FADN СИСТЕМ У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
мр Мирјана Бојчевски, Зорица Кукић
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
-ОДСЕК ЗА АНАЛИТИКУ И СТАТИСТИКУСЕКТОР ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПОЛИТИКУ

САДРЖАЈ:
• Опште информације о FADN ситему
• Организациона структура
• FADN методологија
• Избор пољопривредних газдинстава
• Стандардни резултати FADN система
• Користи и Значај Успостављања FADN Система

Шта је FADN?

• FADN је Систем рачуноводствених података на пољопривредним
газдинствима у Републици Србији
• Од 2011. године Пројекат:„ Успостављање система рачуноводствених
података на пољопривредним газдинствиma у Републици Србији
(FADN)”. (EuropeAid/129873/C/SER/RS)
• У Европској Унији уведен 1965. године и Уређен уредбама ЕУ (и
представља захтев ЕУ)
• У Србији FADN систем део Преговора у оквиру Поглавља 11 за
приступање у Европску унију

ПРЕДСТАВЉА УЗОРАК
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

Европска Унија -80.000
пољ.газдинстава
(представљају 5 милиона
газдинстава)
Србија- 1668 газдинстава (тренутно)
( представљају 631.552
пољопривредних газдинстава
Србије)

ЗАКОНОДАВСТВО
Council Regulation (EC) No 1217/2009 of 30 November 2009 setting up a network for the collection of
accountancy data on the incomes and business operation of agricultural holdings in the European
Community;
 Uredba Saveta (EZ) br. 1217/2009 od 30. novembra 2009. godine o uspostavljanju sistema za
prikupljanje računovodstvenih podataka o dohotku i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih
gazdinstava u Evropskoj zajednici;
Regulation (EU) No 1318/2013 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 amending
Council Regulation (EC) No 1217/2009 setting up a network for the collection of accountancy data on the
incomes and business operation of agricultural holdings in the European Community;
 Urеdba (ЕU) br. 1318/2013 Evropskog parlamenta i Saveta od 22. oktobra 2013. godine о izmеni
Urеdbе Sаvеtа (ЕZ) br. 1217/2009 о uspоstаvlјаnju sistеmа zа prikuplјаnjе rаčunоvоdstvеnih pоdаtаkа
о prihоdu i pоslоvаnju pоlјоprivrеdnih gаzdinstаvа u Еvrоpskој zајеdnici;
Commission Delegated Regulation (EU) No 1198/2014 of 1 August 2014 supplementing Council Regulation
(EC) No 1217/2009 setting up a network for the collection of accountancy data on the incomes and business
operation of agricultural holdings in the European Union;
 Delegiranom Uredbom Komisije (EU) br. 1198/2014 od 01. avgusta 2014. godine o dopuni Uredbe
Saveta (EZ) br. 1217/2009 o uspostavljanju sistema za prikupljanje računovodstvenih podataka o
dohotku i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gazdinstava u Evropskoj zajednici;
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/220 of 3 February 2015 laying down rules for the
application of Council Regulation (EC) No 1217/2009 setting up a network for the collection of accountancy
data on the incomes and business operation of agricultural holdings in the European Union;
 Implementaciona Uredba Komisije (EU) br. 220/2015 od 03. februara 2015. godine o utvrđivanju
pravila za primenu Uredbe Saveta (EZ) br. 1217/2009 o uspostavljanju sistema za prikupljanje
računovodstvenih podataka o dohotku i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gazdinstava u
Evropskoj zajednici;

Национални закони и прописи
• Закон о пољопривреди и руралном развоју
• Закон о подстицајима у пољопривреди
• Закон о обављању саветодавних и стручних послова у области
пољопривреде
• Статут АП Војводине и Покрајинска Скупштинска одлука о Влади
Аутономне Покрајине Војводине
• Закон о заштити података о личности
• Уредба о утврђивању Дугорочног програма рада
пољопривредне службе
• Уредба о утврђивању Годишњег програма развоја саветодавних
послова у пољопривреди Годишњи програм развоја
саветодавних послова у пољопривреди
• Правилник о начину обављања саветодавних послова у
пољопривреди

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
ЛОКАЛНИ НИВО
Канцеларије за прикупљање
података
(33 службе са 100 саветодаваца )

