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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;

ЗАКОНОДАВСТВО
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2129 of 5 December 2016 amending Implementing
Regulation (EU) 2015/220 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;
1)IMPLEMENTACIONA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2129 оd 5. Decembra 2016. o izmeni
Implementacione uredbe (EU) 2015/220 o utvrđivanju pravila za primenu Uredbe Veća (EZ) br.
1217/2009 o uspostavljanju sistema za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i
poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gazdinstava u Europskoj uniji;
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2280 of 11 December 2017 amending Implementing
Regulation (EU) 2015/220 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
2) IMPLEMENTACIONA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2280 оd 11. decembra 2017. o izmeni
Implementacione uredbe (EU) 2015/220 o utvrđivanju pravila za primenu Uredbe Veća (EZ) br.
1217/2009 o uspostavljanju sistema za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i
poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gazdinstava u Europskoj uniji;
Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) 2015/220 - OJ L 91, 5.4.2017, p. 41–43.

3) Ispravka Implementacione uredbe Komisije (EU) 2015/220 оd 3. februar 2015. o
utvrđivanju pravila za primenu Uredbe Veća (EZ) br. 1217/2009 o uspostavljanjui sistema za
prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima
poljoprivrednih gazdinstava u Europskoj uniji;

ЗАКОНОДАВСТВО НОВА РЕГУЛАТИВА
COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2019/1975 of 31 October 2019
amending Implementing Regulation (EU) 2015/220 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(EU) 2019/1975 of 31 October 2019, amandman
Implementacione uredbe (EU) 2015/220 o utvrđivanju pravila za primenu Uredbe saveta (EZ)
br. 1217/2009 o uspostavljanju sistema za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o
prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gazdinstava u Europskoj uniji;
COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020/1652 of 4 November 2020
amending Implementing Regulation (EU) 2015/220 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) 2020/1652 od 4. novembra 2020. godine o
izmeni Implementacione uredbe (EU) 2015/220 o utvrđivanju pravila za primenu Uredbe
saveta (EZ) br. 1217/2009 o uspostavljanju sistema za prikupljanje knjigovodstvenih podataka
o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gazdinstava u Europskoj uniji;

ЗАКОНОДАВСТВО НОВА РЕГУЛАТИВА
COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2019/1975 of 31 October 2019
amending Implementing Regulation (EU) 2015/220 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(EU) 2019/1975 of 31 October 2019, amandman
Implementacione uredbe (EU) 2015/220 o utvrđivanju pravila za primenu Uredbe saveta (EZ)
br. 1217/2009 o uspostavljanju sistema za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o
prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gazdinstava u Europskoj uniji;
COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020/1652 of 4 November 2020
amending Implementing Regulation (EU) 2015/220 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) 2020/1652 od 4. novembra 2020. godine o
izmeni Implementacione uredbe (EU) 2015/220 o utvrđivanju pravila za primenu Uredbe
saveta (EZ) br. 1217/2009 o uspostavljanju sistema za prikupljanje knjigovodstvenih podataka
o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gazdinstava u Europskoj uniji;

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

Прописи за спровођење FADN
истраживања на националном нивоу
Усвајање:

• Правилник о Систему рачуноводствених података на
пољопривредним газдинствима;
• Национални петогодишњи план успостављања и унапређења
Система рачуноводствених података на пољопривредним
газдинствим (FADN);
• Меморандуми о разумевању, уговори, споразуми

• Интерна упутства о поступању институција укључених у FADN
систем
(детаљан план активности, процедуре и рокови институција)

FADN / FSDN СИСТЕМ
The farm accountancy data network (FADN)

The Farm Sustainability Data Network (FSDN
• Током последњих 30 година Заједничка пољопривредна политика (ЗПП) повећала је значај који се придаје
побиљшању еколошких и климатских перформанси европске пољопривреде, што је потврђено новим предлогом
ЗПП
• Стратегија Зеленог договра изложила је свеобухватни приступ какао би се олакшао прелазак на одрживе системе
производње хране, који повезује холистички приступ са свим актерима у систему, што је пут оцртан у
СТРАТЕГИЈАМА ОД ФАРМЕ ДО ВУЉУШКЕ (F2F) И СТРАТЕГИЈЕ БИОДИВЕРЗИТЕТА (BDS)
•

Анализе на основу FADN података коришћењем CAPRI модела уочено је да пољопривредни сектор мора проћи
кроз изазовну транзицију у светлу Стратегије зеленог договора; Утврђено је да тренутни FADN систем има
ограничења о подацима који прате циљеве ове Стратегије.

