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• Попуњава се приликом прве посете газдинству (једном
годишње)

Општи подаци о пољопривредном газдинству-Табела 0.0 и 0.1
• Попуњавају се током прве посете, ажурирају на почетку сваке следеће године
• Регион се уноси избором једног од четири НТСЈ 2 региона (Номенклатура
територијалних статистичких јединица): Београдски регион, регион Војводине,
регион Шумадије и Западне Србије, регион Јужне и Источне Србије.
• Област се уноси избором једне од НТСЈ 3 области: Севернобачка област,
Севернобанатска област, Средњобанатска област, Јужнобанатска област,
Западнобачка област, Јужнобачка област, Сремска област, Београдска област,
Мачванска област, Колубарска област, Подунавска област, Браничевска област,
Шумадијска област, Поморавска област, Борска област, Зајечарска област,
Златиборска област, Моравичка област, Рашка област, Расинска област,
Нишавска област, Пиротска област, Јабланичка област, Пчињска област.

Општи подаци о пољопривредном газдинству
Табеле 0.0 и 0.1
• Тип пољопривредне производње на почетку и крају обрачунског периода (на
основу Калкулатора/унетих података)
1) Ратарство
2) Хортикулура у заштићеном простору
3) Хортикултура на отвореном
4) Виноградарство
5) Воћарство
6) Производња млека
7) Сточарска производња - стока која се напаса
8) Свињарство
9) Живинарство
10) Мешовита биљна производња-биљна и сточарска производња
• Уколико се пољопривредно газдинство води као ПРЕДУЗЕТНИК и води
пословне књиге- треба га уписати као ПРАВНО ЛИЦЕ, уколико не води књиге
треба га уписати као ФИЗИЧКО ЛИЦЕ.
• Одговорност носиоца за ППП (породично пољопривредно газдинство) –
ПОТПУНА!!!

Општи подаци о пољопривредном газдинству
Табеле 0.0 и 0.1
• Економска величина на почетку и крају обрачунског периода (на основу
Калкулатора/унетих података)

Не сме бити мања од 4000 EUR!!!!
• Надморска висина
• Подручја са отежаним условима рада –на основу локације већег дела
површине ППП, без обзира на адресу на којој је регистровано –ВИШЕ СТОПЕ
СУБВЕНЦИЈА (Анекс 1)
• Учешће других активности које доносе приход -прерада пољопривредних
производа, сеоски туризам, прерада дрвета, пружање услуга другима
користећи пољопривредну механизацију која постоји на газдинству и сл.
Закуп!!!
• Органска производња
• PDO/PGI
• Систем за наводњавање
• Систем ПДВ

Табела 1-Производња и потрошња биљних производа
• Кварталне посете, подаци за месеце када се десила промена
• Једна табела по култури (усеву), за окућнице/баште у којима се
производи за потребе домаћинства, али и за случајеве
коришћења земљишта када нема добијених производа, као што
су: обрадиво земљиште, семе и садни материјал, необрађено
земљиште, земљиште припремљено за сетву, дато у закуп,
укључујући земљиште уступљено на коришћење запосленима
као плаћање у натури и сл
• Површина која се добија сабирајући хектаре унете у табелама за
различите биљне културе и остале категорије мора бити једнака
коришћеном пољопривредном земљишту (КПЗ)
пољопривредног газдинства!!!!
• Принос у хектарима, са два децимална места (површина под
заштитом се прерачунава)
• Обратити пажњу на разлику употребу у домаћинству/на
газдинству

Табела 1-Производња и потрошња биљних производа
• Кварталне посете, подаци за месеце када се десила промена
• Једна табела по култури (усеву), за окућнице/баште у којима се
производи за потребе домаћинства, али и за случајеве коришћења
земљишта када нема добијених производа, као што су: обрадиво
земљиште, семе и садни материјал, необрађено земљиште, земљиште
припремљено за сетву, дато у закуп, укључујући земљиште уступљено на
коришћење запосленима као плаћање у натури и сл
• Површина која се добија сабирајући хектаре унете у табелама за
различите биљне културе и остале категорије мора бити једнака
коришћеном пољопривредном земљишту (КПЗ) пољопривредног
газдинства!!!!
• Принос у хектарима, са два децимална места (површина под заштитом се
прерачунава)
• Вредност се изражава у РСД
• Обратити пажњу на разлику - употреба у домаћинству/на газдинству
• У ТАБЕЛУ 1 УНОСЕ СЕ ИСКЉУЧИВО ПОДАЦИ ЗА БИЉНЕ КУЛТУРЕ
ПРОИЗВЕДЕНЕ НА ГАЗДИНСТВУ (МОГУ БИТИ И СА ЗАЛИХА). СВЕ КУПЉЕНЕ
БИЉНЕ КУЛТУРЕ НАМЕЊЕНЕ ИСХРАНИ СТОКЕ УНОСЕ СЕ У ТАБЕЛУ 7 И
РАЗВРСТАВАЈУ КАО КАБАСТА ИЛИ КОНЦЕНТРОВАНА СТОЧНА ХРАНА.
• Залихе - Почетно стање залиха + производња + набавка – продаја –
потрошња = крајње стање залиха

