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ТЕЖИШТА И ЦИЉЕВИ НОВИЈИХ РЕФОРМИ АГРАРНЕ И
РЕГИОНАЛНЕ ПОЛИТИКЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ1

Д. Цвијановић2, З. Симоновић, Б. Михаиловић

Резиме. Пољопривреда и њена аграрна политика су имале значајну улогу у
периоду прерастања Европске заједнице у Европску унију, склапањем
уговора између чланица у Мастрикту 1992.  године.  Тиме је на тржишту ЕУ
дата нова улога пољопривреди, што је захтевало да се успостави „Заједничка
аграрна политика“ (ЗАП). То је представљало значајну реформу у аграрној
политици ЕУ, којом су били дефинисани циљеви подстицања раста обима
производње основних врста пољопривредних производа. Заједничка
пољопривредна политика претрпела је фундаменталну реформу у јуну 2003.
године, чиме су се створиле дугорочне перспективе за одрживи
пољопривредни и рурални развој. Заједничка аграрна политика Европске
уније се мора усмеравати као једна интегрисана политика која доприноси
осталим елементима друштвене политике, пре свега у правцу развоја
руралних подручја. Данашња ЗАП одражава скоро пола века дуге измене
приоритета. Почетни циљ да се повећа производња хране, скоро без обзира на
трошкове, замењен је контролисањем вишка производње и прекомерних
трошкова. Такође, сада се врши преусмеравање ка испуњавању низа разних
друштвених и еколошких циљева кроз механизме који су се знатно
раздвојили од производње.

Кључне речи: заједничка аграрна политика, одрживи развој, тржиште,
реформе ЗАП.

Тежишта и циљеви новијих реформи аграрне и ...

Прегледни рад Економика пољопривреде
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FOCUS AND OBJECTIVES OF THE RECENT REFORM OF
CAP AND EU REGIONAL POLICY

Drago Cvijanović, Ph.D., Zoran Simonović, MSc., Branko Mihailović, Ph.D.

Institute of Agriculture Economics, Belgrade, Serbia

Summary
Agriculture and its agricultural policy had important role in the period of

transformation of EC into the EU, by signing the Maastricht Treaty between
members  in  1992.  This  had  given  a  new  role  to  agriculture  on  the  EU  market,
which required the “Common Agricultural Policy“ (CAP) to be established. That
represented significant reform in the EU agricultural policy, which defined the
objectives of encouraging the growth of production volume of the basic
agricultural products. Common Agricultural Policy had endured fundamental
reform in June 2003, which created long-term perspectives for sustainable
agriculture and rural development. The EU Common Agricultural Policy must be
directed as an integrated policy which contributes to other elements of the state
policy, above all in the direction of rural area development. Today CAP reflects
almost half century of long change of priorities. The initial objective to increase
food production, regardless of costs, is replaced with controlling the production
surpluses and excessive costs. Redirection towards fulfillment of various social and
ecological goals is also carried out through mechanisms which are in great deal
separated from the production.
Key words: common agricultural policy, sustainable development, market reform
CAP.

Др Драго Цвијановић и сарадници
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ТРЖИШТЕ КАО “НЕВИДЉИВА РУКА”
ИЛИ ДРЖАВНИ ИНТЕРВЕНЦИОНИЗАМ КАО
“ВИДЉИВА РУКА”ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ1

С. Стевановић2, М. Ђоровић2, М. Милановић3

Резиме: У раду су сагледана два међусобно супростављена аспекта тржишта
као регулаторног механизма у привреди. Са аспекта предузетништва,
слободно деловање “невидљиве руке” подстиче успешне, а ограничава и
неутралише неуспешне, док са аспекта социјалне једнакости, преко тржишта
се легално продубљује јаз између богатих и сиромашних.

Решавање вишедеценијских контроверзи тржишта као регулаторног
механизма водиће ка смањењу социјалне нејенакости,  што је једна од
карактеристика модела привредних система развијених земаља Европе,
односно ЕУ.

