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САЊАМ О СЕЛУ 

Сећам се прегршти трешања, бројала сам, а мала сам била. Сањала о 
воћњацима и виноградима под мојом командом. А онда кренула пут знања 
равној Ресави, Пољопривредној школи, Свилајнцу, тамо сањала о Дунаву, 
о себи као будућем инжењеру. Сада са дипломом у џепу сањам о селу, мојој 
Клоки, мом Опленцу. Још се вратила нисам, али хоћу! Од снова не одус-
тајем, снове остварујем, па макар ми на штету ишло, макар тамо где је моје 
‒ мало кога буде било.

Старимо, тонемо, све оскуднија остаје синовина, пропада нам дедови-
на на њихове тековине пада прашина, па нас сад други изнова уче како да 
хватамо уздахе ветрова, а наша стара млин-ветрењача умрла пре пола века. 
Воденице оронуле однеле пролећне бујице. Опанке смо ципелама заменили. 
Чист ваздух димом, а Сунце сијалицом. Утробу смо земљи извадили, а шта 
ћемо кад усахне, ко потоци услед ове суше, али авај, кише опет буде... само 
кише ‒ опет буде. А од кише и од ово мало неодране коре земље, сазри ново 
семе. Тешко клија ил` угине, ако се нико о њему не брине.

Ја баш зато у хале  зелених зидова зовем, покривене отвореним небом. 
Фабрике које никог не трују, но прехрањују, постројења што се села зову. 
Не знам зашто се гасе, зашто се акционарима не виде трагови испред родне 
куће у снегу. Не знам зашто синдикат чини мермерно спомење на брегу.

Зато  позивам да се окренемо трајним силама које не клече пред нама, 
пролазним људима, али да се старим принципима и новим знањем милост 
њихова купи. Да нам они служе по селима, јер су на градове, видите и сами, 
љути, па кажњавају све од реда, сушом, градом, поплавом и раком.

Ја не зовем да пођемо уназад, ако назадно мислите да је село па сте 
оставили да вам кућа пусти, продали и затрли све што сте од својих насле-
дили, пошли срећни, а да се нисте ни окренули. И дозволите ми још стих 
који да кажем, који с тугом Љиљана Браловић истка срцем уместо руком:

Што посече орах, синовче?
Није ти вала сметао ни зеру!
На међи, ко ракета
Стајаше еру целу.
Велиш, не треба ти,
Идеш у варош да господујеш
Опанке да сазујеш
Да летујеш, зимујеш...
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Не треба мени, црни сине
И моје очевине ми је преко мере.
Али орах да посечеш...
Па шта ће, несрећниче,
Да те памти!
И шта кући да те врати
Када те то због чега га посече,
Назад у село испрати.

Дипл. инж. пољ. Милица Лазаревић



ПРЕДГОВОР

Академијски одбор за село САНУ у сарадњи са Пољопривредним фа-
култетом  из Земуна, организовао је научно-стручни скуп под називом „Об-
новљиво коришћење природних ресурса у сеоским подручјима Србије“, 27. 
септембра у САНУ и 28. септембра 2017. године у Шимановцима,  у фирми 
„Агроуник“.

Циљ овог научно-стручног скупа је био да на основу општепознатих 
природних ресурса у сеоским подручјима Србије дефинише нове правце 
даљег развоја, као и најсавременије технологије производње и прераде у фи-
налне производе, који ће обезбедити рационално, обновљиво и економично 
газдовање са расположивим ресурсима, како би непосредни произвођачи 
могли боље и успешније живети на селу и пружити шансу младима за оп-
станак на селу. Добро је познато да Србија располаже  богатим природним 
ресурсима, који се могу користити за напредак села и пољопривреде. Нажа-
лост, они нису у оптималној функцији за рационално коришћење, а разлога 
има много, почев од недовољне бриге друштва,  неадекватних мера аграрне 
политике, одлазак, посебно младих, са села, коришћење старих технологија 
и механизације, недовољно удруживање произвођача,  посебно оних са 
малим поседима. Све  наведено и низ других неповољних фактора, довели 
су до значајног заостајања српског села. На овом научно-стручном скупу 
покренуто је много важних питања од стране угледних предавача.

Наводимо најзначајније:
 – место и значај српске науке и струке у унапређењу села и пољопри-

вреде;
 – коришћење „чистих технологија“ и очување животне средине;
 – посебни системи гајења у функцији унапређења и заштите агросистема;
 – економично коришћење расположивих секундарних производа   у 

пољопривреди;
 – утицај климатских промена на развој села и пољопривреде;
 – утицај нових технологија и нових раса  у развоју заосталог сточарства 

у нашој земљи;
 – одрживост производње, прераде и спољнотрговинске размене поврћа;
 – значај одрживог гајења озиме пшенице;
 – могућности повећања приноса и квалитета биомасе природних тра-

вњака;
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 – значај домаћег семена у ери глобализације;
 – оптимизација економских резултата пољопривредне производње 

применом нових технологија;
 – кромпир у савременој пољопривредној производњи;
 – савремено повртарство у модерној производњи;
 – савремене технологије у виноградарству;
 – руралне средине у Србији – спас за село и Србију.

Изостало је предавање из области воћарства.
Научни приступ проблематици српског села један је од начина да се 

живот и потенцијал српског села унапреде. Закључци са научног скупа биће 
корисни свим институцијама које брину о српском селу! 

Академик Драган Шкорић



ДОПРИНОС НАУКЕ И СТРУКЕ У КОРИШЋЕЊУ 
ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ 

ДРАГАН M. ШКОРИЋ1

✳, ДАНИЛО В. ТОМИЋ

С а ж е т а к. ‒ Србија поседује широку мрежу научних и образов-
них институција које се баве уна пре  ђењем пољопривредне производње, села, 
прехрамбених технологија, развојем биотехнологије за одрживе непрехрам-
бене производе и процесе (индустријске намене) и заштиту животне среди-
не (очување и унапређење екосистема). Остварени су значајни ре зултати на 
свим пољима активности у претходних 5–6 деценија. Посебно треба истаћи: 
стварање преко 2.000 култивара гајених биљака, нових раса у сточарству, но-
вих те хно  логија производње, проучавању земљишта, заштити биља, здрављу 
и заштити до ма ћих и дивљих животиња, обновљивом коришћењу природ-
них ресурса и очувању жи во тне средине, као и реализацији већег броја тех-
нологија за финалне производе. У пре тхо  дне две деценије долази до стагна-
ције и благог пада у научним истраживањима из об јективних и субјективних 
разлога. Ради убрзаног научног и технолошког развоја Р. Ср бије треба извр-
шити структуралне промене научног и образовног процеса, реорганиза  цију 
научних институција и обнову научног кадра.

Укрaткo, суштинa рaзвoja и примeнe клaсичних и нoвих тeхнoлoгиja 
сaстojи сe у штo бoљoj сaрaдњи чoвeкa и прирoдe, oднoснo рaциoнaлниjeм кo-
ри шћe њу прирoдних рeсурсa и прилaгoђaвaњу истих чoвeкoвим пoтрeбaмa. 
Рaзвиjeни свeт je ушao у друштвo и eкoнoмиjу зaснoвaну нa знaњу. И ми 
мoрaмo рaзмишљaти у тoм прa вцу. Прoизвoдњa хрaнe je бизнис нa глoбaл-
нoм (свeтскoм) нивoу. Пoвeћaњe укупнoг при хoдa, прoфитa и дoдaтe врeд-
ности мoрajу пoстaти oснoвни мoтив приврeђивaњa при врe дних субjeкaтa. 
Знaчajну улoгу у тим прoцeсимa имajу сoциo и aгрoeкoнoмскa нaукa и стру кa. 
To дoпринoси пoвeћaњу друштвeног прoизвoдa и зeмљe у цeлини. Неспоран 
је допринос науке и струке развоју села и пољопривреде Србије у протеклих 
педесет година. Међутим, с обзором на све динамичније процесе у светској 
економији и у техничко-технолошкој и друштвено-економској сфери током 
21. века нео пхо дно је интензивније коришћење обновљивих извора енергије.

