

0.14%

75.41%

-30,981

-24.59%

3,000

0.00%

3,000

0.00%

100.00%

0

0.00%

в) Краткорочни кредити у иностранству
г) Дио дугорочних финансијских пласмана који доспијева за наплату у периоду до годину
дана
д) Финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успјеха намијењена трговању
ђ) Финансијска средства означена по фер вриједности кроз биланс успјеха
е) Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удјели намијењени продаји или
поништавању
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ж) Остали краткорочни пласмани
3. Готовински еквиваленти и готовина
а) Готовински еквиваленти - хартије од вриједности

968,470

1.10%

578,905

0.64%

167.29%

389,565

67.29%

1,074,523

1.22%

1,362,663

1.52%

78.85%

-288,140

-21.15%

7,790

0.01%

17,167

0.02%

45.38%

-9,377

-54.62%

1,066,733

1.21%

1,345,496

1.50%

79.28%

-278,763

-20.72%

4. Порез на додату вриједност

208,697

0.24%

35,972

0.04%

580.17%

172,725

480.17%

5. Активна временска разграничења

452,724

0.51%

596,652

0.66%

75.88%

-143,928

-24.12%

б) Готовина

III ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА
В. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА
Г. ПОСЛОВНА АКТИВА
Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА
Ђ. УКУПНА АКТИВА

1,309

0.00%

0

0.00%

2,847,660

3.23%

2,673,602

2.98%

106.51%

174,058

1,309
6.51%

88,279,721

100%

89,841,659

100%

98.26%

-1,561,938

-1.74%

2,636,359

2,562,905

102.87%

73,454

2.87%

90,916,080

92,404,564

98.39%

-1,488,484

-1.61%
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Табела бр. 2. Пасива задруга у Републици Српској у 2009. и 2010. години
ЗБИР ПАСИВЕ ЗА 107 ЗАДРУГА
ПОЗИЦИЈА

ПАСИВА
А. КАПИТАЛ
I ОСНОВНИ КАПИТАЛ
1. Акцијски капитал
2. Удјели друштва са ограниченом одговорношћу
3. Задружни удјели
4. Улози
5. Државни капитал
6. Остали основни капитал
II УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ

2010

% учешће
2010

2009

% учешће
2009

%
2010/2009

Разлика
2010-2009

% (+/-)

1

2

3

4

5=1/3

6=1-3

7=5-100%

47,795,845

54.14%

50,136,126

55.80%

95.33%

-2,340,281

-4.67%

49,977,922

56.61%

51,041,907

56.81%

97.92%

-1,063,985

-2.08%

980,971

1.11%

804,691

0.90%

121.91%

176,280

21.91%

155,272

0.18%

159,272

0.18%

97.49%

-4,000

-2.51%

17,074,430

19.34%

16,563,645

18.44%

103.08%

510,785

3.08%

487,834

0.55%

913,475

1.02%

53.40%

-425,641

-46.60%

21,508,033

24.36%

21,078,157

23.46%

102.04%

429,876

2.04%

9,771,382

11.07%

11,522,667

12.83%

84.80%

-1,751,285

-15.20%

17,600

0.02%

15,600

0.02%

112.82%

2,000

12.82%

III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА
1,171,349

1.33%

1,126,443

1.25%

103.99%

44,906

3.99%

1. Законске резерве

IV РЕЗЕРВЕ

722,248

0.82%

705,719

0.79%

102.34%

16,529

2.34%

2. Статутарне резерве

449,101

0.51%

420,724

0.47%

106.74%

28,377

6.74%

8,580,094

9.72%

9,100,972

10.13%

94.28%

-520,878

-5.72%

VIII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК

4,427,019

5.01%

4,581,616

5.10%

96.63%

-154,597

-3.37%

1. Нераспоређени добитак ранијих година

3,573,718

4.05%

3,408,176

3.79%

104.86%

165,542

4.86%

853,301

0.97%

1,173,440

1.31%

72.72%

-320,139

-27.28%

19,190,676

21.74%

18,383,442

20.46%

104.39%

807,234

4.39%

1. Губитак ранијих година

16,773,877

19.00%

16,422,554

18.28%

102.14%

351,323

2.14%

2. Губитак текуће године

2,416,799

2.74%

1,960,888

2.18%

123.25%

455,911

23.25%

V РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ
VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА
РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ
VII НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА
РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ

2. Нераспоређени добитак текуће године
3. Нераспоређени вишак прихода над расходима
4. Нето приход од самосталне дјелатности
IX ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА
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Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА
1. Резервисања за трошкове у гарантном року

423,686

0.48%

459,856

0.51%

92.13%

-36,170

-7.87%

31,116

0.04%

25,766

0.03%

120.76%

5,350

20.76%

0

0.00%

20,000

0.02%

0.00%

-20,000

-100.00%

2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава
3. Резервисања за задржане кауције и депозите
4. Резервисања за трошкове реструктурирања
5. Резервисања за накнаде и бенефиције запослених
6. Остала дугорочна резервисања
В. ОБАВЕЗЕ
I ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал

392,570

0.44%

414,090

0.46%

94.80%

-21,520

-5.20%

40,060,190

45.38%

39,245,677

43.68%

102.08%

814,513

2.08%

9,111,664

10.32%

8,716,039

9.70%

104.54%

395,625

4.54%

277,164

0.31%

142,490

0.16%

194.51%

134,674

94.51%

8,107,548

9.18%

8,198,885

9.13%

98.89%

-91,337

-1.11%

2. Обавезе према повезаним правним лицима
3. Обавезе по емитованим дугорочним хартијама од вриједности
4. Дугорочни кредити
5. Дугорочне обавезе по финансијском лизингу

359,824

0.41%

0

0.00%

359,824

0

0.00%

0

0.00%

0

32,299

0.04%

104

0.00%

6. Дугорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха
7. Одложене пореске обавезе
8. Остале дугорочне обавезе
II КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
1. Краткорочне финансијске обавезе

31056.73%

32,195

30956.73%

334,829

0.38%

374,560

0.42%

89.39%

-39,731

-10.61%

30,948,526

35.06%

30,529,638

33.98%

101.37%

418,888

1.37%

5,229,168

5.92%

5,313,285

5.91%

98.42%

-84,117

-1.58%

3,803,465

4.31%

3,884,466

4.32%

97.91%

-81,001

-2.09%

1,425,703

1.61%

1,428,819

1.59%

99.78%

-3,116

-0.22%

13,187,052

14.94%

12,791,145

14.24%

103.10%

395,907

3.10%

1,015,324

1.15%

1,110,994

1.24%

91.39%

-95,670

-8.61%

513,711

0.58%

446,092

0.50%

115.16%

67,619

15.16%

11,432,985

12.95%

10,965,918

12.21%

104.26%

467,067

4.26%

225,032

0.25%

268,141

0.30%

83.92%

-43,109

-16.08%

65,176

0.07%

55,727

0.06%

116.96%

9,449

16.96%

4. Обавезе за зараде и накнаде зарада

9,114,109

10.32%

7,120,778

7.93%

127.99%

1,993,331

27.99%

5. Друге обавезе

1,204,350

1.36%

2,429,750

2.70%

49.57%

-1,225,400

-50.43%

а) Краткорочни кредити и обавезе по емитованим краткорочним хартијама од вриједности
б) Дио дугорочних финансијских обавеза који за плаћање доспијева у периоду до годину
дана
в) Краткорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха
г) Остале краткорочне финансијске обавезе
2. Обавезе из пословања
а) Примљени аванси, депозити и кауције
б) Добављачи - повезана правна лица
в) Остали добављачи
г) Остале обавезе из пословања
3. Обавезе из специфичних послова
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6. Порез на додату вриједност

245,037

0.28%

174,771

0.19%

140.20%

70,266

40.20%

7. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге даџбине

855,321

0.97%

1,183,863

1.32%

72.25%

-328,542

-27.75%

8. Обавезе за порез на добитак

113,837

0.13%

66,209

0.07%

171.94%

47,628

71.94%

9. Пасивна временска разграничења

934,476

1.06%

1,394,110

1.55%

67.03%

-459,634

-32.97%

88,279,721

100.00%

89,841,659

100.00%

98.26%

-1,561,938

-1.74%

10. Одложене пореске обавезе
Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА
Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА
Ђ. УКУПНА ПАСИВА

2,636,359

2,562,905

102.87%

73,454

2.87%

90,916,080

92,404,564

98.39%

-1,488,484

-1.61%

146

ПРОГРАМ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗАДРУГАРСТВА У РС

Табела бр. 3. Приходи и расходи задруга у Републици Српској у 2009. и 2010. години

ЗБИР ПАСИВЕ ЗА 107 ЗАДРУГА
ПОЗИЦИЈА
2010
1
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
1. Приходи од продаје робе

в) Приходи од продаје робе на иностраном тржишту
2. Приходи од продаје учинака

2009

% учешће
2009

%
2010/2009

Разлика
2010-2009

% (+/-)

2

3

4

5=1/3

6=1-3

7=5-100%

0
40,487,608

96.80%

30,153,170

а) Приходи од продаје робе повезаним правним лицима
б) Приходи од продаје робе на домаћем тржишту

% учешће
2010

43,050,882

96.34%

32,804,362

94.05%

-2,563,274

-5.95%

91.92%

-2,651,192

-8.08%

91.13%

-2,722,202

-8.87%

0

0

27,966,145

30,688,347

2,187,025

2,116,015

103.36%

71,010

3.36%

8,299,618

7,625,190

108.84%

674,428

8.84%
3.75%

а) Приходи од продаје учинака повезаним правним лицима

0

0

б) Приходи од продаје учинака на домаћем тржишту

6,747,055

6,502,975

103.75%

244,080

в) Приходи од продаје учинака на иностраном тржишту

1,552,563

1,122,215

138.35%

430,348

38.35%

3. Приходи од активирања или потрошње робе и учинака

204,461

227,230

89.98%

-22,769

-10.02%

4. Повећање вриједности залиха учинака

344,376

614,625

56.03%

-270,249

-43.97%

5. Смањење вриједности залиха учинака

966,735

889,419

108.69%

77,316

8.69%

6. Повећање вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се не
амортизују

21,200

67,880

31.23%

-46,680

-68.77%

7. Смањење вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се не
амортизују

0

0

2,431,518

2,601,014

93.48%

-169,496

-6.52%

8. Остали пословни приходи
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
1. Набавна вриједност продате робе