• Ова ограничења су делимично вођена недостатком свеобухватних података на нивоу фарме, што резултира
проценом односа између пољопривредних акзтивности и животне средине на агрегатном регионалном нивоу.
• У Јуну месецу 2021 године – дошло је до Предлога Комисије за прелазак са мреже података о рачуноводству
пољопривредних газдинстава (FADN) на мрежу података о одрживости фарми (FSDN) којима ће се решити ова
ограничења и омогућити боље разумевање које праксе најбоље функционишу и унутар којег регионалног и
секторског окружења.
• Ова иницијатива ће проширити опсег тренутне мреже за прикупљање података о фармама ЕУ -а тако да укључи
податке о њиховој еколошкој и друштвеној пракси. Новим прикупљањем података биће могуће мерити
перформансе фарми и давати пољопривредницима прилагођене савете и смернице.
• Oва измена ће побољшати одрживост пољопривредника, укључујући и њихове приходе, у складу циљевима
Заједничке политике , Зеленог догвора и његових стратeгија развоја биоразноликости

СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
ЗЕЛЕНИ ДОГОВОР - Европски зелени договор – ( Green deal)
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
СТРАТЕГИЈА ОД ФАРМЕ ДО ВИЉУШКЕ ( Farm to Fork strategy)
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en

Modelling environmental and climate ambition in the agricultural sector with the CAPRI model
( Exploring the potential effects of selected Farm to Fork and Biodiversity strategies targets in the framework of the 2030
Climate targets and the post 2020 Common Agricultural Policy)

КОНВЕРЗИЈА FADN У МРЕЖУ О ОДРЖИВОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА (FSDN)

• https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12951-Conversionto-a-Farm-Sustainability-Data-Network-FSDN-_en

ИЗМЕНЕ У FADN СИСТЕМУ

• Прва радионица организована је у
фебруару 2021, а била је посвећена
представљању постојећих добрих пракси
које би се могле размотрити у раду FADN
и изменама у FSDN систем
• Она је била посвећена резултатима
процеса консултација и разговарало се о
конкретним могућим побољшањима
постојећег.
• FSDN радионицу организовала је
Европска комисија, DG AGRI, FADN
јединица Дирекције 28/29. септембра
2021.
• Друга радионица је организована уз
учешће око 130 учесника из:
• Aгенција за везу ( FADN агенција) и
саветодавних служби држава чланица,
пољопривредних организација, служби
Европске комисије, истраживачких
института, евалуатора, приватних
организација и компанија.

Генерални директорат за пољопривреду
(DG AGRI) је представио главне резултате
консултација:
• Мапи пута за измене
• ЕУ Анкети која је спроведена током лета
2021
• Ажуриран је рад радне FADN групе
посвећене јачању и поједностављењу
FADN.
• У консултацијама је дато 363 прилога,
330 у оквиру ЕУ Анкете и 33 на мапи пута.

•
ГЛАВНИ ЗАКЉУЧЦИ:
• Снажна подршка модернизацији FADN
система и конверзији FADN -а у FSDN.

Консултације су дале преглед алата који би
могли да повећају спремност
пољопривредника да учествују у
обезбеђивању података, укључујући
пружање прилагођених савета о
пољопривредним праксама.
• Постоје конкретни предлози о томе • Резултати консултација подржавају идеју
како пратити:
прикупљања варијабли једном и њиховог
коришћења неколико пута; међутим,
1) еколошку и друштвену одрживост
препознати су изазови које би ове
пољопривреде;
интерконекције – интероперабилност –
могле представљати (нпр. заштита
2) о томе шта би пољопривредници
појединачних података, методолошка
могли/што би били вољни да пруже и о питања, административно постављање,
варијаблама које би корисницима биле националне специфичности).
потребне да би проценили
• Постоји простор за поједностављење
вишедимензионалну одрживост
тренутног FADN система, неке тренутне
пољопривреде.
варијабле могу бити избачене, спојене или
• Предлози за смањење, ограничавање прикупљене из других извора података
или коришћењем различите методологије.
административног оптерећења

прикупљања података, као што су
бољи алати за размену података

ПУТ ИЗМЕНА -КОНСУЛТАЦИЈЕ
• У процесу консултација, укључена су три сарадника: Bayer, Agroecology Europe and Тhe Nutrient
Management and Nutrient Recovery Thematic Network, и позвани су да изразе своје ставове о
Иницијативи.
• Разматране су могућности и изазови које би представљало прикупљање додатних еколошких и
друштвених варијабли и представиле методе и алате засноване на доказима за процену и побољшање
пољопривредних пракси.
•

У панел дискусији учествовали су :

1) представници саветодавних служби и агенција за везу из Француске, Немачке, Летоније, Пољске и
Шпаније;
2) COPA-COGECA (је унија две велике пољопривредне кровне организације најјача интересна група за
европске пољопривреднике)
https://www.copa-cogeca.eu/
3) DG ESTAT ( Европски статитистички завод)
DG ESTAT Directorate-General. Statistical Authority of the European Union.

