
МОДУЛИ ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА У 2022. ГОДИНИ 

 

Модул  Добрe пољопривреднe праксe  

 

Тип модула Тематско, теоријско предавање   

Образложење Креирање светских, односно политика Европске уније, посебно у 

сектору пољопривреде усмерено је на борбу са климатским 

променама. Добре пољопривредне праксе и технологије за 

ублажавање дејства природних непогода у производњи  значајан је 

инструмент за достизање постављених циљева и у складу са истим 

креирају се мере. Заједничка пољопривредна политика (ЗПП) коју 

спроводи  ЕУ укључује између осталих и циљеве везано за еколошку 

и климатску одрживост пољопривредних, шумарских и руралних 

подручја, а што је унапређено у новој ЗПП за период 2021-2028. 

године.  

Имајући у виду да се пољопривредна политика Републике Србије 

усклађује са ЗПП ЕУ, у будућем периоду предстоји  увођење 

обавезног поштовања захтева „вишеструке усклађеностиˮ тј 

поштовање добрих пољопривредних и еколошких услова (GAEC) и 

обавезних захтева управљања (SMR) у погледу заштите животне 

средине, добробити животиња, здравља људи, животиња и биља,  као 

услов за остваривање права на директна плаћања и великог броја мера 

руралног развоја. 

Примена ових стандарда ће за пољопривредне произвођаче бити 

обавезна, те је стога важна њихова припрема како би у тренутку 

увођења обавезе били спремни за њено испуњавање и стицање права 

за добијање подстицаја.  

Циљна група Саветодавци из области заштите биља, ратарства – повртарства и 

воћарства – виноградарства, из 22 ПССС. 

     

Резултати едукације  Очекивани резултат едукације је свесност саветодаваца о значају 

поштовања правила добре пољопривредне праксе  и потребе да се 

исто кроз саветодавни рад пренесе пољопривредним произвођачима 

како би одговорили будућим захтевима за остварење права на 

подстицаје, као и ситуацијама које могу изазвати климатске промене. 

Садржај Едукација омогућава саветодавцима развој свести да су добре 

пољопривредне праксе  значајан је инструмент за достизање 

постављених циљева светских, односно политика Европске уније, 

посебно у сектору пољопривреде, а које су усмерене на борбу са 

климатским променама  

 Садржај едукације: 

- Нове политике у вези са добрим пољопривредним праксама 

- Утицаји климатских промена на пољопривреду у Србији 

- Пројекције утицаја будуће климе на пољопривреду у Србији 

- Добре пољопривредне праксе у производњи кукуруза, соје, 

пшенице и уљане репице – представљање израђених публикација 



- Дискусија – одговори на питања предавача 

Метод Презентације, дискусија 

Период Други квартал  

Трајање 2 дана (једнодневна едукација за две групе) 

Локација ИПН/онлајн  



 


