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Ко смо ми?

Центар за развој идеја је друштвена, непрофитна, невладина организација основана 

2014. године у Београду. Центар је формиран од стране неколицине истомишљеника и 

друштвено активних појединаца који су претходних година и сами били суочени са 

низом изазова са којима се сусрећу млади људи у нашој земљи. Са жељом да помогнемо 

новим генерацијама да се повежу и активно укључе у решавање конкретних проблема у 

свом окружењу основали смо Центар за развој идеја. Фокус нам је да код младих 

подстакнемо настанак креативних идеја и да им помогнемо да се оне развију и реализују. 

Главни циљ јесте да се унапреди положај младих у друштву, подигне ниво свести о 

актуелним проблемима и реализују различити програми за едукацију младих. 

Подстицање активизма и волонтеризма младих

Подстицање запошљивости и самозапошљивости младих кроз 
реализацију едукативних програма

Активно ангажовање на побољшању информисаности младих људи

Организовање манифестација културно-забавног и спортског 
карактера

Верујемо да је енергија коју поседују млади људи највећи потенцијал сваког 
друштва и да само правилно усмерена може довести до значајних промена и 

напретка у свим сферама друштва. 

Главни циљеви:
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1. Врсте и расе животиња треба да буду прилагођене локалним условима 
гајења

 2. Животиње треба да воде порекло из органских система узгоја или из 
периода конверзије 

3. Објекат за смештај и држање животиња треба да буду прилагођени 
одређеној животињској врсти (довољно простора, светлости, могућност за 
боравак напољу) 

4. Животиње се хране органски произведеном храном са сопственог имања 
или са имања у региону 

“Бавити се биолошком (органском) производњом значи: 

• деловати у оквиру агроекосистема датог пољопривредног имања и подручја 
• у коме произвођач треба да заснује одређену врсту пољопривредне 
производње 
• у зависности од подесности постојећих педоклиматских услова 
• и уз примену агротехничких мера које не делују агресивно на животну 
средину.”

В. Симеоне

Основне принципе за развој органске пољопривреде поставио је IFOAM - 
Међународна федерација покрета за органску пољопривреду 

Принципи органског сточарства 

Шта је органска производња?
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 У органској производњи добробит животиња има висок приоритет. 

• При избору врста и раса животиња које поседују висок праг адаптације на 
локалне услове и које су отпорне на болести имају предност приликом 
одабира 

• Животињама треба обезбедити услове за њихов раст и развој у складу са 
природним генетским потенцијалом 

1. Зна се шта је у храни (забрањени 

хидрогенизоване масти и адитиви) 

2. Због животне средине (емитује мање 

угљеника и гасова са ефектом стаклене 

баште) 

3. Због добробити животиња (органски 

стандарди инсистирају на томе да 

животиње морају имати довољно 

простора и свежег ваздуха како би 

напредовале и развијале се) 

4. Због дивљих животињa (органске 

фарме и њихови заштитни појасеви 

представљају уточиште за дивље 

животиње и домове пчелама, птицама и 

лептирима. Утврђено је да је на 

органским фармама биљни, животињски 

и свет инсеката већи и до 50%.) 

5. Исхрана без GMO 

1. Квалитет и безбедност хране (повећана 

биолошка и нутритивна вредност – 

повећан садржај витамина и минерала, 

Ca, Mg, Fe, Ω3 масних киселина и 

антиоксиданата) 

2. Храна без остатака пестицида и тешких 

метала 

3. Храна без вештачких адитива, 

конзерванаса, емулгатора, вештачких 

боја, арома и појачивача укуса 

4. Нема остатака антибиотика, регулатора 

раста и осталих ветеринарских лекова 

5. Органски производи имају 

карактеристичан укус, мирис и боју 

5 разлога у корист органске 
пољопривреде:

5 предности органске хране:
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При органској производњи веома је важно знати факторе који карактеришу екосистем 
датог пољопривредног имања и подручја, како би се обезбедила продуктивност уз 
истовремену заштиту животне средине. Такав модел се може обезбедити путем низа 
интервенција које имају за циљ да гарантују висок степен одржавања и очувања 
квалитета земљишта и његове плодности. 

Органски фармери не могу чинити рутинске ствари које чине конвенционални 
фармери као што су клонирање, ембрионирање, хормонска асистенција при 
порађању, скраћивање зуба код свиња или подсецање крила код живине. Они треба 
превенцијом да спрече појаву болести, а не да је лече.