„Како поделити напоре и трошкове прикупљања података са различитим актерима који имају користи
од прикупљања података FSDN ?“.
• Комисија је указала на различите праксе, административне поставке у државама чланицама.
• Напори за конверзију ће у великој мери зависити од прилагођавања постојећих алата и метода
прикупљања података у државама чланицама;
• Пољопривредници и сакупљачи података би требало да буду подржани у овом Пилот пројекту и
анализи.

ПУТ ИЗМЕНА -КОНСУЛТАЦИЈЕ
1) могућа поједностављења и појачања FADN, о еколошким и друштвеним варијаблама, о подстицајима за
пољопривреднике да учествују у FSDN, о коришћењу прикупљених података за побољшање пољопривредних пракси и о
институционалном уређењу и улога саветодавних служби.
2)Kако боље повезати изворе података, како заштитити појединачне податке и како превазићи методолошка,
административна питања. Државе чланице у којима таква интерконекција већ постоји изнеле су своја искуства.
Представљена су искуства везана за истраживачке пројекте као што су „Деметер“ и „Атлас“. Службе Европске комисије
представиле иницијативе на нивоу ЕУ за побољшање интероперабилности и размене података. Дискусија о
репрезентативности FADN система, предностима и недостацима за стално/ротирајуће фарме које учествују и о усклађеној
листи узорковања са другим збиркама података.

3)Потенцијалне методолошке потешкоће за коришћење геопросторних података. Што се тиче одрживости животне
средине, важност прикупљања информација наглашена је хемијска и нехемијска средства за заштиту биља.
4) Потешкоће да се прикупе неке варијабле, на пример о добробити животиња и како други извори података би се могли
користити за смањење административног оптерећења за пољопривреднике и података колекционари. Учесталост
прикупљања нових варијабли, могућа употреба модула је била поменути као могући алати за смањење административног
оптерећења. Државе чланице и каква би се нова средства могла предложити за будућност.
5) У вези са друштвеним варијаблама, док су се учесници сложили око важности покривања овог трећег аспекта
одрживости, подсетили су и на осетљивост ових података и могућа невољност пољопривредника да одговоре, такође на
квалитативна питања. Изражена је забринутост због спремности фармера да учествују у пружању података.
6) Поред финансијске подршке, унапређени алати за повратне информације пољопривредницима (нпр. путем
савета/бенцхмаркинга) и важност „поверења“ у систем сакупљања, настојања да се ограничи време потребно за фармере
да се попуни. У дискусији о коришћењу прикупљених података за унапређење пољопривредних пракси, учесници су
инсистирали на брзим и конкретним повратним информацијама пољопривредницима. Неколико чланова Државе су
поделиле постојеће добре праксе.

7) Снажна подршка за боље повезивање FSDN-а са саветодавним услугама. У 21 Државе чланице, такве интерконекције
већ постоје; постоји много добрих постојећих приватне и јавне праксе које треба одржавати и развијати. Индивидуални
подаци заштита је кључна да би се обезбедило постављање алата за бенцхмаркинг. Сакупљачи података и фармери
требало би да добије подршку (обуке, опрему) да би се што боље искористило алата.

Ова иницијатива од ЕК за измену прописа/ података у оквиру FADN
система у (FSDN)) је предложена у Јуну месецу 2021 године, а очекују се
измене прописа у области FADN за други квартал 2022.године.

• Европска унија има за циљ да климатски неутрална до 2050. године, где ће емисије гасова
стаклене баште бити нуле. Сви делови друштва и сектори ће играти улогу, укључујући и
пољопривреду.
• Пољопривредни сектор такође има своје циљеве које треба постићи, неке од њих већ до
2030. године. Заједничка пољопривредна политика и Европски зелени договор заједно с
својим Стратегијама од фарме до виљушке и Стратегије биодиверзитета јасно наводе
циљеве:
• Смањење губитака хранљивих материја за 50%
• Смањење употребе ђубрива за 20%
• Смањење употребе пестицида за 50%
• Смањење продаје антимикробних средстава за 50%
• Повећање органске пољопривреде на 25% коришћених пољопривредних површина (УАА)
• Повећање карактеристика пејзажа високог диверзитета на 10% УАА

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

Структура пољопривредних газдинстава по
типологији и економској величини, 2020.
FADN узорак
Рб.