42,136,357
25,843,887

97.66%

43,913,312

95.95%

-1,776,955

-4.05%

27,796,577

96.86%

92.98%

-1,952,690

-7.02%

2. Трошкови материјала

7,233,020

6,649,624

108.77%

583,396

8.77%

3. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода

5,043,310

5,189,836

97.18%

-146,526

-2.82%

4,760,999

4,884,146

97.48%

-123,147

-2.52%

282,311

305,690

92.35%

-23,379

-7.65%

а) Трошкови бруто зарада и бруто накнада зарада
б) Остали лични расходи
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4. Трошкови производних услуга

1,348,997

1,678,281

80.38%

-329,284

-19.62%

5. Трошкови амортизације и резервисања

1,655,499

1,547,314

106.99%

108,185

6.99%

а) Трошкови амортизације

1,599,815

1,542,194

103.74%

57,621

3.74%

б) Трошкови резервисања

55,684

5,120

1087.58%

50,564

987.58%

6. Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)

849,364

847,485

100.22%

1,879

0.22%

7. Трошкови пореза

135,935

172,042

79.01%

-36,107

-20.99%

8. Трошкови доприноса

26,345

32,153

81.94%

-5,808

-18.06%

Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК

1,100,537

1,650,850

66.66%

-550,313

-33.34%

В. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК

2,749,286

2,513,280

109.39%

236,006

9.39%

0

0

Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ
I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

113,700

1. Финансијски приходи од повезаних правних лица
2. Приходи од камата

0.27%

202,109

0

14,588

35,414

90,270

2

532

3. Позитивне курсне разлике
4. Приходи од ефеката валутне клаузуле

0

0

5. Приходи од учешћа у добитку заједничких улагања

0

0

6. Остали финансијски приходи
II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
1. Финансијски расходи по основу односа повезаних правних лица

78,284
402,019

0.45%

96,719
0.93%

493,633

1.09%

56.26%

-88,409

-43.74%

-14,588

-100.00%

39.23%

-54,856

-60.77%

0.38%

-530

-99.62%

80.94%

-18,435

-19.06%

81.44%

-91,614

-18.56%

955

7,507

12.72%

-6,552

-87.28%

355,863

434,640

81.88%

-78,777

-18.12%

3. Негативне курсне разлике

21

14,189

0.15%

-14,168

-99.85%

4. Расходи по основу валутне клаузуле

37

0

2. Расходи камата

5. Остали финансијски расходи

37

45,143

37,297

121.04%

7,846

21.04%

Д. ДОБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ

983,166

1,471,717

66.80%

-488,551

-33.20%

Ђ. ГУБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ

2,920,234

2,625,671

111.22%

294,563

11.22%

0

0
93.48%

-81,835

-6.52%

100.49%

1,042

0.49%

Е. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ
I ОСТАЛИ ПРИХОДИ
1. Добици по основу продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и
опреме

1,173,089

211,942

0

21,532

34,930

28,248

4. Добици по основу продаје средстава обустављеног пословања
5. Добици по основу продаје учешћа у капиталу и дугорочних ХОВ

1,254,924

212,984

2. Добици по основу продаје инвестиционих некретнина
3. Добици по основу продаје биолошких средстава

2.80%

0

0

68,152

28,136
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2.81%

-21,532

-100.00%

123.65%

6,682

23.65%

242.22%

40,016

142.22%
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6. Добици по основу продаје материјала
7. Вишкови, изузимајући вишкове залиха учинака
8. Наплаћена отписана потраживања
9. Приходи по основу уговорене заштите од ризика, који не испуњавају услове да се
искажу у оквиру ревалоризационих резерви
10. Приходи од смањења обавеза, укидања неискориштених дугорочних резервисања и
остали непоменути приходи
II ОСТАЛИ РАСХОДИ
1. Губици по основу продаје и расходовања нематеријалних улагања, некретнина,
постројења и опреме

4. Губици по основу продаје средстава обустављеног пословања
5. Губици по основу продаје учешћа у капиталу и дугорочних ХОВ

521

16,821

3.10%

-16,300

-96.90%

14,211

75.62%

-3,464

-24.38%

1,598

0

844,157

933,608

491,963

8. Расходи по основу заштите од ризика

1.14%

74,916

804,622

1,598

1.77%

61,590

90.42%

-89,451

-9.58%

61.14%

-312,659

-38.86%

121.64%

13,326

21.64%

0

0

30,967

22,292

138.92%

8,675

38.92%

2.36%

-25,136

-97.64%

607

25,743

11,001

0

0

104,615

72,791

20,426

6. Губици по основу продатог материјала
7. Мањкови, изузимајући мањкове залиха учинака

0

10,747

2. Губици по основу продаје и расходовања инвестиционих некретнина
3. Губици по основу продаје и расходовања биолошких средстава

0

11,001
-104,615

-100.00%

356.36%

52,365

256.36%

61.13%

-106,429

-38.87%

2,523

0

9. Расходи по основу исправке вриједности и отписа потраживања

167,365

273,794

10. Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе и остали расходи

131,793

296,162

44.50%

-164,369

-55.50%

Ж. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

988,183

833,943

118.50%

154,240

18.50%

З. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

307,057

383,641

80.04%

-76,584

-19.96%

0

0

И. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ
I ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ

22,000

0.05%

165,000

1. Приходи од усклађивања вриједности нематеријалних улагања

0

165,000

2. Приходи од усклађивања вриједности некретнина, постројења и опреме

0

0

3. Приходи од усклађивања вриједности инвестиционих некретнина за које се
обрачунава амортизација

