ИНСТИТУТ ЗА ПРИМЕНУ НАУКЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ
ПОЗИВ ЗА ПРЕДАВАЧА ЗА ЕДУКАЦИЈУ САВЕТОДАВАЦА
Радионица 3 - FADN систем
РAЗУМЕВАЊЕ, ОБЈАШЊЕЊЕ, И ВРЕДНОВАЊЕ РЕЗУЛТАТА
ПОЈЕДИНАЧНОГ ГОДИШЊЕГ ЕКОНОМСКОГ ИЗВЕШТАЈА
СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА,
АНАЛИЗА КОНКУРЕНТНОСТИ И ПОРЕЂЕЊЕ У ГРУПИ (БЕНЧМАРКИНГ)
На основу члана 22, става 1 Закона о обављању саветодавних и стручних послова у области
пољопривреде, обука и усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних
произвођача, поред осталог, обухвата и организовање едукације –тренинга
пољопривредних саветодаваца у сарадњи са домаћим и страним образовним и
истраживачким институцијама и стручњацима. Институт за примену науке у пољопривреди
(ИПН) као овлашћена организација, по решењу Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде бр. 119–01–220/2010–03 од 8.9.2010. године, као и на основу Годишњег плана
усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача за 2017.
годину који укључује и план одржавања годишњег Семинара саветодаваца, организује горе
наведену едукацију.
Опис радионице – Едукације. Министарство пољопривреде и заштите животне средине је
у периоду 2011-2015. година, успоставило Систем рачуноводствених података на
пољопривредним газдинствима у Републици Србији (FADN). Пољопривредне саветодавне
и стручне службе (ПССС) имају веома значајну улогу за ефикасно функционисање овог
система. У 2015. години на прикупљању података било је ангажовао 67 саветодаваца ПССС,
од којих је сваки прикупљао податке са 10 газдинстава. У циљу ефикаснијег
функционисања FADN система, Министарство пољопривреде и заштите животне средине
је утврдило потребу да повећа број саветодаваца који ће бити укључени у истраживање за
2015/ 2016. годину. Нови саветодавци, њих 50, су започели прикупљање податакa са 2
газдинства у 2015/16. години, док ће у 2016/17. години прикупљати са 4 газдинства.
У 2016. години саветодавци су похађали обуку за Представљање резултата пословања
пољопривредног газдинства (Feedback Form), али како би могли да пруже комплетну
информацију и савет потребно је да надограде знања и оспособе се за Представљање
резултата пословања пољопривредног газдинства (Feedback Form) и поређење у групи исте
економске величине и типа производње.
Током обуке саветодавци ће се упознати са Резултатима пословања пољопривредног
газдинства који је саставни део FADN система и утврђивање конкурентности.
Саставни део радионице подразумева рaзумевање, објашњење и вредновање резултата
појединачног годишњег економског извештаја са пољопривредног газдинства и поређење у
групи и сачињава се како би се пољопривредном произвођачу пружио увид у економске и
техничке резултате пословања газдинства у току протекле обрачунске године.
Економски подаци пружају преглед успешности пословања пољопривредног газдинства у
протеклој години и поређење са групом газдинстава исте економске величине и типа
производње.

Планирани резултати едукације. У циљу унапређења FADN система у Србији, учесници
едукација ће бити способљени да изаврше анализу и представљање резултата пословања
пољопривредног газдинства (Feedback Form), и да их упореде са сличном групом или по
годинама. Учесници едукација ће бити едуковани о Резултатима пословања за 2016. годину
и поређење резултата са групом и по годинама. Основни циљ едукације да се представи
рaзумевање, објашњење, и вредновање резултата појединачног годишњег економског
извештаја са пољопривредног газдинства и поређење у групи.
Обука садржи и: 1) Представљање листе за проверу исправности резултата пословања
пољопривредног газдинства; 2) Примере Анализа повратне информације са FADN
газдинства; 3) Презентацију анализа по групама и главни закључци у вези са анализом
газдинстава; 4) Резултате пословања пољопривредног газдинства-Поређење у групи и
препоруке произвођачу.
Предвиђени број учесника и група: Саветодавци из 23 ПССС, ангажовани од 2016. године
– 2 групе од по 25 учесника (укупно 50 учесника)
Предвиђени термин одржавања едукације: 19. и 20.09.2017.
Локација: Београд, Институт за примену науке у пољопривреди
Задатак предавача
1. Израда презентације и одржавања предавања на тему Рaзумевање, објашњење, и
вредновање резултата појединачног годишњег економског извештаја са
пољопривредног газдинства, анализа конкурентности и поређење у групи
(бенчмаркинг), према доле наведеном садржају.
Садржај:
 Листе за проверу исправности резултата пословања пољопривредног газдинства;
 Поређење у групи и препоруке произвођачу;
 Студија случаја Резултата и Повратна информација за постојеће пољопривредно
газдинство.
2. Израда едукативног материјала (подсетник за саветодавце).
3. Припрема пред- и пост-теста.
4. Израда предлога агенде.
5. Усаглашавање активности са организатором едукације.
6. Израда извештаја по одржаној едукацији, у року од највише 3 радна дана по завршетку
едукације.
7. Рок за доставу докумената (презентације и др.) је најмање 3 радна дана пре одржавања
едукација.
Приликом избора предавача биће узети у обзир следећи критеријуми:





Висока стручна спрема (VII или VIII) из области економије / агроекономије;
Радно искуство (најмање пет година) из области обухваћене едукацијом;
Сертификати о обукама у области обухваћених едукацијом;
Објављени радови (референце) из области обухваћених едукацијом;

 Учешће на пројектима;
 Сарадња са привредом;
 Искуство у одржавању тренинга и обука пољопривредних саветодаваца и
произвођача;
 Искуство у одржавању он лајн едукација.
Пријаву са биографијом, доставити најкасније до 22.03.2017. године, на следећу имејл
адресу: mmaslovaric@ipn.bg.ac.rs или писаним путем на адресу Институт за примену науке
у пољопривреди, 11000 Београд, Булевар деспота Стефана 68б, П. фах 43.
У разматрање ће се узети само пријаве пристигле у наведеном року.
Додатне информације могу се добити на број телефона: 011/2751 622. Контакт особе: др
Наташа Толимир и др Славица Чолић.

