
ИНСТИТУТ ЗА ПРИМЕНУ НАУКЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ 

ПОЗИВ ЗА ПРЕДАВАЧЕ ЗА ЕДУКАЦИЈУ САВЕТОДАВАЦА 

Модул 5 

ОЦЕНА ИСПЛАТИВОСТИ ИНВЕСТИЦИЈА 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 2017. годину који укључује и план одржавања 

годишњег Семинара саветодаваца, организује горе наведену едукацију. 

Опис модула – Едукације. Саветодавни рад у пољопривреди Републике Србије у 

највећој мери је усмерен ка унапређењу технолошке фазе процеса производње 

примарних произвођача. У том смислу и највећи део знања доступних како 

произвођачима, тако и саветодавцима односи се на унапређење технолошких 

поступака производње у свим гранама пољопривреде. Добијање производа са додатом 

вредношћу као стратешко опредељење пољопривреде Србије, експанзија сеоског 

туризма, потреба набавке противградних мрежа у воћарству, опреме за млекарске 

погоне, набавка механизације у ратарству, само су неки од примера пословних 

подухвата у пољопривреди који  захтевају инвестициона улагања, која по својој 

природи утичу на резултат пољопривредне активности у дужем временском периоду. 

Без инвестирања у осавремењавање основних средстава нема технолошког прогреса у 

пољопривреди, а без тога ни конкурентности пољопривредних произвођача. Да би се 

донела рационална одлука о предузимању пословних подухвата неопходно је 

проверити њихову оправданост, односно исплативост, неопходно је познавати 

инвестициону калкулацију, извршити оцену њихове економске ефективности и 

финансијске прихватљивости. Наведени обрачуни чине и саставни део бизнис планова 

и на тај начин употпуњавају раније одржане едукације при чему и додатно 

оспособљавају саветодавце за рад на будућој примени IPARD мера.  

Планирани резултати едукације. Полазници ће по завршетку едукације унапредити 

способности израде инвестиционих калкулација у свим гранама пољопривредне 

производње, као и да оцене економску исплативост и финансијску прихватљивост 

појединих инвестиција, односно да изврше одабир између различитих алтернативних 

инвестиционих пројеката. На тај начин биће у могућности да егзактно процене 

оправданост предузимања одређеног инвестиционог подухвата (набавку модернијих 

основних средстава или замену постојећих), као и да стечена знања на адекватан начин 

примене у пракси у непосредном раду са пољопривредним произвођачима. 

Предвиђени број учесника и група: Саветодавци првенствено из области 

агроекономије из 23 ПССС - 2 групе са око 23-25 учесника (укупно 46 учесника). 

 

 



Предвиђени термин одржавања едукације:  

15. и 23.05.2017 (прва група), 16. и 22.05.2017 (друга група)  

Локација: 2 дана у учионици; Београд, Институт за примену науке у пољопривреди 

Задатак предавача  

1. Израда презентација и одржавање предавања на тему Оцена исплативости 

инвестиција у пољопривреди. 

Садржај едукације у учионици (предавање) односи се на следеће теме/области:  

 Разлике између основних и обртних средстава у пољопривреди, као и 

специфичност инвестиција у пољопривреди; 

 Израчунавање висине улагања у набавку основних средстава и утицај различитих 

фактора на висину улагања у основна средства; 

 Практичан рад на утврђивању прихода од инвестиција, издавања за коришћење 

инвестиција и новчаног тока од инвестиција; 

 Временска вредност новца, одговарајућим дисконтним стопама и примени 

финансијских таблица у сврху утврђивања нето садашње вредности инвестиције и 

финансијске прихватљивости инвестиције; 

 Практичан рад на израчунавању нето садашње вредности различитих инвестиција 

у пољопривреди; 

 Практичан рад на утврђивању финансијске прихватљивости инвестиција у 

пољопривреди. 

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. 

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) из области обухваћене едукацијом; 

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

 Сертификати о обукама у области обухваћених едукацијом; 

 Објављени радови (референце) из области обухваћених едукацијом; 

 Учешће на пројектима; 

 Сарадња са привредом; 

 Искуство у одржавању тренинга и обука пољопривредних саветодаваца и 

произвођача. 

 

 



Пријаву са биографијом, доставити најкасније до 22.03.2017. 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. 


