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100rd EAAE Seminar, Novi Sad (Serbia and Montenegro) 
Wednesday 21st – Friday 23rd June 2007 

 
 

DEVELOPMENT OF AGRICULTURE AND RURAL AREAS 
IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE 

 

РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНИХ ОБЛАСТИ 
У ЦЕНТРАЛНОЈ И ИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ 

21-23. јуни (среда-петак) 2007 . 

 

1. Тема 
Семинар настоји да стимулише дискусију о циљевима, предностима, 

ограничењима и проблемима који постоје у руралном и пољопривредном  
развоју европских земаља које се налазе у различитим фазама процеса 
европских интеграција. Очекује се да аграрни економисти и други 
научници из области друштвених наука у једном мулти-дисциплинарном 
приступу допринесу новонасталим политикама и стратегијама за 
побољшање руралног и пољопривредног  развоја у земљама које се налазе 
изван процеса европских интеграција, али такође и у оним земљама које су 
се недавно прикључиле Европској унији.  
 

2. Полазиште 
Европа се налази у једном градуираном процесу интеграције. 

Градуиран приступ интеграцији имплицира да постоји неколико група 
хетерогених држава, са различитим полазиштима, економским условима и 
проблемима: “старе” чланице, “нове” недавно интегрисане чланице, земље 
које су аплицирале за пријем и земље које се припремају за аплицирање у 
будућности, као и оне земље које су ван тог процеса. Проблематика 
руралног и пољопривредног развоја је веома значајна у свим поменутим 
земљама, имајући у виду релативно висок проценат руралног 
становништва у овим земљама као и значај пољопривреде и руралних 
активности за привреде у овом региону. Због тога је веома релевантно 
дискутовати и анализирати разлике у развоју пољопривреде и руралних 
подручја између различитих земаља и истраживати разлике које настају 
услед различитих примењених политика.  
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3. Циљеви 
Истраживање развоја пољопривредног сектора и руралних 

економија у различитим условима представља значајан предуслов за један 
виши ниво разумевања процеса друштвено-економског развоја у земљама 
које се налазе у поступку пријема, као и у оним земљама које то нису. 
Разумевање покретача руралног развоја ће довести до ефикаснијих 
руралних политика. Због бројних питања која су у ово укључена, потребан 
је један мултидисциплинарни приступ овој проблематици. 
Пољопривредни и рурални развој мора да се бави физичким, хуманим, 
природним и културним капиталом. Мултифункционални приступ 
руралном развоју и оцена улоге пољопривреде у привредном развоју  
представљају кључна питања овог Семинара, која треба да буду 
платформа за интеракцију између аграрних економиста и осталих 
стручњака по питањима руралног развоја у земљама које се припремају за 
пријем у чланство ЕУ и оним земљама које још нису  у тој фази. 

Премда се преферирају радови концепцијске и методолошке 
природе, такође су добродошли и радови који имају превасходно 
примењени карактер, као и радови у којима су адекватно описане 
методологије истраживања која се налазе тек у фази развоја.  

 
4. Тематска подручја 

Следећа тематска подручја ће бити разматрана током Семинара, од 
којих ће свако бити предмет серије сесија током којих ће бити дискутован 
одређен број проблема.  
1. Прва тема се бави концептом улоге руралних подручја и 

пољопривредног сектора  у друштвено-економском развоју земаља у 
процесу приступања и оних које још нису у тој фази. Да ли је 
пољопривреда у овим земљама покретач развоја руралних подручја; у 
ком обиму различите руралне политике у овим земљама мењају тај 
допринос?  

2.  Каква је улога руралних подручја као амортизера сиромаштва  и да 
ли је допринос руралног развоја од битног значаја за смањење 
сиромаштва у овим подручјима?  Да ли се дешава назадна имиграција 
и какве то ефекте изазива на рурални развој и развој пољопривредног 
сектора? Да ли ће се ова рурална подручја развијати као места за 
пољопривредну производњу, за стално место становања и боравка, или 
ће она постати углавном места за туризам, природу и рекреацију? У 
том контексту важно је идентификовати који је сектор данас промотер 
руралног развоја – пољопривредни или непољопривредни? 
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3. У којој мери различито стање и развој руралних подручја у 
различитим земљама зависи од величине пољопривредних газдинстава 
а што је уско повезано са различитим процесима приватизације. 
Ставови који се односе на повећање величине фарме, балансиран 
регионални развој, потребе за развојном подршком за пољопривреди 
и/или руралне регионе су у том погледу релевантне проблемске теме.  

4. Четврта тематска област се бави интеграцијом пољопривреде и 
прехрамбене индустрије са осталим руралним економским 
активностима (туризам, малопродаја, итд…) као и захтевима обуке 
за интеграцију у поменутим секторима. Могућности 
диверсификованог руралног развоја у различитим подручјима, 
одговорност одређених организација за промене у руралним 
подручјима, мере политике за јачање улоге и одговорности локалне 
власти су само нека од релевантних питања у оквиру ове теме. 
Тржишна оријентација и комерцијализација, укључијући улогу и 
структуру сектора малопродаје, такође представљају теме које 
изазивају интерес. Могу ли мале породичне фарме преживети у 
оваквом окружењу и који степен виталности и способности за живот 
се може очекивати?  

