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ПОЉОПРИВРЕДА БЕОГРАДА – БЕДЕМ ПРОТИВ СИРОМАШТВА 

ПРЕДЛОГ ПРАКТИЧНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА ОБЛАСТ ПОЉОПРИВРЕДЕ – ДС ЗА ГРАД БЕОГРАД 

 

Опис стаоа 

Упркпс сталнпм развпју и глпбалнпм примату других привредних сектпра ппследоих деценија, 

кап щтп су инфпрмаципне технплпгије, грађевинарствп, туризам и друге, ппљппривреда ипак 

пстаје знашајна и незамеоива екпнпмска делатнпст сваке заједнице. У Србији је, слишнп кап и у 

другим ппст-транзиципним друщтвима, ушещће ппљппривредне прпизвпдое у укупнпм 

друщтвенпм прпизвпду у сталнпм ппадаоу. Међутим, тп не знаши да ппљппривреди нису 

пптребна дпдатна и паметна улагаоа, кап и адекватна стратегија развпја, имајући у виду да 

пна пбезбеђује храну, а тп је пснпв ппстанка једне заједнице. Власт у Србији, плишена у 

узурпатпрскпј СНС, не види ппљппривреду међу припритетима, и щтавище, захваљујући оенпј 

дугпгпдищопј небризи, ппљппривредни сектпр прппада, пбим ппљппривредне прпизвпдое 

се смаоује, села у кпјима живи највећи брпј ппљппривредних прпизвпђаша нестају, дпк увпз 

ппљппривредних прпизвпда, кпји су притпм и сумоивпг квалитета, расте. Другим решима, 

прпизвпдоа здраве хране, пд кпје би мпгла да живи не самп Србија, негп и друге земље, 

далекп је пд пнпг щтп су српске пптребе и щтп би Србија мпгла да ппнуди. 

Осим щтп Бепград представља највећи урбани центар у Србији и седищте оенпг пплитишкпг, 

културнпг и другпг живпта, пн представља и знашајан центар ппљппривреде, иакп оегпви 

капацитети у дпмену ппљппривреде ни најмаое нису искприщћени, нити се Бепград у щирпј 

јавнпсти перципира кап град са великим пптенцијалпм за ппљппривредни развпј. Међутим, 

пкп 70% теритприје града Бепграда шини управп ппљппривреднп земљищте, а пд тпга су 55% 

пбрадиве ппврщине. Међу оима дпминирају пранишне ппврщине са 45%, а на тим праницама 

се највище гаји житп (58% или прекп 86 000 ха), затим крмнп биље (прекп 21 000 ха), па пстале 

културе. Затим, на теритприји града Бепграда има пкп 30 000 регистрпваних ппљппривредних 

газдинстава и тп у 160 села, скпрп 400 ппљппривредних предузећа и 170 предузетника, кап и 

40 ппљппривредних задруга. Све пвп знаши да на щирем ппдрушју града ппљппривреда 

заузима важнп местп међу привредним делатнпстима и да немали брпј људи живи пд 

ппљппривреде. 

Гптпвп 60% ппљппривредних газдинстава у Бепграду налази се на теритприји ппщтина 

Обренпвац, Младенпвац, Лазаревац и Грпцка. Опщтина Грпцка инаше далекп предоаши када 

се ради и п неким ппљппривредним гранама: 60% бепградских впћоака је управп у пвпј 

ппщтини, кап и 63% винпграда, щтп знаши да највећи деп впћарске и винпградарске 

прпизвпдое града Бепграда заправп дплази из Грпцке. Са друге стране, на теритприји града 

Бепграда узгаја се 250 000 грла свиоа и гпведа, а прекп пплпвине те прпизвпдое такпђе је у 

ппщтинама Обренпвац, Младенпвац, Лазаревац и Грпцка, пднпснп на јужнпм градскпм пбпду. 

Град брпји и пкп 48 000 пшелиоих кпщница, и тај брпј је у ппследоих десетак гпдина 

удвпструшен, щтп знаши да је пшеларствп грана кпја бележи нагли усппн.  

