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У Другом делу Тематског броја Е-гласила објављујемо презентације:  Исхранa у 21. веку – 
Одржива исхрана, од Проф. др Будимке Новаковић; Стање и перспективе органске производње 
у Србији, од  Проф. др Снежане Ољача; Бактериолошка сигурност органски произведене хране,  
од Проф. др Љиљане Трајковић, Павловић; и Прописи о органској производњи, од др Лазара и 
Радослава Турубатовић. Презентације су допуна стручним радовима аутора објављеним у 
Тематском броју од 31. децембра 2017. године. Препоручују се за стицање и обнављање знања 
потрошача, произвођача и других носилаца заштите потрошача о органској храни, заштити 
животне средине и правима потрошача. 

Произвођачи органске хране су на Округлом столу истакли потребу за  бољим информисањем 
и образовањем о задружном организовању и пословном повезивању са потрошачима. У 
вери да савремено задружно организовање произвођача органске хране у Србији може 
да допринесе убрзаном расту органски произведене хране и њеној конкурентности на 
тржишту, да буде замајац привредног и друштвеног развоја пољопривреде и села и бољег 
остваривања права потрошача, објављујемо рад Проф. др Михаила Радића: Могућност 
задруга и њихово место у превазилажењу бројних економских и друштвених тешкоћа у Србији.
  
Потрошачи су заинересовани за директну куповину органски произведене хране 
од сертификованих произвиођача. Повећава се продаја органски произведене хране 
преко интернета, директном испоруком на кућну адресу потрошача и на издвојеним 
местима за продају органске хране на зеленим пијацама. Објављујемо основне податке за  
неколико произвођача органске хране, по избору њиховог удружења ORGANICA SERBIA.
 
Због обима материјала, на Сајту Покрета www.pokretpotrosaca.org.rs  објавили смо Податке о 
издатим сертификатима и потврдама у 2016/17. Години (26 страница, око 700 докумената) и 
Списак увозника у Систему контроле и сертификације ОЦС-а, од 27. 07. 2017.године. У њима 
су основни подаци о произвођачима, врстама докумената, на шта се односе, датуму издавања, 
времену важности и броју документа. Објавили смо и битније законе и подзаконска аката 
из области органски произведене хране, заштите животне средине, задругарства и заштите 
потрошача. 

У свету је производња и потрошња органски произведене хране, из више разлога наведених у 
Пројекту, у групи првих приоритета. Подржана је од органа Уједињених нација, Потрошачке 
Интернационале, Шведског удружења за заштиту животне средине, влада многих земаља и 
бројних националних потрошачких, еколошких и других организација. У средишту пажње 
су, с разлогом издвојене земље у развоју и у транзицији. Од прошле године, по позиву 
Потрошачке Интернационале, у Мрежи организација укључених у Пројекат (око 50) налази 
се и Покрет за заштиту потрошача-Србије. У овом броју доносимо краће изводе из прегледа 
активности потрошачких, еколошких, пољопривредних и државних организација у органској  
производњи хране и заштити животне средине у Азији, Африци, Јужној Амедици и Европи, 
у Недељи зелене акције. Њихова искуства могу се користити и у Србији, уз уважавања наших 
специфичности.

Објавили смо Приказ Пројекта За бољи избор безбедне хране и заштиту животне средине,   Наратив-
ни и Финансијски извештај о извршењу Пројекта. Из поређења планираних и извршених 
активности види се да је обим извршених активности знатно већи од планираних.

Припремљен је пројекат на Тему: Побољшање живота потрошача стварањем услова за 
поуздан избор безбедних и квалитетних производа и услуга уз сталну бригу за унапређење 
квалитета животне средине у областима хране, лекова и услуга од општег економског интереса. 
Одлука о избору пројеката биће донета до 15. марта 2018. године.

Припремамо нови Пројекат За бољи избор безбедне хране и заштиту животне средине. Конкурс ће 
бити објављен у Априлу ове године. Позивам заинтересоване стручњаке, научне и образовне 
институције које се баве органском храном, заштитом животне средине и остваривањем права 
потрошача да се укључе у припрему и извршавање Пројекта.

Петар Богосављевић

Уводник
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Презентације излагача

Prof. dr Snežana Oljača

Univerzitet u Beogradu
Poljoprivredni fakultet

Serbia Organica

e-mail:soljaca@agrif.bg.ac.rs

PROF. DR BUDIMKA NOVAKOVIĆ
MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITET NOVI SAD

ISHRANA U 21. VEKU
- ODRŽIVA ISHRANA -

PROF.DR  LJILJANA TRAJKOVIĆ PAVLOVIĆ
Beograd

Oktobar 2017.g

BAKTERIOLOŠKA SIGURNOST 
ORGANSKI PROIZVEDENE HRANE:

SVETSKA ISKUSTVA

Analiza propisa o organskoj 
proizvodnji

Lazar Turubatović
Radoslav Turubatović
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Prof. dr Snežana Oljača

Univerzitet u Beogradu
Poljoprivredni fakultet

Serbia Organica

e-mail:soljaca@agrif.bg.ac.rs

Prema definiciji FAO (Organizacija za hranu
i poljoprivredu pri UN) i WHO (Svetske
zdravstvene organizacije):

“Organska poljopriveda predstavlja sistem 
upravljanja proizvodnjom koji promoviše 

ozdravljenje ekosistema uključujući 
biodiverzitet, biološke cikluse i naglašava 

korišćenje metoda koje u najvećoj meri 
isključuju upotrebu inputa van farme”

IFOAM definicija

“Organska poljoprivreda je proizvodnja 
poljoprivrednih proizvoda bez sintetičkih materija, 
pa ta proizvodnja ne šteti zdravlju ljudi i životinja, 

a preko pravilnog korišćenja prirodnih resursa 
dugoročno održava produktivnost agroekosistema 

i ne oštećuje prirodne ekosisteme.”

0d industrializacije do održivosti
– kako?

• Nije osigurala dovoljno hrane u 
svetu

• Skandali s namirnicama / u 
poljoprivredi (BSE, dioxin, 
pesticidi, nitrati,… GMO? )

• Ima negativne efekte na životnu 
sredinu
– zemljište, 
– vode,
– vazduh - GHG,
– biodiverzitet,
– dobrobit životinja se ne poštuje
– opasnost za zdravlje ljudi 

• Ukusna i zdrava hrana 
najvišeg kvaliteta 

• Zaštita životne sredine
• Očuvanje 

biodiverziteta
• Dobrobit 

životinja
• Kratki lanci u ponudi 

namirnica
• Zdrava radna mesta 

INDUSTRIJSKO 
/ KONVENCIONALNO

ODRŽIVA / ORGANSKA 
POLJOPRIVREDA

26

Osnovni principi organske poljoprivrede
• Oslanjanje prvenstveno na lokalne obnovljive 

resurse;
• Efikasnije korišćenje solarne energije i povećanje 

proizvodnog potencijala bioloških sistema;
• Održanje i poboljšanje plodnosti zemljišta;
• Povećanje kruženja biljnih hraniva i organske 

materije;
• Zabrana korišćenja organizama i materija koje 

nisu prirodnog porekla (GMO, veštačkih đubiva i 
pesticida);

• Održanje biodoverziteta u proizvodnom sistemu i 
poljoprivrednom predelu; 

• Obezbediti domaćim životinjama uslove koji 
odgovaraju njihovoj ekološkoj ulozi i ispoljavanju 
prirodnog ponašanja. 

Ukupna površina pod organskom proizvodnjom u svetu u 
2015

Izvor: FiBL Survey 2017, 
Izvor: IFOAM, 2013.

Ukupne površine poljoprivrednog zemljišta
u organskoj proizvodnji u svetu u periodu 1999-2008

37 mil. ha i 1,8 mil. proizvođača iz 160 zemalja u 2011
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Zemlje sa najvećim površinama u EU 2015

Procenat serifikovanih površina pod 
organskom proizvodnjom u EU

Pod organskom
proizvodnjom u Europi
12,7 mil. ha na 
280.000 farmi.

2,4% od ukupnih
poljoprivrednih
površina u Evropi i 
6,2% u EU na kraju
2015.

Izvor: EUROSTAT 2017

Tržište

Evropa 52%

Severna Amerika 45%

Drugi 3%

Ukupan promet organskih proizvoda u svetu u
2015: 75 milijardi € (Izvor: FiBL)

 U Srbiji 14.358 ha pod 
sertifikaciom (sertifikovano ili u 
periodu konverzije).
 Preko 2000 gazdinstava 

praktikuje organsku proizvodnju 
(60% ispod 6 ha).

 2015. godine površine su se     
povećale za 62% u odnosu na 
2014. a 2016. su se smanjile za 
6,5%.
 Ukupno obradivo zemljište 

korišćeno za organsku 
proizvodnju u 2015. godini (bez 
livada i pašnjaka) iznosilo je 
13.398 ha i predstavlja 
povećanje od 81,1% u odnosu 
na 2014. 

Organska proizvodnja u Srbiji 2016

Zaštićena područja

Površine pod organskom proizvodnjom u RS
Površina pod 
organskom 
proizvodnjom
(hа)

Udeo površina pod 
organskom 
proizvodnjom u 
ukupno korišćenom 
polj. zemljištu (%)

2012. 6.340 0,18

2013. 8.228 0,23

2014. 9.430 0,28

2015. 15.298 0,44

2016. 14.358 0,41

Izvor: Republički zavod za statistiku i MPZŽS
*bez površina za sakupljanje divljih biljnih vrsta

Struktura OP u 2016.
VRSTA U KONVERZIJI ORGANSKA UKUPNO

Ovce 1.826 2.552 4.378

Svinje 60 223 283

Krave 335 2.560 2.895

Koze 291 1115 1.406

Živina 36 3.122 3.158

Magarci 9 12 21

Konji 162 48 210

Pčele (košnice) 1.143 1.735 2.878

Organska stočarska proizvodnja u Srbiji 
2016
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Spisak ovlašćenih kontrolnih organizacija za 
izdavanje sertifikata u 2017.