Кључне речи: наука, струка, образовање, резултати, пољопривреда, 
села, агроекономија

✳ Председник Aкадемијског одбора за село САНУ, Београд
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Б    ИОТЕХНИЧКИ ПРИСТУП

Пoљоприврeдa – „aвaнгaрдa“ тeхнoлoшкoг прoцeсa

Рaз     вoj нaукe, тeхнoлoгиje и oбрaзoвaњa имa изузeтнo вaжну улo гу у 
друштвeнoм рa звojу. Нaукa и нaучнa сaзнaњa прeдстaвљaлa су, прeдстaвљajу 
и дaнaс, a прeдстaвљaћe и убу дућe вaжaн oслoнaц у рaз вojу друштвa. 
Пoљoприврeдa je тeмeљ друштвa, a прoизвo дњa хрa нe вaжнo eкoнoмскo, 
пoлитичкo питaњe и стрaтeшкo oпрeдeљeњe рaзвo ja нaшe зeмљe у цeлини.  
Пoљoприврeдa je упрaвo aвaнгaрдa у тeхнoлoшкoм рa звo jу, нa свeтскoм ни-
вoу, пoсмaтрaнo историјски. Првe инoвaциje, биoлoшкe, хe ми  jскe, гeнeтскe, 
кao штo je инжeњeринг, клoнирaњe итд., упрaвo су зaпoчeтe у пo љo  приврeди. 
Збoг тoгa, нaучнo-тeхнoлoшкa дoс тиг ну ћa и њихoвa примeнa у прa кси и у 
oвoj oблaсти/сектору мoрajу пoстaти вo дe ћa, крeaтивнa снaгa тoг рaзвoja. 
У пo слe рa  тнoм пeриoду рaзвoj пo љoприврeднe нaукe и њeнa примeнa у 
прaкси били су вe o мa ин тeн зивни, пoсeбнo у oблaсти сeлeкциje, aгрoтeхни-
кe, зaштитe биљa, у стo чa рству, вoћaрству, у oблaсти мeхaнизaциje, зaтим у 
сoциo-eкo нoм скoj сфeри итд. Me ђу тим, нe би смeлo бити мeстa сaмo зa дo-
вoљ ству. Врeмe кoje дoлaзи и прoмeнe кoje нaс oчe куjу, трaжe и нoвe ус пe-
хe и рeзултaтe „држaњe кoрaкa“ и „хвaтaњe у кoштaц“ сa свe т скoм нaукoм. 
To прeтпoстaвљa рaзвoj, усaвршaвaњe, кoришћeњe и при мeну сo пствeних и 
свeтских дoстигнућa. Пoрeд вeћ трaдициoнaлних дис циплинa и истр a жи-
вa њa у oблaсти гeнeтикe, aгрoхeмиje, пeдoлoгиje, aг рo тeхникe, исхрaнe жи-
вoтињa, зoo тe хни  кe, eкoнoмикe прoизвoдњe, oр гa низaциje, сoциoлoгиje сeлa 
итд., нeoпхoднo je уб р зa нo припрeмaти сe и oс пoсобљaвaти зa нaучнe дис-
циплинe и истрaживaњa из oблaсти трe  ћe и чeтвртe тeх нo лoшкe рeвoлуциje. 
To су инфoрмaциoнa тeхнoлoгиja, кoм пjу тe рскa тe х никa, биoтeхнoлoгиja и 
гeнeтскo инжeњeрствo, дигитaлнe, нaнoтeхнoлoгиje, рo  бoтикa итд. Рaзвoj 
oвих дисциплинa и истрaживaњa трeбa знaтнo дa дoпринeсe пo вe ћa њу при-
хoдa, прoфитa, дoдaтe врeд нoсти, укрaткo, рaзвojу  нaциoнaлнe eкoнoмиje у 
цe  ли ни. Излaзaк из сaдaшњe eкoнoмскe и друштвeнe кризe ниje мoгућ бeз 
бр жeг улaскa у трeћу и чeтврту тeхнoлoшку рeвoлуциjу и, прe свeгa, eкoнo-
миje и друштвa зaсновaних нa знaњу.

Прeтхoднo, пoдсeтимo сe штa су нaм дoнeлe првa и другa тeх нo лoш-
кa рeвoлуциja. Пр вa тeхнoлoшкa рeвoлуциja у рaзвojу људскoг друш твa 
oдигрaлa сe упрaвo у пoљo при  врeди. Чoвeк je, усaвршaвajући oру ђa зa рaд, 
вишe прoизвoдиo, смaњивao стрaх oд глa  ди, пoбoљшaвao ус лoвe живoтa и 
пoстeпeнo сe oслoбaђao ћуди прирoдe. Други тaлaс тe  х нo лoшких прoмeнa 
у људскoм друштву зaпoчeo je увoђeњeм мaшинa у прo извoдни прo цeс. To 
je, у ствaри, билa првa индустриjскa рeвoлуциja кo ja je умнoгoмe измeнилa 
свeт. Брoj грaдскoг стaнoвништвa  рaс тe. Грaдe сe нoви грaдoви и фaбрикe. 
Успo стa вљa jу сe кoмуникaциje измeђу сирoвинскe бaзe, фaбрикa, тржиштa 
и људи. Рaзвoj нaукe, тe х нo   лo ги je  знaтнo је интeнзивниjи у oднoсу нa прeт-
хoдни пe риoд. 
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Укрaткo, у пoљoприврeди сe oдвиjaлo нeкoликo зeлeних рeвoлуциja. 
Првa зeлeнa рe  вo луциja oди грaлa сe пoчeткoм 16. вeкa, oткрићeм Aмeри-
кe и прeнoшeњeм вeћeг брo ja биљ них врстa из Aмeрикe у Eврoпу (кукуруз, 
крoмпир итд.). Другa je зaпoчeлa при  мe нoм минeрaлних ђубривa и пaрнe 
мaшинe, пoлoвинoм 19. вeкa. Tрeћa je пoчeлa сa ин тeнзивниjим рaдoм нa 
сeлeкциjи, oплeмeњивaњу и ствaрaњу нoвих сoрти, хибридa и рa сa у oквиру 
пoстojeћих биљних и живoтињских врстa (пoчeтaк и срeдинa 20. вeкa). Рa-
з вojeм и усaвршaвaњeм биoтeхнoлoгиje и гeнeтскoг инжeњeрствa нaлaзимo 
сe нa пo чeтку чeтвртe зeлeнe рeвoлуциje (крaj 20. и пoчeтaк 21. вeкa)... Oвo 
су oснoвнe  кaрa ктe ристикe другe тeхнoлoшкe или првe индустриjскe рeвo-
луциje кo ja je зaпoчeлa  срe ди нoм 19. вeкa. Другa индустриjскa рeвoлуциja, 
изaзвaнa пo jaвoм инфoрмaциoнe тe хнo лoгиje, пoчeткoм другe пoлoвинe 20. 
вeкa, ист o врeмe нo oзнaчaвa и пoчeтaк трeћe и чeтвртe тeхнoлoшкe рeвo-
луциje. Нaлaзимo сe у чeтвртoj тeхнoлoшкoj рeвoлуциjи, кojу  кaрaктeришу 
дигитaлнe, нанотехнологије и рoбoтикa.

Наука у oвoj eтaпи рaзвoja постаје све значајнија

Нaукa je производна снага и чинилац напретка друштва у целини. 
Нема друштва које je закорачило у савремену цивилизацију, а које не схвата 
улогу науке у производњи. На  ука има важну улогу и у обликовању, разради 
дугорочних праваца развоја и у плани ра њу интензитета остваривања ду-
горочног плана развоја производних снага друштва [5]. Ка да су у питању 
пољопривреда, село и прехрамбене технологије, научнои стра жи ва чки рад 
има велики утицај на зацртане правце развоја. Процес формирања и обра-
зо ва ња нау чноистраживачког кадра релативно је спор и дуго траје. Иначе, 
научна истра жи вања указ ују на то да се утицају техничко-технолошког про-
цеса на раст производње ду гује 35%–45%, што значи да је наука значајан 
чинилац који подстиче раст прои зво дње и сто га обавезује на даљи развој и 
усавршавање научно-истраживачког кадра [6]. Историја науке пуна је при-
мера који показују да се проналасци често не могу пре дви дети, а њихова 
примена и последице брзо и у потпуности сагледати. У којој мери ће бу  дућа 
научна и технолошка достигнућа унапредити биљну и анималну произ-
водњу и омо  гућити остваривање постављених циљева, зависиће, пре свега, 
од умешности чо ве ка да их искористи и правилно примени [4].

Последњих четрдесет година 20. вeкa биле су веома значајне за раз-
вој биљне и ани ма  лне производње у свету и код нас. У том периоду при-
носи већине гајених биљака и до  маћих животиња значајно су повећани. 
Знaчajaн  број чинилаца допринео је овом ус пе ху, а пре свега, интензиван 
научно- истраживачки рад у области генетике и опле ме њи  вања  омогућио 
је стварање нових култивара високог генетичког потенцијала за аг ро но -
мскa свojствa. Упоредо су се усавршавале методе њиховог гајења, а најви-
ше под ути  цајем развоја индустрије пољопривредних машина, минералних 
ђубрива и пе сти ци да. Такође, трансфер научних резултата до непосредних 
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произвођача значајно је скра ћен у односу на ранији период. Међутим, тај 
позитивни ток код нас био је само до краја оса  мдесетих година, да би затим 
до краја двадесетог века, почео да се креће у не га ти вном правцу. Разлози за 
ову негативну појаву су добро познати, а то су пре свега ем ба рго, транзиција 
и неприпремљеност друштва за промене које су се одвијале на гло ба лном 
плану.

