МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ ШУМАРСТВА И
ВОДОПРИВРЕДЕ
ПОЉОПРИВРЕДНА СТРУЧНА СЛУЖБА ПРОКУПЉЕ
ВАСИЛИЈА ЂУРОВИЋА ЖАРКОГ Бр 13 ПРОКУПЉЕ
pss.prokuplje027@gmail.com контакт телефон 027/210-055
БИЛТЕН ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ
АВГУСТ-2019

САДРЖАЈ

БИБАУМ – УЗГОЈНИ СИСТЕМ ВОЋА - Тонић Дејан- саветодавац за воћарство и
виноградарство.......................................................................................................................... 1-2
ПРОЦЕНА ЗРЕЛОСТИ ПЛОДОВА ЈАБУКЕ –Тошковић Милан -саветодавац за воћарство
и виноградарство...................................................................................................................... 3-5
КАКО ЗАШТИТИТИ МАЛИЊАК НАКОН БЕРБЕ-Јовичић Маринко- саветодавац за
заштиту биља................................................................................................................................. 6
ЗНАЧАЈ СУЗБИЈАЊА КОРОВА НА СТРНИШТУ – Обрадовић Ивана- саветодавац за
заштиту биља............................................................................................................................ 7-8

ПОДСТИЦАЈИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕКОНОМСКИХ АКТИВНОСТИ НА СЕЛУ КРОЗ
ПОДРШКУ НЕПОЉОПРИВРЕДНИМ АКТИВНОСТИМА-Петровић Душка- саветодавац
за сточарство............................................................................................................................ 9-10
СЕОСКИ ТУРИЗАМ У СРБИЈИ– Јовић Снежана-саветодавац за заштиту биља.......... 11-12
АГРОПОНУДА
СТИПС

... …………………………………………………………….. 13
………………………………………………………………… 14

ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА………………................................................................................ 15

ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО
БИБАУМ – УЗГОЈНИ СИСТЕМ ВОЋА – Тонић Дејан-дипл.инж.воћарства и
виноградарства

