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 Пласман пољопривредних производа
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ПЛАСМАН ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА
Др Предраг Вуковић, спец.

 Значајан део туристичке понуде руралних подручја чини гастрономска и винска
понуда.

 За гастрономску понуду значајно је да буде:
- разноврсна,
- ненаметљива,
- уочљива
 Веома је значајно да се на нивоу Србије направи гастрономска карта подручја на
којој би били уочљиви сви гастрономски специјалитети подручја, региона и сл.
 Оваква понуда мора бити у складу са доминантном и препознатљивом
пољопривредном производњом.

 Гастрономска понуда мора бити презентована свим сегменитма туристичке
тражње - до специфичних као што су на пр. вегетеријанци, и сл.
 Организација тематских гастро путовања у рурална подручја ради конзумације:
- Пољопривредно-прехрамбених производа карактеристичних за одређена
подручја (на пр. ужички пршут, златиборски кајмак, сјенички сир,
чачанска ракија шљивовица, златарски сир, хомољски мед итд. )
- Кулинарске туре - на пр. дрински рибљи паприкаш, Фрушкогорски срнећи
гулаш итд.).

- Кухиња кроз векове (начни на који су се некада припремали домаћи
специјалитети од локалних производа, на пр. качамак од белог кукурузног
брашна, попара, различите врсте чорба, конзумирање различитих врста
намаза итд.).
- Српска средњевековне кухиња и сл.

Хо/Ре/Ке СЕКТОР

Малопродаја – сеоска газдинства

Шеф набавке или друга особа је
одговорна за набавку (власник, главни Крајњи потрошач одлучује сам о
кувар) одлучујуе у име хиљаде куповини
потрошача
Хотел, ресторан, бар
продаје и потрошње

као

место

Полица као место продаје

Набавка робе најчешће значи продају
Велика важност бренда
робе
Дизајн и паковање су мање важни

Дизајн и паковање су пресудни

Ниски трошкови маркетинга
(акценат је на продајној функцији)

Велики трошкови маркетинга
(акценат на промоцији и пропаганди)

 Главни
понуђачи
пољопривредних
и
прехрамбених
МСП, посредници, пољопривредна газдинства.

производа

су:

 Унутар канала постоје различитости - хотели немају исте потребе као ресторани,
барови, кетеринг компаније, сеоска домаћинства или неки други објекти.

 Хотели могу планирати потребе за набавку намирница унапред према процени
искоришћености смештајних капацитета и потврди резервација, док код ресторана
или сеоских домаћинстава то није случај, реч је о релативно малим набавкама на
бази учесталости, што ставља акценат на важност система дистрибуције.
 За вођење набавке су углавном задужени менаџери/власници. Ова појава је посебно
изражена код ресторана.

 Хо/Ре/Ке сектор локалне производе углавном набавља директно од произвођача

НАЈЧЕШЋИ ПРОБЛЕМИ У ПЛАСМАНУ ЛОКАЛНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА
туристичко-угоститељским објектима:
 Недостатак локалних сировина од којих се производе локални традиционални
производи (нпр. пршута - нема домаћих волова, месо се увози из Јужне Америке,
затим мед се увози из Кине и пласира као домаћи и сл.);

 Део произвођача локалних производа не задовољава стандарде које морају имплементирати хотелско-угоститељски објекти;
 Низак степен испуњавања хигијенских и санитарних услова код произвођача
(нпр. код млекара - немају хигијенско-бактериолошке налазе и сертификате без
којих угоститељски објекти не могу користити намирнице, јер немају гаранцију
исправности производа);
 Велики број малих произвођача нема декларације за производе и адекватну
амбалажу или паковање (проблем складиштења, рока трајања и саме
презентације гостима);

 Велики број малих произвођача нема регистроване фирме (тзв. “дивља производња”) продају производе без рачуна или “на црно”;

