
ОСНАЖИВАЊЕ МЛАДИХ 
ПОЉОПРИВРЕДНИКА

ПРЕДСТАВЉАЊЕ РЕЗУЛТАТА 
ПРОЈЕКТА



• Kratko o fondaciji, uvod

ФОНДАЦИЈА АНА И ВЛАДЕ ДИВАЦ

• Основана 2007. године. Тренутно има 17 стално запослених и годишњи 
буџет нешто преко 2 милиона евра

• Циљ подршка угроженим грађанима – трајно стамбено решење, подршка 
запошљавању, стварање бољих услова за развој деце и младих

• Велики број реализованих пројеката са партнерима из читавог света. 
Подршка преко 700.000 појединаца, 650 компанија и 32 организације

• Прикупљено и пласирано око 20 милиона евра донација. Највише 
средстава уложено у подршку угроженим породицама и у буџетске 
инситуције – вртиће, школе, домове, болнице

Више информација на www.divac.com

http://www.divac.com/


Фондација је од оснивања присутна у руралним подручјима
Србије. Помагала је избегла и расељена лица, потом породице које
су претрпеле велике штете од поплава, а потом је развијен
пројекат Дивац пољопривредни фондови који реализујемо у
сарадњи са локалним самоуправама.

Завршно са 2019. годином је подржано 941 газдинставо са
бесповратним средствима у износу од преко 1,3 милиона евра.
Пројекти су реализовани уз подршку бројних донатора и партнера
– дијаспоре, компанија, ЕУ, амбасада и локалних самоуправа.



Циљ пројекта „Оснаживање младих пољопривредника“ је да се обезбеди
подршка ученицима средњих пољопривредних школа за писање
пословних планова, као и да се подржи предузетнички дух код младих у
области пољопривреде.

Желимо да их оспособимо да размишљају тржишно, као и да могу да се
пријаве на конкурсе који постоје од локалног до националног нивоа.
Ученике са најбољим пословним идејама награђујемо набавком
неопходне опреме за рад коју по завршетку школовања доносе у
породично газдинство као награду за труд и подстицај за бављење
производњом или прерадом хране.



Резултати пилот пројекта из 2018. године

• 2 пољопривредне школе

• 2 општине

• 47 младих обучено за развијање пословних идеја

• 16 донација за младе пољопривреднике у 
вредности од 2.750.000 динара 



Резултати у 2019. години

• 3 пољопривредне школе

• 6 општина

• 56 младих развило пословне идеја

• 33 донације за младе пољопривреднике у 
вредности од 4.716.000 динара 



План за 2020. годину

• 3 пољопривредне школе

• 10 општина

• 100 младих развило пословне идеја

• 50 донација за младе пољопривреднике у 
вредности од најмање 6.000.000 динара 



Важно нам је и да млади стекну вештине за писање
бизнис плана и да постану конкуретни за добијање
подршке од разних фондова који постоје од локалног до
међународног нивоа. Посебно, мотивишемо породице
да газдинство пребаце на младе који желе да наставе
породични посао и да се усмере на подстицајна средства.

У 2019. години 33 ученика са најбољим идејама
награђујемо донацијама и набавком средстава за рад у
просечној вредности од око 150.000 динара.

Пројекат креирала и реализује Фондација ‘’Ана и Владе
Дивац’’ у сарадњи са три пољопривредне школе и уз
финансијску подршку градова Пожаревац и Прокупље и
општина Пожега, Горњи Милановац, Жагубица и Ариље
и индивидуалних донатора.



Услови за учешће у конкурсу:

• да су чланови регистрованог породичног
пољопривредног газдинства у Републици Србији

• да су директно одговорни за припрему и 
реализацију пројекта у домаћинству

• да су ученици завршног разреда пољопривредне 
школе



Избор корисника донација
• Пријаве ученика на едукације и развој индивидуалног бизнис 

плана уз подршку ментора

• Комисија коју чине представници школе, локалне 
самоуправе и Фондације одабира најбоље пријаве

• Посета породичним газдинствима, разговори са родитељима 
и евалуација пословне идеје



Донирана средства за рад:

• Индивидуални приступ потребама и 
потенцијалу сваког породичног 
пољопривредног газдинства

• Најчешће се набавља разна прикључна 
механизација, пластеници, системи за 
наводњавање, опрема за прераду 
прехрамбених производа и друго. 



Владимир Митровић

ИДЕЈА
производња кромпира

ИНВЕСТИЦИЈА

Набавка тракторске прскалице

IV разред, 
пољопривредни техничар
Горња Добриња, Пожега



Душан Јовановић

ИДЕЈА
производња  млека и тов бикова

ИНВЕСТИЦИЈА

набавка мешаоне за припрему сточне хране

IV разред, 
ветеринарски техничар
Варда, Косјерић 



Владе Крњић

ИДЕЈА
прерада млека

ИНВЕСТИЦИЈА

дупликатор за млеко 700l

IV разред, 
ветеринарски техничар
Дружетићи, Горњи Милановац



Анђела Ђорђевић

ИДЕЈА
производња воћа – вишња

ИНВЕСТИЦИЈА

берач за воће

IV разред, 
Ветеринарски техничар
Водице, Прокупље



Јована Петрић

ИДЕЈА
производња меда

ИНВЕСТИЦИЈА

кошнице и опрема за пчеларство

IV разред, 
Пољопривредни техничар
Осаница, Жагубица 



Александар Илић

ИДЕЈА
производња воћа

ИНВЕСТИЦИЈА

набавка тарупа мулчара

IV разред, 
Руковалац механичар
Здравковац, Пожега



Владимир Симић

ИДЕЈА
узгој свиња

ИНВЕСТИЦИЈА

4 назимице

IV разред, 
ветеринарски техничар
Кулич, Смедерево 



Ана Ранисављевић

ИДЕЈА
производња поврћа

ИНВЕСТИЦИЈА

Пластеник 15м*2,5м

IV разред 
Мишљеновац, Кучево



Реализацијом пројекта помажемо:

- Започињање или развој доходовних
активности за младе пољопривреднике,

- Развој пољопривредне производње,

- Стварање мултисекторских партнерстава
са циљем да се обезбеди подршка за
младе у пољопривреди

Више података о пројекту погледајте на 
www.divac.com/poljoprivreda

http://www.divac.com/poljoprivreda


Пројекат у 2019. години 
реализовали

Фондација „Ана и Владе Дивац“

Град Пожаревац

Град Прокупље

Општина Пожега

Општина Горњи Милановац

Општина Ариље

Општина Жагубица

Пољопривредна школа са домом ученика „Соња Маринковић“

Пољопривредна школа са домом ученика „Љубо Мићић“

Пољопривредна школа са домом ученика „Радош Јовановић Сеља“