Иакп се и на севернпм пбпду града налазе велике пбрадиве ппврщине и вепма плпдна земља, 

не шуди, пак, щтп се највећи брпј ппљппривредних газдинстава и впћарске прпизвпдое налази 

у јужним приградским ппщтинама, јер највећи брпј ппврщина у банатскпм и сремскпм делу 

града заузимају ратарске културе и оима је деценијама газдпвап Ппљппривредни кпмбинат 

Бепград (ПКБ). Овп предузеће је управљалп ппврщинпм пд 300 км² (једнакп велишини урбанпг 

дела Бепграда) и пстваривалп 70% друщтвенпг прпизвпда у ппљппривреди у Бепграду. 
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Међутим, ПКБ је 2018. гпдине (делпм) прпдат арапскпј фирми Ал Дахра, и пна сада газдује са 

17 000 хектара плпдне земље у Банату и Срему, за кпје је платила свега 105 милипна евра. 

За питаоа из дпмена ппљппривреде на нивпу града Бепграда бави се градски Секретаријат за 

привреду, и прекп оега се дпдељују и разлишити ппдстицаји за ппљппривредну прпизвпдоу. 

Ппљппривреда је ппменута и у тренутнп важећпј Стратегији развпја града Бепграда (дпнета 

2017. а истише дп краја 2021. гпдине), у кпјпј је предвиђенп некпликп мера у циљу 

„унапређеоа и развпја ппљппривреднпг и прехрамбенпг сектпра“. Међутим, на истеку пве 

стратегије, ппставља се питаое кпликп су циљеви ппстављени у ппљппривреди заиста и 

пстварени, ппщтп су улагаоа у оу пстала на нискпм нивпу, да је велики деп највећег 

ппљппривреднпг кпмбината (ПКБ) у међувремену прпдат, а ппљппривредници муше исту муку 

кап и пре пет гпдина. 

Кључни прпблеми ппљппривреде у Бепграду 

Прпблеми са кпјима се супшава ппљппривреда у Бепграду слишни су ппщтим прпблемима у 

сектпру ппљппривреде у Републици Србији. Србија је дпнела Стратегију ппљппривреде и 

руралнпг развпја за перипд 2014-2024, са низпм мера дефинисаних у циљу унапређеоа пвпг 

сектпра, али је у међувремену малп ушиоенп пд пнпг щтп је пвим дпкументпм планиранп, 

најпре збпг недпвпљнпг улагаоа. Аграрни бучет (кап деп ппщтег републишкпг бучета) 

гпдинама је исппд 5% са тенденцијпм сталнпг пада, упркпс тпме щтп је удеп ппљппривреде у 

брутп друщтвенпм прпизвпду двпструкп већи, дпк је ушещће ппљппривреде у укупнпј 

заппсленпсти пкп 20%. И ппред тпга щтп је Србија већ десетак гпдина земља кандидат за 

шланствп у Еврппскпј унији, пна у пвпм перипду (а пре негп щтп је дпгпвпрен нпви мпдел 

приступаоа крпз кластере) није успела да птвпри Ппглавље 11 – ппљппривреда и рурални 

развпј. Штавище, у извещтајима Еврппске кпмисије п напретку Србије, из гпдине у гпдину се 

навпди да су пптребни знашајни наппри да би у Србији дпщлп ппипљивпг ппбпљщаоа у 

скетпру ппљппривреде. Србија сппрп пдгпвара на захтеве ЕУ у пвпј пбласти, па се у Извещтају п 

напретку из 2020. гпдине каже да Србија није хармпнизпвала свпје закпнпдавствп у сектпру 

ппљппривреде са кпмунитарним еврппским правпм, кап и да сппрп пбрађује пријаве за 

дпделу средстава у пквиру прпграма ИПАРД ИИ, щтп за ппследицу има финансијске губитке.  

Прпблеми у ппљппривреднпм сектпру у Бепграду су брпјни и оих није мпгуће савладати за 

краткп време, нити градска власт има искљушиве ингеренције за тп, већ је тп и наципнални 

нивп. Па ипак, Бепград мпже и треба да ппнуди рещеоа за неке пд кљушних прпблема у 

ппљппривреди и ппкаже другим градпвима и ппщтинама у Србији смер кпјим треба ићи да би 

се успещнп пдгпвприлп на изазпве у пвпј пбласти. Кап три кљушна прпблема у сектпру 

ппљппривреде у граду Бепграду, кпјим планира да се бави, Демпкратска странка види 

следеће: недовољлни подстицаји за развој пољопривреде, неконкурентност 

пољопривредних произвођача, неповољна социо-економска структура у пољопривреди. 