0

0

4. Приходи од усклађивања вриједности биолошких средства за које се обрачунава
амортизација

0

0

5. Приходи од усклађивања вриједности дугорочних финансијских пласмана и фин.
средстава расположивих за продају

0

0

6. Приходи од усклађивања вриједности залиха материјала и робе

0

0

7. Приходи од усклађивања вриједности краткорочних финансијских пласмана

0

0

8. Приходи од усклађивања вриједности капитала

0

0
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2,523

0.37%

13.33%

-143,000

-86.67%

-165,000

-100.00%
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9. Приходи од усклађивања вриједности остале имовине
II РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ

22,000
7,146

1. Обезврјеђење нематеријалних улагања

0
0.02%

0

3,407

0.01%

209.74%

3,739

0

0

3. Обезврјеђење инвестиционих некретнина за које се обрачунава амортизација

0

0

5,973

0

5,973

5. Обезврјеђење дугорочних финансијских пласмана и финансијских средстава
расположивих за продају

241

0

241

6. Обезврјеђење залиха материјала и робе

932

0

932

0

0

7. Обезврјеђење краткорочних финансијских пласмана
8. Обезврјеђење остале имовине
Ј. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ
К. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ

109.74%

0

2. Обезврјеђење некретнина, постројења и опреме
4. Обезврјеђење биолошких средства за која се обрачунава амортизација

22,000

0

3,407

-3,407

-100.00%

22,000

165,000

13.33%

-143,000

-86.67%

7,146

3,407

209.74%

3,739

109.74%

1629.38%

24,516

1529.38%

Л. ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА
И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

26,119

0.06%

1,603

0.00%

Љ. РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА
И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

16,706

0.04%

0

0.00%

М. ДОБИТАК И ГУБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА

16,706

0

0

1. Добитак прије опорезивања

984,759

1,395,643

70.56%

-410,884

-29.44%

2. Губитак прије опорезивања

2,216,434

1,936,099

114.48%

280,335

14.48%

-154

-100.00%

76.84%

-28,160

-23.16%

-77

-100.00%

69.73%

-112

-30.27%

Н. ТЕКУЋИ И ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗ НА ДОБИТ
1. Порески расходи периода

0

154

93,426

0.22%

2. Одложени порески расходи периода

0

3. Одложени порески приходи периода

258

Њ. НЕТО ДОБИТАК И НЕТО ГУБИТАК ПЕРИОДА

121,586

0.27%

0.00%

77

0.00%

0.00%

370

0.00%

0

0

1. Нето добитак текуће године

891,591

1,275,922

69.88%

-384,331

-30.12%

2. Нето губитак текуће године

2,216,434

1,937,671

114.39%

278,763

14.39%

0

0

41.68%

-7,363

-58.32%

41.68%

-7,363

-58.32%

О. МЕЂУДИВИДЕНДЕ И ДРУГИ ВИДОВИ РАСПОДЈЕЛЕ ДОБИТКА У ТОКУ
ПЕРИОДА
П. ОСТАЛИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ У ПЕРИОДУ
I ДОБИЦИ УТВРЂЕНИ ДИРЕКТНО У КАПИТАЛУ
1. Добици по основу смањења ревалоризационих резерви на сталним средствима, осим
ХОВ расположивих за продају

0
5,262

0
0.01%

12,625

5,262

12,625

0

0

2. Добици по основу промјене фер вриједности ХОВ расположивих за продају

150

0.03%
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3. Добици по основу превођења финансијских извјештаја иностраног пословања

0

0

4. Актуарски добици од планова дефинисаних примања

0

0

5. Ефективни дио добитака по основу заштите од ризика готовинских токова

0

0

6. Остали добици утврђени директно у капиталу

0

II ГУБИЦИ УТВРЂЕНИ ДИРЕКТНО У КАПИТАЛУ

0

1. Губици по основу промјене фер вриједности ХОВ расположивих за продају

0

0

2. Губици по основу превођења финансијских извјештаја иностраног пословања

0

0

0
0.00%

0

3. Актуарски губици од планова дефинисаних примања

0

0

4. Ефективни дио губитака по основу заштите од ризика готовинских токова

0

0

5. Остали губици утврђени директно у капиталу
Р. ОСТАЛИ ДОБИЦИ ИЛИ ГУБИЦИ У ПЕРИОДУ

0

0

5,262

12,625

0

0

5,262

12,625

С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ОСТАЛЕ ДОБИТКЕ И
ГУБИТКЕ
Т. НЕТО РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ДОБИТАКА И ГУБИТАКА У
ПЕРИОДУ (314±315)
Ћ. УКУПАН НЕТО РЕЗУЛТАТ У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ

0.00%

41.68%

-7,363

-58.32%

41.68%

-7,363

-58.32%

0

0

891,896

1,288,547

69.22%

-396,651

-30.78%

2,211,477

1,937,671

114.13%

273,806

14.13%

415,064

326,268

127.22%

88,796

27.22%

Дио нето добитка/губитка који припада мањинским власницима

0

0

Обична зарада по акцији

0

0

I УКУПАН НЕТО ДОБИТАК У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ
II УКУПАН НЕТО ГУБИТАК У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ
Дио нето добитка/губитка који припада већинским власницима

