
TEČAJ: Održiva uporaba pesticida   

Raspored predavanja za savjetnike 

21.03.2016.  Ponedjeljak 

Predavač Termin Tematska cjelina Moduli Br.sati nastave 

Tomislav Soldo , 

dipl.ing.  

 

08:00 - 08:45  

 

(Područje 1) 

 

Svi mjerodavni 

zakonski propisi 

vezano uz 

pesticide i njihovo 

korištenje 

-Savjetnici 

 

 

1 

Dr.sc. Brankica 

Svitlica 

09:00 -09:45 (Područje 13) 

 

Vođenje 

evidencije o 

uporabi pesticida 

u skladu s 

propisima 

-Savjetnici 

 

 

 

1 

Dr.sc. Brankica 

Svitlica 

10:00 -10:45 (Područje 2) 

Postojanje i rizici 

od nezakonitih 

(krivotvorenih) 

sredstava za 

zaštitu bilja, kao i 

metode 

prepoznavanja 

takvih proizvoda  

-Savjetnici 

 

1 



Dr.sc. Brankica 

Svitlica 

11:00 -11:45 

 

 (Područje 3) 

Opasnosti i rizici 

vezano uz 

pesticide, kako ih 

prepoznati i 

nadvladati, a 

posebno: 

A) rizici za 

zdravlje 

(primjenitelja, 

okolnog 

stanovništva, 

prolaznika, ljudi 

koji ulaze u 

tretirana 

područja i onih 

koji rukuju 

tretiranim 

proizvodima ili ih 

konzumiraju) i 

kako čimbenici 

poput pušenja 

povećavaju te 

rizike 

-Savjetnici 

 

2 

 

 

22.03.2016  Utorak   

Predavač Termin Tematska cjelina Moduli Br.sati nastave 

Dr.sc. Brankica 

Svitlica 

08:00 – 08:45 (Područje 4) 

Koncepcije o 

strategijama i 

tehnikama 

integrirane zaštite 

bilja od štetnih 

organizama, 

strategijama i 

tehnikama 

integrirane 

poljoprivredne 

proizvodnje, o 

-Savjetnici 

 

1 



načelima 

ekološke 

poljoprivrede, 

metodama 

biološkog 

suzbijanja štetnih 

organizama, 

informacijama o 

općim načelima i 

tehnološkim 

uputama za 

određenu kulturu 

ili za sektor 

specifičnim 

smjernicama za 

integriranu 

zaštitu bilja 

Dr.sc. Brankica 

Svitlica 

09:00 -09:45 (Područje  5) 

Uvod u 

usporednu 

procjenu na razini 

korisnika, kako bi 

se pomoglo 

profesionalnim 

korisnicima da za 

problem s 

određenim 

štetnim 

organizmom u 

pojedinoj situaciji 

odaberu pesticid 

s najmanjim 

nuspojavama na 

zdravlje ljudi, na 

neciljane 

organizme i na 

okoliš 

-savjetnici 

 

1 



Dr.sc. Brankica 

Svitlica 

10:00 -10:45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Područje 6 ) 

Mjere za 

smanjenje rizika 

za ljude, neciljane 

organizme i za 

okoliš: sigurne 

metode rada pri 

skladištenju, 

rukovanju i 

miješanju 

pesticida, 

gospodarenje 

praznom 

ambalažom, 

ostalih 

onečišćenih 

materijala i viška 

pesticida 

(uključujući 

mješavinu iz 

spremnika 

uređaja), bilo u 

obliku 

koncentrata ili 

razrijeđenog 

sredstva; 

preporučeni 

načini smanjenja 

izloženosti 

primjenitelja 

(osobna zaštitna 

sredstva)   

-Savjetnici 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr.sc. Brankica 

Svitlica 

11:00 -11:45 

 

(Područje 12) 

Zdravstveni 

nadzor i 

mogućnosti za 

hitnu dojavu u 

slučaju nesreće ili 

sumnjivih 

događaja 

-Savjetnici 1 



Prof.dr.sc. 

Jasenka Ćosić 

12:00 – 12:45 (Područje  7) 

Metode 

temeljene na 

procjeni rizika 

kod kojih treba 

voditi računa o 

varijablama 

važnim kod 

lokalnog crpljenja 

vode poput klime, 

tla i vrsta kultura, 

te reljefa 

-Savjetnici 

 

1 

 

 

 

 

23.03.2016. Srijeda 

Predavač Termin Tematska cjelina Moduli Br.sati nastave 

Mario Jakobović 

dipl.ing.  

 

08:00 - 09:45  

 

(Područje 8) 

 

Priprema uređaja 

za primjenu 

pesticida, 

uključujući 

kalibraciju, kao i 

za rad uz najmanji 

mogući rizik za 

korisnika, ostale 

osobe, neciljane 

vrste životinja i 

bilja, 

bioraznolikost i za 

okoliš, uključujući 

vodne resurse 

 

 

-Savjetnici 

 

 

1 + 1 PN 

 



Mario Jakobović 

dipl.ing. 

10:00 -10:45 (Područje 9) 

Korištenje 

uređaja za 

primjenu 

pesticida i njihovo 

održavanje, 

posebne tehnike 

primjene (npr. 

prskalice s 

manjim utroškom 

škropiva ili 

mlaznice za 

smanjenje 

zanošenja), kao i 

ciljevi tehničke 

provjere uređaja 

za primjenu 

pesticida koji se 

koriste i 

mogućnosti 

poboljšanja 

kvalitete 

primjene. Posebni 

rizici povezani s 

korištenjem 

uređaja za ručnu 

primjenu 

pesticida ili leđnih 

prskalica, te 

odgovarajuće 

mjere upravljanja 

rizikom 

 

-Savjetnici 

 

1 

 



Dr.sc. Ankica 

Budimir 

11:00 -11:45 

 

(Područje 10) 

Hitne mjere 

zaštite zdravlja 

ljudi, zaštite 

okoliša 

uključujući vodne 

resurse u slučaju 

nenamjernog 

prosipanja ili 

izlijevanja i 

onečišćenja te 

kod ekstremnih 

vremenskih 

uvjeta kod kojih 

bi moglo doći do 

opasnosti od  

ispiranja pesticida 

-Savjetnici 

 

 

1 

Dr.sc. Brankica 

Svitlica 

12:00 – 12:45 (Područje 13) 

Vođenje 

evidencije o 

uporabi pesticida 

u skladu s 

propisima 

 

-Savjetnici 

 

 

1 

 

 

 


