Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја за период од 2014. до 2024. године
Стратегију је усвојила је Влада Републике Србије 31. јула 2014. године. Стратегијом су
одређени основни правци реформе сектора пољопривреде . Реформама пољопривредне
политике реагује се на актуелне изазове , као што су: смањење заостајања у технолошком
развоју за конкурентским земљама и ефикасније суочавање пољопривредног сектора са
ефектима климатских промена, повећање ефикасности стабилног дохотка и пословног
окружења за пољопривреднике и др. предузетнике, остваривање економских, еколошких и
социјалних циљева одрживог развоја, у чему мултифункционална пољопривреда и рурални
развој имају посебно место и спремност да се одговори на захтеве произашле из процеса
прикључивања Светској трговинској организацији и ЕУ.
Предлагач и носилац спровођења овог дугорочног документа је Министарство
пољопривреде и заштите животне средине. У посебној глави представљен је буџетски план за
период 2014-2024 , његови елементи, принципи и структура. Финансијска пројекција, поред
средстава из буџета, обухвата и процењена очекивана средства из буџета ЕУ, а процена је
представљена по потпериодима: потпериод економске кризе (2014-2016.), подпериод поновног
економског раста и приступа IPARD средствима и подпериод новог програмског периода ЕУ
(после 2020. године).
Стратегија дефинише:
1) правце будућег развоја пољопривреде и прехрамбене индустрије, засноване на концепту
одрживог развоја;
2) модел подршке који би водио убрзавању развоја пољопривредно-прехрамбеног сектора и
3) правце будућих реформи пољопривредне политике и институционалног оквира у три
најважнија сегмента:
 увођење инструмената аграрне политике који омогућавају динамичко реструктурирање
сектора пољопривреде, постепено усклађивање политике са принципима Заједничке
пољопривредне политике ЕУ, и модерну улогу државе у управљању развојем
пољопривреде и руралних средина;
 усвајање и потпуна примена законодавног оквира који омогућава правну основу како за
примену саме Стратегије, тако и за усклађивање са законодавством ЕУ и
 институционалне реформе које би реформом постојећих и изградњом недостајућих
делова институционалних структура омогућиле остваривање стратешких циљева,
ефикасну примену одабране политике и усклађивање административних структура са
захтевима ЕУ.
На основу анализе пољопривредног сектора и руралних подручја и идентификованих
спољних и унутрашњих изазова одређена је визија, која гласи: 1) да у 2024. години
пољопривреда Републике Србије буде сектор чији је развој заснован на знању, м одерним
технологијама и стандардима, који домаћим и захтевним страним тржиштима нуди иновативне
производе, а произвођачима обезбеђује одржив и стабилан доходак и 2) да се природним
ресурсима, животном средином и културном баштином руралних подручја управља у складу са
принципима одрживог развоја, како би руралне средине постале примамљиве за живот и рад
младих и другим становницима руралних подручја.
Постављена визија, достићи ће се остварењем пет стратешких развојних циљева:
 Раст производње и стабилности дохотка произвођача;
 Раст конкурентности уз прилагођавање захтевима домаћег и иностраног тржишта и
техничко-технолошко унапређђење сектора пољопривреде;
 Одрживо управљање и заштита животне средине;
 Унапређење квалитета живота у руралним подручјима и смањење сиромаштва и
 Ефикасно управљање јавним политикама и унапређење институционалног оквира развоја
пољопривреде и руралних средина.
Стратегијом је планирано предузимање низа активности (законодавне и реформа
органа, организација и установа), чија ће детаљна разрада бити предмет посебних интерних
докумената МПЗЖС. Дефинисан сет индикатора за праћење остварења постављених
стратешких циљева са полазним и циљаним вредностима. Међутим, изостало је дефинисање
механизма за мониторинг и еваулацију Стратегије, већ је само наведено да ће
операционализација еваулације и извештавања бити детаљно разрађена у плану реформе
органа, организација и установа.
Цео текст стратегије можете наћи овде.