Иновативни начини узгоја воћа који се у свету интезивно примењују већ дужи низ година
полако се уводе и у воћарску производњу на нашим просторима. Произвођачи код нас су
врло неповерљиви када су у питању иновације у производњи и тешко се одлучују да их
примене у својим засдима, међутим да бисмо достигли светске стандарде у производњи
неопходно је да се брже прилагођавамо и прихватамо нове технологије. У
принципуБибаум подразумева да из једног калема иду две гране.
Двострука осовина представља узгојну форму пуног плодоносног зида који комбинује
дугу и кратку резидбу у различитим зонама скелетне структуре коју чине две скелетне
осовине под оштрим углом у зони гранања.
Скелетна структура се формира у расаднику
прекраћивањем једногодишњег дела саднице на
висину 30 – 40 цм, или калемљењем подлоге на
заданој висини са две стране окулирањем у исечак
(čipbading).
Оштар угао гранања вретенастих осовина у зони
рачвишта спречава вегетативну активност у тој
зони што је био основни проблем код узгојне форме
дупло вретено. Висина стабла и дебљина
плодоносног зида омогућавају добру осветљеност
унутрашњости и доњих делова плодоносног зида,
односно, међуредни размак може се планирати у складу сапроходом воћарског трактора.
Густина склопа је 2450 – 2950 садница/ха, односно 4900 – 5900 вретенастих осовина/ха.
Резидба подразумева избалансиран раст са 80 – 90 плодова по једној вретенастој осовини
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што достиже приносе од 80 – 90 т/ха са преко 80 % плодова I класе (дијаметар плода од 75
– 85 мм). Техника формирања условљена је посебним карактеристикама садног
материјала. Садни материјал подразумева саднице са две осовине које су делом разгранате
као саднице А+. Саднице се не прекраћују по садњи, сем ако то није неопходно због
буђења пупољака и уравнотеженог раста разграњења дуж осовина. Арматуру чине
стубови (стубови за арматуру служе истовремено и за постављање противградне мреже) са
три реда жице. Осовине на садници се причвршћују за први ред жице на међусобном
растојању од 60 цм и савијају везивањем за други ред жице чиме се у ствари на
планираном растојању доводе у усправан положај. Бочна разграњавања се везивањем за
жицу савијају према доле и увођењем у редни простор. На свакој осовини има до 10
носача родног дрвета који се режу по систему дуге и кратке резидбе. На њима се планира
по 7 - 10 плодова, што чини оптимум оптерећења по стаблу и омогућује одрживе
пројектоване приносе. Сви делови крошње су доступни за машинске и ручне захвате у
току вегетације.
Предности Бабаум система узгоја
Бибаум систем има више предности као на пример лакши приступ стаблима, а то
омогућава лакшу резидбу, прскање и бербу. Чак и они који немају много искуства у
резидби могу лакше да раде тај посао. Двадесет посто је већа ефикасност радне снаге
приликом бербе, још једна велика предност полази од чињеницеда су стабла
продуктивнија. Добијамо добар квалитет и високе приносе. Уједначен је квалитет на врху
и дну стабла, јер биљка добија више светлости пошто је смањена бујност. Још једна од
предности је та што механизација може да лакше приступи воћњаку, такође је већа
хомогеност у квалиотету плодова, затим мања је површина за прскање и самим тим се
користи мање хемикалија.
Услови садње
Бибаум даје најбоље резултатена квалитетном земљишту у условима умерено важне
климе. На лошим земљиштима при овакавом начину узгоја може доћи до слабијег
пораста.
Извори:www.nikola-micic.com; www.agroklub.rs; agroinfotel.net
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ПРОЦЕНА ЗРЕЛОСТИ ПЛОДОВА ЈАБУКЕ- Тошковић Милан- дипл.инж.воћарства и
виноградарства
Код плодова јабуке разликују се два степена зрелости који су подједнако важни за
одређивање времена бербе. То су физиолошка зрелост и технолошка зрелост. У
физиолошкој зрелости плодови достижу своју највећу крупноћу, а семенке су потпуно
развијене и у повољним условима могу проклијати. Кад плодови постигну најбољи укус,
мирис и боју покожице те све остале карактеристике потребне за даљу намену (прерада,
чување у складишту или хладњачи) може се говорити о технолошкој зрелости.
Плодови раних сората беру се 6 до 7 дана пре технолошке зрелости, јесенске сорте 7 до 14
дана пре технолошке зрелости, а зимске сорте се беру у физиолошкој зрелости.
Да би се правилно одредио датум бербе треба знати да плодови јабуке садрже доста
скроба, резервне материје која се разграђује и претвара у глукозу. Постоји више тестова
или метода којима се одређује дан почетка бербе плодова јабуке, али ниједна није увек
сигурна. Методе се могу груписати у старе и нове, модерне методе.
У старе методе спада метода интензитета основне боје плода – промена основне боје у
жуту, жуто наранчасту или црвену; метода интензитета боје семенки – боја семенке у
плоду се мења обично у време физиолошке зрелости те бела семенка поприма смеђу,
тамну па црну боју. То је несигуран показатељ за одређивање рока бербе јер код летњих
сората семенка је још незрела док је плод већ зрео, а код зимских сората је обрнуто.
Метода промене боје меса – такође несигурна метода којом се хлорофил у месу треба
потпуно разградити да месо дозревањем добија боју без зеленог пигмента. Те на крају
метода када плодови почињу падати са стабла – метода је несигурна јер плодови могу
падати са стабла и због оштећења од инсеката или болести.
У нове, модерне методе које су сигурнији показатељи оптималног времена бербе спада
метода бројења дана од пуног цвета до зрења – ради се за сваку сорту посебно, није
потпуно сигурна јер зависи о климатским услова. За сорту Јонатан и његове мутанте
износи око 140 до 145 дана, за Црвени Делишес и његове мутанте 145 до 155 дана, а за
Златни Делишес 150 до 155 дана. Следећа метода је сабирање средњих дневних
температура од пуног цвета до бербе. За сорту Јонатан тај збир износи 2440 °Ц. Следи
метода мерења чврстоће меса плода. Она се мери посебним апаратом званим
пенетрометар и различите хемијске методе којима се одређује количина шећера, киселина,
скроба и сл.
Од поузданијих метода које се данас користе за утврђивање дозрелости плодова јабуке
јест јодно-скробни тест одн. Ј-Ј-К („јод-јод-калијум“) тест. Овим тестом се мери количина
скроба у плоду јабуке с циљем одређивања правог тренутка када је однос шећера и скроба
најповољнији. Поступак обављања јодно-скробног теста се састоји од узимања доброг
просечног узорка од 5 до 10 јабука. Плодови се прережу попречно и умоче се у раствор
јода (раствор јод-јод-калијум). Јодни раствор ће скроб обојити у тамноплаву до црну боју.
Јодни раствор се може набавити у апотекама, а припрема се на један од три начина:
3