 Регистрована пољопривредна газдинства нису у систему ПДВ-а;
 Недовољна заштита порекла производа, производи нису стандардизовани;
 Непостојаност квалитета локалних производа;
 Недовољна количина локалних производа у понуди, јер нема задруга малих произвођача путем којих би могли вршити заједнички наступ на тржишту (заједнички
бренд, промоција и продаја);

 Не постоји јако удружење предузетника које би подстицало едукацију и унапређење постојећих капацитета (осавременити производњу), производа и услуга;
 Изостанак континуираних и таргетираних субвенција;
 Лимитираност информација о локалним производима за иностране госте (већина
менија у ресторанима је на српском језику);

ИЗУЗЕТНО ВАЖНИ РАЗЛОЗИ ЗА ФОКУС НА СЕКТОР ПРЕХРАМБЕНИХ ЛОКАЛНИХ
ПРОИЗВОДА СА ПОТЕНЦИЈАЛОМ ЗА ДАЉИ РАЗВОЈ И РАСТ СУ :
 Могућност постизања видљивих резултата у кратком року
(повећање прихода и запослености)
 Улога прехрамбених производа у задовољавању егзистенцијалних потреба
(локално становништво и туристи као потрошачи) и прехрамбена индустрија као
битна економска грана Србије.

 Место прехрамбених производа и старих заната у туристичкој понуди
(нa пр, гастрономија и стари занати у функцији културних и традиционалних
манифестација и свакодневног живота локалног становништва - lifeventures учествовање у мужи крава и производњи млека, брању шљива и производњи
ракије итд.; туристичке атракције - путеви ракије, сале за дегустацију;
 Повезивање пољопривредне производње и туризма као две важне гране
привређивања на одређеној територији.

 Примери добре праксе светски познатих дестинација и неких дестинација из региона
које су изградиле имиџ и оствариле завидан успех коришћењем ресурса локалног
прехрамбеног сектора:
- Тоскана у Италији (акценат на црном вину познатих брендова ко шта су Chianti
Classico, Brunello di Montalcino, екстра чистом маслиновом уљу, салами, пршуту,
овчијем сиру, terracotti),
- Прованса у Француској (лаванда и производи од лаванде - мирисна уља, креме и
други производи за негу тела – пример светског бренда L’Occitane, парфеми, црна
вина богате воћне ароме ваниле, цимета и црвеног воћа, врхунска гастрономија
са акцентом на сиревима и пужевима),
- Истра у Хрватској (позната по белом вину малвазија, маслиновом уљу,
тартуфима, шпароге, тестенина фужи ....) итд.

 Усклађеност са концептом туристичке кампање Србије где су храна и пиће презентовани као основни маркетиншки и брендинг алат (промотивни филм ТОС под
називом Sоulfood Serbia представља различите делове Србије према
карактеристичној храни и пићу).

Вински туризам
 Вински туризам је у тесној вези са туризмом хране, јер је вино по законским
одредбама земаља Европе уврштено у храну, а позната је чињеница да нема доброг
оброка без доброг вина.
 За развој овог вида туризма су потребни услови:
- добри педолошки услови за одговарајући тип винове лозе;
- материјална средства за улагање у узгајање винове лозе;
- поседовање знања за производњу одговарајућих сорти вина;
- Маркетинг и менаџмент винског туризма (од визије узгоја до конзмације или
до организовања одговарајућих туристичких манифестација у част вина).

Он је у тесној вези са туризмом догађаја тј. манифестационим
туризмом.
Приходи од винског туризма се остварују како по основу продаје
вина, тако и од свих трошкова које туристи имају при боравку у
месту.

 Припремање вина на
традиционалан начин и
манифестације које се
одржавају тим поводом
привлаче велики број
туриста.