Правилним избором сорте и подлоге као и избором доброг садног материјала у 
зависности од квалитета земљишта и климе тог подручја може се предупредити 
могућност појаве болести и избећи примена заштитних средстава. На појаву болести 
такође утичу правац редова и размак садње због осунчаности и проветрености 
плодова. Како би се одржала физичко-хемијска и микробиолошка плодност 
земљишта, а избегло коришћење синтетичких ђубрива, оптимално искористили 
природни ресурси, рециклирала органска материја и смањила потрошња допунских 
извора енергије препоручује се природно затрављивање у период јесен-зима и 
редовно додавање органске материје расположиве на имању (стајњак,биљни остаци) 
која је компостована. Све то утиче на квантитативне и квалитативне аспекте 
производње. 

Специфичности у односу на 
конвенционалну 
пољопривреду
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Органска производња је знатно мање контаминирана од конвенционалне, због тога 
што је употреба хемикалија у органској производњи забрањена, а употреба 
алтернативних пестицида строго ограничена. 

 

Органски фармер, да би надоместили конвенционалне пестициде, поспешују 
природне предаторе, тако што део поља оставе необрађеним на којима расту живице, 
које служе као склониште. 

Најдрастичнији пример колика је штетност пестицида је неоникотински пестицид који 
је један од разлога смањеног броја пчела (које, као главни опрашивачи, директно 
утичу на количину произведене хране). 
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Како би добро функционисали и могли несметано да обавимо све дневне активности 
нашем организму су неопходни нутријенти. У зависности од количине и врсте 
нутријената које уносимо у организам зависи наша покретљивост и способност да 
одговоримо на све веће изазове у току дана. Зато се разноврсни начин исхране сматра 
најздравијим и најбољим. 

Нутријенте које уносимо храном, јер наш организам не може да их синтетише, 
називамо есенцијалним. Пример су Омега-3 и Омега-6 полинезасићене масноће, које 
су потребне за нормалан раст , развој и многе друге процесе у телу. Услови гајења и 
производње директно утичу на квалитет и количину нутријената који се налазе у 
храни. Органска храна се узгаја са највећом пажњом према окружењу, животињама, 
безбедности и квалитету хране . Органски узгајане животиње храњене разноликом 
органском храном, имају природан укус меса. Ово месо даје много више нутритивних 
вредности него оно добијено од животиња које су биле храњене са храном пуном 
адитива и намером да што пре добију масу. Истраживања у Немачкој и Америци су 
показала да органско млеко има знатно више витамина, минерала у траговима и 3 пута 
више Омега-3 полинезасићених масноћа, него конвенционално. 

Здравствени аспекти
“Zdravlje na usta ulazi.”
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Од стратегије развоја, што је одговорност државе, потрошача да ли ће се здраво 
хранити и личне одлуке произвођача зависи да ли ћемо те могућности искористити. 

Упркос неразвијеној свести потрошача, слабе потражње, ниског стандарда, 
недостатка средстава за заштиту биља, високе цене и сертификације велики је број 
оних који су се упустили у овај бизнис. Произвођачи су видели шансу и потенцијал, јер 
органска производња има пуно предности: стабилни приноси, мање подлеже ризику у 
односу на конвенцијалну, а крајњи производи имају већу тржишну вредност. 
Површине су се за само годину дана више него дупло повећале. 

Највећи број произвођача је у Војводини, а велики потенцијал крије се у западној и 
јужној Србији. 

Количине у органској производњи нису велике, па се гаји широка лепеза производа 
како би на тај начин биле подмирене потребе најразличитијих купаца. За извоз мора се 
повећати површина на којима се гаји поврће тј. воће. То подразумева велика улагања 
и чекање од најмање две године како би земљиште сертификовали. 

У органској производњи ради се у складу са природом, па она има 
мултифункционални карактер, омогућавајући очување изворне културе, старих 
заната, традиције,развој сеоског и еколошког туризма.

Перспективе у Србији
Србија има услове за органску пољопривреду. 
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Услед честих случајева обољења од тумора људи су схватили важност здраве исхране, 
па се тако свест потрошача развила и потражња повећала. У Европу највише извозимо 
свежу јабуку, смрзнуту малину и купину, а веома су тражене соја, житарице, поврће и 
лековито биље. 
Свеобухватном националном стратегијом, спровођењем различитих мера као и већим 
подстицајним средствима интензивно би се покренуо даљи и осигурао дугорочан и 
стабилан развој органске пољопривреде у Србији. 