5. Пета тематска област се односи на проблеме животне средине и 
питања како рурални развој може допринети њиховом решавању. 
Посебна пажња ће бити посвећена питањима земљишта и воде, с 
обзиром да се ради о два ресурса која су најзначајнија за будућност 
руралних подручја.  

6. Најзад требало би да буде оцењен утицај различитих политика и 
приступ  фондовима ЕУ у решавању руралних проблема. Колико 
далеко су досегли напори у хармонизацији политика са европских 
стандардима и прилагођавању заједничким правилима? Која је улога 
ЗАП-а у “новим” земљама члницама у погледу руралног или 
пољопривредног развоја, затим улога коју има САПАРД за ове земље 
у предприступној етапи, као и улога коју он још увек игра у земљама 
које су у поступку тражења пријема у ЕУ.  

Радови који разматрају наведене и друге релевантне теме биће 
добродошли на Семинар.  

 

5. Позив за радове 

Позив за радове ће бити објављен маја 2006. године. Рок за слање 
радова ће бити 1. јануар 2007. године. Избор радова ће бити обављен на 
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бази апстраката који треба да буду достављени на 2 странице. Аутори ће 
бити обавештени о пријему њихових предлога до краја фебруара 2007. 
године. Уколико су прихваћени апстракти, радови у целини треба да буду 
достављени  до 1. маја 2007. године. 

 

6. Језик 

Званичан језик Семинара ће бити Енглески. 

 

7. Организација 

Конференцију ће заједнички организовати Друштво аграрних 
економиста Србије (ДААС) и Регионална привредна комора - Нови Сад 
(РПКНС). Семинар ће се одржати у Србији и Црној Гори (у Новом Саду).  

 

Локални организациони комитет 

Миладин Шеварлић, председник (Пољопривредни факултет, Београд, СЦГ) 
Бранислав Веселиновић, заменик председника, (Центрославија, Нови Сад) 

 

Чланови 

Ковиљко Ловре (Економски факултет, Суботица) 
Весна Родић (Пољопривредни факултет, Нови Сад) 
Радован Томић (Висока пословна школа, Нови Сад) 
Вељко Радојевић (Факултет за менаџмент, Нови Сад) 

Драган Лукач (Регионална привредна комора, Нови Сад) 
Драго Цвијановић (Институт за економику пољопривреде, Београд) 

Милан Милановић (Економика пољопривреде, Београд) 
 

Програмски комитет 

Маргарет Лосебy, председник (Универзитет Тусциа, Италија) 
Данило Томић, заменик председника (Регионална привредна комора 

-Нови Сад, СЦГ) 
Franco Sotte, (Универзитет  Анкона, Италија) 
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Tomas Doucha (Истраживачки институт за аграрну економију,                   
Чешка Република) 

Eugenia Serova (Институт за транзицију и привреду, Русија) 
Johan Swinnen (Католички универзитет Леувен, Белгија) 

Катарина Чобановић (Пољопривредни факултет, Нови Сад, СЦГ) 
Зорица Васиљевић (Пољопривредни факултет, Београд, СЦГ) 
Наталија Богданов (Пољопривредни факултет, Београд, СЦГ) 

Четрдесет до педесет учесника се планира да буде активно укључено 
у програм Семинара.  

 

8.  Регистрација 

Рок за регистрацију ће бити 1. мај 2007. године. 

 

9. Котизација 

Котизација ће износити € 250 – за чланове ЕААЕ, која укључује 
регистрацију, освежавајуће напитке током Семинара,  примерак копије 
свих радова, ручак  и вечеру. За младе чланове ЕААЕ (до 30 година 
старости) котизација ће износити € 150. Сви ушесници ће сами сносити 
трошкове пута и смештаја. Учесници Семинара који нису чланови ЕААЕ 
платиће додатних € 40 на име чланарине и на тај начин ће постати чланови 
ЕААЕ. 

 

10. Важни датуми 

• 1. маy 2006.  Први позив за слање радова 
• 1. јануар 2007.  Рок за доставу резимеа (2 странице) 
• 28. фебруар 2007.  Обавештење о прихватању рада 
• 1. маy 2007.  Рок за доставу радова у целини 
• 1. маy 2007.  Рок за регистрацију учесника 
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11. Контакт особе 

Данило Томић, Регионална привредна комора - Нови Сад, 
Булевар Михајла Пупина 6, 
21000 Нови Сад 
Србија и Црна Гора 
Тел: + 381 21 468-277, 468-699; Фаx: + 381 21 466-300 
Мобилни: + 381 65 84 78 965; Е-mail: dtomic@rpkns.co.yu  и  dtns@eunet.yu 

или 

Зорица Васиљевић, Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду, 
Немањина 6, 
11080 Београд – Земун 
Србија и Црна Гора 
Тел: + 381 11 198-135, 3671-231; Фаx: + 381 11 3161-730 
Е-mail: vazor@agrifaculty.bg.ac.yu  и vazor@sezampro.yu 

 

12. Допринос за ЕААЕ 

Значај проблематике која се односи на европске интеграционе 
процесе за рурални развој  унутар и широм европских интеграционих 
процеса. С обзиром на то да ли постоји потреба за европску аграрну 
економију да започне размену мишљења у погледу стартешких, 
методолошких и емпиријских питања везаних за тему која је предмет 
разматрања. Ова питања завређују подршку од стране ЕААЕ. Семинар ће 
такође учинити ЕААЕ више видљивом и присутном на подручју западног  
Балкана и Источне Европе. 