•
као раствор 6,3 г јода и 10 г калијум јодида у 1 литри дестиловане воде ( у 200 мл
дестилловане воде стави се 10 г калијум јодида и добро се измућка, затим се дода 6,3 г
јода и поново измућка. На крају се дода дестилована вода до 1000 мл тј. Око 780 мл)
или
•
као раствор 6,3 г јода и 10 г калијум јодида у 0,5 л дестиловане воде ( у 200 мл
дестиловане воде стави се 10 г калијум јодида и добро се измућка, затим се дода 6,3 г
јода и поново измућка. На крају се дода дестилована вода до 500 мл тј. Око 280 мл).
У концентрисанијом раствору реакције ће бити брже.Након пар минута реакције раствора
са скробом доноси се оцена о зрелости плодова на темељу прошараности узорка.
Разградња скроба започиње од средине плода према покожици плода, а најспорије се
разграђује 2 до 3 мм испод саме покожице и у близини проводних снопића који иду из
петељке. Ако је цели плод по целом попречном пресеку обојен црноплавом бојом значи да
је плод још зелен и да садржи још доста скроба па се треба причекати с бербом. Када је
плод готово потпуно необојен реагенсом значи да је плод дошао у технолошку, конзумну
зрелост, а оптимално време за складиштење је прошло. У случају да се на тамној основи
целог пресека плода јавља просвјетљење, а паренхим плода је обојен тамноплаво само
испод покожице значи да плод садржи и шећер и скроб па је као такав најбољи за бербу и
складиштење.

Препоручене вредности за оцену зрелости јабуке
СОРТА

СКРОБ

ШЕЋЕРИ

ТВРДОЋА

КИСЕЛИНЕ

Гала

4,0 – 5,0

11,0 – 12,5

7,0 – 7,5

3,5 – 4,5

Eлстар

4,0 – 5,0

11,0 – 12,5

6,0 – 7,0

5,5 – 7,5

Joнаголд

7,0 – 8,0

12,0 – 13,5

6,0 – 7,0

5,5 – 6,0

Глостер

3,5 – 4,0

11,0 – 11,5

6,5 – 7,0

5,0 – 6,0

Златни
Делишес

6,0 – 7,0

11,5 – 13,0

7,0 – 8,0

4,0 – 5,0

Ајдаред

6,0 – 6,5

10,5 – 11,5

7,0 – 7,5

6,5 – 7,0

Грени Смит

5,0 – 5,5

10,0 – 11,0

7,0 – 8,0

8,5 – 9,5
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За одређивање оптималног рока бербе успешно се употребљава тзв. Стреифов индекс
(СИ) назван према његовом аутору др. Јосефу Стреифу с истраживачке станице
Бавендорф, Свеучилишта Хохенхеим у Немачкој. Према Стреиф-овом индексу
индикатори зрелости и квалитету плодова су:
•

чврстоћа плода у кг/цм2, а мери се пенетрометром

•
садржај шећера или тачније растворљивих сувих материја, рефрактометријска
вредност у ступњевима Брикса, а мери се рефрактометром
•
скробни индекс према лествици Цтифл (Центре техниqуе интерпрофессионнел дес
фруитс ет легумес) који се одређује потапањем половине водоравног пресека плода у 1 %тном раствору калијум јодида.
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ЗАШТИТА БИЉА

