


Реализује се у периоду новембар 2017. – новембар 2018. 
године.

Пројекат креирала и реализује Фондација 
‘’Ана и Владе Дивац’’ у сарадњи са Немачком
организацијом за међународну сарадњу - ГИЗ.

Финансијска подршка општине Пожега
и општине Рума и индивидуалних донатора из 
дијаспоре.

У сарадњи са средњом пољопривредном школом 
“Светан Петровић – Бриле” из Руме и пољопривредном 
школом са домом ученика “Љубо Мићић” из Пожеге.



Циљ пројекта је да се обезбеди едукација ученицима
средњих пољопривредних школа за писање бизнис планова, 
као и да се подржи предузетнички дух код младих у области 
пољопривреде.



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



На Конкурс се пријавио 21 ученик из Пожеге.

Организоване су три радионице са циљем да се
ученицима помогне да развију своју пословну идеју,
попуне комплекснији формулар и доставе обавезну и
пожељну документацију.

16 ученика предало комплетну пријаву.

Независна комисија је, на основу квалитета
предложене идеје, изабрала 10 најбољих. Комисија је
одлучила и да подржи све ученике и тако награди
њихов труд, залагање и међусобну подршку.



Александра Балаћ

ИДЕЈА
производња домаћих јаја за даљу продају

ИНВЕСТИЦИЈА

набавка јата осамнаестонедељних кока носиља

IV разред, 
техничар хортикултуре

‘’Захваљујући пољопривреди, моја породица 
је успела да опстане и  преживи и због тога 
желим да наставим образовање и бавим се 
овим сегментом привреде.’’



Филип Василић

ИДЕЈА

узгој поврћа у затвореном простору

ИНВЕСТИЦИЈА

набавка пластеника тунелског типа

IV разред, 
пољопривредни техничар 

‘’По завршетку школовања планирам 
да се бавим повртарством као основном 
делатношћу. Пре свега, пољопривредом се 
бавим зато што то волим. ’’



Mиле Пушица

ИДЕЈА
узгој и продаја јагњади

ИНВЕСТИЦИЈА

набавка тракторске рото косачице

IV разред, 
ветеринарски  техничар 

‘’Пољопривредом се моја породица бави 
традиционално 
– од деде преко оца, а ја сам донео одлуку да 
наставим производњу. Своју будућност видим у 
овчарству’’



Филип Матовић

ИДЕЈА
производња  млека

ИНВЕСТИЦИЈА

набавка машина за припрему сточне хране

IV разред, 
ветеринарски техничар 

‘’Ја сматрам да од пољопривреде може да
се обезбеди сигуран и пристојан приход
породице и обезбеди егзистенција, због
чега сам се за њу и определио.’’



Ђорђе Несторовић

ИДЕЈА
узгој малина

ИНВЕСТИЦИЈА

систем за заливање ‘’кап по кап’’

IV разред, 
ветеринарски техничар 

"Овај пројекат видим као шансу да себи и својој 
породици помогнем да побољшамо и 
проширимо производњу 
и на тај начин обезбедимо бољи живот.’’



Марко Тресач

ИДЕЈА
производња  сировог млека

ИНВЕСТИЦИЈА

ротациона тракторска косачица

IV разред, 
ветеринарски техничар 

‘’ Мотивише ме то што ћу бити свој газда,
без ауторитета који ми одређује услове рада 
и висину зараде. Стећи ћу свој  капитал 
и улагати га сходно свом  знању.’’



Дејан Радоњић

ИДЕЈА
узгој и продаја телади

ИНВЕСТИЦИЈА

прикључне тракторске машине

IV разред, 
ветеринарски техничар 

‘’Определио сам се за пољопривреду јер 
сам одрастао на селу и то је оно што 
волим и чиме желим да се бавим. У 
пољопривреди видим своју будућност’’.



Зора Поледица

ИДЕЈА
производња сапуна од козјег млека

ИНВЕСТИЦИЈА

опрема у складу са стандардима

IV разред, 
ветеринарски техничар 

‘’У пољопривреди видим шансу од када знам 
за себе. То је делатност са највише могућих 
избора за рад. Кроз школовање сам добила 
шире образовање и то искористила да 
финансијски помогнем себи
и својој породици.’’



Веселин Цицовић

ИДЕЈА
производња сировог млека

ИНВЕСТИЦИЈА

прикључне тракторске машине

III разред, 
руковалац механичар 
пољопривредне технике

‘’По завршетку школе ћу се запослити 
на свом газдинству, и сво своје знање и 
могућности усмерити на даљи развој јер је 
пољопривреда моја будућност.’’



Томислав Милетић

ИДЕЈА
узгој и продаја боровница

ИНВЕСТИЦИЈА

двогодишње саднице боровница

IV разред, 
пољопривредни техничар 

‘’У наредних 5 година планирам да на свом 
газдинству развијем узгој боровнице до 
прераде боровнице у готове производе.’’



Реализацијом пројекта помажемо:

- Практично решавање животних и 
егзистенцијалних проблема младих 
пољопривредника,

- започињање или развој доходовних активности,

- развој пољопривредне производње,

- развијање капацитета локалних самоуправа да
креирају и финансирају подстицајне мере за
младе пољопривреднике и тако их додатно
мотивишу да остану на селу.



Пројекат реализовали

Фондација ‘’Ана и Владе Дивац’’

Немачка организација за међународну сарадњу „ГИЗ“

Општина Пожега

Регионална развојна агенција Златибор

Пољопривредна школа са домом ученика ‘’Љубо Мићић’’


