ИНСТИТУТ ЗА ПРИМЕНУ НАУКЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ
ПОЗИВ ЗА ПРЕДАВАЧЕ ЗА ЕДУКАЦИЈУ САВЕТОДАВАЦА

Модул 10
ОСИГУРАЊЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ

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. Уважавајући улогу и значај саветодаваца из ПССС-а у
трансферу информација и знања до пољопривредних произвођача, на нивоу локалне
заједнице, односно на нивоу округа и региона, развијен је модул који за тематику има
осигурање. Циљ модула је едукација пољопривредних саветодаваца, односно трансфер
информација и знања до крајњих корисника – пољопривредних произвођача о
услугама осигурања у делатности пољопривреде и ризика, компанија у осигурању
делатности пољопривреде и иновација у овој делатности.
Планирани резултати едукације. Проширење знања саветодаваца из области
осигурања делатности пољопривреде. Познавање потреба за осигуравајућим услугама
потенцијалних корисника, услуге осигурања инвестиција у пољопривреди. Стизање
знања из области општих и специфичних услова које корисници морају да испуне за
одобравање пројекта, односно потребне документације за подношење захтева за
одобравање пројекта, као и за исплату средстава.
Предвиђени број учесника и група: Саветодавци из 23 ПССС (по два саветодавца из
службе, један задужен за послове из области воћарства и један за послове из области
сточарства); једна група од 46 учесника
Предвиђени термин одржавања едукације: 12.09.2019. године
Локација: Институт за примену науке у пољопривреди, Београд
Задатак предавача
1. Израда презентација и одржавање предавања
пољопривреди, према доле наведеном садржају.

на

тему Осигурање

у

Садржај едукације:
Тематска предавања
1) Услуге осигурања у делатности пољопривреде;
 Структура пољопривредне производње у услови осигурања код нас;
 Утицај ризика у пољопривредној производњи;
 Ресурси у пољопривредној производњи (тржиште, ценовна
конкурентност, спољна трговина, финансије, осигурање).
2) Осигурање ризика у делатности пољопривреде:
 Информације о карактеристикама домаће понуде услуга осигурања;
 Ризици биљне и сточарске производње;
 Управљање ризицима у делатности пољопривреде је предуслов
одрживог развоја;
3) Компаније у осигурању делатности пољопривреде:
 Карактеристике класичног система осигурања;
 Подаци из услова осигурања потенцијалних понуђача;
 Иновативно осигурање у делатности пољопривреде.
4) Практични предлози за осигурање пољопривредне производње
5) Инструкције за пројекте
 Припрема пројекта за осигурање пољопривредне производње;
 Избор осигуравајућих понуда и уговарање услуга осигурања у
пољопривредној производњи.
2. Израда едукативног материјала (презентације, 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
економије/агроекономије
 Поседовање лиценце Народне банке за обављање послова у области осигурања
 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.