Ови прпблеми садрже брпјне друге, маое и специфишне прпблеме кпји ће пвде бити 

ппбрпјани. Са друге стране, пви прпблеми су међуспбнп ппвезани и наппри усмерени на 

рещаваое једнпг прпблема, засигурнп ће дпвести дп ппбпљщаоа и у другима. 

 

1. Недовољни подстицаји за развој пољопривреде 

Ппљппривреда не представља припритет нити се не види кап припритетна пбласт за развпј 

града Бепграда и улагаоа у оу су минимална. Град Бепград гпдинама издваја мали деп 

градскпг бучета за ппљппривреду и рурални развпј и пн је 2021. гпдине бип на нивпу пд 0,21% 
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укупнпг изнпса бучета. Међутим, када се рашуна самп изнпс за субвенципнисаое 

ппљппривреде пн је јпщ маои и 2021. је изнпсип 0,15%. Далекп највище ппдстицајних 

средстава у ппљппривреди, град Бепград је ппредељивап за набавку трактпра и 

ппљппривредних прикљушних мащина (у 2021. гпдини у изнпсу пд 113,5 милипна динара), 

затим за впћарствп и ппвртарствп (укљушујући и мере прптивградне защтите, у 2021. у изнпсу 

пд 40 милипна динара), пшеларствп (у 2021. у изнпсу пд 30 милипна динара), кап и за 

стпшарствп (2021 – 10 милипна динара). Са друге стране, када се уппреди изнпс субвенција и 

укупнпг аграрнпг бучета града Бепграда, види се да је највећи деп тпг бучета управп 

ппредељен за субвенципнисаое ппљппривреде, и тп пкп 74%. Остатак изнпса у градскпм 

аграрнпм бучету пдлази на ппкриваое сталних трпщкпва и накнада, а тренутнп се финансира и 

један прпјект – изградоа система за навпдоаваое ппљппривреднпг земљищта у ппщтини 

Грпцка. Другим решима, развпј ппљппривреде у Бепграду углавнпм се планира крпз даваое 

субвенција, а у истп време изнпс тих субвенција је изузетнп мали. Других развпјних средстава у 

градскпм бучету за сектпр ппљппривреде нема, такп да је заправп оен развпј гптпвп у 

пптпунпсти препущтен ппјединашним ппљппривредним прпизвпђашима на теритприји града 

Бепграда. 

Кап ппследица пвакве аграрне пплитике, и недпвпљнп ппдстицајнпг пкружеоа за развпј 

ппљппривреде у Бепграду, јавља се кпнтинуиранп ниска стппа оенпг раста, а заједнп са опм и 

ниска прпдуктивнпст у ппљппривреднпј прпизвпдои, те нискп укупнп ушещће ппљппривреде у 

брутп друщтвенпм прпизвпду града Бепграда. Овп ушещће је услед транзиције и дпдатнп 

смаоенп и пнп је заправп у кпнтинуиранпм паду (2003 – 2,2%, 2014 – 1,2%). Другим решима, 

ппљппривреда је у граду Бепграду на пптпунпј привреднпј маргини.  

Упркпс тпме щтп за развпј ппљппривреде ппстпје и мпгу да се кпристе средства из еврппских 

претприступних фпндпва (ИПА и ИПАРД), а оихпва циљана реализација би свакакп ппзитивнп 

утицала и на стппу раста и на прпдуктивнпст у ппљппривреди, ппљппривредни прпизвпђаши 

тещкп дплазе дп пвих средстава кпја стпје на распплагаоу, збпг шега пна пстају неутрпщена. А 

управп пвп је у свпјим Извещтајима п напретку Србије у пдељку за ппљппривреду кап прпблем 

идентификпвала и Еврппска кпмисија. Ппљппривредници у Бепграду заправп нису дпвпљнп 

уппзнати са тим какп да кпнкурищу за пва средства па самим тим ни ппдстакнути да се за оих 

пријаве, а не дпбијају ни пдгпварајућу ппдрщку пд стране надлежних градских власти за 

писаое прпјеката и пппуоаваое прпјектне дпкументације. 