Пољопривредна
газдинства

РЕГИОНАЛНИ НИВО
ИПН

Централна
и јужна
Србија

ПСПВШ

Север Србије
Војводина

НАЦИОНАЛНИ НИВО
FADN јединица у МПЗЖС
Сектор за пољопривредну
политику

Управни
одбор/Национални
одбор

FADN ТИПОЛОГИЈА

Србија - Север
Србија - Југ

ДЕТАЉАН ОПИС
СТРУКТУРЕ
ГАЗДИНСТАВА ЗА
ИЗРАДУ ПЛАНА
FADN – Захтеви у погледу узорка

Комерцијална газдинства”
> 90% пољопривредног земљишта
> 90% производње (вредност производње)
Прагови за сваку земљу
Репрезентативан
На нивоу државе
На регионалном нивоу

ДЕФИНИСАЊЕ И УСВАЈАЊЕ
•Регион
•Економска величина
•Тип производње

Учешће је добровољно
Пољопривредни произвођачи могу одбити да
учествуј

ИЗРАЧУНАВАЊЕ
Коефицијента стандардне
вредности производње

FADN узорак ( 2011-2020)
 ПОПИС ПОЉОПРИВРЕДЕ 2012.
-Спроводи се на 10 година
-сва газдинства
-631.552 ГАЗДИНСТАВА
ПЛАНИРАН ЗА 2023 ГОДИНУ

 ИСТРАЖИВАЊЕ О
ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА
(2018)
-спроводи се на 3 године
-на узорку
-564.541 ГАЗДИНСТАВА

1) Саветодавци који имају обавезу да прате 10 газдинстава, и уколико је
било одустајања замене са новим.
2) Саветодавци који имају обавезу да укључе по 2 пољопривредних
газдинстава;

ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА ИСПОД 4.000 ЕУРА СЕ
ИСКЉУЧУЈУ ИЗ ИСТРАЖИВАЊА И МОРАЈУ ДА СЕ ЗАМЕНЕ!
Процес:

• Пољопривредна саветодавна и стручна служба добија списак могућих
газдинстава
• Газдинства се додељују НОВИМ саветодавцима
• Софтвер за типологију за проналажење алтернативних газдинстава Калкулатор
•
•
•
•
•

Критеријуми за одабир газдинстава
уклапа се у типологију
руководилац/менаџер сарађује
вољан је да учествује
може да достави податке

КАЛКУЛАТОР ЗА ИЗБОР
ГАЗДИНСТАВА

Избор газдинстава по категоријама
( регионално, по активности, по
категоријама и екномској величини)

OТВАРАЊЕ УПИТНИКА УНОС ПОДАТАКА
У УПИТНИК/ СОФТВЕР

FADN ПРИКУПЉАЊЕ
ПОДАТАКА
Који подаци су потребни FADN систему?
Ко одређује шта ће се прикупљати од података?
Ко прикупља податке?
За који период се прикупљају подаци?
На који начин се подаци прикупљају?
Како се поступа са подацима?
Чемо све то служи?

KОЈИ СЕ ПОДАЦИ ПРИКУПЉАЈУ У
FADN СИСТЕМУ ?
Обавезни подаци
који се шаљу у ЕУ
(Implementaciona Uredba Komisije (EU) br.
220/2015 od 03. februara 2015. godine o
utvrđivanju pravila za primenu i Uredbe
Saveta (EZ) br. 1217/2009 o uspostavlјanju
sistema za prikuplјanje računovodstvenih
podataka o dohotku i poslovnim aktivnostima
polјoprivrednih gazdinstava u Evropskoj
zajednici)

Додатни подаци за
потребе државе

KОЈИ СЕ ПОДАЦИ ПРИКУПЉАЈУ?
Обавезни подаци који се шаљу ЕУ:
1. Општи подаци о пољопривредном газдинству

2. Тип пољопривредне производње
3. Подаци о радној снази
4. Имовина пољопривредног газдинства
5. Квоте и остала права
6. Дуговања
7. Подаци о ПДВ-у
8. Трошкови
9. Подаци о биљној производњи
10. Подаци о сточарској производњи
11. Подаци о сточарским производима и повезаним услугама
12. Остале активности које доносе економску корист
13. Подаци о субвенцијама

ПОСЛОВНЕ ПРОМЕНЕ, ТОКОВИ
ПРОИЗВОДА, НОВЦА ...
•

Пословне промене су вредносно мерљиве промене на имовини
пољопривредног газдинства.