Као пут за решавање контроверзи тржишта, земље у транзицији су
прихватиле модел „реформисаног друштва благостања“. Резултати
транзиције у земљама Централне и Југоисточне Европе су различити и у
зависности су од њихове блискости са моделом тржишне привреде
развијених европских земаља. Економски ефекти транзиције су праћени код
две групе земаља које су постале пуноправне чланице и треће,  оних које то
још нису. Земље из прве и друге групе које су постале пуноправне чланице
ЕУ 2004. године, су према изабраним индикаторима 2003. године достигле
или престигле предтранзицијски ниво развоја. Од земаља из треће групе које
још нису постале чланице ЕУ, Хрватска има најбоље вредности код већине
показатеља. Мерено паритетом куповне моћи достигла је 50% вредности БДП

Тржиште као „невидљива рука“ или државни ...

Прегледни рад Економика пољопривреде
Број 3/2011.
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ЕУ-25. Нажалост, анализрани индикатори су код Србије знатно нижи.
Вредност БДП је достигла само 30% ЕУ-25, а СДИ/становнику од 1.119 евра,
посебно тзв. „греен фиелд“ инвестиције, су на нивоу од 24,4% хрватских.
Анализирани показатељи земаља из треће групе су знатно испод тог нивоа.
Кључне речи: тржиште, државни интервенционизам, резултати транзиције,
Србија, ЦЈЕ

Др Симо Стевановић и сарадници



MARKET AS “THE INVISIBLE HAND” OR STATE
INTERVENTIONISM AS “THE VISIBLE HAND”

OF ECONOMIC POLICY

Simo Stevanović1, Ph.D., Milutin Đorović1, Ph.D., Milan Milanović2, Ph.D.
1 Faculty of Agriculture, Belgrade, Serbia
2 Megatrend University, Belgrade, Serbia

Summary
This paper presents two mutually opposed aspects of the market as a

regulatory mechanism in the economy. From the aspect of entrepreneurship, the free
operation of "invisible hand" encourage the successful, but limits and neutralises
unsuccessful, and from the aspect of social equality, through the market, legally
deepens the gap between rich and poor.

It was pointed out that the resolution of decades of controversy of the market
as a regulatory mechanism leads to the balanced operation of markets and social
equality criteria, which is the one of the characteristics of models of economic
systems of developed countries in Europe and the EU.

As a way to resolve market controversies, transition countries have adopted
the model of "reformed welfare society". The results of transition in Central and
Southeastern European countries are different and depending on the closeness of
their model of a market economy with developed European countries. The economic
effects of the transition were monitored in two groups of countries that became full
members and third, those which have not yet. Countries from the first and second
group that have became full members of the EU in 2004, according to selected
indicators, in 2003 reached or surpassed the pre-transition level of development.
From the third group of countries that have not yet joined the EU, Croatia has the
best value for most indicators. Measured by purchasing power parity Croatia reached
50% of GDP in EU-25. Unfortunately, analyzed indicators were much lower in
Serbia. The value of GDP reached only 30% of the EU-25, and FDI/capita 1119
euros, especially so called "Green field" investments, are at the level of 24.4% of
Croats. Analyzed indicators in the third group of countries are well below that level.
Key words: market, state interventionism, results of transition, Serbia, CJE

Др Симо Стевановић и сарадници
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STRUCTURAL DEVELOPMENT POLICIES AND STRUCTURAL
CHANGE IN RURAL/URBAN AREAS IN GREECE:

AN INTERREGIONAL SAM ANALYSIS

D. Psaltopoulos1, Eudokia Balamou2

Abstract. A three-area, interregional Social Accounting Matrix (SAM) model is
used to assess the effects of structural policies implemented in the rural town of
Archanes (Crete, Southern Greece) during the 1990s, in terms of changes in the
structure of the local economy, the extent of economic impacts and their diffusion
patterns to adjacent rural and urban localities. Structural changes within a time
span of 10 years are estimated using a causative matrix approach, while structural
decomposition analysis provides an indication of the attribution of local output
growth to changes in the economic structure or final demand. Results reveal that
final demand effects on gross production were more important than changes in
technical coefficients. Structural policy injections was responsible for around
20.3% of gross production change in Archanes during this period. Also, structural
policy  specific  impacts  seem to  be  quite  different,  as  CAP support measures are
associated with comparatively high output and household income benefits for
Heraklion and high output and employment benefits for N. Kazantzakis. In
contrast, development measures are more successful in generating firm and
household incomes in Heraklion and firm income and employment in N.
Kazantzakis.

