
Органска производња
НОВИ КВАЛИТЕТ ЗА ПОТРОШАЧЕ
Најзаступљеније биљне врсте које се гаје применом метода органске производње
у нашој земљи су пшеница, соја, кукуруз, јечам, јабука, малина, луцерка и шљива.
Највише се гаје житарице (47%) и воће (26.4%). Житарице су најзаступљеније у
Војводини, а воће у преосталим крајевима Србије.

Органска производња је производња која искључује упо-
требу генетички модификованих организама и производа
који се састоје или су добијени од генетички модификованих
организама, као и употребу јонизујућег зрачења. Забрањена
је употреба вештачких боја, заслађивача, појачивача укуса,
конзерванса, синтетичких средстава за заштиту и исхрану
биља. Ограничена је и употреба адитива јер се у конвенци-
оналној производњи користи преко 350 адитива док је у ор-
ганској производњи дозвољена употреба само 49.

Минулих година се све више прича и пише о органској
производњи. Чији производи постају све интересантнији и
привлачнији за потрошаче али и изазов за произвођаче да се
укључе у овај сектор пољопривредне производње.

Органска производња омогућава остваривање профи-
та и на мањим и средњим газдинствима, што је значајно за
пољопривредни сектор у Србији у којем доминирају мали
пољопривредни поседи (према првим резултатима пописа
пољопривреде 2012. године, у Србији је чак 47% породичних
пољопривредних газдинстава има површину до 2 хектара).

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде
проф. др Драган Гламочић говорио је на панелу Србија -
земља органске хране у склопу Међународне конференције
„Квантни скок" - како покренути српску економију" и том
приликом истакао:

- Органска производња је скривени рудник злата за
Србију и представља посебну шансу за мале пољопривредне
произвођаче. Потенцијали за овај начин производње су
огромни, али недовољно искоришћени - рекао је министар
Гламочић.

Министарство пољопривреде је препознало улогу ове
производње, не само у аграру него и у укупном економ-
ском развоју земље, нагласио је министар Гламочић и до-
дао да ће уложити максималне напоре да земљорадницима
олакша бављење овим видом пољопривредне производње.
Мерама аграрне политике министарство ће подстаћи
пољопривреднике да се, пре свега, одлуче за овакав начин
производње, а затим и да постану што конкурентнији.

- Треба повећати број органских производа, афирмиса-
ти их на домаћем и страном тржишту и омогућити нашим
произвођачима да стекну предност у пласману своје робе
у различитим установама, на рафовима великих маркета и
трговинских ланаца - изјавио је министар Гламочић.

Од укупно 516.000 хектара готово 6,5% је у оквиру
заштићених природних добара и то су значајне површи-
не где је у другом и трећем степену заштите дозвољена
пољопривредна производња. У оквиру ових 6,5%, режимом
заштите другог степена обухваћено је 86.000 док површи-
не под трећим степеном заштите обухватају 403.000 хек-
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тара. НаЈвећа заштићена површина припада Старој плани-
ни - 113.000 хектара, затим Ђердапу 63.000, Фрушкој Гори
25.000, Копаонику 14.000 хектара и Тари 1 1.000 хектара. Ове
површине идеална су места за развој органске производње
и нашим произвођачима препоручујемо да се на овим обла-
стима баве екстензивном или органском производњом - пре-
порука је Министарства пољопривреде.

Органска производња у Србији представља перспективну
област пољопривредне производње која врло успешно може
бити усмерена и на извоз, јер тржиште ЕУ, и поред значајне
сопствене производње, и даље показује потребу за увозом
органских производа (сопственом производњом подмирује
око 50% својих потреба).

Министарство пољопривреде ће настојати да мотивише
произвођаче да се определе за овај вид производње и да ис-
користе потенцијале које већ имају - на пример, планински
предели су веома погодни за органску сточарску производњу
исл.

Један од проблема у органској производњи је доступност
инпута (семе и садни материјал, средства за исхрану и за-
штиту биља). Законом о органској производњи, прописана
је употреба репродуктивног материјала произведеног мето-
дама органске производње. Са друге стране, произвођачима
је дата могућност да, уколико на тржишту нема орган-
ског репродуктивног материјала, користе репродуктивни
материјал из конвенционалне ироизводње који није хемијски
третиран. Обзиром да у Србији органска производња није
распрострањена, произвођачи и увозници до сада нису има-
ли економски интерес да региструју она средства за заштиту
биља која су дозвољена за употребу у органској производњи,
па је евидентан и недостатак ових средстава. Министарство
ће у наредном периоду предузети одговарајуће кораке у
циљу решавања овог проблема.

Применом актуелног Закона о подстицајима у
пољопривреди и руралном развоју, показала се одређена по-
треба за променама у неким сегментима закона, посебно у
делу који се односи на органско сточарство како би се нашим
произвођачима олакшао приступ субвенцијама .

Најзаступљеније биљне врсте које се гаје применом
метода органске производње у нашој земљи су пшени-
ца, соја, кукуруз, јечам, јабука, малина, луцерка и шљива.
Највише се гаје житарице (47%) и воће (26.4%). Житарице су
најзаступљеније у Војводини, а воће у преосталим крајевима
Србије.

Обрадиве површине под органском производњом су
у Војводини (72,1%), затим следе регион Јужне и источне
Србије (16,1%) и регион Шумадије и западне Србије (11,4%)
док најмањи удео има регион Београда (0,4%).