September2014

17

СТАЊЕ НА ГАЗДИНСТВУ

01.01.2022.
September 2014

31.12.2022.
18

РОКОВИ ЗА УНОС И РОКОВИ ЗА УНОС И
ВАЛИДАЦИЈУ ПОДАТАКА
Календар активности
20. februar

Završetak identifikacije

8. mart

Završetak prikupljanja podataka sa svih FADN gazdinstava
za prethodnu godinu

Mart-April

Unapređenje FADN baze podataka-Obuke za unos
podataka

10.mart

Otvaranje novih upitnika i Početak unosa podataka

15. maj

Podaci sa svih gazdinstava uneti u softver/ STATUS
VALIDIRAN/KOREKCIJE POVRATNE INFORMACIJE

15. jul

Završena validacija/VALIDACIJA I KOREKCIJE POVRATNE
INFORMACIJE

1.septembar

Svi podaci u sistemu korigovani

1.oktobar

Sve povratne informacije za poljoprivrednike spremne

1.oktobar

Svi podaci spremni za slanje RICA 1 sistem EU

1.novembar

Podaci spremni za obradu i Nacionalne analize

Kо прикупља податке?
FADN податке у Србији прикупљају саветодавци (и
друга стално запослена лица сродне струке) из 33
пољопривредне стручне (саветодавне) службе уз
помоћ образаца прилагођених за ту сврху.

ПОСЕТА НА ГАЗДИНСТВУ

• Време пољопривредног произвођача

• Информације које од њега добијамо
• Поверљивост његових личних података и
индивидуалних података са његовог
пољопривредног газдинства

ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА
(2021/2022)
Република Србија
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде

Пројекат финансира
Европска унија

УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОДАТАКА
НА ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ
ПОДАТАКА НА ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (FADN)
Обрачунска година 2012

УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ
ПОДАТАКА НА ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (FADN)

УПИТНИК

Обрачунска година 2013

FADN број: _____________

ДНЕВНИК

Број газдинства, ако је регистровано: _____________
Пољопривредни
произвођач
Саветодавац

Име и презиме:

Телефон:

Име и презиме:

Телефон:

Регион:

Општина:

Пољопривредно газдинство је у систему ПДВ (ДА/НЕ):
Врста производње:
1. пољопривредно
газдинство
не
примењује
методе
органске
производње
2. пољопривредно
газдинство
примењује
искључиво
методе
органске производње
3. пољопривредно газдинство прелази
на
примену
метода
органске
производње (истовремено примењује
и методе органске и друге методе
производње)

FADN број: _____________

Број газдинства, ако је регистровано: _____________

Подручја са отежаним условима рада у
пољопривреди:

1. већи
део
коришћене
пољопривредне
површине не припада подручјима са
отежаним условима рада у пољопривреди
2. већи
део
коришћене
пољопривредне
површине припада подручјима са отежаним
условима рада у пољопривреди, али изван
брдско-планинских подручја
3. већи
део
коришћене
пољопривредне
површине припада подручјима са отежаним
условима рада у пољопривреди у брдскопланинским подручјима
Надморска висина:
Учешће осталих активности које су директно
везане са газдинством (од којих се остварују
1. пољопривредно газдинство се налази
одређене користи) у укупним приходима
испод 300 м надморске висине
газдинства:
2. пољопривредно газдинство се налази
између 300 и 600 м надморске висине
1. до 10%
3. пољопривредно газдинство се налази
2. од 10% до 50%
изнад 600 м надморске висине
3. преко 50%
4. подаци о надморској висини нису
доступни
“Коришћење рачуноводствених и личних података прикупљених на газдинствима као и
њихово откривање у пореске сврхе је строго забрањено.Такође, забрањено је сваком лицу

Пољопривредни Име и презиме:
произвођач

Телефон:

Саветодавац

Телефон:

Име и презиме:

УПИТНИК

ЗА БЕЛЕЖЕЊЕ И ПРИКУПЉАЊЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ
ПОДАТАКА СА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

“Коришћење рачуноводствених и личних података прикупљених на газдинствима као и њихово
откривање у пореске сврхе је строго забрањено.Такође, забрањено је сваком лицу које учествује
или је учествовало у FADN пилот пројекту да открива информације до којих је дошло током
обављања задатака или на неки други начин током трајања пројекта.”