Structural development policies and structural ...
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ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА РАЗВИЈЕНИХ ТРЖИШНИХ
ПРИВРЕДА ПРЕМА ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

Јелена Петровић1

Резиме: Јавна предузећа обављају привредну делатност од јавног интереса, а
која је дефинисана Законом о јавним предузећима или другим, сродним
законом или актом,  док су државна предузећа у власништву државе и
обављају било коју делатност. Најбитнија карактеристика јавних предузећа је
производња и дистрибуција есенцијалних добара која је од значаја за
привреду и друштво. У раду, аутор посебну пажњу посвећује процесу
приватизације јавних предузећа у развијеним државама света, односно у
Великој Британији, Француској и Сједињеним Америчким Државама.
Кључне речи: јавна предузећа, приватизација, дерегулација.
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ECONOMIC POLICY OF DEVELOPED MARKET ECONOMIES
TOWARDS PUBLIC COMPANIES

Jelena Petrovic, MSc Faculty of Science
and Mathematics in Nis

Summary
Public companies perform their economic duty of public interest which has

been defined by the Law on Public Companies and other, similar laws or
regulations, whereas state companies are in the possession of the state and they
perform any kind of duty. The most important characteristic of public companies is
the production and distribution of essential goods of great importance for the
economy and society. In this paper, the author pays special attention to the process
of public company privatization in the developed countries of the world, namely in
Great Britain, France and the United States of America.
Key words: public companies, privatization, deregulation.
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УТИЦАЈ РАЗВОЈА ТРЖИШТА НА ПРОМОЦИЈУ
ОРГАНСКИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА

Н. Ђокић1, Весна Кочић Вугделија, Н. Бербер

Резиме: Иако се могу уочити два приступа развоју тржишта органских
пољопривредних производа, први примењен у САД, и други у земаљама ЕУ,
обе територије карактерише динамичан развој тржишта. У савременим
условима поменуте разлике се смањују, истовремено док органска
пољопривреда почиње да се развија у државама где то раније није био случај.
Повећана доступност органских пољопривредних производа у различитим
каналима дистрибуције и из различитих крајева света управо је последица
развоја тржишта и поставља пред промоцију, као инструмент маркетинг
микса, различите нове задатке. С једне стране директни маркетинг канали и
специјализоване продавнице органске хране настоје да остану конкурентни.
Поред тога,  потребно је циљање растућег броја повремених потрошача.  У
исто време, испитују се могућности промовисања „organic plus“ вредности
како би се домаћа производња и потрошачи заштитили од глобализације
тржишта. Сагледавање утицаја развоја тржишта на промоцију органских
пољопривредних производа треба да усмерава обликовање промоције у
Србији, као и приликом пласирања домаћих производа на развијена тржишта.
Кључне речи: органска пољопривреда, органски пољопривредни производи,
маркетинг стратегије, промоција, маркетинг стратегије развоја органске
пољопривреде, промоција органских пољопривредних производа
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THE IMPACT OF MARKET DEVELOPMENT ON PROMOTION OF
ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTS

Nenad Đokić MA, Vesna Kočić-Vugdelija МSc, Nemanja Berber, MA.
Higher School of Professional Business Studies, Novi Sad, Serbia

Summary
Although there are two different approaches to organic market development,

the first applied in the USA and the second in countries of EU, it can be seen that
on both territories that development is dynamic. Nowadays differences are
decreasing while at the same time occurs development of organic agriculture in
countries in which it didn’t exist before. Increased availability of organic products
in different distribution channels and from different parts of the world is actually
the consequence of organic market development which sets new tasks for
promotion, as for marketing mix instrument. On one hand, direct marketing
channels and specialized organic stores are attempting to remain competitive.
Besides, there is a need to target increased number of occasional organic buyers. At
the same time, possibilities of promoting “organic plus” arguments in order to
protect domestic production and consumers from organic market globalisation are
being examined. Understanding of organic market development impact on organic
products promotion could direct creation of promotion in Serbia, both for internal
market, and for organic products export as well.
Key words: organic agriculture, organic agricultural products, marketing
strategies, promotion, marketing strategies for organic agriculture development,
promotion of organic agricultural products.
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ИСТРАЖИВАЊЕ СТАВОВА ПОТРОШАЧА
О ПОТРОШЊИ ОРГАНСКЕ ХРАНЕ У СРБИЈИ