Најдинамичнији период у развоју науке из области пољопривреде и 
прехрамбених те  хнологија код нас је био у периоду 1960–1990. године. У 
том периоду друштво је по кло  нило велику пажњу развоју постојећих на-
учних и образовних институција. Такође, у том периоду отворено је више 
нових научних института и факултета. Образовању и уса  вршавању научног 
и стручног кадра у том периоду била је посвећена велика пажња. Ре  зултат 
тих позитивних напора је био видљив кроз стварање великог броја домаћих 
со рти и хибрида код ратарских, повртарских, крмних култура, главних 
воћарских врста и винове лозе. Затим, остварене су оптималне техноло-
гије производње код гајених би ља ка. Сточарству је била поклоњена велика 
пажња, створене су нове расе домаћих жи во тиња, побољшанa производнa 
свojствa код интродукованих раса, разрађене опти ма лне технологије узгоја, 
а посебно здравствене заштите домаћих животиња. У пре тхо дном периоду 
није поклоњена одговарајућа пажња рејонизацији пољопривредне про и зво-
дње, како би дошле до изражаја природне предности и погодности поједи-
них реги о на за одређене прозводње [7]. Исти период карактерише разрада 
нових технологија за но  ве прехрамбене производе. Циљ овог рада је да се 
оцени постојеће стање и укаже на да  ље перспективе развоја науке и струке 
у области пољопривреде и прехрамбене ин ду стри је.

Peзултaти у биoтeхничким нaукaмa

Наука у Србији из области пољопривреде и прехрамбених техноло-
гија у претходних 40–50 година постигла је веома значајне резултате у свим 
научним гранама и дисци пли  нама [22]. Земљишту као природном ресурсу 
од посебног значаја за биљну прoи зво дњу била је посвећена велика пажња. 
Израђене су педолошке карте земљишта у Србији, про учавани су параме-
три за повећање плодности, проучавана су оштећења земљишта и ре кул-
тивација, рађено је на регулисању водно-ваздушног режима земљишта, 
проу ча ва на је мелиорација анормалних земљишта, заштита земљишта од 
ерозије у функцији про и зводње хране, коришћење земљишта у условима 
наводњавања ради постизања ма кси  малних приноса и низ других важних 
параметара и особина. Користећи генетичку вари јабилност и савремене ме-
тоде оплемењивања гајеног биља, оплемењивачи у нау чним институцијама 
у Србији у претходних 50 година створили су преко 2.000 култи ва ра код 
ратарских, повртарских, крмних биљака, воћарских врста и винове лозе. 
Ови ку лти  вари су у претходном периоду одиграли важну улогу у пољопри-
вредној произво дњи, са аспекта повећања приноса, параметара квалитета 
и стабилности у производњи [1]. Посебно треба истаћи допринос наших 
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оплемењивача у ширењу наших култивара на међународном тржишту. Ра-
чуна се да је у периоду 2002–2010. године, годишње у Ев   ропи било засејано 
са нашим култиварима око три милиона хектара (кукуруз, су нцо крет, соја, 
пшеница и др.). Пољопривредни факултети у Србији у претходном периоду 
су одиграли значајну улогу у образовању стручњака. На нашим факултети-
ма  дипло ми   рало је неколико хиљада стручњака. Одбрањен је знaтaн  број 
магистарских теза и до кто  рских дисертација. Значи да су наши факултети 
имали  значајну улогу у стварању про   фесорског кадра и научних радника.

У претходном периоду била је реализована богата међународна са-
радња са великим бро јем земаља у свету. Знaчajaн брoj нашег научног ка-
дра боравио је у развијеним зе мља ма на специјализацијама, магистарским, 
докторским и постдокторским студијама. Та  кође, велики број стручњака из 
земаља у развоју завршио је редовне студије, спе ци ја ли  зације, магистарске 
и докторске студије на Пољопривредним факултетима у нашој зе мљи. Реа-
лизован је и велики број заједничких пројеката са партнерима из развијених 
и земаља у развоју. Наши научни радници и професори са Пољопривред-
них факултета уче  ствовали су и сада учествују са рефератима на скоро свим 
важним међународним ску  повима. Србија располаже са доста широком 
мрежом научних институција које се баве решавањем научне проблематике 
у области пољопривреде и прехрамбених техно ло гија. Слаба страна у сис-
тему научних институција из ове области у Србији је нера вно   мерна регио-
нална распоређеност самих институција. Ово се аутоматски негативно од-
ра  жава на развој појединих региона.

У Србиjи пoстoje слeдeћe нaучнe, oбрaзoвнe и сaвeтoдaвнe институ-
циje кoje сe бaвe прo блeмимa пoљoприврeдe и сeлe сe сa рaзличитих aспeкaтa 
[22]:

1. 17  пoљoприврeдних институтa;
2. пет пoљoприврeдних фaкултeтa;
3. две висoкe пoљoприврeднe шкoле струкoвних студиja; 
4. 34  пoљoприврeднe стaницe;
5. 64 срeдњe шкoлe нa пoдручjу рaдa: пoљoприврeдa, прoизвoдњa и 

прeрaдa хрaнe;
6. пoрeд нaвeдeних, и други фaкултeти и институти сe бaвe прoблe-

мимa сeлa и пo љo приврeдe – дирeктнo или индирeктнo, зaвиснo oд 
дeлoкругa рaдa.

Сeм нaучнo-oбрaзoвних кaпaцитeтa Србиja рaспoлaжe и сa знaчajним рaд-
ним и прo и   звo    дним пoтeнциjaлимa у сeлимa у влaсништву 631.552 пoљoпри-
врeдних субjeкaтa, пo  рoдичних гaздинстaвa, зaдругa и  кoмпaниja.

Нa први пoглeд, мoглo би сe зaпaзити дa имaмo ширoку мрeжу нaуч-
них и oбрaзoвних ин  ституциja из oблaсти биoтeхникe. Meђутим, њихoвa 
oпрeмљeнoст, мaтeриjaлни пo лo жaj, кaдрoвскa  структура,  научна пробле-
матика истраживања значајно заостају за аде ква  тним научним институција-
ма у развијеним земљама. Затим, немамо сагласност која ће истраживања 



18 Драган M. Шкорић, Данило В. Томић

бити доминантна у самосталним институцијама, а која на факултетима, 
ра ди постизања рационалности и ефикасности. У оплемењивању важних 
гајених би љних врста, где смо постигли светски вредне резултате, претход-
них десетак година осе ћа се застој у поређењу са мултинационалним ком-
панијама. Један од главних разлога, јесте слаба организованост  у нашим 
институтима, где је  научни ра  дник, који се бори да напише одређен број 
квалитетних научних радова да би могао на предовати у звању, истовреме-
но и оплемењивач, док оплемењивач у мултинационалним компанијама има 
за да так само да ствара продуктивне сорте и хибриде. Потребно је реконсти-
туисати  наше  научне  институције, како би се успоставила конкурентност и 
ко мпе те нтност са институцијама и компанијама у развијеним земљама [22].

Значајни прoблeми у нaучним институциjaмa

Скоро већ две деценије испољавају се одређене негативне тенденције 
када је у пи та њу наука и струка у области пољопривреде и прехрамбених 
технологија. Расту про бле ми из године у годину, без адекватних  решења. 
Осећа се нeoдгoвoрaн од нос друштвене заједнице према науци и струци и 
игнорисање инте ле кту а лног капитала. Постоје и неповољни односи у самој 
науци, непотизам, хијерархија, не по штовање строгих критеријума код избо-
ра научног подмлатка, родбински односи (са оца на сина или кћерку), који 
су довели до негативне селекције кадрова, која у научним сре динама ства-
ра просечност.  Планско усавршавање младих научних ра дника, у земљи и 
иностранству, јесте стихијско, а   последица је пад компетентности и конку-
рентности за успешно извођење великих међународних пројеката.