1) „ORGANIC CONTROL SYSTEM” ДОО, Суботица, Трг цара 
Јована Ненада 15/I; 

2) „TMS CEE”, Београд, Рудничка 2; 
3) „ECOCERT BALKAN” ДОО, Београд, Главна 13М/III; 
4) „CENTAR ZA ISPITIVANJE NAMIRNICA” ДОО, Београд, 

Змаја од Ноћаја 11; 
5) „ECOVIVENDI” ДОО, Београд, Воје Вељковића 5/III.

Više informacija na sajtu: 
http://www.dnrl.minpolj.gov.rs/o_nama/organska.htm

Nacionalni znak za sertifikovan 
organski proizvod iz Srbije

Toplica Batote

• Snabdevanje organskim inputima 
• Sertifikovanog semena gotovo da nema 
• Pesticidi koji su u zemlji dozvoljeni za

organsku proizvodnju gotovo da ne postoje
• Ni đubriva gotovo da nema, liste se dugo 

ažuriraju
• Organski farmer se oslanja na stajnjak i kompost 
• Retko koja farma ima i životinje
• Mali iznosi subvencija po hektaru. Organska 

stočarska proizvodnja praktično bez subvencija 
u 2016.

PROBLEMI- šta kažu proizvođači? 

Najznačajniji potencijali su 
područja oko zaštićenih 
prirodnih dobara posebno ona 
sa visokim prirodnim 
vrednostima, II i III zona zaštite
(6% od ukupne teritorije). 
Nacionalni parkovi 5: 
Tara, Kopaonik, Šar 
planina, Fruška gora, Đerdap.
Na teritoriji Srbije ima 14
parkova prirode, od kojih su 
najpoznatiji: Stara 
planina, Sićevačka 
klisura, Vršačke planine, Gornje 
podunavlje, Palić.
18 Predela izuzetnih odlika kao 
što su: dolina 
Pčinje, Miruša, klisura reke 
Gradac, Rajac, Ovčarsko –
Kablarska klisura. 
Zaštićene zone vodoizvorišta II 
i III zona zaštite. 

Izvozni potencijali Srbije (Fibl, 2010)

• Voće i bobičasto voće
– prerađeno i sveže 

• Ratarske kulture 
– Bundevino seme, povrće, žita 

• Lekovite i aromatične biljke 
- sakupljanje i gajene, gljive 

• Stočna hrana 
– Kukuruz, soja, detelina
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Perspektive i budućnost OP u Srbiji

• Organska proizvodnja predstavlja perspektivu za 
poljoprivredne proizvođače iz Srbije koji u 
konvencionalnoj proizvodnji teško uspevaju da ostvare 
konkurentnost. 

• Prosečna veličina gazdinstva u Srbiji prema popisu 
poljoprivrede iz 2012. godine od 5,4 ha, a gazdinstva 
veličine 0–2 ha koja čine 47,23% predstavljaju pogodnost 
za razvijanje organske proizvodnje. 

• Sa odgovarajućom tehničkom i infrastrukturnom 
podrškom, prinosi sa malih farmi koje koriste smenu 
useva (plodored), stajsko đubrivo, prirodne pesticide i 
druge održive metode, mogu da se izjednače sa većim 
farmama koje su često štetnije za prirodnu sredinu. 

• Male farme su radno intenzivne. Organska poljoprivreda
zapošljava za trećinu više radne snage od konvencionalne
poljoprivrede. 

• Povezivanje OP sa potencijalima razvoja agroturizma. 

Prof. dr Snežana Oljača

soljaca@agrif.bg.ac.rs

PROF. DR BUDIMKA NOVAKOVIĆ
MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITET NOVI SAD

ISHRANA U 21. VEKU
- ODRŽIVA ISHRANA -

ISHRANA U 21. VEKUGLOBALNI POPULACIONI RAST

PRE 200 GODINA – 1 000 000 000
NAKON 123 GODINE – 2 000 000 000
NAKON 46 GODINA - 4 000 000 000
SAMO 12 GODINA KASNIJE + 1 000 000 000 

2011. GODINA – 7 000 000 000 

2050. GODINA – 9 000 000 000

Article 25.
(1) Everyone has the right to a standard of living adequate for
the health and well-being of himself and of his family,
including food, clothing, housing and medical care and
necessary social services, and the right to security in the event
of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or
other lack of livelihood in circumstances beyond his control.

1. Mosher WS. The magnitude of global population growth. In: Eggersdorfer M, Kraemer K, Cordaro BJ, Jess F, Gibney M, Kennedy E,
Labrique A, Steffen J, editors. Good nutrition: perspectives for the 21st century. Basel; New York: Karger, 2016. p 32-42.

2. Universal Declaration of Human Rights. [Internet]. [cited 2017 Sep 28). Available from: www.un.org/en/universal-declaration-human-
rights/

1. World Health Organization. Health in 2015: from MDGs, Millennium development goals to SDGs, Sustainable
development goals. Geneva (Switzerland): World Health Organization; 2015.

2. Climate is changing. Food and agriculture must too. [Internet]. [cited 2017 Sep 28). Available from: www.fao.org/world-
foodday/2016/home/en/

2015. GODINA
170 ZEMALJA

167 PODCILJEVA
2000. GODINA 

ISHRANA U 21. VEKU
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1. Eggersdorfer M, Kraemer K, Cordaro BJ, Jess F, Gibney M, Kennedy E, Labrique A, Steffen J, editors. Good nutrition: perspectives for
the 21st century. Basel; New York: Karger, 2016.

2. The UN decade of action on nutrition 2016 – 2025. [Internet]. [cited 2017 Sep 29). Available from: www.who.int/nutrition/decade-
of-action/info_flyer.pdf?ua=1

 ODRŽIVA POLJOPRIVREDA I ODRŽIVA ISHRANA
 UNIVERZALNA DOSTUPNOST ESENCIJALNIH NUTRIJENATA
 ↑ SOCIJALNA ZAŠTITA I ↑EDUKACIJA O ISHRANI
 RAVNOPRAVNOST U TRGOVINI I INVESTICIJE U ↑HRANU/ISHRANU
 STVORITI POGODNO OKRUŽENJE ZA ISHRANU I DOJENJE
 ↑ INTERANACIONALNE I NACIONALNE ODGOVORNOSTI 

 ZA PROMOCIJU PRAVILNE ISHRANE 
 ZA ODRŽIVU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU

ISHRANA U 21. VEKU

Nearly 805 million people remain chronically undernourished 
and 159 million children under 5 years of age are stunted. 

Approximately 50 million children under 5 years are wasted, 
over two billion people suffer from micronutrient deficiencies 

and 2.1 billion people are affected by overweight of which over 
600 million are obese. The prevalence of overweight and obesity 

is increasing in nearly all countries.
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Drewnowski A. The limits to consumerism. Eggersdorfer M, Kraemer K, Cordaro BJ, Jess F, Gibney M, Kennedy E, Labrique
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For Food & Nutrition; 2013.
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2015 Paris Agreement on climate change

The Paris Agreement. [Internet]. Cited 2017  Sep 25. Available from:
www.unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf

Article 2 1. This Agreement, in enhancing the implementation of the Convention,
including its objective, aims to strengthen the global response to the threat of
climate change, in the context of sustainable development and efforts to eradicate
poverty, including by: (a) Holding the increase in the global average temperature to
well below 2°C above pre-industrial levels and pursuing efforts to limit the
temperature increase to 1.5°C above pre-industrial levels, recognizing that this
would significantly reduce the risks and impacts of climate change; (b) Increasing
the ability to adapt to the adverse impacts of climate change and foster climate
resilience and low greenhouse gas emissions development, in a manner that does
not threaten food production; and (c) Making finance flows consistent with a
pathway towards low greenhouse gas emissions and climate-resilient development.
2. This Agreement will be implemented to reflect equity and the principle of
common but differentiated responsibilities and respective capabilities, in the light
of different national circumstances.

INFORMISANOST POTROŠAČA

1. Barilla Center for Food & Nutrition. Double pyramid 2015. Recommendations for a sustainable diet. [Internet]. [cited 2017
Oct 01]. Available from: www.barillacfn.com/m/publications/dp-2015-en.pdf

2. Barilla Center for Food & Nutrition. Good for you good for planet. [Internet]. [cited 2017 Oct 01]. Available from:
www.goodforyougoodfortheplanet.org/cross-issues/double-pyramid
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INFORMISANOST POTROŠAČA
WATER FOOTPRINT

Barilla Center for Food & Nutrition. Double pyramid 2015. Recommendations for a sustainable diet. [Internet]. [cited
2017 Oct 01]. Available from: www.barillacfn.com/m/publications/dp-2015-en.pdf
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ECOLOGICAL FOOTPRINT

Barilla Center for Food & Nutrition. Double pyramid 2015. Recommendations for a sustainable diet. [Internet].
[cited 2017 Oct 01]. Available from: www.barillacfn.com/m/publications/dp-2015-en.pdf
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UBLAŽAVANJE EFEKATA KLIMATSKIH PROMENA

DRŽAVA

ETIKA POTROŠAČA
 ↓ FOOD WASTE
 ↓ UNOSA VISOKO PRERAĐENE HRANE
 ↓ ENERGETSKI GUSTE HRANE

PRAVILNA ISHRANA
↑UNOS:
 SIROVOG VOĆA 
 SIROVOG POVRĆA
 MAHUNARKI
 MLEKA I JOGURTA

ISHRANA U 21. VEKU

PROF.DR  LJILJANA TRAJKOVIĆ PAVLOVIĆ
Beograd

Oktobar 2017.g

BAKTERIOLOŠKA SIGURNOST 
ORGANSKI PROIZVEDENE HRANE:

SVETSKA ISKUSTVA

R I Z I Č N A  M E S T A  N A  K O J I M A  M O Ž E  D O Ć I  D O  
K O N T A M I N A C I J E  H R A N E  
E N T E R O PAT O G E N I M  B A K T E R I J A M A

Zemljište
Stajsko đubrivo
Voda za navodnjavanje
Farme
Klanice
Prehrambena industrija
Priprema obroka
-------------------------
Dug put, čuvanje i transprt
u neadekvatnim uslovima

Učestalost kontaminacije enteropatogenim bakterijama 
hrane animalnog porekla proizvedene na organski i 

konvenvcionalan način 
Autor  Godina Zemlja Vrsta hrane Kontrolisane 

bakterije
Rezultati

Zangrel P i 
sar.