     Б. Влаховић1, В. Радојевић1, Ивана Живанић1

Резиме: У раду аутори истражују ставове потрошача о куповини и потрошњи
органске хране у Републици Србији. Циљ истраживања јесте идентификација
најважнијих чинилаца који утичу на тражњу органских пољопривредних прои-
звода. Три четвртине испитаника није упознато са законом о органској храни.
Потребна је значајнија едукација потрошача у овом правцу у циљу боље инфо-
рмисаности и повећања тражње. Највећи део испитаника (40%) има поверење у
домаће органске производе, што представља добру основу за повећање понуде
на тржишту. Највећи део испитаника органске пољопри-вредне производе
купује на тржницама (40%) уочава се да опада значај специјализованих прода-
вница тзв. „органске“ хране. Половина испитаника сматра да органски пољо-
привредни производи имају високу цену, што представља значајан лимитирају-
ћи чинилац повећања тражње и потрошње. Скоро половина анкетираних спре-
мна је да плати више за куповину органских производа. Ово делује
охрабрујуће, јер постоји брига потрошача о свом здрављу, такође, ово треба да
мотивише и произвођача органске хране да повећају обим и асортиман својих
производа. Три четвртине испитаника сматра да су органски производи „здра-
ви“ за исхрану, што, такође, треба да представља додатни мотив за раст њихове
потрошње. Резултати указују да још увек није развијена и изграђена свест
потрошача о органској храни. Тржиште органске хране још увек није у
довољној мери развијено. Неопходно је проширити асортиман производа из ор-
ганске пољопривреде и прехрамбене индустрије, имати континуирану понуду
и развијати адекватан маркетинг. Уз добру информисаност и едукацију
потрошача могуће је потрошњу подићи на виши ниво.
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RESEARCH ON CONSUMER ATTITUDES
OF ORGANIC FOOD CONSUMPTION IN SЕRBIA

Branislav Vlahović, Ph.D., Vuk Radojević, MSc., Ivana Živanović, MA
Faculty of Agriculture, Novi Sad, Serbia

Summary
In this paper authors research consumer attitudes about the purchase and

consumption of organic food in the Republic of Serbia. The aim of this research is
to identify main factors that influence on demand for organic agricultural
products.Three quarters of respondents are not familiar with the law on organic
food.Requires a significant consumer education in this direction in order to better
inform and increase demand. The largest proportion of respondents (40%) have
confidence in domestic organic products, which is a good basis to increase supply
in the market. The largest number of interviewed persons buy organic agricultural
products at the markets (40%), it is observed declining importance of the
specialized shops, so-called "organic" food shops. Half of respondents believe that
organic agricultural products have a high price, which is a significant limiting
factor of increasing demand and consumption. Almost half of respondents are
willing to pay more to purchase organic products. Three quarters of respondents
consider that organic products are "healthy" nutrition, which also should represent
an additional motivation for the growth of their consumption. The results indicate
that consumer awareness of organic food is not yet developed and built. Also, the
market for organic food is still not sufficiently developed. It is necessary to extend
the range of products from organic agriculture and food industry, to have a
continuous supply and to develop appropriate marketing. With good information
and education of consumers consumption can be upgraded to a higher level.
Key words: research, market, questionnaire, organic agricultural products.
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РАЗВОЈ СЕОСКОГ ТУРИЗМА У ОПШТИНИ ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ - УГЛЕДНИ ПРИМЕР ЗА СЕЛА СРБИЈЕ

М.М. Шеварлић1, Златана Петровић2

Резиме. Сеоски туризам и у Србији све више постаје једна од значајнијих и
профитабилнијих допунских активности, а у успешнијим сеоским
домаћинствима и њихова основна економска делатност.

Поред планинске варошице и излетишта Рудник, неколико села
(Коштунићи, Трудељ, Брусница, Клатичево, Леушићи, Гојна Гора, Велереч,
...) стекло је имиџ препознатљивих туристичких дестинација. Њихови
резултати потврђују лидерску позицију општине Горњи Милановац у
Моравичком округу и репспектабилност у понуди сеоског туризма Србије.

У раду су приказани основни показатељи развоја сеоског туризма у
општини Горњи Милановац (број регистрованих домаћинстава,
категорисаних соба, лежајева и гостију; остварени приход), са посебним
освртом на период 2002-2009. године.