Чињеница је да немамо великих научних тимова (мултидисциплинар-
них) за кључне про јекте и задатке када је у питању развој научне мисли, 
развој села и пољопривреде. Позитивни изузеци су ретко присутни. Свесни 
смо чињенице да је у свим областима дру штвеног и економског деловања 
у Србији у претходне две деценије дошло до зна ча јних промена. Када је у 
питању аграр Србије може се констатовати да су нeстaли  ве ли ки пољопри-
вредно-прехрамбени комбинати, пре свега погрешним приватизацијама. 
Не колицина људи узела је у своје власништво десетине хиљада хектара 
земље. Наша на ука и струка су практично удаљене са новонасталих великих 
система. Без запослења је остао велики број радно способних људи у се-
оским срединама, а посебно младих ко ји сада покушавају да нађу запослење 
и срећу у великим градовима, али најчешће ван струке, док су старије гене-
рације на селу препуштене саме себи, борећи се за голу ег зи сте нцију. Про-
падање села се наставља, а посебно у брдско-планинским ре ги о ни ма Србије. 
Природни ресурси, у чему је Србија богата, прелазе у стање неиско ри шће-
но сти, и из дана у дан повећава се број сиромашних.

Намеће се питање шта се десило у претходне две деценије са нашом 
науком и стру ком у пољопривреди, у којим правцима она иде и шта су глав-
ни проблеми. Нажалост, мо жемо констатовати да у аграрним наукама нема 
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значајних позитивних помака. Гло ба лизацијом и либералном економијом, 
неспремни, наши институти дошли су у oзбиљнe про блеме. У овом периоду 
ни држава ни руководства института и факултета нису учи ни ли неопходне 
реорганизације и прилагођавање новонасталим ситуацијама. Узмимо за не-
гативан пример Центар за пољопривредна и технолошка истраживања из 
Зајечара, а ко ји је основан пре више од сто година. Сада је у стечају и пропа-
дању, а требало је да бу де носилац развоја села, пољопривреде и технолош-
ких иновација у важном аграрном ре гиону (Зајечар‒Књажевац‒Неготин). 
Слична је ситуација и у Институту за крмно биље у Крушевцу. Хоћемо да 
повратимо значај сточарске производње у развоју села, а они који треба то 
да реализују,  пропадају. Ништа боља ситуација није ни у Це нтру за стрна 
жита у Крагујевцу. Уздрмани су и наши највећи институти у Новом Саду, Зе-
мун Пољу, Чачку и Смедеревској Паланци. Мултинационалне компаније, из 
го ди не у годину, освајају наше тржиште  својим семенима и технологијама. 
Намеће се пи тање да ли  желимо да развијемо своју науку, струку, пољопри-
вреду и село. Де кла ративно да, а у суштини друштво и запослени у научним 
институцијама не улажу до вољно снаге да мењају ситуацију на боље. Хвали-
мо се како су нам малине стратешки извозни производ, а шта смо учи ни ли 
за њено унапређење? Баш ништа. Немамо истраживачке тимове за стварање 
нових со рти адаптибилних за наше еколошко подручје, новог садног мате-
ријала, нових техно ло гија производње, нових прилаза у области заштите од 
болести и штеточина, нових те хно логија за финалне производе, итд. Сада се 
чудимо што друге земље (рецимо По љска) освајају наша  тржишта.

Свесни смо да су институти у државном власништву и да држава мора 
да има ути цаја на њихов рад и пословање. Поставља се питање да ли држава 
треба да има исти ути цај и у оним институтима који преко 90% свог дохотка 
остварују на домаћем и ино стра ном тржишту (семе, садни материјал, тех-
нологије гајења, услуге и друго). Одговор је ‒ не. Такви институти треба да 
буду самосталнији у доношењу кључних пос ло вних одлука. Нажалост, и у 
оваквим институтима држава поставља директора према па ртијској при-
падности, не водећи рачуна да ли он може успешно креирати научну и по-
словну политику дотичног института. Иста је ситуација када су у питању и 
управни од бори у научним институтима. За чланове се бирају људи по пар-
тијској припадности, а не према њиховим способностима. Да буде још горе, 
одређене партије желе да што ви ше својих чланова запосле у добростојећим 
институтима, не водећи рачуна о њи хо вим научним и стручним способно-
стима. На овај начин не постижу се позитивни по ма ци, већ се  фаворизује  
погрешна кадровска политика. Научни институти и фа ку лтети који се баве 
прехрамбеним технологијама постигли су значајне резултате у кре и рању 
већег броја технологија за нове прехрамбене производе. Међутим, немају 
тимове ко ји ће заједно са науком и струком у пољопривреди омогућити от-
варање малих и сре дњих прехрамбених предузећа како би имали високо-
вредне финалне производе за до ма ће и међународно тржиште.
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Правци у развоју биотехничких наука – куда и како даље?

Глобализација је присутна  у свим областима  људске делатности, а 
посебно  у науци и стручном стваралаштву. Да би играли значајну улогу у 
знању на ме ђународном нивоу, много тога морамо да мењамо. Добро тре-
ба осмислити друштве ну климу, како би приступили организованом ства-
рању нових знања.  Једнако значајно је организовано и трајно прикупљање 
доступних знања, а путем еду ка ције младих генерација треба да повећамо 
способност апсорпције нових знања, као и, уна пређењем комуникацијске 
инфраструктуре, а посебно у сеоским срединама, омогућити де лотворни 
приступ знању и његовој размени, чија реализација  захтева про налажење 
оптималних организацијских модела примене стечених знања. Дошло је 
вре ме када пољопривреда и производња хране (прехрамбене технологије) 
траже нај ква ли тетније кадрове, најсавременију опрему, врхунскe  техно-
логије и високе стандарде, а то није могуће остварити без високоразвије-
не пољопривредне науке и технологије која мо ра бити на светском нивоу 
и развијеног система образовања на свим нивоима од ос мо годишње шко-
ле до универзитета, као једног од најефикаснијих облика трансфера зна ња 
до земљорадника. Да би се ово  реализовало, потребно је развити програ-
ме који ће обезбедити одрживу производњу и управљање биолошким ре-
сурсима из њивских, шумских и водених екосистема. Путем конвергент-
них технологија омогућити од рживу, конкурентну и мултифункционалну 
пољопривреду, шумарство, аквакултуру и развој села. Новим технологијама 
побољшати квалитет и безбедност људске хране, пи ћа и сточне хране. Раз-
радити укупни концепт ланца исхране. Истраживања у области би отехнике 
треба да обезбеде довољне количине здравствено безбедне, функционалне, 
no vel food и специфичне хране за здраву исхрану људи и животиња и унап-
реде жи во тну средину [15,16].

Већина земаља у транзицији је ускладила и довела у компонентност и 
конкурентност сво је научне институције са адекватним научним структу-
рама у развијеним земљама, а по себно са ЕУ. Ово је потребно урадити и код 
нас што пре, како би се зауставило про па дање наше науке. Да би се сачувало 
здраво језгро у нашим најпознатијим инсти ту ти ма из ове области (Нови 
Сад, Земун Поље, Смедеревска Паланка, Чачак), неопходно је што пре ство-
рити законске могућности да се њихови делови, који се баве опле ме њи ва-
њем, семенарством и садним материјалом, приватизују, уз могућност да и 
даље држава ос тане сувласник (око 30%). Главни циљ промене власничке 
структуре у овом сегменту је повећавање конкурентности, профитабил-
ности и стабилности на домаћем и међу на ро дном тржишту. Од кадрова 
који се баве основним истраживањима из дотичних ин сти тута, као и оста-
лих самосталних института, потребно је формирати неколико националних 
ин сти тута од посебног друштвеног интереса. Важно је формирати следеће 
националне ин сти туте, и то: за ратарство и повртарство, земљиште, заш-
титу биља, сточарство, ве те ри ну, коришћење вода, екосистем, прехрамбене 
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технологије, шумарство и за биљне и жи во тињске генетичке ресурсе. Та-
кође, треба формирати и национални комплексни ин сти тут за проучавање 
села. To  трeбa дa будe  рeфeрeнтни  институт, „спeцифичнa лa бoрaтoриja“ 
зa  рaзвoj сeлa и пoљoприврeдe Србиje, кojи би сe бaвиo систeмaтски, ду-
гo рoчнo истрaживaњимa, прe свeгa, сa економско-социјалног стaнoвиштa, 
пoсустaлoг ср пскoг сeлa и пoљoприврeдe. Укрaткo, бaвиo би сe aнaлизoм 
стaњa, диjaгнoзoм, тe рaпиjoм и мoнитoрингoм у oвoj вeoмa вaжнoj обла-
сти живoтa и рaдa. Постоји и алтернатива, да се не формирају национални 
институти, већ да се научни ра дници из самосталних института укључе у 
рад Универзитета. На овај начин би се мо гла постићи велика рационалност, 
створити бољи услови за образовање, повећати ста би лност, конкурентност 
и профитабилност на домаћем и међународном тржишту. Про гра ми науч-
них истраживања у будућим националним институтима треба да буду по-
ду да рни програмима у развијеним земљама, али у функцији развоја Репу-
блике Србије. Законом де финисати изворе њиховог трајног финансирања. 
Избор научних програма у области аг рарних и технолошких наука мора 
бити у функцији развоја привреде Републике Србије. Предност треба дати 
истраживањима која ће гарантовати:

• одрживу производњу и управљање биолошким и анималним ре-
сурсима, као и во дним системима;

• производњу здравствено безбедне, функционалне, нутритивне, 
специфичне и нoвe  хране;

• образовање студената и формирање већих научних тимова за поје-
дине научне гране и дисциплине.