2. Неконкурентност пољоприврених произвођача 

Прпблем некпнкурентнпсти ппљппривредних прпизвпђаша јпщ један је пд кљушних прпблема 

ппљппривредних прпизвпђаша са теритприје града Бепграда, премда пн није везан самп за 

бепградске ппљппривреднике, већ је и тп щири прпблем српске ппљппривреде. Кап и у 

пстатку Србије (нарпшитп јужнп пд Саве и Дунава), један пд узрпка ниске прпдуктивнпсти и 

мале кпнкурентнпсти ппљппривредника јесте уситоенпст ппљппривредних ппседа (далекп 

најевећи брпј ппљппривредника има ппседе кпји су маои пд 10 ха), такп да пни не мпгу да се 

такмише са великим (дпмаћим и страним) прпизвпђашима и тргпвинским ланцима кпји 

прпизвпде и пласирају велике кплишине ппљппривредних прпизвпда. 

Да би се превазищла некпнкурентнпст, пптребнп је ппвезиваое малих ппљппривредних 

прпизвпђаша. Међутим, брпј задруга у кпје су пни удружени на теритприји града Бепграду је 

мали и изнпси пкп 40. Прпблем задругарства такпђе је щири прпблем и оега пдликују 

нерещени пднпси из прпщлпсти, нерещенп питаое задружне импвине, кап и неппстпјаое 

свести п пптреби задружнпг удруживаоа. Са друге стране, прпблем за пну прпизвпдоу кпја се 
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пласира крпз ппстпјеће задруге јесте пдсуствп институципналне ппдрщке на нивпу града за 

пткуп тих прпизвпда и плакщаваое приступа тржищту. 

Прпизвпди ппљппривредних прпизвпђаша из Бепграда нису кпнкурентни и збпг тпга щтп пни 

немају првенствп или ппдрщку при закупу тезги на градским пијацама, пднпснп щтп их пни 

закупљују ппд истим услпвима кап и пстали прпизвпђаши, щтп дпдатнп ппвећава цену оихпвих 

прпизвпда и шини их маое кпнкурентним пд прпизвпда великих тргпвинских ланаца и 

прпизвпда из увпза.  

3. Неповољна социо-економска структура 

Питаое спцип-екпнпмске структуре у ппљппривреди је такпђе кпмплекснп и у оему се 

разазнаје некпликп прпблема. Један пд оих јесте кпнцентрисаое сепскпг станпвнищтва у 

градским ппщтинама, тј. тп принципу „щтп ближе граду“, шиме шак и нещтп щира теритприја 

града пстаје без упприщта за ппљппривредни развпј. Са друге стране, имајући у виду да 

тенденције щиреоа града прати кпнверзија ппљппривреднпг у грађевинскп земљищте, пваква 

дистрибуција, у кпнтексту руралнпг развпја, заправп има све маое смисла. 

Један пд прпблема крпз кпји се прелама спцип-екпнпмска структура у ппљппривреди јесте и 

прпсешна старпст ппљппривредника кпја је виспка и тиме изразитп неппвпљна, щтавище кпја 

се и сталнп ппвећава. Са друге стране, међутим, млади нису заинтереспвани да се баве 

ппљппривредпм, па је за рещеое прпблема „прпсешне старпсти“, пднпснп за оенп 

смаоиваое, неппхпднп прпнаћи адекватне нашине за анимираое младих да се пкрену 

ппљппривреди и да се задрже у опј.  

Даље, без пбзира щтп жене реализују велики рад у ппљппривреди, прпблем представља 

невидљивпст тпг рада, пднпснп тп щтп се пн не урашунава и фпрмалнп не дппринпси укупнпм 

друщтвенпм прпизвпду. Рпдни јаз је инаше у ппљппривреди присутан и углавнпм је на щтету 

жена, с пбзирпм на тп да су жене ређе нпситељке газдинства или сталнп заппслене у 

ппљппривреднпм газдинству, а да су вище присутне у изврщнпј раднпј снази. На пвп се 

надпвезује и слаба и гптпвп никаква ппдрщка за женске иницијативе у ппљппривреди, за 

оихпвп ппкретаое, удруживаое и лакще пласираое прпизвпда женскпг ппљппривреднпг 

рада на тржищте. Ппсебнп велики прпблем је шиоеница да су ппљппривредна дпмаћинства 

углавнпм регистрпвана на мущкарца и да се, иакп свпјим радпм итекакп ушествује у 

прпизвпдои, изузетнп реткп уплаћују дппринпси за пензијскп псигураое жена у пвим 

газдинствима. Такп жене у ппљппривредним газдинствима дплазе у тужну и неправедну 

ппзицију да накпн целпг раднпг века не пстварују никакву пензију када за тп дпђе време. 

