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ИЗВЕШТАЈ  И ЗАКЉУЧЦИ 

са међународног научног скупа:  
„Мултифункционална пољопривреда и рурални развој (II) –  

очување руралних вредности“,  
одржаног 06 и 07. децембра 2007. год. у Новом Саду 

 
 

Институт за економику пољопривреде из Београда, Регионалнa привреднa 
коморa Нови Сад и општина Беочин, у сарадњи са Пољопривредним факул-
тетима из Новог Сада и Земуна, Економским факултетом из Суботице, 
Институтом економских наука из Београда, Академијом Економских наука из 
Букурешта (Румунија), Институтом за економику пољопривреде из Букуреш-
та (Румунија), Институтом за економику пољопривреде из Варшаве (Пољска)  
и Балканском асоцијацијом за животну околину (Б.ЕН.А.) (Грчка) организо-
вао је међународни научни скуп под називом „МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА 
ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ (II) – ОЧУВАЊЕ РУРАЛНИХ 
ВРЕДНОСТИ“, који је одржан 06. и 07. децембра 2007. године у Новом 
Саду. 

На скупу је учествовало укупно 280 аутора, 142 домаћих и 138 страних, из 24 
научне, високошколске и друге институције из Србије, Републике Српске, 
Босне и Херцеговине, Румуније, Молдавије, Македоније, Летоније, Словени-
је, Италије, Француске, Пољске, Бугарске и Хрватске.   

У тематском зборнику са скупа који је и одштампан у два тома (укупно 1.212 
страница текста), објављено је 137 радова (66 радова домаћих и 71 рад 
страних аутора) које је Научни одбор Саветовања рецензирао и прихватио. 

Предмет овог скупа је био мултифункционална пољопривреда и рурални 
развој у функцији укључења Републике Србије у Европску унију као концепт 
мултифункционалности а и као методе остварења растуће одрживости не 
тржишних јавних добара како у пољопривреди, везано са производњом за 
тржиште или упоредо са производњом диверсификоване активности 
мултифункционалног газдинства тако и у руралној заједници, кроз обављање 
мултифункционалних активности фармера и осталих актера у руралној 
економији, независно од пољопривредне производње. 

Скуп је био подељен у шест основних секција и то: 

- Прва секција: ЕТНО-ХРАНА у којој је било 27 радова, 
- Друга секција: ЕТНО-ТУРИЗАМ у којој је било 26 радова, 
- Трећа секција: ЕТНО – ПЕЈЗАЖ у којој је било 26 радова, 
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- Четврта секција: ЕТНО-АРХИТЕКТУРА у којој је било 10 радова, 
- Пета секција: ЕТНО-ОБИЧАЈИ И СИСТЕМ ВРЕДНОСТИ, у којој је било 

9 радова, и 
- Шеста секција: УПОРЕДНА ИСКУСТВА У ПОЉОПРИВРЕДИ И 

РУРАЛНОЈ ЕКОНОМИЈИ, у којој је било 40 радова.  
На скупу је промовисано и шест монографија које је Институт за економику 
пољопривреде објавио у току 2007. године.   

Сходно тематској подели радова са скупа у шест горе наведених секција, теме 
са скупа су биле посвећене етно и еко аспекту мултифункционалног пољоп-
ривредног и руралног развоја, почев од производње органских производа 
односно здравствено безбедоносне хране и њихов допринос очувању здрав-
ља, преко евидентирања низа делатности које чине сегменте мултифункцио-
налног развоја пољопривреде, при чему је веома значајан развој туризма, као 
једне од мултидисциплинарних привредне делатности. У овом домену је 
посебно изражена могућност развоја сеоског туризма, који захваљујући при-
родним ресурсима, еколошким вредностима и амбијенталним карактеристи-
кама одређене руралне средине ствара занимљив и перспективан туристички 
производ Србије. Наравно све то је могуће уз одекватан однос према природ-
ном и осталом окружењу, који захтева чување и неговање природних и оста-
лих добара. Многи крајеви у Србији имају те погодности да би се из обједи-
њености природног потенцијала, еколошки очуване средине, културно-
историјског наслеђа и осталих атрактивности предела, могле извући макси-
малне предности за мултифункционални развој пољопривреде. Упоредо са 
тим могла би се обновити и сеоска инфраструктура и дати већа подршка уна-
пређењу села, са обновом традиционалних вредности живота и уз већу при-
мену савременог начина становања на селу.  

Обзиром да мултифункционална пољопривреда с краја 90-их година 20. века 
обележава европски модел пољопривреде и очување природе и руралног 
амбијента, то представља и шири концепт руралне мултифункционалности, 
тако што се повећава конкурентност пољопривредног сектора, доприноси 
управљању земљиштем на еколошки прихватљив и одржив начин, доприноси 
квалитету живота у руралним подручјима, побољшава реализацију наведених 
активности кроз предузетничке иницијативе локалних заједница, развија 
остале делатности које чине сегменте мултифункционалног развија 
пољопривреде.  

Закључак и порука са овог научног скупа је да многи крајеви у Србији имају  
привилегију и погодност да се из обједињености природног потенцијала, еко-
лошки очуване средине, културно-историјског наслеђа и осталих атрактивно-
сти предела,  могу  извући максималне предности за мултифункционални 
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развој пољопривреде. Међутим, основна ограничења овог аспекта развоја 
пољопривреде код нас превасходно проистичу из недостатка потребних 
финансијских средстава, али и недостатка развојних планова и програма. Зато 
је препорука многих аутора била да је потребно подржати и поздравити сваки 
покушај, пре свега индивидуалног сектора, да се постепено активирају поје-
дини од наведених сегмената привредне активности, што би свакако позити-
вно резултирало, како у односу на испољену тражњу, тако и у односу на про-
фитабилност пројеката и развој руралних заједница.  Све наведено има још 
већи значај ако се има у виду прикључење Србије Европској унији која је 
одавно схватила значај руралних простора и мултифункционалности пољоп-
ривреде што се такође могло ближе упознати из радова аутора из земаља у 
окружењу.   

Основни мотиви организовања оваквог скупа као и основни закључци и 
поруке који су наведени, као и многи други аспекти мултифункционалности 
и руралног развоја који су били тема многих радова, јесте да побуде и проду-
бе даља истраживања на овом плану, што би свакако допринело унапређењу 
квалитета живота на руралном подручју Србије.  

Највећи број радова припремљених за овај скуп су саставни део истраживања 
на пројекту 149007 Мултифункционална пољопривреда и рурални развој 
у функцији укуључивања Републике Србије у Европску унију, који се 
реализује у периоду 2006-2010. година, а кога финансира Министарство 
науке Републике Србије. 

 

Нови Сад-Београд, 24.12.2007.     Проф. др Драго Цвијановић 
Др Владана Хамовић 
Др Јонел Субић 


