
ИНСТИТУТ ЗА ПРИМЕНУ НАУКЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ 

ПОЗИВ ЗА ПРЕДАВАЧЕ ЗА ЕДУКАЦИЈУ САВЕТОДАВАЦА 

Модул 7 

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА 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. Ризици у пољопривредној производњи су саставни део 

пословања пољопривредних газдинстава и настају услед специфичног карактера ове 

производње, глобализације, транзиционих и интеграцијских процеса, климатских, 

политичких и тржишних промена. Неке од ризика могуће је благовремено предвидети 

и деловати превентивно, односно у одређеној мери могуће је управљати ризицима. 

Управљање ризиком подразумева поступке предвиђања, идентификовања ризика и 

ублажавања последица, а све усмерено ка јачању конкурентности производње. 

Циљ модула је да оспособљавање саветодаваца и трансфер знања до пољопривредних 

произвођача како да у ланцу производње препознају врсте ризика (производни, 

маркетински, тржишни, финансијски, менаџерски, елементарни и други) и овладају 

превентивним мерама, мерама којима је могуће деловати у току дешавања и мерама за 

ублажавање последица.  

Планирани резултати едукације. Саветодавци ће овладати вештинама и знањима из 

области управљања ризицима, што ће им омогућити да пољопривредним 

произвођачима укажу како да препознају критичне тачке и које су могућности 

деловања. 

Предвиђени број учесника и група: Саветодавци свих специјалности из 23 ПССС - 2 

групе са око 44-48 учесника. 

Предвиђени термин одржавања едукације:  

11. и 25.05.2017. (прва група), 12. и 26.05.2017. (друга група) 

Локација: Институт за примену науке у пољопривреди, Београд  

Задатак предавача  

1. Израда презентација и одржавање предавања на тему Управљање ризицима у 

пољопривреди 

 

 

 

 

 



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

 Упознавање саветодаваца са врстама ризика и како да их групишу; 

 Како да препознају ризике у ланцу производње и њихове утицаје; 

 Како да израде временски план превенције ризика у целом ланцу производње 

одређеног производа (примери); 

 Како да ураде годишњи план управљања ризицима на пољопривредном 

газдинству; 

 Како и када да произвођачима представе план управљања ризицима и како да их 

оспособе да доносе правилне одлуке у складу са планом. 

Модел обуке се прилагођава садржајем у зависности потреба саветодаваца, односно 

њихове специјалности. 

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) 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 писаним 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. 


