ИНСТИТУТ ЗА ПРИМЕНУ НАУКЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ
ПОЗИВ ЗА ПРЕДАВАЧЕ ЗА ЕДУКАЦИЈУ САВЕТОДАВАЦА
Модул 8
ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА – ПРОЦЕДУРЕ ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ
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. Узимајући у обзир савремене трендове потрошача и
пољопривредне политике, нарочито у землљама ЕУ, намеће се закључак да органска
производња представља перспективу за пољопривредне произвођаче из Републике
Србије који у конвенционалној производњи, превасходно услед сталног раста цена
инпута, све мање могу да остваре своје економске интересе. Развијајући органску
производњу, наши произвођачи стварају могућности за заузимање боље позиције на
домаћем и страном тржишту. Такође, органска производња доприноси и општим
интересима, а то су очување здравља људи и животиња, одрживо коришћење
природних ресурса и очување животне средине
Законодавним оквиром за органску производњу (Закон о органској производњи (Сл.
гласник РС, бр.30/10), Правилник о контроли и сертификацији у органској
пСроизводњи и методама органске производње (Сл. гласник РС, бр.48/11 и 40/12) и
Правилник о документацији којa се доставља овлашћеној контролној организацији
ради издавања потврде, као и о условима и начину продаје органских производа (Сл.
гласник РС, бр. 88/16)) дефинисане су методе органске биљне и сточарске производње,
контрола и сертификација у органској производњи, прерада, обележавање,
складиштење, превоз, промет, увоз и извоз органских производа.
За сваку од ових области дефинисане су одређене процедуре као и пратећа
документација и различити обрасци. С обзиром да се ради о захтевној пророизводњи са
много ограничења и забрана, неопходна је едукација произвођача, поготову
произвођача који тек намеравају да се укључе у овај сектор пољопривредне
производње.
Незаобилазну улогу у повећању производње органских производа има саветодавни
сектор. У контексту подизања општег нивоа знања пољопривредних произвођача из
области органске производње и повећања конкурентности и профитабилности
производње, саветодавни сектор је значајан фактор у даљем развоју органске
производње. Из свега напред изнетог, проистиче потреба за информисањем односно
едукацијом саветодаваца o процедурама и документацији који су саставни део
органске производње.

Планирани резултати едукације. Учесници едукације ће бити информисани о
процедурама укључивања произвођача у органску производњу, обрасцима овлашћених
контролних организација који се за ту прилику користе, моделу уговора између
контролне организације и произвођача, процедури скраћивања периода конверзије и
документацији коју је за то потребно доставити, употреби репродуктивног материјала
из конвенционалне производње који није хемијски третиран и документацији која се
прилаже уз одговарајући образац, поступцима уколико се на газдинству примењује
органска и конвенционална производња, употреби репродуктивног материјала за
органску производњу који је добијен сетвом, односно вегетативним размножавањем на
сопственом имању, процедурама приликом сакупљања дивљих врста из природних
станишта, исхрани и лечењу животиња у органској сточарској производњи и
поступањем са животињама које су набављене са других фарми.
Предвиђени број учесника и група: Саветодавци из 23 ПССС (по два из сваке службе
за области органска биљна и сточарска производња) са искуством из области органске
производње; једна група; укупно 46 учесника
Предвиђени термин одржавања едукације:
Један дан, 16.04.2019. године
Локација: Институт за примену науке у пољопривреди, Београд
Задатак предавача
1. Израда презентација и одржавање предавања на тему Органска производња –
процедуре за сертификацију, према доле наведеном садржају.
Садржај едукације:
Тематска предавања



Национални прописи из области органске производње;
Процедуре од момента укључивања произвођача у органску производњу
до сертификације органског производа;
 Упознавање са документима и обрасцима који су саставни део различитих
процедура органске биљне и сточарске производње;
 Упознавање са сајтовима где се одређени обрасци и упутсва могу
преузети;
 Комуникација произвођача са овлашћеном контролном организацијом и
надлежним органом за органску производњу при МПШВ (о чему је
произвођач дужан да обавештава контролну организацију и која
документа обезбеђује надлежни орган за органску производњу);
 Обавезе произвођача укључених у органску производњу и овлашћене
контролне организације.
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 пољопривреде;
Радно искуство (најмање пет година) на пословима контроле и сертификације у
органској производњи у овлашћеној контролној организацији;
Сертификати о похађаним обукама у 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.