2000 Austrija Mlečni 
proizvodi

E. coli, S. aureus Nema razlike1

Schwaiger K 
i sar.

2008
Nemačka

Jaja / ljuska 
i sadržaj

E. coli, 
Campylobacter,
Salmonella, 
Listeria
monocytogenes

Nema razlike1

Hoogenboom  
LA i sar.

2008 Holandija Svinjsko 
meso

Salmonella Nema  razlike1

Alali WQ i 
sar.

2010 SAD Živinsko 
meso

Salmonella Ređe1

organsko
Smith-
Spangler  C i 
sar.

2012 SAD Juneće 
polutke

Escherichia coli Nema razlike1

Agencija za 
bezbednost 
hrane  

2015 Velika 
Britanija

Živinsko 
meso

Campylobacter Češće1

organsko

Urker B  i 
sar.

2017 Turska Mleko Staphylococcus-
koagulaza pozitivan       

Veći broj2

1Procenat kontaminiranih uzoraka; 2 Broj bakterija u kontrolisanom uzorku
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KONTROLA KONTAMINACIJE SVEŽEG POVRĆA PROIZVEDENOG NA
ORGANSKI I KONVENCIONALAN  NAČIN

1 iskazano kao procenat kontaminiranih uzoraka

Autor Godina Zemlja Vrsta  
povrća

Kontrolisane 
bakterije

Rezultati1

Thibordeau A i 
sar.

2011 Kanada Razno 
povrće

Enteralne bakterije Različiti rezultati

Gomez-Neto  N i 
sar.

2012 Brazil Zelena salata Eneteralne  bakterije  
i paraziti

Češće organsko

Mafei  DF i sar. 2013 Brazil Razno 
povrće

Enteralne  bakterije Češće organsko

Park S i sar. 2013 SAD Razno 
povrće

Escherichia coli Različiti rezultati

Ceuppens  S i sar. 2014 Francuska Zelena 
salata

Escherichia coli Češće organsko

Tango  CN i sar. 2014 J. Koreja Razno 
povrće

Staphylococcus  
aureus
Listeria 
monocytogenes

Nema razlike

Khal  R i sar. 2014 Egipat Razno 
povrće

Aerobne mezofilne
Esceherichia coli

Različiti rezultati

Kuan CH isar. 2017 Malezija Razno 
povrće

Escherichia coli
Listeria 
monocytogenes

Različiti rezultati

UPOTREBA I DISEMINACIJA  ANTIMIKROBNIH LEKOVA:
PUTEVI UKRŠTANJA

REZULTATI KONTROLE REZISTENCIJE ENTEROPATOGENIH BAKTERIJA 
NA ANTIMIKROBNE LEKOVE IZ  IZOLATA ŽIVOTINJA GAJENIH NA ORGANSKI I 

KONVENCIONALAN NAČIN
Autor  Godina Zemlja Vrsta 

životinja
Kontrolisane 
bakterije

Rezultati 1

Cui  S i sar. 2005 SAD Živina Campylobacter
Salmonella

Ređa
Velika grupa antibiotika

Halbert LW i sar. 2006 SAD Krave/far
ma mleka

Campylobacter Nema razlike
Ampicillin Teraciklin, 
Kanamycin

Alali WQ i sar. 2010 SAD Živina Salmonella Učestalija
Streptomicin

Thibordeau A i 
sar.

2011 Kanada Živina Campylobacter Ređa /Eritromycin
Češća /Teraciklini

Keurouanton A  i 
saradnici

2013
Francuska

Svinje E coli /comensal Ređa 
Tetraciklini

Ostenberg J i sar. 2016 Francuska 
Italija 
Danska
Švedska

Svinje E coli /comensal Ređa/
Tetraciklini, 
Chloramphenicol
Ciprofloxacin

Kampf I i sar. 2017 Francuska 
Švedska

Svinje Campylobacter Ređe u Švedskoj 
Tetraciklin
Eritromycin

1Iskazano kao procenat uzoraka izolata u kojima je utvrđeno prisustvo reistentnih sojeva

S R B I J A  ! ?

Analiza propisa o organskoj 
proizvodnji

Lazar Turubatović
Radoslav Turubatović



Јавно електронско гласило ПОКРЕТ ПОТРОШАЧА

14

Osnovni principi na kojima se bazira razvoj organske 
poljoprivrede prema IFOAM-u

• Princip zdravlja — Organska poljoprivreda treba da 
održi i poveća zdravlje zemljišta, biljaka, životinja, ljudi i 
planete u celosti;

• Princip ekologije — Organska poljoprivreda treba da se 
zasniva na živim eko-sistemima i ciklusima, da radi sa 
njima, da ih podržava i pomogne njihovom održanju;

• Princip pravednosti — Organska poljoprivreda treba da 
se zasniva na poštenim i fer odnosima prema opštem 
okruženju, prirodi i životu;

• Princip negovanja i staranja — Organskom 
poljoprivredom treba da se upravlja na oprezan i 
odgovoran način da bi se očuvalo zdravlje i blagostanje 
sadašnjih i budućih generacija i ekosistema.

Organska biljna proizvodnje

• Metodama organske biljne proizvodnje 
doprinosi se minimalnom zagađenju 
životne sredine, pospešivanju i održavanju 
plodnosti zemljišta i očuvanju 
biodiverziteta. Prilikom izbora sorti bilja 
prioritet imaju domaće autohtone sorte i 
sorte otporne na prouzrokovače bolesti i 
štetočina.

Agrotehničke mere 

• Agrotehničke mere koje se primenjuju kao 
što su primena plodoreda, združivanje 
useva, zelenišno đubrenje, navodnjavanje, 
gajenje međuuseva i ozimih pokrovnih 
useva u organskoj ratarskoj, povrtarskoj i 
voćarsko-vinogradarskoj proizvodnji, 
osnova su, uz, pravilan izbor sorti, za 
uspešnu biljnu organsku proizvodnju.

Organska stočarska proizvodnja

• Organska proizvodnja teži uspostavljenju 
zatvorenog sistema proizvodnje. Proizvodnja 
biljaka i životinja spada u celovit koncept 
organske poljoprivrede. Iako je 
moguća proizvodnja biljaka bez stočarstva, 
obrnut slučaj nije dozvoljen. Korišćenjem 
prirodnih metoda, oslanjajući se na lokalne 
izvore energije i repromaterijala na gazdinstvu, 
cilj je uspostavljanje jedinstvenog sistema biljne i 
stočarske proizvodnje. 

Principi organskog stočarstva:
• Vrste i rase životinja treba da budu prilagođene lokalnim 

uslovima gajenja;
• Životinje treba da vode poreklo iz organskog sistema 

uzgoja;
• Objekti za smeštaj i držanje životinja treba da budu 

prilagođeni dređenoj životinjskoj vrsti (dovoljno prostora, 
svetla i mogućnosti za boravak napolju);

• Životinje se hrane organski proizvedenom hranom sa 
sopstvenog imanja ili sa imanja u regionu;

• Zabranjena je preventivna upotreba antibiotika i drugih 
lekova, kao i upotreba hormona;

• Intenzivni sistemi uzgoja životinja nisu dozvoljeni;

Seme, rasad i sadni material
• Seme, rasad i sadni material koji se upotrebljava 

u organskoj proizvodnji mora da bude 
proizveden metodama organske proizvodnje 
odnosno mora imati sertifikat.

• Ukoliko na tržištu ne postoji sertifikovano seme, 
rasad i sadni materijal, moguće je, uz odobrenje 
Ministarstva poljoprivrede, koristiti seme iz 
konvencionalne proizvodnje koje nije hemijski 
tretirano. Seme, rasad i sadni materijal ne sme 
da vodi poreklo od genetski modifikovanih 
biljaka.

Priplodni materijal u stočarstvu
• Prilikom izbora rasa za organske stočarske sisteme 

preporučuju se autohotne rase domaćih životinja. 
Osnovna prednost ovih rasa u odnosu na plemenite, 
visokoproizvodne rase jeste odlična prilagođenost na 
klimatske uslove određenog područja, kao i 
prilagođenost na gajenje u uslovima malih ulaganja.

• U organskoj proizvodnji, idealna je reprodukcija životinja 
gajenih na bazi sopstvene organske proizvodnje, 
uzimanje životinja sa drugih organskih farmi, a ukoliko to 
nije ostvarivo, uzimanje životinja iz konvencionalne 
proizvodnje uz određena ograničenja ili modifikacije.