4. Неправеднп пппрезиваое ппљппривреднпг земљишта  

Критеријуми пп кпјима се данас пдређује стппа за пппрезиваое ппљппривреднпг земљищта у 

Бепграду су пптпунп нејасни. Бащ затп је данас мпгуће да две идентишне парцеле, исте 

ппврщине, истпг квалитета земље, кпје се налазе једна ппред друге, буду пппрезиване пптпунп 

другашијим ппреским стппама, самп затп щтп припадају разлишитим ппщтинама. Осим щтп је 

пптпунп нелпгишнп, пвп рещеое је и дубпкп неправеднп. Онп дпвпди у неправедан пплпжај 

ппљппривредника кпји треба да плати већи изнпс, и на тај нашин ппвећава оегпве трпщкпве и 

смаоује кпнкурентнпст оегпвих прпизвпда.  
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Пптребна решеоа 

Циљана ппдршка за ппљппривреднике 

Имајући у виду да су тренутни ппдстицаји кпје град Бепград даје ппљппривредницима 

изузетнп мали, Демпкратска странка ће за ппшетак удвпстручити изнпс субвенција кпје се у 

градскпм бучету планирају за ппљппривреднике. Тп гпвпри п јаснпм ппредељеоу 

Демпкратске странке да ппкрене ппљппривреду Бепграда, и да пна ппстане битан сегмент 

укупне развпјне пплитике града.  

Дпсадащоа даваоа из градскпг бучета за ппљппривреду су се свпдила на ппдрщку за шетири 

сектпра, без пбзира на тп какве су стварне пптребе ппљппривредника. Демпкратска странка ће 

пмпгућити даваое циљаних субвенција, имајући у виду пптребе какп ппљппривредника, такп 

и тржищта. У тпм смислу, циљани ппдстицаји ће бити пбезбеђени за ппвећаваое ппврщина 

ппд навпдоаваоем, кап и за прганску прпизвпдоу, кап два кљушна сектпра за ппстанак 

ппљппривреде и за оен даљи развпј. Са друге стране, имајући у виду разлишите пптребе 

ппљппривредника на теритпријама разлишитих ппщтина града Бепграда, даваое субвенција ће 

управп бити спущтенп на нивп ппщтина и циљанп ће бити усмерене на пптребе 

ппљппривредника из тих ппщтина (на пример, субвенције за впћарствп за Грпцку, за ратарствп 

за Суршин, итд). 

С пбзирпм на тп да мнпги ппљппривредници нису пбушени какп да се пријављују за 

финансијска средства кпја им стпје на распплагаоу кпд разних (пре свега еврппских) фпндпва, 

Демпкратска странка ће пснпвати телп на нивпу града Бепграда кпје ће да ппмаже писаое 

прпјеката ппљппривредницима за финансијска средства. Овп телп ће у истп време пружати 

инфпрмације и савете ппљппривредницима п мпгућим извприма финансираоа, ппстпјећим 

кпнкурсима, прганизпвати пбуке за прикупљаое средстава (фандрејзинг), едукпвати 

ппљппривреднике да уђу у систем ПДВ-а и пбјаснити им кприст кпју пд тпга мпгу имати (кап 

щтп је пдбитак за гпривп) и слишнп.  

Олакшаваое пласмана ппљппривредних прпизвпда 

О пптреби задружнпг удруживаоа и ревитализације задруга у Србији, замајац мпже дати 

управп град Бепград са прпгрампм ппдрщке задругама на оегпвпј теритприји. Упркпс 

нерещеним (импвинскп-правним и свпјинским) прпблемима наслеђеним из прпщлпсти, 

задругарствп се мпра афирмисати кап дпбар мпдел за сарадоу ппљппривредника и оихпв 

заједнишки наступ на тржищту. Мали ппљппривредни прпизвпђаши другашије тещкп мпгу да се 

нпсе са великим тргпвинским ланцима, да пласирају свпје прпизвпде на тржищте и да буду 

кпнкурентни. Збпг тпга ће Демпкратска странка ппдстицати задружнп удруживаое и 

пмпгућити да се брпј задруга на теритприји града Бепграда ппвећа за 50%, те да се направи 

систем градских задруга.  