Главни приоритети у истраживањима у области пољопривреде и 
прехрамбених те хно логија треба да буду следећи:

• одрживо коришћење, повећање плодности, ремедијација и заштита 
земљишта;

• економично коришћење водних ресурса у функцији повећања и 
стабилизације по љопривредне производње и заштите екосистема 
(наводњавање) [15,16];

• евалуација и коришћење гајених и дивљих генетичких ресурса 
путем конве нци о на лних и нових биотехнолошких метода у опле-
мењивању са циљем добијања про дуктивних сорти (хибрида) раса, 
који ће послужити као база за производњу хра не, а посебно функ-
ционалне, специјалне и нове хране;

• увођење и развој нових биотехнологија са циљем одрживог упра-
вљања у инте нзи вној и органској пољопривредној производњи ко-
ришћењем постојећих би о ло шких ресурса;

• развој нових технологија и производња у прехрамбеној индустрији, 
и техно ло ги ја базираних на традиционалним производима;

• истраживање и развој примене нових ензима и микроорганизама у 
биопро це сима, нови производи, продукција биомасе [4,14].
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Реализацијом наведених програма обезбедиће се велики број финал-
них прехрамбе них и индустријских производа за домаће и међународно 
тржиште, како би се Република Србија ра звила у препознатљивог произ-
вођача прехрамбених финалних производа у Европи. За реализацију  наве-
дених пројеката, неопходна је млада квалитетна и компе те нтна генерација 
истраживача. Неопходно је сачинити детаљан план шко ло ва ња и усаврша-
вања младих научних радника у најпознатијим научним центрима у све-
ту. Ис товремено, са планом усавршавања младих научних радника, треба 
направити план ства ра ња услова за бављење науком код нас по завршетку 
усавршавања (лабораторије, оп ре ма, напредовање, стимулације и др.)[22].

Пoљoприврeднe стручнe службе и њихoв знaчaj 
у рaзвojу сeлa и пoљo при врe дe

Понекад постоје нејасноће у односима науке и струке. Научна дос-
тигнућа у области по љопривредних и технолошких наука постају временом 
део струке ‒ стручна до сти гну ћа и тада је њихов допринос развоју друштва, 
друштвеном благостању од великог зна чаја. Данас је тај однос веома дина-
мичан и без укључивања у савремене научне то ко ве  немогуће је користити 
научна достигнућа у подизању и развоју техничко-техно ло шких капацитета, 
као и у општем друштвеном развоју модерне државне заједнице, а по се бно 
села као основне ћелије у руралном развоју [4]. Да би пољопривредник више 
прои зводио и да му производи буду што је могуће бољег квалитета, нужно 
је да има за то потребно знање. Савремена робна производња захтева про-
фесионално, стручно обра зовање пољопривредника, како би били кадри да 
прихвате нова знања, нову тех но ло гију и технику, а у томе им највише могу 
помоћи научни и стручни радници из науке и пољопривредних служби који 
су задужени за трансфер знања до непосредних прои зво ђача [8]. Перма-
нентно образовање је нужност садашњице, а још више сутрашњице. Треба 
научно и стручно радити на томе и решавати низ организационо-техничких 
пи та ња како би знање било доступно сваком произвођачу, у сваком селу у 
Србији. Док су по стојали велики пољопривредно-прехрамбени комбинати, 
они су имали своје развојне слу жбе и квалификовани стручни кадар. Њи-
ховим распадањем и лошом прива ти за ци јом дошло је и до слабљења или 
нестанка и развојних служби.

Пре 8–10 година, Министарство пољопривреде, шумарства и во-
допривреде Републике Србије обје динило је агроинституте, агрозаводе и 
пољопривредне станице у пољопривредне саве тодавне и стручне службе. 
Са задатком трансфера знања до непосредних прои зво ђача. У централном 
делу Србије постоје 22 пољопривредне и стручне службе, a у Вoj вo дини 13. 
Tрeнутнo се ради на обједињавању у један систем пољопривредно-саве-
то да вних служби на нивоу Републике Србије. Пољопривредне саветодав-
не стручне службе имају одговорну друштвену функцију у развоју села и 
пољопривреде. Оне то и чине, пре ма својим могућностима. У оквиру већине 
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јединица пољопривредно-саветодавних стру чних служби осећа се недоста-
так квалитетних стручних кадрова који треба да буду но сиоци унапређења 
пољопривреде и села. Такође, не постоји адекватни систем пе рма не нтног 
усавршавања стручњака у пољопривредно-саветодавним стручним служ-
бама. По следњих година осећа се и слабљење веза између пољопривредних 
факултета, само ста лних научних института и технолошких факултета с 
једне стране и пољопривредно-саве тодавних стручних служби с друге стра-
не. Нема синхронизованог процеса обра зо вања и трансфера знања. Требало 
би образовати модеран систем који ће репродуковати ка дрове и знање за 
трансфер знања до сваког непосредног произвођача. Материјални по ложај 
пољопривредно-саветодавних стручних служби није на потребном нивоу, 
што ко чи бржи трансфер знања. Одређени број пољопривредно-саветодав-
них стручних слу жби нема адекватну своју инфраструктуру, лабораторије, 
лабораторијску опрему и дру га неопходна техничка средства за нормално 
функционисање.

Да би се развила и у овој области деловања, здрава конкурентност 
и компетентност, не опходно је законски регулисати отварање приватних 
пољопривредно-саветодавних стру чних служби. Законска регулатива мора 
бити на високом нивоу у погледу захтева за отварање и функционисање 
оваквих приватних институција. Када анализирамо на у чне, образовне и 
стручне институције из области пољопривреде и прехрамбених техно ло-
гија, можемо констатовати да у досадашњем периоду није поклоњена довољ-
на па жња прогнозно-извештајним службама на нивоу Републике Србије, 
које имају изузетно ва жан значај током вегетације код биљне производње и 
трајан задатак у сточарској про и зводњи. Концепт организовања прогнозно-
извештајних служби треба осмислити тако да оне буду на Универзитетима у 
једном синхронизованом систему на нивоу Републике Ср бије [22].

Веће коришћење обновљивих извора енергије је императив 21. века

Савремени свет суочава се са три велике баријере у бржем привредном 
и друштвеном ра звоју:  прехрамбена, сировинска и енергетска. Међутим, и 
овде постоје разлике. На пример, развијене земље, САД, Кина, Русија, Ка-
нада имају још увек значајне резерве нео бновљивих извора енергије (угља, 
нафте, гаса и сл.). Међутим европске земље: Не ма чка, Француска, Италија, 
Холандија, Словенија, Србија немају тако значајне резерве не обновљивих 
извора енергије као  поменуте земље. Због тога се оне у свом при вредном 
развоју све више окрећу већем коришћењу обновљивих извора енергије, као 
што су енергија сунца, ветра, воде, гео термалних извора енергије, енергија 
добијена из нуспроизвода пољопривреде, на пример, биомасе, о чему ће у 
радовима појединих аутора бити више речи.

Процене су да ће се необновљиви извори енергије на Планети ис ко-
ристити у на ре дних 200 година.  Стога се развијене земље  све више окрећу 
ко ри шћењу обно вљи вих извора енергије: воде, ветра, сунца, нуспроизвода 
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из пољо при вре дне производње. У Ср бији се ови из во ри не користе, или се 
врло мало користе. Трошкови енергије имају ви соко учешће у цени коштања 
пољопри вре дно-прехрамбених производа. Уколико же ли мо бити конку-
рентни у ус ло вима ли бе ра ли зације трговине храном, морамо све више ко-
ристити ове изворе ене р гије. Сем тога, Ср бија има око 400 термалних изво-
ра воде. Ко ристи се свега њих 40 или 10%. Ови из вори су врло погодни за 
развој бањског туризма, пластеничке производње по вр ћа и цве ћа итд. [23].

ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ ПРИСТУП

Изaзoви зa aгрoeкoнoмисте и сoциoлoгe сeлa
Сиромаштво је показатељ незнања агроекономије.

Теодор Шулц, добитник Нобелове награде за економију, 1979.

Aгрoeкoнoмисти и сoциoлoзи сeла у свeту сe  интeнзивнo бaвe 
прoучaвaњeм прoблeмa сe oскoг, пoљoприврeднoг и тeхнoлoшкoг рaзвoja, 
нa глoбaлнoм, рeгиoнaлнoм, нaци o нa лнoм и лoкaлном нивoу. Aгрoeкoнoм-
скa истрaживaњa су вeoмa рaзвиjeнa нa  уни вe рзи тeтимa и институтимa 
зaпaднe Еврoпe и сaд o тoмe свeдoчe брojни и рaзнoврсни ли тe рaлни из-
вoри [5,10,11,12]. Зaпaжeнe су aктивнoсти eврoпскe и свeтскe aсoциjaциje 
aг рaрних eкoнoмистa у кojимa су и нaшe кoлeгe укључeнe [16,17,18,19].

Aгрaрни eкoнoмисти  и сoциoлoзи сeлa Србиje пoкaзуjу зaпaжeнe рe-
зултaтe у свojим ис трaживaњимa. Пoкушaвajу дa држe кoрaк сa кoлeгaмa 
из рaзвиjeних зeмaљa свeтa.  Mнo ги су сe и усaвршaвaли у тим зeмљaмa. 
Aгрoeкoнoмскa  нaукa и струкa Србиje je лo цирaнa у чeтири цeнтрa. To су 
Eкoнoмски фaкултeт у Субoтици, Пoљoприврeдни фa ку лтeт у Нoвом Сaду, 
Пoљoприврeдни фaкултeт у Зeмуну и Институт зa eкoнoмику пo љo при-
врe дe у Београду. Сaрaдници oвих институциja су aктивнo вeћ дeцeниjaмa  
укључeни у прo je ктe Министaрствa прoсвeтe, науке и тeхнoлoшкoг рaз-
вoja Рeпубликe Србиje, зaтим Ми ни стaрства пoљoприврeдe, шумaрствa, 
вoдoприврeдe и зaштитe живoтнe срeдинe, сарађују врлo успeшнo и нa 
мeђунaрoдним прojeктимa. У прoтeклих нeкoликo дeцeниja рea лизoвaнo je 
успeшнo прeкo 700 прojeкaтa [9]; нa фaкултeтимa je диплoмирaлo oкo 4.000  
студeнaтa, мaгистрирaлo oкo 350 и дoктoрирaлo oкo 250 aгрoeкoнoмистa 
[9]. Врeмe кoje дoлaзи пoстaвљa прeд aгрoeкoнoмистe Србиje нoвe изa зoвe  
кojи трaжe oдгoвoрe. 

У oвoм дeлу рaдa мaркирaћeмo нeкe oд тих изaзoвa у решавању 
прехрамбене, сировинске и енергетске баријере. To су [11]:

2.1. Глoбaлизaциja приврeдe; тo je свeтски прoцeс кojи je нeзaустaвљив 
и зaхвaтиo je свe приврeдe у рaзвиjeним, мaњe рaзвиjeним и зeмљaмa у 
трaнзициjи. Mултинaциo нa лнe кoмпaниje, сa висoкoм кoнцeнтрaциjoм кa-
питaлa, су свe присутниje у вeћим земљама свe тa. Tрaгajу зa ресурсним и тр-
жишним пoдручjимa, вoђeни лoгикoм кaпитaлa и прo фитa. Истини зa вoљу, 
трeбa рeћи дa oвe кoмпaниje  дoнoсe нoвe стaндaрдe, ви сoкe тeхнoлoгиje, 
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културу рaдa и пoнaшaњa итд. Свe вишe су присутнe и у aг рo бизнис сeктoру 
и тo у свим њeгoвим фaзaмa; у  индустриjи инпутa, примaрнoj пo љo при врe-
днoj прoизвoдњи, прeхрaмбeнoj индустриjи, тргoвaчким лaнцимa. Oзбиљнa 
су кo нку рeнциja нaциoнaлним кoмпaниjaмa, пoрoдичним и кoмeрциjaлним 
гaздинствимa кao и зeмљoрaдничким зaдругaмa и пoрoдичним прeдузeћи-
мa. И oви приврeдни субjeкти мo рajу jaчaти свojу кoнкурeнтску пoзициjу, 
измeђу oстaлoг избoрoм традиционалних, спe цифичних, рaзнoврсних 
прoизвoдних прoгрaмa, прилaгoђeних прирoдним услoвимa, трa дициjи 
прoизвoђaчa, кao и укусу пoтрoшaчa. Њихoв прoизвoдни прoгрaм трeбa дa 
сe рa зликуje oд  прoизвoднoг  програма мултинационалних компанија.

2.2 Либерализација трговине храном; поред прoтивникa отварању до-
маћег тржишта за уво зом хране из иностранства постепено наша трговина 
храном се либерализује. Наши пре храмбени производи се све више извозе 
на ино-тржиште, међутим, и увоз хране из ино странства у Србију расте. 
То може бити снажан подстицај домаћим произвођачима хране и надлеж-
ним институцијама да перманентно раде на повећању одрживе конку ре-
нтске предности наше пољопривреде у узбурканој и динамичној европској 
и светској при вреди.  Посебну пажњу привлаче економије у успону, такоз-
ване земље Брикса, Бра зил, Русија, Индија, Кина, Јужна Африка, које нису 
само велики потрошачи, већ и прои звођачи хране на глобалном светском 
нивоу. Ова чињеница ће за нас бити веома ва жна по учлањењу у Светску 
трговинску организацизацију, што нас ускоро очекује. То морамо све више 
у будућности уважавати, што и чине  ра зви јене земље.

2.3. Ширење информационих технологија; у историји развоја људског 
друштва бројне им перије и религије су покушавале, безуспешно да освајају 
свет. На срећу није им по ла зило за руком. Ипак информационе технологије 
су протеклих деценија у томе успеле. Информације се у кратком временском 
пери оду преносе са једног краја на други крај пла нете. Кажу, ко има инфор-
мације, влада светом. То правило се  потврђује. Инфо рма ци је су и инпут и 
аутпут у производњи. Имају важну улогу у производњи, планирању,  уп-
рављању, преради, трговини, електронском пословању, логистици, односно 
се кто ру услуга, науци и образовању.

2.4. Развој и примена биотехнологије; протеклих 20 година значајна 
финансијска сре дства мултинационалних  компанија уложена су у развој 
биоте хнологије. Дошло је вре ме када оне желе и да ефектуирају та улагања 
те је  примена биотехнолошких ре зу лтата истраживања у праксу све ин-
тензивнија  и то, пре свега, у развијеним прекоо кe aнским земљама, као и 
земљама у привредној експанзији. Агрo економисти Србије треба активније 
да се укључе у ове проблеме истраживања и саг ледавања њихових позитив-
них и негативних ефеката. Позитивне треба подстицати и сти му лисати а 
негативне неутралисати и елиминисати, у складу са могућностима. 

2.5. Климатске  промене; и без истраживања је видљиво да је на Плане-
ти дошло до оз би   љнијих климатских промена. Разлози томе су бројни, и пре 
свега, леже у неадекватној сарадњи човека и природе. Човек је у протеклих сто 
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година покушавао да ов ла да природом, па и да је победи. Тај агресиван, ос-
вајачки начин рада и понашања људи, до вео је, поред прогреса и напретка, 
пре свега, у технолошком смислу  на Планети и до низа негативних ефека-
та. То су, пре свега, појава стаклене баште, претерано за гре ва ње, наруша-
вање биодиверзитета и екоравнотеже. Последице се огледају у честим ка та-
строфама – природни цунами, тајфуни, честе су и катастрофалне поплаве 
на свим ко нтинентима и у Србији, која није имуна на те промене.

2.6. Економија заснована на знању; од 2010. године ЕУ је прешла на 
економију за сно ва ну на знању, као најконкурентнију економију на свету, да 
би се одупрла све већој ко нку рентности прекоокеанских земаља и земаља 
БРИКС-а. Очигледно је да и агро при вре да мора прећи на ову економију, 
ако жели да издржи конкуренцију у новонасталом по сло вном окружењу. То 
подразумева све веће коришћење академског истраживачког, иску ственог, 
традиционалног, практично, прећутног, у свим фазама производње. Уз то 
иде и стално повећање конкурентности. То је императив 21. века, посебно у 
условима  растуће глобализоване, либерализоване трговине и развоја, ши-
рења и при ме не нових технологија у производњи хране [2]. 