Тип производње

1

Ратарство

2

Класа економске величине
3

4+5

6+7

8+9

Укупно
10+11

%

12+13+14

39

194

242

79

1

1

556

33.33

Хортикултура у заштићеном
простору

5

7

7

1

0

0

20

1.20

3

Хортикултура на отвореном

6

18

11

0

0

0

35

2.10

4

Виноградарство

3

5

3

0

0

0

11

0.66

5

Воћарство

9

135

51

4

0

0

199

11.93

6

Млечно говедарство

16

200

103

6

0

0

325

19.48

7

Стока која се напаса

21

73

34

0

0

0

128

7.67

8

Свињарство

2

5

14

13

1

1

36

2.16

9

Живинарство

1

18

20

7

0

0

46

2.76

25

169

102

16

0

0

312

18.71

1,668

100.00

10

Мешовита ратарско –
сточарска производња
Укупно

127

824

587

126

2

2

%

7.61

49.40

35.19

7.55

0.12

0.12

100.00

Број газдинстава у FSS и FADN узорак ( СЕВЕР)

Рб.

Тип производње

1

Ратарство

2

Класа економске величине
3

4+5

6+7

8+9

Укупно
10+11

%

12+13+14

14

101

189

72

1

1

378

61.97

Хортикултура у заштићеном
простору

3

2

1

1

0

0

7

1.15

3

Хортикултура на отвореном

0

4

3

0

0

0

7

1.15

4

Виноградарство

2

0

2

0

0

0

4

0.66

5

Воћарство

2

29

17

4

0

0

52

8.52

6

Млечно говедарство

3

11

13

4

0

0

31

5.08

7

Стока која се напаса

1

8

2

0

0

0

11

1.80

8

Свињарство

2

0

6

2

0

0

10

1.64

9

Живинарство
Мешовита ратарско –
сточарска производња
Укупно

0

8

7

4

0

0

19

3.11

6

27

45

13

0

0

91

14.92

610

100.00

10

%

33

190

285

100

1

1

5.41

31.15

46.72

16.39

0.16

0.16

100.00

Број газдинстава у FSS и FADN узорак ( ЈУГ)

Рб.

Тип производње

Класа економске величине
3

4+5

6+7

8+9

Укупно
10+11

%

12+13+14

1

Ратарство

25

93

53

7

0

0

178

16.82

2

Хортикултура у заштићеном
простору

2

5

6

0

0

0

13

1.23

3

Хортикултура на отвореном

6

14

8

0

0

0

28

2.65

4

Виноградарство

1

5

1

0

0

0

7

0.66

5

Воћарство

7

106

34

0

0

0

147

13.89

6

Млечно говедарство

13

189

90

2

0

0

294

27.79

7

Стока која се напаса

20

65

32

0

0

0

117

11.06

8

Свињарство

0

5

8

11

1

1

26

2.46

9

Живинарство

1

10

13

3

0

0

27

2.55

19

142

57

3

0

0

221

20.89

1,058

100.00

10

Мешовита ратарско –
сточарска производња
Укупно
%

94

634

302

26

1

1

8.88

59.92

28.54

2.46

0.09

0.09

100.00

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

УПУТСТВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ
• FADN Uputstva za savetodavce
1) Uputstvo za prikupljanje podataka
2) Uputstvo za unos podataka
3) Dodatne smernice za prikupljanje podataka
4) Kalkulator za obračun obrta stada
• FADN Uputstvo za administratore
1) Kreiranje gazdinstava

Администрација и унос података у FADN
софтвер
PODRŠKA
• FADN Uputstvo za
savetodavce – Unos
podataka
• FADN Uputstvo za
administratore – Kreiranje
gazdinstava
podrska@fadn.rs

PRISTUP APLIKACIJI
• Internet pretraživač (Internet
Explorer 8+, Chrome 42+,
FireFox 45+)
• Internet konekcija
• Adresa za pristup:
https://93.87.91.83/saga/
• Unos korisničkog imena i
lozinke (dodeljuje
administrator sistema)
• Pristup preko prečica sistema

ПЛАН ЕДУКАЦИЈА 2022. година
• „Unаprеđеnjе prikuplјаnjа i unоšеnjа FADN pоdаtаkа u Sоftvеr zа
2021. gоdinu“- Mart 2022
• Radionica 2 FADN
• „Analiza bruto marži i plan poslovanja poljoprivrednog gazdinstva u
FADN sistemu“ - SEPTEMBAR 2022

Коме се обратити за
помоћ?
Упутство за прикупљање FADN података
Упутство за унос података у FADN софтверску апликацију
НАЦИОНАЛНА КООРДИНАЦИОНА ГРУПА ЗА FADN МЕТОДОЛОГИЈУ:
Goran Jurlina jurlina.goran@pssnovisad.rs
Julkica Simić julkica.simic@vojvodina.gov.rs

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