Разријеђена зарада по акцији

0

0

Просјечан број запослених по основу часова рада

514

584

88.11%

-69

-11.89%

Просјечан број запослених по основу стања на крају мјесеца

560

641

87.38%

-81

-12.62%
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Прилог бр. 2.
Резолуција усвојена од стране Генералне скупштине УН 64/136.
Задруге у друштвеном развоју
Генерална скупштина,
Увиђајући да задруге, у својим разним облицима, промовишу највеће могуће
учешће у економском и друштвеном развоју свих људи, укључујући жене, младе, старије
особе, особе с инвалидитетом и домородачке нације, и постају на тај начин главни
чинилац економског и друштвеног развоја и доприносе искорјењавању сиромаштва,
Признајући такође важан допринос и потенцијал свих облика задруга за наставак
Свјетског самита за социјални развој, Четврте свјетске конференције о женама и друге
конференције Уједињених нација о Људским насељима (Хабитат II), укључујући и њихове
петогодишње прегледе, Свјетског самита о храни, Друге свјетске скупштине о старењу,
Међународне конференције о финансирању за развој, Свјетског самита о одрживом
развоју и 2005. Свјетског Самита,
Констатујући са захвалношћу потенцијалну улогу задруга у развоју, побољшању
социјалних и економских услова домородачких народа и руралних заједница,
Позивајући се на резолуцију Економског и Социјалног савјета 1980/67 од 25. јула
1980. о обиљежавању међународних година и годишњица,
2) Узима у обзир извјештај Генералног секретара и
3) Проглашава 2012 годину Међународном годином задруга;
4) Охрабрује све државе чланице, као и Уједињене нације и све друге релевантне
субјекте, да искористе Међународну годину задруга као начин промовисања задруга и
подизања свијести о њиховом доприносу друштвеном и економском развоју;
5) Позива на пажњу држава чланица да препоруке садржане у извјештају Главног
секретара за даљње акције за промовисање развоја задруга као пословних и
друштвених субјеката који могу допринијети одрживом развоју, искорјењавању
сиромаштва, и егзистенцији у различитим економским секторима у урбаним и
руралним подручјима и пруже подршку за стварање задруга у новим и подручјима у
развоју;
6) Подстиче Владе да изврше провјеру, према потреби, законских и управних одредби
којима се уређује дјелатност задруга, како би се унаприједио развој и одрживост
задруга у убрзано мијењајућем друштвено-економском окружењу, на начин што ће,
између осталог, обезбједити економски оквир за задруге вис-à-вис других пословних и
друштвених субјеката, укључујући одговарајуће порезне подстицаје и приступ
финансијским услугама и тржиштима;
7) Позива Владе, релевантне међународне организације и специјализоване агенције, у
сарадњи са националним и међународним организацијама, да одају дужно признање
задругама на улози и доприносу задруга у провођењу и праћењу исхода Свјетског
самита за Социјални развој, Четврте свјетске конференције о женама, други
Конференције Уједињених нација о људским насељима (Хабитат II), укључујући и
њихове петогодишње прегледе, Свјетског самита о храни, Друге свјетске скупштине о
старењу, Међународне конференција о финансирању за развој, Свјетског самита о
Одрживом развоју и 2005. Свјетски самит, тако што ће, између осталог:
a) Користити и развијати у цјелости потенцијал и допринос задруга за
остваривање циљева друштвеног развоја, посебно искорјењавање сиромаштва,
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стварање пуне и продуктивне запослености и унапређење социјалне
интеграције;
б) Подстицати и олакшавати успостављање и развој задруга, укључујући и
предузимање мјера усмјерених на омогућавање особама које живе у
сиромаштву или припадају рањивим групама друштва, укључујући жене,
младе, особе с инвалидитетом, старије особе и домицилно становништво, да у
потпуности учествују, на добровољној основи, у задругама, у рјешавању
њихових социјалних потреба;
в) Предузимати одговарајуће мјере усмјерене на стварање подстицајног окружења
за развој задруга, међу осталим, развој учинковитог партнерства између владе
и задружног покрета кроз Заједничко савјетодавно вијеће и/или савјетодавна
тијела, те промовисањем и провођењем бољих прописа, истраживања, размјене
добре праксе, едукације, техничке помоћи и изградње капацитета задруга,
посебно у подручју управљања, ревизије и маркетиншких вјештина;
г) Радити на подизању јавне свијести о доприносу задруга запошљавању и
друштвено-економском развоју, промовишући свеобухватно истраживање и
прикупљање статистичких података о активностима, запошљавању и укупном
друштвено-економском утицају задруга на националном и међународном
нивоу и промовишући важан процес креирања националне политике
усклађивањем статистичке методологије;
8) Позива владе да, у сарадњи са задружним покретом, развију програме усмјерене на
јачање капацитета задруга, укључујући јачање организационих, управљачких и
финансијских способности својих чланова, те уведу и програме подршке за
побољшање приступа задруга новим технологијама;
9) Позива владе и међународне организације да, у сурадњи са задругама и задружним
организацијама, промовишу, према потреби, раст пољопривредних задруга кроз
олакшавање приступа изворима финансирања, усвајање одрживих производних
технологија, улагање у руралну инфраструктуру и наводњавање, јачање маркетиншких
механизама и подршке за учешће жена у економским активностима;
10) Такође позива владе и међународне организације да, у сарадњи са задругама и
задружним организацијама, промовишу, према потреби, раст финансијских задруга у
циљу достизања инклузивног финансирања олакшавајући приступ повољним
финансијским услугама за све;
11) Позива владе, релевантне међународне организације, специјализоване агенције и
локалне, националне и међународне задружне организације за наставак обиљежавања
Међународног дана задруга на годишњем нивоу, прве суботе у јулу, како је
проглашено од стране Генералне Скупштине у Резолуцији 47/90;
12) Захтијева од Главног секретара, да у сарадњи с релевантним државама чланицама УН
и другим међународним организацијама и националним, регионалним и међународним
задружним организацијама, наставе с пружањем подршке државама чланицама, као
што је примјерено, у њиховим настојањима за стварање подстицајног окружења за
развој задруга, пружање помоћи за развој људских ресурса, техничких савјета и обуке
и промовишу размјену искустава и најбољих пракси путем, између осталог,
конференција, радионица и семинара на државном и регионалном нивоу;
13) Такође захтјева од главног секретара да извјести Главну скупштину на
шездесет и шестој сједници о провођењу ове резолуције, укључујући и приједлог о
активностима које треба предузети током Међународне године Задруга унутар
постојећих ресурса.
65-то пленарно засједање
18. децембар, 2009.
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Прилог бр. 3.
Активности Задружног савеза Републике Српске
Извор: Упитник за израду Програма развоја пољопривредног задругарства, јула
2011. године
Питања којима се баве органи ПЗС РС на сједницама својих органа,
Скупштини, УО, НО, радним тијелима и др.
Одговори на наведена питања дати су за 3 последње године, збирно и то из домена:
-