Са друге стране, непппхпднп је пбезбедити и едукацију и ппдизаое свести ппљппривредника 

п пптреби удруживаоа у земљпрадничке задруге и пвп ће такпђе бити један пд задатака тела 

кпје ће бити пснпванп на нивпу града Бепграда у циљу пружаоа ппдрщке 

ппљппривредницима. Онп ће, с тим у вези, прганизпвати и циљане ппсете ппљппривредника 

успещнм задругама и спрпвпдити пбуке везане за задружнп удруживаое.  

Демпкратска странка ће ппмпћи пткуп ппљппривредних прпизвпда са теритприје града управп 

крпз задруге такп щтп ће пбезбедити набавку хладоача за пне ппљппривреднике и задруге 

кпјима су хладоаше неппхпдне. Такпђе ће ппљппривредни прпизвпђаши са теритприје града 
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Бепграда имати првенствп у закупу тезги на градским пијацама, шиме ће ппстати 

кпнкурентнији у пднпсу на велике прпизвпђаше и дпбављаше. Са друге стране, грађани 

Бепграда ће на пвај нашин имати свеже и здраве ппљппривредне прпизвпде пп приступашним 

ценама. 

Уједначаваое ппреских стппа 

Пптребнп је направити систем пп кпјем пппрезиваое ппљппривреднпг земљищта неће бити 

арбитрарнп већ ће бити јединственп, пп јаснп утврђеним критеријумима кпји ће бити 

јединствени за све ппљппривредне парцеле на теритприји Бепграда. Самп на тај нашин 

ставићемп све бепградске ппљппривреднике у равнпправан пплпжај. 

Ппдршка женама укљученим у ппљппривредну прпизвпдоу 

На теритприји Бепграда ппстпји пкп 30.000 регистрпваних ппљппривредних газдинстава. За 

свакп пд оих, укпликп је за нпсипца газдинства уплаћен дппринпс за пензијскп псигураое, 

Град Бепград ће уплатити минимални изнпс пензијскпг псигураоа за брашнпг партнера 

нпсипца. На тај нашин ћемп пбезбедити да жене кпје ушествују у раду ппљппривредних 

газдинстава накпн раднпг века пстваре правп макар на минималну пензију. Какп је минимални 

ппрески дппринпс за ппљппривреднике пкп 60 евра месешнп, за пву меру, акп би се 

применила на свих 30.000 ппљппривредних газдинстава билп би пптребнп пкп 1.800.000 евра 

месешнп. Мислимп да је тп мала цена за тп да се знашајнп ппбпљща квалитет живпта 30.000 

ппрпдица, а ппгптпвп је мала цена за тп да се пбезбеди минимум дпстпјанства у старпсти за 

жене кпје су прпвеле цеп радни век бавећи се ппщтеним и наппрним радпм. 

Диверзификација руралне екпнпмије и унапређеое спцијалне структуре 

Да би се пдржала и развила ппљппривредна прпизвпдоа на ппрпдишним газдинствима на 

теритприји града Бепграда, Демпкратска странка ће ппмпћи изградоу мини прерађивачких 

капацитета на пвим газдинствима и ппределити деп аграрнпг бучета града за пву намену. Ова 

средства биће усмерена на пне гране ппљппривреде у кпјима ппстпје реалне пптребе, кап щтп 

је прерада впћа и ппврћа, те у пшеларству.  

Какп је неппхпдна диверсификација екпнпмских активнпсти на селу и ппдстицаое жена (из 

приградских ппщтина) да активнп укљуше свпје знаое у развпј кпмплементарних активнпсти 

ппљппривреднпј прпизвпдои, ппмпћ изградои мини прерађивашких капацитета ће управп 

бити усмерена ка женама и оихпвпм раду у ппљппривреди. Штавище, Демпкратска странка ће 

на пвај нашин ппдржати и развпј женскпг предузетништва у ппљппривреди, кап и женскпг 

задругарства.  

Да би се анимирали млади да се пстану у ппљппривреди, пптребнп их је и оих на време и 

адекватнп укљушити. Млади мпгу и треба да буду ппдрщка ппљппривредним прпизвпђашима 

кпји су у систему ПДВ-а и да пстварују прихпд такп щтп ће да „впде коиге“ и пбављају друге 

административне ппслпве за ппљппривреднике. За пвакву врсту ангажмана лпгистишки се мпгу 

искпристити месне канцеларије, кпје би на тај нашин дпбиле нпву улпгу и пживеле. 

Демпкратска странка ће пмпгућити едукацију младих за пве административне ппслпве.  

 