КАКО ЗАШТИТИТИ МАЛИЊАК НАКОН БЕРБЕ-Јовичић Маринко-спец.струк.инж.
заштите биља
Након бербе, малињак је потребно неговати и заштити како
би следеће године приноси малине били квалитетни и
уносни. Уобичајно се на лишћу и изданцима малине
остављеним за следећу годину могу уочити тамно
љубичасте пеге које су последица напада фитопатогене
гљиве (Didymella applanata). Последице тога су пропадање
изданака током зиме или кржљава родна грана која даје
оскудне и неквалитетне плодове. Борба против љубичасте пегавости малине састоји се од
превентивних мера и хемијске заштите.
Нега и заштита малина после бербе је од изузетне важности од чега зависи здравље и
родни капацитети малињака наредне сезоне. Треба имати на уму да мере заштите
малињака почињу у овој години, а настављају се с пролећа следеће године. Ове мере
подразумевају:
Уклањање старих изданака
Стари изданци, као и оштећени и оболели секу се до основе, остављају да свену и потом
се уклањају. Ова мера је неопходна како би се млади изданци адаптирали на јако
осунчавање.
Проређивање изданака
Изданке треба проређивати по дужном метру. Оставља се десетак добро формираних и
здравих изданака а остали се орезују до земље, суше се и уклањају.
Уклањање корова
Корове треба уклањати редовно јер младим изданцима краду храну и воду а поред тога
погодују развоју штеточина и болести. Поред плевљења, окопавања и фрезирања,
најчешће је потребна и употреба одговарајућим хербицидима.
Заштита од болести, инсеката и гриња
Малињак је неопходно заштити од појаве болести, напада штетних инсеката и гриња.
Одмах после бербе са сузбијање болести листа и стабла, као и ериофидне гриње треба
користити одговарајуће фунгициде на бази активне материје Difenokonazol у
концентрацији од 0,3 л/ха. Седам до десет дана после бербе у ове сврхе може се користити
и Tiofanat-metil у количини од 1 л/ха и Mankozeb у количини од 2 кг/ха. У октобру за
болести стабла и листа и боље одрвењавање изданака препоручујемо коришћење
фунгицида на бази Bakar hidroksid у пропорцији 0,4-0,6%.
Izvor google
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ЗНАЧАЈ СУЗБИЈАЊА КОРОВА НА СТРНИШТУ – Обрадовић Ивана-маст.инж.
заштите биља
Вишегодишњи усколисни и широколисни корови као што су: паламиде (Цирсиумарвенсе),
дивљи сирак (Соргхумхалепенсе), попонац (Цонволвулусарвенсис),

пиревине (Агропyрумрепенс) и остали веома су чести корови наших њива. Неопходно је
испровоцирати ницање корова, путем љуштења стрништа или тањирања и сачекати да
корови никну у што већем броју.

Сада је идеално време за сузбијање корова јер имамо падавине које ће испровоцирати
боље ницање корова и боље усвајање хербицида, јер је пожељно кретање сокова кроз
биљку да би се хербицид боље усвојио.
Када корови буду у фази интетзивног пораста, пожељно је урадити третирање
неселективним (тоталним) хербицидима на бази глифосата у количини 3 до 10 л/ха, у
зависности од врсте корова. На тржишту постоји велики број препарата на бази глифосата.
Произвођачи могу применити неки од препарата: Глифосав-480, Глифол, Глитотал,
Агроглифосат, Пирокор, Бинго-480, Цлиниц, Цосмиц-36, Глифомарк, Роундап, Боомефект
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и други. Ако се на стрништу појави само дивљи сирак препарати се могу употребити у
количини од 4-5 л/ха. Ако на стрништу поред дивљег сирка има и пиревине, паламиде и
попонца количи на треба да буде већа до 8 л/ха. Препоручена количина воде је као и код
осталих хербицида који се примењују фолијарно 200-400 л/ха.
Третирану површину стрништа не треба обрађивати 15 до 20 дана после примене како би
се хербицид што боље транспортовао преко листа до корена и ризома.
Третирање би требало изводити у вечерњим часовима, када је температура ваздуха у
опадању. У том периоду биљке отварају своје стоме и интензивније усвајају активне
материје. Ове хербициде треба применити када је време мирно, без ветра јер су они
неселективни и уништавају сваку биљку са којом дођу у контакт.
Сузбијање корова на стрништу се препоручује уместо честе појаве спаљивања жетвених
остатака што наноси велике штете са дуготрајним последицама. Спаљивањем жетвених
остатака губе се значајне количине органске материје, загађује атмосфера а такође и
уништавају неки корисни микроорганизми у земљишту. Не треба занемарити ни опасност
од избијањапожара.
Хербициди примењени на стрништу делују само преко листа и зелених биљних делова не
остављајући хербицидне остатке у земљишту, тако да се на тако третираној парцели могу
сејати усеви без ограничења. Сузбијањем корова на стрништу смањује се бројност корова
за наредни усев, који обично буде нека окопавина. Захваљујући овој мери у пролеће
наредне године проблем корова се често може решити само једним третманом неким
земљишним хербицидом.
На третираним површинама забрањена је испаша стоке, као и употреба осушене биљне
масе за исхрану.
Преузето пољосфера.рс.
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АГРАРНА ПОЛИТИКА

ПОДСТИЦАЈИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕКОНОМСКИХ АКТИВНОСТИ НА СЕЛУ
КРОЗ ПОДРШКУ НЕПОЉОПРИВРЕДНИМ АКТИВНОСТИМА-Петровић Душкадипл.инж. сточарства
Развој туризма у сеоским подручјима има за циљ, да
допринесе одржавању и јачању пољопривредне
производње на малим пољопривредним газдинствима
која не располажу са адекватним ресурсима да би ушла у
конкурентску борбу са великим пољопривредним
газдинствима. С друге стране, на селу је неопходна
диверсификација социјалних и економских активности,
јер пољопривреда не представља једину димензију
живота и рада на селу. Наиме, посматрање, и често
изједначавање села и пољопривреде, током претходног
доста дугог периода, довело је до значајне
деаграризације и девастације села. Развој руралног
туризма
ствара
нове
могућности
за
развој
пољопривреде и шумарства, лова и риболова, занатства,
трговине, културних, спортских и осталих институција.
На тај начин се иницира локални развој, јачање
газдинстава који у том процесу учествују. Дакле,
стварају
се
услови
за
директно/индиректно
запошљавање, за смањивање последица депопулације
руралних подручја, заштиту културног и архитектонског наслеђа, заштиту животне
средине, итд.Из тог разлога ,али и много других Министарство пољопривреде и заштите
животне средине, донело је Правилник о подстицајима за унапређење економских
активности на селу кроз подршку не пољопривредним активностима.
Овим правилником ближe се прoписуjу врсте подстицајa за унапређење економских
активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима, услови, начин и
образац пријаве за остваривање права на подстицаје, као и максимални изнoси пoдстицaja
пo кoриснику.
Подстицаји обухватају инвестиције у:


Сектору руралног туризма у којем су прихватљиве инвестиције: улагање у
изградњу, доградњу, адаптацију, инвестиционо и текуће одржавање, у циљу
привођења намени, као и набавке опреме, а ради пружања угоститељских услуга у
аутентичним угоститељским објектима у домаћој радиности или сеоском
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туристичком домаћинству, у смислу прописа којим се уређује туризам, односно
угоститељство.
 Сектору уметничких заната, односно домаће радиности у којем су прихватљиве
инвестиције Прихватљиве инвестиције: улагања у набавку опреме и алата за
обављaње послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно
пословима домаће радиности, у складу са прописима којима се уређују одређивања
послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима
домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције из
датих сертификата.
Право на коришћење подстицаја, у складу са законом којим се уређују подстицаји у
пољопривреди и руралном развоју и овим правилником
имају:
1) физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног
породичног пољопривредног газдинства,
2) предузетник,
3) правно лице: привредно друштво (микро и мало правно
лице),земљорадничка задруга.
Подстицаји се остварују на основ уконкурса који за сваку
календарску
годину
расписује
Министарство
пољопривреде шумарства и водопривреде – Управа за
аграрна плаћања. Конкурс садржи конкурсну пријаву, услове за остваривање права на
подстицаје, документацију коју је потребно поднети, критеријуме за рангирање, рок за
подношење конкурсне пријаве, као и друге потребне информације.
Рок за подношење захтева у 2019. години је до 27.09.2019.године.
Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од вредности реализоване прихватљиве
инвестиције умањене за износ средставана име пореза на додату вредност, у складу са
законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно
пoсeбним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном
развоју.
Висина подстицајних средстава утврђује се у износу од 50 % од вредности реализоване
прихватљиве инвестиције, умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност.
Уколико је инвестиција предвиђена за реализовање у подрчју са отежаним условима рада
у пољопривредној производњи,онда је висина подстицаја 65 % умањена за износ
средстава на име пореза на додату вредност
Максимални износ подстицаја по кориснику за инвестиције у сектору руралног туризма је
3.000.000 динара.
Максимални износ подстицаја по кориснику за инвестиције у сектору старих и
уметничких заната, односно домаће радиности је 500.000 динара.
Максимални износ подстицаја по кориснику за инвестиције у оквиру оба сектора је
3.000.000 динара.
Извор:http:subvencije.rs
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СЕОСКИ ТУРИЗАМ У СРБИЈИ– Снежана Јовић- спец.струк.инж. заштите биља