Највише се извозе непрерађени пољопривредни произ-
води у земље Европске уније као и воће ниског степена пре-
раде.

Произвођачи органских производа у Србији добијају
сертификате у складу са Законом о органској производњи
Републике Србије. У 2012. години, у органску производњу
био је укључен 1.061 произвођач (произвођачи примарних
органских производа, прерађивачи, лица која се баве про-
метом и кооперанти), а највећи број произвођача бави се ор-
ганском биљном производњом.



Министарство пољопривреде у складу са Законом о
органској производњи сваке године овлашћује контролне
организације за обављање послова контроле и сертификације
у органској производњи. Произвођачи који планирају да
пласирају органске производе на домаћем тржишту мо-
гу ове производе сертификовати у складу са националним
прописом, али уколико желе да тај производ пласирају и
на инострано тржиште - преко овлашћених контролних
организација могу сертификовати ове производе и у скла-
ду са регулативама ЕУ и тако добити сертификат који је
препознатљив на тржишту ЕУ.

Министарство ће у најскорије време поднети званични
захтев за укључивање Србије на Листу трећих земаља за
тржиште ЕУ и на тај начин ћемо добити препознатљивост
и усаглашеност са системом ЕУ. Поступак доказивања ек-
вивалентности националних прописа са прописима ЕУ и
доказивање имплементације прописа је у току, и то ће, уско-
ро, омогућити привредницима да извозе органске производе
у државе ЕУ без посебне процедуре одобравања увоза. На
тај начин, биће олакшан пласман органских производа на
европско тржиште.
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Према подацима контролних организација
које је Дирекција за националне референтне
лабораторије Министарства пољопривреде
ов л асти ла за послове контроде и сертификациј е
у органској производњи, у 2012. методе ор-
ганске производње примењивале су се на
укупној пољопривредној површини од 6.340
хектара. Од тога, 2.085 хектара имало је ста-
тус сертификованих површина под органском
производњом, а 4.255 хектара - статус повр-
шина у периоду конверзије.

Како тврде у Министарству пољопривреде,
спреман је и Национални акциони план за
развој органске производње за период 2013-
2017, који препознаје препреке за интезивнији
развој органске производње у Србији, али
дефинише и мере и активности за њихово
превазилажење, како би се површине под ор-
ганском производњом и обим ове производње
повећали. (Овај План чекаусвајање Стратегије
пољопривреде и руралног развоја која ће обе-
збедити основ за доношење једног оваквог до-
кумента.)

На основу Закона о подстицајима у
пољопривреди и руралном развоју донета
су два правилника који дефинишу мере под-
ршке за органске произвођаче:

а) Правилником о коришћењу подстицајних
средстава за органску производњу прописане
су премије за млеко, подстицаји за органску
биљну и сточарску производњу и регрес за
гориво.

б) Правилником о подстицајима за
унапређење руралне економије, увођењем и
сертификацијом система безбедности и ква-
литета хране, органских производа и про-
извода са ознакама географског порекла,
произвођачима је омогућено покривање трош-
кова контроле и сертификације (минимално
30% од укупних трошкова или 45% уколико
се налазе у маргиналним подручијима).

Шест овлашћених
контролора

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде
др Драган Гламочић потписао је овлашћење за обављање
контроле и сертификације у органској производњи за 2014.
Према овом списку, који је објављен у „Службеном глас-
нику РС", шест специјализованих организација обављаће
контролу и сертификацију: „СООТШЕ 1МКЖ ОАМЈВЕ"
д.о.о., „ЕСОСЕК.Т ВА1ЈСАМ" д.о.о., „81ЈОШ Е ЗАШТЕ
ВАЈЈСАМ" д.о.о. и „ТМ5 СЕЕ" д.о.о. из Београда, као и
„ЕТКО РАШМЈА" д.о.о. из Новог Сада и „ОКСАТМ1С
СОШ"Ш1_ 8У8ТЕМ" д.о.о. из Суботице.

Износ подстицаја
Премија за млеко произведено методом органске произ-

водње у износу од 9,8 динара по литру;
Основни подстицаји у органској биљној производњи у

износу од 8.400 динара по хектару;
Регрес за гориво за органску производњу у износу од 70

динара по литру;
Подстицаји у органској сточарској производњи, и то за:
(1) квалитетне приплодне млечне краве у износу од

28.000 динара по грлу,
(2) квалитетне приплодне овце и козе у износу од 5.600

динара по грлу,
(3) квалитетне приплодне крмаче у износу од 5.600 ди-

нара по грлу,
(4) родитељске кокошке тешког типа у износу од 84 ди-

нара по грлу,
(5) родитељске кокошке лаког типа у износу од 140 ди-

нара по грлу,
(6) родитељске ћурке у износу од 420 динара по грлу,
(7) квалитетне приплодне матице риба шарана у износу

од 700 динара по грлу,
(8) квалитетне приплодне матице риба пастрмке у изно-

су од 420 динара по грлу,
(9) тов јунади у износу од 14.000 динара по грлу,
(10) тов јагњади у износу од 1.400 динара по грлу,
(1 1) тов свиња у износу од 1.400 динара по грлу.

Са 15 подстицаја Србија се приближила нивоу улаганја
у ову врсту производнје у ЕУ