Обрачунска година 2014

NIRAS IC
Sp.zo.o.

УПУТСТВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ
• FADN Упутства за саветодавце
1) Упутство за прикупљање података

2) Упутство за унос података
3) Додатне смернице за прикупљање података
4) Калкулатор за обрачун стада
• FADN Упутство за администраторе
1) КРЕИРАЊЕ ГАЗДИНСТАВА

2) FADN КООРДИНАТОРИ

Главни циљ-Прикупљање података за
FADN базу података

Рачуноводство

Обрада и тестирање

Бележење података
током године –
пољопривредник и
посете саветодавца

Национална база података

Прикупљање података
једном годишње саветодавац

Eвропска
Унија

КОРИШЋЕЊЕ FADN ПОДАТАКА
• Анализа ефеката мера пољопривредне политике
• Економске анализе и истраживања
• Успостављање FADN истраживања Републике Србије као обавеза
придруживања FADN систему Европске уније

Подизање квалитета рада саветодавних послова
Користи за пољопривредне произвођаче

Значај коришћења података
на националном нивоу за доносиоце
одлука

• Унапређење пољопривредне политике
• Подизање квалитета рада саветодавних послова
• Корист за пољопривредне произвођаче
кроз развијање профитабилне производње

Подаци од значаја за унапређење
пољопривредне политике
•Анализа ефеката мера аграрне
политике и увођење промена

1) Секторске анализе/ Оцена
промене политике

(квалитет добијених података директно

2) Формирање база података
(просторних/временских)

утиче на значај анализа)

•Припрему и праћење прописа
(производња која не угрожава животну
средину, добробит животиња и сл.)

3) Аналитички извештаји за
процес преговарања са ЕУ
FADN обезбеђује податке:
•Тип производње

• Анализа ефеката посебних
подстицаја / надокнада ванредних
трошкова
(компензација: суша, штета, увођење нових
мера и видова производње...

•Величина ( Ха / број животиња,
Инпути..)

•Место/регион
•У одређеном временском периоду
(нпр. 5 година)

Подизање квалитета рада саветодавних
послова

• Нове информације унапређују знање-Савети
пољопривредним произвођачима
Статистички резултати и Аналитички извештаји
Национална анализа према бази података (упоредива за ЕУ, регион,
област..)
Индивидуална анализа према бази података

• Профит на газдинству
Ниво профита и Повезаност са техничким перформансама
Оцена резултата линија производње;
 Идентификовање пропуста у технологији производње;
 Анализа набавки репроматеријала;
Анализа оптерећења трошковима;

Допринос за пољопривредне произвођаче
•

Вођење евиденције
Фокусирање на приход, трошкове и профит

• Израда планова: производње, прихода, трошкова, инвестиција
Идентификовање негативних и позитивних фактора пословања
Лакше припремање пројектне документације за добијење субвенција (државна, ИПАРД и
сл. )
Обезбеђење документације за добијање кредита од стране банке
•

Упоређивање разултата газдинства са другим произвођачима
Међу државама, у региону, области, другим газдинствима исте врсте

•

Повратна информација
Анализе, рачун – са коментарима, поређење, индивидуални акциони план

Редовни контакти са саветодавцима
Обезбеђује:
• Побољшано пословање газдинства
• Лакше и боље управљање трошковима
• Лакше планирање и доношење одлука
• Састављање калкулација и израда бизнис планова
•

FADN ИЗВЕШТАЈ
SRB02-03-08-000004

Farm
data

General indicators
Labour input - AWU
of which paid labour input - AWU
Total utilised agricultural area (UAA) - ha
Maize