Табела 2. Материјал у биљној производњи

• Кварталне посете, подаци за месеце када се
десила промена
• Минерална ђубрива и мелиоративна средтва,
стајњак, семе и саднице, средства за заштиту
биља, остали материјал)
• Детаљни унос за ђубрива –формулација, количина
– не прерачунавати садржај N, P, K!!!
• Прецизирати о којој култури се ради
• Обратити пажњу на мерне јединице!!!

Табела 3. Сточарство: рођено, купљено, продато и сл.

• Различите категорије стоке се уписују онако како се
промене на газдинству и дешавају (промене се
евидентирају хронолошки)
• Редовно вођење евиденције на газдинству – бар
једном месечно
• Приликом евидентирања пословне промене се поред
назива категорије стоке уписује и узраст грла (у
месецима). Узраст се уписује само за категорије
говеда, оваца, коза и свиња. Поред тога, неопходно је
да се унесе и пол грла (мушка грла - М, а женска - Ж) за
следеће категорије: телад за тов, остала говеда млађа
од годину дана, остале козе, остале овце и остале
свиње
• Обратити пажњу на продато/потрошено за

Табела 4 Број и вредност стоке у власништву и
Табела 4а. Број и вредност стоке која се гаји или тови по
уговору

• Евидентирање бројног стања стоке вредности стоке на почетку,
односно на крају године - узима се у обзир сва стока, без обзира
да ли се у том тренутку налази на газдинству или ван њега (дато
на услужни тов).
• На крају сваког месеца у току године извршити попис стоке по
категоријама.
• Прегледати категорије и активности иза Табеле 3
• За све категорије животиња мора да важи следећа једнакост:
01.01.2021/2022. + Рођено + Купљено + Преведено из ниже
категорије = Преведено у вишу категорију + Продато и
употребљено + Угинуло + 31.12.2021/2022.

Табела 5. Сточарски производи млеко и производи од млека
и Табела 5а. Сточарски производи
• Ова табела се попуњава одвојено за производњу крављег, овчијег и козјег млека и различите врсте
млечних производа.
• Уписује се укупна производња млека на годишњем нивоу, при чему се ту не укључује млеко које је
телад посисала. У случају када је млеко претходно измужено, па тек онда употребљено за исхрану
стоке (при чему је коришћен људски рад), оно се такође урачунава у укупну количину произведеног
млека.
• У случају да се на пољопривредном газдинству млеко прерађује у сир или неке друге млечне
производе, онда треба исказати и обим производње тих млечних производа. Треба имати у виду да се
количина добијених млечних прерађевина не исказује директно, већ у еквивалентној количини млека.
Због тога је потребно знати колико је млека неопходно за производњу једног килограма (литра)
млечних производа.
• Обратити пажњу на употребу на газдинству
• Обратити пажњу на специфичне тошкове - они који се јављају само у процесу производње млечних
производа и који су карактеристични само за ову производњу (на пример трошкови материјала за
производњу сира и других млечних производа и сл.) Такође, вредност млека употребљеног за
производњу сира и других млечних производа треба да буде евидентирана као специфични трошак те
производње. Количина и вредност млека употребљеног за прераду се бележи и у колони Потрошња на
газдинству у делу табеле који се односи на производњу млека.
• Напомена:
• Уколико су у табели 5. евидентиране активности које се односе на прераду млека, у Табели 11
обавезно евидентирати одговарајући % укупног годишњег времена рада утрошеног на ове активности.
• Табела 5а .Ова група производа укључује јаја, мед, стајњак (уколико се продаје).

Табела 6 Остале активности које доносе приход а директно се односе
на пољопривредно газдинство
•
•
•
•
•
•
•

прерада млека, меса и других сточарских производа,
прерада биљних производа
шумарство и прерада дрвета,
пружање услуга трећим лицима,
агротуризам, угоститељство и друге рекреативне активности,
производња енергије из обновљивих извора,
пружање услуга трећим лицима користећи пољопривредну
механизацију која постоји на газдинству и сл.
У ове активности не спада производња вина, лозове ракије и осталих
производа од грожђа!!!
• Нова табела за сваку активност
• Специфични трошкови –сировина пореклом са газдинства (нпр. млеко
за производњу сира, воће за производњу ракије), купљена сировина
• Уколико су у табели 6. евидентиране активности које доносе приход, у
Табели 11 обавезно евидентирати одговарајући % укупног годишњег
времена рада утрошеног на ове активности.

