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,,УДРУЖЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИКА, УЗГАЈИВАЧА СТОКЕ И ЖИВИНЕ- БАРАЈЕВОʻʻ 

 

 ,,Удружење пољопривредника, узгајивача стоке и живине- Барајевоʻʻ  је 

основано 17.маја 2013. године у Барајеву, на иницијативу пољопривредних 

произвођача, претежно сточара, са циљем да одржи и унапреди сточарство на 

подручју Г.О. Барајево, као и да омогући лакше и једностаније остваривање права 

пољопривредницима на основне подстицаје у сточарској производњи.  

Удружење је невладина, непрофитна и нестраначка организација основана у 

складу са законским прописима 

Републике Србије. 

Основне делатности организације су: 

- учешће у одабирању домаћих 

животиња, 

- контрола производних 

способности домаћих животиња, 

- вођење основне матичне 

евиденције и  

- обележавање домаћих животиња. 

 

Активности које ће Удружење обављати биће у циљу повећања продуктивности 

домаћих животиња, измене и побољшања расног састава, као и спречавање 

смањења бројног стања домаћих животиња. 

Подручје рада Основне одгајивачке организације Удружења је територија општине 

Барајево. 

Удружење има свој статут, управни одбор, и скупштину. Председник Удружења је 

Томислав Јовановић из села Бождаревац, заменик председника је Бранислав 

Деветаковић из Бељине, док функцију секретара обавља Милосав 

Борисављевић из Арнајева. У сталном радном односу Удружење има једног 

запосленог Дипломираног инжењера пољопривреде за сточарство Марију 

Николић, као и  једног помоћног радника за прикупљање и ажурирање података 

Светлану Поповић. 
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Основна одгајивачка организација 

Удружења располаже са комплетном, 

законски прописаном, опремом 

потребном за рад, као и канцеларијом 

која се налази у згради општине Барајево 

на адреси Светосавска бр.2. 

Удружење је почело са радом на 

пословима матичења говеда, а у 

наредном периоду планира се и 

матичење грла оваца и коза. Такође у 

просторији удружења можете се 

информисати о условима које морате 

испунити како би се ваша грла уматичила. 

Тежња је, међутим, да целокупну организацију преузму млади и перспективни 

пољопривредници како би схватили квалитет удруживања и то исто удруживање 

подигли на још виши ниво. 

 

Детаљније информације можете добити у канцеларији Удружења: 

,,Удружење пољопривредника, узгајивача стоке и живине- Барајевоʻʻ, 

Светосавска бр.2, 

11460 Барајево, Р.Србија, 

Телефон +381(11)8302-399 

e-mail: udruzenjestocarabarajevo@gmail.com 

 

                                                                                           

                                                                                                 Небојша Стојићевић 

                                                                                                 Дуња Шевић 