2,3

Financial indicators (dinars)
15,36
+
Total output
0,00

Wheat

2,00

Other cereals

0,00

Potatoes
Forage crops

-

8.022.262

Crop production

6.039.827

Livestock production

1.982.435

Other production
0,00
Total
intermediate consumption
12,00

Vegetables

0,00 Specific costs

Permanent crops

0,00 Farming overheads

0
3.405.304

2.983.604
421.700

Other agricultural land

+

Average number of livestock

=

Gross Farm Income

4.896.658

Dairy cows

-

Depreciation
8

2.201.877

Breeding sows

=

0
Farm
Net Value Added

2.694.781

Pigs for fattening

+

0
Balance
subsidies & taxes on investments

Ewes

-

0
Total
external factors

Yield of maize - t/ha

6.250,0 Rent paid
4.398

Milk production per cow - kg/cow

Balance sheet (dinars) - the end of the year
+
Total fixed assets
Land, permanent crops & quotas
Buildings
Machinery
Breeding livestock
+

Total current assets

=

Total assets

-

Total liabilities
Long & medium-term loans
Short-term loans
Net worth

Balance current subsidies & taxes
3,36

0,0 Wages paid

Yield of wheat - t/ha

=

Farm
data

2,3

Interest paid

=

Family Farm Income

279.700

0
20.000
0
20.000
0
2.674.781

29.822.657

Additional data
1.509.800

Total output per hectare of UAA - dinar/ha

522.283

Total inputs per hectare of UAA - dinar/ha

366.353

7.221.557
19.852.300

Output-input ratio (total output/total input)
1.239.000
Total subsidies (excl. on invest.) per ha of UAA 5.708.282
dinar/ha
35.530.939
Gross Investment in fixed assets per ha of UAA 0
dinar/ha
0
Debt
ratio (total debt/total assets) - %
0
Family
Farm Income /Net worth - %
35.530.939

1,43
18.210
12.956
0%
8%

FADN РЕЗУЛТАТИ СА ПОЉОПРИВРЕДНИХ
ГАЗДИНСТАВА (Farm Return)

FADN РЕЗУЛТАТИ СА ПОЉОПРИВРЕДНИХ
ГАЗДИНСТАВА
(Farm Return)
2015.
Важна напомена

FADN РЕЗУЛТАТИ СА
ПОЉОПРИВРЕДНИХ
ГАЗДИНСТАВА
(Farm Return)
2015-2016

2020

FADN подаци у Србији су прикупљени и обрађени у сврху успостављања FADN система у Републици Србији. С
обзиром на чињеницу да је FADN систем у Републици Србији у фази успостављања, приказани подаци могу да
не осликавају потпуно економско стање пољопривредног сектора у Србији. Стога закључке треба доносити
опрезно, узимајући у обзир могуће несигурности у вези са приказаним подацима.

Важна напомена
FADN подаци у Србији су прикупљени и обрађени у сврху успостављања FADN система у Републици Србији.
С обзиром на чињеницу да је FADN систем у Републици Србији у фази успостављања, приказани подаци
могу да не осликавају потпуно економско стање пољопривредног сектора у Србији. Стога закључке
треба доносити опрезно, узимајући у обзир могуће несигурности у вези са приказаним подацима.

2018

Београд, 2016.

2017

2016
2015

2019

Стандардни резултати за 2020.годину
www.fadn.rs
Зелена књига 2020 – Извештај о стању у пољопривреди
http://ec.europa.eu/agriculture/rica/
http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/database_en.
cfm

ПЛАН ЕДУКАЦИЈА 2022. година
1. FADN систем (значај, FADN у ЕУ, мотивација пољопривредника,
FADN методологија за избор пољопривредних газдинстава И др.)
2. Прикупљање рацуноводствених података по FADN методологији
са пољопрвредних газдинстава ( документа, упутства и водичи)
МАРТ /АПРИЛ 2022
3. Унос валидација рацуноводствених података у FADN базу
података (FADN софвер, упутства и водичи)
ЈУН 2022
4. Анализа резултата пословања пољопривредних газдинстава

Коме се обратити за помоћ?
Упутство за прикупљање FADN података
Упутство за унос података у FADN софтверску апликацију
НАЦИОНАЛНА КООРИДНАЦИОНА ГРУПА ЗА FADN МЕТОДОЛОГИЈУ:
Robert Radišić rradisic@ipn.co.rs
Slavica Čolić scolic@ipn.bg.ac.rs
Goran Jurlina jurlina.goran@pssnovisad.rs

Julkica Simić julkica.simic@vojvodina.gov.rs

HVALA NA PAŽNJI