Табела 7 Купљена сточна храна
• Редовно евидентирање промена – хронолошки а бар једном
месечно
• У ову табелу уноси се само купљена сточна храна!!!
• Сточна храна произведена на газдинству уноси у Табелу 1.
Производња и потрошња биљних производа
• Укупна количина купљене сточне хране уписује се у Упитник у
укупном износу и мора се распоредити по одговарајућим врстама
стоке
• Концентрована хранива обухватају концентрате, уљане сачме и
погаче, житарице, суве резанце шећерне репе, рибље брашно,
млеко и млечне производе, минерале, витамине и сл. Кабаста
хранива обухватају хранива за преживаре, као на пример сено,
силажу итд

• Уколико је у Табели 7 евидентирана набавка концентроване
и/или кабасте сточне хране у Табели 14 обавезно
евидентирати залихе на крају године, у групу Залихе
материјала за пољопривредну производњу

Табела 8. Плаћене услуге и купљени материјал у сточарској
производњи

• Редовно евидентирање промена – када се промена деси
• Уносе се плаћене услуге и купљени материјал који су директно
повезани са сточарском производњом као што су ветеринарске
услуге, лекови, припуст, вештачко осемењавање, као и остале
услуге и материјали за сточарску производњу (трошкови
сточарске – селекцијске службе, кастрација, анализа млека,
трошкови замене за млеко, детерџенти за чишћење опреме за
мужу, трошкови амбалаже и маркетинга готових производа,
трошкови закупа објеката за стоку и материјала везаних за
сточарство и сл.).
• Потребно је унети категорију стоке на коју се конкретни трошак
односи

Табела 9 Услуге радне снаге, механизација и опрема
• Зараде и доприноси за социјална осигурања-само плаћања за
плаћену радну снагу, доприноси за носиоца газдинства и
чланове његове породице (доприноси за ПИО)!!!
• Уговорени рад и најам механизације
• Текуће одржавање механизације и опреме
• Погонска горива и мазива
• Трошкови аутомобила - на основу процента коришћења
приватног аутомобила у пословне сврхе
• Редовно евидентирање промена – када се промена деси
• Обратити пажњу на мерне јединице!

Табела 10 Општи трошкови пољопривредног газдинства

• Редовно евидентирање промена – једном месечно
• У случају када се пољопривредна активност одвија у склопу домаћинства, потребно је
утврдити колики је удео пољопривредне активности у укупном износу општих трошкова
на домаћинству (на основу процента коришћења у пословне сврхе).
• Уколико је пољопривредна активност одвојена од домаћинства, тада се бележи само
укупан износ општих трошкова (проценат коришћења у пословне сврхе износи 100%).
Уколико је одређени трошак настао само за потребе домаћинства, проценат коришћења
у пословне сврхе износи 0%.
• Текуће одржавање мелиорација и објеката
• Електрична енергија, Гориво за грејање и Вода
• Пољопривредно осигурање
• Остала осигурања газдинства
• Порези и остале дажбине
• Порези на земљиште и објекте
• Плаћен закуп
• Плаћена камата и финансијске накнаде
• Остали општи трошкови
• Обратити пажњу на мерне јединице!

Табела 11 Радна снага на пољопривредном газдинству

•
•
•
•

Попуњава се једном годишње
Неплаћена/плаћена
Стална/повремена
Годишњи број радних сати лица која су радила на
газдинству је максимално за једну особу 1800!!!
• Уколико су у табели 6. евидентиране активности које
доносе приход, у Табели 11 обавезно евидентирати
одговарајући % укупног годишњег времена рада
утрошеног на ове активности
• Уколико је у ову табелу унета плаћена радна снага,
трошкови плата и доприноса морају да буду
убележени у Табели 9!

Табела 12 Коришћено пољопривредно земљиште - КПЗ
Попуњава се једном годишње
• - пољопривредно земљиште на окућници,
• - оранице и баште (укључујући и угаре),
• - стални засади – воћњаци, виногради, расадници, засади корпарске
врбе,
• - површине под рогозом, рогачем, површине на којима се узгајају
тартуфи, као и
• - засади јелки подигнутих за продају (новогодишње јелке), и- ливаде и
пашњаци које газдинство редовно обрађује – користи
• Власништво+закуп+наполица=укупно коришћено
• Уколико је у овој табели евидентирано коришћено пољопривредно
земљиште узето у закуп, трошкови закупа морају бити евидентирани у
Табели 10!