 Подстицајна средства државе за ратарску производњу (житарице, индустријско биље, 
лековито и ароматично биље) износе 25.000 динара и 35.000 динара за повртарску, 
обе на најмање 0,2 хектара и 45.000 за воћарску и виноградарску (најмање на 0,3 
хектара). За подршку развоју органске сточарске производње држава даје 15.000 
динара по грлу крупне стоке (минимум четири), 5.000 динара по грлу ситне стоке 
(минимум 10 грла), 500 динара по јединки живине (минимум 100) и 2.000 динара по 
кошници (минимум 30). 
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Први неопходан корак ка бављењу органском пољопривредом је сертификација. 
Процес сертификације траје од једне до три године. Део процеса сертификације је и 
једногодишња инспекција, понекад и ненајављена, од стране квалификованог 
инспектора који ће проверити одржавање регулативе. Органски произвођачи 
пролазе стриктне прописе о контаминацији и подлежу свим регулативама којима 
подлеже и друга храна. Склапањем уговора са великим произвођачима о кооперацији 
избећи ћете трошкове сертификације и имати обезбеђен пласма. Уколико самостално 
то желите учинити препоручујемо опрез, јер сертификацију обављају и неке 
организације које нису овлашћене од министарства. 

 

Сертификација 

• евиденције о производњи 

• евиденције о оствареним приносима 

• евиденција о промету – продаји 

• евиденција о технолошком процесу 

прераде 

• ђубрива или побољшивачи земљишта

• храна 

• храна за животиње 

• амбалажа

• садни материјал, 

• мера, метода и поступака - 

агротехника 

Шта све може бити предмет контроле и сертификације? 
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Институције које пишу прописе и врше контролу су:

1. Министарство пољопривреде

2. Контролне агенције

3. Дирекција за националну референтну лабараторију

4. Група за органску производњу

5. Шест сертификационих кућа

На сајту Министарства пољопривреде и у Службеном гласнику објављен је списак 
овлашћених контролних организација за контролу и сертификацију органске 
производње.

Документа која прописују услове и казне за непоштовање прописа су

1. Закон о органској производњи

2. Правилник о контроли и сертификацији у органској производњи и метод органске 

производње

“Сви производи који се увозе ван ЕУ су субјекат контроле оних земаља ЕУ које увозе 
такву робу. Морају да аплицирати својим владама и њиховим компетентним 
персоналом за набављање специфичних производа од специфичних произвођача. Ти 
произвођачи морају бити сертификовани од стране овлашћеног тела који ће 
обезбедити да се аплицирају сви стандарди који се односе на дату робу, а регулисани 
су нормативима ЕУ. Овакав облик контроле омогућава да произвођачи из земаља ван 
ЕУ могу да производе и шаљу своја добра по истим органским стандардима који се 
примењују у ЕУ.” 

Сертификован органски производ се обележава ознаком "органски производ", кодом 
овлашћене организације и националним знаком. Сва органска храна која се 
производи у ЕУ на себи има ознаку „лист справљен од звезда“. Позитивни аспекти 
сертификације су проверљивост, контрола, систем, а негативни злоупотреба, 
бирократија и недоследност. 

1

1 http://www.probotanik.com
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PGS – Participatory Guarantee Systems

Систем гаранције који није одобрен од стране Министарства, али  су локално 
фокусирани.
Потрошачи и произвођачи су основали своја удружења као алтернатива 
сертификационом систему како би наведене негативне аспекте исте исправили 
(ненајављене посете и контроле)
Ненајављене посете су могуће од стране других произвођача у оквиру удружења 
или потрошача.

Заснива се на поверењу произвођача и потрошача а круг потрошача се шири 
путем препоруке
Имају своје продавнице, чланске карте на основу којих добијате попуст.
Оваква удружења постоје у неким земљама у Европи као што је Шпанија и у 
Македонији.

Предности кратког ланца продаје:

Економски моменат -  у сарадњи са великим трговинским ланцима купац 

плаћа већу   цену, а произвођачу буде исплаћена вредност робе кроз 6 месеци.

Веће је поверење, јер имате све информације и/или упознате произвођача.

Произвођач може да планира своју производњу у зависности од жеља и 

потреба купаца.
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