САВЕТИ :
 Организација пружања услуга исхране зависи од тога за који сте се тип руралног туризма
определили према правилнику. На пр. пружају ли се услуге исхране:
- само за госте у смјештају на газдинству (затворени тип сеоског туризма, рурални
Б&Б, руралног породичног хотела) или и
- за излетнике (на пр. код излетишта).
 Не заборавите: ако своје туристичко сеоско породично газдинство региструјете као
сеоско домаћинство, у складу са Правилником о пружању угоститељских услуга на
сеоским домаћинствима, дужни сте да гостима омогућите услуге исхране на начин који
је предвиђен Правилником.

 На туристичком сеоском породичном газдинству треба нудити јела из тог краја тзв.
традиционални специјалитети. Посебно је пожељно понудити специфичне
специјалитете који се могу пронаћи само у селу или крају.
 Гостима је увек потребно објаснити какво се јело нуди, од чега је направљено, како
се спрема и пре свега, ако постоји, а готово увиек постоји, испричати и занимљиву
причу о јелу (како је настало, зашто се припрема баш тако или зашто се припрема
баш у том крају и сл).

 Посебно је занимљиво гостима напоменути, ако се поједино јело припрема од
аутохтоних врста воћа, поврћа, житарица, животиња (месо, јаја, млеко) те од
самониклог јестивог биља.
 Такође, потрудите се да се у вашу понуду уврсте и давно „заборављена“ јела, међу
којима су и многа која ви можда сматрате толико једноставним да сте у
недоумици да ли је уопште пристојно такво јело понудити госту као
традицијонални специјалитет.

 Интервенишите у традицијалном јеловнику кроз креативне гастро-иновације, које
максимално настоје да следе традицију и предности локалних намирница,
допуштене су у случајевима када неко од гостију не конзумира одређене
намирнице или јело због верских или личних уверења или због на пример
здравствених потешкоћа.

 Један део гостију увек очекје да у понуди имате и јела која се стандардно нуде у класичним
угоститељским објектима (нпр. ражњићи, ћевапи, бела вешалица и сл.).
 Таквом госту требате љубазно објаснити како је поента у сеоском туризму да се нуде и конзумирају
искључиво аутентична, традиционална тзв. „старинска“ јела, те да сте сигурни да ће у широкој
понуди јела која се налазе на вашем јеловнику с изворним традицијоналним јелима наћи нешто
што ће му се допасти.

КРЕИРАЊЕ ДОДАТНЕ ВРЕДНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ
ПРОИЗВОДА (КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ, ПРИРОДНЕ ВРЕДНОСТИ)
Доцент др Бранко Красојевић
Ма Данијела Вићентијевић

СТУДИЈА СЛУЧАЈА – ЕТНО СЕЛО БАБИНА РЕКА

«Језеро на коме се може пецати, уживати у шетњама поред њега или, из прелепог
ресторана, (капацитета 130 места) одмарати посматрајући одсјај на његовој
површини... Поред језера протиче поток у народу познат као БАБИНА РЕКА, по
коме је овај комплекс и добио име».

Ресторан је урађен тако, да где год да се седне поглед ће бити очаравајући, са једне
стране може се посматрати језеро и шума, а с друге стране уживање употпуњује
велика фонтана.
Активности у приорди: брање печурака, риболов, шетња...

СТУДЈА СЛУЧАЈА – ЕТНО СЕЛО (С) ЛАТКОВАЦ
Етно село Латковац налази се у општини
Александровац, око 5 км од центра града.
Смештено је у подножју три планине:
Копаоник, Жељин и Гоч, на надморској
висини од 430 метара.
Комплекс садржи четири куће, шталу и
амбар. Једна од кућа је некада била
судница која је почетком XX века постала
приватно власништво, стара је око 200
година и најстарија је кућа у селу!
Остале куће су изграђене почетком
прошлог века, што значи да је село
преживело два рата..
Куће су изграђене од блата, сламе и греда.