Korišćenje reproduktivnog materijala iz 
konvencionalne proizvodnje

• Popunjen obrazac (za pravna lica: zahtev na memorandumu firme); 
• Deklaracija o kvalitetu reprodukcionog materijala;
• Otpremnica, tj. račun ili profaktura o preuzimanju odnosno kupovini 

reproduktivog materijala;
• Fotokopija deklaracije o kvalitetu reprodukcionog materijala sa 

ambalaže (ukoliko je dostupna);
• Ako je u pitanju sprovođenje naučnoistraživačkih ispitivanja, dokaz o 

korišćenju reproduktivnog materijala u te svrhe;
• Ako je u pitanju autohtona sorta, dokaz o poreklu reproduktivnog 

materijala.

Odobrenje Ministarstva potrebno je pribaviti pre setve, odnosno 
sadnje.
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Ministarstvo poljoprivrede, šumarstava i 
vodoprivrede
Direkcija za nacionalne referentne 
laboratorije
Odsek za organsku proizvodnju
Nemanjina 22-26, Beograd

Ishrana bilja / Oplemenjivanje 
zemljišta

• Za ishranu biljaka i oplemenjivanje zemljišta u 
organskoj proizvodnji koriste se organska, 
mineralna i mikrobiološka đubriva. Sredstva koja 
se koriste u fertilizaciji treba da su iz organske 
proizvodnje, tj. poreklom sa organske farme ili 
da se nalaze na listi dozvoljenih sredstava koja 
odobrava Ministarstvo poljoprivrede.

• Spisak sredstava za ishranu bilja i 
oplemenjivača zemljišta dati su u Registru 
sredstava za ishranu bilja i olemenjivača 
zemljišta, a koja se mogu koristiti u 
organskoj proizvodnji

Zaštita bilja
• Zaštita bilja u organskoj proizvodnji bazira se na 

minimalnoj upotrebi materija koje nisu poreklom sa 
farme i zasniva se na agrotehničkim merama koje 
obnavljaju, održavaju i unapređuju ekološku ravnotežu.

• Suzbijanje bolesti, štetočina i korova je najveći problem 
sa kojim se sreću proizvođači u organskoj proizvodnji, jer 
nije dozvoljena upotreba sintetičkih hemijskih preparata 
koji se koriste u konvencionlanoj poljoprivredi.

• Cilj zaštite bilja u organskoj proizvodnji je održavanje 
nivoa štetnih organizama ispod praga ekonomske 
štetnosti.

Zdrastvena zaštita i dobrobit 
životinja

Osnovni preduslovi za uzgoj zdravih životinja po principima 
organskog stočarstva su:

• -uzgoj evolutivno adaptiranih i otpornih rasa,
• -ishrana i uslovi držanja u skladu sa standardima organskog 

stočarstva,
• -jačanje prirodne otpornosti životinja,
• -primena alternativne terapije bazirane na biljnim preparatima, 

homeopatskim sredstvima i sl.

Izražena otpornost autohtonih rasa omogućava i 
njihovo gajenje bez većih ulaganja u zdravstvenu 
zaštitu i lečenje, pa se na ovaj način dobijaju 
animalni proizvodi posebnog kvaliteta za ishranu 
ljudi, koji ne sadrže rezidue različitih antibiotika i 
sredstava za zaštitu bilja.

Prerada organskih proizvoda
• U preradi organskih proizvoda koriste se 

isključivo sertifikovani organski sastojci.
• Identifikacija svih faza kroz dokumentaciju, 

obeležavanje ambalaže u svim fazama 
proizvodnje, kao i adekvatno skladištenje ključni 
su elementi prerade organskih proizvoda.

• Ukoliko se paralelno sa konvencionalnom linijom 
želi proizvoditi i organska linija proizvoda, 
celokupan postupak prerade mora da bude 
odvojen u vremenu ili prostoru od tehnoloških 
postupaka konvencionalne proizvodnje 
namirnica. 

Domaća regulativa
• Zakon o organskoj proizvodnji i organskim 

proizvodima (Službeni glasnik RS br. 30/10)
• Pravilnik o kontroli i sertifikaciji u organskoj 

proizvodnji i metodama organske 
proizvodnje (Službeni glasnik RS br. 48/11)

• Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika 
o kontroli i sertifikaciji u organskoj 
proizvodnji i metodama organske 
proizvodnje (Službeni glasnik RS br. 40/12) 

Propisi bliže regulišu: 
• Metode organske proizvodnje;
• Dužinu trajanja perioda konverzije;
• Način vršenja kontrole i mere koje se određuju u slučaju utvrđenih 

nepravilnosti;
• Sadržinu, obrazac i način vođenja evidencije koju vodi ovlašćena 

kontrolna organizacija i sadržina i obrazac zbirne evidencije;
• Tehnološke postupke prerade u organskoj proizvodnji, sastojke, 

aditive i pomoćne supstance koje se koriste u preradi organskih 
proizvoda, način čišćenja i sredstva za čišćenje tehnoloških linija;

• Izgled oznake i nacionalnog znaka;
• Način skladištenja i prevoza organskih proizvoda;
• Način prevoza organskih proizvoda.

Ministarstvo poljoprivrede je utvrdilo spisak ovlašćenih kontrolnih 
organizacija za kontrolu i sertifikaciju organske proizvodnje u 2017. 
godini. 

Izvoz proizvoda
• Proizvodi namenjeni izvozu moraju biti 

sertifikovani u skladu sa zahtevima 
standarda odnosnog tržišta na koji se 
izvoze. Izabramo sertifikaciono telo takođe 
mora da bude akreditovano u skladu sa 
zahtevanim standardima ili regulativama.

• Poštovanje standarda i zakonskih propisa 
u organskoj proizvodnji je pod stručnim 
nadzorom državnih organa.
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Procedura uključivanja u organsku 
proizvodnju 

• Informisanje o ovlašćenim kontrolnim organizacijama za 
tekuću godinu; 

• Uspostavljanje kontakta sa kontrolnim organizacijama;
• Podnošenje prijave za uključivanje u organsku 

proizvodnju koju vam dostavlja odabrana kontrolna 
organizacija;

• Zaključivanje ugovora između proizvođača i kontrolne 
organizacije;

• Početak procesa konverzije počinje da teče od dana 
potpisivanja ugovora;

• Podnošenje zahteva za izdavanje sertifikata je po isteku
perioda konverzije.

• Svaki učesnik organske poljoprivrede mora da 
bude kontrolisan (proizvođač, prerađivač, 
trgovac, prodavnica na veliko ili na malo, 
izvoznik, restoran) i da ima sertifikat kojim se 
potvrđuje da je njegova delatnost bila pod 
kontrolom kontrolne organizacije. Svaki 
kontrolisan entitet ima svoj sertifikat (npr. za 
proizvodnju, za preradeni proizvod, trgovinu na 
malo, izvoz, za restoran itd).

• Sertifikat je jedina garancija potrošaču da je 
organski proizvod proizveden u skladu sa 
standardima organske poljoprivrede.
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Могућности задруга и њихово место у превазилажењу 
економских и друштвених проблема у Србији 

Задружно организовање производње и посло-
вања у репродукционим целинама представља 
темељ продуктивног и успешног привређивања. 
Не темељима тих и таквих особености, може се 
слободно рећи, задруга је економска организација, 
у основи асоцијација њених чланова. Као таква, 
садржи све битније особености економске раци-
оналности и ефикасности привређивања и пос-
ловања. У истовреме, задруга садржи и све 
најбитније особености организације индивиду-
алности и здружености. Упоредо с тим, зад-
руга као економска организација представња 
посебан и максимално могући вид интеграције 
и концентрације привредно-производних и пос-
ловних потенцијала.

С обзиром на све то, задруге у свету по својој 
природи најчешће покривају укупне процесе 
репродукције и све више израстају у велике, 
модерне и високо-продуктивне задружно-послов-
но производне системе. Као такве, задруге су 
настале њиховим оснивањем и организовањем од 
стране заистересованих  лица - задругара. Пошто 
су засноване на добровољности и економском 
интерсу задругара, сасвим је нормално да зад-
ругари, у свом сопственом интересу, онако како 
то њима најбоље одговара, управљају задругама 
као својим сопственим организацијама. Задругари 
управљају својом задругама и у њих улажу своја 
средства (задржне уделе) у циљу сопственог и 
заједничког економског и пословног јачања. За 
повећање економске снаге своје задруге и читавог 
великог и јединстваног задружног производно-
пословног система, задругари су максимално 
материјално (својински) и радно (пословно) 
заинтересовани. Управо та и таква економска и 
друштвена заинтересованост задругара за све већу 
пословну успешност своје задруге произлази, 
поред осталог, и из расподеле остварене задружне 
добити. Њу задругари расподељују сразмерно 
величини власничког удела (задружног удела) и 
величини радног доприноса. Оваква расподела 
остварене задружне добити подстиче задругаре да 
стално оптимално увећавају своје власничке уделе 
и радне доприносе. Из таквог увећавања пословне 
успешности резултира још успешније пословање 
задруге, увећавање задружне добити и повећање 

животног стандарда задругара, већа сигурност и 
успешани развој задруге, задругарства и земље.
Развијена свест задругара о предностима зад-
ружне својине у односу на приватну и државну 
подстиче их да јачају своје задруге и да оснивају 
сложене задружне и мешовите организације, 
уз коришћење достигнућа савремених наука и 
техничко-технолошког и друштвеног развоја. 
Добро организоване и одговорно вођене задружне 
организације могу и треба да реафирмацију 
задружну својину и задругарство и да доприносе 
убрзаном продуктивном привредном развоју. У 
задружном окружењу почеће да се успостављају, 
изграђују и развијају напредни друштвени и 
економски односи, који ће додатно утицати на 
оптимално коришћење предности задружног ор-
ганизовања.