На основу резултата истраживања за општину Горњи Милановац
урађена је и процена потенцијала сеоског туризма у Републици Србији.
Кључне речи: сеоски туризам, општина Горњи Милановац, смањење
сиромаштва, одрживи развој села, социо-економски значај, процена
потенцијала сеоског туризма у Србији.
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DEVELOPMENT OF RURAL TOURISM IN THE MUNICIPALITY OF
GORNJI MILANOVAC-AN EXAMPLE FOR VILLAGES IN SERBIA

Miladin M. Ševarlić1, Ph.D., Zlatana Petrović2

1 Faculty of Ahriculture, University of Belgrade, Serbia
2 The association of entrepreneurs in rural tourism of Serbia

Summary
Rural tourism in Serbia is increasingly becoming one of the most important

and profitable additional activities, while in the successful rural households it is
their main economic activity.

Beside the mountain town and resort Rudnik, several villages (Koštunići,
Trudelj, Brusnica, Klatičevo, Leušići, Gojna Gora, ...) have acquired an image of
distinctive tourist destinations. Their results confirm the leading position in the
municipality of Gornji Milanovac in Moravički districts as well as respectability in
the rural tourism supply of Serbia.

This paper presents the basic indicators of the rural tourism development in
the municipality of Gornji Milanovac (number of registered households,
categorized rooms, beds and guests; realized revenue), with special emphasis on
the 2002-2009 period.

Based on the researching results for the municipality of Gornji Milanovac,
there is given an estimate of the potential impact of rural tourism in the Republic of
Serbia.
Key words: rural tourism, municipality of Gornji Milanovac, poverty reduction,
sustainable rural development, socio-economic importance, assessment of the rural
tourism potentials in Serbia.
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УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА ПО СТАНДАРДИМА ISO 31000
И 9001:2008 У ВЕТЕРИНАРСКОМ ИНСТИТУТУ

Марија Вукашиновић1, Ј. Вукашиновић2, Ана Вукашиновић3,
С. Обрадовић4, З. Дебељак1

Резиме: Од појаве и почетка примене ревидираног стандарда 9001:2008,
започела је и дискусија међу руководиоцима квалитета и другим одговорним
структурама у организацијама о потребама вршења процене ризика и у ком
обиму то треба радити. Појавила су се опречна мишљења, из разлога што се
мало ко фокусирао на тумачење и интенције стандарда, независно од тога где
је примењен - у производним или организацијама које се баве продајом
услуга.  У раду се указује не само на важност процене ризика,  већ и
управљање њима, ради постизања услова за сигурније пословање јеног
ветеринарског специјалистичког института у његовом окружењу.
Кључне речи: институт, услуге, ризици, управљање, стандарди, квалитет.
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RISK MANAGEMENT ACCORDING TO THE REQUIREMENTS
OF THE STANDARD ISO 31000 AND 9001: 2008

IN A VETERINARY INSTITUTE

Marija Vukašinović1 Ph.D., Jovan Vukašinović2, Ph.D.,
Ana Vukašinović3,M.Sc., Saša Obradović4, Zoran Debeljak1

1 Veterinary Specialized Institute, Kraljevo
2 Faculty of Business Economics, Valjevo, Megatrend University Belgrade

3 Faculty of Organisational Sciences, Belgrade
4 Faculty of Economics and Management Application, Novi Sad

Summary
The introduction and application of the revised 9001:2008 standard resulted

in the discussion among quality managers about the need to perform risk
assessment and the volume of the performance. This led to conflicting opinions as
few people focused on interpretation and intentions of the standard regardless of
where it was applied- in production organizations or in those that sell services. This
paper points out not only the importance of risk assessment but risk management
too as a precondition for safer business operations of the Specialized Veterinary
Institute ‘Kraljevo” (VSI) from Kraljevo in its environment.
Key words: institute, services, risks, management, standards, quality.
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ТЕХНИЧКА ОСНОВА РАДА
КАО ЧИНИЛАЦ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ

ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У ВОЈВОДИНИ1

Марица Петровић2, Јована Чикић, Ж. Петровић

Резиме. Пољопривредна механизација је један од аспеката и показатеља
степена модернизације пољопривреде. Употреба пољопривредних машина у
процесу рада резултат је развоја и напретка науке и технике, али истовремено
и један од чинилаца даљег унапређења пољопривредне производње. У раду
се анализирају нека од основних обележја пољопривредне механизације на
газдинствима у Војводини, као и проблеми са којима се власници ових
газдинстава сусрећу у њиховом коришћењу и одржавању.
Кључне речи: пољопривредна механизација, одабрана пољопривредна
газдинства, модернизација пољопривреде

Техничка основа рада као чинилац модернизације ...

