ИНСТИТУТ ЗА ПРИМЕНУ НАУКЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ
ПОЗИВ ЗА ПРЕДАВАЧЕ ЗА ЕДУКАЦИЈУ САВЕТОДАВАЦА
Модул 5
БЕЗБЕДНОСТ АНИМАЛНИХ ПРОИЗВОДА

На основу члана 22, става 1 Закона о обављању саветодавних и стручних послова у
области пољопривреде, обука и усавршавање пољопривредних саветодаваца и
пољопривредних произвођача, поред осталог, обухвата и организовање едукације –
тренинга пољопривредних саветодаваца у сарадњи са домаћим и страним образовним
и истраживачким институцијама и стручњацима. Институт за примену науке у
пољопривреди (ИПН) као овлашћена организација, по решењу Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде бр. 119–01–220/2010–03 од 8.9.2010. године,
као и на основу Годишњег плана усавршавања пољопривредних саветодаваца и
пољопривредних произвођача за 2019. годину који укључује и план одржавања
годишњег Семинара саветодаваца, организује горе наведену едукацију.
Опис модула – Едукације. Сви субјекти у пословању храном анималног порекла,
морају да осигурају да је храна коју производе безбедна за исхрану људи. Да би се то
постигло, у пословању храном мора да се успостави систем управљања безбедношћу
хране. Сваки субјект у пословању храном, односно произвођач, осим на нивоу
примарне производње, дужан је да успостави, примењује и одржава програм и
процедуре безбедности хране у складу са принципима добре произвођачке и
хигијенске праксе и анализе опасности и критичних контролних тачака. Овај општи
модел за производњу производа анималног порекла обухвата предусловне програме и
поступке који су засновани на принципима HACCP, узимајући у обзир врсту
делатности/производње и обим/величину пословања, односно уважавање добре
хигијенске праксе, добре произвођачке праксе и принципа самоконтроле у производњи
здравствено безбедне хране.
Планирани резултати едукације. Обука саветодаваца ПССС омогућиће трансфер
знања из области производње и пословања храном анималног порекла, по систему
тренер тренера, до пољопривредних произвођача, а све у функцији унапређења система
производње хране уз примене Закона о безбедности хране, као и правилника из ове
области.
Предвиђени број учесника и група: Саветодавци из 23 ПССС задужени за послове из
области сточарства и технологије производње и органске производње - 1 група са око
30 учесника.
Предвиђени термин одржавања едукације:
09.05. 2019. године
Локација: Институт за примену науке у пољопривреди, Београд
Задатак предавача
1. Израда презентација и одржавање предавања на тему Безбедност анималних
производа, према доле наведеном садржају.

Садржај едукације:
Тематска предавања /практични примери / вежбе
-

Правна регулатива из области безбедности хране, односно хигијене хране у
било којој фази производње, прераде и промета, као и из области регистрације и
одобравања објеката;
Посебан осврт на:

-

•

Одступање у објектима за производњу меса, производњу
традиционалних производа од меса и млека малог капацитета;

•

Одступања у објектима за прераду меса и млека у домаћинствима и
објектима малог капацитета;

Општи план самоконтроле:
•
•

Општи модел самоконтроле за клање животиња
Општи модел плана самоконтроле за прераду меса/млека.

2. Израда едукативног материјала (подсетник за саветодавце).
3. Припрема пред- и пост-теста.
4. Израда предлога агенде.
5. Усаглашавање активности са организатором едукације.
6. Израда извештаја по одржаној едукацији, у року од највише 3 радна дана по
завршетку едукације.
7. Рок за доставу докумената (презентације и др.) је најмање 3 радна дана пре
одржавања едукација.
Приликом избора предавача биће узети у обзир следећи критеријуми:


Висока стручна спрема (VII или VIII степен) из области ветеринарске медицине,
технологије производње анималних производа, зоотехнике и органске производње



Радно искуство (најмање пет година) из области обухваћене едукацијом;



Сертификати о похађаним обукама у области обухваћених едукацијом;



Објављени радови (референце) из области обухваћених едукацијом;



Сарадња са привредом;



Искуство у одржавању тренинга и обука пољопривредних саветодаваца и
произвођача;



Учешће на пројектима релевантним за одржавање едукације.

Пријаву са биографијом, доставити најкасније до 14.03.2019. године, на следећу имејл
адресу: mmaslovaric@ipn.bg.ac.rs или писaним путем на адресу Институт за примену
науке у пољопривреди, 11000 Београд, Булевар деспота Стефана 68б, П.фах 43.
У разматрање ће се узети само пријаве пристигле у наведеном року.
Додатне информације могу се добити на број телефона: 011/2751 622. Контакт-особе:
др Наташа Толимир и др Славица Чолић.