Вежба:
ПЛАСМАН И КРЕИРАЊЕ ДОДАТНЕ ВРЕДНОСТИ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА
Доцент Др Бранко Красојевић
Др Предраг Вуковић, спец.
Ма Данијела Вићентијевић

БИЗНИС ПЛАН
- основни појмови Др Предраг Вуковић, спец.

ПОЈАМ
Бизнис план представља елаборат (документ) који садржи елементе једне пословне
идеје коју намерава да реализује одређено пољопривредно газдинство и који
омогућава потенцијалним финансијерима и инвеститорима брже разматрање
презентиране идеје и лакше и ефикасније доношење одлуке о евентуалном
финансирању, односно учешћу у реализацији те пословне идеје
УПОТРЕБА
Бизнис план је основни, писани документ пољопривредног газдинства који служи за
интерну и екстерну употребу
а) За интерну , служи пољопривредном газдинству да континуирано прати, коригује и
унапређује пословне процесе у свом пословању, проширује производне капацитете,
остварује нове пословне подухвате и побољшава успешност целокупног пословања.
На основу бизнис плана, јасно се одређује редослед пословних активности које се:
1) предузимају при отпочињању неке нове пословне идеје или
2) планирању постојећих активности.

б) У екстерној употреби служи потенцијалним зајмодавцима (банкама, фондовима,
међународним инвестиционим организацијама, итд.) као кључни документ на основу
кога се доноси одлука о финансирању конкретне пословне идеје или одлука о
одобравању средстава за финансирање (кредитирање) предвиђене инвестиције.
Пољопривредно газдинство, помоћу бизнис плана приказује шта жели и шта може
постићи у конкретном послу, као и на који начин намерава да обезбеди ресурсе за
реализацију постављених циљева.
Бизнис план представља пословни водич кроз пословне активности и дефинише
критеријуме успешности.

Пословну идеју пољопривредног газдинства, потребно је погледати са више аспеката,
приступити њеној процени и квалитетно је оценити.

Бизнис план треба да омогући власницима пољопривредних газдинстава да:
- са што мањим степеном ризика предвиде своје пословање, као и да

- искажу и позиционирају своје место у привредном амбијенту средине у којој
одвијају своје пословне активности.
ИДЕЈА

Бизнис
план

Реализација

УСПЕХ

ФОРМАЛНО НЕ ЗАОБИЛАЗНИ ЕЛЕМЕНТИ БИЗНИС ПЛАНА ЗА ЕКСТЕРНЕ КОРИСНИКЕ :
1) ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНВЕСТИТОРУ
2) ОСНОВНИ ПОДАЦИ О АУТОРИМА БИЗНИС ПЛАНА
3) АНАЛИЗА РАЗВОЈНИХ МОГУЋНОСТИ ИНВЕСТИТОРА
4) РЕЗИМЕ
5) ДОДАТАК

I.) ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНВЕСТИТОРУ
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Подаци о пољопривредном газдинству
Предмет пословања
Власништво и структура поседа
Делатност газдинства и организација посла
Структура радне снаге на газдинству
Основна средства у употреби

II.) ОСНОВНИ ПОДАЦИ О АУТОРИМА БИЗНИС ПЛАНА
Институција која је израдила бизнис план
Вођа пројекта

Име и презиме
аутора

Део плана који је аутор
израдио

Предузеће у коме је
аутор запослен

Потпис

Техничко – технолошки

..............

Архитектонско – грађевински

..............

Електро

..............

Хидро

..............

Машински

..............

План набавке и продаје

..............

Финансијски план

..............

.........