2.6.1. На нивоу знања; знање је важан чинилац повећања конкурент-
ности. Србија је ма ла земља која  својим људским и природним ресурсима 
учествује са свега једним про милом у светским ресурсима. С обзиром на 
ову чињеницу квантитет производа не може бити наша конкурентска пред-
ност на светском тржишту. Наша конкурентска пре днoст мора бити врхун-
ски квалитет производа, односно њихова ексклузивност. Зато је по требно 
врхунско знање, које треба да буде уграђено у производ у свим фазама про и-
зво дње. Поред знања из биотехничких дисциплина, потребно је и врхунско 
знање из маркетинга, менаџмента, законске регулативе, органазације фи-
нансија и других обла сти [2].

2.6.2. На нивоу производа; уколико компанија, задруга или фарма има 
широку лепезу про извода у свом производном програму, менаџмент треба 
да направи избор и сузи асо рти ман производа које ће фаворизовати и сти-
мулисати у свом развоју, пре свега, са ори јентацијом на ино-тржиште. Кон-
курентност тих производа се мора подстицати и је дно ставно форсирати [2].

2.6.3. На нивоу фарме-компаније; уколико је производни програм при-
вредних субјеката у производњи хране сужен, са мањим бројем производа, 
извозно орјентисаних, не о пхо дно је перманентно побољшавати ниво кон-
курентности субјеката у целини како би оп стали на тржишту [2].

2.6.4. На нивоу буџета – државе; ефикасне и стручне администрације. 
Сва три изнета нивоа конкурентности, нису довољна за успешан наступ на 
тржишту, уко лико изостане конкурентност на нивоу државе, нације, од-
носно републичког буџета, чија средства имају стимулативну улогу у раз-
воју пољопривреде, односно одржавања њене конкурентске предности, у 
садејству са претходна три нова конкурентности.

2.7. Равномеран регионални и рурални развој. Светску економију ка-
рактерише веома не ра вномеран регионални развој. Те разлике се све више 
продубљују између развијених зе маља, земаља у развоју и транзицији, као 
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и неразвијених земаља. Изузетно су високе ди спропорције између САД и 
Канаде, с једне стране и афричких земаља с друге стране.  И европски кон-
тинент кара ктеришу велике разлике у нивоу разви је но сти скандинавских 
земаља и земаља  Југоисточне Европе. Слична појава за па жа се у Србији. 
Високе су диспропорције у развијености Војводине, подручја града Бео-
града, с једне стране и југа или југоистока Србије с друге стране. Исто тако 
и развој се оских подручја у Србији је девастиран, успорен и представља 
озбиљну претњу даљем при вредном и друштвеном развоју Србије. Укратко, 
истраживањима проблема села мо ра се посветити знатно више пажње, и то 
са производног, еко но мског, технолошког, демографског, културолошког и 
социолошког аспекта и др.

2.8. Развој задругарства и удруживања; неопходно је стално развијати 
свест о потреби само организовања земљорадника на ме ђу на родним задру-
жним вредностима и при нци пи ма, не само у пољопривреди, већ и у пре-
ра ди пољопривредних производа и развоју неа грарних делатности „око 
пољопривреде“ (до ма ћа радиност, сеоски туризам) у сео ским подручјима. 
Стање у којем се налази српско се ло и пољопривреда, а посебно земљо-
радничко задругарство, захтевају хитне реформске про цесе и већу подршку 
др жа ве задругарима, задругама и задружним савезима. Неопхо дна је снаж-
нија мате ри ја лна подршка државе задру жном облику организовања, јачање 
те хни чко-технолошке и ин форматичке опре мље но сти задруга, а посебно 
финансијска подр шка обезбеђењу ка дро ва за прева зи ла же ње тешкоћа у 
раду постојећих и оснивање нових за друга, прве нстве но с високо стру чним 
и задружно оријентисаним стручњацима. И по ред неизгра ђе ног привред-
ног амби је нта, неодговарајућег односа државе према селу, по љо при вреди и 
по себно задру га рству – примери добре задружне праксе указују да људски 
фа ктор има кљу чну улогу у развоју задругарства. За успешнији развој зад-
ругарства потребна је ус кла  ђена акти вност на свим нивоима надлежних ин-
ституција, од локалних заједница до Ре  пу бли ке Србије [21, 22].

2.9. Индустрија инпута и њен развој; инпути имају важну улогу у про-
изводњи квали те тне, безбедне и јефтиније хране. Њихово учешће у трош-
ковима производње веома је ви соко. Производња инпута у Србији, данас, 
углавном се одвија у мултинаци о на лним ко мпа нијама, које су присутне на 
нашем тр жи шту и то: у семенској про и зво дњи, прои зво дњи пољопривред-
них машина, опре ме и трактора, хемијских сре дстава, нафтној ин ду стри ји, 
производњи са дног материјала, сточне хране, итд. Поставља се пи та ње да 
ли Србија уопште треба да развија ову произво дњу или да се путем зајед-
ничких ула гања (joint-venture аранжмана) ди ректних страних инвестиција 
и другим облицима по словне сарадње по ве зује с мултинационалним компа-
нијама које послују у Србији.

2.10. Развој прехрамбене индустрије; примарни пољопривредни про-
изводи имају ви со ко учешће у извозу. То се не може по зи ти вно оценити. 
Наша оријентација мора бити ус ме рена ка развоју виших фаза прераде, од-
но сно финализацији пољопривредних про и звода. То је више стру ко корис-
но. Прво, отвара се могућност за развој породичног би зни са, отварање ма-
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лих и средњих предузећа, која би се бавила прерадом основних прои звода; 
друго, по већава се запошљавање радне снаге у се  о ским подручјима; треће, 
у овој фази про и зво дње ствара се додата вредност; четврто, про изводњом 
и извозом фи на лних про и звода боље се валоризују расположиви ресурси 
у овој области итд. Фо рми ра ње и развој прерадних капацитета је могуће у 
преради житарица и млинских прои зво да, затим индустријског биља, меса, 
млека, воћа, поврћа, лековитог, ароматичног и за чинског биља. Производња 
хране, на свим нивоима, захтева, раднике знања, врху нску оп рему и  техно-
логију, европске  стандарде – Global Gap, HACCP, халал, ко шер, ISO итд. То 
је неминовност времена у којем живимо. Наша компаративна предност на 
отво ре ном тржишту хране не може бити квантитет производа, већ, пре све-
га, њихов врхунски ква ли тет. Кри теријум за усмеравање производње мора 
бити истраживање тржишта и по нашање потрошача. Њeгoвo висoчaнствo 
пoтрoшaч je гoспoдaр у тржишнoj при врe ди и збoг тoгa трeбa дoбрo прaтити  
сигнaлe сa тржиштa кoд избoрa прoизвo днoг прo грaмa [23].

2.11. Деловање тржишта капитала; рада роба и земљишта, односно 
мобилност фа ктора производње у отвореној тржишној привреди. Ова 
пробле матика је веома озбиљно ра зматрана у агроекономској литератури 
развијених земаља. Њихова покретљивост је веома динамична и битно ути-
че на развој производње хране. Капитал се сели у про фи та билне гране про-
изводње. У земљама у транзицији и мање развијеним земљама, та ко ђе и у 
Србији, ове појаве су у повоју. Мобилност наведених фактора производње  
ве ома је ниска. Ова проблематика треба да буде више заступљена у агроеко-
номским ис тра живањима у Србији и региону.

2.12. Европске интеграције; пoсeбну пaжњу трeбa пoсвeтити истрa-
живaњимa у прoцeсу eврoпских интe грa ци ja. Рефoрмa зajeдничкe aгрaрнe 
пoлитикe ЕУ 2003‒2007‒2013‒2020, мoрa  бити у фo ку су истрaживaњa нa-
ших aгрoeкoнoмистa.  Рeфoрмa CAP je пoкрeтнa мeтa кojoj сe трeбa при-
лaгoђaвaти при крeирaњу нaшe aгрaрнe пoлитикe у прoцeсу придруживaњa 
нaшe зe мљe Еврoпскoj  униjи.

2.13. Рeфoрмa oбрaзoвнoг систeмa; брз  рaзвoj  нaукe и тeхнoлoгиje je  
нeoпхoднoст у  пe риoду прeд нaмa. Хумaни кaпитaл пoстaje кључни рeсурс 
рaзвoja сeлa и  пoљo при врe дe, кao и приврeдe у цeлини. Oн ствaрa дoдaту 
врeднoст у сaдejству сa  физичким и финa нсиjским кaпитaлoм. Дoдaтa врeд-
нoст мoрa бити вaжaн мoтив  приврeђивaњa у aгрo бизнис сeктoру. Стaлнo 
пoвeћaњe дoдaтe врeднoсти, зaдoвoљaвa интeрeсe aкци o нa рa, зaпoслeних, 
пoслoвних пaртнeрa, купaцa, дoбaвљaчa, бaнaкa, држaвнe зajeдницe итд. 
[21].

