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АГЕНДА 
ЗАЈЕДНИЧКА СТУДИЈА ЕТФ-ЕБРД 

ИНКЛУЗИВНЕ ВЕШТИНЕ ЗА ИНОВАТИВНИ 

РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕЋА НАКОН ПАНДЕМИЈЕ 

ВИРУСА КОВИД-19 У СЕКТОРУ 

АГРОБИЗНИСА - СКУП ЗА ДИСЕМИНАЦИЈУ 

ИНТЕРНЕТ СКУП, ZOOM - 3. ЈУН 2021. ГОДИНЕ, 9:30 - 12:30 ПО 

ЦЕНТРАЛНОЕВРОПСКОМ ВРЕМЕНУ 

РЕЗИМЕ 

Истраживачки пројекат "Инклузивне вештине за иновативни развој предузећа након пандемије 

вируса КОВИД-19 у сектору агробизниса" покренут је у септембру 2020. године као одговор на 

појаву пандемије вируса КОВИД-19 и њен потоњи утицај, укључујући пад економске активности, 

смањење тржишта рада и нове изазове за предузећа. Иако је пандемија повећала постојеће 

неједнакости, укључујући дигитални и родни јаз, такође је послужила и за убрзање структурних 

и оперативних промена у различитим економским секторима са дугорочним последицама по 

будућност рада. Како би прикупили податке о релевантним трендовима у сектору агробизниса, 

Европска фондација за обуку (ЕТФ) и Европска банка за реконструкцију и развој (ЕБРД) 

наручили су израду међу-регионалног извештаја о инклузивним вештинама за иновативни 

развој предузећа, ослањајући се на студије националних искустава пет партнерских земаља 

ЕТФ-а и ЕБРД-а: Грузија, Мароко, Србија, Турска и Узбекистан. У извештају се анализирају и 

пореде примери најбољих пракси из иновативних предузећа у области агробизниса у 

националним контекстима, и детаљно наводе шири изазови, прилике, као и текуће политике и 

искуства приватног сектора у вези са иновацијама и развојем инклузивних вештина за 
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агробизнис у свакој од пет земаља, са посебним фокусом на изазове и одговоре на пандемију 

вируса КОВИД-19. Циљ извештаја јесте да се јача база знања у вези са иновацијама и развојем 

вештина у склопу и за потребе сектора агробизниса, да се подржи и води размена знања и 

учење од колега међу релевантним заинтересованим странама, и дистрибуирају најбоље 

праксе међу иницијативама јавних политика и у приватном сектору ради промоције одрживог 

раста агробизниса у читавом суседству ЕУ и земљама Централне Азије, током трајања и након 

опоравка од пандемије вируса КОВИД-19.  

Конкретно, у извештају су представљени примери брзог развој дигиталних иновација и 

електронског пословања и одговарајући пораст тражње за релевантним вештинама. Пораст 

тражње за вештинама у вези са "озелењавањем" пољопривредно-прехрамбених делатности 

или у вези са ланцем набавке и управљањем базама података такође су истакнути, међу 

осталим траженим вештинама које су нове или се развијају. На нивоу политика, у извештају се 

документује све веће ангажовање приватног сектора у напорима усмереним на развој људског 

капитала, између осталог и кроз подршку секторски-усмереним јавно-приватним иницијативама 

у области вештина. Студије пословних случајева показују да постоји и низ глобално 

интегрисаних и иновативних фирми које послују у агробизнису и које улажу у вештине, често са 

савременим компанијским академијама за интерну обуку. Анализа националних политика 

испитује на који начин ове најбоље праксе, или "острва изврсности" могу да се боље повежу са 

осталим деловима ланца вредности ради размене и преноса искустава и приступа иновацијама 

и развоју инклузивних вештина.  

Студију су припремили консултанти компаније Ergon Associates, специјализоване за 

истраживања и анализе у вези са инклузивним тржиштима рада, вештинама и будућности рада.   

Циљ овог семинара за дисеминацију јесте да се са одговарајућим националним актерима 

представе и продискутују налази извештаја и његове импликације за доносиоце политика и 

друге заинтересоване стране у сектору агробизниса.  

ЧЕТВРТАК 03. ЈУН 2021. ГОДИНЕ, 09:30 – 12:30 ПО 

ЦЕНТРАЛНОЕВРОПСКОМ ВРЕМЕНУ  

Време Сесије Говорници 

09:30 – 10:00 Добродошлица 
Отварање  

Мануела Прина, шеф 
јединице, ЕТФ  
  
Биљана Радоњић, помоћник 
директора, Родно и економско 
укључивање, ЕБРД 

10:00 – 10:45 Представљање налаза 
истраживања  

Алистер Ашер, директор и 
суоснивач, Ергон 

10:45 – 11:15 Питања и одговори  

11:15 – 11:30 Пауза за кафу  

11:30 – 12:15 Панел дискусија о смерницама 
за политике 

Биће допуњено 
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12:15 – 12:30 Закључци Мануела Прина, шеф 
јединице, ЕТФ  
  
Биљана Радоњић, помоћник 
директора, Родно и економско 
укључивање, ЕБРД 
 
Алистер Ашер, директор и 
суоснивач, Ергон 
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