развоја задруга и њихов положај у друштву,
законодавно-правна питања задругарства,
изворни принципи задружног организовања,
текућа и развојна политика финснсирања
задружних организација,
снабдијевање задругара и осталих произвођача
са импутима и другим потребама,
пласман произведених роба задругара и других
произвођача на подручју дјеловања задруге
остала питања

Скупштина ПЗС РС у последње 3. године одржала је 4. Редовне и 1. Ванредну
изборну сједницу на којима су разматрани и усвајани извјештаји о раду Надзорног одбора,
извјештаји о раду Управног одбора, извјештаји о раду Савеза, финансијски извјештаји,
програми рада Савеза, финасијски планови и информације о раду представника ПЗС РС у
органима ЗС БиХ.
-

На 9. сједници Скупштине ПЗС РС одржане 2008. године доношена је одлука о
поднешењу захтјева Уставном суду Републике Српске за оцјену уставности
Закона о пољопривредним задругама (Сл. гласник РС, број; 73/08).

-

На 11. Ванредној сједници Скупштине ПЗС РС одржане 2009. године доношена
је одлука о разрјешењу дужности чланова органа управљања и руковођења
Савеза и избору и именовању нових чланова органа управљања и руковођења
Савеза и помоћних радних тијела Савеза и доношењу Задружних Правила
Савеза, пречишћени текст и Пословника о раду Скупштине Савеза,
пречишћени текст.

-

На 13. Сједници Скупштине ПЗС РС одржане 2011. године доношена је одлука
о разрјешењу појединих чланова и избору и именовању нових чланова органа
управљања и помоћних радних тијела Савеза и донешена је одлука о
пререгистрацији, организовању и усклађивању стања имовине, дјелатности и
општих аката Савеза са одредбама Закона о пољопривредним задругама (Сл.
гл. РС, број: 73/08).

-

На свим сједницама разматрано је актуелно стање у задружном сектору
Републике Српске, а посебно законодавни оквир у вези доношења и примјене
Закона о пољопривредним задругама и његовим измјенама у вези статуса
задружне имовине.

Управни одбор ПЗС РС у истом периоду одржао је 11. сједница на којима је
разматрана текућа проблематика у Савезу и задружном сектору у цјелини.
Најзначајнија питања која су разматрана на сједницама су:
-

Припреме и одржавање сједница Скупштине Савеза;
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-

-

-

-

-

-

-

Утврђивање приједлога општих и других аката, одлука и закључака за сједнице
Скупштина;
Утврђивање висине чланарине, задружних ревизија и услуга;
Утврђивање критерија за пријем и искључење чланица из Савеза,
Доношење Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Савеза;
Доношење Правилника о раду;
Доношење Кодекса пословне етике;
Доношење цјеновника услуга;
Устројавање регистра задруга и базе података чланица Савеза (задружна
статистика);
Именовање задружних ревизора;
Разматрање извјештаја о извршеним задружним ревизијама;
Успостављање и одржавање „Сајма задружних производа РС“ као
традиционалне манифестације задружног сектора Републике Српске;
Пријем задруга у чланство и искључење задруга из чланства Савеза;
Утврђивање приједлога о разрјешењу, односно именовању чланова органа
управљања и помоћних радних тијела Савеза;
Достављање ургенције Уставном суду Републике Српске на поднешени захтјев
за оцјену уставности Закона о пољопривредним задругама (Сл. гласник РС,
број; 73/08);
Упућивање захтјева Народној Скупштини РС, Одбору за пољопривреду, Влади
и Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде за повлачење из
скупштинске процедуре Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о
пољопривредним задругама;
Достављање ургенције Уставном суду РС за пријем код предсједника Суда у
вези поднешеног захтјева за оцјену уставности Закона о пољопривредним
задругама (Сл. гл. РС, број; 73/08);
Упућивање захтјева Предсједнику и подпредсједници Народне Скупштине
Републике Српске за хитан пријем у циљу аутентичног тумачења Закона о
пољопривредним задругама и изналажења рјешења у оквиру институција
Републике Српске усљед проблема насталих кроз различиту примјену Закона
од стране локалних заједница и Републичке управе за геодетске и имовинскоправне послове;
Упућивање захтјева Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
за измјене и допуне Закона о пољопривредним задругама у вези правичног
рјешења статуса задружне имовине;
Упућивање апелације Уставном суду БиХ на одлуку Уставног суда РС у вези
поднешеног захтјева за оцјену уставности Закона о пољопривредним
задругама;
Упућивање захтјева Влади РС за измјене и допуне Уредбе о ограничавању
маржи на промет робе (Сл. гл. РС, број: 06/09);
Израда и доношење средњорочне Стратегије развоја пољопривредног
задругарства Републике Српске;