Развој сеоског туризма у Србији требало би да допринесе очувању сеоске средине,
културне баштине, традиције, као и да економски мотивише локално становништво да
остане на селу. Овакав вид активности на селу такође би могао да значајно допринесе
заштити природе, али и омогући средства за опстанак и развој села.
Предност развоја сеоског туризма се огледа у остварењу прихода сеоских домаћинстава уз
минимално инвестирање. Домаћинства која се поред пољопривреде, као основне
делатности, баве туризмом своје производе продају по најповољнијим, малопродајним
ценама, јер туристи сами долазе по робу.
Законске одредбе које се односе на сеоски туризам
Услугама у сеоском туризму, сматра се пружање услуга смештаја и исхране у сеоским
домаћинствима, етно објектима и салашима; организовање пешачких тура, брања
лековитог биља, јахања, риболова и других тематских активности; дегустација и продаја
производа; припремање и услуживање традиционалних јела уз надокнаду; производња и
продаја народних рукотворина, као и организовање активности на упознавању наслеља,
начина живота и традиционалне културе сеоских подручја.
Физичко лице у домаћинству на сеоском подручју које је организовано као сеоско
туристичко домаћинство може пружати угоститељске услуге смештаја, као и припремања
и услуживања хране и пића туристима, до највише 30 лежаја.
Сеоско туристичкодомаћинство може пружати услуге припремања и услуживања хране и
пића из претежно властите производње и дегустације сопствених производа домаћинства
организованим туристичким групама које некористе услуге смештаја.
У сеском туристичком домаћинству могу се продавати сопствено израђене народне
рукотворине, као и организовати активности на упознавању наслеђа, начина живота и
традиционалне културе сеоских подручја.
Физичко лице издаје куће, станове, апартмане и собе преко локалне туристичке
организације, туристичке агенције или привредног субјекта регистрованог за обављање
угоститељске делатности, на основу уговора.
Уговор физичко лице доставља, ради евидентирања,надлежном органу јединице локалне
самоуправе.
Давалац смештаја наплаћује боравишну таксу истовремено са наплатом услуге смештаја.
Ако давалац смештаја не наплати боравишнутаксу, дужан је да на свој терет уплати износ
не наплаћене боравишне таксе.
Да би се једно сеоско домаћинство почело бавити сеоским туризмом, неопходно је да се
претходно припреми за ту активност. Припреме подразумевају првенствено упознавање са
Законом о туризму, правима и обавезама.
Након тога неопходно је упознати се са Критеријумима за категоризацију објекта
(основни стандарди квалитета).
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Затим обавестити локалну туристичку организацију о намери да се бави сеоским
туризмом и од њих тражити смернице за наредне активности
Оно што је такође неопходно и од изузетне важности је да се направи детаљан план
активности, организују се чланови домаћинства и расподеле обавезе.
Објекат који се планира привести сврси за сеоски туризам неопходно је припремити за
категоризацију, а након тога предати захтев за категоризацију објекта.
У међувремену потребно је такође и упознати се локалном туристичком понудом,
домаћим трендовима, тржиштем и његовим захтевима. Повезати се са локалним
туристичким субјектима (ресторани, хотели, музеји, организатори манифестација...)
Направити базу података о институцијама, удружењима и организацијама кој е се баве
развојем, унапређењем и промоцијом сеоског туризма, као и туристичким агенцијама које
нуде сеоски туризам
Направити детаљан план промотивних активности.
По добијању решења о категоризацији објекта, почети реализацију плана промотивних
активности. Препорука је да се газдинство које почиње да се бави сеоским туризмом
повеже са институцијама, удружењима и организацијама које се баве
развојем, унапређењем и промоцијом сеоског туризма, као и са успешним домаћинима
који се баве сеоским туризмом како би унапредили своју понуду.
Надлежне институције на државном нивоу:
Министарство трговине, туризма и услуга
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
за промотивне активности, развој и унапређење туризма на државном нивоу
Туристичка организација Србије
На локалном нивоу
Туристичка организација општине
Удружење предузетника у сеоском туризму Србије
CeNORT
NVO
Извор:www.ruralinfoserbia.rs
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Поштовани пољопривредни произвођачи,
Уколикожелите да купите одређене пољопривредне производе (воће, поврће,
житарице или живу стоку) посетите сајт Агропонуда или нам се обратите ако
желитенешто да огласите да продајете како би Ваш производ поставили на сајт:

http://www.agroponuda.com/

Уколико желите огласити продају Ваших пољопривредних производа (биљна
и сточарска)можете се јавити саветодавцима Пољопривредне стручне
службе Прокупље на телефон 027/210-055 или у просторијама службе.
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