
ДОБРОБИТИ СПРОВОЂЕЊА ЗЕЛЕНЕ AГЕНДЕ: 

- Боља позиција пољопривредних произвођача у 
ланцу производње хране и већи приходи 

- Здравија и нутритивно богатија храна која 
осигурава добробит и здравље грађана

- Регион постаје атрактивнији за туризам и 
инвестиције 

- Нове пословне могућности – нова радна места – 
циркуларнa економијa

- Већа финансијска подршка из ЕУ фондова 

Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде

www.minpolj.gov.rs 
E-mail: office@minpolj.gov.rs

Овај летак објављен је уз помоћ Европске 
уније. За садржину овог летка искључиво 
је одговоран Weglobal и та садржина не 
одражава званичне ставове Европске 
уније.

Економска одрживост 

Већи приходи за пољопривреднике 
Могућности за нове послове и нова 
радна места 
Транзиција  

ГЛАВНИ МЕХАНИЗМИ ЗА ИСПУЊАВАЊЕ ЦИЉЕВА ЗЕЛЕНЕ 
АГЕНДЕ У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ СУ: 

1. Интегрисање стандарда  животне средине у свe релеватнe 
политикe

2. Усклађивање националних политика с политикама ЕУ, 
посебно у области органске производње

3. Дефинисање минималних стандрада за добру 
пољопривредну праксу за земљиште

4. Смањење коришћења хемисјких инпута и успостављање 
поузданог мониторниг система 

5. Јачање система саветодавних служби, посебно иновација и 
истраживања 

6. Подршка краћем ланцу снадбевања и производњи 
квалитетних производа

7. Усвајање законодавног оквира за управљање отпадом

8. Јачање институција које осигуравају усаглашеност 
стандарда 



ЗЕЛЕНА АГЕНДА ЗА ЗАПАДНИ БАЛКАН 

Климатске промене представљају велики изазов за читав 
свет. Европска комисија је у децембру 2019. године као 
одговор на климатске промене представила Европски 
зелени план који чини скуп мера за постизање одрживе 
економије и стратегију за привредни раст чији је циљ 
смањење емисија штетних гасова и стварање зелених 
радних места. 

Зелена агенда је део Зеленог плана Eвропске уније 
(ЕУ) и представља нову стратегију раста за регион 
Западног Балкана, чији је циљ да се подржи прелазак 
са традиционалне на модерну, карбонски неутралну, 
одрживу економију отпорну на климатске промене. 

Декларација о Зеленој агенди за Западни Балкан 
потписана је 2020. године на самиту у Софији. Овом 
Декларацијом, земље региона, међу којима је и Република 
Србија, обавезале су се да ће спроводити мере у области 
спречавања климатских промена и загађења, развоја 
зелене енергије и биолошке разноврсности, мобилности 
и циркуларне економије, одрживе пољопривреде и 
производње хране. Циљ спровођења неких од наведених 
мера је да Европа постане климатски неутралан континент 
до 2050. године, на чијем испуњењу ће радити и земље 
Западног Балкана.

ЕУ је обезбедила средства за земље Западног Балкана 
у оквиру Економско – инвестиционог плана за Западни 
Балкан у износу од 30 милијарди евра. Пољопривреда 
је у средишту Зелене агенде и биће посебно подржана 
кроз ИПАРД III за Републику Србију са 280 милиона евра. 
ИПАРД III програм за Републику Србију укључује подршку 
у изградњи постројења за одрживо коришћење енергије, 
агроеколошке мере, дигитализацију, диверсификацију 
и LEADER приступ, што је у складу са циљевима Зелене 
агенде.

   Пет стубова Зелене агенде за Западни Балкан: 

1.  Декарбонизација - клима, енергетика и мобилност 
 Смањење емисије гасова са 

ефектом стаклене баште и 
повећање отпорности на утицај 
климатских промена

 Усклађивање са новим Законом 
о клими ЕУ

 Прелазак земаља региона на чистије и обновљиве 
изворе енергије

 Диверсификација одрживих извора енергије и 
ефикасније коришћење енергије 

2. Циркуларна економија
 Прелазак на циркуларну 

економију у циљу постизања 
зелене транзиције

 Развој стратегија за 
унапређење одрживе 
производње сировина, као и 
за управљање отпадом (смањење и рециклирање), 
сагледавајући читав животни циклус производа

  Усвајање регионалног споразума о спречавању 
загађења пластиком 

3. Смањење загађења ваздуха, воде и   
земљишта

 Усклађивање са ЕУ стандардима 
који се односе на квалитет ваздуха 
и вода, који директно утиче на 
здравље грађана, као и на управљање 
отпадним водама

 Модернизација праћења квалитета ваздуха и воде и 
даља улагања у постројења за управљање отпадним 
водама уз промовисање употребе пречишћене воде у 
пољопривреди

4. Биодиверзитет 
 Заштита станишта, биљних и 

животињских врста којима је 
Западни Балкан веома богат

 Развој и спровођење Акционог плана биолошке 
разноврсности Западног Балкана до 2030. године и 
Плана обнове шумског пејзажа

 Истраживање могућности за формирање 
информативног центра биолошке разноврсности 
Западног Балкан

5. Одрживи прехрамбени систем и рурална подручја 
 Подршка одрживом развоју 

руралних подручја
 Јачање санитарних контрола на 

границама 
 Подршка преласку на иновативне 

технологије производње које 
чувају животну средину 

 Унапређење безбедности и 
квалитета хране и смањење отпада од хране

 Унапређење усклађености са ЕУ стандардима 
о безбедности хране и добробити животиња и 
промовисање еколошки прихватљиве и органске 
пољопривреде

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА – КЉУЧНИ УСЛОВ ЗА СВИХ 
5 СТУБОВА 

Главни изазови у производњи хране
 
Социјална одрживост

Здравија исхрана
Унапређење добробити животиња
Социјална права радника у 
производном ланцу
Доступност хране 

Одржива животна средина 

Заштита животне средине
Смањење климатских промена
Очување биодиверзитета 
Смањење прехрамбеног отпада 
Циркуларна биоекономија 