Из широке сарадње и подршке задружних 
организација може и треба да израсте јединствен, 
хомоген и снажан производно-пословни задружни 
ситем. У њему је сваки задругар власник своје 
производно-пословне јединице, (пољопривредног 
газдинства, сточарске фарме, воћњака, пчелињака, 
занатске, услужне радње, индустријске, трговинске 
или друге привредне пословне јединице). Свака 
производно-пословна јединица задругара треба 
да се укључи у задругу, а преко задруге у велики 
и модеран производно-пословни систем. У том
и таквом великом задружном производно-пос-
ловном систему, сви задругари су производно-
пословни учесници и сувласници, сразмерно 
свом доприносу. Значи, задругари су у исто време 
власници својих производно-пословних јединица 
и сувласници у великом производно-пословном 
задружном систему, сразмерно учешћу у њиховом 
стварању и доприносу у пословању, на који су 
пренели део заједничких функција, да би се  
успешније и рационалније извршавали. 

С обзиром да је задружна имовина својина зад-
ругара која се не може отуђивати нити претварати 
у државну и/или приватну својину, треба је сис-
темски заштитити и омогућити њено трајно 
увећавање у складу са оствареном задружном 
добити, јер као таква може и треба да буде снажна 
основа за увећавање друштвене продуктивности 

Проф. др Михаило Радић
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рада, повећање животног стандарда задругара и 
становништва и за изградњу нових продуктивних 
и хуманијих друштвених односа. 

Поред чињенице да је задружна имовина стал-
но спутавана и претварана у државну, друш-
твену, потом и у приватну својину, и данас је до-
ста велика. У току реституције задружна имови-
на није враћена задругама, задругарима и/или
њиховим правним наследницима или задру-
жним организацијама, већ је приватизована. 
Потребно је сву задружну имовину, што пре, 
вратити онима чија је, наследницима задругара, 
задругарима и задругама или њиховим савезима. 
Тако ће се огромне површине обрадивог земљи-
шта вратити задругарима и задругама, као и бројне 
млекаре, хладњаче, кланице, шећеране, млинови, 
имовина штедно-кредитних задруга,  грађевински 
објекти и слично. За враћање задружне имовине 
задругама, задругарима и њиховим наследницима, 
ако затреба, за помоћ треба се обратити Европском 
и Међународном задружном савезу. Враћањем 
задружне имовине задругарсвту, јако би се олак-
шало и убрзало формирање нових задруга на 
целој територији Републике Србије, успоставило 
неометано функционисање и обезбедио свестра-
ни развој задружних организација у форми 
репродукционих целина, великих производно-
пословних задружних система који повезују про-
изводњу робе и услуга, прерађивачке и складишне 
капацитете, развој, ревизију, продају, извоз и увоз 
и финансирање. 

У задружним организацијама и укупном зад-
ругарству, заснованом на задружним начелима, 
принципима и мерилима, уз коришћење сопственог 
знања и средстава, треба формирати и развијати 
респективну задружну организацију на целој 
територији  Републике Србије. Подстицајним 
мерама треба подржавати формирање, ради развој 
задружних организација на неразвијеним, скоро 
напуштеним просторима. На њима се налазе сви 

потребни ресурси за савремену пољоприврену 
прозводњу и подизање прерађивачких и 
складишних капацитета,  укључујући и производњу 
органске хране. 

Трајно пословно повезивање произвођача и/или 
њихових задружних организација са потрошачи-
ма и њиховим облицима организовања треба 
подстицати и развијати, коришћењем савремених 
средстава комуникације. Директно пословно 
повезивање произвођача хране и потрошача, 
утицало би на повећање стопе привредног раста 
и развоја, засновано на високој продуктивности 
рада, повећаној запослености, снижењу цена и 
убрзаном расту животног стандарда задругара 
и становништва и успостављању и развоју 
прогресивних друштвених односа. 
     
У превладавању постојећих тешкоћа у на-
шој привреди, ваљало би још више користи-
ти домаће потенцијале, подстицањем про-
извођача и осталих привредника да органи-
зују, развијају и увећавају производњу, запо-
сленост и животни стандард становништва.

Поред осталог, велика сметња обнови и раз-
воју савременог задругарства су закони ко-
јим се онемогућава формирање и пословање 
штедно-кредитних задруга. Без њих је нере-
ално очекивати успешну обнову задругарства 
у Србији. Док се не створе законски услови за 
њихово формирање, задругама и задружним 
организацијама треба омогућити да преко своје 
финансијске функције, новчаним средствима 
задругара, задруга, задружних организација и  
заинтересованих грађана за авансно финансирање  
производње хране за своје потребе, финансирају 
организовање и повећање производње за задругаре 
и познате купце. Овом мером би се повећала 
конкуренција на тржишту хране, продуктивност 
рада, запосленост у задружним организацијама и 
зауставило пражњење села. 

Проф.др Михаило Радић рођен је 1930.године у селу Радаље код 
Крупња, у сеоској породици. Основну школу је завршио у Радаљу, 
Средњу економску у Шапцу, а Економски факултет у Београду. На 
Економском факултету у Београду је магистрирао и докторирао. 
На Економском факултету је изабран за асистента, а касније и за 

редовног професора.

Написао је и објавио преко 500 (пет стотина) научно-стручних 
радова. Многи од њих су приказивани и награђивани првим наградама 

из области економске науке и политике.
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Произвођачи органске хране у Србији

ПГ ГАЗДИНСТВО МАТИЋ - Власник Зоран Матић

ПГ  ЗОРАН ПЕТРОВ, Велико Средиште, Вршац

ПГ СТЕВИЦА КРАЧУЊЕЛ, село Дупљаја, Бела Црква

All NATURAL FOODS ДОО, Нова Пазова

БИО ФАРМА МИЛОШЕВИЋ, Грабовац

ГАЗДИНСТВО ГОЈКОВИЋ, Засавица
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Органска биодинамичка фарма је формирана 
2009. Године. Обрађује 50 hа и има фарму од 
око 100 говеда расе тиграста буша.  2016. годи-
не отворила је млекару Петров за производњу: 
млека, маслаца, павлаке, киселог млека и неко-
лико врста сирева (крем сир, качаваљ, пекар-
ски и банатски сир).

Када се купац први пут сусретне с изразом 
органска храна, нађе се у чуду. Није му јасно 
какву је храну до тада куповао, која није ор-
ганска? Још кад види да је та органска храна 
и скупља од конвенционалне, неки пут чак и 
пуно скупља, онда чуду нема краја! С друге 
стране, по пијацама великих градова не ретко 
се виде баке и деке који од својих малих пен-
зија траже да купе органска јаја за своје уну-
ке.

Наше имање налази се разапето, вероватно као 
и већина имања која се баве биодинамичком-
органском пољопривредом, између жеље да 
храна коју производимо буде доступна што 
ширем кругу људи, трговаца који у нашој 
храни не виде потребу њихових муштерија, 
као што је потреба за хлебом и млеком. У 
производњи органске хране налази се велики 
рад и искрена жеља и љубав да земља коју 

обрађујемо буде што здравија, да из ње ничу 
биљке пуне животности, које ће се преточити 
у наше здравље и здравље животиња. 

Купци све више препознају наш труд. По-
везују и осећају да радимо заједно И да су 
део заједнице која мисли о свом здрављу и 
здрављу других, здрављу земље на којој жи-
вимо и о здрављу генерација које долазе. 
На тај начин смисао живота протеже се ван 
граница властитог животног тока и добија 
једну сасвим нову димензију и мисију.

Једино је тако могуће објаснити жељу купаца 
нашег млека и јогурта да их купују у стакленој 
повратној боци и спремност да тешку стаклену 
боцу носе до куће, да је оперу и врате до про-
давнице! Они не мисле само о себи. Мисле и 
о здрављу природе коју остављају у наслеђе 
својим потомцима!

Само међусобним упознавањем, дружењем и 
посећивањем ми са наше стране, њиве, потро-
шачима на вашем крају, торбе, можемо заједно 
да развијемо нови облик човечне, солидарне 
пољопривреде, где ћемо заједно делити и при-
мати и бринути једни о другима!

Добродошли!

ПГ  ЗОРАН ПЕТРОВ, Велико Средиште, Вршац

Живим у Врховини, недалеко од Уба. На тр-
жишту наступам под називом ГАЗДИНСТВО 
МАТИЋ. У органској производњи сам од 2011. 
године. Тада сам за сертификацију пријавио 
боровницу и шљиву. Данас је у понуди прили-
чан број свежег и осушеног воћа: трешња, кај-
сија, крушака, аронија, вишања, јабука, смока-
ва и др.). Ове године сам за сертификацију 
пријавио и повртарске културе, које ће идуће 
године бити у понуди. 

ПГ ГАЗДИНСТВО МАТИЋ - Власник Зоран Матић

Производе тренутно продајем на Пијаци ор-
ганске хране у Београду, у Блоку 44. Задово-
љан сам продајом својих производа. 

Ако ме питате да ли треба нешто променити  
и унапредити мислим да, као у сваком послу 
има шта да се промени и унапреди, јер увек 
се може боље. Рецимо, пијаца органске хране 
би могла да се мало боље уреди, мада ни сада 
није лоша. Услови могу и треба да се прибли-
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же условима на делу пијаце где се продаје 
конвенционална храна. Део пијаце на коме 
се продаје органска хранаје, чини ми се мало 
скрајнут и нема услове као у покривеном делу 
пијаце.

