
ИНСТИТУТ ЗА ПРИМЕНУ НАУКЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ 

ПОЗИВ ЗА ПРЕДАВАЧЕ ЗА ЕДУКАЦИЈУ САВЕТОДАВАЦА 

Модул 6 

РЕЈОНИЗАЦИЈА ВОЋАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 

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. 021–01–92/2019–03 од 30.12.2019. 

године, као и на основу Годишњег плана усавршавања пољопривредних саветодаваца и 

пољопривредних произвођача за 2021. годину који укључује и план одржавања 

годишњег Семинара саветодаваца, организује горе наведену едукацију. 

Опис модула – Едукације. Унапређење вoћaрскe прoизвoдњe на основу рaциoнaлнoг 

коришћења aгрoeкoлoшкoг пoтeнциjaлa и кoмпaрaтивних прeднoсти пojeдиних 

прoизвoдних прoстoрa зa гајење врстa вoћaкa приклaдних зa дaтe услoвe, један је од 

приоритета рејонизације воћарске производње у Републици Србији. Добијени 

резултати и могућности њихове примене зaснoвaни су нa кoнцeпту oдрживoг рaзвoja 

кojи подразумева упрaвљaњe прирoдним рeсурсимa, уз oчувaњe живoтнe срeдинe. Са 

друге стране, они представљају базу за дугорочни систематски рад на пoвeћaњу oбимa 

воћарске прoизвoдњe и рaста њене кoнкурeнтнoсти у oкружeњу ширeм oд лoкaлнoг и 

рeгиoнaлнoг, укључујући и усклађивање са легислативом и обавезама према Европској 

унији. 

Едукација обухвата упознавање са захтевима појединих врста воћака према 

агроеколошким условима гајења (климатски, едафски, орографски); прецизније 

дефинисање рејона и локалитета погодних за гајење појединих врста воћака по 

циљним областима, као и подручја непогодних за њихово гајење; упознавање са 

савременим сортиментом/подлогама које се препоручују за гајење по појединим 

областима, у односу на агроеколошке услове гајења и степен интензивности 

производње. 

Планирани резултати едукације. Саветодавци ће бити детаљно информисани о 

значају рејонизације воћарске производње на подручју Републике Србије, за поједине 

регине: 1) Централна и део западне Србије; 2) Подручје Београда и јужне и источне 

Србије и 3) Северна и део западне Србије, као и листaма сорти и подлога јабучастих 

(јабука, крушка, дуња, мушмула), коштичавих (шљива, трешња, вишња, бресква, 

кајсија), језграстих (орах, леска, бадем) и јагодастих врста воћака (јагода, малина, 

купина, рибизла, огрозд и боровница), које се препоручују за гајење у оквиру 

воћарских рејона на овом подручју. 

Наведена едукација ће бити од великог значаја у успоствљању чвршће сарадње између 

представника научних институција и представника ПССС на даљем спровођењу 

рејонизације воћарске производње, која мора бити двосмерна. Повратне информације 

добијене од представника ПССС (на бази познавања терена, особености воћарске 

производње појединих подручја, итд.) биће од користи научним радницима, а посредно 

и представницима локалних самоуправа, Министартва, итд. у циљу решавања 

конкретних проблема на одређеном подручју, одлучивања о даљим правцима 

деловања, итд. 



Предвиђени број учесника и група: Саветодавци из 22 ПССС, задужени за послове 

из области воћарства и виноградарства - 1 група са око 43 учесника 

Предвиђени термин одржавања едукације: 16.09.2021. 

Локација: 1 дан у учионици - Београд, Институт за примену науке у пољопривреди 

или онлајн окружење;  

Задатак предавача: 

1. Израда презентација и одржавање предавања на тему Рејонизација воћарске 

производње на територији Републике Србије. 

Садржај едукације: 

˗ Упознавање са основним циљевима, активностима и резултатима пројеката 

рејонизације воћарске производње на подручју Републике Србије 

˗ Захтеви појединих врста воћака према агроеколошким условима гајења 

(климатски, едафски, орографски) 

˗ Методологија за дефинисање граница воћарских рејона 

˗ Погодност гајења појединих врста воћака и границе воћарских региона у 

Централној и делу Западне Србије 

˗ Погодност гајења појединих врста воћака и границе воћарских региона на 

подручју Београда, Јужне и Источне Србије 

˗ Погодност гајења појединих врста воћака и границе воћарских региона у 

северној и делу западне Србије 

˗ Препоручене сорте јабучастих, коштичавих, језграстих и јагодастих врста 

воћака за гајење у појединим воћарским рејонима, сa oсвртoм нa могућности 

гajeња дoмaћих (створених оплемењивачким радом и аутохтоних) сoрти воћака 

˗ Препоручене подлоге и системи гајења у контексту агроеколошких услова и 

степена интензивности производње 

˗ Перспективне сорте и подлоге – одабир генотипа и локалитета у циљу 

побољшања структуре сортимента и рационалног коришћења генетичког 

потенцијала и агроеколошких услова гајења. 

˗ Примена резултата пројеката – разрада плана рејонизације за конкретне врсте 

воћака у конкретним условима гајења: Како доћи до одговора на питање: које 

врсте, сорте и подлоге одабрати за одговарајући локалитет? (тумачење карата 

рејонизације; додатна процена услова гајења; одабир комбинације 

сорта/подлога).Израда едукативног материјала (подсетник за саветодавце). 

2. Припрема теста. 

3. Израда предлога агенде.  

4. Усаглашавање активности са организатором едукације. 

5. Израда извештаја по одржаној едукацији, у року од највише 3 радна дана по 

завршетку едукације. 

6. 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 обухваћене едукацијом; 

 Радно искуство (најмање пет година) из области обухваћених 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 8.3.2021. године, до 12 часова, 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. 