Надзорни одбор у истом периоду одржао је 6. сједница на којима је вршио надзор
над законитошћу рада органа Савеза, стручне службе Савеза и помоћних радних тијела
Савеза, контролу свих пословних књига Савеза, књигу регистра чланица Савеза,
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персоналну документацију, контролу обрачуна о пословању Савеза, са приједлогом мјера
за отклањање констатованих пропуста у раду органа управљања и помоћних тијела.
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Прилог бр. 4.
МАТРИЦА ИНДИКАТОРА
Циљ

Индикатори утицаја
-

1.1. Унапређење
законодавно-правне
регулативе

-

1.2. Подршка оснивању
нових
задруга

2.1. Организационо и
кадровско

-

-

законске одредбе не
представљају сметњу у
оснивању, развоју и
пословању
пољопривредних задруга;
задружна имовина стављена
у функцију пољопривредне
производње;
задруге као један од
главних субјеката развоја
пољопривредног сектора;

интерес пољопривредних
произвођача за оснивање
нових задруга;
организована подршка за
оснивање нових задруга;
нове задруге користе
имовину задруга које су
престале са радом;

ПЗС РС располаже са
потребним кадром за

Мјера
1.1.1. Рјешавање питања задружне
имовине
1.1.2. Довршавање процеса
пререгистрације задруга
1.1.3. Брисање неактивних задруга из
судског регистра
1.1.4. Редовно провођење задружне
ревизије
1.1.5. Поједностављење уписа задруга у
регистар пољопривредних
газдинстава
1.2.1. Промовисање концепта
задругарства
1.2.2. Пружање стручне помоћи код
оснивања задруга
1.2.3. Обезбјеђење грантова за
регистрацију нових задруга
1.2.4. Додјела задружне или државне
имовине новооснованим
задругама
2.1.1. Проширење ингеренција
Задружног савеза РС
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Индикатори резултата
-

-

формирана Комисија за рјешавање
питања задружне имовине;
број задруга чланица Савеза које
су ускладиле своје пословање са
важећим законом;
број задруга избрисаних из
Судског регистра;
број задруга обухваћених
ревизијом;

-

редефинисан Правилник о упису
задруга у регистар;

-

број организованих састанака,
семинара и конференција;
број организованих наступа на
медијима,
број штампаних материјала и др.
основана стручна служба при ПЗС
РС;

-

обезбјеђена средства у аграрном
буџету за оснивање нових задруга;

-

број одлука о додјели права на
кориштење имовине;

-

Донесен акт о проширењу
ингеренција ПЗС РС;
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оспособљавање
ПЗС РС

-

пружање услуга задругама
по питању правне подршке,
пољопривредне
технологије, аграрне
економије, развоја и
управљања пројектима и др.
ПЗС РС један од главних
субјеката
институционалног аграрног
и руралног развоја у РС;

2.1.2. Организационо позиционирање
ПЗС РС
2.1.3. Кадровско јачање ПЗС РС
2.1.4. Изградња задружног
информационог система
2.1.5. Провођење редовних анализа
стања и извјештавања према
надлежним институцијама
2.1.6. Формирање Савјета за
пољопривредно задругарство
2.2.1. Повећање знања и вјештина
менаџмента задруга
2.2.2. Едукација задругара

2.2. Организационо и
кадровско
оспособљавање
задруга

-

задруге као пословне
организације са познавањем
задружних принципа, као и
принципа економског
пословања;

2.2.3. Увођење програма запошљавања
пољопривредних инжењера
(приправника) у задругама
2.2.4. Омасовљавање чланства у
постојећим задругама
2.2.5. Пружање подршке задругама у
репрограму обавеза стечених у
ратном периоду

2.3. Боља
институционална
сарадња

ПЗС РС као спона у
трансферу информација,
пословних веза, развојних и
научних програма према
пољопривредним
произвођачима;

2.3.1. Промовисање учлањења задруга у
ПЗС РС и друге интересне
организације
2.3.2. Сарадња ПЗС РС са другим
задружним савезима унутар и ван
БиХ
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-

усвојен Правилник унутрашње
организације ПЗС РС према
препорукама Програма;

-

усвојена нова систематизација
радних мјеста из задатака ПЗС РС;

-

успостављен ИС при ПЗС РС;

