ИНСТИТУТ ЗА ПРИМЕНУ НАУКЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ
ПОЗИВ ЗА ПРЕДАВАЧЕ ЗА ЕДУКАЦИЈУ САВЕТОДАВАЦА
Модул 8
СЕОСКИ ТУРИЗАМ У ФУНКЦИЈИ ОДРЖИВОГ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
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. Сектор пољопривреде и сектор туризма су препознати у
развојним стратегијама на националном и европском нивоу. Стратегија пољопривреде
и руралног развоја Републике Србије 2014-2024. препознаје развој руралног туризма
као начин за диверзификацију прихода пољопривредних газдинстава, унапређење
инфраструктуре, смањење незапослености и јачање занатства у руралним подручјима
Србије. Кроз ИПАРД програм Србија остварује могућност да користи средства
претприступних фондова ЕУ у области пољопривреде и заштите животне средине.
Једна од мера односи се на диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој
пословања кроз инвестиције у изградњу и (или) реконструкцију и опремање објеката за
пружање туристичких и угоститељских услуга, трошкове маркетинга. Такође, и у
Националном програму за рурални развој предвиђена су средства за диверзификацију
прихода пољопривредних газдинстава.
Комплементарно Стратегији пољопривреде и руралног развоја, у оквиру Стратегије
развоја туризма Републике Србије 2016-2025. развој руралног туризма је препознат као
један од приоритетних туристичких производа. Према Стратегији Југоисточне Европе,
развој туризма (базираног на културном наслеђу, материјалном и нематеријалном) и
производња хране и пића су приоритети који ће бити финансирани до 2020. године.
Упркос постојећој тражњи (домаћи туристи, страни туристи из бивших југословенских
република и туристи из Западне Европе који се налазе на пропутовању кроз Србију),
туристичка понуда у сеоском туризма је на незадовољавајућем нивоу. Недостаци на
страни туристичке понуде се најчешће односе на испуњење услова стандарда
предвиђених правилницима о категоризацији туристичких објеката у сеоском туризму,
као и креирање додатних садржаја. Значајна компонента на страни туристичке понуде
у руралним подручјима је пласман пољопривредних производа (меса, млечних
производа, пољопривредних култура, алкохолних и безалкохолних напитака), чиме би
се задовољили захтеви туриста, који желе не само да упознају нове културе и
традицију, већ и нове укусе и мирисе. Овим би се значајно допринело увећању додатне
вредности не само у сектору туризма, већ и у сектору пољопривреде.
Општи циљ је одрживи економски развој и развој пољопривреде у руралним
подручјима Србије. Посебни циљ је препознавање руралног туризма као могућности за
повећање прихода, смањење незапослености и развој предузетништва на локалном и
националном нивоу.

Из свега наведеног, проистиче потреба едукације саветодаваца ПССС, који би
потребна знања и искуства из области пренели на заинтересоване стране у руралним
подручјима који би се бавили развојем сеоског туризма.
Планирани резултати едукације. Подизање нивоа знања саветодаваца из области
сеоског туризма и оспособљавање за помоћ сеоским домаћинствима се баве развојем
руралног туризма или планирају да се баве. На овај начин модул је усмерен ка
повећање прихода од сеоског туризма и пољопривреде - кроз услуге и продају
пољопривредних производа - хране и пића.
Похађањем овог модула учесници ће обновити и унапредити постојећа знања, која ће
на ефикасан али и практичан начин моћи да пренесу пољопривредним произвођачима.
Предвиђени број учесника и група: Саветодавци свих специјалности из 23 ПССС - 1
група са 23 учесника (1 саветодавац по избору директора).
Предвиђени термин одржавања едукације:
12.09. и 26.09.2017.
Локација: Институт за примену науке у пољопривреди, Београд
Задатак предавача
1. Израда презентација и одржавање предавања на тему Сеоски туризам у функцији
одрживог руралног развоја
Садржај едукације:
 Правилници за категоризацију сеоских туристичких домаћинстава (собе, куће,
апартмани);
 Покретање бизниса у сеоском туризму (креирање производа, промоција,
додатни садржаји у природи);
 Пласман пољопривредних производа, креирање додатне вредности
пољопривредних производа;
 Припрема бизнис плана за конкурисање код домаћих извора финансирања
(министарства туризма, донатора и других финансијера);
 Вежбе за сваку од предходних елемената садржаја.
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.