Што се тиче мера Владе, надлежног министар-
ства, могла би да се донесе нова уредба у ко-
јој би се још више подржала органска про-
изводња хране и подстакли произвођачи да 
масовније уђу у органску производњу хране. 
Овде, мислим на већа буџетска средства за 
подстицање органски произведне хране. 

У делу побољшања продаје наших производа, 
треба испитати потребу за стварање удружења 
које би помагало продају наших производа на 
ширем тржишту. Подржаћу сваку иницијативу 
других  произвођача, министарства, а посебно 
потрошача, јер су они најбитнији у целој при-
чи. 

Тако бисмо унапредили органску производњу 
хране у Србији.

Органским живинарством почео сам да се 
бавим 2011. године. Тада сам био један од 
првих у органској производњи. Сада сам међу 
највећим оргаснким живинарима, где нас је 
јако мало.

Бавио сам се неколико година узгојем ор-
ганских крава, у систему крава-теле. Ту про-
изводњу сам прекинуо због многих проблема 
и неадеквтаних услова и субвенција ресорног 
министарства. До 2011. године Министарство 
пољопривреде је препознавало органске про-
извођаче, као посебан  и значајан вид пољо-
привреде. После 2011. године, по мом мишље-
њу као производјача органске хране, вецина 
ствари у органској производњи је кренуло 
силазном путањом. Постоји неусклађеност 
у субвенцијама и условима који се морају 
ускладити са општим принципима органске 
производње. 

Што се тиче мог случаја у органском живи-
нарству, проблем је у томе што чиста раса 
тражи као услов за право на субвенције, а њих 
је скоро немогуће  наћи у броју од 1000 до 2000 
јединки. Домаће кокошке мешаних раса су 
много отпорније и прилагођене су екстезивном 
начину гајења. Али, оне по носивости нису 
у рангу чистих кокошијих раса, намењених 
том виду производње. Ове коке имају мању 
носивост од 25 до 30% од  носивости кока 
чисте расе, на годишњем нивоу. 

ПГ СТЕВИЦА КРАЧУЊЕЛ, село Дупљаја, Бела Црква

Живина, прилагођена екстезивним условима 
органске производње, могла би достићи носи-
вост од 70 до 80 одсто, али није препозната 
од стране Министарства. Због тога није обух-
ваћена субвенцијама. Субвенције у органској 
производњи, с обзиром на окружење, су у 
најмању руку смешне. Субвенције у органској 
живинарској производњи су неопходне не због 
већег профита произвођача, већ због смањења 
цене кокошијих јаја, да би се повећала по-
трошња органски произедених јаја, а самим 
тим и повецана производња. Такође, у пољо-
привредној органској производњи приноси по 
хектару су умањени за 20 до 40 одсто за то што 
се не користи третирано семе као ни азотна 
минерална ђубрива, него само стајњак који у 
неким случајевима није довољан за принос 
као у конвенционалној производњи. Исто тако 
велики је проблем и радна снага за физичку 
обраду површина у органској производњи, 
која је прилично скупа.

Органска кокошија јаја углавном продајем 
у мањим специјализованим продавницама у 
Београду. Од почетка бављења органским жи-
винарством и продајом органских јаја,  продаја 
није пуно повећана. Задржао сам продавнице 
које сам снабдевао на почетку производње. 
Тражња органски произведених кокошијих 
јаја стагнира због високих цена. Она би се 
знатно повећала, ако би била јефтинија. Да би 
била јефтинија, треба обезбедити одговарају-
ће подстицаје ресорног Министрства.
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Са идејом и визијом да искористимо најбоље 
из природе, 2013. године започели смо из-
градњу савремене фабрике за сушење воћа. 
На првом месту је захтев да се очувају најбоље 
нутритивне вредности воћа. Наш циљ је да 
будемо врхунски, а не обични прерађивачи 
воћа и поврћа. Наша жеља је да понудимо 
врхунски квалитет и да се позиционирамо 
као лидери у иновацијама. Специјалност нам 
је прерада воћа и поврћа сушењем, без било 
каквих додатака (адитива, конзерванса,  лимун-
ске киселине, шећера, масноћа, глутена).  На-
ша сушара је иновативан, затворен систем са
јединственим технолошким решењима. Засно-
вана је на традиционалним искуствима и мо-
дерној технологији. Због тога процес сушења 
испуњава сва очекивања у погледу квалитета 
и рокова. Процес сушења се одвија на нижим 
температурама од уобичајених. Тако се задр-
жавају нутритивне вредности, уз одстрањује 
воде из плода. Сјајан мирис и укус свежег 
воћа се задржава уз добијање препознатљиве 
хрскавости. Наш патентирани процес гаран-
тује да воће остане здраво и укусно, као док је 
било свеже, без додавања сећера, конзерванса 
или адитива.

All NATURAL FOODS ДОО, Нова Пазова

Имамо два производа са којима снадбевамо 
домаће и страно тржиште. То су сушени ко-
лутови слатке органске јабуке (Sweety) и киселе 
органске јабуке (Tangy). Тренутно развијамо и 
још неколико органских производа.

Избор сировина је јако важан у процесу про-
изводње. Стандард квалитета је високо пос-
тављен. Пре уласка у сушару, органолептич-
ки се контролише квалитет сваки појединачни 
плод. Квалитет сушених узорака редовно се
контролише у фабричкој и у независној серти-
фикованој лабораторији.

Производи се пласирају на домећем и страном 
тржишту. На домећем тржишту смо присутни 
у специјализованим радњама здравије хране 
и у бројним малопродајним објектима већих 
трговачких ланаца. Сматрамо да органски 
производи још увек нису нашли прави пут до 
потрошача и да нису адекватно препознати. 
Свесни смо да радимо пинонирски посао. 
Настојимо да потрошачима понудимо здраве 
производе. Чврсто верујемо у ово што ради-
мо. 

Био фарма Милошевић налази се у Грабовцу, 
125 км од Београда, а 5 км од Свилајнца. Про-
изводњом се бави од 2012 године. На својим 
пољима производи око 50 врста поврћа. За 
организацију производње задужена је Зорица, 
дипломирани инжењер пољопривреде, а про-
изводе продају преко брзе поште, широм 
Србије. Имају и директну продају у Београду, 
на Пијаци органске хране и на Каленић пи-
јаци.
 
Производња поврћа по методама органска про-
изводња је много тежа од других метода. У 
органску производњу се улаже више физичког 
рада. Дозвољена средстава за заштиту су ма-
ње доступна. Несигурно је тржиште. Све то 
отежава производњу.

БИО ФАРМА МИЛОШЕВИЋ, Грабовац

 Подстицаји  за органску производњу хране су 
незнатни у односу на конвенционалну. Али, 
ако се воли оно што се ради и ако се зна за 
кога се производи,  кажу да ништа није тешко. 
Породица Милошевић има 7 чланова. Сви су 
укључени у производњу. Свако има свој део 
посла, који обављају са пуно љубави. Птроша-
чи су уверени да једу безбедну и квалитетну 
храну и зато купују њихове производе.
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Кажу да се од 2013. године баве сертифи-
кованом органском производњом. “Највише  
производимо поврће и нешто мање воћа. 
Имамо козе и кокошке. Њих смо ове године 
искључили из сертификације због продаје.” 
Иако је газдинство сертификовано за орган-
ску сточарску производњу, месо и млеко не 
могу да продају као органске проозводе. Да 
би их продавали као органске производе, 
треба им да уложе много рада и средстава 
и за сертификацију прераде. Тада би доби-
ли сертификат да су њихово млеко, месо и 
производи од млека и меса органски про-
изводи. Сертификација прераде изискује ве-
лике трошкове за мале пољопривредне произ-
вођаче. Ако би у цену уградили и ове трош-
кове, њихови производи би били јако скупи.

Газдинству Гојковић органска производња је 
постала стил живота иако је финансијски, фи-
зички и администкативно тешка и захтевна. 
Кажу да је најтеже кад дође до продаје. Она је 
круна или пропаст за проивођаче, а продајом 
органске хране долазе до неопходних прихода 
за живот. 

ГАЗДИНСТВО ГОЈКОВИЋ, Засавица

За мале произвођаче органских производа, 
зелене пијаце су најбоља  места продаје. Оне 
су подесне и за контакт са потрошачима. 
Међутим, оне имају и много недостатака: мали 
је промет, велики су трошкови закупа пијач-
ниних тезги, транспортни трошкови због малог 
обима су велики, неповољни су и временски  
услови продаје ( јако сунце, киша, ветар, мраз) 
и то утиче на њихово здравље, чување робе и 
обим промета.

Кажу да је и купцима тешко. Низак је стан-
дард становништва. Мала је понуда органски 
произведене хране и недовољно је доступна 
већини потенцијалних потрошача. Због тога 
произвођачи органски произведене хране не 
могу да поднесу веће трошкове, јер ако од 
свог труда и улагања немају довољну  зараду, 
питање је када ће одустати од органске про-
изводње хране, јер је неисплатива на малом 
поседу.
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Национално удружење за развој органске 
производње Serbia organika је национална 
кровна асоцијација за развој органске про-
изводње посвећена целокупном унапређењу 
органске производње. Основана маја 2009. 
године, као независна, невладина организација 
иницирана идејом учесника овог сектора 
производње.

Активности спроводи на територији целе 
Србије и удружује представнике читавог сек-
тора,  произвођаче, прерађиваче,  удружења, 
дистрибутере, трговце, контролне организа-
ције, образовне и истраживачке институције 
и сарађује са свим релевантним владиним и 
невладиним субјектима са мисијом да орган-
ску производњу учини поузданом и конку-
рентном граном производње на домаћем и на 
међународном тржишту. 