-

урађена годишња анализа стања у
задружном сектору од стране ПЗС
РС;
формиран Савјет за
пољопривредно задругарство;
Постотак задруга чији менаџмент
је прошао основни курс о
вјештинама управљања;
број задругара који су прошли
кроз Програм едукације;

-

-

број приправника запослених у
задругама;

-

проценат повећања нових чланова
у задругама;

-

број задруга које су оствариле
подршку;

-

број задруга учлањених у
Задружни савез;

-

број потписаних споразума;
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-

3.1. Олакшавање
приступа
кредитним
средствима за
задруге

3.2. Повећање
обима
бесповратних
средстава

-

-

ПЗС РС умрежан са свим
релевантним
организацијама у регији и
шире;

задруге немају ограничења
у приступу изворима
финансирања;

задруге имају могућност да
конкуришу на бесповратна
средства за инвестициона
улагања;

2.3.3. Сарадња ПЗС РС са владиним и
невладиним организацијама
2.3.4. Јачање сарадње задруга са
локалним заједницама
(општинама)
2.3.5. Јачање сарадње између задруга и
научно-истраживачких
институција
2.3.6. Јачање сарадње између задруга и
Агенције за пружање стручних
услуга у пољопривреди РС
3.1.1. Увођење посебне кредитне линије
за задруге код ИРБ РС
3.1.2. Помоћ задругама у припреми
кредитних захтјева и пословних
планова
3.1.3. Оснивање Задружног гарантног
фонда
3.1.4. Оснивање задружне ШКО
3.2.1. Подршка суфинансирању
задружних пројеката из буџета
МПШВ РС
3.2.2. Подршка суфинансирању
задружних пројеката из буџета
општина
3.2.3. Подршка суфинансирању
задружних пројеката из
међународних и домаћих фондова
3.2.4. Подршка задругарима у
аплицирању за подстицајна
средства
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-

број организација са којима је
успостављена сарадња;

-

број потписаних споразума о
сарадњи са општинама у РС;

-

број програма у којима је
остварена сарадња;

-

потписан Споразум о сарадњи;

-

уведена посебна кредитна линија;

-

број захтјева припремљених уз
подршку ПЗС РС;

-

основан Задружни гарантни фонд;

-

основана Задружна ШКО;

-

број пројеката/програма;

-

број пројеката/програма;

-

број пројеката/програма;

-

број задругара и број поднесених
апликација;
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3.3. Увођење иновативних
облика финансирања

-

4.1. Успостављање
тржишних
веза
-

4.2. Додавање
вриједности
задружним
производима

-

омогућено финансирање
задруга из додатних извора;

повећан обим
пољопривредне производње
задругара;
повећање прихода
задругара из
пољопривредне
производње;
повећан обим пласмана
пољопривредних производа
путем задруге;

задружни производи
препознатљиви на тржишту
РС и шире;

3.3.1. Обезбјеђење додатних
финансијских средстава путем
издавања обвезница, заједничких
улагања, прихватања улога
нечланова и сл.
4.1.1. Подршка организацији система
откупа пољопривредних
производа
4.1.2. Подршка учешћу Пољопривредног
задружног савеза и његових
чланица на локалним и
међународним сајмовима и
другим манифестацијама
4.1.3. Промоција задруга и задружних
производа
4.1.4. Интензиварање сарадње између
задруга и откупљивача и
прерађивача пољопривредних
производа
4.1.5. Повећање обима уговорене
производње

-

број задруга које су оствариле
додатне изворе финансирања;

-

вриједност откупа
пољопривредних производа
посредством задруга;

-

број сајмова на којима је
остварено учешће;
број задруга које су учествовале на
сајмовима;

-

број доступних промотивних
материјала;

-

број постигнутих договора о
сарадњи;

-

вриједност уговорене производње;

4.1.6. Коришћење задруга за
дистрибуцију регресираних
репроматеријала

-

количина дистрибуираних
репроматеријала посредством
задруга;

4.1.7. Оснивање задружних пословних
центара

-

број основаних Пословних
центара;

-

број задруга које се баве
класирањем и паковањем;

-

броја задруга које се баве дорадом
и прерадом;

4.2.1. Реализација пројеката за
класирање и паковање задружних
производа
4.2.2. Реализација пројеката за дораду и
прераду пољопривредних
производа од стране задруга
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4.3. Снажнија улога
задруга у
руралном развоју

-

задруге као носиоци мјера
руралног развоја на нивоу
општина и РС;

4.2.3. Реализација пројеката
валоризације пољопривредних
производа (заштита географског
поријекла, традиционалног
поријекла и аутохтоних
производа)
4.2.4. Унапређење квалитета и
стандардизација задружних
производа
4.3.1. Улога задруга у развоју женског
предузетништва
4.3.2. Учешће задруга у туристичким
пројектима
4.3.3. Валоризација културних и
историјских вриједности локалних
заједница

-

број и врста заштићених
задружних производа;

-

број стандардизованих задружних
производа односно производа са
сертификатом;
број жена у задругама;
број „женских“ задруга;
број задружних пројеката у вези са
туризмом;
број задружних пројеката везаних
за валоризацију вриједности
сеоских подручја;
број задруга и број задругара за
које се организује испитивање
плодности земљишта задругара;
број задруга које учествују у
пројектима заштите
биодиверзитета;
број задруга које учествују у
пројектима заштите животне
средине;

-

-

4.3.4. Промоција одрживе употребе
природних ресурса

-
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