Табела 13
Земљиште, вишегодишњи засади, објекти, механизација и опрема
• Попуњава се два пута годишње (на почетку и на крају године)
+ сваки пут када се догоди промена (куповина, инвестиције, продаја...)
• Пољопривредно земљиште - земљиште у власништву пољопривредног
газдинства, без вредности вишегодишњих засада
• Мелиорације
• Грађевински објекти на пољопривредном газдинству
• Вишегодишњи засади (вредност самог засада -биљака, без вредности
земљишта). Стубови, жица, противградна мрежа се бележе као остала
основна средства. Уносе се појединачно, по воћним врстама и години
садње.
• Механизација и опрема
• Шумско земљиште укључујући непосечена стабла
• Нематеријална имовина
• Средства се уносе појединачно
• Амортизација –унети само %, не обрачунавати!!!

Табела 14 Залихе, краткорочна потраживања и новчана средства
• Попуњава се два пута годишње (на почетку и на крају године)
• Обртна средства представљају имовину пољопривредног газдинства
која се употреби/потроши у периоду краћем од годину дана
•производња у току (посејане озиме културе)
•готови производи (воће, поврће, житарице, прерађевине
•материјал за пољопривредну производњу (средства за заштиту биља,
семе, купљена концентрованa и кабаста храна за животиње, храна за
стоку произведена на газдинству
•ђубрива
• остала обртна средства, потраживања, готовина и готовински
еквиваленти, и
• Стање на залихама на дан 01.01.2021. + Производња – Продаја Потрошња у домаћинству и плаћања у натури - Потрошња на
газдинству = Стање на залихама на дан 31.12.2021.

Табела 15 Дуговања

• Попуњава се два пута годишње (на почетку и на
крају године)
• Само у пословне сврхе!!!
• Краткорочне обавезе су оне која имају рок
враћања краћи од годину дана
• Дугорочне обавезе су оне која имају рок враћања
дужи од годину дана
• Само главница кредита (дуга) се бележи у овој
табели. Износ камате се бележи као трошак у
Табели 10

Табела 16 Субвенције

• Субвенције се евидентирају онда када пољопривредни
произвођач оствари право на субвенцију (када је
субвенција документована), без обзира на то да ли је
новац за њих исплаћен пољопривредном произвођачу
или не. Уколико субвенција није исплаћена бележи се
као потраживање у Табели 14.
• Ово не важи за субвенције за рурални развој, које се
евидентирају онда када је добијен новац по основу ових
субвенција

Помоћне табеле
• Табела А Приходи – Промене се евидентирају
редовно (бар једном месечно)
• ТАбела Б Расходи - Промене се евидентирају
редовно (бар једном месечно)
• Табела Ц Животиње - Промене се евидентирају
редовно (бар једном месечно)

Помоћне табеле
• Табела Д-Отплата кредита – Промене се евидентирају
према плану отплате кредита
• Табела Е-Акумулирана амортизација – бележи се
једном годишње
• Табела Ф-Потрошња на газдинству за исхрану стоке
• Табела Г- Утрошени материјал у биљној производњи
• Табела Х. Утрошени материјал у сточарској
производњи

Анекси
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Анекс 1 - Области са отежаним условима рада у пољопривреди
Анекс 2 - Табеле биланса броја грла стоке
Анекс 3 - FADN категорије животиња
Анекс 4 – Хранива за животиње на пољопривредном газдинству
Анекс 5 - Табела за прерачунавање мерних јединица за површину
земљишта
Анекс 6 - Списак ознака географског порекла регистрованих за
пољопривредне и прехрамбене производе (осим вода, вина и ракија)
у Републици Србији
Анекс 7 - Списак минералних ђубрива са % НПК
Анекс 8 – Просечни приноси најзначајнијих усева
Анекс 9 - Просечне произвођачке цене
Анекс 10 – Употреба на газдинству

Коме се обратити за помоћ?

НАЦИОНАЛНА КООРДИНАЦИОНА ГРУПА ЗА FADN МЕТОДОЛОГИЈУ:
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

mirjana.bojcevski@minpolj.gov.rs ,
ИНСТИТУТ ЗА ПРИМЕНУ НАУКЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ

Robert Radišić rradisic@ipn.co.rs
Slavica Čolić scolic@ipn.bg.ac.rs

Хвала на пажњи!