Наша мисија је унапређење здравља људи, 
животиња и окружења (тло, вода, атмосфера). 
Желимо да допринесемо очувању природних 
ресурса и да сачувамо укус “мајке природе” за 
будуће нараштаје.

Мисија нам је и да помогнемо српском пос-
ловању у сектору органске производње да пос-
тане поуздан и конкурентан снабдевач орган-
ском храном на локалном и међународном 
тржишту.

Своје активности спроводимо на различитим 
пољима  кроз неколико центара формираних 
унутар асоцијације: Едукативни центар,  
Центар за промотивне и маркетиншке актив-
ности, Инфо центар и Издавачки центар.

Serbia organika представља кључну тачку у 
информисању о сектору органске производње 
и обезбеђује повезаност међу домаћим, али и 
страним учесницима. Заузима се за интересе 
свих учесника ланца вредности, спроводи обу-
ке у циљу подизања нивоа знања свих реле-
вантних субјеката, па је едуковала савето-
давце из  пољопривреднх стручних служби, 
наставнике пољопривредних  и прехрамбено 
технолошких школа, удружења произвођача, 

заузела се за увођење предмета из ове об-
ласти у систем образовања стручних школа 
и др. Такође, реализује и истраживања тржи-
шта и тржишну повезаност са купцима 
из иностранства и организује наступ на 
међународном сајму Biofach. Као национална 
асоцијација, окупља стручњаке и афирмише 
истраживање и развој органске производње. 
Спроводи различите промотивне кампање 
у циљу развијања, унапређења и ширења 
знања и подизања свести о органској про-
изводњи међу потрошачима. Потрошаче и 
произвођаче повезује организовањем раз-
личитих промотивних активности као што 
су организоване посете органским произво-
ђачима, едукација потрошача у малопродајним 
објектима, органзацијом фестивала и наступа 
на домаћим сајмовима од којих је назначајнији 
Пољопривредни сајам у Новом Саду. Заузима 
се за обезбеђење продајних места за органске 
произвођаче и пвећање видљивости органских 
производа на њима. 

У сарадњи са ЈКП „Градске пијаце Београд“ 
покренула је  2011. године прву сталну пијацу 
сертификованих органских производа у Беог-
раду, на Новом Београду 

С обзиром на своју позицију, имамо приступ 
информацијама везаним за читав сектор ор-
ганске производње. 

Наше активности представљају интегрални 
део Националног програма развоја органске 
производње у Србији који је део Националног 
програма руралног развоја Републике Србије.

Serbia organika сарађује са Министарством 
пољопривреде, а предмет сарадње чине: дос-
тављање мишљења и предлога везаних за нор-
мативну активност; заједничко промовисање 
органске производње; размена мишљења 
и ставова у области органске производње; 
учешће у обуци и информисању носилаца 
регистрованих пољопривредних газдинстава,  
учешће у раду Стручног савета за органску 
производњу и у различитим радним групама, 
организација сајмова и изложби.     

Serbia organika
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У Привредној комори Србије је 2010. године  
иницирала оснивање Групације за органску
производњу у којој је врло активна и ини-
цира  бројне активности за обезбеђивање по-
вољног привредног амбијента за развој ор-
ганске производње.

Serbia organika има за циљ да све наведено 
обухвати у једном интересу, а то је промоција 
вредности органске производње и раст свих
индикатора који указују на развој ове произ-
водње.

Искуство из Шведске

Швеђани су генерално свесни чињенице да је 
органска храна корисна за здравље људи, али 
не знаjу довољно о њеним позитивним ефе-
ктима на животну средину и произвођаче. 

Готово свакодневно, широм земље, швеђани се 
друже уз тзв. “fiка” (шведски обичај окупљања 
уз кафу и колач - неку врсту слатког хлеба), 
стога је SSNC је прошле године одлучио да 
се своју кампању фокусира на кафу и “слатки 
хлеб”. 

Ову кампању је водило 106 локалних огра-
нака шведског друштва за заштиту природе. 
Активисти су, за више од 2 700 људи, орга-
низовали “organic fika”, на радним местима и 
по школама широм земље. Том приликом су 
делили картице са одговорима на најчешћа 
питања у вези са органским производима. 
Текстови су даље били доступни свима у циљу 
стварања свести о позитивним аспектима 
конзумирања органских производа при “fika” 
окупљањима.

Једна од многих активиста који су водили 
кампању, у Шведској, током Акције Зелене 
недеље 2015. била је и Elin Hasslander, која је, 
у локалном супермаркету, промовисала “or-
ganic fika”. 

Она сматра да је кампања занимљива акти-
вистима, јер дискутују о органској храни 

са различитим потрошачима, који  желе да 
сазнају више и верује да глобална кампања 
о предностима конзумирања органске хране 
може имати утицај на различите учеснике и 
области потрошње, производње и дистрибуци-
је органски произведене хране, на потрошаче, 
произвођаче, државне органе... Нада се да ће 
допринети  ширењу свести и искуства из више 
перспектива. 

Elin каже да је на SSHC-у у Стокхолму добила 
прилику да се састане са активисткињом 
из организације цивилног друштва IBON-а, 
са Филипина. Она је, такође, промовисала 
потрошњу органске хране у  оквиру Green Ac-
tion Week-a. Sonny са Филипина је говорила о 
изазовима њенe земље, што је помогло Elin 
у формулисању поруке за кампању коју је 
водила.

Elin такође сматра да је важно укључити 
више младих људи у производњу и потрошњу 
хране без пестицида и жели да се повећа 
информисање у школма о предностима орган-
ске хране.

 „Мислим да ће органска храна и производи 
бити природни избор за већину људи у буду-
ћности и неће остати луксуз као у прошлости. 
Надам се и да ће људи бити у стању да остварују 
право на избор органски произведене хране“.
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Поносни смо на координацију акције Фонда 
Зелени. Ове године Фонд има за циљ да про-
мовише одрживи развој и смањење сиромаштва 
кроз подизање свести и заступања широм све-
та, којим се подстичу одрживи модели потро-
шње.

Акцијски фонд Green финансира кампању 
у “Недеља зелене акције”. Наш партнер који 
управља извршавањем пројекта је Потрошач-
ка Интернационала. Пројектом се финансира 
промовисање и подизање свијести и повећање 
потражње хранe произведенe коришћењем 
пољопривредних метода које искључују упо-
требу хемијских пестицида. Програм је от-
ворен за чланове Акцијског фонда Green 
из земљама у економском развоју да би им 
помогли у обављању своје кампање.

Green пројекти Акцијског фонда се извршавају 
широм света. Победнички пројекти у проте-
клих неколико година успешно су наставили 
да подижу свест потрошача о низу питања из 
области органске производње хране, заштите 
животне средине и остваривања права потро-
шача.

Дајемо краћи приказ неких од пројеката.

Африка
ADECO- Associacao para  Defesa do Consumi-

dor - Зеленортска Острва

Пројекат ће се извршити на два острва 
архипелага Зеленортских Острва (Sao Vincent, 
углавном урбани и Santo Antao, претежно 
сеоски), али ће резултати Пројекта бити 
доступни у целој земљи (девет насељених 
острва) кроз спотове на радију и телевизији 
и путем Youtube канала и Facebook мреже. 
ADECO има за циљ да сензибилизује јав-
ност о питањима и резултатима смањења 
употребе  пестицида у храни. У кампањи ће 
се  обучити царински инспектори у лукама и 
на аеродромима за преваленцију илегалног 
увоза неодобрених пестицида на Зеленортска 
острва и да едукује локалне пољопривреднике 
о опасностима од употребе пестицида.

Акцијски фонд Green

Удружење за заштиту потрошача Гамбије 
(CPAG) – Гамбија

Нацрт извештаја из 2014. године, који подржава 
ФАО, потврђује да је укупни капацитет Гамбије 
за управљање пестицидима непожељно низак. 
Ова кампања у “Недељи зелене акције” има 
за циљ да промовише мала пољопривредна 
предузећа која се баве одрживом производњом 
хране и да повећава интерес потрошача за 
одрживе производе, успостављањем локалног 
“доброг тржишта”. Пројекат такође има за 
циљ да развије свест потрошача кроз медиј-
ску кампању и да започне истраживање мо-
гућности успостављања система означавања 
и контроле квалитета за одрживе произвођаче. 
CPAG ће формирати широку базу заинтере-
сованих страна, како би промовисала одрживу 
пољопривредну производњу, подигла свест по-
трошача, подстакла потражњу за природном, 
здравом и квалитетном храном и успоставила 
локално тржиште органске хране.

Удружење Burundaise des Consommateurs-
Transparenci International Burundi (ABUCO-TI 

Burundi)- Бурунди

У Бурундиjу су идентификовали пољо-
привредне задруге, у покрајини Muramvia, 
као носиоце активноси. Пројекат има за циљ 
подизање свести потрошача о опасностима 
хемијских ђубрива за њихово здравље и да 
им укаже да постоје алтернативе за сигурнију 
и одрживу храну. Кампања ће такође помоћи 
ученицима у две средње школе да развију 
интересовање за технике органске пољо-
привредне производње. ABUCO-TI Burundi  
жели кроз овај пројекат  да покаже станов-
ништву да постоје решења и да су она близу 
куће. Кампања ће потрошачима представити 
задруге и њихове производе, популарисати  
технике органске пољопривреде (нарочито у 
средњим школама), упознати потрошаче са 
опасностима од употребе хемијских ђубрива 
и тиме охрабрити рад произвођача органских 
производа.
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Руанда Организација за заштиту права 
потрошача (ADECOR) – Руанда

Пољопривредници и потрошачи у Руанди 
нису адекватно заштићени од опасних пести-
цида, а тржиште пестицида и хемијског ђуб-
рива није надгледано. Са финансирањем 
GAF-а у 2013. години, ADECOR је прикупио 
кључне информације од пољопривредника, 
потрошача и кључних заинтересованих стра-
на о употреби агрохемикалија у Руанди. У 
2014. години кампања је била фокусирана на
подизање свести пољопривредника и пот-
рошача. У 2015. години ADECOR има за циљ 
да подржи бољу организују малих фарми 
које се баве органском производњом хране 
и подизање свести потрошача о значају ор-
ганске производње. Пројекат има за циљ и 
заговарање на нивоу политике да влада и 
други доносиоци политике пруже подршку 
органској производњи хране.

