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IFOAM - Organics International препознаје сву разноликост органске пољо
привреде, укључујући и систем провере и верификације. Партиципативни 
гарантни системи (ПГС) су верификациони системи који су алтернативни 
и комплементарни независном ИСО типу сертификације треће стране.

Данас је на хиљаде органских произвођача контролисано и верификовано 
кроз ПГС иницијативе широм света. ПГС је заснован на истим идеалима 
који су водили и зачетнике органске пољопривреднике стога ПГС не само 
да гарантује кредибилитет органског производа, већ је и суштински 
повезан са локалним и алтернативним маркетиншким приступима. С 
варијацијама у методологији и приступима, заједничка визија и заједнички 
идеали обједињују различите иницијативе ПГС на заједничкој платформи, 
у којој кључни елементи и кључне карактеристике ПГСа остају доследне 
широм света.

Партиципативни гарантни системи (ПГС) су локално 
оријентисани системи осигурања квалитета у 
пољопривредној производњи којима се сертификују 
произвођачи на основу активног учешћа заинтересованих 
страна и заснивају се на поверењу, умрежавању свих 
учесника и размени знања. (IFOAM, 2008).





ВИШЕ ОД СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИЈЕ

Циљ партиципативних гарантних система, баш као и система серти
фи кације трећих страна, је да обезбеде веродостојну гаранцију за 
потрошаче органских производа. Разлика је у приступу: директна 
укљученост пољопривредника, потрошача и других заинтересованих 
страна у процесу верификације не само да се подстиче у ПГСу, већ 
може бити и захтевана. Таква укљученост је реалистична и остварљива 
с обзиром на то да ПГС најпогоднији за мала газдинства и локална, 
директна тржишта. Трошкови учешћа су мали и најчешће се сазнивају на 
добровољном ангажовању, а не на финансијским трошковима. Штавише, 
папиролошки рад је овде смањен, што ПГС чини приступачнијим за мале 
произвођаче.

ПРОМОВИСАЊЕ ОСНАЖИВАЊА, ЗНАЊА ЗАЈЕДНИЦЕ  
И РАЗВОЈА ЛОКАЛНОГ ТРЖИШТА

С обзиром да ПГС захтева активно учешће заинтересованих страна, 
то доводи до већег оснаживања и одговорности укључених страна. 
Приоритет ПГСа је знање и изградња капацитета – не само произвођача, 
већ и потрошача, јер се заснива на директним личним односима и 
често носе „ендогене развојне” вредности. ПГС помажe потрошачима 
и произвођачима да успоставе и фаворизују директне или тржишне 
односе на краћој удаљености.



|   pgs@ifoam.bio   |   www.ifoam.bio/pgs |

IFOAM - ORGANICS INTERNATIONAL ЛОГОТИП ПГС 

IFOAM - Organics International даје на коришћење логотип оним иници
јативама ПГСа које је признао ПГС комитет ИФОАМа. Под окриљем 
кровног удружења IFOAM - Organics International, овај логотип треба 
да помогне у изградњи осећаја припадности, али и успостављању 
заједничких пракси за иницијативе ПГСа широм света.

БУДИТЕ ИНФОРМИСАНИ

Ажуриране информације о ПГС иницијативама широм света можете 
наћи на ПГС порталу на: www.ifoam.bio/pgs. Овде се можете пријавити 
за Global PGS електронски часопис IFOAMа и приступити архивираним 
издањима. ИФОАМов кратак водич “Како Владе могу да подрже 
Партиципативни Гарантни Систем (ПГС)“ је такође доступан за бесплатно 
преузимање.