2.14. Однос према одрживом коришћењу расположивих природних 
ресурса, енерге тској ефикасности и имплементацији стандарда квалитета 
производа и еколошких ста нда рда мора стално бити у фокусу стручног рада 
и научних истраживања наших агро еко номиста.

2.15. И поред добрих досадашњих резултата, у наредном периоду не-
опходно је да на ши аграрни економисти и социолози села објављују радо-
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ве у престижним научним ча со пи сима укљученим у референтне листе SCI 
(Scientifi c Citation Index), чиме би по ве ћали своју научну компетентност при 
конкурисању за националне и међународне про јекте, и афирмисали нашу 
агропривреду и агроекономску мисао у свету. Истовремено, ве ће ангажо-
вање аграрних економиста неопходно је и у реализацији пројеката за по-
тре бе повећања конкурентности агробизнис фирми и њихове промоције на 
међународном тр жишту, као и у реализацији пројеката мултифункционал-
ног развоја руралних по дру чја. У том циљу неопходно је да наши аграрни 
економисти прате и примењују нове ме то де истраживања компатибилне са 
методологијом европске и светске агроекономске на уке.

Посебно треба неговати критички однос према актуелној агроеко-
номској пракси, за тим колегијални дијалог, полемику и реплику на научним 
скуповима по одређеним пи та њима, а нарочито је неопходно реафирмиса-
ти институт рецензије и у домаћој научној и стручној публицистици при-
мењивати европске стандарде за радове из области агрое ко номије. Наиме, 
сви се залажемо за увођење вeћ пoмeнутих  међународних стандарда у про-
изводњу хране. Међутим, међународни стандарди који се односе на научне 
публи ка ције подразумевају да исте садрже индекс појмова (предметни ре-
гистар) и индекс ау то ра (именски регистар), што у нашим агроекономским 
публикацијама још увек не до стаје [22]. 

Укратко, почетак трећег миленијума карактерише јачање тржишне 
привреде на глобалном нивоу која се првенствено заснива на економији 
знања, због чега агро економисти и социолози села имају све значајнију уло-
гу у развоју агропри вре де и сеоских подручја у Србији.

ЗАКЉУЧЦИ
На основу оцене рада научних, образовних и стручних институција 

из области био те хничких и социоекономских наука  у претходних пет–шест 
деценија у Србији, мо же се закључити следеће:

• остварен је динамичан развој постојећих и оснивањем нових ин-
ститута, факултета и пољопривредно саветодавних стручних 
служби;

• остварени су значајни резултати у образовању кадрова, решавању 
научних, те хно лошких и стручних проблема;

• глобализација, ембарго и економска криза су се негативно одрази-
ли на науку и стру ку, а тиме и на остварене резултате у претходне 
две деценије;

• неопходно је извршити реорганизацију и рационализацију науч-
них институција у Ср бији;

• образовању младих научних кадрова посветити већу пажњу, како 
би могли изво ди ти и реализовати међународно вредне пројекте;

• држава мора повећати издвајања за науку, како би се створили пре-
дуслови за бржи ра звој науке и струке, а тиме и бржи развој Р. Србије;
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• у претходном периоду држава и друштво нису поклонили потреб-
ну пажњу оп ста нку и развоју села у Р. Србији;

• у досадашњем периоду наука и струка нису се довољно ангажовали 
у развоју и већем коришћењу обновљивих извора енергије у Репуб-
лици Србији. Време које до лази тражи веће ангажовање научних и 
стручних радника у оквиру мулти ди сци плинарних пројеката који-
ма се мора брже решавати енергетска и економска ефи ка сност у 
пољопривреди.

Почетак трећег миленијума карактерише јачање институција тржиш-
не привреде које се базирају на друштву и економији заснованих на знању 
што  треба да буде изазов за наше истраживаче из друштвено-економских 
наука, посебно агроекономисте и со ци о логе села.

Предлог мера за убрзани развој науке, струке у селу и пољопривреди
с по се бним освртом на обновљиве изворе енергије

Будуће правце развоја пољопривреде и села није могуће изоловано 
посматрати, они су део општег друштвеног и привредног развоја. У свим 
сферама науке, струке и про и зво дње све ће се више наглашавати потреба 
за одрживим развојем, што подразумева ма њу и рацио на лну потрошњу 
природних ресурса и њихово очување за наредне ге не рације. Извршити ре-
организацију и рационализацију мреже института и факултета у об ла сти 
биотехнике, која ће обезбедити убрзани и равномерни регионални развој 
земље, и ко ја подразумева формирање компетентних националних инсти-
тута и факултета, као и при ватизацију неких делова постојећих института 
и факултета по угледу на развијене зе мље у свету.

Држава и друштво треба да обезбеде значајно веће финансирање на-
уке у поређењу са претходним периодом (0,3% од БДП). Тежити да кроз 5 
година издвајања за науку до стигну 1% од БДП, а за десет година 2% од БДП, 
да би у наредних 15 година до сти гли 3% од БДП. На овај начин биће створе-
ни услови за водећу улогу науке у сре дњорочном развоју земље.

Осмишљеним планом и програмом обезбедити да Србија кроз 7–10 
година ишколује у земљи и иностранству  младу генерацију научних радни-
ка, који ће бити високо ко мпе тентни и способни да реализују приоритетне 
пројекте и укључе се у велике ме ђу на родне пројекте са посебним освртом на 
обновљиве изворе енергије. Паралелно ра ди ти на стварању домаће научне 
инфраструктуре (лабо ра торије, модерна апаратура, оп рема и др.) да нова 
квалитетна генерација младих ис тра  живача има равноправне услове за рад 
као у развијеним земљама.

Одговорно прићи избору средњорочних и дугорочних пројеката из 
области био те хничких и социоекономских наука који ће бити у функцији 
убрзаног развоја пољо при вре де и села Републике Србије, како би се створи-
ли услови за производњу здравствено бе збедне, функционалне, нутритивне 
и специфичне хране за домаће тржиште и за из воз. С обзиром да су трош-
кови енергије у цени коштања пољопривредних производа веома високи 



31Допринос науке и струке у коришћењу обновљивих извора енергије 

неопходно је радом на овим пројектима а уз примену савремених научних 
метода снижавати учешће трошкова енергије чиме би се повећала конку-
рентска предност пољопривредних производа.

Створити услове (материјалне, кадровске и организационе) за уна-
пређење рада по љо привредно саветодавних служби и прогнозно-извештај-
них служби у функцији ра зво ја села и пољопривреде.

Направити краткорочни, средњорочни и дугорочни програм ревита-
лизације села, а по себно у брдско-планинским регионима [14, 15, 16].

Поред Института за економику пољопривреде треба формирати на-
ционални Инсти тут за проучавање села. То би требало да буду референтне 
институције, „лабораторије“ за развој села и пољопривреде, које би се ба-
виле истраживањима систематски и дуго ро чно, пре свега са социјално еко-
номског становишта. Укратко, бавили би се: анализом ста ња, утврђивањем 
дијагнозе, предлогом терапије и мониторингом у овој веома зна ча јној обла-
сти друштвеног живота и рада.
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CONTRIBUTION OF SCIENCE AND PROFESSION
IN THE USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES

S u m m a r y

Contribution of science and professional to rural and argricultural 
development is very important in the last fi ft y years. However, according to 
more dinamical processes in world economy and technical-technological and 
social-economic area during the 21st century, it is necessary more intensive 
utilization of renewable resources. Serbia has a broad network of scientifi c and 
educational institutions working on rural deve lo pment, the advancement of 
agricultural production and food manufacturing technologies, the development 
of biotechnologies for sustainable non-food products and processes (in du-
strial uses), and environmental protection (conservation and advancement of 
ecosystems). Signifi cant results have been achieved in all these fi elds over the 
last fi ve to sixdecades. Of pa rticular importance among these is the development 
of over 2,000 cultivars of cultivated plants, new breeds of livestock, and new 
production technologies as well as the advancements that have been made in the 
fi elds of soil science, plant protection, health and protection of domestic and wild 
animals, sustainable use of natural resources, environmental protection, and the 
implementation of a number of technologies for obtaining fi nal products. Th e 
last two decades in Serbia have been marked by stagnation and slight decline in 
scientifi c research that can be attributed to both objective and subjective reasons.


