
  

 
Позив за вебинар о Партиципативним гарантним системима - 2.2.2022. 

 
Статистика показује да у многим земљама расту површине под сертификованом органском 
производњом, али са друге стране и да број сертификованих органских произвођача споро 
расте. У ствари се ради о томе да процес органске сертификације због захтевне  и обимне 
паприлогије и високих трошкова често представља препреку за мале произвођаче, који 
заправо највише добијају придруживањем систему органске производње. Оваква ситуација не 
само да штети произвођачима, већ и расту органског покрета у целини.  
 
Као решење се понудио Партципативни гарантни систем који је релативно скоро почео да се 
развија, а сам термин  Партиципативни гарантни систем (ПГС) је настао  2004. у Бразилу 
током радионице о добровољној алтернативној сертификацији коју су организовали ИФОАМ 
(ИФОАМ je мeђунaрoднa oргaнизaциja зa oргaнску прoизвoдњу) и MAEЛA (MAEЛA је 
aгрoeкoлoшки пoкрeт Лaтинскe Aмeрикe). Те године је 40 представника из 20 земаља света 
представљало управо ПГС иницијативе. Неке од њих постоје још од 1970. док су друге основане 
током деведесетих, али већина ПГС иницијатива је настала у последњих 7 - 8 година. Од тада су 
партиципативни гарантни системи  признати широм света као један од најперспективнијих 
алата за развој локалних органских тржишта, али и као приступачнији механизам којим 
произвођачи могу гарантовати да су њихови производи  произведени управо у складу са 
принципима органске пољопривреде. Овај вид алтернативне сертификације није контролисала 
и верификовала контролна организација, управо из тог разлога се и назива алтернативна 
сертификација. Иако се заснива на принципима органске производње, и прате је исти захтеви у 
погледу производње и контроле, саму контролу производње не раде овлашћене контролне 
организације, већ одговорно лице групе произвођача. Овај гарантни систем је идеалан за групе 
малих произвођача фокусираних на локално тржиште. Смањењем трошкова имплементације и 
одржавања сертификације у ПГС систему, и крајњи производ ће бити повољнији за потрошаче. 
 
За разлику од сертификације органске производње, ПГС процедуре су флексибилније и не 
изискују високе трошкове и много папирологије, али ово не значи да је мања гаранција 
квалитета производа или да је ово лошији систем сертификације. Штавише, органска 
сертификација и ПГС се међусобно допуњују. ПГ системи стављају акценат на размену знања и 
повезивање произвођача и локалних потрошача и као такви су погодни за мале произвођаче 
оријентисане најпре на директну продају на локалном тржишту. С друге стране, органска 
сертификација може обесхрабрити и непотребно оптеретити мале произвођаче, али је 
неопходна како би се потрошачима који не купују директно од произвођача пружила 
веродостојна гаранција квалитета органских производа, као што је то случај код извоза на 
глобално тржиште. 
 
С обзиром на то да се кроз ПГС иницијативе директно повезују произвођачи и потрошачи, на 
овај начин се смањују трошкови и самим тим потрошачи са малим приходима могу доћи до 
органске хране по нижој цени. У Бразилу и Индији, на пример, покренуте су сличне 
иницијативе где произвођачи и потрошачи у ПГС-у раде заједно на фер цени банана - 
директном продајом потрошачу, тако да произвођач може да оствари вишу цену за своје 
производе него када их прода дистрибутерима, док потрошач плаћа мање него када би исти 



  

производ купио у малопродаји. Задовољавајући потребе малих произвођача и локалних 
потрошача са малим приходима, ПГС је постао саставни део будућег раста органског покрета и 
представља прилику да органско више не буде само привилегија богатих.  
 
Произвођачи ПГС обично добију сертификат којим могу показати свој ПГС органски статус. 
Поред тога, многе иницијативе дозвољавају употребу ПГС логотипа на декларацијама које се 
стављају директно на производе. 
 
У Србији је појам партиципативних гарантних система још увек непознат или мање познат, али 
ће зато сви заинтересовани имати прилику да се ближе упознају са овим типом сертификације 
органских производа  на онлајн предавању  које ће бити одржано 2. фебруара 2022. године од 
10 - 12 ч.  
 
Вебинар ће бити на енглеском језику, превод на српски језик је обезбеђен.  
 
Рок за пријаву је  27.01.2022. 
 
Вебинар се организује у оквиру пројекта Organic Trade for Development (OT4D) који подржава 
Државни секретеријат за економске послове Швајцарске (SECO) као део промоције трговања 
у економијама у развоју, а спроводи ИФОАМ –„Међународно органско“ (IFOAM - Organics 
International) удружење. 
 
Такође Вас молимо да попуните упитник о заинтересованости за увођење ПГС система 
сертификације у Србијi овде. 
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