Стручни рад Економика пољопривреде
Број 3/2011.
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TECHNICAL WORK BASIS AS FACTOR OF AGRICULTURAL
FARMS MODERNIZATION IN VOJVODINA

Marica Petrović, MSc., Jovana Čikić, MSc., Živojin Petrović, Ph.D.
Faculty of Agriculture, Novi Sad, Serbia

Summary
Agricultural machinery is one aspect, but also indicator of the level of

agricultural modernization. The use of agricultural machinery in the working
process is a result of the development in science and techniques, but, at the same
time, one of the factors of agricultural production improvement. The paper focuses
on the analysis of the basic characteristics of agricultural machinery on farms in
Vojvodina, as well as on farmers` problems in machinery use and maintenance.
Key words: agricultural machinery, selected agricultural farms, agricultural
modernization
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ХИДРОЛОШКИ, ПЕДОЛОШКИ И МИКРОКЛИМАТСКИ
ПОТЕНЦИЈАЛИ ТЕРИТОРИЈЕ ПАНЧЕВА

У ФУНКЦИЈИ ПОЉОПРИВРЕДЕ1

Наташа Кљајић2, П. Вуковић2, Светлана Рољевић2

Резиме. Клима је резултат деловања сложеног климатског система и утиче на
укупан развој привреде и друштва неког подручја. Климатски елементи имају
природну варијабилност о којој се сазнаје директно, метеоролошким
мерењима, или индиректно, применом неких других метода. Обзиром на
глобалне промене климе на Земљи, познавање климатских прилика је битна
чињеница на којој се може засновати привреда датог подручја а у оквиру ње
и пољопривреда са свим својим гранама. Са друге стране, земљиште као
један од најбитнијих природних ресурса, природно је богатство које се
обнавља, поправља, побољшава али је такође при нерационалном коришћењу
подложно и променама у негативном правцу. Од његове производне
способности и начина коришћења, у највећој мери зависи пољопривредна
производња датог подручја. И сама чињеница да ткиво свих форми живота на
Земљи садржи 50-80% воде и да се у њој у сваком живом организму одвијају
све животне активности, говори довољно о важности воде као природног
извора за живот. Вода је један од основних регулатора раста и развитка сваке
биљке, покретач свих њених физиолошких функција и основни чинилац
интензивирања производње.

Хидролошки, педолошки и микроклиматски потенцијали ...
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HYDROLOGICAL, SOIL AND MICROCLIMATE POTENTIAL
ON THE TERRITORY OF PANČEVO IN FUNCTION

OF AGRICULTURAL PRODUCTION

Nataša Kljajić, MSc., Predrag Vuković, MSc., Svetlana Roljević, MA
Institute of Agricultural Economics, Belgrade

Summary
The climate is the result of work done by complex climatic systems and it

affects the overall development of agriculture and society of a certain area.
Climatic elements possess natural variability which can be found out in two ways:
directly, using the meteorological measurements and indirectly, applying some
other methods. Agricultural production of a certain area largely depends on its
productive capability and the way of being used. The mere facts that the tissue of
all living forms on Earth consists of 50 – 80 % of water and that all vital activities
are done in the interiority of a living organism, speaks enough about the
importance of water as a natural source of life.

Regarding this, this paper analyses climatic parameters, pedological
characteristics and water potentials in the function of evaluation of the specificity
of this agricultural area concerning these characteristics and their influence on
agriculture. Using the available data of “Tamis” Institute, The Republic
Hydrometeorological Service, Statistical Office of the Republic of Serbia, and the
internal data of the municipality of Pancevo, the general conclusion is that this area
is characterized by favourable climatic parameters , quality soil of high productive
capability and quite favourable water resources. The conditions are favourable for
an intensive and profitable agricultural production; therefore, the development of
this area should be directed towards intensifying agricultural production by
introducing complex agrotechnical and hydromeliorative measures.
Key words: climate, soil, water, agricultural production, yield
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