Federation des Asociations des Consommateurs 
(FAC-Cote d’Ivoire) 

FAC-Cote d’Ivoire је федерација националних 
и локалних потрошачких група креираних са 
циљем подизања свести потрошача о правима 
потрошача.  У GAV 2017, FAC се бавиo штетним 
праксама у производњи пиринча. Они су по-
дизали свeст и образовали произвођаче и пот-
рошаче и промовисали практична решења за 
сигурну и одрживу производњу пиринча.

Етиопија
Институт за одрживи развој (ISD)

ISD је организација која промовише еколошку 
пољопривреду међу малим фармерима. GAV
2017. Углавном обухвата производњу орган-
ског промотивног материјала и његову дист-
рибуцију (за процењених пола милиона људи).  
Организовали сутеренске посете органским 
фармама од стране произвођача и потрошача. 
Организовали су више  радио и ТВ-емисија о 
органској храни.

Удружење за заштиту потрошача Гамбије 
(CPAG)

CPAG је промовисао и штитио интересе и пра-

ва гамбијских потрошача. У GAV 2017, CPAG je 
повезивao потрошаче са произвођачима. Преко 
пројекта “Моја фарма” показao je одрживост 
пољопривредног модела пословања, као и еко-
лошку природу производа које су развили. Они 
су такође вршили обуку за спремање “добре 
хране”,  тако што су укључили Chef’s Associa-
tion of Gambia да врше обуку за кување.

Кенијска потрошачка организација (KCO)

КCO је национална, независна потрошачка 
организација. У GAV 2017,  КCO је промовисао 
органску пољопривреду. Главни циљ је био 
повећање одрживе производње кроз органске 
праксе, како би се побољшала плодност зем-
љишта и смањила употреба хемикалија. КCO 
је такође обучавао пољопривреднике у произ-
водњи и употреби органског ђубрива на њихо-
вом демонстрационом пољу.

Удружење за еколошко управљање 
земљиштем (PELUM Kenia)

PELUM Кенија је национална партиципативна 
еколошка мрежа за управљање земљиштем. 
Тренутно обухвата 46 организација чланица. 
За GAV 2017, PELUM Кенија је радиo на следе-
ћем: Припрема материјала за подизање јавне 
свести организовањем пригодних догађаја 
по-водом Светског дана хране: организоваo 
je радијскe разговорe, организоваo теренскe 
посетe потрошача успешним произвођачима 
органске хране и више активности на марке-
тингу органске хране. 

Лесот
Асоцијација за заштиту потрошача (CPA)

CPA је радила на едукацији потрошача о њи-
ховим правима, заговарала промену закона 
како би боље служили интересима потроша-
ча и едуковала потрошаче о својим одговорно-
стима. 

Руанда Организација за заштиту права 
потрошача (ADECOR)

ADECOR је заступао интересе потрошача, 
подстицао размену информација о питањима 
која утичу на потрошаче и вршио лобирања. У 
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GAV 2017, ADECOR je позваo жене на радио-
нице за изградњу капацитета и демонстрацију 
органских пракси за производњу здраве хране 
и заштиту животне средине.

Удружење за заштиту животне средине 
(ADEC), Сенегал

ADEC je радиo на дисеминацији и импле-
ментацији смерница УН за заштиту потро-
шача. У GAV 2017. ADEC jе водиo кампању 
за сигурнију и одрживу храну промовишући 
урбано органско микро пoвртарство.

Танзанија
Афричка органска мрежа (AfrONet)

AfrONet је континентална НВО која блиско 
сарађује са националним органским пољо-
привредним покретима широм Африке. Они 
се баве подршком органске пољопривреде 
кроз политику и изградњу капацитета нацио-
налних органских покрета. У GAV 2017, Af-
rONet тежи да створи свест међу различитим 
групама заинтересованих страна о одрживим 
методама пољопривредне производње, лоби-
ра регионалне владе да укључе методе одр-
живог начина производње у политику, како 
би се побољшала сигурност хране и  добро 
управљало животном средином.

Envirocape

Envirocape је непрофитна организација која 
заступа заштиту животне средине. У GAV 
2017, Envirocape jе подизао свест потрошача 
и произвођача о предностима органске хране 
и пољопривреде за све кроз успостављање 
органских фарми за зачине, ботаничке баште, 
медије, плакате и демонстрационе парцеле, 
чиме је људима омогућено да  се опредељују за 
органску производњу, променом понашања.
Того

Асоцијација Togolaise des Consommateurs 
(ATC)

 
ATC je промовисао интересе потрошача и 
подизао свест о правима потрошача. У GAV 
2017, ATC је наставио кампању едукације пот-
рошача о остацима хемијских пестицида у воћу 

и поврћу. Организовали су радионице, округле 
столове и радио спотове на француском и на 
локалним језицима.

Партиципативно управљање еколошким 
коришћењем земљишта (PELUM), Уганда

PELUM Уганда је национална партиципатив-
на еколошка мрежа за управљање земљиштем 
са 55 истоветних пољопривредних организа-
ција. За GAV 2017, PELUM Уганда је промо-
висаo органску храну и пољопривреду наме-
њену потрошачима. Организовао је Сајам 
домаћих прехрамбених производа током и око 
Светског дана хране. Промовисао је домаћу 
традиционалну храну и органску производњу. 
Растућа средња класа у земљи је посебно 
усмерена на органску храну.

Потрошачки савет Зимбабвеа (CCZ)

CCZ је организација за заштиту потрошача и 
оснаживање заснованa на чланству. GAV 2017, 
CCZ је проширио своју кампању на обуку и 
демонстрације органске праксе на провинцију
Масвинго, у којој су прошле године темпера-
туре биле до 45 степени. Уз то праћене су 
деструктивним поплавама, циклонима и ура-
ганиама. CCZ  jе промовисаo, успоставиo, обу-
чиo и подржаваo клубове за производњу орган-
ских производа, за побољшање производње 
хране и сигурности хране, користећи органске 
методе.

Federation des Associations des Consommaturs 
(FAC Cote d’ Ivoire)

FAC Cote d’ Ivoire је федерација националних 
и локалних потрошачких група креираних са 
циљем подизања свести потрошача о правима 
потрошача. У GAV 2017, FAC се бавиo  штетним 
праксама у производњи пиринча. Они су 
подизали свест и образовали произвођаче и 
потрошаче  за примену практичних решења за 
сигурну и одрживу производњу пиринча.
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Oд пољопривреде у Пакистану  живи готово 
половина становништва, само петина земљи-
шта је култивисана, a произвођача органске 
хране је мало и употребљавају се забрањени 
пестициди. Већина фармера у Исламабаду 
бави се органском произведњом хране из 
хобија. Фармер Ijaz Hussein је пензионисани 
владин службеник и велики је заговорник и 
произвођач органске хране. Док је показивао 
своју органску фарму у Чак Шахзаду код 
Исламабада, говорио је да је тешко бити 
произвођач органске хране у Пакистану јер 
већину семена за  органску производњу треба 
увозити, а и недостају органска ђубрива, осим 
ако  се не држи сопствена стока. И поред тога 
убеђен је да постоје велике могућности да се 
ситуација промени, а једну од могућности 
види у  подизању свести потрошача о храни 
коју једемо. 

Потражња органске хране у Пакистану је 
занемарујуће мала, јер потрошачи нису свес-
ни њених предности. Сматра да треба донети 
свеобухватну националну политику о орган-
ској пољопривреди, која би била важно сред-
ство за повећање производње органске хране.

Велику бригу произвођачима органске хране и 
потрошачима задаје доступност опасних, ме-
ђународним прописима забрањених пестици-
да. Ако би влада обезбедила произвођачима 

Искуство из Пакистана

органско семе и органско ђубриво по субвен-
ционисаним ценама, све више пољопривреника 
би било мотивисано да повећава производњу 
органске хране. 

Мрежа за заштиту потрошача Пакистана са 
заинтересованим организацијама цивилног 
друштва је у „Недељи зелене акције 2015“,  
организовала семинар на коме је подстицала 
доносиоце политике, владу и науку да анали-
зирају постојеће регулаторне оквире за храну 
и формулишу будуће акције и дала препоруке 
за производњу безбедније и одрживије хра-
не у Пакистану. Издали су брошуру и друге
материјале о органској храни на урду и 
енглеском језику и дистрибуирали их потро-
шачима у трговачким центрима у Исламаба-
ду. 

Мрежа је утицала на  федералне и покрајинске 
власти да формулишу одрживу политику ор-
ганске хране у Пакистану, која би се користила 
у изради и доношењу Стратегије за решавање 
будућих изазова и повећање могућности за 
сигурнији избор органске хране. 

Господин Ijaz Hussein се обавезао да ће 
студентима и потрошачима омогућити  кори-
шћење његове фарме, као огледног добра за 
проучавање и заговарање концепта органске 
пољопривреде у Пакистану.




