ОСНАЖИВАЊЕ МЛАДИХ
ПОЉОПРИВРЕДНИКА

ФОНДАЦИЈА АНА И ВЛАДЕ ДИВАЦ

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОМ ПРОЈЕКТУ
Увод
Фондација Ана и Владе Дивац је већ више од 10 година присутна на селима широм
Србије са циљем да подржи развој породичних газдинстава и обезбеди боље услове
за пољопривреднике, а последично и унапреди животне услове породица које живе на
селима. До сада је директно подржано 1.100 газдинстава са донацијама у вредности
од око 150.000.000 динара.
Са жељом да се посебно подрже и мотивишу млади да своју перспективу виде на селу
и да буду успешни пољопривредници смо 2018. године покренули пројекат
Оснаживање младих пољопривредника. До сада је пројекат реализиван у 4
пољоприрведне школе и уз подршку донатора из дијаспоре, локалних самоуправа и
међународних донатора.
Циљ пројекта је да се подрже млади који желе да се баве пољопривредом и да
развијају породично газдинство. Сви добијају подршку ментора, развијају
индивидуални пословни план, процењују капацитете породичног газдинства и добијају
идеје о најисплативијој производњи којом могу да се баве. До сада је више од 300
младих прошло обуке, 67 њих је добило донације у средствима за рад у укупној
вредности од 10.566.000 динара.

Реализација пројекта у Пожеги
У 2020. години због тешке ситуације је пројекат реализован у средњој пољопривредној
школи у Пожеги у којој је пројекат и започет. Пројекат је реализован уз подршку
локалних самоуправа Пожеге, Горњег Милановца, Чајетине, Ужица и Ариља. Пре
почетка кризе изазване коронавирусом организована су предавања за ученике,
студијске посете и подршка у изради пословног плана развја породичног газдинства.
19 ученика за најбољим идејама је добило донације у вредности од 3.100.000 динара
и успешно их користе као подстицај за бављење пољопривредом. Трошкове
имплементације пројекта, едукатора и друго сноси Фондација Дивац уз подршку
донатора.

www.divac.com

Осим донације, зачајна интервенција је у томе да се млади едукују како да напишу
пословни план, како да се пријављују на друге конкурсе и добију подстицајна средства
за развој породичног газдинства. Закључак из разговора са бројним
пољопривредницима је да нису довољно упознати са могућностима за пријаву за
подстицајна средства од локалног до националног нивоа. Такође, сви корисници
добијају савете за развој производње и економичност, те предлоге за заснивање
производња које су профитабилније. Посебно саветујемо породице да газдинства
региструју на младе и тако их подрже у жељи да остану на селу, али и да тако постану
конкурентнији на конкурсима.

Млади пољопривредници који су добили донације:
1. Божо Петровић, Табановићи, Пожега – задња једноредна вадилица за
кромпир – 145.039,44
2. Никола Цицовић, Душковци, Пожега - задња једноредна вадилица за
кромпир – 145.039,44
3. Стефан Маричић, Горобиље, Пожега – тракторска фреза са карданом –
175.200,00
4. Душан Радић, Горобиље, Пожега – тракторски ротациони сакупљач сена –
230.000,00
5. Александар Драмлић, Гуча, Лучани – воћарски таруп – 132.000,00
6. Радован Радовановић, Котража, Лучани – воћарски таруп – 132.000,00
7. Никола Мићић, Миросаљци, Ариље – пластеник- 169.920,00
8. Владимир Недељковић, Вирово, Ариље – тракторски атомизер – 186.199,44
9. Михаило Милић, Голово, Чајетина – лактофриз- 237.880,00
10. Александар Гујаничић, Акмачићи, Нова Варош – пластеник – 120.000,00
11. Митар Бјелић, Рутоши, Нова Варош – задња једноредна вадилица за
кромпир – 145.039,44
12. Сања Мандић, Вилови, Нова варош – самоходна косачица са предњом косом
– 134.400,00
13. Стефан Станчић, Каран, Ужице – пчеларска опрема и кошнице -139.998,00
14. Ђорђе Лијескић, Дрежник, Ужице – ротациона косачица – 138.000,00
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15. Мина Мандић, Севојно, Ужице – радијална центрифуга – 100.000,00
16. Кристина Нешковић, Брусница, Горњи Милановац – тракторска прскалица,
тракторски расипач, заштитна маска – 243.900,00
17. Сандра Вукосављевић, Солотуша, Бајина Башта – тракторски расипач и
тракторски млин – 88.999,44
18. Слађан Пузовић, Залуг, Пријепоље – тракторска фреза са карданом175.200,00
19. Милан Поповић, Шљивова, Крупањ – тракторска ротоситнилица са карданом
– 225.398,88

У школској 2020/2021. години кандидати за учешће у пројекту долазе из
следећих општина:


Пожега: 27



Ивањица: 12



Ужице: 7



Ариље: 6



Бајина Башта: 6



Прибој: 6



Горњи Милановац: 5



Лучани: 5



Нова Варош: 4



Чајетина: 3



Косјерић: 3



Чачак: 3



Пријепоље: 1
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