III.) АНАЛИЗА РАЗВОЈНИХ МОГУЋНОСТИ
3.1. ТРЖИШНИ АСПЕКТИ
3.2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНВЕСТИЦИЈИ
3.3. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
3.4. ОЦЕНА ЕФЕКАТА ПРОЈЕКТА

3.1. ТРЖИШНИ АСПЕКТИ
3.1.1. Тржиште продаје

3.1.2. Тржиште снабдевања

3.2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНВЕСТИЦИЈИ
3.2.1. Кратак опис пословне идеје - пројекта

3.2.2. Укупна инвестициона улагања
3.2.3. Улагања у основна средства
3.2.4. Извори финансирања

3.3. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
3.3.1. Формирање укупног прихода
3.3.2. Структура трошкова
1) Директан материјал
2) Енергија и гориво
3) Остали материјални трошкови
4) Амортизација
5) Радна снага и просечне зараде
6) Отплата кредита
7) Остали нематеријални трошкови
8) Укупни трошкови
9) Биланс успеха

3.4. ОЦЕНА ЕФЕКАТА ПРОЈЕКТА

3.4.1. Готовински ток
3.4.2. Економски ток
3.4.3. Статичка оцена пројекта
а) Економичност производње
б) Рентабилност производње
в) Рентабилност инвестиције (предрачунске вредности инвестиције)
г) Време повраћаја инвестиције
3.4.4. Динамичка оцена пројекта
а) Нето садашња вредност пројекта
б) Време повраћаја инвестиције
в) Интерна стопа рентабилности (повраћаја)
3.4.5. Оцена пројекта у условима неизвесности
а) Доња тачка рентабилности

РЕЗИМЕ БИЗНИС (ПОСЛОВНОГ) ПЛАНА

1.

ПОСЛОВНИ ПЛАН – назив и садржај

Реконструкција угоститељаког објекта – Брвнаре и набавка опреме

2

Инвеститор

Пољопривредно газдинсво, Војводе Влаховића 11б, Београд

3.

Локација

Гуча – насеље Смоница

4.

Предрачунска вредност инвстиције

Укупна улагања: 8. 074.276 дин.
- Основна средства: 5.875.708 дин.
Обртна средства:

5.

Извори финансирања

6.

Употреба кредита

Набавка опреме: 238.770 дин.

7.

Почетак улагања

01 јанурар 2020 године

8.

Завршетак улагања

30 децембар 2020 године

-

Сопствени извори 4.074.276
Позајмљени капитал: 4.000.000. дин

9.

Пројектовани обим производње

-

10.

Економски век трајања пројекта

30 година

11.

12.

Финансијски показатељ

Друштвена оправданост

Издавање соба по години 365 дана х 40 лежајева х 40 % = 5.840 ноћења
Цена собе 1.200 , оо дин.
Приход од издавања соба 5.840 х 1.200 дин. = 7.008.000,оо дин.
Додатни приход 250.000 дин.
Укупан приход 7.258.000,оо дин. у првој години и укупно за 5 година 36.490.000,оо дин.
Укупан профит за 5 годна 13.355.421,88

Ликвидност:

позитивна

Економичност:

2,21

Нето рентабилност просечно за 5 година:

36,6 %

Време повраћаја инвстиције:

у 3 години

Позитивна након завршетка улагагања запослено 4 радника

БИЗНИС ПЛАН И ПРИПРЕМА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ СА
БИЗНИС ПЛАНОМ ЗА КОНКУРИСАЊЕ КОД ДОМАЋИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА
Доцент др Бранко Красојевић
МА Данијела Вићентијевић

КОРАК ПО КОРАК ДО ПОВОЉНИХ КРЕДИТНИХ СРЕДСТАВА
1. https://mtt.gov.rs/slider/konkurs-za-dod-kreditnih-tpo/
Рок за пријављивање 1. септембар 2020. године
2. Проучити услове Конкурса
3. Попунити Образац захтева
4. https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/investicioni-krediti
- Документација за предузетнике и пољопривредна
газдинства
5.https://www.mfin.gov.rs/usluge/%d0%b8%d0%bc%d0%b5%
d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8/
Списак судских проценитеља
6. Писање бизнис (Пословног плана)https://fondzarazvoj.gov.rs/download/NWQC823-poslovniplan-preduzetnici.pdf
7. Предаја докумената

